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  حقوق  مبانی  و  فقه  گرایش  اسالمی  معارف  و  الهیات  ارشد  کارشناسی  |*ینیسید مصطفی حس  |

 . اسالمی

  حقوق  مبانی  و  فقه  گرایش  اسالمی  ومعارف  الهیات  ارشد  کارشناسی  دانشجوی  |طاهره حیدری  |

 . آباد  خرم  مرکز  نور  پیام  دانشگاه  ،اسالمی
 

 

 چکیده

  معنویت   بحران  هاآن   ترینبزرگ  و  ترین مهم  گفت  بتوان  شاید.  است  روبرو  متعددی  هایبحران   با  امروز  بشریت

  ایجاد   در  مختلفی  عوامل.  معنوی  و  اخالقی  الهی،  هایارزش   از  جوامع  و  افراد  شدن  دور  از  است  عبارت  که  است

  همواره   معنویت  .کرد  ارائه  را  مناسبی  راهکارهای  توانمی  هاآن   شناخت  با  که  هستند  دخیل  معنویت  بحران

  در   مداریاخالق   شود  نهادینه  جامعه  در  معنویت  اگر.  نیست  معنویت  به  معطوف   گراییق الاخ  اما  گراستاخالق 

  کار   به  قرآن  در  آن  مشتقات  و  معنویت  یواژه   که  است  روشن.  یابدمی  رسوخ   اجتماعی  مختلف  هایالیه   میان

  کتاب   یک  قرآن  هک  کرد  ادعا  توانمی  قرآن  در  معنوی  هایآموزه   پررنگ  حضور   دلیل  به  حالدرعین .  است  نرفته

  اخالقی   هایگزاره   بر  معنویت  تأثیر  بازشناسی  به  که  کوشدمی   تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  این.  است  معنوی

  گفتن،   راست  راستی،  معنای  به  لغت  در  صداقت.  بپردازد  روایات  و  آیات  بر  رویکردی  با  صداقت(  موردی  )مطالعه

 و  قول  هماهنگی  از  است  عبارت  اخالق  علمای  و  روایات  و  آیات  اهگن  در  و  باشدمی  ...اخالص  واقع،  با  حکم  مطابقت

  خداوند  به  اولی  یمرتبه   در  بلکه  نیست  انسانی  ویژگی  یک  تنها  صداقت.  باشد می   اخالقی  هایارزش   از  که  ؛عمل

  ی های وعده   به  و  هستم  صادقین  از  من  که  است  فرموده  اشاره  آن  به  قرآن  در  بارها  خداوند  چنانچه  دارد،  اختصاص

  به .  کنیممی  برخورد  صداقت  به  آنان  پایبندی  به  نیز  انبیاء  یسیره   در  یبامطالعه .  کرد  خواهم  عمل  امداده   که

  رفتار.  بود  نخواهد  آرام  نیز  خویش  وجدان   برابر  در  نباشد،  یکرنگ  دیگران  با  که  انسانی  که  یابیمدرمی   نیز  تجربه

 . باشدمی   زین  اجتماعی  آثار  دارای  فردی،  آثار  بر  عالوه  صادقانه

 . صداقت  اخالقی،  هایگزاره   معنویت،   بازشناسی،  :یدیکل واژگان 
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 مقدمه 

  نوعی بهاز جوامع،    هرکدامتمامی جوامع بشرى است و    موردتوجهمباحثی است که    ازجملهاخالق  

آن   و    چراکه،  اندپرداخته به  یابند  دست  سعادت  و  کمال  به  تا  برآنند  آنان  تنها  درنهایت همگی   ،

آن اخالق    گذرگاه  و  انددانستهرا  نیستیم  مستثنی  مجموعه  این  از  نیز  ما  تالش    ینوبهبه.  خود 

یک   یارائهشدیم تا عالوه بر    بر آن،  روازاین.  یابیم دستتا با توسل به آن، به سکوى کمال    کنیممی

بحث مذکور    یحوصله که در    ایتااندازهالقی به نام صداقت و تحلیل مفهومی آن  موضوع مهم اخ

تع به  زمانی  باشد،  آن  اخالق،  که  شویم  متذکر  و  پرداخته  آن  جایگاه  و  اخالق  اهمیت  و  ریف 

عبد صالحی    صرفا  ما    یهمهوحی الهی باشد. در غیر این صورت،    الشعاعتحتکه    شودمیارزشمند  

تکلیف و دستورات این نبوده که   همهاینغرض خداوند از    کهدرحالیم بود،  نسبت به عقل خواهی

و   درآیاتمین دلیل، ضرورت داشت با نگاهی ژرف و عمیق عقل، بندگانی را آفریده باشد. به ه براى

روایات با اقسام صداقت آشنا شده و دریابیم که این فضیلت اخالقی، تنها منحصر در گفتار نیست. 

اما    است،  و گفتار، تنها تصورمان صداقت در قول  آید میاگرچه هر زمان که نام این واژه به میان  

غیر  رهاى  نیست، بلکه رفتا  گوییدروغ، صرف  اندازدمیسالمت معنوى جامعه را به مخاطره    آنچه

.  شودمیاست که اعتماد جامعه را متزلزل کرده و سبب نفاق و دورویی آدمیان کنار هم    ایصادقانه

پیش   آنجا  تا  که  کسانی  عال  روندمیرفتار  ابراز  نیستند.  صادق  نیز  خودشان  با  حتی  و  که  قه 

در قلب  و حتی ذرهاى از حقیقت آن را    برند میبه سستی آن پی    پاید نمیاحساساتی که دیرى  

ریا نبوده، اما از رکوع و سجود    قصد به. صاحبان عباداتی که عبادتشان هرگز کنندنمیخود احساس 

 .  شودنمینیز چیزى جز یک حرکت موزون عایدشان 
قرار دهد و آن   موردتوجهرا    کاررفتهبهکه در قرآن و حدیث    این نوشتار سعی دارد، یکی از واژگانی

ت  ”صدق “ مقاله  این  در  گوناگون  است.  زوایای  احادیث،  و  کریم  قرآن  به  توجه  با  است  الش شده 

 .دینی گشوده شود از مفاهیم معنایی این واژه بررسی در سایه آن راهی تازه درباره یکی 

)واسطی    -”صِدق “واژه   صاد  فتح  و  کسر  کذب  د  -(  261:  13،  1414،  زبیدیبه  نقیض  لغت،  ر 

به  56:  5،  1410،  )فراهیدی با  (. لغت116:  4،  1371معنای راست گفتن است )قرشی،  ( و  دانان 

منظور،   )ابن  عربی  زبان  در  صدق  متعدد  کاربردهای  به  سعی  195  -  193:  10،  1414توجه   )

متفاوکرده کاربردهای  این  برای  را  اصلی  محور  که  )ابن  اند  قدرت  مانند  کاربردهایی،  بیابند؛  ت 

( و صحت و تمام بودن  276:  8تا،  و استواری )ازهرى، بی(، شجاعت، سختی  339:  3،  1404فارس،  

 (. 215: 6، 1360از خطا و ضعف )مصطفوی، 

کند تا دانسته شود که  اضافه می  ”صدقه“خواهد چیزی را مدح کند آن را به  می  کههنگامیعرب  

  (. 246:  2،  1409توان یافت )کبیر مدنی،  رود در آن مینیکی درباره آن گمان می  ر وخی  هر آنچه

اصفهانى،   )راغب  است  استعمال صدق، در گفتار  زبیدی،  478،  1412اصل  واسطی  :  13،  1414؛ 

(، اما در مواردی که صدق، وصف برای غیر گفتار است مراد از آن مطلق نیکی و خوبی است  261

دیگر سخن؛ هر کارى که  215:  6  ،1360)مصطفوی،   به  بی  ازنظر(و  و  باطن خوب  و  نقص  ظاهر 

 (. 479، 1412شود )راغب اصفهانى، صدق تعبیر می باشد به
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 تحقیق  یپیشینهسابقه و 
اخالق،   موضوع  کُ  ازجملهاصل  در  که  است  مهمی  بسیار  مباحث  از  آن  صداقت،  به  اخالقی  تب 

اخال  شدهپرداخته  علماى  توجه  دائما   اس و  کرده  جلب  خود  به  را  کتب ق  در  دلیل،  همین  به  ت. 

