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راستایی با راستایی با حق است. این همتحقق خیر و منفعت حقیقی در زندگی فرد و جامعه مستلزم هم
شد . عامل شده و خواهد  های مجاهد صابر در هر زمانی برای انسان محققمجاهدت و تالش انسان

کننده آن نبیّ و ائمه هدی راستایی با حق، کتاب وحی و قرآن به عنوان سند و نقشه راه و مفسر و تبیینهم
راستایی با حق امتی یکپارچه در توحید تأسیس شده که ظهور تام آن با علیهم السالم است. در اثر هم

ی که از ناحیه هر انسان صادق و صالحی در این امت به ظهور منجی همراه است و به واسطه آن هر موهبت
سازی صدق در صدد کشف حقایق انتقال شود. کتاب نظامآید به تناسب ایمان به همه منتقل میدست می

 یافتن به چنین امتی است.صفت صدق در ساختار والیی برای دست

خداوند انسان را به خود واگذار نکرده و پیوسته او را تحت تربیت انبیا و اولیای خود قرار داده است تا 
 کند، بیاموزند.به او آنچه که آنها را الیق قرب الهی می

راه بوده، میدانی برای تعلیم و تربیت های سنگینی چون قتل انبیا و شهادت اوصیا هماین مسیر که با هزینه
 است. آفرینهای قربای احیای حرکتای برنفوس و زمینه

مالئکه عظام زندگی انسان را پر از وقتی شکوه و عظمت هدایت در زندگی انسان تا به حدی است که 
  «خارج است.دانم که از علم شما من چیزی را می»آنها فرمود خداوند به فساد و قتل ارزیابی کردند 

شاید این موضوع تا قبل از ظهور پیامبر خاتم صلی اهلل علیه و اله هنور برای جهانیان مخفی بود. تا 
بسیاری از  و نازل فرمودقرآن را با وساطت رسول گرامی صلی اهلل علیه و اله داوند خداوند اینکه خ

 آشکار نمود.را اسرار ناگفته خود 
طیب از خبیث، خیر از شر، حسن نبوه بالها ون صدق قرار داد تا در میان اخداوند دنیا را محلی برای آزم

که در این عالم از سوء ایمان از کفر تمییز داده شود و صدق هر یک معلوم گردد. بدین ترتیب تضادهایی 
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د. هر کس راستگوست طیب است اهل خیر است، نشوبا حقیقتی چون صدق از هم جدا می قرار داده شده
  اهل شر است و ... ،گوید خبیث استؤمن است و هر کس دروغ میمحسن و م

ها، ها و شجاعاز شجاعتها و ترسوها را آزمایند. ترسرا می هاا کربالیی است که در آن صداقتدنی
 کنند.جدا مي ها و سخاوتمندان و ...ها و بخیالن را از سخاوتبخل

ها و ها، سنگمردان و زنان الهی است که از البالی نیزهدر این کربال آنچه برای خدا اهمیت دارد شکفتن 
 ها و جهادها به اطمینان و رضایت برخیزند.جنگ

تَغُونَ فَضْالً مِنَ اللَّهِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْ
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجیلِ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ  ضْواناً سیماهُمْ فيرِ

هُ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ وَعَدَ اللَّ عَلی فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى
 1الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظیما

فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و  محمّد صلی اهلل علیه و آله
بینی در حالی که همواره فضل خدا و در میان خود مهربانند؛ پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می

طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف آنان در تورات ضاى او را میر
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه

ن را به شگفتی پرداخته تا محکم شده و بر پاى خود ایستاده است و بقدرى نموّ و رشد کرده که زارعا
دارد؛ این براى آن است که کافران را به خشم آورد )ولی( کسانی از آنها را که ایمان آورده و وامی

 اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. کارهاى شایسته انجام داده
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. حتی خداوند شودچیز آزموده میکس و همه در این کربال که رهبران الهی در رأس آن قرار دارند همه 
 د.گوید و ببینند آیا او هم راست میاست تا دیگران او را بیازماین نیز خواسته

 2قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکینَ
ین ابراهیم پیروى کنید، خدا راست گفته )و اینها در آیین پاك ابراهیم نبوده( است. بنا بر این، از آی»بگو: 

 «که به حق گرایش داشت، و از مشرکان نبود!
خود را بر این گذارد که دنیا سرای تحوالت و تغییرات متعدد است تا آزمایشی صورت  ياگر کسی بنا

گیرد و صفات خوب صدق خوبیشان معلوم گردد، در این صورت زندگی خود را به بهای اندک 
 فروشد.نمی

ها یا و اولیای خود انسان را به صدق دعوت کرده و او را به آشکار ساختن صدق خوبیخداوند توسط انب
 ها امر نموده است. و مشاهده و مواجهه با صدق وعده

ها و ...که در خصوص دعوت به صدق از جانب تعلیمها، ها، تحذیر و تشویقمجموعه امرها، نهی
 قابل بررسی و تحقیق است.  سازی صدقنظام خداوند متعال انجام شده است، در 
دین اساس زیرا دنیا محل عمل،  دین و روز جزا )یوم الدین( استدنیا، گستره این موضوع به گستره همه 

 عمل و روز جزا حساب عمل بر مبنای صدق است و هیچ عملی از این حوزه خارج نیست. 
ناسی و معادشناسی استوار ششناسی، امامسازی صدق بر خودشناسی، خداشناسی، نبوتمبنای نظام

 زیرا جوهره صدق، انطباق با حقیقت در مراتب مختلف است.است.
های سازی صدق مبتنی بر برانگیختن خودباوری، رجوع به فطرت، ایمان به خدا و وعدههای نظامشیوه

 او است.
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مت الهی حکودین در جامعه که با نحوه جاری ساختن الزم است به سازی صدق بدین ترتیب در نظام
های الهی در هدایت همه جانبه انسان و . زیرا بدون حکوت دینی وعدهپداخته شودپذیر است امکان

 یابد.جامعه تحقق نمی
 شود:و در سه قلمرو بحث می ناحیهسه صدق از سازی صدق، زمینه در نظام
  و در قلمرو مدیریت دینی آنان رهبراناز ناحیه 
  هی در قلمرو محدوده جریان و اجرای آنهاهای الو وعده قوانیناز ناحیه  
  سازی دین توسط آنهاو در قلمرو پیاده پیرواناز ناحیه 

سازی صدق در جامعه و مطالبی به اختصار در حوزه جریاناضر در صدد است در حد وسع خود کتاب ح
دهد و را میدهی آن بیان کند. طبیعی است وسعت مطالب تنها امکان طرح موضوعات در این زمینه نظام

  های دیگری در نظر گرفته شود.   الزم است برای تفصیل مطالب پژوهش

 صدق سازینظام ارکان: فاتحه
 صدق سازینظام یمبان :اول فصل
 راه نقشه و امام ؛کتاب دوم: فصل
 عقل و فطرت احیای: شریعت اقامه :سوم فصل
 جهانی حکومت تشکیل با واحده امت ایجاد :چهارم فصل
 قرآن تیسیر با ذکر بخشـیعمومیت :پنجم فصل
 صدق بر مبتنی صفات و جریان: ساختار ایجاد ششم: فصل
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