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 ۸۲/۹۰/۲۰۲۱                                                                                   وله   چه یدو   

 گویند؟راستی چرا در ایران همه دروغ می

  

توان در ایران زیست و دروغ  چه شد که جامعه چنین به دروغ آلوده شد؟ آیا می
هایی از کوشد به گوشهنگفت؟ دروغ جامعه را به کجا خواهد کشاند؟ این نوشته می

 .این درد بپردازد

شود. در واقع دروغ به مشکلی عمومی در    نیده میهستند که این روزها زیاد ش  کلماتیدروغ و دروغگو در شماره  
چنان تولید و بازتولید گردد. دروغ همگویند. بدون دروغ چرخ زندگی نمیجامعه ایران تبدیل شده است. همه دروغ می 

ها لین ادارهوگویند، مسئوگوید، نمایندگان مجلس دروغ میجمهور دروغ میگوید، رئیسشود. »رهبر« دروغ میمی
 .گویندها دروغ میسات و نهادو مؤس

گویند و در همین راستا؛ دروغ به متون آموزشی از دبستان تا دانشگاه راه یافته است. استاد دانشگاه و معلم دروغ می
که؛ مشکل بتوان کسی گویند. نتیجه این می شنوند و آن را بازآموز دروغ میکنند، دانشجو و دانش آن را تدریس می
 .وز کمتر دروغ بر زبان جاری سازد را یافت که در ر

کند دروغ نگوئیم ولی واقعیِت واقعاً موجود زندگی اخالق خودش را دارد و آن بر دروغ استوار است. اخالق حکم می
 .تواند کار و زندگی کند کس که دروغ نگوید، نمیچرخد و آن  بدون آن چرخ زندگی نمی

پذیرند   ماعی و فرهنِگ مسلِط جامعه تبدیل شده است؟ همه میدروغ چیست؟ چرا و در چه شرایطی به هنجاری اجت
کنند. زمانی راستی   داند. همه به راستی سوگند یاد می کس خود را دروغگو نمیکه دروغ، سخن ناراست است. هیچ

ش شود. دروغ فضیلت گشته است. دروغگو را پادادانستند، کنون اما در واقع از راستی چیزی دیده نمیرا فضیلت می
 .شود است و راستگو از جامعه طرد می

  ای که بر دروغ بنا گردد، مردم نسبت به هم اعتماد ندارند و به حکومت بی   دروغ دشمن اعتماد است. در جامعه
دهند با چندین صورتک و به چند    شوند. شخصیت انسان در دروغ امکان شکوفایی ندارد و مردم ترجیح می اعتنا می

 .کند روغ جز ابتذال چیزی رشد نمیزبان سخن بگویند. در د
های گاهبرانگیز باشد. برای نمونه؛ در شکنجه  تواند تحسین  البته دروغ به حکم اخالق و شهامت می  خاص در شرایطی  

بخش هستی خود و یا آن دیگر گردد. بر زبان نراندن نام و یا  تواند همانا نجاتهای توتالیتر و مستبد، دروغ میرژیم
جا گردد تا دوست و رفیقی به بند گرفتار نگردد. به روایتی دیگر در ناراست بودن حکومت، آنعث میای با  نشانه

توان حق انسان دانست. شاید یکی از   شود، دروغ در برابر احکام حکومتی را می  که حق انسان نادیده گرفته می
در آن حاکمیت بر دروغ و ریا استوار   ای که  های گسترش دروغ در جامعه، در همین نهفته باشد: جامعهزمینهپیش

 .ماند باشد، جایی برای راستی و شکوفایی آن نمی
جامعه تحت فشار است. جامعه توتالیتر بدون دروغ امکان ادامه حیات ندارد. دروغ با دمکراسی خصوصیات  دروغ از  

 .کوشد از واقعیتی دفاع کند که وجود ندارد داند و می دشمن است، رواداری نمی
  توان به ذاِت خویش دروغگو و یا راستگو نامید. با اعتبار به زمینه تاریخی و اجتماعی هر جامعه یچ ملتی را نمیه

از دیرباز راستگویی ستایش، و    چون فرهنگ ایران شود. در کمتر فرهنگی هم  ای از مردم آن به این صفات یاد می
ها، از متون مذهبی گرفته تا فلسفه و اخالق. راستی  تهنبش  ترین سنگدروغگویی زشت شمرده شده است. از کهن

 .یابدچنان ادامه می کند و این روند هم  شعار زرتشت بود، محمد در قرآن از دروغگویی به عنوان گناه یاد می
اجتماعی دانست -ای تاریخیزمینه  توان علت و یا پیش  آیا همین، یعنی طرح موضوع دروغ و گناه شمردِن آن را نمی

