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به نام خدا
البالغهنهجدروغ در صفت 

1د داوريـاح: نویسنده

چکیده
السالم است که افـزون بـر جـذب    علیهعلی مؤمناناي ماندگار از سخنان موالي متقیان امیر مجموعه»البالغهنهج«

نوعی نفـاق و منصـرف   که بیانگراست اي صفت رذیله»دروغ«بخشد؛ و ها نیز عشق و نشاط میها، به دلاندیشه
، انسـان را از لحـاظ   باشد و ضمن فراهم آوردن زمینه رسـوایی و زبـونی  ناهان میگشدن از حق بوده و کلید تمام 

.کشاندفکري، فرهنگی و اخالقی به پستی می
مقصـود نگاه نهج البالغه به دروغ است؛ براي نیل به این است بررسیآنچه در این مجال مورد کنکاش قرار گرفته

رسـوایی، بـی آبرویـی، از دسـت دادن پایگـاه       از جمله آثـار زیانبـار دروغ را   نویسنده با مداقه در واژگان کلیدي، 
رتگـاه هالکـت و پسـتی مـی شـمارد؛      پاجتماعی و اعتماد مردم، دورشدن از ایمان واقعی و قرار گـرفتن بـر لـب    

می دانـد و رسـیدن بـه دنیـادي مـادي و تـرس از       ضعف ایمان و اعتقاد همچنین مهم ترین انگیزه دروغگویی را
بایـد بـا تفکـر در آثـار زیانبـار      ها می شمارد که براي درمان این صفت رذیله هاي دنیوي را از دیگر انگیزهقدرت

.دروغ این ریشه ها را خشکاند
. شده اسـت جواز دروغ مصلحتی و توریه از جمله مواردي است که به صورت جزئی در نهج البالغه به آن اشاره

که علی علیه السـالم دروغ  هاي مکرر نهج البالغه به پرهیز از دروغ در فرهنگ وحی استن اشارهآتر از ولی مهم
را از قرآن کریم، پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم و راسخان در علم منتفی دانسته و بارها از خود دفع اتهـام  

بـه  با اشاره و فزونی می گیردنها دروغ بستن به خدا و پیامبرآو به فتنه هایی اشاره می کند که در دروغ می نماید
احادیث جعلی و دروغ بستن بر پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آلـه و سـلم پایـه هـاي اولیـه  علـم رجـال را بنیـان         

.گذاردمی
نقـیض دروغ را از نظـر دور نداشـته و تـا     ،رح شدهنویسنده براي ارائه بحث جامع از دروغ به تناسب مطالب مط

.حدي که مخل به اصل بحث نباشد اشاره هاي گذرا به صدق و راستی نیز نموده است
یراست، دروغگوییالبالغه، دروغ، نهج:واژگان کلیدي

ahaddavari@gmail.comکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث؛ . 1
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مقدمه
السـالم، بزرگمـرد تـاریخ    علی علیهمؤمنانجاودانه، برگرفته از انوار سخنان  گهربار امیرياثرالبالغه،نهج

گاه گذشت زمان پرده کهنگی و غبار فراموشی بر سیماي پرفروغ او نیفکنـده و از شـکوه آن   بشریت است که هیچ
هاي تقوا، عدالت، جهاد و دیگر صفات برجسته او را از یـاد نبـرده و در برابـر دنیـایی از عظمـت،      نکاسته و جلوه

گرایـی در  از مرزهاي تعصـب و فرقـه  مؤمنانهاي کالم امیراست؛ جاذبهود آوردهدانش و حکمت او سر تعظیم فر
.انداي از فضیلت او را بیان کردهگذشته، دوست و دشمن را به ستایش واداشته که با زبان اندیشه و سوز دل گونه

هـا و  ، بـه دل هـا السالم این است که افزون بر جذب خاطرها و اندیشـه کالم مولی علی علیهاز امتیازهاي
و شاید به همین علت باشد کـه عالمـان بزرگـی    1ها؛ نور، حرارت، عشق، نشاط، ایمان و استحکام می بخشدروح
.اندمل نشستهأهایی از این گلستان سخن، چیده و در آن به تگل

مـی هـاي عل که عالوه بر بحث و یافتـه بحث و کنکاش پیرامون مباحث اخالقی از آن جهت اهمیت دارد
العمل مناسبی نشـان  سکند تا نسبت به آن فضیلت یا رذیلت اخالقی عکپژوهش در عمل نیز به محقق کمک می

.ن قاعده مستثنا نیستایدروغ نیز از. ش و از رذایل دوري کندر؛ فضایل را پرودهد
جـاي  لـذا در ) 2تعرف االشياء باضـدادها(در بحث از دروغ نباید ضد و نقیض آن را از نظر دور داشت

ی نیـز شـده   تصـدق و راسـ  ي گذرا به هاجاي بحث از کذب و دروغ تا حدي که مخل به اصل بحث نباشد اشاره
.است

السـالم علیـه جامع تمام سخنان علـی ، 3در عین جامعیتالبالغهنهجن نکته نیز الزم است که چون ایذکر
، لـذا  4ي کـرده اسـت  انتخاب و گردآوریی را هات، قسمتو سید رضی به تناسب بالغت فرمایشات حضرنیست

