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تأملي در معناي "صدق" در قرآن و داللتهاي تربيتي و آموزشي آن
علی شیروانی شیری ،3مرضیه خشنود ،2فهیمه

صفری1

چكيده
از مؤثرترين و مهمترين اقدامات در مطالعات حوزه تعلیم و تربیت اسالمی ،تحلیل مفاهیم بنیادی قرآنی و استنتاج داللتهای تربیتی آنهاست.
با تحلیل دقیق و بر همنهی مفاهیم بنیادی قرآنی و معانی مختلف میتوان به استنتاج موثقتری دستيافت .اين اقدامات میتواند گامی در جهت
طراحی نظام تعلیم و تربیت اسالمی و نظريهپردازی در اين حوزه باشد .پژوهش حاضر در پی بررسی مفهوم صدق در قرآن و استنتاج داللتهای
تربیتی آن است .سؤالهای پژوهش عبارتند از .3 :صدق در قرآن بر چه معناهايی داللت دارد؟  .2داللتهای تربیتی مفهوم صدق چه هستند؟
برای پاسخگويی به سؤالهای فوق از روش اسنادی و کتابخانهای در گردآوری دادهها و از شیوهی تحلیل مفهومی در تحلیل دادهها استفاده

شده است .مطالعه حاضر از نوع مطالعات کیفی تلقی میشود .بر اساس تحلیلی که از آيات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها گذشت،
میتوان گفت که دايره "صدق" نه تنها در گفتار که در نیت و عمل نیز گسترده است .همچنین "صدق" دارای دو حوزه معنايی
کلی؛ يکی به معنای راستگويی و پیروی از حق و ديگری به معنای وفاداری به عهد و پیمان است.
كليد واژه ها :صدق ،کذب ،قرآن مجید ،تعلیم و تربیت اسالمی ،اخالق اسالمی.

 .3دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،مدرس دانشگاه فرهنگیان  ،ايران ،نويسنده مسئولali_shiravani@yahoo.com ،
 .2لیسانس آموزش ابتدايی ،آموزگار ابتدايی ،شهرستان داراب ،ايران.
 .1لیسانس آموزش ابتدايی ،آموزگار ابتدايی ،شهرستان اقلید ،ايران.
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مقدمه
قرآن کريم که از سوی خداوند حکیم و توسط رسول خاتم (ص) برای هدايت بشر آمده است ،در زمینه هدايت انسان ،منبع اصلی

تمامی مبانی و اصول تربیت است .پرداختن به مفاهیم بنیادی قرآن کريم از محورهای اساسی در حوزه تعلیم و تربیت اسالمی است.
"صدق" از جمله مفاهیم بنیادی قرآنی است که در انسانشناسی و اخالق اسالمی از اهمیت بااليی برخوردار است .در 332
آيه از قرآن کريم مستقیماً از کلمه صدق يا ريشه های مختلف آن (صَدَّقَ ،صِدقٍ ،صدقاً ،و )...استفاده شده است .در چند آيه نیز
از کلمه "صدقه" از همین ريشه و به معنای بخشش آمده است ،اما در معنای اخیر مورد نظر نگارندگان نیست .کثرت استفاده از
اين واژه در قرآن کريم نشان دهنده اهمیت و جايگاه ارزشمند اين مفهوم در نظام معیار اسالمی است .افزون بر اين ،به کارگیری
مفاهیم نزديک و از جهاتی هممعنا (حق ،وفای به عهد و عقود) و مفاهیم متضاد مانند "کذب ،افترا ،فسق و  "...و ريشههای مختلف
آنها در قرآن کريم ،و در نظر داشتن گستره اين مفاهیم در حوزهها و قلمروهای مختلف نیت ،گفتار و عمل ،اهمیت و ضرورت
تأمل و پرداختن به موضوع را بیشتر میکند .اهمیت اين مفهوم به حدی است که خداوند حکیم در کالم وحی ،خود را راستگوترين
معرفی مینمايند"..مَنْ أَصْدَقُمِنَ اللَّهِ قِیالً( "...نساء ،)322/کیست که در گفتار و وعدههايش از خدا صادقتر باشد؟! خداوند متعال
اين ويژگی که از شريفتترين فضايل برجستهی اخالقی است را به رسوالنش و البته به انسانهای مومنی که در مسیر هدايت ،و
صراط حق هستند نیز نسبت میدهد تا خردمندان را متوجه اين فضیلت اخالقی و آثار و برکاتی که در عرصه فردی و اجتماعی
زندگی در پی دارد نمايد .در احاديث بسیاری از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به اهمیت مفهوم صدق پرداخته شده است.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأملی هرچه ژرفتر مفهوم صدق در قرآن کريم با مبنا قرار دادن آيات قرآن ،تفاسیر مختلف و
برخی از احاديث رسیده از ائمه معصومین ،و در پی آن استنتاج داللتهای تربیتی آن است .به طور خالصه میتوان گفت که
مطالعه حاضر در پی پاسخ دادن به دو پرسش زير است:
 -3صدق در قرآن بر چه معناهايی داللت دارد؟

