
 

 

 

 

 

 

 

 صدق و راستی
 ابوالفضل یغمایی

 

ق واجعّل ّلی من ّلدنک خرجنی مخرج صدأدخلنی مدخّل صدق وأرب 

  ؛سلطاناً نصيراً

 .مرا در هر کار با صداقت وارد کن و با صداقت خارج ساز! پروردگارا: بگو

 شناسی مفهوم

مطابقت کالم با واقع و . در لغت به معنای راستی و درستی و مقابل کذب است« صدق»

 5.مطابقت آن با اعتقاد گوينده

د به سخن نيست، اعتقاد و عمل را نيز دربر برخی بر اين باورند که قلمرو صدق محدو

اگر سخن کسی خالف واقع و . آيد صدقِ کامل با همراهی دل و زبان و عمل پديد می 3.گيرد می

 .وی صادق کامل نيستباور او باشد و يا دوگانگی ميان گفتار و کردارش پيدا شود، 

بيانگر آن است که  «دقينیا أیّها اّلذین آمنوا اتقوا اهلل و كونوا مع اّلصا»آية شريفة 

 .مؤمنان بايد در اعتقاد، عمل، گفتار و ظاهر و باطن، از صداقت و راستی برخوردار باشند

 تفسیر آیه

شود که از پروردگارش راستی و صدق در همة امور را  خطاب می در اين آيه به پيامبر
 .بخواهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22اسراء، .  

 .312، ص مفرداتو راغب،  1 31، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .1 8، ص 5، ج التحقیّقمصطفوی، . 4
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از جمله ورود به مدينه و خروج اند آيه را محدود به موارد خاص کنند؛  گرچه مفسّران خواسته
، ولی روشن است که تعبير ...رستاخيز واز آن به مكّه يا دخول در قبر و خروج از آن به هنگام 

تقاضايی است برای ورود و خروج صادقانه در همه چيز و در . گونه محدوديّتی ندارد جامع آيه، هيچ
روششان و فكر و گفتار و اعمالشان بر  و اين رمز پيروزی است که همة انبيا، راه و. همة کارها

های امروز  بسياری از گرفتاری. دور از غش و تقلّب و خدعه بوده است اساس صدق و راستی و به

اين آيه . که ساحت پيامبران الهی از آن به دور است 1هاست ها و نيرنگ به سبب همين دروغ

 .درسی عملی برای همة مردم است

یوم ینفع اّلصادقين » 5،«دق وصّدق به أوّلئک هم اّلمتقونواّلذي جاء باّلصّ»از آيات 

شود که صدق و  استفاده می 7«بشر اّلذین آمنوا أنّ ّلهم قدم صدق عند ربّهم»و  3«صدقهم

 .درستی، مالك پرهيزکاری و عامل نجات در قيامت و مقام و جايگاه رفيعی نزد پروردگار است

 های آیه پیام

وقّل رب )آموخت که چگونه بخوانيم و چه بخواهيم دعا کردن را هم بايد از خدا . 1

 .(ادخلنی

 .(أخرجنی مخرج صدق)نگری و دورانديشی است  يكی از اصول مديريّت، آينده. 3

خوش بود، بلكه بايد از خطر  تر از آغاز نيك، پايان نيك است نبايد به آغاز شيرين دل مهم. 9

 .(أخرجنی مخرج صدق)بدعاقبتی به خدا پناه برد 

ف باشد، بدون دعا و انحرا رهبری يك نهضت جهانی که آغاز و پايانش صادقانه و بی. 0

 .(ربّ أخرجنی)استمداد از خدا و دريافت امداد الهی ممكن نيست 

 .(أدخلنی، أخرجنی، اجعّل»: همة امور به دست خداست و بايد از او مدد خواست. 5

 0.(ن ّلدنک سلطاناواجعّل ّلی م)کسب قدرت برای اهداف مقدّس ارزش دارد . 0

 آیات و عناوین مرتبط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .881، ص 8 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .44زمر، . 8

 .2  مائده، . 4

 .8یونس، . 3

 .22 و  21 ، ص 1، ج تفسیر نورقرائتی، . 5
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مائده، : )مندی در قيامت ؛ بهره(71ـ  70احزاب، : )اصالح اعمال :گویی در قرآن آثار راست
: ؛ رشد معنوی(95احزاب، : )؛ مغفرت(113مائده، : )؛ رستگاری(00و  31محمّد، : )؛ تسليم(113

 1(.57ـ  50مريم، )

؛ (15حجرات، : )؛ ايثار مال(177بقره، : )؛ انجام وظيفه(9 حشر،: )اخالص :ییگو راستهای  نشانه

