
ین برای آن و چرایی انجام آن به میان می آید، یاد فردی می افتم که دیابت دارد و هرنوع خوراکی شیر دروغ زمانی که نام
 ممنوع است،

 .ولی همچنان شیرینی می خورد و به خود آسیب می رساند

 دروغ نیز همین است؛ نوعی خوراکی شیرین و خوشمزه برای ما انسان ها است

 .و ما نیز عده ای فرد دیابتی هستیم که می دانیم این شیرین برای ما سم است ولی باز هم از آن امتناع نمی کنیم

  

 .می پردازیممعموال افراد به داللیل مختلف دروغ می گویند که در ادامه به تحلیل این دالیل 

دروغ در بیشتر مواقع به زبان می آید که حقیقت ها را دور سازد؛ یعنی در بیشتر اوقات فرد دروغ می گوید تا یک حقیقت را 
 .بپوشاند و کتمان کند

 به عنوان مثال ممکن است در زندگی کسی یک نقطه تاریک وجود داشته باشد

و آن فرد همواره در شخصیت و در زندگی خود آن نقطه تاریک را پنهان که آن نقطه تبدیل به یک عقده برای او شده باشد 

 .و کتمان می کند

شاید در دید اول این موضوع یک پنهان کاری ساده باشد اما در طوالنی مدت همچین موضوعی باعث دروغ گفتن های 

 .متفاوتی خواهد شد

او می خواهد با دروغ یک حقیقت را پنهان کرده و از در چنین موقعیتی قصد فرد به طور مستقیم دروغ گفتن نیست، بلکه 
 .آن فرار کند

  

 شما هم باهوش هستید؟

 افرادی که می توانند به خوبی دروغ بگویند، جزو اقشار فوق العاده باهوش جامعه هستند،

 .کنندآن ها همان کسانی هستند که به خوبی سناریو می چینند و در قالب یک بازیگر حرفه ای آن را بازی می 

 شاید من و شما نیز جزو این افراد فوق العاده باهوش باشیم! نظر شما چیست؟

 تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که دروغگو هستید یا خیر؟

اگر بخواهیم با خود صادق باشیم و صادقانه به این سوال پاسخ دهیم باید بگوییم که: بله من نیز گاهی جزو این افراد 
 .هستم

 .همه ما دروغ می گوییم ولی این بدین منظور نیست که همه ما انسان های دروغگو هستیم
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جالب است بدانید که بر طبق نظر محققان، دروغ گفتن یک نوع پیشرفته استراتژی فریبکاری است که حیوانات برای مخفی 
 کنندهای خود استفاده میها یا طعمهکردن خود یا فریب دادن شکارچی

تاکنون ما انسان ها نیز برای مخفی کردن و محافظت کردن از خودمان در مقابل برخی از شرایط دروغ گفته  پس قطعا
 .باشیم

قطعا ما انسان ها نیز مانند حیوانات در زندگی با خطرات گوناگونی مواجه می شویم و در این میان جنس خطرات و 
 .شکارچیان ما در مقایسه با حیوانات متفاوت است

است که در چنین مواقعی باید از خودمان دفاع کنیم و قطعا خود را به عنوان فردی باهوش می دانیم برای دشمن بدیهی 
 .قوی و قدر نباید از قدرت فیزیکی استفاده کرد

در یک  مان را فریب دهیم؛در این حالت به دروغ و فریب روی می آوریم و برای نجات خودمان سعی می کنیم که دشمن

 .وانم بگویم دروغ و فریب در طبیعت ما و حیوانات وجود داردجمله می ت

پس اولین نتیجه ای که تا بدین جای کار حاصل شد این بود که: دروغ در وجود ما امری طبیعی است و همه انسان ها کم 
 .یا زیاد دروغ می گویند

  

 دروغ مصلحتی

از دالیل دیگری که باعث دروغ گفتن می شود، مصلحت خواهی است که به طور عامیانه به آن دروغ مصلحتی گفته می 
 .شود

