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ای از مندی از مواهب آن است که در هر دورهصدق به معنای قرار گرفتن در راستای حق و بهره
های حق و نیز نشانههای رشد انسان دارای ظهور و بروزی است. چگونگی قرار گرفتن در راستای دوره
گیرد. در این مندی از آن موضوع مهمی است که در فرآیندشناسی صدق مورد بررسی قرار میبهره

بررسی به مراتب حق و نحوه شناخت آن و نیز به جایگاه حکم و نحوه تبعیت از آن و همچنین به بروز 
یز به بروز صفت صدق هایی که ممکن است بر صدق وارد شود و نانواع صدق در زندگی و آسیب

 .کنددیریت صدق در زندگی معرفی میپردازد و تقوا را به عنوان ممی

زیرا تنها در این شود. طلبی حاصل میصدق مقصدی است که تنها با شناخت حق و استمرار در حق
 حکم خدا خواهد شد.صورت است که ظاهر و باطن فرد مطابق با 

آموزد و او را به او را میمواجهه با مسائل آداب رساند. زیرا صدق راهی است که انسان را به کمال می
 کند. راستا و منطبق میرا با فطرت هم

کلمه طیبه صدق به دلیل مقصد بودن و مسیر بودنش دارای شأن و مقام بسیار بلندی در بین کلمات 
 است. 
 ساز و از سوی دیگر نتیجه ایمان است. از سویی ایمان 
 آفرین است.از جهتی باورآفرین و از جهت دیگر عمل صالح 
 ساز برای هدایت و از حیثیتی دیگر خود هدایتی بزرگ است.از حیثیتی زمینه 
 ای از صبر جمیل است.کننده صبر و از سوی دیگر نتیجهای ایجاداز جنبه 
  دیگر نتیجه هر بلوغ و شاخصه ارزیابی آن است.از منظری نشانه بلوغ و از منظر 
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 دیگر به جز از صادقین کسی  سازد و از زاویهای پیروان صدیق برای رهبران الهی میاز زاویه
 تواند رهبر الهی شود. نمی

هی به جز طی کردن این مسیر از آنجایی که سیر زندگی انسان وابسته به این کلمه طیبه است، هیچ را
 یابد.کسی در قول، فعل و باور خود مسیر صدق را طی نکند به هیچ کمالی دست نمینیست و اگر 
توان از آن به یابد و حتی میای بروز میصدق به گونه ای از مراتب رشد و مراحل بلوغ،در هر مرتبه

 عنوان شاخص هر دوره بهره گرفت. 
بر اساس آن وری است. زیرا بر اساس مطالب فوق پرداختن به موضوع صدق و آموزش آن بسیار ضر

توان مسیر کمال را به خوبی طی کرد. برای این منظور الزم است از آدابی را از صدق در گفتار تا می
ای فطری تمرین کرد تا به یمن آن بتوان صدق در رفتار و باور در نظر داشت و آن را به عنوان وظیفه

 های سقوط و خطا نجات داد. زندگی را از ورطه
تدریجی جاری شدن مراتب صدق در وجود انسان یکی از مسائل مهم در به دست آوردن این صفت سیر 

در اوست. لذا الزم است هر فردی هم از ابتدای زندگی و هم در ادامه و هم در انتهای آن روزی خود را 
 از صدق دریافت نماید تا بتواند سیر رشد مناسبی داشته باشد.

که در کتاب حاضر سعی  سازی صدق متناسب با مراحل بلوغ است،یند پیادهالزمه مطلب فوق علم به فرا
 شده با اتکاء به آیات و روایات به مبانی علمی الزم در این زمینه دست یابد. 

برای این منظور ابتدا تعریفی فرایندی، از صدق مبتنی بر آنچه در کتاب معناشناسی صدق و کذب گفته 
 شد بیان گردیده است. 

 ر اساس معنای فرایندی، به فرایند جاری شدن این صفت در انسان اشاره شده است. سپس ب
 از آن جهت اهمیت دارد که:مباحث از نظر فرایندی دانستن تقدم و تأخر 
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  وابسته به استقرار مراتب قبلی آن است.در انسان استقرار هر مرتبه از مراتب صدق 
 های صدق را تواند حداقلشود. زیرا میدانستن مراتب صدق باعث تقویت تقوای فرد می

 مراعات و در این وصف قدرت گیرد.
  فرد نسبت به افراد جامعه بصیرت بیشتری پیدا کند و نسبت به هر گروهی متناسب با شأن و

 .ارتباط برقرار کند.ای که دارد مرتبه
نست که در فرایند ای که در مطالعه کتاب حاضر الزم است به آن توجه شود اییکی از نکات ویژه  

شود که الزم است در زندگی به صورت ویژه به آن پرداخته استقرار صدق به کلمات و مفاهیمی اشاره می
پذیرد ولی الزم است طبیعی است اشاره به این مفاهیم در این کتاب به صورت اجمالی صورت می شود.

 مطالب تفصیلی در کتب دیگر مطالعه شود.

 صدق استقرار فرایند فاتحه: بررسی
 (حق) حکم و حق مراتب فهم اول: فصل
 (حکم) حکم انواع از تبعیت دوم: فصل
 (صدق) صدق انواع بروز سوم: فصل
 (ذکر) ذکر با صدق استمرار چهارم: فصل
 (صادق) صدق صفت پنجم: تحقق فصل

 (تقوا) صدق مدیریت تقوا خاتمه:
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