
١ 

 

  

  رنج دروغ و تجربه زیسته راستی
  

  ۱۹/۱۰/۹۱: شنبه، مورخ روزنامه اعتماد، روز سه :منبع

  

 يالفظ در ترجمه تحت. نظر قرار دادمد د يانسان چند نکته را با ياخالقست يو ز يو نسبت آن با روان آدم ييو راستگو يراجع به راست

د با چند يو دروغ را با يمرز راستم، يبدانرا مطابقت با واقع  يراست ياگر مبنا. شود ير ميتعب »ييراستگو«به  »سخن گفتن مطابق با واقع«

د دوشنبه ييگو يا مپرسم امروز چند شنبه است، شم يمن از شما م  مثالً .خطا کردن با دروغ  گفتن متفاوت است.  مياوت بسنجار متفيمع

به سبب عدم ممکن است   اي شما باشد؛ يسر ناآگاهد که ممکن است از يا کرده ييشما خطا. که امروز سه شنبه است  ياست در حال

خطاب " خاله" همه دوستان مونث خواهرش راندارد،  يکاف يزبانکه مهارت  يطور که کودک همانرخ دهد؛  ييخطا  يمهارت زبان

ه دوست  محسوب يبا مادر انسان دارد و بق ياست که ارتباط خون يچرا که خاله کس ؛شتر ندارديک خاله  بيآنکه بداند  يبکند،  يم

   .شوند يم

، ان باشديدر مکردن خطا  مد درع يپا يوقتاست  يهيبد. ميشو ي، با فعل  دروغ گفتن مواجه مو عالما رخ دهدا ن خطاها عامديااگر 

  . است يک رذالت اخالقيدروغ 

 يقف اخاليرا  در زمره وظا ييدروغ، راست گو ييناروا ييچرا ح يچون کانت در توض يانيگرا فهيوظ، ياخالق يها  هينظر در قلمرو 

ان در مناسبات روزمره ير آدميناپذ مطلق و خدشه يف اخالقيدر زمره  وظا ييراست گو ،دگاهين ديا مطابق با . دانند يانسانها  م يعقالن

شدن درد و رنج، قوام بخش  مناسبات و روابط  يده و حداقليشدن فا ين باورند که  حداکثري، بر اانيده گراين، فايعالوه برا .است

ر يرو غ نيکند و  از ا يم يان در جامعه را حداکثريآدم درد و رنج  ، ييگو ن نگاه،  دروغيدر ا. است يک جامعه انساني در  ياخالق

  . ياست و فرونهادن ياخالق

، همچنانکه دروغ در است يبرگرفتن ... و  ي، مهربانيصبور  مثل شجاعت، يگريهمچون فضائل د يان هم راستيگرا لتيفض يبرا

د و از يگو يمند  دروغ نم لتيشخص فض .ياست و فرونهادن  ير اخالقيغ رد ويگ يم قرار... نه، تهمت و يون حسد، کچ يف رذائليرد

  . زديگر يش ميدر خو يلت اخالقين رذينه شدن اينهاد

نگاه . شود ينم نجا ختمياما قصه به ا؛ بدست داده شد ياخالق يها هياز منظر نظر ييدروغگو ييو ناروا  ييراستگو يينجا  روايتا ا

مل أنکته قابل ت .اند پر کرده الحال  متوسط يها سان بلکه  انسانيد و شرور و نه قديپل يها انسان د که جهان را نه يگو يبه ما م يشناخت جامعه

گر ينجا ديا. ازمند دروغ نباشنديات خود نيبقا و ادامه ح يآن جامعه برا يکه اعضااست   ياز زندگ يا و  نحوه  ياجتماع يارهاد ساختيتول
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شود؛  چرا که  يهم پر رنگ م يو فرهنگ ياسيس ، نقش خواصِديآ يان ميسخن از ساختارها  به م ي، وقتستيموضوع فقط توده مردم ن

ر کردن و رشوه يو تزو متعارف ، بدون دروغ گفتن  يزندگ ردن کريتدب يبرا يوقت . شان استيف اين باب در زمره وظايدر ا يشياند چاره

تردامن  خرقه، ر حافظ ي، که  اکثر انسانها به تعبتوان مردم متوسط را چندان مالمت کرد يرود؛ نم يش نميپ ابد و ي يدادن، امور سامان نم

 ... و  يدر فالن اداره دولت شدن استخدام  ک خانه، يه د و فروش ملک، اجاريوام  گرفتن، خر يبرا  يوقت .دارند يو سجاده شراب آلوده ا

ه  در جامعه  ياول يازهايبرآوردن  ن.  ديشياند يديرفت و تمه شه فرويد در انديکند؛ جدا با يجاد ميمانع  اشود و  يسد راه م ييراستگو

ستند که يافراد ن کردن  است، تنها ريو تزوفتن گ ه مستلزم دروغ ياول يازهاين رفع  ن معاش ويکه تام ييآنجاحکومت هاست؛  يفه اصليوظ

   .وب جامعه کرديمع يبه حال  ساختارها يد فکري؛ بلکه باد مواخذه شونديبا

عالوه بر  . است مطابق با واقعصرف سخن گفتن فراتر از  » صداقت«ن است که يا ن بحث به آن توجه کرد، يد در ايکه با ينکته آخر

انسان در  خلوت و جلوت يکسانيظاهر و باطن،  يکساني ت دارد؛ينجا موضوعيکرنگ  در ايادقانه و ص يبرگرفتن زندگ، ييراست گو

که  يهر جماعتاز  ،دارند يا  ستهين تجربه زيچنکه  يکسان .صادقانه ارزشمند است ستن يز  پاک و زاللِ تجربه  .ت داردينجا محوريا

دهد  يکه نشان م ييگران الگو باشند؛ الگويد يبرا توانند  يم ...)استاد دانشگاه و ل  و پزشک و يکارمند و کارگر و روشنفکر و وک( باشند

، را به همراه دارد متعارف يها ياز امکانات و برخوردار يمحروم شدن از برخ اناًينه است و احيمستلزم صرف هزاگرچه ستن صادقانه يز

و هم  ييو رها يپاکدامن يبا نوع يستين نحوه زيچن. رنگ استيو ن ييدوروو  ريتزو و پشت سر نهادن يو سبکبال ياما هم عنان  با  سبکبار

  :آورد يفرد به ارمغان م يرا برا يقيت باطن عميرسد و رضا يهاضمه فراخ در ماحراز دور شدن  و  ينورد افقها

و من / د کرديد، عبور بايآ يمباد  يصدا/...د زديمه بايک حرف خيو گاه در رگ / د شديدور با يو هم نورد افقها/ د کرديعبور با«

مرا تا تکامل تن  يو کفش ها/ ديشور آب ها برسان يمرا به کودک/ ديها ببر ل برگيمرا به وسعت تشک!/ همواره يبادها يمسافرم، ا
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