به معناي حقیقی جـامع و  فقط به نهج البالغه اکتفا شود، مطلب »  از نظر امام علی علیه السالمدروغ «بحث اگر در 
السـالم نیـز   به قرآن و سایر روایـات معصـومین علـیهم   البالغهنهجکامل نخواهد بود و براي تکمیل باید عالوه بر 

تـوان میالبالغهنهجو کلمات قصار ها، نامههان وجود با توجه به توان نویسنده و محتواي خطبهای؛ بامراجعه کرد
.5شودمیائه کرد که به طور مختصر به آن اشاره را»در نهج البالغهوغرد«معی از ابحث نسبتا جتا حدودي 

بررسی واژگان
باشد که در میي سطحی آن هاویژگیاولین گام در معرفی یک مفهوم خاص، آشنایی ظاهري و شناخت 

بدین معنا کـه بیـان مطالـب    ،گیردمینقل و انتقال معانی مورد توجه قرار برايمفاهیم اولیه راستاي یکسان سازي 

. 10، صالسالمجاذبه و دافعه علی علیهمطهري، مرتضی؛  . 1
؛ حائري قزوینی، محمدکاظم؛ 212، ص 24و ج 225، ص10، ج البالغهترجمه و تفسیر نهج؛ جعفري، محمد تقی؛ 216، ص امثال و الحکمغروي، محمد؛ .  2

38، ص 1، جالبالغهشرح نهج
،روح اهللا؛ )امـام (خمینـی . ك.و ر. 311و 310، ص11البالغه، ج، دانشنامه نهجتاثیر امام علی علیه السالم بر فرهنگ و تمدن اسالمیکاشفی، محمدرضا، . ك.ر. 3

224، ص14، جصحیفه نور
.320- 291، صیادنامه کنگره عالمه شریف رضیسیدعلوي، ابراهیم؛ . ك.ر. 4
.به جهت اختصار تا حد امکان از ارائه توضیحات بیشتر خودداري شده است. 5
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گـردد؛  مـی بدون به کارگیري واژگان میسر نیست و تلقی غیر همسان از الفاظ باعث بروز مشکل در فهم مقصـود  
تـا  توضـیح داده شـوند  انـد خی واژگان کلیدي که در تحقیق مکرر به کار بسته شـده ربنکه ایلذا گریزي نیست از

ناکـام نمانـد،   ماي که نویسنده از آنها در ذهن داد به همان صورت به خواننده منتقل شود و فرایند انتقال پیـا معانی
.پرداختخواهیم » البالغهنهج«و » دروغ«ن مقصود به بررسی دو واژه محوري ایبراي نیل به

»دروغ«واژه 
ـ    1که در زبان عربی با کذب متـرادف اسـت  » دروغ« خـالف آنچـه در آن   ه خبـر دادن از چیـزي اسـت ب

3.کذب و دروغ منصرف شدن از حق استبه بیان دیگر 2ن خبر دادن عمدي باشد و چه سهويایباشد، چهمی

ن مطلـب بسـنده   ایـ و بـه ذکـر  انـد کردهع الغت از ارائه تعریف صریحی براي دروغ امتنيهابیشتر کتاب
ذیـل واژه  نیـز  نامـه دهخـدا   در لغـت 6خالف صادق استو کاذب5یا نقیض صدق4که کذب ضد صدقاندکرده

7»سخن ناراست، قول ناحق، خالف حقیقت، مقابل راست، مقابل صدق، کذب«:خوانیممیدروغ 

و راغـب اصـفهانی در   8باشـد نـه افعـال   مـی که کذب مخـتص اقـوال   اندبرخی علماي لغت اشاره کرده
و آیـه 9َوَمْن َأْصَدُق ِمـَن اهللاِّ ِقـيًال : ندمانرود میکذب در جمالت خبري به کار ،کند که در اقوالمیمفردات اضافه 

و فقط گاهی در سایر انواع کالم مانند امر، استفهام و دعـا  11إِنَُّه َكاَن َصادَِق الَْوْعدِ هیآو10َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاِّ َحِديثًا
صـدق و کـذب و   : انـد کالم را به سه دسته تقسیم کـرده دیگر با استفاده از برخی روایاتايعده12رودمیبه کار 
، سخنی را گویند که مابین صـدق و کـذب قـرار دارد لـذا بـراي گوینـده آن گنـاهی نیسـت        »اصالح«و 13اصالح

. 14توصیف شده است» اصالح«ه زیر مصداقی براي یآدوالسالمعلیههمانطوري که در روایتی از امام صادق 

دشـتی، محمـد؛   . ك.هـاي معنـایی مشـترکند ر   الکاذب، مفتر، المائنـۀ در برخـی حـوزه   اگرچه با واژه هاي االفک، البهتان، زور، افتري، الباطل، االکاذیب، المین، . 1
303- 302، ص البالغههاي معادل نهجفرهنگ واژه

