
 زیانبار هایمجالست :دهم مجلس

 *ارزگانی صادق محمدامین مینوالمسل االسالمحجت

 اشاره

 الهـی عبودیـت حق ادای و بندگی توفیق سلب در مؤثر عوام  و عل  از برخی به ،پیشین مقاله در
 از منظـور اوسـت. همنشـین ،انسـان شخصـیت گیریشک  عوام  ترینمهم از یکی .شد اشاره

 اتفـاق یگـذارتأثیر ی،همنشـین ایـن اثر در که است دیگران با وقت گذران و مجالست ی،همنشین
 و شـده دگرگـون هامعاشـرت اثر بر بد، و خوب افراد سرنوشت هک است شده دیده بسیار افتد.یم

 دیگـران رفتـار کنیم،مـی زنـدگی که مییطی و جامعه هر در است. یافته تغییر آنها زندگانی مسیر
 دارد انسـان خود تدبیر و  عق به بستگی ،این و دارد ما سرنوشت و رفتار و اخالق در بسیاری تأثیر

   نماید. همنشینی و معاشرت کسانی چه با که
 آمده: چنین ثمالی حمزه ابو دعای از فرازی در
«ِّ ُهم  ا ِإن   اللَّ م  ُ ِّ ُكلَّ ِّ ُقل  د  ُتِّ ق 

 
أ يَّ ه  ِّ ت  ُتِّ و 

 
أ بَّ ع  ِّ ت  ُ ِّ و  ةِِّ ُقم  ال  ِّ ِللصَّ ن  ي  ِّ ب  ك  ی  د  ِّ ی  ِّ و  ُتك  ي  اج  ِّ ن  ي    ق  ل 

 
ل ِّ أ ِّع  اس یَّ ا ا ُِّنع  اا ِإذ  ن 

 
 أ

ِّ ُ ي  لَّ ِّ ص  ِن  و  ت  ب  ل  ات ِّ س  اج  ُِّمن  ا ك  ا ِإذ  ن 
 
ُ ِّ أ ي  اج  ا ن  ا ِل  م  م  ُ ِّ ُكلَّ ِّ ُقل  د  ِّ ق  ح    ل  ِت  ص  یر  اِر ِّ س  ِّ و  اُرب  ِّ ق  ااِلِسِّ ِمان  ج   م 

ِّ اِبين  وَّ ِلِس  التَّ ج  ِّ م  ض    ر  ةٌِّ ِل  ع  ِليَّ ِّ ب  ال     ْ
 
ِم  أ د  ِّ ق  ِّ و  ال    ِن  ح  ي  ِّ ب  ِّ و  ن  ي  ِّ ب  ِتك  م  ِّ َِّد  ِد س   !مـن یخدا ای 1؛ي 

 بـه تـو پیشگاه در و ساختم طاعتت آماده و مهیا را خویش و گفتم خود با جزم و عزم به هک چندان
 ای .گرفتـی مناجـات هنگـام مـن از رازونیاز حال و انداختی خواب به مرا هنگام آن ،ایستادم نماز
 بـه و شـد خواهـد وکـنی رتمسـری پـس این از هک گفتم و ردهک عهد خود با هرچه هک شد چه !خدا

 قـدمثابـت عهـد بـه هکـ آمد پیش ایحادثه و بلیه ،شوممی کنزدی توابین مقام و توبه اه  مجام 
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   «گردید. حای  خدمتت و من میان ،بلیه آن و نماندم

 نوشـتار در .نمایـدمی اشـاره عبودیـت توفیـق سـلب عوام  از یکی به ،حضرت جمالت این در
 کنیم. هاشار تعالی حق بندگی توفیق سلب عوام  برخی بررسی و بیث به کوشیممی حاضر،

 عبودیت توفیق سلب هایزمینه و عوامل

 از: اندعبارت عبودیت، توفیق سلب هایزمینه و عل  از برخی
 پیشهبطالت دوستان .1

 ،دارد بشـر نـوع گمراهـی و ضـاللت در بسـزایی نقـش کـه آدمی هدایت و اصالح موان  از یکی
 میـی  بـد، دوست که پیداست ناگفته است. کارمعصیت افراد و بد رفیق با معاشرت و همنشینی