جامع “  در کتابمالّ مهدى نراقی    ازجملهاست.    شدهپرداخته متفاوت به آن    هایروشمختلف با  

مفصل به تقسیمات آن پرداخته و    ایشیوهخویش، با    ”اخالق“بر در کتاب  و مرحوم شُ  ”السعاده

خویش و    ”چهل حدیث“. امام )ره( در  اندکردهررسی  توضیحاتی متناسب با بحث ب  هر نوع آن را با

احمد نراقی در   و توضیحاتی را در    اندپرداخته مختصر به آن    صورتبهنیز،    ”معراج السعاده“مالّ 

. بعضی همچون ابن مسکویه عالوه  اندنکرده  ایاشاره، اما دیگر به تقسیمات آن  اندداشته این زمینه  

کرده  تبیین  واژه،  این  توضیح  صداقت    بر  است.    یککدام  یزیرمجموعه که  اخالقی  فضایل  از 

روایی نیز همچون نهج الفصاحه، نهج البالغه، تحف العقول، خصال شیخ صدوق و غیره،    هایکتاب

اکرم  پیامبر  از  روایاتی  )   یائمه(  )ص  با ذکر  این فضیلت  السالمعلیهممعصوم  به عظمت  اشاراتی   )

آنچه  اندداشتهاخالقی   اما  بررسی    توجهقابل.  است،  نوشتار  صادقانه“این  آن   ”رفتار  تأثیرات  و 

 .  باشدمی

 

 اخالق 

خُ جمع  خُلُاخالق  و  شیرازى  )   باشدمیق  لق  مکارم  فضالءباهمناصر  از  جمعی  در کارى  اخالق   ،

لق به معناى  در قاموس، خُ(.  23، ص1ش، ج  1389ابیطالب،  ، چاپ ششم، قم: امام علی ابن  قرآن

مروت و  طبع  و  است  عادت  دین  ،  )  و  قرشی،  ج  1371علی  ص  2ش  همچون (.  293،  برخی 

، ص  25ج  ،  1372،  فضل ابن حسن طبرسی)   اندکردهلق را به معناى دین اسالم ترجمه  طبرسی خُ

است که تفسیر به دین، تفسیر درستی   قائلطباطبایی در تفسیر المیزان    عالمه  کهدرحالی،  (212

خلق چه با فتحه و چه با ضمه “ : گویدمیجیه کنید. راغب نیز  نیست، مگ ر اینکه منظور خود را تو

یک معنا را    شرب و صوم که چه با فتحه و چه با ضمه  یکلمهدر اصل به یک معنا بوده، مانند  

استعمال بیشتر چنین شده کدهندمی اثر  با  . ولیکن در  اگر  استعمال شود، معناى    یفتحهه  خاء 

خاء استعمال   یضمهو اگر با    رساند میرا    شودمیبصر دیده  صورت ظاهر و قیافه و هیئت که با  

 .  ”کندمیافاده  شودمیشود، معناى قوا و سجایاى اخالقی را که با بصیرت احساس 

نیز    عالمه معناى  خُ  یکلمه “است:    قائلطباطبایی  به  بدنی    یملکهلق  افعال  که  است  نفسانی 

نکه آن ملکه از فضایل باشد، مانند  زند، حال چه ایاز آدمی سر می  آسانی بهمطابق مقتضاى آن ملکه 

از    عفت مانند حرص و جبن و امثال آن. ولی اگر مطلق ذکر    رذایلو شجاعت و امثال آن و چه 

خُ و  فضیلت  فهمیدهشود،  آن  از  نیکو  ج1374طباطبایی،    محمدحسین)  "شودمی  لق  ،  19ش، 

 (.  619ص

شخصی    هرگاه   دیگرعبارتبه براى  باشد،    درآمده پایدار    صورتبهصفتی  نموده  رسوخ  او  در  و 

که کارهاى متناسب با آن را بدون تأمل زیاد و به سهولت انجام دهد، میگویند آن صفت    ایگونه به
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و   است  ملکه  او  ن  کهدرصورتیبراى  صفتی  چنین  بلکه  کار    زودگذرباشد  انجام  در  شخص  بوده، 

. بنابراین تنها کسی را  نامندمی  ” حال“فت را  متناسب با آن خود را به انجام آن وادار کند، آن ص

لق سخاوت دانست که این صفت در او پایدار باشد. یعنی در بخشش به دیگران داراى خُ  توانمی

 (.  15ص، ش1373مجتبی مصباح، )  تردیدى نکرده

 

 تعریف علم اخالق 
اخت  د و نیز شنآراسته شو  هابدان، تا نفس  هاستآن مقصود از علم اخالق، معرفت فضایل و کسب  

 (.  12ص،  1381ابن مسکویه رازى، د )دورى جوید و پاکیزه گرد هاآنتا نفس از  رذایل

انواع   دانش،  این  و    های ویژگیدر  نامطلوب  و  مطلوب  دست    ینحوهاختیارى  به  و  این  از  پرهیز 

است که    علم اخالق، علمی  “:  اندکردهگاه آن را چنین معرفی    روازاین،  شودمیبحث    یکآن آوردن  

 ایشیوهو    کندمیرا معرفی    هاآنانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیارى متناسب با  صفات نفس

تحصیل صفات نفسانی خوب و انجام اعمال پسندیده و دورى از صفات نفسانی بد و اعمال ناپسند  

 (.  30ص، 1387،  حسن اسالمی) ”دهدمیرا نشان 

 

 معنای صدق در قرآن 

، صدق را تنها در وصف قول و  قرآن کریم است.    کاررفتهبه  قرآن کریم زیاد در    صدق و مشتقات آن،

کارگفتار   آن    به  و  بهنبرده  است.  را  داده  نسبت  نیز  عمل  و  قرآنی  هنگامی  اعتقاد  آیات  به  که 

قرآن  یابیم. کاربردهای مفهوم صدق را با توجه به  باره این مفهوم مینگریم جایگاه کلیدی را درمی

 (. 215: 6، 1360توان بیان کرد )مصطفوی، ارد زیر میمو در کریم

أَمْ لَهُمْ شُرَکاءُ فَلْیَْأتُوا بِشُرَکائِهِمْ إِنْ “صدق در اعتقاد؛ یعنی تطابق اعتقاد با حقیقت واقع ثابت:   .1

 (. 41)قلم/ ”گویند شریکانشان را بیاورندکانُوا صادِقِین؛ یا شریکانى دارند؟ پس اگر راست می

قُلْ  “گونه نفاق و دورویی:  ی بدون هیچعتقاد؛ به عبارتی مطابقت با اعتقاد دروناظهار اصدق در   .2

فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ  صادِقینَ؛  یا أَیُّهَا الَّذینَ هادُوا إِنْ زََعمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ هللِ مِنْ دُونِ النَّاسِ 

ندارید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر، پس  اید، اگر پ بگو: اى کسانى که یهودى شده

 (. 6)جمعه/ ”گویید درخواست مرگ کنیداگر راست می

گونه خالف و اشتباهی:  شود بی هیچصدق در قول و خبر؛ مطابقت با آنچه از آن خبر داده می .3

 (.87)نساء/ ”وَ مَنْ أَصْدَُق مِنَ اهللِ حَدِیثا ؛ و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟“

کند مطابق با  د میل، آرزو و ... را ابراز میصدق در قول انشایی؛ اگر آدمی جمله انشایی، مانن  .4

باشد:   وی  نیّت  و  َعلَیْهِ“قلب  اهللَ  عاهَدُوا  ما  صَدَقُوا  رِجالٌ  الْمُؤْمِنِینَ  مؤمنان  مِنَ  میان  از  ؛ 

 .(23)احزاب/  ”عهد بستند صادقانه وفا کردند  باخدااند که به آنچه مردانی

الَْأسْماءَ  “بق با شرایط باشد:  صدق در احساس؛ احساسات آدمی کاذب نبوده و مطا .5 َعلَّمَ آدَمَ  وَ 

صادِقِینَ کُنْتُمْ  إِنْ  هؤُالءِ  بَِأسْماءِ  أَنْبِئُونِی  فَقالَ  الْمَالئِکَةِ  َعلَى  َعرَضَهُمْ  ثُمَّ  همه  کُلَّها  ]خدا[  و  ؛ 
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به آدم آموخت؛ سپس  [ نام]معانى را بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود: اگر راست   ا هآنها را 

 (.31)بقره/ ”به من خبر دهید ها اینگویید، از اسامى می

و شرایط   .6 تمامی جهات  از  عمل  یعنی  تَصَدَّقْ  “کامل شکل گیرد:    صورتبه صدق در عمل؛  وَ 

  ”دهدرا پاداش می  ندگانصدقه ده و بر ما تصدّق کن که خدا  َعلَیْنا إِنَّ اهللَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ؛  

 (. 88)یوسف/

وَ  “که انسان در تمامی اعتقادات، گفتار و عمل صادق و راستین باشد: صدق در مطلق امور؛ این .7

[ به  و بگو: پروردگارا! مرا ]در هر کارىخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ؛  قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَ 

 (. 80)اسراء/ ”درست خارج ساز طرز درست داخل کن و به طرز

اعتقاد  باالترین و مطلوب زیرا شامل صدق در گفتار، عمل و  ترین موارد صدق، مورد هفتم است؛ 

که در آیاتی از  (. چنان216:  6،  1360شود که حقیقت صدق است )مصطفوی،  باطنی و ظاهری می

 :قرآن، مراداز صدق، همین معنا است

اید، از خدا پروا کنید  وا مَعَ الصَّادِقِینَ؛ اى کسانى که ایمان آوردهوا اتَّقُوا اهللَ وَ کُونُیا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ“