 -2داللتهای تربیتی مفهوم قرآنی صدق چیست؟
روش مطالعه
اين پژوهش با رويکردی کیفی و با به کارگیری روش تحلیل مفهومی صورت گرفته است" .تحقیق کیفی به مجموعه
فعالیتهای با معنايی اطالق میگردد که با هدف توسعه درک زندگی اجتماعی انسانها و کشف چگونگی ساخت معنا از سوی
انسانها انجام میشود" (ايمان .)347 :3111 ،روش تحلیل زبانی و مفهومی ،کاربرد کلمات را به منزله روش اساسی تحلیل ،مورد
استفاده قرار میدهد .درتحلیل مفاهیم بايد با دقت تمام ،ارتباط بین کلمات و کاربردشان را در عبارات مختلف بررسی کرد .برای
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اين منظور می توان از بررسی بافت يا سیاق مفهوم ،بررسی ترادف کلمات و عبارات ،تحلیل بر حسب مفهوم متضاد ،و تحلیل بر
حسب شبکه معنايی به عنوان شیوههای مختلف تحلیل بهره برد (باقری .)313-362 :3117 ،هدف پژوهش تحلیلی فلسفی عبارت
است از فهم و بهبودبخشیدن مجموعه مفاهیم يا ساختارهای مفهومی که ما بر حسب آنها تجربه را تفسیر مینمايیم ،مقاصد را بیان
میداريم ،مسائل را ساختبندی میکنیم و پژوهشها را به اجرا در میآوريم .بنابراين " ،تحلیل مفهومی" نوعی از تحلیل است
که ما به واسطه آن به فهم معتبر از معانی عادی يک مفهوم يا مجموعهای از مفاهیم مرتبط دست میيابیم (کومبز و دنیلز:3174 ،
.)49 -41
در پژوهش حاضر ،ابتدا مفهوم قرآنی صدق بر مبنای تفاسیر گوناگون ،تجزيه و تحلیل شده و سپس بر اساس تحلیلهای به
عمل آمده ،به معنای اين مفهوم قرآنی و جايگاه آن در نظام معیار اسالمی و ارتباط آن با ساير مفاهیم اساسی قرآنی پرداخته خواهد
شد .در نهايت بر بستر آن منظومهی فراهم آمده از معناشناسی ،داللتهای تربیتی آن استنتاج میشود.
مفهوم و معناشناسي صدق از دیدگاه صاحبنظران
در اين بخش ،معنای لغوی و اصطالحی مفهوم "صدق"از ديدگاه صاحبنظران ،مورد بررسی قرار میگیرد.
صدق يعنی "راستگفتن ،راستی و درستی ،نقض کذب" و صداقت به معنای"دوستی ،دوستی از روی راستی و درستی"
(عمید.)3136 :3199 ،
راغب اصفهانی ،صدق را چنین تعريف کرده است" :الصدق و الکذب :راست و دروغ ،اصلشان در قول و سخن است چه
ماضی و چه حال و مستقبل ،چه وعده راست و دروغ باشد و يا غیر از اينها" (ترجمه مفردات ،ج ،2ص.)112:
در کیمیای سعادت چنین آمده است" :صدق به اخالص نزديک است و درجهی وی بزرگ است و هر که به کمال رسد
نام وی صديق است .....و اين صدق و راستی در شش چیز بود  ....اول در زبان است که هیچ دروغ نگويد ......دوم در نیت .....
سیِّم در عزم .....چهارم در وفا بود به عزم  ...پنجم آن بود که هیچ چیز در اعمال فرا ننمايد که باطن وی بدان صفت نبود ....ششم
آن که مقامات دين حقیقت آن از خويشتن طلب کند" (غزالی.)127-126 :3114 ،
در معراج السعاده آمده است " :ضدّ دروغگويی ،صدق است ،که راستگويی است .و آن اشرف صفات نفسانیّه و رئیس
اخالق ملکیّه است .خداوند عالم میفرمايد( :اتَّقوا اللَ وَ کونوا مَعَ الصّادِقینَ) ،يعنی « :بپرهیزيد از خدا و با راستگويان بودهباشید».
و از حضرت رسول (ص) مروی است که « :شش خصلت از برای من قبول کنید تا من بهشت را از برای شما متقبّل شوم :هرگاه
يکی از شما خبری دهد دروغ نگويد ،و چون وعده نمايد تخلف نورزد ،و چنانچه امانت قبول نمايد خیانت نکند و چشمهای خود
را از نامحرم بپوشد ،و دست های خود را از آنچه نبايد به آن دراز کند نگاه دارد ،و فرج خود را محافظت نمايد» " (نراقی:3113 ،
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 .)332جوادی آملی ( ،)3174بر اساس آيات قرآنی داشتن "قدم صدق" (سوره يونس ،آيه  )2و "مقعد صدق" (قمر )33-34 /را
از ويژگیهای مؤمنان و پرهیزگاران معرفی می کند .صادق نیز کسی است که به عهدش وفا کرده است (احزاب" .)21 /خدای
سبحان ،انبیاء را به عنوان"صدّيق" و "صادق" معرفی میکند و ديگران را به همراهی آنان فرا خوانده میفرمايد "کونوا مع
الصادقین" (توبه)337 /؛ با سنت و سیرت اهل صدق باشید و از آنان جدا نباشید" (جوادی آملی ،مراحل اخالق در قرآن:3174 ،
" .)249بهترين نمونه صدق ،پايداری در جبهه جنگ؛ خواه جنگ ظاهر و جهاد اصغر و خواه جنگ باطن و جهاد اکبر است"
(همان .)241 :3174 ،ايشان معتقد است که دايره صدق نه تنها در گفتار که در نیت و عمل نیز گستردهاست.
بررسي مفهوم صدق در بافت و سياق آیات قرآن
"صدق" در فرهنگ قرآنی ،جايگاه و اهمیت بااليی دارد" .صدق" از جمله کلیدواژگان وحی است که در معیت "حق"
که تنها از جانب "خدا" است "الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ( "...بقره ،)349/معنا میيابد" ،قلُْصَدَقَ اللَّه فَاتَّبِعوا مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَا
لْمشْرِکِینَ" (آلعمران( ،)73 /اىپیامبر!) بگو :خداوندراستگواست ،پس از آيین ابراهیم حقگرا پیروى کنید که او از مشرکان نبود.
در آيه "وَ لَمَّا رَأَ الْمؤْمِنونَ الْأَحْزابَُقالوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُوَ رَسوله وَ صَدَقَ اللَّهُوَ رَسوله وَ مازادَهمْ إِالَّ إِيماناً وَُتَسْلِیماً" (سوره
األحزاب ،)22/و همچنین در آيه  32سوره يس به حقانیت و درستی و راستی وعده خدا و رسولش اشاره شده.
آيه "بَلْ جاءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمرْسَلِینَ (صافات ،)19 /و بافتی که در آن قرار دارد شامل آيات قبل و بعد ،حاوی اين پیامهای
مهمی است که  .3پیامبران ،مردم را به سوى حق (خدا) مىخواندند نه خود .2 .تمام انبیا به توحید و حقّ دعوت مىکردند و پیامبر
اسالم نیز آنان را تصديق مىکرد .1 .هم خود اهل حقّ باشید و هم حقّانیّت ديگران را تصديق کنید  .4کیفر کسانى که از روى
آگاهى ،قرآن را شعر و پیامبر را مجنون مىخواندند ،عذاب دردناک است( ".تفسیر نور ،ج ،32ص.)21 :
با در نظر داشتن بافت و سیاق آيات فوق ،چنین برداشت میشود که "صدق" و راستی همواره با حق (خدا ،وحی ،و
رسوالنش) مالزمت دارد" .صدق" با معیارهای ديگری چون مدلل بودن و هماهنگی و تناظر اعمال و رفتار از هر نظر با اعتقاد و
ايمان نیز مالزمت دارد .آيات "وَ إِنْ کنْتمْ فِی رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتوا بِسورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعوا شهَدَاءَکمْ مِنْ دونِ اللَّهِ إِنْ کنْتمْ
صَادِقِینَ" (بقره  )21/و "وَ قَالوا لَنْ يَدْخلَ الْجَنَّةَ إِالَّ مَنْ کَانَ هوداً أَوْ نَصَارَى تِلْکَ أَمَانِیُّهمْ قلْ هَاتوا برْهَانَکمْ إِنْ کنْتمْ" صَادِقِینَ (بقره
 )333/به معیار مدلل بودن و آيه "لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ توَلُّوا وجوهَکمْ ( "...بقره  )399/به هماهنگی و تناظر اعمال و رفتار از هر نظر با
اعتقاد و ايمان اشاره دارد .اين آيه به طور مؤکد اعالم میدارد که "بِرّ" ،به معنای واقعیش بجای آوردن ظواهر دينی نیست ،بلکه
به معنای تقوی و نیکی به آن نوع از صداقت اجتماعی گفته میشود که از ايمان واقعی به وحدانیت خدا نشأت میگیرد .در آخر
آيه نیز "بِرّ" به وضوح در ارتباط نزديک با "صدق" و تقوی قرار داده شده است (ايزوتسو .)93 :3174 ،در اين آيه صدق به طور
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مطلق آمده و مقید به زبان يا به اعمال قلب ،يا به اعمال ساير جوارح نیست ،پس منظور ،آن مؤمنینى است که مؤمن حقیقى هستند
و در دعوى ايمان صادقند .همچنین صدق ،وصفى است که تمامى فضائل علم و عمل را در بر میگیرد ،ممکن نیست کسى داراى
صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت ،چهار ريشه اخالق فاضله را نداشته باشد ،چون آدمى به غیر از اعتقاد ،قول و
عمل ،چیز ديگرى ندارد و انسان مفطور بر قبول حق و خضوع باطنى در برابر آن است هر چند که در ظاهر اظهار مخالفت کند.
بنابراين ،اگر اذعان به حق کرد و بر حسب فرض بناگذاشت که جز راست نگويد ،ديگر اظهار مخالفت نمیکند ،تنها چیزى را
میگويد که بدان معتقد است و تنها عملى را میکند که مطابق گفتارش است ،در اين هنگام است که ايمان خالص و اخالق فاضله
و عمل صالح ،همه با هم برايش فراهم میشود (ترجمه المیزان ،ج ،3ص.)632 :
آيه اخیر اشاره به تالزم "صدق" در گفتار ،عمل و نیت دارد و از اين آيه استفاده می شود که مومنان اعمال و رفتارشان از
هر نظر با اعتقاد و ايمانشان هماهنگ است ،و تقوا و پرهیزگاريشان از اينجا معلوم مى شود که آنها هم وظیفه خود را در برابر خدا
و هم در برابر نیازمندان و محرومان و کل جامعه انسانى و هم در برابر خويشتن خويش انجام مى دهند .چنانچه ايمان را "اعتقاد و
باور قلبی ،اقرار زبانی و عمل به اعضاء" معنی کنیم" ،صدق" يا راستی را بايد اساس ايمان بدانیم "إِنَّمَا الْمؤْمِنونَ الَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ
وَ رَسولِهِ ثمَّ لَمْ يَرْتابوا وَ جاهَدوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أولئِکَ هم الصَّادِقونَ" (حجرات .)33/آيه مذکور با "ايمان"
شروع شده ،و با "صدق" نیز خاتمه میيابد تا بدين صورت نشان داده شود که يک سوی اين معادله ايمان و سوی ديگرش راستی
است" .در واقع اين امر میرساند که ايمان همان راستی ،و راستی همان ايمان است" (موحدی محب.)321 :3111 ،
آيه "وَ لَقَدْ صَدَقَکم اللَّه وَعْدَه إِذْ تَحسُّونَهمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتمْ وَ تَنَازَعْتمْ فِی الْأَمْرِ ( "...آل عمران  ،)332/ناظر بر مقوله
معنايی ديگری از "صدق" ،يعنی "امانت" و وفاداری به عهد به عنوان يکی از ويژگیهای برجسته مومنین است که میتوان آن را
در گسترهای از "صدق" در گفتار و عمل و نیت ،صادق دانست.
مفاهیمی چون؛ صبر ،صدق ،خضوع ،انفاق ،استغفار ويژگیهايی هستند که در وجود انسان مومن و متقی ،همنشینی و
آمیختگی دارند" ،الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِینَ وَ الْقانِتِینَ وَ الْمنْفِقِینَ وَ الْمسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ" (آل عمران" )39/اين آيه توصیف صفاتی
از انسانها میباشد که عباد الهی هستند" (انصاری .)337 :3117 ،چنین صفاتی در انسانهايی که آگاهی ،عقالنیت و ايمان بر
وجود آنان حاکم باشد ،ظهور میيابد .با توجه به بافت و زمینه موضوع ،در دو آيه قبل از اين آيه ،خداوند پرهیزکاران و متقین را
معرفی میفرمايد و سپس از جايگاه آنان و در ادامه به برخی از برجستهترين ويژگیهای آنان اشاره میکند .بر اين اساس" ،صدق"
يکی از خصوصیات بارز پرهیزکاران است.
آيه  12از سوره اسرا به يکى از دستورات اصولى اسالم که از روح ايمان و توحید ،سرچشمه مىگیرد اشاره کرده مىگويد:
"بگو پروردگارا! ورود مرا در هر کار نیز صادقانه قرار ده" هیچ کار فردى و اجتماعى را جز با راستى آغاز نکنم ،همچنین هیچ
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برنامهاى را جز به راستى پايان ندهم ،راستى ،درستى و امانت ،خط اصلى من در همه کارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آن
صورت گیرد .تعبیر جامع فوق هیچگونه محدوديتى در آن نیست ،تقاضايى است براى ورود و خروج صادقانه در همه چیز ،در
همه کار ،و در هر برنامهای .در حقیقت رمز اصلى پیروزى در همین جا نهفته شده است و راه و روش انبیاء و اولیاى الهى همین
بوده که فکرشان ،گفتارشان و اعمالشان از آن هرچه برخالف صدق و راستى است پاک باشد.
دومین اصلی که از يک نظر میوه درخت توحید ،و از نظر ديگر نتیجه ورود و خروج صادقانه در کارها است ،همان است
که در پايان آيه  12سوره اسراء به آن اشاره شده است" :خداوندا براى من از سوى خودت سلطان و ياورى قرارده" چرا که من
تنها هستم ،و به تنهايى کارى نمىتوان انجام داد ،و با اتکاء بر قدرتم در برابر اين همه مشکالت پیروز نخواهم شد ،تو مرا يارى
کن و ياورانى براى من فراهمساز (تفسیرنمونه ،ج ،32ص.)226 :
بر اساس تحلیلی که از آيات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها گذشت ،میتوان گفت که دايره "صدق" نه تنها در گفتار که
در نیت و عمل نیز گسترده است .همچنین دو حوزه معنايی در مفهوم کلیتر "صدق" مندرج است؛ يکی به معنای راستگويی و
پیروی از حق و ديگری به معنای وفاداری به عهد و پیمان است.