27، ص 4، جمجمع البحرین؛ )ق1085- 979(طریحی، فخر الدین بن محمدوالکذب هو االخبار عن الشیء بخالف ما فیه سواء العمد و الخطأ؛ . 2
.پیشینوالکذب هو االنصراف عن الحق؛ . 3
709، ص 1، جلسان العرب؛ )ق711- 630(ابن منظور، محمد بن مکرم؛ 159، ص 4، جالنهایۀ؛ )ق606- 544(ابن اثیر، مبارك بن محمد. 4
704، ص 1، جلسان العرب؛ )ق711- 630(ابن منظور، محمد بن مکرم. 5
26، ص 4، جمجمع البحرین؛ )ق1085- 979(طریحی، فخر الدین بن محمدالکاذب خالف الصادق؛ . 6
10685، ص 7، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334- ؟1258(دهخدا، علی اکبر. 7
159، ص 4، جالنهایۀ؛ )ق606- 544(ابن اثیر، مبارك بن محمد. 8
122: نساء. 9

87: نساء. 10
54: مریم. 11
2277، ص المفردات فی غریب القرآن؛ )ق502م(راغب اصفهانی، حسین بن محمد . 12
31، ص مختصر المعانی؛ )ق729م (تفتازانی، اسعد الدین . ك.ر. 13
؛253، ص 12، ج تفصیل وسـائل الشـیعۀ  ؛  )ق1104- 1033(حر عاملی، محمد بن حسن؛ 342و 341، ص2، جالکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب. 14

، 4، جمجمـع البحـرین  ؛ )ق1085- 979(طریحی، فخر الدین بن محمـد ؛ 238و 237، ص 69، ج بحار االنوار؛ )ق1111- 1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی
27ص 
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ـَقاَيَة :گفت»  سارق«به برادران خود السالمعلیهعبارتی که حضرت یوسف .1 َزُهم بَِجَهاِزِهْم َجَعَل السِّ َفَلامَّ َجهَّ
1يَّتَُها الِْعُري إِنَُّكْم لََساِرُقونَ ِيف َرْحِل َأِخيِه ُثمَّ َأذََّن ُمَؤذٌِّن أَ 

2َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبُِريُهْم َهَذا َفاْسَألُوُهْم إِن َكاُنوا َينطُِقونَ :ه شریفهیآدرالسالمعلیهقول حضرت ابراهیم .2

و «برد نه دروغ اصطالحی، نظیـر عبـارت   میرا در موضع خطا و اشتباه به کار » کذب«گاهی موارد عرب 
یعنی حج بر » 4كذب عليكم احلج«به کار رفته است، در روایت » وجب«و گاهی نیز به معناي »3فی سمعه كذبما

7.یعنی جهاد بر شما واجب شده است» 6كذب عليكم اجلهاد«و عبارت .5شما واجب شده است

معنـاي صـدق   بینیم در بیانمراجعه کنیم میر تقابل با کذب استدکه » صدق«در کتب لغت به واژه راگ
که از لحاظ معنـا  است10و یا خالف کذب9نقیض کذب،8اند که صدق ضد کذبن معنا اکتفا کردهایو راستی به

بـا کسـره و   (صـدق و صـدق   زبیدي در تاج العروس اضافه کرده است کـه  . سه عبارت اخیر با هم تفاوتی ندارند
- انحـراف، بـی  مسـتقیم، بـی  «دهخـدا نیـز   11.داردفصاحت بیشـتري  ) با کسره(ضد کذب بوده ولی صدق ) فتحه

12.را در معناي راست ذکر کرده است» اعوجاج، مقابل کج

»البالغهنهج«واژه 
هـا، و  ها، دعاها، وصایا، نامـه باشد، منتخبی از خطبهمی» شیوه بالغت«که در لغت به معناي » البالغهنهج«

13علیـه اهللاست که توسط ادیب بزرگوار، مرحوم سید رضی رضوانالسالم هاي کوتاه موالي متقیان علی علیهجمله

.استهجري از میان صدها کتاب و منبع گردآوري و تنظیم شده400در سال 
البالغـه  اسـت؛ ولـی آنچـه کـه در نهـج     هاي فراوان انشـا کـرده  و خطابههالسالم مرد سخن بودعلی علیه

چنان که مسعودي که به طـور تقریـب صـد سـال     . گیردر نمیهاي حضرت را در باست تمام سخنان و خطبهآمده
انـدي  هاي امام را بـالغ بـر چهارصـد و هشـتاد و    ، تعداد خطبه)ق346متوفاي(زیسته است پیش از سید رضی می

والذی حفظ الناس عنه من خطبه فی سائر مقاماته اربعامئة خطبـة و نيـف و ثامنـون يوردهـا علـی «: نویسددانسته و می

70: یوسف. 1
63: انبیاء. 2
709، ص 1، جلسان العرب؛ )ق711- 630(ابن منظور، محمد بن مکرم. 3
127، ص 12، ج شرح نهج البالغه؛ )ق655- 586(هبۀ اهللابن ابی الحدید، عبدالحمید بن. 4
.27، ص 4؛ مجمع البحرین، ج709، ص 1، جلسان العرب؛ )ق711- 630(ابن منظور، محمد بن مکرم. 5
127، ص 12، ج شرح نهج البالغه؛ )ق655- 586(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبۀ اهللا. 6
347، ص 5، جکتاب العین؛ )ق175- 100(فراهیدي، خلیل بن احمد. 7
م (بـن ابـی بکـر    محمـد ؛ رازي، 252، ص 3، جقاموس المحیط؛ )ق817م (، هورینی، نصر56، ص 5، جکتاب العین؛ )ق175- 100(فراهیدي، خلیل بن احمد. 8