 (.119)توبه/ ”و با راستان باشید

آ“ الَّذِینَ  الْمُؤْمِنُونَ  أَنْفُسِهِمْ  إِنَّمَا  وَ  بَِأمْوالِهِمْ  یَرْتابُوا وَ جاهَدُوا  ثُمَّ لَمْ  وَ رَسُولِهِ  اهللِ  مَنُوا بِاهللِ  فِی سَبِیلِ 

پرهیزگاران کسانی الصَّادِقُونَ؛ در حقیقت،  هُمُ  پیاأُولئِکَ  به خدا و  او گرویده و ]دیگر[  اند که  مبر 

 (.15)حجرات/ ”کردارنداند که راست ؛ ایناناندهکردخدا جهاد  درراهشک نیاورده و با مال و جانشان 

أُ “ بِهِ  وَ صَدَّقَ  بِالصِّدْقِ  الَّذِی جاءَ  الْمُتَّقُونَوَ  آورد و آن را باور کرد؛    کس که راستى؛ و آنولئِکَ هُمُ 

 (.33)زمر/ ”انداند که خود پرهیزگاران آنان

قرآن،  در  اخالق  )مراحل  هست  نیز  عمل  و  نیت  در  بلکه  نیست؛  گفتار  در  تنها  صدق،  بنابراین، 

.  2. راستى در سخن؛  1:  اندکردهطور که علماى اخالق، صدق را بر شش نوع تقسیم  (. همان248

ى . راست6. راستى در عمل؛  5. راستى در وفاى به عزم؛  4. راستى در عزم؛  3راستى در نیّت و اراده؛  

که؛  نکته توجه کردنی این  (.141:  8،  1376در محقق ساختن همه معارف دینى )فیض کاشانى،  

و گفتار را رعایت کرد تا    بایست، ابتدا صدق ظاهری در قولباالی صدق می  مراتببه برای رسیدن  

به  توفیق دست باالتر را دریافت.  یابی  ه  در هم  طورکلیبهاگر کسی در گفتار و نوشتار و  “درجات 

سیرتش  بخش و  سنت  خواب  گوراستهای  میباشد  راست  انسان  های  روح  مانند  گودروغبیند.   ،

دهند،  ا به انسان نشان میبیند. در عالم رؤیا حقیقت راست و حقیقت را درست نمی  ”أحوَل“چشم  

م به شناسند، سرانجااند و مرز حالل و حرام را نمیپرداز و پرحرف ال اما اشخاصی که در بیداری خی

موسوم شده است؛ ولی    ”أضغاث أحالم“کند و به  رسند که معبّر را از تعبیر عاجز میرؤیاهایی می

و   مستقیم  انسان  صادق    گوراستروح  روح  و  است  می  کهیهنگامصادق  درست  سخن  گوید 

میمی درست  که  است  این  نشانه  و  هم  گوید  و  خبری  صدق  هم  شخصی  چنین  بنابراین،  بیند. 

شود زیرا او  دهد و هم واقع میبیند و هم درست خبر می؛ به عبارتی هم درست میمخبِری دارد

 (. 248، 1385)جوادی آملی،  ”آنچه را که بایست اتفاق بیفتد دیده و درست هم دیده است

 :فرمایدصدق را از اوصاف کمالی خداوند متعال دانسته است و می قرآن کریم
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 (.122)نساء/ ”؛ چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است وَ مَنْ أَصْدَُق مِنَ اهللِ قیال  “

را   خود  رسوالن  آنان    عنوانبه همچنین  همراهی  به  را  دیگران  و  کرده  معرفی  صادق  و  صدیق 

 (.119)توبه/ ”کونوا مع الصادقین؛ و با راستان باشید“ رماید: فو می فراخوانده

ای میان مرتبه باالی صدق و نبوت نیست شود که فاصلهگونه استفاده میاز برخی تعابیر قرآن این

، در وصف ابراهیم )ع( صدیق و نبی را به ترتیب بیان کرده  روازاین(.  333:  5،  1409)کبیر مدنی،  

از آن می به مرتبهتوکه حکایت  از طریق وصول  نبوت  به مرتبه  صدق    اند داشته باشد که وصول 

 .است

 :هاستبا توجه به تعالیم قرآنی؛ صدق جامع همه خوبی

مشرق و ]یا[ مغرب بگردانید، بلکه نیکى آن است که   سویبهنیکوکارى آن نیست که روى خود را “

]آسمانى کتاب  فرشتگان،  بازپسین،  روز  خدا،  به  پیکسى  و  آوَرَد[  ایمان  را   امبران  ]خود[  مال  و 

و گدایان و در ]راهِ آزاد   درراه ماندگانخویشاوندان، یتیمان، بینوایان و  دوست داشتنش، به    باوجود

و آنان که چون عهد بندند، به عهد خود   و زکات را بدهد   و نماز را برپاى دارد  [ بندگان بدهدکردن

  اند وگفته اند کسانى که راست  اند؛ آناننگ شکیبایاننگام جو به ه  اند؛ و در سختى و زیانوفاداران

 (.177)بقره/ ”اندان پرهیزگارانهمآن آن

طباطبائی حال    ایدفرممی عالمه  حقیقت  و  شناسانده  را  نیکوکاران  بار  سه  آیه  بیان    هاآن این  را 

از من آمن ... تا حین الباس(  ) اخالق  اعتقاد و اعمال و  گانهسه نموده است: بار اول در همه مراتب  

ب  دوم  سومبار  بار  و  صدقوا(  الذین  )اولئک  عبارت  عبارت    ا  المتقونبا  هم  ))اولئک  فی  (.  المیزان 

 ( 428، ص1تفسیر القرآن، ج 

را با    هاآن: اما اینکه بار دوم  گویدمیو آنگاه    پردازدمیاول    دربار  کاررفته به سپس به توضیح عبارات  

صَدَقُوا” جمله الَّذِینَ  این ”أُولئِک  خاطر  به  فضائل    است  شناسانده  تمامى  که  است  وصفى  این  که 

صدق با جمیع اخالق یعنی عفت و شجاعت و حکمت و عدالت   چراکه،  گیردبرمیعلم و عمل را در  

اعتقاد و    غیرازبه انسان    چراکهدارد.    نشینیهممصاحب و    هاآن)چهار ریشه اخالق فاضله( و فروع  

انجام   درنتیجه  شودمیمطابق    باهم ه چیز  و وقتى صادق شد این سقول و عمل، چیز دیگرى ندارد  

گوید مگر آنچه را که معتقد است. و فطرت انسان در باطن  گوید و نمیمگر آنچه را که می  دهد نمی

که خالف آن را در ظاهر ابراز کند. پس    هرچند،  شده دادهبر قبول حق و خضوع در برابر آن قرار  

اس  حقبه  کهدرحالی آن صادق  در  و  دارد  انجام    گویدمیت  اذعان  و  دارد  اعتقاد  را    دهد میآنچه 

برایش فراهم   باهم و در این هنگام ایمان خالص و اخالق فاضله و عمل صالح، همه   گوید میآنچه را 

الصَّادِقِینَشودمی اللَّهَ، وَ کونُوا مَعَ  اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِینَ  أَیهَا  ؛ اى کسانى که ایمان  . خداوند فرماید: )یا 

، تنها ”أُولئِک الَّذِینَ صَدَقُوا” ازجمله. و حصرى که  باشید(  گویانراستکنید و با    تقواپیشهاید،  دهآور

و    -و معنایش  نماید می  تأکید. آن تعریف قبلی را  شودمی( استفاده  گویندمیکه راست    هایند این

است داناتر  فقط  هرگاهکه    شودمیاین    -خدا  و  فقط  صادقان  خواستی  را    باشندمیابرار    صادقان 

 (.429، ص 1المیزان فی تفسیر القرآن، ج )

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%89
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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آیه   در  حجرات 15و  بِاللَّهِ”: خوانیممی سوره  آمَنُوا  الَّذِینَ  الْمُؤْمِنُونَ  یرْتَابُوا    إِنَّمَا  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ 

اللَّهِ  مْوَالِهِمْ وَأَنْوَجَاهَدُوا بَِأ الصَّادِقُونَۚ  أُولَ  ۚ  فُسِهِمْ فِی سَبِیلِ  ؛ مؤمنان تنها کسانى هستند  ”ئِک هُمُ 

که ایمان به خدا و پیامبرش آورده، سپس شک و تردیدى به خود راه نداده اند )و عالوه بر این( با  

و   کردند،    درراهخود    ی هاجاناموال  جهاد  هستند  ها اینخدا  را    .صادقان  صدق  نیز  آیه  این 

 .کندمیتردید و تخلفى نباشد معرفى  گونههیچاز ایمان و عمل که در آن  ایمجموعه 

الَّذِ”: خوانیممی شره حسور و در الْمُهاجِرِینَ  فَضْال  لِلْفُقَراءِ  یبْتَغُونَ  أَمْوالِهِمْ  وَ  أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ  ینَ 