ویژگيهاي صادقين بر اساس بافت آیات
در سوره توبه آيه  337میخوانیم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا اتَّقوا اللَّهَ وَ کونوا مَعَ الصَّادِقِینَ" .در اينکه منظور از "صادقین" چه
کسانى است ،مفسران احتماالت گوناگونى داده اند .ولى اگر بخواهیم راه را نزديک کنیم ،بايد به خود قرآن مراجعه کنیم که در
آيات متعددى "صادقین" را تفسیر کرده است .در فرهنگ قرآن ،ايمان به خدا و پیامبرانش از مهمترين ويژگیهای راستگويان و
راستکاران است "وَ الَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَ رسلِهِ أولئِکَ هما لصِّدِّيقون و ( "...حديد .)37 /شکیبايی ،خشوع و اهل طاعت پروردگار
بودن نیز از ديگر ويژگیهای صادقین است" ،إِنَّ الْمسْلِمِینَ وَ الْمسْلِماتِ وَ الْمؤْمِنِینَ وَ الْمؤْمِناتِ وَ الْقانِتِینَ وَ الْقانِتاتِ وَ الصَّادِقِینَ وَ
الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرات وَ الْخاشِعِینَ وَ الْخاشِعاتِ وَ الْمتَصَدِّقِینَ وَ الْمتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمِینَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظِینَ فروجَهمْ
وَ الْحافِظاتِ وَ الذَّاکِرِينَ اللَّهَ کَثِیراً وَ الذَّاکِراتِ أَعَدَّ اللَّه لَهمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِیماً (احزاب.)13-11 /
از آيه  399سوره بقره میتوان دريافت که راستگويان اهل انفاق و کمک به ديگران و انسانهای نوعدوستی هستند که از
درراهماندهگان دستگیری نموده و به حاجتمندان و فقیران کمک میکنند .و يتیمان و ناتوانان را دستگیری نمودهو نماز به پا
میدارند و زکات مال خويش را میپردازند و اهل وفای به عهد هستند .خويشان را دوست داشته و به هر شکل و در هر فرصتی به

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
آنان کمک میکنند .اينها نمونههايی است که قرآن تنها در يک آيه بدان اشاره کرده است.به اين ترتیب صادق کسى است که
داراى ايمان به تمام مقدسات و بدنبال آن عمل در تمام زمینهها باشد.
آيه  33سوره حجرات نیز "صدق" را مجموعهاى از ايمان و عمل که در آن هیچگونه ترديد و تخلفى نباشد معرفى مىکند.
در آيه  1سوره حشر ،مؤمنان محرومى که على رغم همه مشکالت ،استقامت به خرج دادند و از خانه و اموال خود بیرون رانده
شدند ،و جز رضاى خدا و يارى پیامبر (ص)هدفى نداشتند ،به عنوان صادقان معرفى شده اند .
از مجموع اين آيات نتیجه مىگیريم که "صادقین" آنهايى هستند که تعهدات خود را در برابر ايمان به پروردگار به خوبى
انجام مىدهند ،نه ترديدى به خود راه مىدهند ،نه عقب نشینى مىکنند ،نه از انبوه مشکالت مىهراسند؛ بلکه با انواع فداکاریها،
صدق ايمان خود را ثابت مىکنند .شک نیست که اين صفات مراتبى دارد ،بعضى ممکن است در قله آن قرار گرفته باشند که ما
نام آنها را معصومان مىگذاريم ،و برخی در مراحل پايینتر(.تفسیرنمونه ،ج ،1ص.(313 :