؛ 222، ص ترتیب اصالح المنطق؛ بکائی، محمد حسن؛ 190، ص مختار الصحاح؛ )ق721
193، ص 10، جلسان العرب؛ )ق711- 630(ابن منظور، محمد بن مکرم. 9

1505، ص 4، جالصحاح؛ )ق1253م(جوهري، اسماعیل بن حماد. 10
403، ص 6، جتاج العروس؛ )ق1205م(زبیدي، محمد مرتضی. 11
11707، ص 8، جلغت نامه دهخدا؛ )ش1334- ؟1258(دهخدا، علی اکبر. 12
.یادنامه کنگره عالمه شریف رضیو سیدعلوي، ابراهیم؛ 6البالغه، شفصلنامه نهج. ك.براي اطالعات بیشتر در مورد سید رضی ر. 13
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هاي مختلـف حفـظ   السالم در مقامهاي علی علیه؛ آنچه مردم از خطابه»1تداول الناس ذلک عنه قوال و عمالالبدهية
شـود کـه حضـرت آنهـا را بـدون یادداشـت و پـیش نـویس انشـا          اندي  میاند، بالغ بر چهارصد و هشتاد وکرده
.بردندمیاست و مردم، هم الفاظ آن را گرفته و هم به طور عملی از آن بهره کرده

نویسـد، قصـد نوشـتن و جمـع آوري تمـام سـخنان       البالغـه مـی  سید رضی بر طبق آنچه در مقدمه نهج
هایی را گلچین نمـوده اسـت؛ لـذا    حضرت را نداشته است، به همین جهت از بین منابع فراوانی که داشته، قسمت

ه تنها شریف رضی نیست که سخنان مـوالي  است و البتبه کار رفته» منها«البالغه تعبیر هاي مختلف نهجدر عبارت
السالم قبل از سـید بـه هفتـاد نفـر     متقیان را جمع آوري نموده است، بلکه گردآورندگان سخنان حضرت امیر علیه

.استاین زمینه در قرن چهارم شکل گرفتهاین وجود ماندگارترین اثر درو با 2شوندبالغ می

دروغبارزیانآثار 
زه با آن زیاد تاکید شده تا جایی که دروغگویان را همردیـف  رنه اسالم درباره دروغ و مبادر تعالیم حکیما

تا انسان دروغ را به هر شـکل و بـه هـر    اندو تصریح کرده4و دروغ را کلید تمام گناهان دانسته3برشمردهمنافقان
ن ایـ عقلی نیز بررسی کنیم متوجـه ؛ همچنین اگر بخواهیم از لحاظ 5ا نخواهد چشیدرمان ایصورت ترك نکند مزه

ی و اعتمـاد مـردم   ه اجتماعاآبرویی و از دست دادن پایگدروغ رسوایی و بیبارزیاننخستین اثر شویم که مینکته 
کند، زیرا دروغگو مجبـور اسـت   میها یا گناهان دیگر دعوت ا به دروغرآن است که انسان دروغاست، اثر دیگر 

.ي دیگري بگوید یا دست به کارهاي خطرناکی بزندهاگاه دروغیشهااي مخفی ساختن دروغرب
ـ ايدهد به طـور موقـت پـرده   میبه شخص دروغگو امکان سومین اثر زیان بخش دروغ آن است که  رب

.گفت ناچار بود آن اعمال را ترك کندمیدر حالیکه اگر راست فکندي خود بیهاخالفکاري
، زیـرا دروغ خـود   کنـد مـی ن است که انسان را تدریجا به صفوف منافقـان ملحـق   ایچهارمین اثر دروغ

و سـخنش را بـه عنـوان    ي نفاق است چرا که دروغگو خود را به چهره راستگویان در آوردههااز شاخهايشاخه
.6گویدمیدرونش چیز دیگري رکه دکند در حالیمییک واقعیت القا 

زوایـاي  مؤمنانتا با نگاهی هرچند گذرا به سخنان گهربار امیر رویم میالبالغهنهجاغ رن توضیح به سایبا
.دروغ را مطرح کنیمبارزیاندیگري از آثار 

.431، ص2، جمروج الذهب؛ )ق346م(مسعودي، علی بن حسین. 1
.320- 291، صیادنامه کنگره عالمه شریف رضیسیدعلوي، ابراهیم؛ . 2
286، ص 2؛ جنهج البالغه؛ شرح )ق689- 636(ابن میثم، میثم بن علی. ك.ر. 3
، بحار االنـوار ؛ )ق1111- 1036(مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی؛ 86و 85، ص9، ج مستدرك الوسائل؛ )1320- 1254(نوري، حسین بن محمد تقی. ك.ر. 4

377، ص 75و ج 263، ص 69ج 
حـر عـاملی، محمـد بـن     ؛ 216، ص تحـف العقـول  ؛ )4قـرن (ابن شعبۀ، حسـن بـن علـی   ؛ 340، ص 2، جالکافی؛ )ق329م (کلینی، محمد بن یعقوب. ك.ر. 5