 (8حشر، . )"مِنَ اللّهِ و َرِضْوانا  وَ ینْصُرُونَ اللّهَ و َرَسُولَهُ أُولئِک هُمُ الصّادِقُونَ

موال شکالت، استقامت به خرج دادند و از خانه و ادر این آیه مؤمنان محرومى که على رغم همه م

نداشتند،    علیه و آله و سلّم هدفى  اهللصلی پیامبر بیرون رانده شدند، و جز رضاى خدا و یارىخود  

نتیجه    .اندشدهمعرفیصادقان    عنوانبه آیات  این  مجموع    هایی آن  ”صادقین“که    گیریممیاز 

به خود ردیدى  ، نه تدهندمیانجام    خوبیبهبه پروردگار   ایمان هستند که تعهدات خود را در برابر

مشکالت  کنندمی  نشینیعقبنه  ،  دهندمیراه   انبوه  از  نه  انواع  هراسندمی،  با  بلکه  ،  هافداکاری، 

. شک نیست که این صفات مراتبى دارد، بعضى ممکن است در  کنند میصدق ایمان خود را ثابت  

 .، و بعـضى در مراحل پائین ترگذاریم می معصومان را ها آن باشند که ما نام   قرارگرفتهقله آن 

 

 در روایاتمعنای صدق 

است؛    شده بیانوصف عمل نیز    عنوانبهدر احادیث نیز مفهوم صدق تنها وصف گفتار نیست، بلکه  

)ابن شعبه   ”دای عزّ و جلّ بیارایخود را برای خ  کرداریبا راست “فرماید:  می  السالمعلیهامام باقر  

 (. 285، 1404حرانی، 

قول   تطابق  از مصادیق صدق    باحالیا  علی    شدهشمردهگوینده  امام  فرماید:  می  السالمعلیهاست؛ 

 (. 212، 1410)تمیمی آمدی،  ”ترین سخن، زبان حال استراست “

  خوبیبهاست؛ این بیان معصوم    دهیادش صدق    عنوانبهکه گاهی سکوت و سخن نگفتن  ضمن آن 

می گفتار  در وصف  تنها  که  است  با صدقی  روایات  در  میان صدق  تغیر  از  علی  حکایت  امام  آید؛ 

آن  گوراست“فرماید:  می  السالمعلیه مگر  بود،  پارهنخواهی  کنیمی  ازآنچهای  که  کتمان    ” دانی 

 (. 9: 75، 1403)مجلسی، 

دهد.  که تمام این کاربردهای متفاوت را پوشش می  شده ارهشادر روایت دیگری به معنای جامعی  

تباهی هر چیزی است“ فرماید:  می  السالمعلیهامام علی    ” راستی، درستی هر چیزی است، دروغ، 

پوشش    (. 59،  1410آمدی،  )تمیمی   را  صدق  گوناگون  کاربردهای  تمامی  زیبایی  به  کالم  این 

 .دهدمی

 السالمعلیهشود؛ امام صادق  فتار آغاز میتب صدق از صدق در گروایات؛ تمامی مرا  بنا برهمچنین  

طور (؛ به219:  8،  1407)کلینی،    ”شودکسی که زبانش راست گوید، عملش پاکیزه می“فرماید:  می

ایمان “فرماید:  علیه و آله و سلم می  اهللصلیاز رسول خدا    به نقل  السالمعلیهتر حضرت علی  ریحص

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B4%D8%B1
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85
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که  یابد، مگر اینتقامت ورزد و قلب او استقامت نمیکه قلبش اسیابد، مگر اینای استقامت نمیبنده

 (. 254 – 253، 1414، سید رضی) ”زبانش استقامت پیدا کند

 

 زندگىاثر صدق و راستی در 

وارد   کههنگامیگرچه اثر راستى و صدق در زندگى بشر به گونه اجمال بر کسى پوشیده نیست، اما  

و توجه به   کنیمهاى زندگى بشر برخورد میام بخشآثار صدق و راستى در تم تفاصیل آن شویم به

 .تواند، انگیزه نیرومندى براى گرایش به این فضیلت بزرگ اخالقى گرددآن می

 اطمینان و اعتماد جلب   .1

همکاری در  اعتماد  و  اطمینان  جلب  مبحث  راستى،  و  صدق  اثر  دستهنخستین  جمعى هاى 

مهمى پیش    هیچ کارآن    دهد و بیگى انسان را کار گروهى تشکیل میدانیم اساس زنداست.می

افراد گروه نسبت به یکدیگر اطمینان کرود. اما کار گروهى هنگامى امکاننمی امل  پذیر است که 

وداشته   می  باشند  در صورتى حاصل  اطمینان  و  که صداقت  اعتماد  میان    امانت  وشود    ها آندر 

 .حاکم باشد

ترین دشمن آن، دروغ خطرناک  است وتماد همان صدق و راستى  ن وسیله جلب اع آرى اثرگذارتری

و فعالیت  است  میان  )مکارم شیرتفاوتى در  نیست  و سیاسى  اقتصادى  فرهنگى،  علمى،  ازى،  هاى 

1377 ،3 :212 .) 

بگوید    پرنفوذسیاستمداری   دروغ  مردم  به  بار  چند  یا  یک  دست    سرعتبهاگر  از  را  خود  نفوذ 

 .دهدمی

را   خود  تحقیقات  اگر  و    دروغبهدانشمندی  ابتکارات  از  علمى  محافل  تمام  اعتماد  کند،  آلوده 

 .هاى او اعتمادى نیستدیگر به گفته   شود ومیتحقیقات او سلب 

تمام    نهاد   یک به  نسبت  مردم  بگوید،  دروغ  کاالهایش  از  نوع  یک  معرفى  در  تنها  اگر  اقتصادى 

 .دهندز دست میزودى اطرفداران و مشتریان خود را به  شوند ومیهاى او بدبین  فرآورده

مدیریت هم  در  از  او  مدیریت  انضباط  و  نظام  نباشد،  صادق  خود  رفتار  و  گفتار  در  مدیر  اگر  ها 

 .شودمتالشى می

رسیم که پایه و اساس هرگونه پیشرفت معنوى و مادى در اجتماع اعتماد  به اینجا می  ترتیباینبه

 :فرمایدمی السالمعلیهى ، امام علروازاین ز صدق و راستى است. متقابل برخاسته ا

فساد  “ سبب  دروغ  و  چیز  هر  اصالح  سبب  راستی،  و  آمدی،    ”شودمی  چیزهمهصدق  )تمیمی 

1410 ،59 .) 

که  یکسان است؛ زیرا برترى انسان زنده بر مرده همان اعتماد به او است، هنگامى  و مرده   گودروغ“

 (.120  –119)همان،  ”اثر استاو بی بودنزندهى نباشد به گفتار او اعتماد

 شخصیت دهی .2

و شخصیت می آبرو  انسان  به  راستى  و  بی  کهدرحالیدهد،  صداقت  و  رسوایى  مایه  آبرویى  دروغ، 

به همین دلیل،    آبرو هستند.و بی  زیرسربهگویان  و دروغ  سربلند و آبرومندند  یشههمآناست. صادق
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مؤمن امیر  از  حدیثى  على  در  فرمود:    السالمعلیهان  که  است  راست “آمده  پیشه همیشه  را  گویی 

)همان،    ”رودباشد، قدر و مقام او در جامعه باال می  گوراست کس که در سخنان خود  کن؛زیرا آن 

446 .) 

 روری شجاعت پ .3

راستى   می  وامانتصدق،  شهامت  و  شجاعت  انسان  همیشه   کهدرحالیبخشد،  به  خیانت  و  دروغ 

را   از خوف و ترس  در هالهانسان  مبادا خالفبردفرومیاى  او ظاهر  ،  و خیانت  تمام    گردد وگویى 

 .هاى او نقش بر آب شودنقشه 

داند، اگر خالفى کند و از او  دهد، چراکه میمیصدق و راستی انسان را از بسیارى از گناهان نجات  

 .رد گناه نگرددتواند اعتراف به گناه خویش کند، پس بهتر که گپرسیده شود، نمی

علیه و آله و سلم آمده است که مردى خدمتش آمد و    اهللصلیدر حدیث معروفى از پیامبر اکرم  

خمر،   شرب  زنا،  هستم:  پنهانى  گناه  چهار  گرفتار  من  اینگفت:  از  یک  هر  دروغ؛  و  را  سرقت  ها 

.آن ”دروغ را رها کن“  علیه و آله و سلم فرمود:   اهللصلیکنم. پیامبر  بفرمایید به خاطر شما ترک می

بازگشت. هنگامى پیامبر  از خدمت  منافى عفت گرفت به خود گفت فردا    به عملکه تصمیم  مرد 

را شکستم و اگر راست بگویم حد شرعى  پرسد اگر دروغ بگویم پیمان خود  پیامبر )ص( از من می

ن فکر براى او  تصمیم به سرقت و نوشیدن شراب گرفت باز همی  کههنگامی  شود و میبر من جارى  