 مـؤثر انسـان شخصـیت تخریـب در توانـدمی انـدازه چـه تـا ،ناباب مجالس و اخالق از عاری
   آمده: بد دوستان با همنیشنی پیامد درباره ثمالی ابوحمزه نورانی دعای در ،روباشد.ازاین

...« ِّ و 
 
ِّ أ ك  لَّ ع  ِن  ل  ت  ی 

 
أ ِّ ر  اِلِسِّ آِلف  ج  ِّ م  اِلين  طَّ ب  ِن  ال  ي  ب  ِّ ف  ِّ و  ُهم  ن  ي  ِن  ب  ت  ي  لَّ  مجـالس بـا دیـدی شاید یا ... 1؛َّ 

   «واگذاشتی. آنان میان مرا و امگرفته الفت و نساُ  باط  اه 
 و معاشـرت نـد،مقید مقـد، شـرع ظـواهر بـه که کسانی و پرهیزکار دار،دین افراد با انسان وقتی

 افـراد عملکـرد از خـود اینکه بر عالوه نماید، شرکت مذهبی مجالس در و باشد داشته همنشینی
 خواهـد پشیمان نیز خویش هگذشت از گزیند،می دوری گناه از و گیردمی سرمشق خویش پیرامون

 مرتکـب گناهانی چه که یابددرمی تقوا، اه  گفتار و کردار با خود قبلی عملکرد همقایس در و شد
 باشـد همنشین گناهکار و ناصال  افراد با وقتی مقاب ، در کند.می توبه گناهان آن از و است دهش
 بینـدمی شایسته آنان به نسبت را خود باشد، داشته وآمدرفت کارمعصیت اشخاص مجالس در و
 اردپنـدمی رو،ازاین کند،می ارزیابی مثبت بسیار را خویش عملکرد خود، دوستان با مقایسه در و

 سـوی بـه بازگشـت و توبـه بـه نیـاز کندنمی احسا، و است نشده مرتکب زندگی در گناهی که
 ایـن .پـردازدمی خـویش گناهـان توجیـه بـه همواره و کندنمی توبه و دارد تعالی و تبارک خداوند
 موفـق هرگز کسی چنین است. تریبزرگ گمراهی سرآغاز و شیطان مکر هپرداخت و ساخته توجیه،

   یافت. نخواهد دست رستگاری و سعادت به و شودنمی هتوب به
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  سیت  حیر    ین صحبت پیر مدعظت نخست
 

 
 

 1کنیییی  حىییر ز نییاجنس م صییاحِ ِ  ز کیی  
 

 و کـریم قرآن آیات است. برخوردار ایویژه اهمیت از عترت و قرآن فرهنگ در ،همنشین انتخاب
 بـا مؤانست و مجالست و شایسته و ال ص همراه و همنشین انتخاب بر متعددی موارد در روایات

 فضـای  و اخـالق و عتـرت و قـرآن با که افرادی با همنشینی از را آدمی و اندکرده تأکید تقوا اه 
 در هاانسـان از گروهی که شودمی استفاده کریم قرآن از اند.داشته برحذر ندارند، سروکار انسانی
 حسـرت و گزنـدمی را خـود دسـت پشـت کـه هسـتند پشـیمان و ناراحـت ایانـدازه به قیامت،

 گـام عتـرت و قـرآن مسـیر در که بودیم کرده انتخاب رفیقانی ما کاش ای گویند:می و خورندمی
 بـه و گـرفتیممی نـساُ  دیـن عام  علمای و مسجد با و مذهبی جلسات با کاش ای !داشتندبرمی

 بـا کـاش ای و کـردیمنمی نتخـابا گناهکـار و بـد دوست کاش ای !یافتیمنمی راه گناه مجالس
 !شدیمنمی ایشان تاب  و نکرده وآمدرفت هستند، شیطان تاب  کهکسانی