، ج 387، ص 12، ج 188، ص 8، ج بهـج الصـباغۀ  ؛ )ق1374- 1282(شوشـتري، محمـدتقی   ؛ 250، ص 12، ج تفصیل وسائل الشیعۀ؛  )ق1104- 1033(حسن
143، ص 6، ج منهاج البراعۀ؛ )ق1324- 1268(خویی، حبیب اهللا؛ 171، ص غهالبالمستدرك نهج؛ کاشف الغطاء، هادي، 364، 13
مطهـري، مرتضـی؛   و 78، ص هـا و انـدرزها  حکمتمطهري، مرتضی؛ . ك.؛ و ر234- 230، ص 3، جاخالق در قرآنمکارم شیرازي، ناصر و همکاران؛. ك.ر.6

.90، ص حق و باطل به ضمیمه تفکر اسالمی
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ن نکته دارد که دروغ زمینـه رسـوایی و   ایمان مطرح کرده، اشاره بهایدروغ را ناسازگار باالسالمعلیهعلی 
َجانِبُوا الَْكِذَب َفإِنَُّه ُجمَانِـٌب لِْإلِيـَامِن : کندمیاهم راخالقی سقوط انسان را في فکري، فرهنگی وهاو نیز زمینهزبونی 

ِف َمْهَواةٍ َو َمَهاَنة ادُِق َعَىل َشَفا َمنَْجاةٍ َو َكَراَمٍة  َو الَْكاذُِب َعَىل َرشَ . ١الصَّ
بزرگوارى است اما دروغگو بـر لـب پرتگـاه هالکـت و     ز دروغ بر کنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راستگو در مسیر نجات و ا

2.پستى قرار گرفته است

عليـه َو َقـاَل : همانطوري که در ماجراي انس بن مالک به علت دروغی که انـس گفـت حضـرت فرمـود    
ا َش السالم ُرُمهَ ةِ  ُيَذكِّ َبْريِ ملََّا َجاَء إَِىل الْبَْرصَ لی يْئاً َقْد َسِمَعُه ِمْن َرُسـوِل اهللاَِّ صـِألََنِس ْبِن َمالٍِك  َو َقْد َكاَن َبَعثَُه إَِىل َطْلَحَة َو الزُّ

ا  َفَلَوى َعْن َذلَِك َفَرَجَع إِلَيْهِ اهللا عليه و آله و سلم  ـا َفقَ - ِيف َمْعنَاُمهَ َبَك اهللاَُّ ِهبَ اَل إِينِّ أُْنِسيُت َذلَِك اْألَْمَر  إِْن ُكنَْت َكاذِباً   َفَرضَ
3َبيَْضاَء َالِمَعًة َال ُتَواِرَهيا الِْعَامَمُة يعني الربص  فأصاب أنسا هذا الداء فيام بعد يف وجهه  فكان ال يرى إال مربقعا

لی اهللا صـ بـرود و آنچـه را کـه از پیـامبر     » زبیر«و » طلحه«خواست تا نزد را » انس بن مالک«نگامى که امام وارد بصره شد 
: خـدمت امـام آمـد و گفـت    ه انس از این مأموریت سر پیچى کرد و ب. در باره آنها شنیده به آنها یادآورى کندعلیه و آله و سلم 

سـفیدى روشـنى، مبـتال کنـد کـه عمامـه آن را       گوئى خداوند سرت را به اگر دروغ می: امام فرمود4اممن آن را فراموش کرده
هـاى سـفید بـرص، در چهـره     است چیزى نگذشت که لکه» برص«منظور امام بیمارى : گویدشریف رضى مى.نتواند پوشانید

.دیدنقاب نمىکس او را بىانس آشکار گشت و از آن پس هیچ
گرچه حرف راسـت بـه گوینـده ضـرر     داند امیمان را برگزیدن راستی بر دروغ ایو در جاي دیگر نشانه

َك  َعَىل الَْكِذِب َحيُْث َينَْفُعَك  َو َأالَّ َيُكوَن ِيف َحدِ : رساند ْدَق َحيُْث َيُرضُّ يَامِن أَْن ُتْؤثَِر الصِّ يثَِك َفْضٌل َعـْن ِعْلِمـَك  َعَالَمُة اْإلِ
كَ  5َو أَْن َتتَِّقَي اهللاََّ ِيف َحِديِث َغْريِ

رساند، بر دروغ در آنجا که سود دارد مقدم دارى و ایـن کـه گفتـارت    راستگوئى را در آنجا که به تو زیان مىایمان آن است که 
.هنگام سخن در باره دیگرى از خدا بترسىه بیش از عملت نباشد و دیگر این که ب

ـاكَ :فرمایـد میخطر دوستی با دروغگو را خاطر نشان ساخته و السالمعلیههمچنین علی  َو ُمَصـاَدَقَة َو إِيَّ
ُب َعَليَْك الْبَِعيَد َو ُيبَعُِّد َعَليَْك الَْقِريَب  اِب ُيَقرِّ َ اِب  َفإِنَُّه َكالرسَّ 6الَْكذَّ