هاى گناه را بر من بستی و من  اهلل! تمام راهآمد و گفت: یا رسولپیدا شد به خدمت پیامبر )ص(  

 (. 357: 6، 1404را ترک کردم )ابن ابى الحدید،  ها آن همه 

 های اجتماعی کاهش آسیب .4

دشواری  از  بسیارى  راستى  و  میصداقت  حل  جامعه  در  را  را  ها  مقصد  به  وصول  راه  آسان  کند، 

هزینهمی از  بازرسیکند،  پروندهها میهاى کمرشکن  ککاهد، حجم  را  حقوقى  و  متر میهاى  کند 

گویى براى افراد مختلف  هایى را که به دلیل احتمال دروغبخشد و نگرانیآرامش خاطر به مردم می

کند و به  میهاى محبت و دوستى را در میان افراد محکم  رشته   دارد و می  برمیانشود از  پیدا می

گویى، گوینده  بهتر از راست“در روایات اسالمى آمده است:    بخشد و اگرانسان شخصیت و ابهّت می

از نیکی   است وآن   ت که ( اشاره به این اس 223،  1414)طوسی،    ”آن استها، انجام دهنده  بهتر 

 .گویى و انگیزه کارهاى خیر استشخصیت ذاتى و واالى انسان سبب صدق و راست

اللَّهِ  نَْع َعبْدِ  أَبِی  َعنْ  بَصِیرٍ  أَبِی  َعنْ  الْقَاسِمِ  بْنِ  َعبْدِاللَّهِ  َعنْ  أَبِیهِ  َعنْ  قَالَ    السالمعلیههُ  قَالَ 

الْحَدِیثِ؛  السالمعلیه أَمِیرُالْمُؤْمِنِینَ   بِهَا صِدَْق  یعْرَفُونَ  َعلَامَاتٍ  الدِّینِ  لِأَهْلِ  :  السالمعلیه امام على إِنَّ 

از    داراندین براى   یکى  است  الکافی، ج)  است  گوییراست  هاآن عالماتى    239، ص2شیخ کلینی، 

 (. لمؤمن و عالماته و صفاتهباب ا

بُو َعبْدِ  مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ َعنْ َعمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ أَوْصَانِی أَ

ة؛ عمار ابن  دِیثِ و َحُسْنِ الصِّحَابَفَقَالَ أُوصـِیک بِتَقْوَى اللَّهِ وَ أَدَاءِ الَْأمَانَةِ و َصِدِْق الْحَ  السالمعلیهاللَّهِ  

تقوا    السالمعلیه امام صادق  وصیت کرد  گویدمیمروان   به  و خوب    گوییراست و    وامانت داریمرا 

 (. 669، ص2خ کلینی، الکافی، جشی) با دیگران نشینیهم

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82


 

 

 

 

46                              (1140 تابستان ،42 شماره  ،هفتمسال ) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی   یهنشر 

                                   

 

 

 

نْ  مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى َعنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ِعیسَى َعنْ َعلِی بْنِ الْحَکمِ َعنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبی الْعَلَاءِ َع

اءِ الَْأمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ  دِْق الْحَدِیثِ وَأَدَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عـَزَّوَجَلَّ لَمْ یبْعَثْ نَبِیا  إِلَّا بِصِ  السالمعلیهَعبْدِ اللَّهِ  أَبِی  

با  السالمعلیه ادق امام ص الْفَاجِرِ؛ نفرمود جز  مبعوث  را  پیامبرى  هیچ  عزوجل    گویی راست : خداوند 

 (. 104، ص2شیخ کلینی، الکافی، ج)  به نیکوکار و بدکار وامانت داری

حَ الْوَلِیدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  الْحَکمِ  ِعیسَى َعنْ َعلِی بْنِ  بْنِ  بْنِ مُحَمَّدِ  یحْیى َعنْ أَحْمَدَ  بْنُ  بْنُ  مُحَمَّدُ  سَنُ 

: هر که  السالمعلیهمَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَکى َعمَلُه؛ امام صادق    السالمعلیهزِیادٍ الصَّیقَلُ قَالَ أَبُو َعبْدِاللَّهِ  

 (. 105، ص2شیخ کلینی، الکافی، ج) باشد، عملش هم بدون غل و غش خواهد بود گوراست 

 َعنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ َعنْ َعبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ َعنْ َعمْرِو بْنِ  محَمَّدُ بْنُ یحْیى َعنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ

جَعْفَرٍ   أَبُو  لِی  قَالَ  قَالَ  الْمِقْدَامِ  قَ  السالمعلیه أَبِی  الصِّدْقَ  تَعَلَّمُوا  َعلَیهِ  دَخَلْتُ  دَخْلَةٍ  أَوَّلِ  بْلَ فِی 

المقدا ابى  ابن  عمر  نخستین  الْحَدِیث؛  گوید  که خدمتبد  باقر ار  رسیدم حضرت   السالمعلیه امام 

از   قبل  دین(    یادگرفتنفرمود  )و مسائل  بیاموز  گویی راستحدیث  الکافی، ج)  را  ،  2شیخ کلینی، 

 (.104ص

بْرَاهِیمَ َعنْ أَبِیهِ َعنِ ابْنِ أَبِی ُعمَیرٍ َعنْ أَبی إِسْمَاِعیلَ الْبَصْرِی َعنْ فُضـَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ قَالَ  َعلِی بْنُ إِ

َعبْدِاللَّهِ   یصَدِّقُ  السالمعلیهأَبُو  مَنْ  أَوَّلُ  الصَّادِقَ  إِنَّ  تُیا فُضَیلُ  وَ  أَنَّهُ صَادِقٌ  یعْلَمُ  َعزَّوَجَلَّ  اللَّهُ  صَدِّقُهُ  هُ 

را تصدیق می کند خداى   گوراست: نخستین کسى که السالمعلیه نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ؛ امام صادق  

که   است  خودش    گوراستاو    داندمیعزوجل  و  تصد  است  را  خود  و  هم  کند  می    داند مییق 

 (. 104، ص2شیخ کلینی، الکافی، ج) است گوراست 

َع  َعلِی  بْنِ  زَیدِ  اللَّهِ  َعنْ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  آبَائِهِ  وَ    اهللصلی نْ  غَدا   مِنِّی  أَقْرَبَکمْ  إِنَّ  آله و سلم  و  علیه 

لِلَْأمَانَةِ وَ أَحْسَنُکمْ لِلْحَدِیثِ وَ آدَاکمْ  خُلُقا  وَ أَقْرَبُکمْ مِنَ النَّاسِ؛ پیامبر    أَوْجَبَکمْ َعلَی شَفَاَعة  أَصْدَقُکمْ 

آ  اهللصلیاسالم   فرمود:  و  و سلم  قیام  تریننزدیکله  موقف  من در  به  بر من  شما  و شفاعتش  ت، 

شیخ حر عاملی، وسائل  )  و با مردم باشد  سیرتنیکو    دارترامانتواجب، کسى است که راستگوتر،  

 (.163، ص12الشیعة، ج

قَالَ إِنَّمَا سُمِّی إِسْمَاِعیلُ صَادَِق الْوَعْدِ   مالسالعلیهابْنُ أَبِی ُعمَیرٍ َعنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ َعنْ أَبِی َعبْدِاللَّهِ 

َعزَّوَجَلَّ صَادَِق الْوَعْدِ  اللَّهُ  فَانْتَظَرَهُ فِی ذَلِک الْمَکانِ سَنَة  فَسَمَّاهُ   ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَِأنَّهُ وَعَدَ رَجُل ا فِی مَکانٍ 

: همانا اسماعیل  السالمعلیهمَا زِلْتُ مُنْتَظِرا  لَک؛ امام صادق    الرَّجُلَ أَتَاهُ بَعْدَ ذَلِک فَقَالَ لَهُ إِسْمَاِعیلُ

انتظار او را   آنجا در    یک سالوعده کرده بود و او    چائی صادق الوعد نامیده شد چون با مردى در  

خدا او را صادق الوعد نامید سپس آن مرد آمد و اسماعیل به او گفت من همواره در   روازاینکشید  

 (. 105، ص2شیخ کلینی، الکافی، ج) مانتظار تو بود

جَعْفَرٍ   أَبِی  شَاهِدا     السالمعلیهَعنْ  أَخَاهُ  یطْرِی  لِسَانَینِ  وَذَا  وَجْهَینِ  ذَا  یکونُ  َعبْدٌ  الْعَبْدُ  بِئْسَ  قَالَ 

  که آن است    ایبندهفرمود: بد    السالمعلیه امام باقر خَذَلَهُ؛و َیْأکلُهُ غَائِبا  إِنْ أُْعطِی حَسَدَهُ و إن ابْتُلِی  

باشد،    دو چهره تمجیدش  ت، در حضورش  بیندمی  را  اشدینیبرادر    کههنگامیو دوزبانه  و  عریف 

 (343، ص2شیخ کلینی، الکافی، ج! )خوردمی، ولى پشت سر )با غیبت کردن( او را کند می
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 مسلمان صداقت از دیدگاه متفکران  

اینکه    قائلابن مسکویه   است، جز  از محبت  نوعی  آن    ترخاصاست که صداقت  ابن  )  باشد میاز 

االخالقمسکویه تهذیب  یکدیگر  (.  183، ص،  به  محبت  و  دوستی  معناى  به  را  صداقت  ایشان 

تاندکردهتعریف   به  دلیل  به همین  در  .  آن  مراتب  بین  ازجملهمختلف    هایزمینه وضیح  ، دوستی 

و    جوانان پیران  یا  مشایخ  و    طورهمینو  پرداخته  نیکان  و  اخیار  میان    بامحبت   درنهایتصداقت 

 (.  ر. ک، همانت )الهی، بحث خویش را خاتمه داده اس

  واقع باشد و ادعاى که مطابق با  داند میصدق را به معناى هر فعل و قولی  یکلمهعالمه طباطبایی 

با خارج مطابق باشد و    شودمیصدق، در اصل به معناى این است که گفتار و یا خبرى که داده  

باشد،   خارج  و  واقع  با  مطابق  خبرش  که  را  ولیکن    ”صادق”آدمی   طوربه  کهازآنجاییمیگویند. 