َ ْ َوْ» ْ یو  اِلُمْ یَعض  ُتْ َلیَتِنی یا یُقوُلْ یَدیهِْ َعلی الظ  َخذ  ُسوِلْ َمَعْ ات  ِخـذْ  َلم ْ َلیَتنی َویَلتی یا * َسبیلْا الر   َأت 
نیَأَضْ َلَقد ْ * َخلیلْا ُفلناْا رِْ َعِنْ ل  ك  َدْ الذِّ یطاُنْ كاَنْ َوْ جاَ نی ِإذْ  َبع  سـاِنْ الش  ن  ِ

 هکـ روزی و 2؛َخـُذوالْا ِلْل 
 پـیش را راهـی پیامبر همراه اشک ای گوید:می گزد،می دندان به را خود هایدست پشت ستمگر

 بـه هکآن از سپ خدا یاد از مرا او همانا !گرفتمنمی دوست را فالنی اشک من، بر وای ای !گرفتممی
 «هست. و بوده نندهکخوار انسان به نسبت شیطان همواره و .نمود منیر  ،بود رسیده من

 چـه بـا یـا و کننـدمی وبرخاسـتنشست کسی چه با باشند مراقب بسیار باید نوجوانان و جوانان
 نـدانفرز هایهمکالسـی و رفقا مراقب باید نیز مادران و پدران کهچنان ؛کنندمی وآمدرفت کسی
 بـه زیـرا دارد؛ رفتاری و منش نوع چه آنان فرزند استاد یا معلم کنند مراقبت باید حتی ؛باشند خود

 عالقـه او بـه انسـان کـه رفیقی و معلم پوشش نوع و ظاهری هقیاف بسا چه است شده اثبات تجربه
 از پـس ،نجیـب و عفیف دختر یک که است شده دیده اوقات بسیاری گذارد.می اثر وی در دارد،

 ابتـدا بـدحجاب، معلـم یـک همشاهد یا حجاب خصوص در الابالی دوستان با همنشینی تیدم
 بـرای بزرگـی خسارت ،این و است شده الابالی و بدحجاب ،سپس و داده دست از را خود چادر
 یعنـی ؛اسـت داده رخ بسـیار نیـز آن عکـس رود.مـی شـمار به اجتماع و خانواده دختر، آن خود
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 تقـوا اهـ  و داردیـن رفقـای بـا مـدتی اگـر نیسـت، برخـوردار مناسبی دینی تربیت از که جوانی
 تقّیدات سایر و حجاب روزه، نماز، اه  باشد، داشته دینی هجاذب او معلم یا باشد داشته معاشرت

 شود.می مذهبی و دینی
 اشـد،ب گناهکـار و دینبـی اگر دهد.می تغییر را او شخصیت تی،دم از پس انسان همنشین پس،
 اهـ  بـا دوسـتی از بایـد رو،ازایـن .نمایدمی وادار گناه به را او و کندمی متزلزل را خود رفیق دین

 .گریخت بدان با مجالست از و گزید دوری معصیت
 غافالن با همنیشنی .2

 در .سـازدمی فـراهم را الهـی رحمـت از میرومیـت عام  ترینمهم ،پیشگانغفلت با همنشینی
 آمده: ثمالی ابوحمزه نورانی دعای

«ِّ و 
 
ِّ أ ك  لَّ ع  ِنی ل  یت 

 
أ ِّ ِفی ر  اِفِلين  غ  ِّ ال  ِمن  ِّ ف  ِتك  م  ح  ِنی ر  ات   بـدین و یـافتی نغـافال میـان در مـرا شاید یا 1؛آیس 

 .«ساختی ناامید خود رحمت از مرا جرم،
 بسل ساززمینه و انسان بیچارگی عام  ترینبزرگ ،غفلت که آیدمی دست هب نورانی دعای این از