سازدبر حذر باش از دوستى دروغگو چرا که او مثل سراب است دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را در نظر تو دور مى

86خطبه . 1
محمدرضا آشـتیانی و محمـدجعفر امـامی زیـر نظـر آیـت اهللا مکـارم شـیرازي         » البالغهترجمه گویا و فشرده اي بر نهج«البالغه از هاي نهجدر ترجمه عبارت. 2

.ها نیز بر همین اساس استاست، همچنان که ترتیب خطبهاستفاده شده
311حکمت . 3
اصحاب پیـامبر کـه در مجلـس    برخی معتقدند که ماجرا مربوط به رحبه کوفه است که علی علیه السالم از بعضی: در باره حدیث پیامبر دو نظر ابراز شده است. 4

ابـن ابـی الحدیـد، عبدالحمیـد بـن هبـۀ       ؛ 615و 614، ص تمام نهـج البالغـه  موسوي، صادق؛ . ك.ر(حاضر بودند خواست که در باره حدیث غدیر گواهی دهند
و عـده  ) 93و 92، ص8، ج ابی الحدیـد جلوه تاریخ در شرح نهج البالغه ابنمهدوي دامغانی، محمـود؛  ؛ 217، ص 19، ج شرح نهج البالغه؛ )ق655- 586(اهللا

سـبت بـه او   اي دیگر معتقدند ماجرا مربوط به جنگ جمل است و حدیث پیامبر این بود که طلحه و زبیر با علی علیـه السـالم جنـگ خواهنـد کـرد در حالیکـه ن      
). 414، ص4، جتوضیح نهج البالغهحسینی شیرازي، محمد؛. ك.ر(ستمکارند

458حکمت . 5
38حکمت . 6
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َفـإِنَّ : فرمایـد مـی و ستمگر در دنیا و آخرت با اشاره به رسوایی دروغگو به معاویه ايدر نامهمؤمنانامیر 
وَر ُيوتَِغاِن املَْْرَء ِيف دِينِِه َو ُدْنيَاُه  َو ُيبِْدَياِن َخَلَلُه ِعنَْد َمْن َيِعيبُُه  َو َقْد عَ  ـ َفَواُتـهُ الْبَْغَي َو الزُّ َو َقـْد لِْمُت أَنََّك َغْريُ ُمْدِرٍك َما ُقِيضَ

قِّ  َفتََألَّْوا َعَىل اهللاَِّ َفأَْكَذَهبُمْ  1َراَم َأْقَواٌم أَْمراً بَِغْريِ اْحلَ

اندازد و نقائص و عیـوب او را نـزد عیـب جویـان     هالکت مىه ظلم و ستم و کارهاى خالف حق، انسان را در دین و دنیایش ب
انـد و در ایـن   گروهى در مطالبه امرى بناحق برخاسـته . دست نتوانى آورده دانم که آنچه از دست رفته بمن مى،سازدآشکار مى

. اند، خداوند هم این سوگندشان را تکذیب کرده استراه سوگند یاد کرده
استفاده از دروغ به عنوان ابـزار رایـج بـازار سیاسـت     کندمیجلب توجه البالغهنهجمساله دیگري که در 

108در بخشـی از خطبـه  و داردمـی یی برحذر هاا از افتادن در چنین دسیسهراصحابش السالمعلیهاست که علی 
تحرك خود پرداخته و به آنها گوشزد می کند که این سسـتی، پراکنـدگی و   حضرت به سرزنش یاران سست و بی

چیـز  بی تفاوتی عاقبتی دردناك دارد، دشمنان بر شما مسلط شده و چنان شما را در هم خواهند کوبید که از شـما 
َو أَنَّـى ْيَن َتْذَهُب بُِكُم املََْذاِهُب   َو َتتِيُه بُِكُم الَْغيَاِهُب  َو َختَْدُعُكُم اْلَكَواِذُب  َو ِمْن َأْيَن ُتْؤَتـْوَن  اَ َ:2قابل توجهی باقی نماند

3ُتْؤَفُكون

هـا تـا   پردازىسازد، دروغشما را متحیر مىها تا کى ها و ظلمتکشد، تاریکىکجا مىه هاى گمراه کننده شما را بآخر این روش
. نمایندکنند و چگونه شما را اغفال مىفریبد، از کجا در شما نفوذ میکى شما را مى

طبعی متهم کرد امـام  السالم را به شوخکه  حضرت علی علیهزمانی) 4بن عاصوعمر(و در باره ابن نابغه
َعَجبـاً ِالْبـِن النَّابَِغـِة : رانـد مـی زبان رمیدان سیاست بدرکه او دانستدر پاسخ این اتهام، بدترین سخن را دروغی 

اِم َأنَّ ِيفَّ ُدَعاَبًة  َو َأينِّ اْمُرٌؤ تِْلَعاَبٌة ُأَعافُِس َو أَُماِرُس  لََقْد َقاَل َباطًِال  ـَيْزُعُم ِألَْهِل الشَّ ُه َو َنطََق آثًِام  أََما َو َرشُّ الَْقـْوِل الَْكـِذُب إِنَّ
5لَيَُقوُل َفيَْكِذُب َو َيِعُد َفيُْخلُِف  َو َيْسأَُل َفيُْلِحُف َو ُيْسأَُل َفيَبَْخُل َو َخيُوُن الَْعْهد

