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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزشترویجی ـ  نامه علمی فصل

  1397سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز 

  هاي تربیتی و آموزشی آن در قرآن و داللت» صدق«تأملی در معناي 
   3، فهیمه صفري2، مرضیه خشنود1علی شیروانی شیري

  20/11/97پذیرش:                                           6/11/97دریافت:  
  

  چکیده
ترین اقدامات در مطالعات حوزه تعلیم و تربیت اسالمی، تحلیل مفاهیم بنیادي قرآنی و استنتاج  از مؤثرترین و مهم

توان به استنتاج  نهی مفاهیم بنیادي قرآنی و معانی مختلف می هاست. با تحلیل دقیق و برهم هاي تربیتی آن داللت
پردازي در  تواند گامی در جهت طراحی نظام تعلیم و تربیت اسالمی و نظریه یافت. این اقدامات می تري دست موثق

هاي تربیتی آن است.  این حوزه باشد. پژوهش حاضر در پی بررسی مفهوم صدق در قرآن و استنتاج داللت
هاي تربیتی مفهوم صدق چه  . داللت2ه معناهایی داللت دارد؟ . صدق در قرآن بر چ1هاي پژوهش عبارتند از:  سؤال

 ها و از شیوة تحلیل اي در گردآوري داده هاي فوق از روش اسنادي و کتابخانه گویی به سؤال هستند؟ براي پاسخ
لی که شود. بر اساس تحلی است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی تلقی می  ها استفاده شده در تحلیل دادهمفهومی 

تنها در گفتار که در نیت و  نه» صدق«توان گفت که دایره  از آیات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها انجام شد، می
داراي دو حوزه معنایی کلی، یکی به معناي راستگویی و پیروي از حق و » صدق«عمل نیز گسترده است. همچنین 

  دیگري به معناي وفاداري به عهد و پیمان است. 

  .: صدق، کذب، قرآن مجید، تعلیم و تربیت اسالمی، اخالق اسالمیها ژهکلید وا
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 مقدمه
قرآن کریم که از سوي خداوند حکیم و توسط رسول خاتم (ص) براي هدایت بشر آمده است، در زمینه 

پرداختن به مفاهیم بنیادي قرآن کریم از هدایت انسان، منبع اصلی تمامی مبانی و اصول تربیت است. 
 محورهاي اساسی در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی است.

شناسی و اخالق اسالمی از اهمیت باالیی  از جمله مفاهیم بنیادي قرآنی است که در انسان» صدق«
هاي مختلف آن (صَدَّقَ،  آیه از قرآن کریم مستقیماً از کلمه صدق یا ریشه 110برخوردار است. در 

از همین ریشه و به معناي بخشش » صدقه«است. در چند آیه نیز کلمه  صِدقٍ، صدقاً، و...) استفاده شده
در قرآن کریم  آمده است، اما در معناي اخیر مورد نظر نگارندگان نیست. کثرت استفاده از این واژه 

کارگیري  دهنده اهمیت و جایگاه ارزشمند این مفهوم در نظام معیار اسالمی است. افزون بر این، به نشان
کذب، افترا، فسق و «معنا (حق، وفاي به عهد و عقود) و مفاهیم متضاد مانند  نزدیک و از جهاتی هممفاهیم 

هاي  ها و قلمرو هاي مختلف آنها در قرآن کریم، و در نظر داشتن گستره این مفاهیم در حوزه و ریشه...» 
کند. اهمیت این  می مختلف نیت، گفتار و عمل، اهمیت و ضرورت تأمل و پرداختن به موضوع را بیشتر

مَنْ «نمایند:  مفهوم به حدي است که خداوند حکیم در کالم وحی، خود را راستگوترین معرفی می
خداوند » !تر باشد؟ هایش از خدا صادق : کیست که در گفتار و وعده)122نساء/( أَصْدَق ُمِنَ اللَّهِ قِیالً...

هاي  القی است را به رسوالنش و البته به انسانترین فضایل برجستۀ اخ متعال این ویژگی که از شریفت
دهد تا خردمندان را متوجه این فضیلت  مؤمنی که در مسیر هدایت، و صراط حق هستند نیز نسبت می

اخالقی و آثار و برکاتی که در عرصه فردي و اجتماعی زندگی در پی دارد، نماید. در احادیث بسیاري از 
(ع) به اهمیت مفهوم صدق پرداخته شده است. هدف پژوهش حاضر پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین 

تر مفهوم صدق در قرآن کریم با مبنا قرار دادن آیات قرآن، تفاسیر مختلف و  بررسی تأملی هرچه ژرف
طور  هاي تربیتی آن است. به برخی از احادیث رسیده از ائمه معصومین (ع)، و در پی آن استنتاج داللت

 که مطالعه حاضر در پی پاسخ دادن به دو پرسش زیر است: توان گفت خالصه می

  هاي تربیتی مفهوم قرآنی صدق چیست؟ داللت - 2صدق در قرآن بر چه معناهایی داللت دارد؟        - 1
 

  روش مطالعه
تحقیق کیفی «کارگیري روش تحلیل مفهومی صورت گرفته است.  این پژوهش با رویکردي کیفی و با به

ها و  گردد که با هدف توسعه درك زندگی اجتماعی انسان                   هاي بامعنایی اطالق می                  فعالیتبه مجموعه 
روش تحلیل زبانی و ). 149: 1388(ایمان، » شود ها انجام می کشف چگونگی ساخت معنا از سوي انسان
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دهد. در تحلیل مفاهیم باید  د استفاده قرار میمفهومی، کاربرد کلمات را به منزله روش اساسی تحلیل، مور
توان  با دقت تمام، ارتباط بین کلمات و کاربردشان را در عبارات مختلف بررسی کرد. براي این منظور می

از بررسی بافت یا سیاق مفهوم، بررسی ترادف کلمات و عبارات، تحلیل بر حسب مفهوم متضاد، و تحلیل 
). هدف 181- 162: 1389هاي مختلف تحلیل بهره برد (باقري،  ن شیوهبر حسب شبکه معنایی به عنوا

پژوهش تحلیلی فلسفی عبارت است از فهم و بهبود بخشیدن مجموعه مفاهیم یا ساختارهاي مفهومی که 
کنیم و  بندي می داریم، مسائل را ساخت نماییم، مقاصد را بیان می ما بر حسب آنها تجربه را تفسیر می

نوعی از تحلیل است که ما به واسطه آن به » تحلیل مفهومی«آوریم. بنابراین،  اجرا درمی ها را به پژوهش
: 1394یابیم (کومبز و دنیلز،  اي از مفاهیم مرتبط دست می فهم معتبر از معانی عادي یک مفهوم یا مجموعه

43- 47.(  
و تحلیل شده و سپس در پژوهش حاضر، ابتدا مفهوم قرآنی صدق بر مبناي تفاسیر گوناگون، تجزیه 

هاي به عمل آمده، به معناي این مفهوم قرآنی و جایگاه آن در نظام معیار اسالمی و ارتباط  بر اساس تحلیل
آن با سایر مفاهیم اساسی قرآنی پرداخته خواهد شد. در نهایت بر بستر آن منظومۀ فراهم آمده از 