 به مقوله این در وحیانی هایآموزه از استفاده با است الزم ،روازاین .است تعالی حق بندگی توفیق
 .شود اشاره هایینکته

اةُِّ» ؛آن بـه توجه از بعد ذهن، از چیزی رفتن یعنی ،غفلت ل  ف  غ  ُوِّ ال  اه  اِنِّ السَّ ِّ ع  ای   ،غفلـت 2«.ِءِّالشَّ
 قرآن بماند. دور حقیقت و واقعیت از او و بیفتد انسان قلب و فکر بر ایپرده اینکه از است عبارت
 دارنـد، چشم یا فهمندنمی ولی ،دارند دل آنکه با هاانسان از برخی» فرماید:می باره این در کریم،

 3«.اندغاف  که هستند کسانی همان آنها .شنوندنمی آن با ولی دارند، گوش یا ندارند بینایی اما
 یـا و خـدا آیـات از غفلـت شام  و باشد خدا از غفلت از اعم تواندمی اینجا در غفلت از منظور
 بـرد:می کمـال سـوی به را انسان که آنچه هر از غفلت دیگر، تعبیر به ؛دوبش نیز آخرت از غفلت

«ْ اِسْ ِمَنْ َكِثیراْا َوِإن  ْ الن   «اند.غاف  ما هاینشانه و آیات از مردم از بسیاری 4؛َلَغاِفُلوَنْ آَیاِتَنا َعن 
ـدان روایـات و آیـات در کـه غفلت ایجادکننده عوام  ترینمهم گفت باید ،بنابراین ـاره هاب ـده اش  ،ش
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 :از نداعبارت
   داند:می دنیا به افراطی توجه و دنیاگرایی را غفلت عوام  از یکی کریم قرآن :دنیاگرایی .6
«ْ ذیَنْ ِإن  ُجوَنْ ال ال  َحیاةِْ َرُضوا َوْ ِلقاَ نا َیر  یاالد ْ ِبال  وا َوْ ن  َمَأن  ذیَنْ َوْ ِبُا اط  ْ ُهم ْ ال   1؛غـاِفُلون آیاِتنـا َعـن 

 تکیـه آن بـر و شـدند خشـنود دنیا زندگی به و ندارند [رستاخیز روز و] ما مالقات به ایمان که آنها
   «اند.غاف  ما آیات از کهنآنا و کردند

   فرماید:می جابر به خطاب باقر امام
ا» اِبُرِّ ی  ِّ ج  ُمِّ ِإنَّ ِّال  ِمن  ِّ ؤ  ِغی ال  ب  ن  هُِّ ی  ِّ ل  ن 

 
ِّ أ ن  ك  ر  ِّ ی  ِّ و  ِئنَّ م  ط  ةِِّ ِإل ی ی  ر  ه  اةِِّ ْ  ي  ح  ا ال  ي  ن  ِّ الاد  ِّ و  ام  ل  ِّ اع  نَّ

 
ِّ أ ااء  ن  ب 

 
ا أ ي  ن  ِّ الاد   ُهام 

ُلِّ ه 
 
ة أ ل  ف   .باشـد زندگی این وبرقزرق به دلگرم و متکی ،باایمان انسان   نیست شایسته جابر! ای 2؛غ 

 «اند.غفلت اه  ،دنیا [گاندلباخت و] فرزندان کهبدان
 ،شیطان کارهای از .است انسان بر شیطان سلطه غفلت، عوام  از دیگر یکی :شیطان تسلط .2

   .کندمی غفلت دچار را او ،برده آدمی ذهن از را خدا یاد که است این
ذ ِّ» و  ح  ت  ِهُمِّ اس  ي  ل  اُنِّ ع  ط  ي  ِّ الشَّ اُهم  نس 

 
أ ِّ ف  ر  اِهِّ ِذك   خـاطر از را خـدا یـاد و شد مسل  آنان بر شیطان 3...؛اللَّ

 «برد. آنها
 فرماید:می غفلت و هواپرستی بارهدر متعال خداوند :پرستی هوا .6
«ِّ ِّ ال و  ِّ ُتِطع  ن  نا م  ل  ف  غ 

 
هُِّ أ ب  ل  ِّ ق  ن  ِرنا ع  ِّ ِذك  ِّ و  ع  ب  واهُِّ اتَّ ِّ ه  ِّ و  ُرهُِّ كان  م 

 
 یـاد از را قلبشـان کـه کسانی از و 4؛ُفُرطا أ

 افراطـی کارهایشـان و کردند پیروی نفس هوای از که هاهمان کن!م اطاعت ،ساختیم غاف  خود
 «است.

