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دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼلﻫﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ رﯾﺸﻪی آن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿامری روﺣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی ﻓﺮد
ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .دروﻏﮕﻮﯾﯽ
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺴﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻠﯿﺪ
ورود ﺑﻪ ﻓﺴﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐرث واﻟﺪﯾﻦ از ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا
دروغ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺧﻼﻗﯽ زﺷﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،رﯾﺸﻪ در ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻈﺎﻫﺮ
دارد ،ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮار از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺧﻮد دﻓﺎع
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزی ﺗﻮﭘﺶ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ
و از ﺗﺮس ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد ،و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮان را
ﻣﻘﴫ ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓنت از ﺗﻨﺒﯿﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎره ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰه
دروﻏﮕﻮﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ رﻓﺘﺎر دروغ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﮕﯿﺰه
ﺧﻮدمنﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﭼﯿﺰی ،ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ،ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرت و ﯾﺎ از
روی ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ .دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺸﺎﻫﺪهی دروﻏﮕﻮﯾﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ در
ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘامع ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ دروﻏﮕﻮﯾﯽ :دروغ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ رواﻧﯽ – اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻆ
ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻓﺮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻋﻤﺪی اﯾامن
ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻣﻮﻣﻦ اﺳﺖ در ذﻫﻦ دﯾﮕﺮان وارد
ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻞ دروﻏﮕﻮﯾﯽ :دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ و اﻧﮕﯿﺰه
دروﻏﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس اﺳﺖ ،ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﺘامد ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﺐ
ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ دروغ ﮔﻔنت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺗﺨﯿﻞ :ﭼﻮن ﺗﺨﯿﻞ در دورهی ﮐﻮدﮐﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎً دورهی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﻮی اﺳﺖ ،ﻟﺬا

آن ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ اﺑﺮاز ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ.
 -۲آرزو و روﯾﺎ :آرزو ﺑﺮای داﺷنت ﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﯿﺌﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﺘﯿﺎق
ﺑﺮای وﺻﻮل و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن در ﺟﻬﺎن ،ﺗﺨﯿﻼت و ﮔامنﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﻤﺮار ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ در روزﻫﺎی اول ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت آرزوﻫﺎ و ﺗﻠﻘﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
 -۳ﺑﯽ اﻋﺘامدی :ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ رازی را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و از وی
ﻗﻮل ﻫﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ مبﺎﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭘﺪرش ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ زدن
ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ رﺧﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﻋﺘامد وی ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﻠﺐ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﮕﻮﯾﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﺗﺮس :ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات ،آﺑﺮو و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان از ﮔﻔنت ﺣﻘﺎﯾﻖ ﴎﺑﺎز زﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دروﻏﮕﻮﯾﯽ در آنﻫﺎ ﺷﺪت
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 -۵آزﻣﺎﯾﺶ واﻟﺪﯾﻦ :ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اوﻟﯿﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ دروغ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﯾﻨﺶ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ
 .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰﻧﻨﺪ وی ﺑﻪ ﻣﺮادش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ
واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش روﺑﻪ رو ﺷﻮد ،اﻇﻬﺎر ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم.
 -۶ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﱰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﱰﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ
واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﻪ دروغ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﺷﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از
وی ﺑﺎ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪﮔﯽ وی روﺑﺮو و ﻣﺘﻮﺟﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۷ﺑﺪآﻣﻮزی :در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اوﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ دروغ ﮔﻔنت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﺑﺪآﻣﻮزی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف؛ " اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ " و ﯾﺎ ﻣﺎدری ﮐﻪ ﭘﻮﻟﯽ را ﮔﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و از ﺑﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﭘﺪر ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ.
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