  شود.  هاي تربیتی آن استنتاج می معناشناسی، داللت
 

  هوم و معناشناسی صدق از دیدگاه صاحبنظرانمف
  گیرد. نظران، مورد بررسی قرار می از دیدگاه صاحب» صدق«در این بخش، معناي لغوي و اصطالحی مفهوم 

دوستی، دوستی از «و صداقت به معناي » گفتن، راستی و درستی، نقض کذب راست«صدق یعنی 
  ). 1356: 1377است (عمید، » روي راستی و درستی

شان در  الصدق و الکذب: راست و دروغ، اصل«اغب اصفهانی، صدق را چنین تعریف کرده است: ر
» ها قول و سخن است چه ماضی و چه حال و مستقبل، چه وعده راست و دروغ باشد و یا غیر از این

  ). 382، ص:2(ترجمه مفردات، ج
وي بزرگ است و  صدق به اخالص نزدیک است و درجۀ«در کیمیاي سعادت چنین آمده است: 

هرکه به کمال رسد نام وي صدیق است ... و این صدق و راستی در شش چیز بود ... اول در زبان است 
که هیچ دروغ نگوید ... دوم در نیت ... سیِّم در عزم ... چهارم در وفا بود به عزم ... پنجم آن بود که هیچ 

ششم آن که مقامات دین حقیقت آن از خویشتن  چیز در اعمال فراننماید که باطن وي بدان صفت نبود ...
  ).829- 826: 1384(غزالی، » طلب کند
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ضدّ دروغگویی، صدق است که راستگویی است. و آن اشرف صفات «در معراج السعاده آمده است: 
، یعنی: »اتَّقُوا اهللاَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقینَ «فرماید: نفسانیّه و رئیس اخالق ملکیّه است. خداوند عالم می

شش خصلت از «و از حضرت رسول (ص) مروي است که » باشیدبپرهیزید از خدا و با راستگویان بوده«
براي من قبول کنید تا من بهشت را از براي شما متقبّل شوم: هرگاه یکی از شما خبري دهد دروغ نگوید، 

هاي خود را از نامحرم  و چشمو چون وعده نماید تخلف نورزد، و چنانچه امانت قبول نماید خیانت نکند 
»  هاي خود را از آنچه نباید به آن دراز کند نگاه دارد، و فرج خود را محافظت نماید بپوشد، و دست

(سوره یونس، آیه » قدم صدق«)، بر اساس آیات قرآنی داشتن 1394جوادي آملی (). 510: 1385(نراقی، 
کند. صادق نیز کسی  منان و پرهیزگاران معرفی میهاي مؤ ) را از ویژگی55-54(قمر/ » مقعد صدق«) و 2

» صادق«و » صدّیق«خداي سبحان، انبیاء را به عنوان ). «23است که به عهدش وفا کرده است (احزاب/ 
): با 119(توبه/ » کونوا مع الصادقین«فرماید  کند و دیگران را به همراهی آنان فرا خوانده می معرفی می

: 1394(جوادي آملی، مراحل اخالق در قرآن، » و از آنان جدا نباشید سنت و سیرت اهل صدق باشید
بهترین نمونه صدق، پایداري در جبهه جنگ، خواه جنگ ظاهر و جهاد اصغر و خواه جنگ باطن ). «247

تنها در گفتار که در نیت و عمل نیز  ). ایشان معتقد است که دایره صدق نه248(همان: » و جهاد اکبر است
  ت. گسترده اس

  
  بررسی مفهوم صدق در بافت و سیاق آیات قرآن

از جمله کلیدواژگان وحی است که در » صدق«در فرهنگ قرآنی، جایگاه و اهمیت باالیی دارد. » صدق«
قُل ْصَدَقَ اللَّهُ «یابد،  ، معنا می)147بقره/( »الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ...«است » خدا«که تنها از جانب » حق«معیت 

خداوند راستگواست، : بگو!) اى پیامبر(، )95عمران/  آل( »فَاتَّبِعُوا مِلَّۀَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَا لْمُشْرِکِینَ 
وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزاب َقالُوا «در آیه  .گرا پیروى کنید که او از مشرکان نبود پس از آیین ابراهیم حق

و  )22سوره األحزاب/( »ا اللَّه ُوَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّه ُوَ رَسُولُهُ وَ مازادَهُمْ إِالَّ إِیماناً و َتَسْلِیماً هذا ما وَعَدَنَ
 سوره یس، به حقانیت و درستی و راستی وعده خدا و رسولش اشاره شده.  52همچنین در آیه 

و بافتی که در آن قرار دارد شامل آیات قبل و  )37افات/ ص( »بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِینَ«آیه 
. 2. خواندند نه خود . پیامبران، مردم را به سوى حق (خدا) مى1هاي مهمی است که  بعد، حاوي این پیام

. هم خود اهل حقّ 3. کرد کردند و پیامبر اسالم نیز آنان را تصدیق مى تمام انبیا به توحید و حقّ دعوت مى
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. کیفر کسانى که از روى آگاهى، قرآن را شعر و پیامبر را 4حقّانیّت دیگران را تصدیق کنید.  باشید و هم
  ).28: ، ص10 (تفسیر نور، ج. »خواندند، عذاب دردناك است مجنون مى

و راستی همواره با حق » صدق«شود که  با در نظر داشتن بافت و سیاق آیات فوق، چنین برداشت می
ی و هماهنگبا معیارهاي دیگري چون مدلل بودن و » صدق«) مالزمت دارد. (خدا، وحی، و رسوالنش

وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى «نیز مالزمت دارد. آیات  اعمال و رفتار از هر نظر با اعتقاد و ایمان تناظر
وَ قَالُوا لَنْ یَدْخُلَ «و  )23/(بقره  » مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَعَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ 

به معیار ) 111/(بقره   »الْجَنَّۀَ إِالَّ مَنْ کَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ 
اعمال و رفتار از هر  ی و تناظرهماهنگبه ) 177بقره /( ...»الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ لَیْسَ «مدلل بودن و آیه 

به معناي واقعیش بجاي » بِرّ «دارد که  طور مؤکد اعالم می این آیه به .داراشاره دنظر با اعتقاد و ایمان 
شود که از  قت اجتماعی گفته میآوردن ظواهر دینی نیست، بلکه به معناي تقوا و نیکی به آن نوع از صدا

» صدق«به وضوح در ارتباط نزدیک با » بِرّ«گیرد. در آخر آیه نیز  ایمان واقعی به وحدانیت خدا نشأت می
طور مطلق آمده و مقید به زبان یا به  ). در این آیه صدق به75: 1394و تقوا قرار داده شده است (ایزوتسو، 

ح نیست، پس منظور، آن مؤمنینى است که مؤمن حقیقى هستند و در اعمال قلب، یا به اعمال سایر جوار
گیرد، ممکن  دعوى ایمان صادقند. همچنین صدق، وصفى است که تمامى فضائل علم و عمل را در بر می

نیست کسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، چهار ریشه اخالق فاضله را 
اعتقاد، قول و عمل، چیز دیگرى ندارد و انسان مفطور بر قبول حق و  نداشته باشد؛ چون آدمى به غیر از