 و دور آرزوهـای چراکـه اسـت؛ دراز آرزوهای و آمال ،غفلت عوام  دیگر از :دراز آرزوهای .1
 امـام سـازد.می غافـ  مهـم یکارهـا از ،ساخته مشغول خود به را انسان اندیشه و فکر تمام ،دراز
   فرماید:می باره این در علی

«ِّ ِّ ِإنَّ ل  ِهی األ  م  ِّ ُیس  ب  ل  ق  ِّ ال  ُبِّ و  ذ  ِّ ُیك  د  ع  و  ِّ ال  ِثُرِّ و  ة ُیك  ل  ف  غ   کشـاند،می فراموشـی بـه را دل آرزو بدانید 5؛ال 
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 «کند.می زیاد را غفلت و دهدمی جلوه دروغ را هاوعده
 غفلـت عوام  و اسباب از یکی ،دنیا زندگی به نگریسطیی :دینی تعالیم به نگریسطحی .1

   :است
َلُموَنْ» َحیاةِْ ِمَنْ ظاِهراْا َیع  یا ال  ن   را دنیـا زندگی از ظاهری فق  آنها 1؛غاِفُلوَنْ ُهم ْ اْل ِخَرةِْ َعِنْ ُهم ْ َوْ الد 

 «اند.غاف  خویش[ کار پایان و] آخرت از و دانندمی
 تکامـ  موجبـات توانندمی دیگر نگاه از و باشند غفلت اسباب توانندمی نگاه یک از دنیا، مظاهر
 را هاییزمینـه قبـ  از انسـان اگر دارد. دنیا با ما برخورد نوع به بستگی ،این و آورند فراهم را انسان

 خدا نعمت را آن ،شودمی روهروب که دنیایی مظاهر از مظهری هر با باشد، آورده وجود به خود در
 در انسـان اگـر افتـد.می خـدا یـاد بـه بلکـه ،شودنمی غاف  تنها نه ،آن دیدن با ،روازاین .بیندمی

 بـرایش آن قبـال در خـدا کـه را ایوظیفه و باشد الهی حرام و حالل مراقب ،دنیا مظاهر با برخورد
 فقـ  زندگی در اگر اما ؛بود نخواهد دهندهفریب و کنندهاغفال دنیا دیگر دهد، انجام ،نموده نمعیّ 

 بنـدگی از را او ظـاهر این که است بدیهی شود، مادی هایلذت مگر سر ،کرده توجه دنیا ظاهر به
 نمود. خواهد غاف  ،است سعادت و تکام  همان که خلقت هد  و خرتآ به توجه ،خداوند

 علما محضر از محرومیت .3

 میضـر از دوری ،شـده اشـاره ابـوحمزه دعای در که خداوند بندگی توفیق سلب عوام  جمله از
   است: راستین علمای

«ِّ ك  لَّ ع  ِنی ل  ت  د  ق  ِّ ف  اِلِسِّ ِمن  ج  اِءِّ م  م  ُعل  ِنی ال  ت  ل  ذ  خ   و خـواری بـه و نیـافتی علمـا مجالس در مرا شاید 2؛ف 
 «انداختی. خذالنم

 سلب و خذالن موجب ،علما مجالس از میرومیت و دوری که شده تصری  ،نورانی فراز این در
 سـخن ایـن ،علمـا میضـر برکات و علمی مجالس نقش شدنروشن برای شود.می انسان توفیق