ستعمال  نیز ا  ها آنرا در    صدق   درنتیجه،  اندنامیدهاستعاره و مجاز، اعتقاد و عزم و اراده را هم قول  

و تصمیمش    بااراده  کندمیکرده، انسانی را هم که عملش مطابق با اعتقادش باشد و یا کارى که  

. هم در گفتار راست اندصادق   داران دین. بدین معنا،  اندنامیدهمطابق باشد و شوخی نباشد، صادق  

 (. 548ص،  9ج،  طباطبایی  محمدحسین) کنندنمیمیگویند و هم خلف وعده 

صفات مورد رضایت الهی   ترینشریفراقی در کتاب جامع السعاده خویش، صداقت را از مال مهدى ن

اما   پرداخته،  آن  اقسام  به  بخشی  در  و  مال    صورتبهشمرده  است.  نیاورده  مستقلی  تعریف  لغوى 

نیز   نراقی  همیناحمد  صداقت،    با  که  است  داشته  بیان  روایات  و  آیات  به  اشاره  با  اشرف شیوه 

 (. 1388ر. ک، مال مهدى نراقی،  ) و رئیس اخالق ملکیه استصفات نفسانیه 

صداقت داراى دو نوع کاربرد است: صدق گفتارى و صدق رفتارى.    یواژهاز دیدگاه آیه اهلل مصباح،  

است.   واقع  با  کالم  مطابقت  معناى  به  گفتارى  است،  گوییممی  کههنگامیصدق  راست  کالمی   :

است، حتی اگر گوینده هم به آن معتقد نباشد و آن را دروغ بپندارد. هرچند که  یعنی مطابق واقع  

ند اخالقی  مثبت  ارزش  کالمی  گمان    اشتباهبه،  برعکساگر    کهچنانارد.  چنین  به  بگوید  دروغی 

است،    کهاین ندارد؛    همآن راست  از    چراکهارزش منفی  و دروغی، خارج  راست    ی محدودهچنین 

ارتباط با فاعل و    جاهمهدر مسائل اخالقی،    آنکهحالبا فاعل مختار است،    اختیاربیاختیار انسان و  

صدق عملی یا رفتارى، به معناى مطابقت اعمال و رفتار انسان با    حسن فاعلی ملحوظ خواهد بود.

انسان   رفتار  اعتقاد وى است. یعنی  یا  باشد    ی کنندهتصدیقگفتار  اعتقادش  یا مصدق  گفتارش و 

سخن به  هرچند  است،  معتقد  چیزى  به  اگر  که  میگویند  کسی  به  صادق  بنابراین  نگوید.  هم  ی 

یصد و.  کند  رفتار  اعتقادش  و    ق اقتضاى  فراتر  رفتارى،  و  عملی  صدق  یعنی  صادق(  همانند  )نیز 

و    ترگسترده است  گفتارى  وآن،    یدایرهاز صدق  در    گفتار  را  انسان  رفتارهاى  .  گیردبرمیدیگر 

االمر  خواجه نصیر طوسی   با نفس  به معناى مطابقت حکم  را  کشف ر. ک،  )  داند مینیز صداقت 

ظرف (.  64، صالمراد االمر،  نفس  از  محکیات    منظور  عقلی  مختلف،    باشد میثبوت  موارد  در  و 

آن    دیگرعبارتبه.  کندمیتفاوت   موارد  و  قضایاست  محکی  همان  االمر،  نفس  از   حسب به مراد 

تج انواع قضایا )علوم  تفاوت  اختالف  . پس مالک  کندمیربی، وجدانیات، قضایاى منطقی و غیره( 

 (.  254، ص1، ج1379مصباح یزدى  محمدتقی) صدق قضایا، مطابقتشان با نفس االمر است
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 اهمیت صداقت  
  نمایدمیدار  و ما را بر التزام به وا  دهدمیبودن را به ما تعلیم    گوراست اخبارى که اهمیت    ازجمله

 حدیث ذیل است: 

تَنظُ“:  فرماید میرت امام صادق)ع(  حض إِال  رکُوعِ  روا  فَالَّلی طُولِ  د  یء قَ أنَّ ذلک شَرجل و سجوده 

فَلَإِ تَرَکَعتاده،  إِستَو  اُنظُه  لکن  و  لذلک  اَوحش  و  الی صدِق حدیثه  اَمانَروا  به طوالنی    ته؛داء  یعنی 

که به آن عادت کرده  بودن رکوع و سجود مرد نگاه نکنید زیرا طول رکوع و سجود چیزى است  

و اداء نمودن امانتش نگاه    گوییراستخواهد شد. ولی به    زدهوحشتاست، و اگر آن را ترک کند  

  کارخیانتن  نماز و رکوع و سجودى که انسا  شودمیمعلوم    خوبیبه. از این حدیث شریف،  ”کنید

 ، چه ارزش و معنویتی خواهد داشت.  آوردمی جایبه

شد و گفت: من تصمیم دارم به تو ایمان    مشرّفبه حضور پیامبر    ایاعرابی“:  در روایت دیگرى آمده

من   کار  در  که  مانعی  تنها  ولی  خَ  باشد میبیاورم،  که  است  را  این  گفتن  دروغ  و  زنا، سرقت  مر، 

تو    دارممیدوست   میگویند  مردم  حرام    هاییاین  یکلیه اما  گفتم  که  ترک   ایکرده را  به  من  و 

. پیامبر اکرم)ص(  آورممیاعت کنی، به تو ایمان  قن  هاآندر نیستم. اگر به یکی از  قا  ها آن   یکلیه

او    کههنگامیقبول کرد و با او شرط نمود که دروغ نگوید. وى پس از قبول این شرط، ایمان آورد.  

و   بیاشامم  خمر  من  اگر  گفت:  کردند،  عرضه  او  بر  را  خمر  و  شد  مرخص  پیامبر)ص(  حضور  از 

و اگر   امنمودهز من راجع به آشامیدن آن جویا شود و دروغ بگویم، عهد خود را نق ض  پیامبر)ص( ا

شُ بعدا   کرد.  خواهد  جارى  من  بر  را  خود  حد  بزرگوار  آن  بگویم،  کرد.  راست  ترک  را  خمر  رب 

جهت    کهنگامیه همان  به  نیز  شد  عرضه  او  بر  کردن  سرقت؛   نظرصرف زنا  همچنین  و  نمود 

پ   کههنگامی این به حضور  بود  نیکو  چقدر  اهلل  رسول  یا  گفت:  بزرگوار  آن  به  برگشت،  خدا  یامبر 

  ها آن  یکلیهعملی که انجام دادى، زیرا آن زمانی که تو مرا از ارتکاب معاصی نجات دادى و من از  

 (.  84و   47، ص7ج ق،  1398نجفی خمینی،  محمدجواد) "مکردتوبه 

آن  علی)ع(  حضرت  که  است  آنجایی  تا  صداقت  از    ارزش  و    داریدین  هاینشانهرا  برشمرده 

بِ“:  فرمایدمی یعرَفُونَ  عالمات  الدینِ  ألَهلِ  وفاء إنَّ  و  األَمانَةِ،  أَََداء  و  الحدیث  صدقُ  ها: 

افراد  بالعهد براى  ؛   .  . ،  گوییراستشناخته شوند:    هاآن   یوسیلهبهاست که    هایی نشانه  داردین. 