بنابراین، اگر اذعان به حق کرد  .خضوع باطنى در برابر آن است، هر چند که در ظاهر اظهار مخالفت کند
گوید کند، تنها چیزى را میو بر حسب فرض بنا گذاشت که جز راست نگوید، دیگر اظهار مخالفت نمی

کند که مطابق گفتارش است. در این هنگام است که ایمان خالص تقد است و تنها عملى را میکه بدان مع
  .)652: ، ص1 شود (ترجمه المیزان، جو اخالق فاضله و عمل صالح، همه با هم برایش فراهم می

 نانشود که مؤم در گفتار، عمل و نیت دارد و از این آیه استفاده می» صدق«اشاره به تالزم اخیر آیه 
شان از اینجا معلوم  اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و ایمانشان هماهنگ است و تقوا و پرهیزگاري

و هم در برابر نیازمندان و محرومان و کل جامعه انسانى و هم  خداشود که آنها وظیفه خود را هم در برابر  مى
» عتقاد و باور قلبی، اقرار زبانی و عمل به اعضاءا«چنانچه ایمان را  دهند. در برابر خویشتن خویش انجام مى

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یَرْتابُوا «یا راستی را باید اساس ایمان بدانیم » صدق«معنی کنیم، 
شروع » ایمان«. آیه مذکور با )15حجرات/( »کَ هُمُ الصَّادِقُونَوَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أُولئِ
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یابد تا بدین صورت نشان داده شود که یک سوي این معادله ایمان و سوي  نیز خاتمه می» صدق«شده، و با 
» رساند که ایمان همان راستی، و راستی همان ایمان است در واقع این امر می«دیگرش راستی است. 

 ).123: 1388(موحدي محب، 

(آل عمران   ...»وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِی الْأَمْرِ «آیه 
و وفاداري به عهد به عنوان یکی از » امانت«، یعنی »صدق«، ناظر بر مقوله معنایی دیگري از )152/

در گفتار و عمل و نیت، » صدق«اي از  توان آن را در گستره هاي برجسته مؤمنین است که می ویژگی
  صادق دانست. 

انسان مؤمن و  هایی هستند که در وجود مفاهیمی چون صبر، صدق، خضوع، انفاق، استغفار ویژگی
 »الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ «متقی، همنشینی و آمیختگی دارند: 

: 1389(انصاري، » باشد که عباد الهی هستند ها می این آیه توصیف صفاتی از انسان« )17/آل عمران(
یابد.  هایی که آگاهی، عقالنیت و ایمان بر وجود آنان حاکم باشد، ظهور می ر انسان). چنین صفاتی د159

موضوع، در دو آیه قبل از این آیه، خداوند پرهیزگاران و متقین را معرفی   با توجه به بافت و زمینه
کند. بر  میهاي آنان اشاره  ترین ویژگی فرماید و سپس به جایگاه آنان و در ادامه به برخی از برجسته می

  یکی از خصوصیات بارز پرهیزگاران است.» صدق«این اساس، 
از سوره اسرا به یکى از دستورات اصولى اسالم که از روح ایمان و توحید، سرچشمه  80آیه 

هیچ کار ». ورود مرا در هر کار نیز صادقانه قرار ده! بگو پروردگارا« :گوید گیرد اشاره کرده، مى مى
اى را جز به راستى پایان ندهم؛  جز با راستى آغاز نکنم؛ همچنین هیچ برنامه فردى و اجتماعى را

راستى، درستى و امانت، خط اصلى من در همه کارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آن صورت 
گونه محدودیتى در تعبیر جامع فوق نیست؛ تقاضایى است براى ورود و خروج صادقانه در  هیچ .گیرد

در حقیقت رمز اصلى پیروزى در همین جا نهفته شده است و  .اي همه کار، و در هر برنامه همه چیز، در
راه و روش انبیاء و اولیاى الهى همین بوده که فکرشان، گفتارشان و اعمالشان از هرآنچه برخالف 

  .صدق و راستى است پاك باشد
ورود و خروج صادقانه در  دومین اصلی که از یک نظر میوه درخت توحید، و از نظر دیگر نتیجه

خداوندا براى من از « :سوره اسراء به آن اشاره شده است 80کارها است، همان است که در پایان آیه 
توان انجام داد، و با  چرا که من تنها هستم، و به تنهایى کارى نمى ،»سوى خودت سلطان و یاورى قرارده
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نخواهم شد؛ تو مرا یارى کن و یاورانى براى من اتکاء بر قدرتم در برابر این همه مشکالت پیروز 
  ).226: ، ص12 ساز (تفسیر نمونه، ج فراهم

» صدق«توان گفت که دایره  بر اساس تحلیلی که از آیات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها گذشت، می
» صدق« تر تنها در گفتار که در نیت و عمل نیز گسترده است. همچنین دو حوزه معنایی در مفهوم کلی نه

  مندرج است؛ یکی به معناي راستگویی و پیروي از حق و دیگري به معناي وفاداري به عهد و پیمان است. 
  

  هاي صادقین بر اساس بافت آیات  ویژگی
که منظور از  در این».  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ «خوانیم  سوره توبه می 119در آیه 

ولى اگر بخواهیم راه را نزدیک کنیم،  اند. چه کسانى است، مفسران احتماالت گوناگونى داده »صادقین«
در فرهنگ قرآن،  را تفسیر کرده است. »صادقین«باید به خود قرآن مراجعه کنیم که در آیات متعددى 

وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ «استکاران است: هاي راستگویان و ر ترین ویژگی ایمان به خدا و پیامبرانش از مهم
). شکیبایی، خشوع و اهل طاعت پروردگار بودن نیز از دیگر 19(حدید/ ...» و   رُسُلِهِ أُولئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُون

الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ «هاي صادقین است:  ویژگی
دِّقاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّابِرات وَ الْخاشِعِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ وَ الْمُتَصَ

اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  الصَّائِمِینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرِینَ 
 .)35- 33احزاب/ ( »مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً

هاي  راستگویان اهل انفاق و کمک به دیگران و انسان توان دریافت که میقره سوره ب 177از آیه 
نند و ک مندان و فقیران کمک می  اجتو به ح ي نمودهدستگیرگان  مانده   راه   دوستی هستند که از در نوع

پردازند و اهل وفاي  دارند و زکات مال خویش را می و نماز به پا مینموده یتیمان و ناتوانان را دستگیري 
ها  کنند. این به آنان کمک می و در هر فرصتی به عهد هستند. خویشان را دوست داشته و به هر شکل

به این ترتیب صادق کسى است که  آیه بدان اشاره کرده است.هایی است که قرآن تنها در یک  نمونه
 ها باشد. آن عمل در تمام زمینه دنباله داراى ایمان به تمام مقدسات و ب

گونه تردید و تخلفى  اى از ایمان و عمل که در آن هیچ را مجموعه» صدق«سوره حجرات نیز  15آیه 
رغم همه مشکالت، استقامت به  محرومى که علىمؤمنان  ،سوره حشر 8در آیه  .کند نباشد معرفى مى