 مسجدالنبی در روزی که شده نق  نامؤمن امیر از است. شنیدنی و گویا بسیار مؤمنان امیر
 تـرمیبـوب شـما نـزد عابـد جنازه تشیی  خدا! رسول یا گفت: و شد وارد ابوذر که بودیم نشسته
 مجلس در ساعتی ستننش !اباذر ای فرمود: پاسخ در حضرت عالم؟ مجلس در نشستن یا ،است
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   911  زيانبار هایمجالست دهم: مجلس

 و شود خوانده نماز رکعت هزار آن شب هر در که شبی هزار قیام از خدا نزد است ترمیبوب علم،
 قرآن. ک  خواندن و جهاد هزار از ،خدا نزد است ترمیبوب ،علم مجلس در ساعتی نشستن

 خـدا ولرسـ قـرآن؟ همه خواندن از است بهتر علم مذاکره خدا! رسول یا :کرد عر  ابوذر
 کـ  بـار هزار دوازده خواندن از خدا پیشگاه در ،علم مجلس در ساعتی نشستن !ابوذر ای فرمود:

 بـاز حرام از را حالل علم سبب آنکه برای ؛علم مجلس در حضور به باشید ملزم .است بهتر قرآن
 وزهـایر که سال یک عبادت از است بهتر ،علم مجلس در ساعتی نشستن !اباذر ای شناسید.می
 آزادکـردن از اسـت بهتـر ،عـالم هچهر به کردننگاه و یینما قیام را آن هایشب و باشی روزه را آن

   1ه.بند هزار
 مطـرح علمـا میضـر و علـم مجلس درباره فوق حدیث در که وبرکت فیض همه این به توجه با

 الهی رکاتب باالترین از انسان میرومیت موجب ،مجالسی چنین از دوری که است بدیهی ،شده
 هب که کسانی نیستند و نبوده کم .شد خواهد گمراهی بسا چه و بندگی توفیق سلب ساززمینه ،شده

 بـه ،نتیجه در و گردیده معرفتی فقر دچار ،پرهیزکار یعلما خطابه و وعظ مجالس از دوری علت
 است. ساخته بهرهبی بندگی و معنویت و دین از را آنها خناسان وسوسه و اندآمده گرفتار شبهه دام
 و آمده گرفتار افراطی هایگروه دام به جوانان ،اسالمی کشورهای و جوام  از برخی در امروزه اگر
 میرومیـت آن، مهم عل  از یکی تردیدبی ،اندگرفته قرار جهانی استکبار شوم اهدا  خدمت در
 است. اسالم راستین علمای مجالس از

 وارد کبیر جعفر شیخ مرحوم» گوید: صال  مالمیمد ادربر ،برغانی( )مالمیمدتقی ثالث شهید
 در هم من و خوابیدند ایگوشه در هریک هنگامشب ،پس .گردید ساکن ما منزل در و شد قزوین
 کـه کنـدمـی صـدا مرا جعفر شیخ که دیدم گذشت، شب از مقداری چون خوابیدم. باغ آن گوشه
 دیگربـار مـن و شـد رد مـن از شـیخ یـزم.خبرمی ه،بلـ کـردم: عر  بخوان. شب نماز و برخیز

 چـون .شـدم روانـه آواز پـی از جستم. خواب از ثرکنندهأمت ییصداها شنیدن اثر بر ناگاه خوابیدم.
 دارد. اشـتغال گریـه و مناجات به قراریبی و تضرع نهایت با شیخ جناب که دیدم ،رسیدم نزدیک
 سـال پـنج و بیسـت کـه حـاال بـه تـا شـب آن از که گذاشت ثیرأت من در چنان جناب آن صدای

 2«.شوممی مشغول الیاجاتقاضی با مناجات به و خیزممی بر شب هر گذرد،می
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 دورغگویان با همنیشنی .4

 دورغگویـان بـا معاشرت ،شودمی بندگی توفیق سلب موجب که معنویت هایآفت ترینبزرگ از
   :خوانیممی ثمالی ابوحمزه دعای از دیگر فراز در .است