 .گاهی وقت ها شنیدن حقیقت بسیار تلخ و دردناک است و بیان کردنش با عواقب ناراحت کننده ای همراه خواهد بود

ه دلیل آن خودخواهی و خیرطلبی خودش نیست بلکه او از روی در چنین حالتی فرد دروغ را انتخاب می کند، دروغی ک
 .خیرخواهی و لطمه نزدن به دیگران دروغ را انتخاب می کند

به عنوان مثال: مادری را در نظر بگیرید که برای متشنج نشدن فضای خانه یکی از خطاهای فرزندش را به گونه دیگری 
 .اده اش بهم نخوردبرای اعضای خانواده شرح می دهد تا آرامش خانو

البته این موضوع و این نوع دروغ گفتن اصال درست و مورد تایید نیست اما در روانشناسی و تحلیل دروغ الزم است که به 

 .قصد و نیت فرد دروغگو دقت کنیم تا درباره او دچار قضاوت نابه جا نشویم

گویند و باید بپذیریم گاهی ها دروغ میحساسات آنگاهی اوقات مردم برای محافظت از دیگران و لطمه وارد نکردن به ا
 اوقات شنیدن حقیقت بسیار دردناک است

 .و همیشه صداقت بهترین سیاست و انتخاب نیست



 دروغ سفید

 !شاید با خودتان بگویید این دیگر چه نوع دروغ عجیب و غریبی است

 .آیندرا می توان به این شکل تعریف نمود: حقایقی که برای ناراحت کردن دیگران به زبان نمی دروغ سفید

مثال ممکن است شما روز سخت و پرمشغله ای را در محل کار خود گذرانده باشید، اما زمانی که به منزل برمیگردید، برای 
نکردن همسر یا مادر و پدر خود، این موضوع را به روی خود نیاورده و اگر از شما سوال کنند که روز کاری خود را ناراحت 

 !چگونه سپری کرده اید، بگویید بسیار عالی بود

در این شرایط شما دروغ گفته اید اما دروغ شما لطمه و ضربه ای به کسی یا شرایطی وارد نکرده است و شما مرتکب به 
 .شده اید "دروغ سفید"تن گف

  

 دروغ اخالقی -روانشناسی دروغ 

در رابطه با روانشناسی دروغ باید مسائل و موارد مختلفی را مدنظر قرار داد و به این نکته واقف بود که دروغ گفتن همیشه از 
 روی قصد و بدجنسی نیست

 .اسطه افراد صورت می گیردو گاهی از روی اجبار و یا خیراندیشی به و

 .تقسیم کنیم« غیراخالقی»و « اخالقی»به طور کلی می توانیم دروغ را به دو دسته 

 :به طور کلی می توان دروغ اخالقی را به این شکل تعریف نمود

قاتی را در زمانی که بدانیم چه زمانی و برای چه کاری صداقت خود را کنار می گذاریم و این عدم صداقت چه خیریت و اتفا

 .پی خود خواهد داشت

  

 دروغ، پدیده ای بسیار تاثیرگذار

بدیهی است که در دنیای امروز دروغ گفتن در روابط خانوادگی و اجتماعی و به خصوص در دنیای سیاست و تبلیغات، به 
 .وفور مشاهده می شود

 .ت، دروغ امری اجتناب ناپذیر استبه نظر می رسد در دنیای امروز برای کسب موفقیت، مقام، شهرت، قدرت و ثرو

زمانی که به زندگی خود بیشتر توجه کنیم متوجه می شویم که ما همواره راجع به احساس، عقاید، باورها، خواسته ها، 

 .تمایالت و رویدادهای زندگی خانوادگی و اجتماعی خود دروغ می گوییم
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و با توجه به همگانی بودن آن در دنیای امروز، ضروری است که دروغ پدیده ای بسیار معنی دار و تاثیر گذار اجتماعی است 
 .مطالبی در مطالبی در مورد روان شناسی و انگیزه های فردی، اجتماعی و فرهنگی آن بیاموزیم

  