هدفى ) خرج دادند و از خانه و اموال خود بیرون رانده شدند و جز رضاى خدا و یارى پیامبر (ص
  .اند نداشتند، به عنوان صادقان معرفى شده
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ن ى هستند که تعهدات خود را در برابر ایمایها آن »صادقین«گیریم که  از مجموع این آیات نتیجه مى
کنند، نه از انبوه  نشینى مى دهند، نه عقب دهند، نه تردیدى به خود راه مى به پروردگار به خوبى انجام مى

شک نیست که این  کنند. ها، صدق ایمان خود را ثابت مى بلکه با انواع فداکاري ؛هراسند مشکالت مى
نام آنها را معصومان صفات مراتبى دارد، بعضى ممکن است در قله آن قرار گرفته باشند که ما 

 ).181: ، ص8 (تفسیر نمونه، ج تر ینیدر مراحل پا رخیگذاریم، و ب مى

مصداق دیگر انسان صدیق، مؤمن هدایت یافته است؛ یعنی کسی که پیرو و مطیع خدا و پیامبر است: 
الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا و الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّه ِ وَ رُسُلِهِ أُولئکَ هُمُ الصِّدِّیْقُونَ وَ «

دارد، راستگویان که  طور که آیه شریفه صریحاً بیان می همان». 1وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئکَ أصْحابُ الجَحِیْمِ 
  برند. و اجري چون ایشان می پیرو و مطیع امر خداوند و پیامبر او هستند، در ردیف شهدا قرار دارند

آید که از جانب خدا پاداشى بزرگ به آنان  سوره نساء از کسانی سخن به میان می 68 تا 67در آیات 
ها را انبیاء، راستگویان، شهدا و                رسد که همانا هدایت به راهى راست است. و در ادامه، مصداق مى

اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ  وَ مَنْ یُطِعِ «کند  صالحان معرفی می
اي در اینجا قابل تأمل است، این که در سورة  نساء). نکته 69» (وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئِکَ رَفِیقا

آمده است و این بار دوّم است که در کنار آیۀ  »أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ «ستقیم، مبارك حمد در کنار صراط م
گویا غیر از انبیا و صدّیقان و شهدا و صالحان، دیگران . مطرح است »أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ « صراط مستقیم، گروه

 .روند و راه مستقیم، منحصراً راه یکى از این چهار گروه است بیراهه مى

جه به بافت بحث، یعنی در نظر گرفتن این آیه و همچنین دو آیه قبل از آن و حتی ارتباط این با تو
قرار گرفتن  :قابل دریافت است  آیات با نکاتی که در همین رابطه در سوره مبارکه حمد بیان شده، این پیام

رفیق . آید دست نمى در راه انبیا و شهدا و داشتن رفقاى خوب، جز با اطاعت از فرمان خدا و رسول به
  ).324: ، ص2 (تفسیرنور، ج خوب، انبیا، شهدا، صدّیقان و صالحانند

آمده و شاید » الشُّهَداء«قبل از » الصدیقون«سوره حدید  19و » الصِّدِّیقِینَ «سوره نساء  69در آیه 
وره حکمت این ترتیب، اهمیت و برتري راستگویی حتی نسبت به شهادت است. بر اساس آیاتی از س

و در این «/ مریم). 41» (زیرا او پیامبرى صدّیق بود ،و در این کتاب ابراهیم را یاد کن(« )56و  41مریم (
توان دریافت که خداوند برخی از  / مریم)) می56» (زیرا او پیامبرى صدّیق بود ،کتاب ادریس را یاد کن

پیامبران را با این صفت به مردم شناسانده است. بعد از انبیاء، امامان معصوم (ع) و صدیقه زهرا (س) 

                                                             
  سوره حدید 19 آیه .1
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اند و بر   برترین نمونه صدیقین هستند، زیرا صدیقین مستقیماً بعد از انبیاء مورد توجه قرآن قرار گرفته
پیامبر خدا صلى اهللا هستند. بر طبق حدیثی از  »أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ« و در سوره حمد به مثابهصراط مستقیم بوده 

اتَّبِعُوا مَنْ  /یس)20( اتَّبِعُوا المُرْسَلِینَ  الصِّدِّیقُونَ ثالثۀٌ: حَبیبٌ النَّجّارُ مُؤمِنُ آلِ یاسِینَ الذي یقولُ «علیه و آله: 
». و حِزقیلُ مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ، و علیُّ بنُ أبی طالبٍ و هُو أفضَلُهُم/یس) 21( تَدُونَ ال یَسألُکُمْ أجْرا وَ هُمْ مُهْ

از رسوالن تبعیّت کنید، از کسانى «همو که گفت:  ،صدّیقان سه نفرند: حبیب نجّار، مؤمن آل یاسین
عون، و على بن ابى مؤمن آل فر و حزقیل» یافتگانند خواهند و خود هدایت یتبعیّت کنید که از شما مزد نم

  ).187، ص:6شهري، ج ت (محمدي ريطالب که از همه صدّیقان برتر اس
داشتن در مسیر صراط مستقیم و هدایت مردم به راه راست، فضل و پاداش بزرگی است  بنابراین، قرار

 که از طرف خداوند نصیب پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان و شایستگان یعنی کسانی که از خدا و
  شود.  پیامبر اطاعت کنند، می

هاي محبوب خداوند معرفی  را از جمله چهره» صدیقان«فرهادیان، بر اساس سیاق آیات قرآن، 
  ).506: 1385کند (فرهادیان،  می

شده در این مورد، دایره واژه  بر اساس آیات قرآن، تفاسیر و مرور پیشینه پژوهش و تحقیقات انجام
یابد. داشتن ایمان،  ب) صدق در نیت، ج) صدق در عمل گسترش می صدق بر الف) صدق در گفتار،

تقوا و پرهیزگاري، قرار داشتن در مسیر هدایت، وفاي به عهد و پیمان و در کل اطاعت و پیروي از 
  هاي بارز یک انسان صدیق است. خداوند و پیامبر از ویژگی

  
  بررسی بر اساس مفهوم متضاد

آمده » کذب«به معناي راستی، امانت داري و وفاي به عهد، در اصل مقابل واژه » صدق«در قرآن کریم 
مرتبه در قرآن کریم استفاده شده که ضرورت تأمل انسان را  200است. از این واژه و مشتقات آن بیش از 

گفتن آشکار  رت دروغکند؛ نخست به صو طلبد. کذب، عمدتاً به دو طریق تجلی پیدا می در این باره می
است. قرآن براي مورد اول واژه » نسبت دروغ به خدا دادن«انسان درباره خدا و وحی او و دوم به صورت 

چیزي را «که در لغت به معناي » تکذیب«و براي مورد دوم واژه  )50نساء/(» جعل دروغ«به معناي » افتراء«
کند  نحل خداوند درغگویان را کسانی معرفی میسوره  105برد. در آیه  است، به کار می» دروغ شمردن

  که به آیات خدا ایمان ندارند. 
یعنی سخنی را به زبان جاري » نفاق«دهد که  توجه به سیاق آیات اول سوره مبارکه صف نشان می

