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کند کلمه طیبه مند میراستا کرده و از فیض وجود آن بهرهآنچه انسان را با حق و مراتب آن مرتب و هم
ها در زندگی انسان است. با ها و گمراهیها، خباثت. به همین دلیل کذب ریشه همه بدیصدق است

تواند در دنیا و آخرت به نجات دست یابد و در کذب هلاکت او قطعی است زیرا عمل بر صدق انسان می
 خالف تکوین آفرینش است.

 رسد:ان وقتی به تکامل میشد انسسیر ر
 شود.هایش طیّب میاستعدادها و توان 
 گردد.خیرشناسی و خیرگزینی پیشه او می 
 دهد.حُسن و احسان را از خود بروز می 
 ،گیرد. رسول و غیب در عمق جانش جا می ایمان به خدا  

قول و حق منطبق گردد و اراده شود تا به طور کامل بر آماده می ،یابدفردی که به مراحل فوق دست می
 فعل و ادراک او هیچ انحراف و اعوجاجی از حق نداشته باشد. 

ای اگر انطباق با حق در فردی در دوره مراتب صدق در همه مراتب سنی انسان قابل تحقق است و اساساً
باق فرد با  یابد. بنابراین در هر مرتبه از مراتب رشد، به میزان انطتحقق پیدا نکند به تکامل دست نمی

     شود.مند میبهرهمرتبه از آن حق، 
شود. این مرحله از به انطباق بر حق که انطباق بر فطرت، عقل، حکم، کتاب و وحی است صدق گفته می

 شود. باالترین مراحل سیر و سلوک انسان است که بر اساس آن به کمال هدایت و رشد نائل می
از هدایت نیز هست. در این صورت الزم است غایت راه هدایت  عالوه بربا توجه به موضوع فوق صدق 

ابتدای زندگی کلمه صدق به عنوان مشق زندگی هر فردی در صورت ظاهری و باطنی زندگی او قرار 
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گیرد تا به تدریج از زبان صدق به فعل صدق و از فعل صدق به باور صدق و در نهایت به تمام صدق 
 دست یابد.

رشد است. از این رو از مندی از هدایت در هر دوره برای بهرهمیزانی لمه صدق، بدین ترتیب معنای ک
 نام برد. و کلمه میزان گر توان از آن  به عنوان کلمه رهبر و هدایتمی

طبیعی است سخن گفتن از کلمات میزان سهل ممتنع است، سهل است زیرا در همه مراتب رشد انسان به 
شوند و ممتنع است زیرا های مختلف ظاهر میدر مصادیق متعددی با جلوهدهند و نوعی خود را نشان می

 پذیر نیست. درک حقیقت آن برای افراد ناقصی چون ما امکان
 پردازیم به دالیل زیر است:با این وجود اینکه جرأت کرده و به تبیین این کلمه می

 گیرد و مطالب بیان شده از می این پژوهش با اتکا به قرآن و روایات اهل بیت علیهم السالم شکل
باشد. لذا در واقع پژوهش حاضر انعکاسی از حقایق تبیین شده از این دو ثقل این دو ثقل می

 است.  
  شرح این کلمه و تبیین ابعاد آن به نوعی تبیین کلمه امامت است. لذا در مقوله هدایت از کلمات

 روریات زندگی هر فردی است. رود و به نوعی آشنایی با آن از ضکلیدی به شمار می
 و هر کسی به اندازه وسع خود باشد پذیر میهای سن و رشد امکانفهم این کلمه در همه دوره

توان به زبان مطالب بیان شده در کتاب را میامکان فهم این کلمه را یافته است. بر این اساس 
 ساده و روان برای سنین مختلف بیان نمود.

پردازد معنای کلمه با توجه آیات و معناشناسی صدق و کلمات مقابل آن میبه که در تدوین کتاب حاضر 
گردد و مطالب یاد شده عالوه بر معناشناسی فرایند تحقق این کلمه در درون فرد و روایات استخراج می

 کند. جامعه را تبیین می
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تقوا، ثبات، قدم،  تأمل در شبکه مفهومی واژگان صدق ضرورت بحث از کلمات دیگری مانند کلمه
اندازد دهد. این کلمات از جهتی ما را به یاد سوره مبارکه عصر میاستقامت، صبر، حق و ...را به ما می

 شود. و از جهتی سوره تین را یادآور می
  گیرد.های قرآن در این شبکه مفهومی جا میبا کمی تأمل بیشتر خواهیم یافت غرض همه سوره

دهد تا بتوانیم با شبکه مفهومی این دو آشنا شده و کذب به ما این امکان را می بررسی معنای کلمه صدق
 و با مطالعه آیات مرتبط به کشف حقایق مربوط به آن بپردازیم. 

راهیابی به حقایق هستی و تر باشد امکانتر و درستبه طور قطع هر قدر تعریف ما از این دو کلمه شفاف
های بعدی و بیین شده افزونتر خواهد بود. این موضوع ضرورت پژوهشزندگی انسان که توسط ثقلین ت

    کند.میدر آن دعوت غور در معنای صدق و کذب را گوشزد کرده و محققین محترم را به ورود 

 بررسی معنای صدق و کذب :فاتحه
 وینیفصل اول: صدق تک

 فصل دوم: صدق تشریعی
 فصل سوم: کذب و تکذیب

 خاتمه: نجات و هلاکت
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