مصداق ديگر انسان صديق ،مومن هدايت يافته است؛ يعنی کسی که پیرو و مطیع خدا و پیامبر است"،و الَّذِينَ آمَنوا بِاللّه ِ وَ
رسلِهِ أولئکَ هم الصِّدِّيْقونَ وَ الشُّهَداء عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهمْ أجْرهمْ وَ نوْرهمْ وَ الَّذِينَ کَفَروا وَ کَذَّبوا بِآياتِنا أولئکَ أصْحاب الجَحِیْمِ."3
همانطور که آيه شريفه صريحا بیان میدارد ،راستگويان که پیرو و مطیع امر خداوند و پیامبر او هستند ،در رديف شهدا قرار دارند
و اجری چون ايشان میبرند.
در آيات  69تا  61سوره نساء از کسانی سخن به میان میآيد که از جانب خدا پاداشى بزرگ به آنان مىرسد که همانا
هدايت به راهى راست است .و در ادامه ،مصداقها را انبیاء ،راستگويان ،شهدا و صالحان معرفی میکند "وَ مَنْ يطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسولَ
فَأولئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّه عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّيقِینَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِینَ وَ حَسنَ أولئِکَ رَفِیقا" ( 67نساء) .نکتههايی که در
اينجا قابل تأمل است اين که ،در سورهى مبارک حمد در کنار صراط مستقیم« ،أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ» آمده است ،و اين بار دوّم است که
در کنار آيهى صراط مستقیم ،گروه «أَنْعَمَ اللَّه عَلَیْهِمْ» مطرح است .گويا غیر از انبیا و صدّيقان و شهدا و صالحان ،ديگران بیراهه
مىروند و راه مستقیم ،منحصراً راه يکى از اين چهار گروه است.
با توجه به بافت بحث ،يعنی در نظر گرفتن اين آيه و همچنین دو آيه قبل از آن و حتی ارتباط اين آيات با نکاتی که در
همین رابطه در سوره مبارکه حمد بیان شده ،پیامهای زير قابل دريافت است :قرار گرفتن در راه انبیا و شهدا و داشتن رفقاى خوب،
جز با اطاعت از فرمان خدا و رسول به دست نمىآيد .رفیق خوب ،انبیا ،شهدا ،صدّيقان و صالحانند( .تفسیرنور ،ج ،2ص.)124 :
در آيه  67نساء "الصِّدِّيقِینَ" و  37حديد "الصديقون" قبل از "الشُّهَداء" آمده و شايد حکمت اين ترتیب ،اهمیت و برتری
راستگويی حتی نسبت به شهادت است .بر اساس آياتی از سوره مريم ( 43و " )36و در اين کتاب ابراهیم را ياد کن؛ زيرا او
.3آيه 37سوره حديد
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پیامبرى صدّيق بود" ( /43مريم)" .و در اين کتاب ادريس را ياد کن؛ زيرا او پیامبرى صدّيق بود" (/36مريم)؛ می توان دريافت
که خداوند برخی از پیامبران را با اين صفت به مردم شناسانده است .بعد از انبیاء ،امامان معصوم(ع) و صديقه زهرا(س) برترين
نمونه صديقین هستند ،زيرا صديقین مستقیماً بعد از انبیاء مورد توجه قرآن قرار گرفتهاند ،و بر صراط مستقیم بوده و در سوره حمد
به مثابه «أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ» هستند .بر طبق حديثی ازپیامبر خدا صلى الل علیه و آله :الصِّدِّيقونَ ثالثةٌ :حَبیبٌ النَّجّار مؤمِن آلِ ياسِینَ الذی
يقول" :اتَّبِعوا المرْسَلِینَ (/22يس) اتَّبِعوا مَنْ ال يَسألکمْ أجْرا وَ همْ مهْتَدونَ (/23يس) "و حِزقیل مؤمِن آلِ فِرعَونَ ،و علیُّ بن أبی
طالبٍ و هو أفضَلهم .صدّيقان سه نفرند :حبیب نجّار ،مؤمن آل ياسین؛ همو که گفت« :از رسوالن تبعیّت کنید ،از کسانى تبعیّت
کنید که از شما مزد نمیخواهند و خود هدايت يافتگانند» و حزقیل مؤمن آل فرعون ،و على بن ابى طالب ،که از همه صدّيقان
برتر است (محمدی ری شهری ،ج ،6ص.)319:
بنابراين ،قرارداشتن در مسیر صراط مستقیم و هدايت مردم به راه راست ،فضل و پاداش بزرگی است که از طرف خداوند
نصیب پیامبران ،صديقان ،شهیدان و صالحان و شايستگان يعنی کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند ،میشود.
فرهاديان ،بر اساس سیاق آيات قرآن" ،صديقان" را از جمله چهرههای محبوب خداوند معرفی میکند (فرهاديان:3113 ،
.)326
بر اساس آيات قرآن ،تفاسیر و مرور پیشینه پژوهش و تحقیقات انجام شده در اين مورد ،دايره واژه صدق بر الف .صدق در
گفتار ،ب .صدق در نیت ،ج .صدق در عمل گسترش میيابد .داشتن ايمان ،تقوا و پرهیزکاری ،قرار داشتن در مسیر هدايت ،وفای
به عهد و پیمان و در کل اطاعت و پیروی از خداوند و پیامبر از ويژگیهای بارز يک انسان صديق است.
بررسي بر اساس مفهوم متضاد
در قرآن کريم "صدق" به معنای راستی ،امانت داری و وفای به عهد ،در اصل مقابل واژه "کذب" آمده است .از اين واژه
و مشتقات آن بیش از  222مرتبه در قرآن کريم استفاده شده که ضرورت تأمل انسان را در اين باره میطلبد .کذب ،عمدتاً به
دوطريق تجلی پیدا میکند .نخست به صورت دروغگفتن آشکار انسان درباره خدا و وحی او و دوم به صورت "نسبت دروغ به
خدا دادن" است .قرآن برای مورد اول واژه "افتراء" به معنای جعل دروغ (نساء .)32/و برای مورد دوم واژه "تکذيب" که در
لغت به معنای چیزی را دروغ شمردن است ،به کار میبرد .در آيه 323سوره نحل خداوند درغگويان را کسانی معرفی میکند که
به آيات خدا ايمان ندارند.
توجه به سیاق آيات اول سوره مبارکه صف نشان میدهد که "نفاق" يعنی سخنی را به زبان جاری سازی که عامل به آن
نباشی و "انکار" يعنی عدم پذيرش پیام خدا که پیامبران خدا با بینات و داليل روشن مردم را به آن دعوت میکردند ،و "افترا"