یعنی عدم پذیرش پیام خدا که پیامبران خدا با بینات و دالیل روشن » انکار«سازي که عامل به آن نباشی و 
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یعنی بهتان دروغ زدن به پیامبران که راستگو و مصدق » افترا«کردند، و  دم را به آن دعوت میمر
  هستند.» صدق«و متضاد » کذب«معناي واژة  یکدیگرند، همگی در راستا و هم

به معنى گناه و خارج شدن از اطاعت  »فسوق«، ارتباط معنایی دارد. »فسق«کذب همچنین با واژة 
ت پس از آشکار شدن آن، از جمله عالئم بیماري قلب و فسوق است (فرهادیان، تکذیب حقیق. خداست

لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ فَلَمَّا  وَ إِذْ قالَ مُوسى «) که از آیه 87- 86: 1385
قابل استفاده است. فسوق همچنین به معناي  )5صف/( »هُ الیَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِینَزاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّ 

سوره بقره قابل فهم و برداشت است. خدا در این آیات فاسقان  27و  26نقض عهد با خداست که از آیات 
از جمله » کذب«توبه، سوره  77و  43در آیات شکنند.   کند که عهد و میثاق خدا را می را کسانی معرفی می

  هاي منافقان معرفی شده است. ویژگی
وَ إِذا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ «برقرار است. در آیه شریفه » صدق«و » خیانت«تقابل دیگر میان مفهوم 

لقمان ( »مایَجْحَدُ بِآیاتِنا إِالَّ کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ  دَعَوُا اللَّهَمُ خْلِصِینَ لَهُا لدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ 
به میان آمده. انکار » خَتَّارٍ «گان  کننده و کفران» خائنان«شکنان  ، سخن از انکار آیات الهی توسط پیمان)32/

وفایی به دین که میثاق فطري میان انسان و خداوند است،  ورزیدن و بی آیات الهی در نهایت، خیانت
» تقابل میان صدق و خیانت را باید در اصل در چارچوب میثاق میان خدا و انسان فهمید«باشد. بنابراین،  می

   ).197: 1394(ایزوتسو، 
  
  هاي مکذبین، بر اساس سیاق آیات قرآن ویژگی

)، عدم آگاهی و 19)، بازداشتن مردم از راه خدا، کفر (حدید/ 2در قرآن به مفاهیمی چون نفاق (صف/ 
 نژادىقومی و هاى  )، تعصب197)، فسوق (بقره/8و  7و  3معرفت و نفهمیدن حقایق (سوره منافقون

(سوره » 1بايِ ءَاالءِ رَبِکما تُکذبان«هاي الهی  ، انکار نعمت)32لقمان /()، خیانت 7صف / ()، افترا 91/بقره(
توان در  قرآن، مفهوم کذب را میمرتبه) اشاره شده است. بر اساس آیات  30الرحمن) به تکرار (بیش از 

اي دیگر به منافقین  بقره)، و در مرتبه 7و  6اي به کافران که خدا و پیام و رسول را منکر هستند (آیه مرتبه
اي دیگر  بقره) نسبت داد و در مرتبه 20تا  8که اهل خدعه و نیرنگ و استهزاء مؤنان هستند (آیات 

ها غالباً مبتنی  ویژگیبقره). این  27و  26شکنند (آیات   خدا را میمنسوب به فاسقین است که عهد و میثاق 

                                                             
  و... سوره الرحمن 49، 40،45،47، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13هاي  آیه. 1
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جا و نظایر آن است.  بر انکار و رویگردانی از حقایق و بر اثر تیرگی دل، لجاجت و سرسختی، تعصبات بی
  زنند. ها و دالیل کافی سرباز می در حقیقت، اینان از پذیرش و تصدیق حق با وجود نشانه

  
  مفهوم صدق هاي تربیتی داللت

انجام شد، » صدق«هایی که از مفهوم  در این بخش از مقاله، تالش خواهد شد تا بر اساس تحلیل
هاي تربیتی را رهبري و                    هایی در قلمرو تربیت، استنتاج شود. از آنجایی که اهداف تربیتی، فعالیت داللت

  شود. صدق، پرداخته میکنند، ابتدا به اهداف تربیتی مبتنی بر  هدایت می
  

  الف. اهداف تربیتی مبتنی بر صدق
هاي مختلف آموزش  هاي آموزشی و پرورشی است و در سطوح و زمینه هدف، مبنا و اساس کلیه فعالیت

). همچنین هدف، در تعلیم و تربیت به معناي وضع 35: 1387و پرورش اهمیت بسیاري دارد (صفوي، 
هاي   گاهانه، سودمند تشخیص داده شده و براي تحقق آن، فعالیتطور آ نهایی و مطلوبی است که به

هاي تربیتی،  هاي تربیتی داراي سه کارکرد رهبري فعالیت گیرد. بنابراین هدف مناسب تربیتی انجام می
). در 5: 1387هاي تربیتی هستند (اعرافی و همکاران،  ایجاد انگیزه در فرد و ارائه معیاري براي فعالیت

ت اخالقی در سیره معصومان (ع) نیز، پرورش فضائل و از میان بردن رذایل و پرورش فهم و حوزه تربی
  ). 66: 1390تعقل اخالقی، دو هدف تربیت اخالقی هستند (داودي، 

گروي دو آرمان و هدف غایی و دراز مدت نظام  جویی و حقیقت در تعلیم و تربیت اسالمی حقیقت
هاي تربیت، اعم از تربیت  یند. اهدافی که سایه خود را بر سر همه حیطهآ وتربیت اسالمی به شمار می تعلیم

اند (شمشیري و شیروانی،  عقالنی، علمی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، اعتقادي و دینی و عاطفی گسترانده
وتربیت اسالمی در ردیف اهداف واسطی  تواند هدف واسطی در تعلیم می» صداقت«). به تبع آن، 1390

  ) به شمار آید.1392(شیروانی و دیگران، » حب«) و 1390(شمشیري و شیروانی، » صبر« دیگري چون
تواند به عنوان هدف واسطی در تعلیم و تربیت اسالمی، از دو بعد فردي و اجتماعی  صداقت را می

  مورد توجه قرار داد:
ی و روانی سالم . در بعد فردي، هدف تربیت افراد سالم و صادق است. شخص راستگو از نظر نفسان1

و در حقیقت ظاهر و باطنش  ها، باورها و اعتقاداتش راستین و عملش صالح است است؛ زیرا نیت
  کند. ها است و در حالت رضا و آرامش زندگی می یکی است. وي همواره شاکر نعمت
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امعه . در بعد اجتماعی، هدف ایجاد محیط تربیتی و حتی جامعۀ اخالقی صادق و سالم است. محیط و ج2
مندي در مسیر حق، سعادت و  اي است که بنیان آن بر صداقت است. چنین جامعۀ اخالق سالم، جامعه

تري چون حکمت، برابري و عدالت اجتماعی،  کمال و صراط مستقیم است که فضایل اخالقی عام
  یابد.  عفت و شجاعت نیز در آن معنا می

توان عالوه بر پرداختن به محتواي مناسب و  یبراي نیل به این هدف، در محیط و فضاهاي تربیتی م
هاي بروز رفتارهاي  پردازي، به اصالح متناسب قوانین و حتی ساختارهاي آموزشی پرداخت تا زمینه نظریه

غیراخالقی همچون دروغگویی، نقض عهد و نظایر آن کاهش یابد. بنابراین، براي تحقق هدف 
  بندي و اجرا شود. ایجابی و سلبی الزم است تا صورتهاي مناسب تربیتی از نوع  ، فعالیت»صداقت«

  
  اصول تربیتی مبتنی بر صدق ب.