«ِّ و 
 
ِّ أ لَّک  ع  ِنی ل  ت  د  ج  اِمِّ ِفی و  ق  ِّ م  اِذِبين  ك  ِنی ال  ت  ض  ف  ر   ،پـس .یافتی دروغگویان جایگاه در مرا شاید یا 1؛ف 
   «افکندی. ورمدُ  به

 و اسـت مفاسـد از بسـیاری منشـأ و گناهـان ترینزشت معایب، بدترین از دروغ که است گفتنی
 رحمـت از را انسـان آخـرت و دنیا در ،دروغ ت.اس کبیره گناهان و اخالقی رذای  از ،آن به عادت

 را جامعـه نموده، سلب را عمومی اعتماد و نمایدمی اعتباربی مردم میان در و کندمی میروم الهی
   است. ایمان کنندهخراب و زبان آفات از دروغ، .سازدمی دچار نفاق بیماری به

 انسـان روانـی امنیـت و الهـی تمعنوی سلب موجب چرا و چیست دروغ مداپی که دید باید حال
   گفت: باید ختصارابه ولی ؛باشد طرح قاب  بسیاری هاینکته است ممکن باره این در شود؟می

 درونی ناراحتی از همواره دروغگو .نیست امان در دروغش زیان و شّر  از دروغگو فرد روان و روح
 کـهدرحـالی ؛دهـدمی خبر آن از راستگو و دارد وجود که است حقیقتی راستی، زیرا برد؛می رنج

 دروغگو رو،ازاین ندارد. وجود آن برای واقعیتی و دروغگوست فرد پرداخته و ساخته دروغ، سخن
 دروغـش تـا نکنـد فراموش را یشخو ذهنی ساخته باشد خود سخنان و رفتار مراقب همواره باید

 شود.ن آشکار
 مبـادا کـه اسـت نگـران پیوسته همد،نف کسی را دروغش خواهدمی که دروغگویی اسا،، این بر

 را سـنگین بـار ایـن همیشه دروغگو ،پس باشد. تناقض در اش،گذشته سخن با اشکنونی سخن
 نگـران و اسـت آسایش در هایشگفته از پس همواره راستگو انسان ولی ؛باشد داشته ذهن در باید

 آمد. نخواهد دوجو به آنها در تناقضی سخن، تکرار هنگام زیرا نیست؛ آن مدهایاپی
 دروغگـو، انسـان شود.می گرفتار بدان دروغگو که است روانی هایبیماری از یکی نیز فراموشی

 بـه بگویـد، سخن آن از خواست دیگر بار که هنگامی و ماندنمی یادش به گویدمی که را دروغی
 شود.می برمال دروغش نتیجه، در و گویدمی دیگر شکلی
 نیز خود دروغ به گوید،می دروغ همواره که کسی که است آن ،وغگودر کاریفراموش دیگر عام 

 راحتـیبـه خواهـد،می کـه زمان هر و است عادی کاری ،او برای دروغ دهد.نمی اهمیت چندان
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 و سـپاردمی ذهن به کمتر را هایشحر  نتیجه، در پذیرد.نمی پایان او هایدروغ و گویدمی دروغ
 کند.می فراموش

 از اشخواسـته بـه تنهـا نـه زیـرا آیـد؛می وارد او به ایضربه شد، کشف دروغگو از دروغی وقتی
 شـده، سست اشروحیه ترتیب، بدین است. گرفته آن برخال  اینتیجه بلکه نرسیده، گفتندروغ

 راهـی تنهـا زیـرا د؛گردمی نومید هاکامیابی به رسیدن از او و شودمی دشوار او برای گرفتنتصمیم
 اگـر آنکـه حـال ؛اسـت شـده بسـته هم آن که بوده دروغ رساند،می مقصد به را او داشتهپنمی که
 .رسیدمی مقصودش به درست راه از کرد،می رفتار شایستگیبه
 