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
يعنی بهتان دروغ زدن به پیامبران که راستگو و مصدق يکديگرند ،همگی در راستا و هممعنای واژهی "کذب" و متضاد "صدق"
هستند.
کذب همچنین با واژهی "فسق" ،ارتباط معنايی دارد "فسوق" به معنى گناه و خارج شدن از اطاعت خدااست .تکذيب
حقیقت پس از آشکار شدن آن ،از جمله عاليم بیماری قلب و فسوق است (فرهاديان ،)19-16 :3113 ،که از آيه "وَ إِذْ قالَ موسى
لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ لِمَ تؤْذونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمونَ أَنِّی رَسول اللَّهِ إِلَیْکمْ فَلَمَّا زاغوا أَزاغَ اللَّه قلوبَهمْ وَ اللَّه اليَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ" (صف )3/
قابل استفاده است .فسوق همچنین به معنای نقض عهد با خداست که از آيات  26و  29سوره بقره قابل فهم و برداشت است؛ خدا
در آن آيات فاسقان را کسانی معرفی میکند که عهد و میثاق خدا را میشکنند .در آيات  41و  99سوره توبه" ،کذب" از جمله
ويژگیهای منافقان معرفی شده است.
تقابل ديگر میان مفهوم "خیانت" و "صدق" برقرار است .در آيه شريف "وَ إِذا غَشِیَهمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوا اللَّهَم خْلِصِینَ لَها
لدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهمْ مقْتَصِدٌ وَ مايَجْحَد بِآياتِنا إِالَّ کلُّ خَتَّارٍ کَفورٍ" (لقمان  ،)12/سخن از انکار آيات الهی توسط
پیمانشکنان "خائنان" وکفران کنندهگان "خَتَّا ٍر" به میان آمده .انکار آيات الهی در نهايت ،خیانتورزيدن و بیوفايی به دين که
میثاق فطری میان انسان و خداوند است ،میباشد .بنابراين" ،تقابل میان صدق و خیانت را بايد در اصل در چارچوب میثاق میان
خدا و انسان فهمید" (ايزوتسو.)379 :3174 ،
ویژگيهاي مكذبين ،بر اساس سياق آیات قرآن
نفاق (صف ،)2 /بازداشتن مردم از راه خدا ،کفر(آيه  / 37حديد) ،عدم آگاهی و معرفت و نفهمیدن حقايق (سوره منافقون1
و  9و  ،)1فسوق (بقره ،)379 ،تعصب هاى قومی و نژادى (بقره ، )73/افترا (صف ،)9 /خیانت (لقمان  ،)12/انکار نعمتهای الهی؛
"بایِ ءَاالءِ رَبِکما تکذبان("3سوره الرحمن) به تکرار (بیش از  12مرتبه) اشاره شده است .بر اساس آيات قران مفهوم کذب را
میتوان در مرتبهای به کافران که خدا و پیام و رسول را منکر هستند نسبت داد (آيه 6و  9بقره) ،و در مرتبهای ديگر به منافقین،
که اهل خدعه و نیرنگ و استهزاء مؤنان هستند (آيات  1تا  22بقره) و در مرتبهای ديگر منسوب به فاسقین است که عهد و میثاق
خدا را میشکنند (آيات  26و  29بقره) .اين ويژگیها غالباً مبتنی برانکار و رويگردانی از حقايق و بر اثر تیرگی دل ،لجاجت و
سرسختی ،تعصبات بیجا و.نظاير آن.است .در حقیقت ،اينان از پذيرش و تصديق حق با وجود نشانهها و داليل کافی سرباز
میزنند.

.1آيههای  47 ،42،43،49 ،11 ،16 ،14 ،12 ،12 ،21 ،23 ،21 ،23 ،31 ،36 ،31و ...سوره الرحمن
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داللتهاي تربيتي مفهوم صدق
در اين بخش از مقاله ،تالش خواهد شد تا بر اساس تحلیلهايی که از مفهوم "صدق" انجام شد ،داللتهايی در قلمرو
تربیت ،استنتاج شود .از آن جايی که اهداف تربیتی ،فعالیتهای تربیتی را رهبری و هدايت میکنند ،ابتدا به اهداف تربیتی مبتنی
بر صدق ،پرداخته میشود.
الف .اهداف تربيتي مبتني بر صدق
هدف ،مبنا و اساس کلیه فعالیتهای آموزشی و پرورشی است و در سطوح و زمینههای مختلف آموزش و پرورش اهمیت
بسیاری دارد (صفوی .)13 :3119 ،همچنین هدف ،در تعلیم و تربیت به معنای وضع نهايی و مطلوبی است که به طور آگاهانه،
سودمند تشخیص داده شده است و برای تحقق آن ،فعالیت های مناسب تربیتی انجام میگیرد .بنابراين هدفهای تربیتی دارای سه
کارکرد رهبری فعالیتهای تربیتی ،ايجاد انگیزه در فرد ،ارائه معیاری برای فعالیتهای تربیتی هستند (اعرافی و همکاران:3119 ،
 .)3در حوزه تربیت اخالقی در سیره معصومان(ع) نیز ،پرورش فضائل و از میان بردن رذايل و پرورش فهم و تعقل اخالقی ،دو
هدف تربیت اخالقی هستند (داودی.)66 :3172 ،
در تعلیم و تربیت اسالمی حقیقت جويی و حقیقت گروی دو آرمان و هدف غايی و دراز مدت نظام تعلیموتربیت اسالمی
به شمار میآيند .اهدافی که سايه خود را بر سر همه حیطههای تربیت ،اعم از تربیت عقالنی ،علمی ،اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی،
اعتقادی و دينی و عاطفی گستراندهاند (شمشیری و شیروانی .)3172 ،به تبع آن" ،صداقت" میتواند هدف واسطی در تعلیموتربیت
اسالمی در رديف اهداف واسطی ديگری چون "صبر" (شمشیری و شیروانی )3172 ،و "حب" (شیروانی و ديگران )3172 ،به
شمار آيد.
صداقت را میتواند به عنوان هدف واسطی در تعلیم و تربیت اسالمی ،از دو بعد فردی و اجتماعی مورد توجه قرار داد:
 .3در بعد فردی ،هدف تربیت افراد سالم و صادق است .شخص راستگو ،از نظر نفسانی و روانی سالم است؛ زيرا نیتها،
باورها و اعتقاداتش راستین و عملش صالح است و در حقیقت ظاهر و باطنش يکی است .وی همواره شاکر نعمتها و در حالت
رضا و آرامش زندگی میکند.
 .2در بعد اجتماعی ،هدف ايجاد محیط تربیتی و حتی جامعهی اخالقی صادق و سالم است .محیط و جامعه سالم ،جامعهای
است که بنیان آن بر صداقت است .چنین جامعهی اخالقمندی در مسیر حق ،سعادت و کمال و صراط مستقیم است که فضايل
اخالقی عامتری چون حکمت ،برابری و عدالت اجتماعی ،عفت و شجاعت نیز در آن معنا میيابد.