ها و قواعد نسبتاً کلی است که در بیشتر موارد صادق است و باید  وتربیت، مفاهیم، نظریه صول تعلیما«
» تربیتی باشدآموزان در کلیه اعمال  راهنماي مربیان، معلمان، مدیران، اولیاء فرهنگ و والدین دانش

شناسی،  وتربیت مبتنی بر تعالیم دینی و تحقیقات روان ). اصول تعلیم11: 1377(شریعتمداري، 
شناسی، فرهنگی و آراي مربیان بزرگ و فیلسوفان و دانشمندان تعلیم و تربیت است. در این مقاله،  جامعه

  ها و تعالیم قرآن کریم است. اصول تربیتی مبتنی بر آموزه
  

  ، صراط مستقیم و منهاج هدایت . صداقت1
هاي پیشین مقاله، یکی از مصادیق انسان  هاي صورت گرفته از آیات قرآن کریم در بخش با توجه به تحلیل

وَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ «یافته است؛ یعنی کسی که پیرو و مطیع خدا و پیامبر است:  صدیق، مؤمن هدایت
سوره نساء نیز از کسانی سخن به میان  68 تا 67). در آیات 19(حدید/ » دِّیقُونَ وَالشُّهَدَاءُئِکَ هُمُ الصِّأُول
رسد که همانا هدایت به راه راست است و در ادامه،  آید که از جانب خدا پاداشى بزرگ به آنان مى می

  کند. ها را انبیاء، راستگویان، شهدا و صالحان معرفی می               مصداق
داشتن در مسیر صراط مستقیم و هدایت مردم به راه راست، فضل و پاداش بزرگی است  بنابراین، قرار

که از طرف خداوند نصیب پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان و شایستگان یعنی کسانی که از خدا و 
  شود.  پیامبر اطاعت کنند، می
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یافتگی بعد از مقام نبوت، صداقت است،  باتوجه به این نکته که یکی از برترین مصادیق، هدایت
متخلق بودن به این ویژگی و فضیلت اخالقی که چراغ راه و روشنگر صراط مستقیم است، باید به عنوان 

آموزان در کلیه  یک اصل مهم تربیتی راهنماي مربیان، معلمان، مدیران، اولیاء فرهنگ و والدین دانش
  اعمال تربیتی قرار گیرد.

  
  و لزوم صدق در گفتار، صدق در نیت و صدق در عملهماهنگی  .2

یکی از مظاهر صدق که در آیات قرآن نیز به آن اشاره شده، هماهنگی بین گفتار و کردار است که هم 
توانند در مورد آن قضاوت نمایند و هماهنگی بین گفتار و کردار با نیت است  خود انسان و هم دیگران می

ارزیابی است. بر اساس فرهنگ قرآنی، رعایت صدق در گفتار، صدق در  که فقط توسط خود انسان قابل
نیت و صدق در عمل مؤید و الزم و ملزوم یکدیگرند. خداوند در سوره مبارکه صف از کسانی که ایمان 

بعد با لحن تندتر هشدار خداوند در آیه ».  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا الَ تَفْعَلُونَ «پرسد  اند می آورده
. این آیات شریف ناظر بر لزوم رعایت صدق در 1» کَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا الَ تَفْعَلُونَ «دهد که  می

  گان مکتب قرآن است. یافته و به عبارتی تربیت گان گفتار و صدق در عمل توسط ایمان آورند
ار، مؤید نیت انسان است، پس الزم است که انسان ابتدا در نیت از آنجایی که گفتار و کردار آشک

خود صداقت و اخالص داشته باشد تا در مراحل دیگر بتواند در گفتار و عمل نیز مطابق با نیت، صادقانه 
عمل کند. در تربیت اخالقی و اسالمی هماهنگی بین نیت، گفتار و عمل مربیان و متربیان باید به عنوان 

نظران پوشیده نیست که  یتی و اخالقی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی این نکته بر صاحبیک اصل ترب
هاي  نخستین آداب و آئین«قبل از این هماهنگی، لزوم اخالص و پاکسازي نیت، بسیار حائز اهمیت است. 

ست که مربوط به معلم و شاگرد که باید به عنوان یک امر ضروري و قطعی مورد توجه قرارگیرد، این ا
در پویایی از علم و یا بذل و اعطاء آن به دیگران، داراي خلوص نیت باشند؛ زیرا محور و کانون ارزش 

  ). 71: 1387(حجتی،  »علم و رفتار هر کسی بر قصد و نیت است
  

  ترها . جلب اعتماد متربیان از طریق رفتار صداقانه مربیان و بزرگ3
ترها اعم از والدین و مربیان و کارگزاران  یکی از اصول و بایدهاي اخالقی در تربیت این است که بزرگ

تربیتی و فرهنگی، با صداقت و راستی کامل رفتار کنند. صداقت در قول و فعل جهت تأثیرگذاري مالزم 

                                                             
  سوره صف 3و  2آیات ..1
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از حق و حقیقت، عناد و توانند با صداقت و راستگویی، وفاي به عهد و پیروي  ترها می یکدیگرند. بزرگ
ترها و  لجاجت متربیان را حد زده، و اعتمادشان را جلب نمایند. این اطمینان و اعتماد، هم براي بزرگ

  ).199: 1374مربیان و هم براي متربیان موجب آسایش فکري و درونی است (حجتی، 
فرماید:  ر (ص) میو معرفی الگو، خطاب به پیامب خداوند در بیان اهمیت صداقت در قول و وعده

 ).54مریم/( »وَاذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُوالً نَبِیًّا«

نباشد، محال است به مقام واالى رسالت برسد، چرا که اولین شرط این  »صادق«در حقیقت تا انسان 
                       ). انسان97: ، ص13 گانش برساند (تفسیر نمونه، جکم و کاست به بند مقام آن است که وحى الهى را بى

و از عمل به گفته  زند، پاى حرف خود ایستاده  یافته مکتب قرآن و مؤمن حقیقی وقتى حرفى می تربیت
کند، چرا که گفتن سخنی و عمل نکردن به آن به شدت موجبات خشم خداوند را  خود شانه خالى نمی

). از بدترین بالهایى که ممکن است بر یک جامعه مسلط شود بالى سلب 3د (صف / کن فراهم می
کنند  گویند و عمل نمى اطمینان است، و عامل اصلى آن جدایى گفتار از کردار است. مردمى که مى

  ).67: ، ص24 توانند به یکدیگر اعتماد کنند (تفسیر نمونه، ج هرگز نمى
 

  هاي تربیتی مبتنی بر صدق ج. روش
  کارگیري لسان صدق  . به1

طور که از سخنان امام علی (ع)  لسان صدق روش تربیتی پیامبران براي هدایت بشر بوده است. همان
پیامبران، مردم را با زبان راستگویی به راه » فدعاهم بلسان الصدق الی سبیل الحق... «توان دریافت که  می