صدق و راستی در تمامی  (.  361ص،  1385بو محمد حرّّّانی،  ا)   “  ... گزاردن امانت، وفاى به عهد

نتایج   براى فرد،  اهمیت است و  در   ازجملهرا به همراه خواهد داشت.    ایشایستهاقسامش داراى 

: خدایا به من  گویدمی  دستتهیگاهی بندهى مؤمن، مستمند و    “روایتی از امام صادق)ع( آمده:  

خیرات و خدمات    هایبرنامهداده، از    انجامنیک، تا کارهاى  روزى فرما و یا تمکین مالی عنایت کن

شی که در ، همان اجر و پاداداندمیچنین و چنان کنم. و چون خداوند راستی و صدق نیت او را  

است، آن است   موردنظر. البته نیتی که در این حدیث  ”، خواهد داددادمیصورت انجام عمل به او  

از عمل، عزم نمو قبل  انجام دهد و  که )فرد(  را در فالن وقت  ده و تصمیم گرفته که فالن عمل 

 (.  204، ص1، ج بحاراالنوارمجلسی،   محمدباقر) انجام آن برایش فراهم نگردد 
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 ها یافته تحلیل
واژه که  است  است.    ”معنویت“  روشن  نرفته  کار  به  قرآن  در  آن  مشتقات  دلیل    حالدرعینو  به 

توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب معنوی یا یک کتاب معنوی  های معنوی در قرآن میوجود آموزه 

انداز قرآن، بهتر است بپرسیم معنویت از چشم   ”واژه “پرسش از تعریف    جایبهنیز هست بنابراین،  

، یا  ”هایی دارد؟معنویت قرآنی چه ویژگی“، یا  ”شود؟های معنویت در قرآن یافت میآیا مؤلفه “که  

های معنوی یا سبک زندگی معنوی در  های انسانسرشت معنویت یا ویژگی  اگر احیانا  تعریفی از“

 ” ست؟توان سراغ گرفت، آن تعریف چیقرآن می

معناهای گوناگونی دارد که نباید با یکدیگر خلط شود. سه تا از این معناها   ”معنویت“ز سوی دیگر، 

 از:  اندعبارت شوند که به بحث ما مربوط می

 وهر ادیان )معنویت دینی/ قدسی(؛ گ مثابهبه( معنویت 1

 عرفی(؛ یگزین یا بدیلی برای دین )معنویت سکوالر/ جا عنوانبه( معنویت 2

 فراسکوالر(.ـفراسکوالر )معنویت فرادینی ـای فرادینیمقوله مثابهبهمعنویت  (3

ای دوم به  تاریخی بلندی دارد و قدمت آن به درازای تاریخ ادیان است اما معن  معنای اول سابقه

یی که  . تا آنجاگرددبازمیدوم قرن نوزدهم میالدی    نسبت جدید است و ظهور آن تقریبا  به نیمه 

معنویت در این معنا دو دلیل اصلی داشته است: اولی عبارت است از تهی یا    دانم، استعمال واژهمی

رزش و اهمیت معنویت  شدن ا  رنگکماز معنویت، یا    شدهنهادینهجدا شدن ادیان بزرگ تاریخی و  

و تحت ادیان  این  اآموزه   قرارگرفتهالشعاع عرضیات  در  این  یا عوض های معنوی موجود در  دیان، 

شدن جای صدف/ فرم و گوهر/ محتوا در این ادیان و دومی عبارت از تحوالتی است که در ذهنیت 

 است.  دادهرخ و سبک زندگی آدمیان در جهان مدرن 

به معنای دوم کل ادعای هواداران چنین    برحسبنوعی دیانتِ جدید است که    درواقعمه  معنویت 

های  شخصیت “(  4و    ” تاریخ مقدس“(  3؛  ”متن مقدس“(  2؛”تیمتافیزیک ادیان سن“(  1معنویتی از  

می بازی  را  معنوی  الگوهای  نقش  که  اینکه    ”کننددینی  است.  معنویتی “خالی  چنین  اصوال   آیا 

آیا  “و نیز اینکه    ”تواند نیاز انسان به معنویت را برآورده کند؟می  در صورت امکان“و    ”امکان دارد؟

معنویتی   و    مرورزمانبهچنین  تاریخی  ادیان  سرنوشت  شد؟  شده نهادینه به  نخواهد  ،  ”دچار 

 نیستم.  هاآنگویی به هایی است که در اینجا در مقام پاسخپرسش

اینکه   عین  معنویت،در  از  معنای  دو  این  بنده  گمان  متباین/    ظاهربه به  کامال   یکدیگرند،  رقیب 

شان فصل مشترکی نیز دارند، به این معنا  های اختصاصیدر کنار ویژگینیستند، بلکه    2الجمعمانع

سوم   معنای  به  معنویت  از  مصداقی  دو  هر  هستندکه  که کلمه  دارم  تمایل  رأی  این  به  شخصا    .

است که قابلیت دارد   ”فراسکوالر“و    ”ادینیفر“ای  معنویت معنای سومی هم دارد که آن معنا مقوله 

گونا انواع  و  اشکال  یا    ازجملهگون،  به  شود  ظاهر  سکوالر  و  دینی  نوع  و  ها/  ”قرائت“شکل 

 های متنوع دینی و سکوالر داشته باشد. ”روایت“

بنابراین، معنویت به معنای سوم کلمه، اعم از معنویتِ دینی و معنویت سکوالر است. این معنویت  

مؤلفهاگر   و  اجزا  سایر  ق با  دینی/  معنویت  شکل  به  شود،  ترکیب  دین  آمد،  های  درخواهد  دسی 
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اجزا و مؤلفههمان با  اگر  های سکوالریسم ترکیب شود، به شکل معنویت سکوالر/ عرفی  گونه که 

 پردازم.نمی ها آن اینجا به   درخواهد آمد.در مورد امکان این دو ترکیب مناقشاتی وجود دارد که در

روشنب تعبیر  را  ه  معنویت  اگر  گوهر  ”گوهر“یک    مثابهبهتر  این  بگیریم،  نظر  در  می   در  تواند 

از  ”صدف“ دینی و بعضی دیگر سکوالر هستند. اگر این    ها آنهای متنوعی عرضه شود که بعضی 

جایگزین    ”معنویت“در معنویتِ سکوالر،  “اینکه بگوییم:    جایبهادعا درست باشد، در این صورت  

ر، نوع یا قرائتی از معنویت جایگزین نوع یا در معنویت سکوال“، بهتر است بگوییم:  ”شودمی  ”یند“

 . ”شودقرائت دیگری از معنویت می

گوییم، پیش از هر  در پرتو این توضیحات وقتی درباره معنویت در قرآن یا از نگاه قرآن سخن می

یک از این سه معناست. در حال حاضر در  دامچیز ناگزیریم روشن کنیم که مقصود ما معنویت به ک

میاین   آیا  که  دارم  تردید  نکتهامر  متضمن  اثباتا   یا  نفیا   که  یافت  قرآن  در  آیاتی  یا  آیه  ای توان 

یعنی معنای دوم کلمه،  به  معنویت  احتمال وجود چنین ”معنویت سکوالر”درباره  باشد؛ هرچند   ،

نویت مورد معنویت به معنای اول و سوم کلمه، یعنی معکنم؛ اما در  آیه یا آیاتی را هم نفی نمی

 توان از آیات قرآن استنباط کرد.فراسکوالر نکات بسیاری می ـدینی و معنویت فرادینی

پذیرش    درگرو   ها آنای است که پذیرش  های معنویفراسکوالر آموزه ـ  مقصود از معنویت فرادینی

ت؛ بنابراین وجود چنین معنویتی در قرآن به معنای  های اختصاصا  دینی یا سکوالر نیسفرضپیش

در   بستنشانو به کار    ها آناین است که آیه یا آیاتی در قرآن وجود دارد که برای پذیرش مفاد  

رامی اسالم  باشد یا به نبوت پیامبر گ  داردینمقام علم و عمل الزم نیست شخص، مسلمان یا حتی  

قرآن   حقانیت  آسما  عنوانبه و  کتاب  یا یک  آیه  آن  مفاد  حقانیت  و صدق/  باشد  داشته  ایمان  نی 

 بپذیرد.  (3و نه بر اساس دلیل ) دانش از راه دلیل (2آیات را از سر تعبد )دانش از راه گواهی

معیار    عنوانبهرا    ” عمل صالح“و    ”ایمان“ممکن است کسی بگوید که قرآن در اغلب موارد ترکیب  

یا نجات معرفی می این رستگاری  ایمان    ازنظردهد که  نشان می  کند و    کلی بهقرآن عمل منهای 

نتیجه/ فرآورده مهم نیست، فعل یا    مثابهبه   ”ایمان“قرآن،    ازنظرارزش است. پاسخ این است که  بی

از آیات  و کیفیت آن مهم است. چنان  ”ایمان آوردن”فرآیندِ از بسیاری  ایمان  “آید،  قرآن برمیکه 

آن    ”آوردن برابر  در  و“و  نیز  ”رزیدنکفر  ورزیدن“و  نورزیدن“  /”شرک  ارادی    ”شرک  ـ  کارهایی 

عقالنی، اخالقی و    ارزش داوریاختیاری در معرض  ـ    هستند که مانند سایر کارهای ارادیاختیاری 

از عمل نمعنوی قرار دارند. بنابراین ایمان آوردن مقوله  یست، بلکه خود نوعی عمل است ای جدا 

است، نه به این دلیل که سرشت آن با    شدهاشاره مستقل به آن    طوربه آن    به دلیل اهمیت  صرفا که  

 سرشت عمل تفاوت دارد. 