 5(.303و  300بقره، : )جهاد

؛ (17و  15عمران،  ؛ آل30ـ  39احزاب، : )مندی از پاداش الهی بهره :گویان پاداش راست

 3 (.95احزاب، : )مندی از آمرزش بهره

 ییگو راستارزش راستی و 

متعال خود و پيامبرانش را به اين صفت ستوده  گويی همين بس که پروردگار در ارزش راست
إنّه » 0؛«...وجعلنا ّلهم ّلّسان صدق» 7؛«...واذكر فی اّلکتاب إبراهيم إنّه كان صدّیقا»: است

تا برای ديگران الگو و نمونه باشند و به  7«...إنّه كان صدّیقا نبيّاً» 6؛«...كان صادق اّلوعد

گويان به  و از دروغ و دروغ 2.گويان اشيد و با راستمؤمنان دستور راستی داده است که باتقوا ب

 .شدّت مذّمت کرده است
های بهشتی  گويان از پرهيزگاران شمرده شده و در کنار صابران و مستغفران به نعمت راست

و  11و کمال بزرگواری 11راستی، جان سخن 1.اند و خداوند از آنها رضايت دارد وعده داده شده

 .است 10و خجستگی 17و ارجمندی 13و زبان حق 15برادر عدالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 48، ص 3 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .441، ص همان. 8

 .485، ص همان. 4

 . 3مریم، . 3

 .52همان، . 5

 .53همان، . 1

 .51همان، . 1

 .2  توبه، . 2

 .1 ـ  5 آل عمران، . 2

 (.52 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« روح الکالم الصدق»(: ع)قال اإلمام علی. 2 

 (.12 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق كمال النبل»(: ع)قال اإلمام علی.   

 (. 1 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق أخو العدل»(: ع)قال اإلمام علی. 8 

 .(.14 2 ، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق لسان الحّق»(: ع)قال اإلمام علی. 4 

 (.8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق عزّ»(: ع)قال اإلمام علی. 3 

 (.8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« الصدق مبارک»(: ع)قال اإلمام علی. 5 
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گويی و ادای امانت  که او را به راست خداوند عزّوجلّ هيچ پيامبری را مبعوث نكرد مگر اين

خوش نباشيد؛  به نماز و روزة مردم نگاه نكنيد و به آنها دل»: فرمود امام صادق 1.دستور داد

کنند، بلكه آنان را به  ت میطوری که اگر ترك کنند وحش اند به زيرا مردم به آن عادت کرده

 5.«داری امتحان نماييد يی و امانتگو راست

 قرآن و روایاتاز دیدگاه آثار راستی 

 اصالح عمل .9

 3.شود گويی مؤمنان در گفتارشان سبب اصالح اعمال آنان از سوی خداوند می راست

 مندی در قیامت بهره .2

 7.گردند مند می ويش بهرهگويان در قيامت از گفتار و کردار صادقانة خ راست

 تکریم .3

موجب تكريم و ياد شدن از  6(ع)و حضرت ابراهيم 0(ع)گويی حضرت ادريس راستی و راست

 .آنان در کالم خداوند است

 رستگاری .4

 7.پذير است حصول رستگاری در قيامت، در ساية راستی امكان

 رشد معنوی .5

 2.مات معنوی استشد و ترقّی انسان به مقاساز ر گويی زمينه راست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. ، ح 8، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، )« اهلل لم یبعث نبیاً إلّا بصدق الحدیث وأداء األمانة إلی البرّ و الفاجر إنّ».  

ترجمة میزان ری شهری، )« ...ولکن انظروا إلی صدق الحدیث... التنظروا إلی كثرةِ صالتهم وصومهم وكثرة الحج». 8
 (.8221، ص 1، ج الحکمه

، ج مجمع البیان)ل سدید یعنی صواب و خالی از هر شایبة دروغ و لغو، موافقت ظاهر با باطن قو.  1ـ  12احزاب، . 4
 (.523، ص 2و  1

 .2  مائده، . 3

 .51و   3مریم، . 5

 .همان. 1

 .2  مائده، . 1

 .51ـ  51مریم، . 2
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 مغفرت .6

 1.گويی از موجبات آمرزش گناهان و مغفرت الهی است راست

 پاداش .7

 5.شوند مند می های الهی بهره گويان از پاداش راست

 نجات .8

 3.«راستی موجب نجات توست»: فرمود امام علی

 راه بهشت .1

گويی، دری از درهای  تگويی؛ زيرا صدق و راس بر شما باد به راست»: فرمود پيامبر اکرم

 7.«بهشت است

 پاکیزگی .91

 0.«گردد گو باشد، عملش پاکيزه می هر کس زبانش راست»: فرمود امام صادق

 همراهی با خدا .99

 6.«گوست گو باشيد؛ چرا که خداوند با راست آگاه باشيد راست»: فرمود امام باقر

 گویی استثنا در راست

 :ين موارد به شرح زير استتوان راست نگفت، ا در مواردی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1ـ  12احزاب، .  