اي  ترین سرمایه از نظر ایشان، لسان صدق و نام نیکو، مهم). 144:264حق فراخواندند (نهج البالغه، خطبه 
. به 1گذارد، نخواهد بود است که خداوند در اختیار انسان قرار داده که قابل قیاس با ارثی که بر جاي می

بیان دیگر، راستگویی، امانتی است که بر عهده زبان گذاشته شده و شایسته نیست که زبان بر این امانت 
ا آنجا که آن حضرت در طول عمر خود جز صدق و راستی سخنی به زبان جاري نساخت و خیانت کند ت

که معمول نیست که انسان از فضائل و کماالت خود مستقیماً سخن بگوید، اما راستگویی در تفکر   با آن
گویی، کند که هرگز جز به راست ایشان از چنان اهمیتی برخوردار بود که با قید سوگند به خدا، اعالم می

  ).5: 1393زبان به سخن باز نخواهد کرد (معارف، 
  

                                                             
  : ولسان الصدق یجعلها هللا للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره23. نهج البالغه خطبه 1
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	. روش الگوپردازي2 	
هر انسان مؤمنی براي دستیابی به زندگی معیار، در پی یافتن الگویی پسندیده است تا خود را با آن مقایسه 

ی پرستی آدم پرستی، ریشه در ارزش خواهی و قهرمان کند و زندگی خویش را با رنگ آن بیاراید. الگو
هایی همچون حضرت ابراهیم، موسی، مریم، یحیی،  دارد. قرآن با توجه به این نیاز، به زندگی شخصیت

گیري از زندگی آنان ترغیب   کند و همگان را به سرمشق خصوص پیامبر اعظم (ص) اشاره می یوسف و به
واهی مؤمنان به خوبی توان اذعان کرد که این کتاب الهی به الگوخ سازد. با درنگ در آیات قرآن، می می

کند. این نکته، زیباترین رویکردي  پاسخ گفته است؛ زیرا در کنار هر مفهومی، مصداق آن را بیان می
  ).23: 1391گوید (پورامینی،  است که به نیاز جستجوگري و الگوخواهی جوان پاسخ می

  
  . تقویت ایمان3

صدق و راستی معرف ایمان بوده و ایمان نیز طوري که  صدق و ایمان با یکدیگر رابطه متقابل دارند؛ به
خورد. در این خصوص علی (ع) در  ایمانی پیوند می الزامی جز صدق ندارد؛ چنان که دروغ با نفاق و بی

ترین  یعنی صدق و راستی محکم» اَلصِّدقُ اَقوي دَعائِمُ االیمان«فرماید:  غررالحکم و دررالکلم چنین می
  ).13: 1393پایه ایمان است (معارف، 

ایمان به خدا به عنوان تنها آفریننده و کردگار عالم امکان و ایمان به حقانیت نبی و فرستاده او و باور 
کند. از آنجا که ایمان مبتنی بر شناخت و  به عالم غیب و شهادت، زمینۀ تصدیق را در متربیان ایجاد می

  کند. آگاهی است، در انسان الزام درونی ایجاد می
از دیدگاه قرآن کریم و در معارف اسالمی در مقام تبیین و تشریح ایمان، اقسام و مراتبی براي آن «

است. ب) ایمان برهانی: این ایمان از   اند: الف) ایمان لسانی: ایمانی است که در دل رسوخ کرده قائل شده
سازد. ج) ایمان قلبی:  نع میکند و با گرفتن شکّ از عقل، او را قا طریق برهان در عقل انسان رسوخ می

چنین حالتی، ایمانی عاطفی و یقینی است که در دل رسوخ کرده است و انسان، خدا و معاد را از قلب و 
که خداوند را از رگ گردن به خود   اي رسیده جان باور کرده است. مؤمن دراین موقعیت به مرحله

  ). 245: 1389(مظاهري، » کند تر احساس می نزدیک
ید گفت که ایمان به خدا به عنوان تنها آفریننده و کردگار عالم امکان و ایمان به حقانیت نبی و پس با

کند. بنابراین هر فـرد بـه  فرستاده او و باور به عالم غیب و شهادت، زمینۀ تصدیق را در متربیان ایجاد می
و هرچه بیشتر ویژگی صداقت را  تواند از مراتب ایمان بهره کافی را ببرد است می  اي که رشد کرده اندازه

  در وجود خود جال دهد. 
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  . انجام عمل صالح4
زند، الگوي تربیتی مناسبی براي  عمل صالحی که در قالب رفتار و کردار صادقانه از مربی و اولیا سر می

ائمه تواند معیارهایی را بر اساس سنت و سیره پیامبر اسالم (ص) و  متربیان است. افزون بر این، مربی می
  معصومین (ع)، تبیین کند و در دسترس متربیان قرار دهد.

  
  . اجتناب والدین و مربیان از کذب در کردار و رفتار وگفتار5

ترین  طور طبیعی مهم باشد و به خانه از ارکان مؤثر در تحقق شایستۀ جریان تربیت رسمی و عمومی می
ندان بر عهده دارد (مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و سازي رشد و تحول فرز                نقش را در زمینه

  ).153: 1390تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی، 
گیري و تعالی هویت افراد، محیط خانه و افراد آن است. در دین اسالم، تربیت  پایه و اساس شکل

وشنی بیان شده است که والدین فرزندان وظیفه و تکلیف والدین است. در برخی از آیات قرآن کریم به ر
خود و خانواده خویش را از ! اید اى کسانى که ایمان آورده«در قبال تربیت فرزندان مسؤولند؛ از جمله: 

ها است نگاه دارید، آتشى که فرشتگانى بر آن گمارده شده که خشن  ها و سنگ آتشى که هیزم آن انسان
و  )6تحریم/ ! (نمایند ند و دستورات او را دقیقاً اجرا مىکن و سختگیرند، و هرگز مخالفت فرمان خدا نمى

  .)132(طه/ » ات را به نماز فرمان ده و بر آن پایدار باش و خانواده«
ساز تکوین این ارزش  رفتار هوشمندانه مبتنی بر ارزش اخالقی صدق از سوي والدین و مربیان، زمینه

ط با یکدیگر و هم در ارتباط با کودکان، در حال اخالقی در فرزندان خواهد شد. والدین هم در ارتبا
گویندکه عامل به آن  ترها سخنانى می آموزش مفاهیم اخالقی و رفتاري به کودکان هستند. اما گاه بزرگ

کنند و رفتار و  کنند که در حال انجام امري هستند، در حالی که فقط وانمود می  نیستند، گاه وانمود می
کی نیست و اقدامشان اغواکننده و فریبکارانه است. گاه به عهد و قول خود وفادار کردار آنان با نیتشان ی

هاي کودکان و نوجوانان به دلیل عدم اطالع کافی و براي  نیستند، گاهی نیز در پاسخ به برخی از پرسش
شوند. چنانچه والدین در چنین  هاي نادرست و دروغ می حفظ اقتدار و مرجعیت خود، متوسل به پاسخ

شود،  مواقعی، صادقانه بگویند که در آن زمینه اطالع کافی ندارند، نتیجه بهتري عاید خود و کودکان می
  کنند.  که اعتماد آنان را نسبت به خود سلب نمی  حداقل این