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
برای نیل به اين هدف ،در محیط و فضاهای تربیتی میتوان عالوه بر پرداختن به محتوای مناسب و نظريهپردازی ،به اصالح
متناسب قوانین و حتی ساختارهای آموزشی پرداخت تا زمینههای بروز رفتارهای غیراخالقی همچون دروغگويی ،نقض عهد و
نظاير آن کاهش يابد .بنابراين ،برای تحقق هدف "صداقت" ،فعالیتهای مناسب تربیتی از نوع ايجابی و سلبی الزم است تا صورت
بندی و اجرا شود.
ب.اصول تربيتي مبتني بر صدق
"اصول تعلیموتربیت ،مفاهیم ،نظريه ها و قواعد نسبتاً کلی است که در بیشتر موارد صادق است و بايد راهنمای مربیان،
معلمان ،مديران ،اولیاء فرهنگ و والدين دانش آموزان در کلیه اعمال تربیتی باشد" (شريعتمداری .)33 :3199 ،اصول تعلیموتربیت
مبتنی بر تعالیم دينی و تحقیقات روانشناسی ،جامعهشناسی ،فرهنگی و آرای مربیان بزرگ و فیلسوفان و دانشمندان تعلیم و تربیت
است .در اين مقاله ،اصول تربیتی مبتنی بر آموزهها و تعالیم قرآن کريم است.
 .1صداقت ،صراط مستقيم و منهاج هدایت
با توجه به تحلیلهای صورت گرفته از آيات قرآن کريم در بخشهای پیشین مقاله ،يکی از مصاديق انسان صديق ،مؤمن
هدايت يافته است؛ يعنی کسی که پیرو و مطیع خدا و پیامبر است" ،وَ الَّذِينَ آمَنوا بِاللَّهِ وَ رسلِهِ أولئِکَ هم الصِّدِّيقونَ وَالشُّهَدَاء"
(حديد .)37 /در آيات  69تا  61سوره نساء نیز از کسانی سخن به میان میآيد که از جانب خدا پاداشى بزرگ به آنان مىرسد که
همانا هدايت به راه راست است .و در ادامه ،مصداقها را انبیاء ،راستگويان ،شهدا و صالحان معرفی میکند.
بنابراين ،قرار داشتن در مسیر صراط مستقیم و هدايت مردم به راه راست ،فضل و پاداش بزرگی است که از طرف خداوند
نصیب پیامبران ،صديقان ،شهیدان و صالحان و شايستگان يعنی کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند ،میشود.
باتوجه به اين نکته که يکی از برترين مصاديق ،هدايت يافتگی بعد از مقام نبوت ،صداقت است ،متخلق بودن به اين ويژگی
و فضیلت اخالقی که چراغ راه و روشنگر صراط مستقیم است ،بايد به عنوان يک اصل مهم تربیتی راهنمای مربیان ،معلمان،
مديران ،اولیاء فرهنگ و والدين دانش آموزان در کلیه اعمال تربیتی قرارگیرد.
 .2هماهنگي و لزوم صدق در گفتار ،صدق در نيت و صدق در عمل
يکی از مظاهر صدق که در آيات قرآن نیز به آن اشاره شده ،هماهنگی بین گفتار و کردار که هم خود انسان و هم ديگران
می توانند در مورد آن قضاوت نمايد و هماهنگی بین گفتار و کردار با نیت است که فقط توسط خود انسان قابل ارزيابی است .بر
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اساس فرهنگ قرآنی ،رعايت صدق در گفتار ،صدق در نیت و صدق در عمل مؤيد و الزم و ملزوم يکديگرند .خداوند در سوره
مبارکه صف از کسانی که ايمان آوردهاند میپرسد؛ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ مَا الَ تَفْعَلونَ* خداوند در آيه بعد با لحن تندتر
هشدار میدهد که؛ کَبرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقولوا مَا الَ تَفْعَلونَ* .3اين آيات شريف ناظر بر لزوم رعايت صدق در گفتار و صدق در
عمل توسط ايمان آورندگان و به عبارتی تربیت يافتهگان مکتب قرآن است.
از آن جايی که گفتار و کردار آشکار ،مؤيد نیت انسان است ،پس الزم است که انسان ابتدا در نیت خود صداقت و اخالص
داشته باشد تا در مراحل ديگر 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 بايد به عنوان يک اصل تربیتی و اخالقی مورد توجه قرار گیرد .از طرفی اين نکته بر
صاحب نظران پوشیده نیست که قبل از اين هماهنگی ،لزوم اخالص و پاکسازی نیت ،بسیار حائز اهمیت است" .نخستین آداب و
آئینهای مربوط به معلم و شاگرد که بايد به عنوان يک امر ضروری و قطعی مورد توجه قرارگیرد ،اين است که در پويايی از علم
و يا بذل و اعطاء آن به ديگران ،دارای خلوص نیت باشند؛ زيرا محور و کانون ارزش علم و رفتار هر کسی بر قصد و نیت است "
(حجتی.)93 :3119 ،
 .3جلب اعتماد متربيان از طریق رفتار صداقانه مربيان و بزرگترها
يکی از اصول و بايدهای اخالقی در تربیت اين است که بزرگترها اعم از والدين و مربیان و کارگزاران تربیتی و فرهنگی،
با صداقت و راستی کامل رفتار کنند .صداقت در قول و فعل جهت تأثیرگذاری مالزم يکديگرند .بزرگترها میتوانند با صداقت
و راستگويی ،وفای به عهد و پیروی از حق و حقیقت ،عناد و لجاجت متربیان را حد زده ،و اعتمادشان را جلب نمايد .اين اطمینان
و اعتماد ،هم برای بزرگترها و مربیان و هم برای متربیان موجب آسايش فکری و درونی است(حجتی.)377: 3194،
خداوند در بیان اهمیت صداقت در قول و وعده و معرفی الگو ،خطاب به پیامبر (ص) میفرمايد" :وَاذْکرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ
إِنَّه کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسوالً نَبِیًّا" (مريم.)34/
در حقیقت تا انسان "صادق" نباشد ،محال است به مقام واالى رسالت برسد چرا که اولین شرط اين مقام آنست که وحى
الهى را بىکم و کاست به بندگانش برساند (تفسیرنمونه ،ج ،31ص .)79 :انسان تربیت يافته مکتب قرآن و مؤمن حقیقی وقتى
حرفى میزند ،پاى حرف خود ايستاده و از عمل به گفته خود شانه خالى نمیکند ،چرا که گفتن سخنی و عمل نکردن به آن به
شدت موجبات خشم خداوند را فراهم میکند (صف  .)1 /از بدترين بالهايى که ممکن است بر يک جامعه مسلط شود بالى

.4آيات  2و  1سوره صف

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
سلب اطمینان است ،و عامل اصلى آن جدايى گفتار از کردار است ،مردمى که مىگويند و عمل نمىکنند هرگز نمىتوانند به
يکديگر اعتماد کنند (تفسیرنمونه ،ج ،24ص.)69 :
ج .روشهاي تربيتي مبتني بر صدق
 .3به کارگیری لسان صدق
لسان صدق روش تربیتی پیامبران برای هدايت بشر بوده است همانطور که از سخنان امام علی (ع) میتوان دريافت که
"فدعاهم بلسان الصدق الی سبیل الحق "...پیامبران ،مردم را با زبان راستگويی به راه حق فراخواندند (نهج البالغه ،خطبه .)344:264
از نظر ايشان ،لسان صدق و نام نیکو ،مهمترين سرمايه ای است که خداوند در اختیار انسان قرار داده که قابل قیاس با ارثی که بر
جای میگذارد ،نخواهد بود .3به بیان ديگر ،راستگويی ،امانتی است که بر عهده زبان گذاشته شده است .و شايسته نیست که زبان
بر اين امانت خیانت کند تا آنجا که آن حضرت در طول عمر خود جز صدق و راستی سخنی به زبان جاری نساخت و با آنکه
معمول نیست که انسان از فضائل و کماالت خود مستقیما سخن بگويد؛ اما راستگويی در تفکر ايشان از چنان اهمیتی برخوردار
بود که با قید سوگند به خدا ،اعالم میکند که هرگز جز به راستگويی ،زبان به سخن باز نخواهد کرد (معارف.)3 :3171 ،
 .2روش الگوپردازی
هر انسان مومنی برای دستیابی به زندگی معیار ،در پی يافتن الگويی پسنديده است تا خود را با آن مقايسه کند و زندگی
خويش را با رنگ آن بیارايد .الگوخواهی و قهرمان پرستی ،ريشه در ارزشپرستی آدمی دارد .قرآن با توجه به اين نیاز ،به زندگی
شخصیت هايی همچون حضرت ابراهیم ،موسی ،مريم ،يحیی ،يوسف و به خصوص پیامبر اعظم (ص) اشاره میکند و همگان را
به سرمشقگیری از زندگی آنان ترغیب میسازد .با درنگ در آيات قرآن ،میتوان اذعان کرد که اين کتاب الهی به الگوخواهی
مومنان به خوبی پاسخ گفته است؛ زيرا در کنار هر مفهومی ،مصداق آن را بیان میکند .اين نکته ،زيباترين رويکردی است که به
نیاز جست و جوگری و الگوخواهی جوان پاسخ میگويد (پورامینی.)21 :3173 ،
 .1تقويت ايمان
صدق و ايمان با يکديگر رابطه متقابل دارند؛ به طوری که صدق و راستی معرف ايمان بوده و ايمان نیز الزامی جز صدق
ندارد؛ چنان که ،دروغ با نفاق و بی ايمانی پیوند میخورد .در اين خصوص علی(ع) در غررالحکم و دررالکلم چنین میفرمايد
که :اَلصِّدق اَقوی دَعائِم االيمان يعنی :صدق و راستی محکمترين پايه ايمان است (معارف.)31 :3171 ،
 .5نهج البالغه خطبه  :21ولسان الصدق يجعلها لل للمرء فی الناس خیر له من المال يرثه غیره.
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ايمان به خدا به عنوان تنها آفريننده و کردگار عالم امکان و ايمان به حقانیت نبی و فرستاده او و باور به عالم غیب و شهادت،
زمینهی تصديق را در متربیان ايجاد میکند .از آنجا که ايمان مبتنی بر شناخت و آگاهی است ،در انسان الزام درونی ايجاد میکند.
"از ديدگاه قرآن کريم و در معارف اسالمی در مقام تبیین و تشريح ايمان ،اقسام و مراتبی برای آن قائل شدهاند :الف .ايمان
لسانی :ايمانی است که در دل رسوخ کردهاست .ب .ايمان برهانی :اين ايمان از طريق برهان در عقل انسان رسوخ میکند و با
گرفتن شکّ از عقل ،او را قانع میسازد .ج .ايمان قلبی :چنین حالتی ،ايمانی عاطفی و يقینی است که در دل رسوخ کرده است و
انسان ،خدا و معاد را از قلب و جان باور کرده است .مومن دراين موقعیت به مرحلهای رسیده است که خداوند را از رگ گردن
به خود نزديک تر احساس میکند" (مظاهری.)243 :3117 ،
پس بايد گفت که ايمان به خدا به عنوان تنها آفريننده و کردگار عالم امکان و ايمان به حقانیت نبی و فرستتتاده او و باور به
عالم غیب و شتتهادت ،زمینه ی تصتتديق را در متربیان ايجاد می کند .بنابراين هر فرد به اندازه ای که رشتتد کرده استتت می تواند از
مراتب ايمان بهره کافی را ببرد و هر چه بیشتر ويژگی صداقت را در وجود خود جال دهد.
 .4انجام عمل صالح
عمل صالحی که در قالب رفتار و کردار صادقانه از مربی و اولیا سر میزند ،الگوی تربیتی مناسبی برای متربیان است .افزون
بر اين ،مربی میتواند معیارهايی را بر اساس سنت و سیره پیامبر اسالم(ص) و ائمه معصومین (ع) ،تبیین و در دسترس متربیان قرار
دهد.
 .3اجتناب والدين و مربیان از کذب در کردار و رفتار وگفتار
خانه از ارکان مؤثر در تحقق شايستهی جريان تربیت رسمی و عمومی میباشدو به طور طبیعی مهمترين نقش را در
زمینهسازی رشد و تحول فرزندان بر عهده دارد(مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری
اسالمی .)331 :3172
پايه و اساس شکلگیری و تعالی هويت افراد ،محیط خانه و افراد آن است .در دين اسالم ،تربیت فرزندان وظیفه و تکلیف
والدين است .در برخی از آيات قرآن کريم به روشنی بیان شده است که والدين در قبال تربیت فرزندان مسئولند؛ از جمله" :اى
کسانى که ايمان آوردهايد! خود و خانواده خويش را از آتشى که هیزم آن انسانها و سنگها است نگاهداريد ،آتشى که فرشتگانى
بر آن گمارده شده که خشن و سختگیرند ،و هرگز مخالفت فرمان خدا نمىکنند و دستورات او را دقیقا اجرا مىنمايند! (تحريم/
 )6و "و خانوادهات را به نماز فرمان ده و بر آن پايدار باش" (طه .)312 /
رفتار هوشمندانه مبتنی بر ارزش اخالقی صدق از سوی والدين و مربیان ،زمینهساز تکوين اين ارزش اخالقی در فرزندان
خواهد شد .والدين هم در ارتباط با يکديگر و هم در ارتباط با کودکان ،در حال آموزش مفاهیم اخالقی و رفتاری به کودکان