 .83ـ  84و  45همان، . 8

، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« خفتهالصدق ینجیک و إن »(: ع)قال اإلمام علی. 4
 2 15.) 

، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« علیکم بالصدق فانّه باب من ابواب الجنة»: قال رسول اهلل. 3
 (.12 2 ، ش 8224

، ش 8224 ، ص1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« من صدق لسانه زكا عمله»(: ع)قال اإلمام الصادق. 5
 2 18.) 

، ش 8224، ص 1، ج میزان الحکمهری شهری، ترجمة )« اال فاصدقوا فان اهلل مع من صدق»(: ع)قال اإلمام الباقر. 1
 2 1 .) 
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 (.شود چينی می که اگر حقيقت گفته شود، سخن) 1چينی کردن سخن. 1

 5.خبر ناخوشايند دادن به مردی دربارة زن و فرزندش. 3

 .تكذيب کردن خبر کسی. 9
 .اصالح ميان دو برادر مؤمن. 0
 .در ميدان جنگ برای حيله به دشمن. 5

 3.تقيّه. 0

خواهد که در توان او نيست يا در  ؛ مثالً زن از شوهر چيزی میقول دادن شوهر به زن. 7
توانش هست، ولی بر او واجب نيست، در اين صورت جايز است شوهر به همسر وعده دهد که 

 .گيرم، اگرچه قصد گرفتن نداشته باشد و نگيرد می
ه جايز هرگاه کودکی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به آن نكند، مثل مكتب رفتن ک. 9

 .است او را وعده دهی يا بترسانی اگرچه منظور تو انجام آن نباشد
رساند  شود يا ضرری به خود می ای بر آن مترتّب می در جايی که اگر مرتكب دروغ نشود، مفسده. 3

 7.جاها دروغ واجب است شود که در اين يا باعث قتل مسلمانی يا بر باد رفتن آبرو و مال او می

 تحکای

 ذروگویی اب راست .9

گذشت، کفّار  را در گليمی پيچيد و بر دوش گرفت، از راهی می روزی ابوذر پيامبر اکرم
چه بر دوش : که تصميم داشتند آن حضرت را بكشند، در راه بة ابوذر برخوردند و از او پرسيدند

ولی با جا مصلحت بود که ابوذر نام حضرت را بر زبان نياورد،  رسول خدا را، اين: داری؟ گفت
اين يار وفادار محمّد است : کفّار با خود گفتند. روغ پرهيز کردتوکّل به خدا حقيقت را گفت و از د

کند، اگر او محمّد را بر دوش  دهد، قطعاً ما را مسخره می و هرگز او را در معرض خطر قرار نمی
را به حال خود به همين دليل ابوذر . آورد خود داشت با اين صراحت نام او را بر زبان نمی

 0.گويی باقی ماند به راستواگذاشتند و نام ابوذر برای هميشه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالث یقبح فیهن الصدق؛ النمیمة واخبارک الرجل عن أهله بما یکرهه وتکذیبک الرجل عن »: قال رسول اهلل.  
 (.2822 ، ش 8222، ص 1، ج الحکمهمیزان ری شهری، ترجمة )« الخبر

 .همان. 8

 .1 ـ  4 ، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 4

 .522، ص معراج السعادهنراقی، . 3

 .833، ص  ، ج پند تاریخ: ، به نقل از442، ص هزار و یک حکایت اخالقیمحمّدی، . 5
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 گو حجّاج و مرد راست. 2

يكی . کشت ای را می کرد و عدّه ای را تنبيه و مجازات می حجّاج عدّه: نويسد محمّد عوفی می
حقّی داری؟ چه : حجّاج گفت. مرا مجازات نكن؛ چون من بر تو حقّی دارم! ای امير: از آنها گفت

شاهدی هم : حجّاج گفت. دادند من از تو دفاع کردم روزی در مجلسی تو را دشنام می: گفت
تو چرا : حجّاج گفت. او را آوردند و شهادت داد: حجّاج گفت. آری، فالن کس: داری؟ گفت

حجّاج هر دو را آزاد . دارم من تو را دشمن می: کمكش نكردی و از من دفاع نكردی؟ شاهد گفت

 1.اش يیگو راسترد؛ يكی را به سبب حقّش و ديگری را به سبب ک

 (ع)دفاع از امام علی .3

معاويه او را پهلوی خود نشاند، دستور داد غذا . روزی ابو امامه باهلی بر معاويه وارد شد
پس از صرف غذا با دست خود سر و ريش . آوردند، با دست خود لقمه در دهان ابو امامه گذاشت

: ر کرد، سپس يك کيسة طال نزد ابو امامه گذاشت و پس از انجام همة اين کارها گفتاو را معطّ
دادی  اگر قسم هم نمی: لب؟ ابو امامه گفتطا تو را به خدا، من افضل و بهترم يا علیّ ابن ابی