با   باشد، چنین شخصی    ”جدیت“و    ”صداقت“اگر کوشش شخص  و    شده هدایتهمراه  رستگار  و 

مستحق تحسین و پاداش و به تعبیر امروزی شادی و آرامش و امید است. اگر یکی از پیامدهای  

معن حاصل  زندگی  صورتی  در  پیامد  سه  این  بدانیم،  امید  و  آرامش  و  شادی  به  رسیدن  را  وی 

 
2 knowledge by testimony 
3 knowledge by evidence 
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عمل  می و  علم  مقام  در  آدمی  که  و    ”جدیت“و    ”صداقت“شوند  صداقت  که  باشد.کسی  داشته 

دارد، دلیلی ندارد که شاد نباشد یا آرامش و امید نداشته باشد. شادی، آرامش و امید واقعی  جدیت  

رود  گیرد بنابراین در اثر تغییر و تحوالت بیرونی از میان نمیص سرچشمه میو پایدار از درون شخ

معنا که  و جدیت مطلوبیت ذاتی دارد، به این    باصداقتشود. بنابراین کوشش همراه  نمی  وزیادکمو  

 توان گفت چنین کوششی ممکن است به نتیجه نرسد.نمی

ک مقام  در  شخص  که  معناست  این  به  مقام  این  در  وظیفه صداقت  تشخیص  و  حقیقت  شف 

معرفتپیش رذایل  سایر  و  جزمیت  تعصب،  تمایالت  داوری،  منافع،  و  باشد  نداشته  را  شناسانه 

دیدن یا پذیرش حقی نشود که در دسترس  های عاطفی او مانع  بستگینفسانی و حب و بغض و دل

گشوده بودن در برابر “اینجا به معنای     گونه که هست، به تعبیر دیگر، صداقت درهاست، آنانسان

گونه که من دوست دارم  گونه که هست، نه آناست، آن  ”تسلیم بودن در برابر حقیقت“یا    ”حقیقت

برای   عامی است که  این دقیقا  همان معنای  و  آیات    ”اسالم”واژهباشد  از  از بعضی  و مشتقات آن 

می  برداشت  نساء/67،  64  ،52/عمران آل؛  133،  132،  131،  128،  112بقره/)  شود.قرآن  ؛  125؛ 

برخالف اسالم به معنای خاص کلمه که نامی برای یک    (84؛ یونس  126؛ اعراف  111و    44مائده  

دین خاص در برابر سایر ادیان است، اسالم به معنای عام کلمه نامی برای اشاره به حالتی ذهنی و  

شناختی  فضیلت معرفتآید. این  شناختی به شمار میروانی یا قلبی است که نوعی فضیلت معرفت

مورد  ی معنویت به معنای سوم کلمه است که در قرآن نیز  هاترین مؤلفه به گمان من یکی از مهم

 است.  قرارگرفتهفراوان  تأکید 

به کافران و مشرکان آمده، در حقیقت خطاب به کسانی   قرآن خطاب  نقدهایی که در  از  سیاری 

در زبان قرآن کسی است که حقیقتی را   ”کافر“گشوده نیستند. اصوال     حقیقتبیاست که نسبت  

از سوی دیگر،    4کند. پوشاند و کتمان و انکار میش برای شخص او روشن است میکه حقیقت بودن

اند، کسانی هستند که در کنار خدا قرارگرفتهمشرکانی که در قرآن مورد نکوهش و سرزنش و نقد  

؛  81؛ انعام  151/عمرانآل)  سود آن دلیل ندارند.پرستند که به  خدا چیزی یا کسی را می  جایبهیا  

 (35؛ روم/ 71؛ حج/33اعراف/

جدیت در این مقام به این معناست که شخص در حد وسع و توان خود در مقام کشف حقیقت و 

م کوتاهی نکند.  تالش خود در این دو مقا  مقام تشخیص وظیفه و التزام نظری و عملی به نتیجه 

معنا به  قرآن  در  مقصد“ی  هدایت  به  معنای    ” وصول  به  بلکه  راه“نیست،  در  “و    ”یافتن  حرکت 

درست حرکت   ”مسیری  حال  در  درست  مسیری  در  دارند  جدیت  و  صداقت  که  کسانی  و  است 

تحت کنترل و اختیار آدمی    هاآن ای از  اجتماع اموری است که پاره   درگروهستند. وصول به مقصد  

قصد مسئولیتی ندارد، به این معنا که اگر نرسیدن او به وی نسبت به وصول به م  روازایننیست، و  

توان او را به دلیل نرسیدن به  باشد که تحت کنترل و اختیار او نبوده، نمی  مقصد به دلیل موانعی

مقصد سرزنش و مؤاخذه کرد. در موردی هم که نرسیدن او به مقصد به دلیل عدم صداقت و/ یا  

او به دلیل عدم صداقت و/یا عدم جدیت اوست، نه به   اخذهعدم جدیت خود او باشد، سرزنش و مؤ

 
 .کندکه کشاورز دانه را زیر خاک پنهان میاند، به خاطر این( کشاورزان کافر نامیده شده 20در قرآن )حدید/  4
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اینجا اهمیت دارد، رسیدن به مقصد نیست، بلکه حرکت در     مقصد. آنچه دردلیل عدم وصولش به  

تر، کسی که در مسیری درست و جهتی درست مسیر درست و جهت درست است. به تعبیر دقیق

 د رسیده است.به قول موالنا: در حال حرکت است، در حین حرکت درواقع به مقص

 ، صدر توست راه صدر را بگذار    این بارگاه حضرت استنهایت بی

می چنین  خداوند  زبان  از  قرآن  لَمَعَ  “خوانیم:  در  اللَّـهَ  وَإِنَّ  سُبُلَنَا  لَنَهْدِینَّهُمْ  جَاهَدُوافِینَا  وَالَّذِینَ 

کنیم  های خویش هدایت میاند به راهکوشیده  و کسانی را که برای ما“(  69عنکبوت/)  :”الْمُحْسِنِینَ

بر    ”فِینَا“بر جدیت و تعبیر    ”جَاهَدُوا“.در این آیه تعبیر  ”نیکوکاران استگمان خداوند همراه  و بی

کند که راه هدایت  جمع نیز بر این نکته داللت می  صورتبه  ”سُبُلَنَا“کند. تعبیر  صداقت داللت می

ای برسد  عدد است و کسی که صداقت و جدیت دارد به هر نتیجه و رستگاری یکی نیست، بلکه مت

این داللت می  اوست. جمله   سویبهت و در حال حرکت  خداس  درراه بر  نیز  آیه  کند که آخر این 

 چنین شخصی از نیکوکاران است و خدا در طی این مسیر همراه اوست.

به ”گریزان بودن از امور لغو“رزد  ومی  تأکیدمهم سبک زندگی معنوی که قرآن بر آن    دومین مؤلفه

کند. مورد اول  به این مؤلفه اشاره می  صراحتبهکم در سه مورد قرآن  دست  معنای عام کلمه است. 

قرآن، مؤمنان رستگارند و یکی از    ازنظر  (3مؤمنون/)  های مؤمنان است.در ضمن برشمردن ویژگی

میویژگی مؤمنان  رستگاری  موجب  که  است  هایی  این  و  شود  لغو  امور  به  پرداختن  از  آنان  که 

ایمان است. مورد دوم در ضمن  اندگریزانبیهوده   از تعریف  بیهوده درواقع بخشی  امور  از  پرهیز   .

ی این گروه نیز این است که وقتی هابرشمردن ویژگی بندگان خدای رحمان است. یکی از ویژگی 

(  72فرقان/)   کنند.رند و به آن اعتنایی نمیگذشوند کریمانه از کنار آن میرو میبا امر لغوی روبه

نسبت   که  است  کتاب  اهل  از  گروهی  توصیف  مقام  در  سوم  وقتی  گشوده  حقیقتبیمورد  و  اند 

 (55قصص/)  تابند.شنوند از آن روی برمیسخن لغوی می

 

 گیری ه نتیج
است. فطرت پاک  اى برخوردار  گویی از اعمال نیکوى انسانى و نزد دین و خرد از جایگاه ویژهاست ر

باشد، ظاهر و باطنش    و هماهنگکند که آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یکسو  انسانى ایجاب می

ندگی  «، اشخاصی هستند که در زگویانراسترى کند. »جا  نایکى باشد و آنچه را باور دارد بر زب

کنند و  اثبات میگویند و هم با عمل و کردار صدق گفتار خود را  اجتماعی؛ هم در سخن راست می

 . دارندایمانهاى الهى راستی به فرماندهند که مدعى ایمان نیستند، بلکه بهنشان می
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