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
هستند .اما گاه بزرگترها سخنانى میگويندکه عامل به آن نیستند ،گاه وانمود میکنند که در حال انجام امری هستند ،در حالی که
فقط وانمود میکنند و رفتار و کردار آنان با نیتشان يکی نیست و اقدامشان اغواکننده و فريبکارانه است.گاه به عهد و قول خود
وفادارنیستند،گاهی نیز در پاسخ به برخی از پرسش های کودکان و نوجوانان به دلیل عدم اطالع کافی و برای حفظ اقتدار و
مرجعیت خود ،متوسل به پاسخهای نادرست و دروغ می شوند .چنانچه والدين در چنین مواقعی ،صادقانه بگويند که در آن زمینه
اطالع کافی ندارند ،نتیجه بهتری عايد خود و کودکان میشود ،حداقل اينکه اعتماد آنان را نسبت به خود سلب نمیکنند.
دوری گزينی و عدم همنشینی با اشخاص کذاب و دروغپرداز نیز از جمله اقدامات تربیتی است که والدين الزم است
فرزندان خود را به طور مستقیم يعنی در قالب نصیحت ،تذکر و بیان و همچنین به شکل غیرمستقیم يعنی در عمل ،از آن برحذر
دارند .بر والدين الزم است تا معیارهای انتخاب دوست و همنشین "صديق" را برای فرزندان تبین نمايند.
چ .صدق و برنامهدرسي
در طراحی و تدوين محتوای آموزشی ،با توجه به تأثیرگذاری معرفتی مطالب و محتوای درسی ،میتوان و البته ضروری
است که بخشی از محتوای آموزشی و برنامههای درسی را به طور خاص و با جهتگیری و شیوهای کاربردی به ارزشهای اخالقی
مهمی چون صداقت ،وفای به عهد ،حقگروی و حقیقت جويی و نظاير آن اختصاص داد .در قلمرو اجرا ،میتوان "صدق" را در
هر دو معنای راستگويی و وفای به عهد ،در کنار ساير مفاهیم اخالقی ،به عنوان اخالق حرفهای تدريس مورد توجه قرار داد .در
مراکز تربیت مدرس و معلم که اخالق حرفهای در حالت مطلوب ،بخش قابل توجهی از برنامهها و فعالیتهای تربیتی را به خود
اختصاص میدهد ،میتوان مهارتها و نگرشهای ويژهی اين ارزش اخالقی را به طور مشخص و دقیق در رابطهی معلم يا شاگرد
و در فعالیتها و اقدامات آموزشی و تربیتی متنوع و در سطوح مختلف ،تبیین نمود.
همچنین درقلمرو ارزشیابی ،میتوان زمینههای تربیتی صدق راکه در قالب رفتار و کردار صادقانه بروز میکند ،عمالًايجاد
نمود.
نتيجه گيري
در اين مقاله سعی شد تا به معناشناسی مفهوم قرآنی صدق و داللتهای تربیتی آن پرداخته شود.
خداوند حکیم قرآن را که کتاب هدايت و تربیت انسانهاست ،نسخهای شفابخش میخواند "وَ ننَزِّل مِنَ الْقرْآنِ ما هوَ شِفاءٌ
وَ رَحْمَةٌ لِلْمؤْمِنِینَ("...إسراء  ،)12/يعنی قرآن رانازل مىکنیم که شفا و رحمت براى مؤمنان است" .شفا" معموال در مقابل بیماریها
و عیبها و نقصها است ،بنابراين ،نخستین کارى که قرآن در وجود انسانها مىکند ،همان پاکسازى از انواع بیماریهاى فکرى
و اخالقى فرد و جامعه است .پس از آن مرحله "رحمت" فرا مىرسد که مرحله تخلق به اخالق الهى ،و جوانهزدن شکوفههاى
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فضائل انسانى در وجود افرادى است که تحت تربیت قرآن قرار گرفتهاند .به تعبیر ديگر "شفا" اشاره به "پاکسازى" ،و "رحمت"
اشاره به "نوسازى" است ،و يا به تعبیر فالسفه و عرفا ،اولى به مقام "تخلیه" اشاره مىکند و دومى به مقام "تحلیه" (تفسیرنمونه،
ج ،32ص.)211 :
در امر تربیت و بويژه تربیت دينی و اخالقى ،قرآن برترين وسیله هدايت همه مردم "هدىً لِلنَّاسِ" است .قرآن ،مايه هدايت
خالص و بدون هیچگونه ضاللت و سردرگمى است اما تنها افراد پاک و پرهیزکار ،از هدايت قرآن بهرهمند مىشوند "هدىً
لِلْمتَّقِینَ" ،و هرکس که ظرف دلش پاکتر باشد ،بهرهمندى و نورگیرى او بیشتر است.
صدق ،وصفى است که تمامى فضائل علم و عمل را در بر میگیرد ،ممکن نیست کسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت
و حکمت و عدالت ،چهار ريشه اخالق فاضله را نداشته باشد ،چون آدمى به غیر از اعتقاد و قول و عمل ،چیز ديگرى ندارد و
وقتى بنا بگذارد که جز راست نگويد ،ناچار میشود اين سه چیز را با هم مطابق سازد ،يعنى نکند مگر آنچه را که میگويد و
نگويد مگر آنچه را که معتقد است وگر نه دچار دروغ میشود (ترجمه المیزان ،ج ،3ص.)632 :
بر اساس تحلیلی که از آيات قرآن و تفاسیر مختلف از آنها گذشت ،میتوان گفت که دايره "صدق" نه تنها در گفتار که
در نیت و عمل نیز گسترده است .همچنین دو حوزه معنايی کلی در مفهوم کلیتر "صدق" مندرج است؛ يکی به معنای راستگويی
و پیروی از حق و ديگری به معنای وفاداری به عهد و پیمان است .داشتن ايمان ،تقوا و پرهیزکاری ،قرار داشتن در مسیر هدايت،
وفای به عهد و پیمان و پیروی در کل اطاعت و پیروی از خداوند و پیامبر نیز از ويژگیهای بارز يک انسان صديق است.
در تعلیم و تربیت به طور عام و در تربیت دينی و اخالقی به طور خاص" ،صدق" را در هر دو معنای راستگويی و وفای به
عهد میتوان در کنار ساير مفاهیم اخالقی ،به عنوان اخالق حرفهای تدريس مورد توجه قرار داد .در مراکز تربیت مدرس و معلم
که اخالق حرفهای در حالت مطلوب ،بخش قابل توجهی از برنامهها و فعالیتهای تربیتی را به خود اختصاص میدهد ،میتوان
مهارتها و نگرشهای ويژهی اين ارزش اخالقی را به طور مشخص و دقیق در رابطهی معلم و شاگرد و در فعالیتها و اقدامات
آموزشی و تربیتی متنوع و در سطوح مختلف ،تبیین نمود .همچنین میتوان بخشی از محتوای آموزشی و برنامههای درسی را به
طور خاص و با جهتگیری و شیوهای کاربردی به ارزشهای اخالقی مهمی چون صداقت ،وفای به عهد ،حقگروی و حقیقت
جويی و نظاير آن اختصاص داد.