 اطالعاتی بیشتر درباره روانشناسی دروغ

جالب است بدانید که در علم روانشناسی به مبحث دروغ و چرایی آن مطالب زیادی نوشته نشده و در باره این موضوع 

 .تحلیل های زیادی صورت نگرفته است

 .دروغ در تمام جوامع بشری یک امر فراگیر است و این بسیار عجیب است که به آن به صورت گسترده پرداخته نشده است

 :تحقیق و بررسی را می توان به دلیل زیر ارتباط داددلیل این کمبود 

به طور کلی می توان گفت که روان شناسی دروغ، علم بسیار جدیدی است که باید مورد مطالعه و بررسی های بیشتر و 
 .گسترده تری قرار گیرد و هم اکنون در مرحله ی ابتدایی کار پژوهشی قرار دارد

 پژوهش از آمده دست به نتایج و ها آموخته با ( نیستند زیاد چندان که ) ون انجام شده راباید آموخته ها و بررسی های تاکن

 .برد پی آن زیربنایی های انگیزه و بنیادین های پایه به بتوان تا آمیخت درهم جدید های

  

 راستگوها چه کسانی هستند؟

 روغ شنیدن مبرا نیستیممن و شما نیز جزو میلیاردها انسانی هایی هستیم که از دروغ گفتن و د

ما نیز دروغ می گوییم و جالب است بدانید که این دروغ در انسان های معمولی و غیر حرفه ای، به روزی پنج بار خواهد 
 .رسید

را تعمیم دهیم که دارای ویژگی های اخالقی زیر  "دروغگو"ما تنها به کسانی می توانیم صفت 

 :هستند

حرفه ای که دروغ هایشان به دیگران آسیب می رساند، در روز بیش از پنج مرتبه دروغ دروغگوها یا همان دروغگوهای  -

 .می گویند

 دروغگوها به همسر و فرزندان و به خانواده خود بیش از دیگران دروغ می گویند -



باید دروغ  دروغگوها برای دروغ های خود دچار عذاب وجدان نمی شوند و معتقدند که در برخی از شرایط بر حسب نیاز -
 .گفت، حال مهم نیست که این دروغ چه عواقبی را در پیش خواهد داشت

 .دروغگوها در طی روز بیش از پنج دروغ سفید را به زبان آورده و بی دلیل خاصی به گفتن این دروغ ها می پردازند -

را در روز به طور میانگین،  گفتن دروغ های بزرگ و حرفه ای جزو تخصص های افراد دروغگو است که آن ها این کار -
 .بار انجام می دهند 19

  

 به این نکته توجه کنید

 .دروغگوهای حرفه ای اغلب دارای تیک عصبی هستند و شما باید به این موضوع توجه داشته باشید

 اگر زمانی شک کردید که کسی در حال دروغ گفتن به شماست،

 .ید تا بتوانید تشخیص دهید که وی دارای تیک عصبی است یا خیرالزم است که دقت بیشتری بر حاالت او داشته باش

 زمانی که یک نفر در حال دروغ گفتن است قطعا تیک های عصبی اش را به شما نشان خواهد داد

 .و در این میان شما باید فردی باهوش باشید تا آن ها را تشخیص دهید

 گویدوغ میهای دروغگو وقتی فردی دراز نظر روانشناسی دروغ و آدم

 فرستدهای مختلفی میکنترل احساساتش کمی سخت می شود بنابراین بدنش مدام سیگنال

 کندکه خودش را از آن وضعیت ناخوشایند برهاند سعی میو او برای آن

 .شودحواسش را از هیجانات منفی دور کند و به همین دلیل دچار تیک عصبی می

 شیوه های مختلف خودش را نشان دهد؛تیک های عصبی یک دروغگو می تواند به 

 مثال ممکن است شما خاراندن پی در پی گوش و گردن او را ببینید یا ممکن است

 ... پاهای خود را به صورت عصبی تکان دهد یا ممکن است نفس های عمیق و غیرعادی را ببینید و

  

 

 