دهد که من اهل مزاح هستم مـردى شـوخ طبـع، کـه مـردم را سـرگرم       در میان مردم شام نشر مى،شگفتا پسر آن زن بد نام
گویـد  آگاه باشید بدترین گفتار، دروغ است او سخن مى. به گناه انتشار داده استحرفى به باطل گفته و سخنى . کندشوخى مى
.نمایددهد و تخلف مىگوید، وعده مىو دروغ مى

:نویسدمیبه معاویه ايو در نامه
ا َبْعُد َفَقْد آَن لََك أَْن َتنْتَِفَع بِاللَّْمِح الَْباِرصِ ِمْن ِعيَاِن اْألُُموِر َفَلَقْد  َسَلْكَت َمَداِرَج َأْسَالفَِك بِادَِّعائَِك اْألََباطِيـَل َو أَمَّ

ـقاْقتَِحاِمَك ُغُروَر املَْْنيِ َو اْألََكاذِيِب َو بِاْنتَِحالَِك َما َقْد َعَال َعنَْك َو اْبتَِزاِزَك ملَِا َقِد اْختُِزَن  َو ُجُحـودًا ملَِـا ُدوَنَك فَِرارًا ِمَن اْحلَ
ِمَك َو َدِمكُهَو َألَْزُم لََك مِ  ٦ْن َحلْ

گردى، تو با ادعاهـاى باطـل همـان راه نیاکـان خـود را      منداما بعد زمان آن فرا رسیده که از مشاهده امور با چشم صحیح بهره
رسـى و از تـو   دهى، و به آنچه نمىخود نسبت مىه افکنى، آنچه باالتر از شأن تو است بخود را در دروغ و فریب مى،پیمائىمى

48نامه . 1
.529- 525و ص 508، ص4، جپیام اماممکارم شیرازي، ناصر و همکاران؛ .2
108خطبه . 3
).330- 294، ص6، جالبالغه، شرح نهج)ق655- 586(ابن ابی الحدید. ك.ر(کنیزي روسپی بود » نابغه«می گویند؛ زیرا مادر وي » ابن نابغۀ«به پسر عاص . 4
84خطبه . 5
65نامه . 6
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تـر  خاطر فرار از زیر بار حق و انکار کردن آنچه از گوشت و خـون بـراى تـو الزم   هافکنى، همه این کارها بشده دست مىمنع 
باشداست، مى

بـا توجـه بـه    ها ا به تاثیر راستگویی در زندگی انسانرگذايهردروغ باید اشابارزیاندرك بهتر آثار براي
.گرچه تاثیر آن به طور اجمال بر کسی پوشیده نیستداشته باشیمالبالغهنهج

کند که خود را هرچـه بیشـتر بـه    میشان امر ایموالي متقیان در نامه معروف خود به مالک اشتر نخعی به
ْدق: اهل ورع و راستی نزدیک کند 1َو الَْصْق بِأَْهِل الَْوَرِع َو الصِّ

اهل ورع و صدق و راستى بپیونده ب
َهاُد ِمنَْها َعَىل َأْرَبِع ُشَعب: داندمیکان چهارگانه جهاد ررا از ااستیرهمچنین  ْدِق ِيف املََْواطِنِ ...َو اْجلِ ... َو الصِّ

2َو َمْن َصَدَق ِيف املََْواطِِن َقَىض َما َعَليْه

اش را انجـام  هر کس در معرکـه نبـرد صـادقانه بایسـتد وظیفـه     ...صدق و راستى در معرکه نبرد...نیز چهار شعبه دارد» جهاد«
.داده

إِنَّ الَْوَفـاَء : 3کنـد مـی چنین تبیـین  نایبعد از ماجراي حکمیت ارتباط بین راستی و وفا راالسالمعلیهعلی 
ْدِق َو َال َأْعَلُم ُجنًَّة َأْوَقى ِمنُْه  َو َال َيْغِدُر َمْن َعلَِم  4َكْيَف املَْْرِجعَتْوأَُم الصِّ

تر از آن سراغ ندارم آن کس که از وضع رسـتاخیز آگـاه باشـد، خیانـت     سپرى محکمتر و نگهدارندهوفا همزاد راستگوئى است، 
.کندنمى

تِِه َو ِصْدُقُه َعَىل َقْدِر : فرمایدمیو در ارتباط میان راستی و جوانمردي  ُجِل َعَىل َقْدِر ِمهَّ 5ُمُروَءتِهَقْدُر الرَّ

.و صداقت هر کس باندازه شخصیت او است. ازه همت او استانداندازه هر کس به
َمـْن ... َو َعَلـيُْكْم بِكَِتـاِب اهللاَّ: معتقد است هرکس با نطق قرآن سخن بگوید صادق اسـت السالمعلیهعلی 

َقاَل بِِه َصَدَق َو َمْن َعِمَل بِِه َسبَق
) گـران یبـر د (کسى که با قرآن سخن بگوید راست گفته، و آن کس کـه بـه آن عمـل کنـد     ...زیراکتاب خدا را محکم بگیرید 