اش با  تر و خويشاوندی به خدا قسم علی از تو افضل است، اسالمش با سابقه. گفتم راستش را می

گيرتر و زحمات و خدماتش به اسالم از  تر است و نسبت به مشرکان سخت نزديك ارسول خد

النسا ةو شوهر سيّد رسول خدا دانی علی کيست؟ او پسرعموی می! ای معاويه. تو بيشتر است

و پدر حسن و حسين سيّد جوانان اهل بهشت و برادرزاده حمزه سيّدالشهدا و برادر جعفر 
کنی  خيال می! کنی؟ ای معاويه ونه خود را با چنان شخصيّتی برابر میگ تو چه. ذوالجناحين است

برخاست و از نزد معاويه  به سبب محبّت و طعام و احسانت تو را بر علی ترجيح خواهم داد؟ سپس
به خدا قسم، : ای طال را از پی او فرستاد، ولی ابو امامه نپذيرفت و گفت معاويه کيسه. بيرون رفت

 5.کنم او قبول نمیيك دينار هم از 

 در دهان گری .4

در مدرسة قوام : گفت می تفسير انوار درخشانسيّد محمّد حسينی همدانی صاحب  اهللیةآ

ای از مدرسه حجرة کوچكی اختيار  حجره داشتم، مطّلع شدم مرحوم آقای قاضی تبريزی در گوشه
گ بودن منزلشان و کثرت بعد معلوم شد ايشان به علّت تن. کرده و من از اين کار تعجّب کردم

در طول دوران تحصيل در مدرسة . عيال و اوالد برای تهجّد و عبادت، آسودگی خيال نداشتند
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قوام شبی را نديدم که مرحوم قاضی به آرامش و خواب و استراحت بگذراند و شبی را بدون ناله و 
در عمرم جز در مرحوم در اين مدّت حاالت و جرياناتی از ايشان ديدم که . گريه به سر بياورد

او را چنين يافتم که در تمام رفتار و اخالق اجتماعی و . نائينی و کمپانی در کس ديگر نديده بودم
خانوادگی و تحصيلی خود غير از همة کسانی بود که از نزديك در درس آنها يا کنار آنان تحصيل 

 .يافتم السكوت می کردم؛ مخصوصاً او را دايم می
کردم که برای او پاسخ دادن بسيار  رفت و گاهی احساس می خ نيز طفره میاو از دادن پاس

ام را جلب کرد و آن هم اين بود  ای برخوردم که بسيار توجّه که تصادفاً به نكته تا اينسخت است 
ها  علّت چيست؟ ايشان مدّت: از استاد پرسيدم! که داخل دهان مرحوم قاضی کبودرنگ بود

پرسم و قصد  که خيلی اصرار کردم و عرض کردم که جهت تعليم میبعدها . پاسخم را نداد
! آقا سيّد محمّد: که روزی در جلسة خلوتی فرمود چيزی نفرمود تا اينديگری ندارم، باز به من 

های فراوانی را بايد تحمّل کرد و از مطالب زيادی  برای طی مسير طوالنیِ سير و سلوك، سختی
که جلوی افسار گسيختگی  من در آغاز راه در دوران جوانی برای اين! آقا سيّد محمّد. بايد گذشت

. فرسايی خودداری کنم سال ريگ در دهان گذاشتم که از صحبت و سخن 30زبانم را بگيرم، 

 1.اينها ثمرات آن دوران است

 شعر

 عـادت کنـد جهـان سـه فضـيلت را ای خواجــه     
 

 وقـــــت مســـــتی و هوشـــــياری 
 

 زيــــرا کــــه رســــتگار بــــدان گرديــــد    
 

 اميــــد رســـــتگاری اگـــــر داری  
 

 کـــس نگشـــت خـــرد همـــره    بـــا هـــيچ 
 

ــداری   ــاين هــر ســه را نكــرد خري  ک
 

ــنيد    ــی نشـ ــيش کسـ ــن و کـ ــيچ ديـ  در هـ
 

ــزاری   ــه بي ــن ســه مرحل  هرگــز از اي
 

 دانــــی کــــه چيســــت آن بشــــنو از مــــن
 

ــم   ــتی و کـــ  5آزاری رادی و راســـ
 

 

*** 
ــتی    ــه از راسـ ــن کـ ــتی کـ ــه راسـ  همـ

 جج

ــار انـــدرون کاســـتی    نيايـــد بـــه کـ
 

 چـــو بـــا راســـتی باشـــی و مردمـــی    
 

ــی    ــوبی و خرّمـ ــز او خـ ــی جـ  نبينـ
 

ــره دارد دروغ  ــرد را تيـــــــ  رخ مـــــــ
 

ــروغ    ــرد فـ ــز نگيـ ــديش هرگـ  3بلنـ
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