 که شکل افراطی حضور آن سبِب گناه شمردن آن شده است، و این نمی دار بودن دروغگویی در ما؟ و این ریشه در  
 تواند چیزی جز استیالی ُمدام استبداد و حضور گسترده آن در کشور از سالیان پیش بوده باشد؟

فاده کند. با پند و اندرز و مؤعظه  آموزد که از آن در هر شرایطی استدروغ که رواج یابد، نسل آینده خود به خود می
 .کنند های آن راستگویی پیشه نمیگرایند. در عمل نیز در ترس از عقوبتمردم به راستی نمی
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تابد، راست گفتن عذاب است. در  در محیطی طبیعی دروغ گفتن دشوار است، اجتماع ناهنجار اما راستی را برنمی
شد. دستیابی به هویت دشوار است. فردیت هر شخص به زیر انبانی از  تواند خودش باکس نمیزده هیچ جامعه بحران

کوشند »من«ی از خویش نشان دهند که نیستند. »مِن«  ها پنهان است. همه میچشمیها، و چشم و همها و نبایدباید
های علنی  خیرات  که؛ با ریش و تسبیح، حاجی و کربالیی شدن،شود. نتیجه آنها جانشین مِن حقیقی میها و رؤیاآرزو

های مدل  پوشی عامدانه، وسائل لوکس خانه، اتومبیلشوند، لباس شیک و یا شلخته که با نیتی خاص تدارک دیده می
های هستی اجتماعی پنهان بمانند. نظام حاکم به این وضعیت آید تا واقعیتباال، و دروغ و تعارف، کوشش به عمل می 

ویژه  هایی از هستی، به ها، تبعیض، سانسور و حذِف بخش. نفی هویت انساننمایدکند و آن را تقویت میکمک می
 .کندهای صنفی و سیاسی، جنسی، پوشش، مذهب و... آن را تشدید میآزادی 

تبلیغات حکومتی باعث می تا مفهومسیمای وارونه رژیم در  ارزش مخدوش گردند. در چنین   ارزش و ضد  شود 
 .شودعنوان گردد، در عمل فضیلت می که آنشرایطی است که دروغ، بی  

ماندگی ذهن جامعه دارند. تعارف رفیق شفیق دروغ است و یار غار غیبت. ها نشان از عقبدر همین راستا، تعارف 
ای  آموزد که از آن در هر شرایطی استفاده کند. در جامعه دروغ و تعارف که رواج یابند، نسل آینده خود به خود می 

سپارم کنم، گوش میشنوم، اما در برابر آن اعتراض نمیدانم که دروغ میو ریا دارد، »من« می   که بنیان بر دروغ
های »من« گوش بسپارد و همین رفتار را  کنم، به این امید که گوینده به وقت خویش به دروغ و چه بسا تأیید نیز می

 .پیشه کند
ام یک راست است، اما توان اعتراض در ما نیست، چون دانند که کدامین سخن دروغ و کدای همه می در چنین جامعه 

ها نشان از تعهدی نانوشته بین افراد جامعه دارد. نسبت به حرف دروغ  کاریها و همدستیخود نیز آغشته به آنیم. هم
این تابیم، زیرا خارج از فرهنگ حاکم است. بزرگدانیم ولی حرف راست را بر نمیرواداری می  ترین قربانیان 

از م آغاز می وقعیت کودکان هستند که  به کام، موقعیت را در نظر  همان  باشند و در چرخِش زبان  آموزند چندرو 
 .بگیرند

کوشد واقعیت زندگی خویش را مخفی نگاه  کنجکاوی در کار دیگران نیز حاصل همین موقعیت است. هر کس می
نامیم. دروغ که رواج یابد، فضولی نیز  ضولی میدارد و از زندگی دیگران اطالع حاصل کند. چنین کنجکاوی را ف 

زنند تا بتوانند به وقتی   راه جامعه جا میگام و هم ها خود را همشود. در چنین شرایطی است که انسان گسترده می
 .مناسب و در خلوِت خویش »آن کار دیگر« به انجام رسانند

وار است و سیاستمداران آن نظام دغلکارانی بیش زده و مستبد بر دغل و دروغ استسیاست نیز در جامعه بحران 
های حاکمیت راست نمایانده  شود تا دروغهای سیاسی که ممنوع گردند، سیاست به روزمرگی دچار مینیستند. آزادی 

 .شوند
شود. سیاست از زندگی حذف  به همین علت است که واژه سیاست و سیاستمدار مترادف با دروغ و دروغگویی می