تأملی در معنای "صدق" در قرآن و...
منابع
نهج البالغه ،ترجمه محمد دشتی( .)3172چاپ دهم ،قم :موعود اسالم.
مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسالمی ايران ،آذرماه 3172

اعرافی ،علیرضا ،محمد بهشتی ،علی نقی فقیهی و مهدی ابوجعفری ( .)3119درآمدی بر تعلیم و تربیت اسالمی ()2؛ اهداف
تربیت از ديدگاه اسالم ،چاپ دهم ،تهران :سمت.
انصاری ،محمدعلی ( .)3117گامهای موفقیت در پرتو قرآنکريم ،چاپ دوم ،مشهد :بیان هدايت نور.

ايزوتسو ،توشیهیکو ( .)3174مفاهیم اخالقی -دينی در قرآن مجید ،ترجمه فريدون بدرهای ،چاپ سوم ،تهران:فروزان روز.
ايمان ،محمدتقی ( .)3111مبانی پارادايمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علوم اسالمی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
باقری ،خسرو و همکاران ( .)3117رويکردها و روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت ،تهران :پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی.
پورامینی ،محمدباقر ( .)3173سبک زندگی :منشور زندگی در منظر امام رضا (ع) ،چاپ دوم ،مشهد :آستان قدس رضوی.
جوادیآملی،عبدالل ( .)3174تفسیر موضوع قرآن کريم؛ مراحل اخالق در قرآن ،چاپ پانزدهم،قم :مرکز نشراِسراء.
جوادیآملی ،عبدالل (.)3174مفاتیح الحیاه ،چاپ يکصد و نود و پنج ،قم :مرکز نشر اسراء.
حجتی ،سید محمد باقر (.)3119آداب تعلیم و تعلم در اسالم ،چاپ سی و ششم ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،تهران
حجتی ،سید محمدباقر ( .)3194اسالم و تعلیم و تربیت؛ بخش اول تربیت ،چاپ شانزدهم ،تهران:دفتر نشر فرهنگ.
دستغیب شیرازی ،سید عبدالحسین ( .)3162گناهان کبیره ،جلد اول ،چاپ هشتم ،تهران :نشر ضرابی.
راغباصفهانی،حسین بن محمد(.)3119مفردات الفاظ قرآنی،ترجمه و تحقیق غالمرضاخسروی حسینی ،نشر ديجیتالی :مرکز
تحقیقات رايانه ای قائمیه اصفهان.
شريعتمداری ،علی ( .)3199اصول و فلسفه تعلیم و تربیت تعلیم و تربیت ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

شمشیری ،بابک و شیروانی شیری ،علی ( .)3172مفهوم صبر در قرآن و داللتهای فلسفی و تربیتی آن ،در درفصلنامه تربیت
اسالمی ،سال ششم ،شماره  ،31پايیز و زمستان ،72صص .71 -97

شیروانی شیری ،علی و ديگران ( .)3172تأملی در معنای حب در قرآن و داللتهای تربیتی آن ،در فصلنامه پژوهش در مسائل
تعلیم و تربیت اسالمی ،سال بیست و يکم ،دوره جديد ،شماره ،31بهار  .3172صص .314 -331
صفوی ،امان الل ( .)3119کلیات روشها و فنون تدريس ،چاپ چهاردهم ،تهران :انتشارات معاصر.
فرهاديان ،رضا (.)3113مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احاديث ،چاپ دوم ،قم :موسسه بوستان کتاب.
قرائتی ،محسن ( .)3111تفسیر نور ،چاپ يازدهم ،تهران :نشر مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن.
عمید ،حسن ( .)3199فرهنگ عمید ،جلد دوم ،چاپ سیزدهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.

آموزش پژوهی /شماره پانزدهم /پاییز 7931
غزالی،امام محمد( .)3114کیمیای سعادت ،چاپ دوم،به اهتمام پروين قاسمی ،تهران :پیمان.
کومبز ،جرالد آر .؛ دنیلز ،لو روی بی .)3174( .پژوهش فلسفی :تحلیل مفهومی ،ترجمه خسرو باقری ،در
ادموند سی .شورت :روششناسی مطالعات برنامه درسی ،ترجمه محمود مهرمحمدی و همکاران ،تهران :سمت.
مکارم شیرازی ،ناصر ( .)3194تفسیر نمونه ،تهران :نشر دار الکتب االسالمیه.

مظاهری ،حسین( .)3117ويژگیهای معلم خوب ،نشر اخالق.
معارف ،مجید ( .)3171در آمدی بر مفهوم صدق ،مراتب و آثار آن از منظر نهجالبالغه ،در نشريه بصیرت و تربیت اسالمی ،سال
يازدهم ،شماره  ،13زمستان  ،3171صص.31-3
موحدی محب ،عبداله ( .)3111تفسیر موضوعی قرآن کريم ،چاپ چهارم ،قم :نشر معارف.
موسوی همدانی ،سید محمدباقر ( .)3194ترجمه تفسیر المیزان ،جلد اول ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
محمدی ری شهری ،محمد ( .)3116میزان الحکمه ،جلد  ،6چاپ هفتم ،به اهتمام حمید رضا شیخی ،قم :نشر دارالحديث.
نراقی ،احمد بن محمد مهدوی ( .)3113معراج السعاده ،قم :موعود اسالم.