پرداز نیز از جمله اقدامات تربیتی است که  دوري گزینی و عدم همنشینی با اشخاص کذاب و دروغ
طور مستقیم یعنی در قالب نصیحت، تذکر و بیان و همچنین به شکل  ندان خود را بهوالدین الزم است فرز
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غیرمستقیم یعنی در عمل، از آن برحذر دارند. بر والدین الزم است تا معیارهاي انتخاب دوست و همنشین 
  را براي فرزندان تبیین نمایند. » صدیق«

  
  درسی  د. صدق و برنامه

توان  زشی، با توجه به تأثیرگذاري معرفتی مطالب و محتواي درسی، میدر طراحی و تدوین محتواي آمو
گیري  طور خاص و با جهت هاي درسی را به و البته ضروري است که بخشی از محتواي آموزشی و برنامه

جویی  گروي و حقیقت هاي اخالقی مهمی چون صداقت، وفاي به عهد، حق اي کاربردي به ارزش و شیوه
را در هر دو معناي راستگویی و وفاي به عهد، » صدق«توان  داد. در قلمرو اجرا، می و نظایر آن اختصاص

اي تدریس مورد توجه قرار داد. در مراکز تربیت  در کنار سایر مفاهیم اخالقی، به عنوان اخالق حرفه
بیتی هاي تر ها و فعالیت اي در حالت مطلوب، بخش قابل توجهی از برنامه مدرس و معلم که اخالق حرفه

طور مشخص و  هاي ویژة این ارزش اخالقی را به ها و نگرش توان مهارت دهد، می را به خود اختصاص می
ها و اقدامات آموزشی و تربیتی متنوع و در سطوح مختلف،  دقیق در رابطۀ معلم یا شاگرد و در فعالیت

  تبیین نمود.
ا که در قالب رفتار و کردار صادقانه هاي تربیتی صدق ر توان زمینه همچنین در قلمرو ارزشیابی، می

  کند، عمالً ایجاد نمود. بروز می
  

  گیري نتیجه
هاي تربیتی آن پرداخته شود. خداوند  در این مقاله سعی شد تا به معناشناسی مفهوم قرآنی صدق و داللت

نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما وَ «خواند  بخش می اي شفا هاست، نسخه حکیم قرآن را که کتاب هدایت و تربیت انسان
کنیم که شفا و رحمت براى مؤمنان  ، یعنی قرآن را نازل مى)82 /إسراء( »هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَۀٌ لِلْمُؤْمِنِینَ...

ها است، بنابراین، نخستین کارى که قرآن در  ها و نقص ها و عیب معموالً در مقابل بیماري »شفا«است. 
پس از  .هاى فکرى و اخالقى فرد و جامعه است ان پاکسازى از انواع بیماريکند، هم ها مى وجود انسان
هاى فضائل انسانى  زدن شکوفه رسد که مرحله تخلق به اخالق الهى، و جوانه فرا مى »رحمت«آن مرحله 

، و »پاکسازى«اشاره به  »شفا«به تعبیر دیگر  .اند در وجود افرادى است که تحت تربیت قرآن قرار گرفته
کند و دومى  اشاره مى» تخلیه«است، و یا به تعبیر فالسفه و عرفا، اولى به مقام  »نوسازى«اشاره به  »حمتر«

  ). 238: ، ص12 (تفسیر نمونه، ج» تحلیه«به مقام 
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» هُدىً لِلنَّاسِ«ویژه تربیت دینی و اخالقى، قرآن برترین وسیله هدایت همه مردم  در امر تربیت و به
گونه ضاللت و سردرگمى است، اما تنها افراد پاك و  دایت خالص و بدون هیچاست. قرآن، مایه ه

تر باشد،  ، و هرکس که ظرف دلش پاك»هُدىً لِلْمُتَّقِینَ«شوند  مند مى پرهیزگار، از هدایت قرآن بهره
  . مندى و نورگیرى او بیشتر است بهره

ممکن نیست کسى داراى صدق گیرد،  صدق، وصفى است که تمامى فضائل علم و عمل را در بر می
باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت، چهار ریشه اخالق فاضله را نداشته باشد؛ چون آدمى به غیر 

شود این سه  از اعتقاد و قول و عمل، چیز دیگرى ندارد و وقتى بنا بگذارد که جز راست نگوید، ناچار می
گوید و نگوید مگر آنچه را که معتقد است  ه میچیز را با هم مطابق سازد؛ یعنى نکند مگر آنچه را ک

  .)652: ، ص1 شود (ترجمه المیزان، ج وگرنه دچار دروغ می
» صدق«توان گفت که دایره  بر اساس تحلیلی که از آیات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها گذشت، می

تر  ی در مفهوم کلیتنها در گفتار که در نیت و عمل نیز گسترده است. همچنین دو حوزه معنایی کل نه
مندرج است؛ یکی به معناي راستگویی و پیروي از حق و دیگري به معناي وفاداري به عهد و » صدق«

پیمان است. داشتن ایمان، تقوا و پرهیزگاري، قرار داشتن در مسیر هدایت، وفاي به عهد و پیمان و پیروي 
 بارز یک انسان صدیق است. هاي در کل اطاعت و پیروي از خداوند و پیامبر نیز از ویژگی

را در هر دو معناي » صدق«طور خاص،  طور عام و در تربیت دینی و اخالقی به در تعلیم و تربیت به
اي تدریس مورد  توان در کنار سایر مفاهیم اخالقی، به عنوان اخالق حرفه راستگویی و وفاي به عهد می

بخش قابل توجهی اي در حالت مطلوب،  توجه قرار داد. در مراکز تربیت مدرس و معلم که اخالق حرفه
هاي ویژة این  ها و نگرش توان مهارت دهد، می هاي تربیتی را به خود اختصاص می ها و فعالیت از برنامه

ها و اقدامات آموزشی و  طور مشخص و دقیق در رابطۀ معلم و شاگرد و در فعالیت ارزش اخالقی را به
هاي  بخشی از محتواي آموزشی و برنامه توان تربیتی متنوع و در سطوح مختلف، تبیین نمود. همچنین می

هاي اخالقی مهمی چون صداقت،  اي کاربردي به ارزش گیري و شیوه طور خاص و با جهت درسی را به
  جویی و نظایر آن اختصاص داد.  گروي و حقیقت وفاي به عهد، حق
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Abstract 

One of the most effective and most important measures in the field of Islamic 
education is to analyze the fundamental Quranic concepts and to derive their 
educational implications. Certainly through careful analysis, and also by putting 
different meanings and concepts together, one may come up with authentic 
results. Therefore, the main issue in the present research is the meaning of 
truthfulness in the holy Quran and derives its educational implications. The 
research questions are: 1- what meaning does truthfulness indicates in the 
Koran? 2-What are the educational implications of truthfulness? The analytic-
inductive method has been used in order to answer the above questions. With 
regard to thise method, the present study is considered among qualitative 
studies. The results show that truthfulness concept in Quran deals with various 
meanings such as: be truthful in heart (wish), speech and act.and also be faithful 
and loyal to promises. 
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