جا که اعتماد و انتخاب موجود نباشد، مسئولیت معنای خویش را از سیاست، فرهنِگ غالب شود. آن شبه  شود تامی
شود، و هیچ  طلبی از جامعه طرد میگردد، حق و حق دهد و مشارکت در امور اجتماعی تهی از اعتبار میدست می

ابزاری در دفاع و محافظت از خویش در  ماند. در چنین شرایطی مردم نیز از دروغ به عنوان  قانونی پایدار نمی
 .کنند. به کارگیری آن همانا نقش »تنازع بقا «داردبرابر حاکمیت استفاده می

توان ایرانی را  چه نمیتوان حکمی کلی بر »درغگو« و یا »راستگو« بودن ایرانی صادر کرد، چنان همه نمیبا این
عتبار حکومت و یا رفتار دیگران به صفتی پیوند داد. ولی  توان به ا»تروریست« دانست. شخصیِت افراد را نمی

جا که خواست حکومت گردد. آن توان گفت؛ در سازگاری با محیطی نامناسب است که جامعه به دروغ آغشته می می
 .توان انتظاری جز این داشتکند، نمیافکند و آن را نفی میبر فردیت افراد سایه می

هاست،  پوشیگرداند. دروغگویی از جمله همین همسو میی مردم را با حاکمیت همدر چنین جوامعی خصایص مشترک
پایان، قضا و قدرگرایی، و دورویی و  های بیها و سوگواریدهی، عزاداری گیری و رشوهچیزی که در کنار رشوه

ها و رفتارهای  ین گامسویی با رژیم به حساب آورد. چنتوان آن را نوعی همدستی و همکاری و همریاکاری حاکم، می
جویی در انسان  گی حقشوند تا ویژها در کل باعث میگرداند. همه این مشترکی در واقع عمر رژیم را دراز می 

 .ایرانی تضعیف گردد
گیرند.   شنوند و چه بسا به کار می   شوند. آن را میدر جامعه آلوده به دروغ تحصیلکردگان آن نیز به دروغ آلوده می

ها . در این متن شوندست که هر روز در دنیای مجازی منتشر میهزاران متن تقلبی  وشن در این راستاای ر  نمونه
شوند که واقعیت ندارد. شنونده و خواننده نیز  از قول کسانی از نامداران ارزشمند ایران و جهان چیزهایی نقل می

که به اندک زمانی گفتارهایی به د. نتیجه آنفرست  ها را برای کسانی دیگر میچون نادان به موضوع است، این متن
نمونه از کسانی چون مارکز، همینگوی، نیچه، صادق هدایت، علی شریعتی، چارلی چاپلین و صدها نفر دیگر دست  

هایی تحصیلکرده ها آدم گردد که بنیان در واقعیت ندارند. در این شکی نیست که نویسندگان این متن  به دست می
هایی که مورد  کوشند به دروغ و از زبان شخصیتتوان دریافت، ولی چرا این عده میها میز نوشته هستند. این را ا

 احترام هستند، علیه جمهوری اسالمی استفاده تبلیغاتی کنند. آیا این همان شیوه جمهوری اسالمی نیست؟ 
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نیچه در مورد فراگیری فساد   گردد، امری است قابل بحث.ای به فرهنگ غالب بدل می که چرا دروغ در جامعهاین
گوید، تنها »ابتدای فساد است که قابل تحمل نیست«. به نظر او علت اصالحات کلیسا در آلمان قرن  در جامعه می 

جا صورت تر بود و به همین سبب، اصالحات مذهبی در آن شانزدهم این بود که از تمامی کلیساهای جهان درستکار 
جه برسد که اگر کلیساهای آلمان نیز غرق فساد بودند، اصالحات در آن غیرقابل تصور  خواهد به این نتیگرفت. او می

گوید »بُعد وجودی یک پدیده اجتماعی هنگامی بود. میالن کوندرا در کتاب »پرده«، به اعتبار این سخن نیچه می
آنملموس از  انتهای کار و به نسبت،  باشد نه در  ابتدای کار  بدان بدل خواهد شد بسیار    هاچه بعد تر است که در 
رسد این سخنان در ایران امروز نیز صادق است. در آغاز شاید دروغ گفتن شرم به  تر باشد.« به نظر می ضعیف

 .اندک با فراگیر شدن، شرم از آن دور شد  همراه داشت ولی اندک
زدایی حاکم از دروغ،   رم خورد. در شای که دروغ عذاِب وجدان به همراه ندارد، راستگویی شکست می  در جامعه

ست، یعنی شکست حقیقت، چیزی که بر ایران هستی گوید. و این همانا تراژدیکس است که دروغ میحقیقت نزد آن
 .حاکم است
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