.پیشى گرفته
َفَقتَُلوا َطاِئَفًة منُْهْم َغـْدراً َو : کندمیو ارزش صداقت را در لحظه دیدار خداوند براي رزمندگان جمل تبیین 

وا َعَىل  6َأْسيَافِِهْم  َفَضاَرُبوا ِهبَا َحتَّى لَُقوا اهللاََّ َصادِقِنيَ َطاِئَفٌة َعضُّ

اى را از روى خدعه و ناجوانمردانه کشتند، و گروهى هم با شهامت دست به شمشیر برده اسـتقامت ورزیدنـد، و شـدیدا بـا     عده
)و شربت شهادت را نوشیدند(دشمن جنگیدند تا آنکه خداوند را صادقانه مالقات کردند 

َفَلـامَّ : ي امداد غیبـی اشـاره نمـود   هاتوان به فراهم شدن زمینهمیالبالغهنهجاز آثار دیگر صداقت در نگاه 
ْسَالُم ُملْ  َنا الَْكبَْت  َو أَْنَزَل َعَليْنَا النَّْرصَ  َحتَّى اْستََقرَّ اْإلِ ئاً َأْوَطاَنـُه  َو لََعْمـِري َلـْو ِقياً ِجَراَنُه َو َرأَى اهللاَُّ ِصْدَقنَا َأْنَزَل بَِعُدوِّ ُمتََبوِّ

يِن َعُموٌد و َال اْخَرضَّ لِْإلِيَامِن ُعوٌد  و اْيُم اهللاَِّ لَتَْحتَلِبُنَّ  1َها َدماً َو لَتُتْبُِعنََّها َنَدماً ُكنَّا َنأِْيت َما أََتيُْتْم  َما َقاَم لِلدِّ

53نامه . 1
30حکمت . 2
.280، صالبالغهالمدخل الی علوم نهجموسوي، محسن باقر؛ . 3
41خطبه . 4
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ى و ذلت را به دشمنان ما نازل کرد و نصرت و پیـروزى را بـه مـا عنایـت     هنگامى که خداوند راستى و اخالص ما را دید خوار
به جـانم سـوگند اگـر مـا در مبـارزه      . ها گسترده شد و سرزمین پهناورى براى خویش برگزیدفرمود، تا آنجا که اسالم بر زمین

به خدا سـوگند بـا ایـن عمـل     . گردیداى از درخت ایمان سبز نمىشد و شاخهاى براى دین بر پا نمىمثل شما بودیم هرگز پایه
پوئید که همانند شترى که بى حساب آن را بدوشـند و از پسـتانش خـون بچکـد، آینـده      رویه خود آن چنان راه افراط را مىبى

.شومى خواهید داشت
ْدِق َو : همچنین بر صداقت در گزینش متصدیان امور تاکید دارد الَْوَفـاِء َعَلـيِْهْم  َو اْبَعِث الُْعيُوَن ِمْن َأْهِل الصِّ

م ِّ ِألُُموِرِهْم  َحْدَوٌة َهلُ ِعيَّةَفإِنَّ َتَعاُهَدَك ِيف الرسِّ ْفِق بِالرَّ 2َعَىل اْستِْعَامِل اْألََماَنِة َو الرِّ

کـه  شـود زیرا بازرسى مداوم پنهانى، سـبب مـى  ،پس با فرستادن مأموران مخفى راستگو و با وفا، کارهاى آنان را زیر نظر بگیر
.زیردستان ترغیب شونده مداراکردن بامانت دارى وه آنها ب

هاي آنهاي دروغ و ریشهانگیزه
شـود کـه   میي فراوانی چون دشمنی، حسادت، تامین منافع دنیوي، طمع یا عادت انجام هادروغ با انگیزه

ضعیف و ترسو اسـت و  يهاتوان یکی از عوامل آن را ضعف نفسانی دانست، به عبارت دیگر دروغ کار انسانمی
وایتـی از  رر؛ همانطوري کـه د ن روش غلط ندارداینیازي به استفاده اززیرا،گویدمیانسان قوي و شجاع دروغ ن

َيْكِذُب الَْكـاذُِب إِالَّ ِمـْن ال:ت شمرده شده استرشخصیت و عقده حقااسالم سرچشمه دروغ ضعف میپیامبر گرا
3َمَهاَنِة َنْفِسهِ 

زش بودن خودش در نظر خویشراگوید مگر به خاطر بیمیوغ نرکسی د
مان و اعتقاد دانست، چرا که اگـر دروغگـو بـه علـم و     ایگویی را ضعفتوان مهمترین انگیزه دروغمیو 

سیدن به اموال دنیا یـا تحصـیل جـاه و مقـام     ربرايي او اعتماد کافی داشته باشد هرگز هاقدرت خداوند و وعده
فـتن  رباد رترسد و از پراکنده شدن مردم و بمیبیند، از فقر نمیگویی ندروغت خود را در یموفقگوید و میدروغ ن

حفـظ آن بـه دروغ متوسـل    بـراي دانـد و  مـی نفوذ اجتماعی خود هراس ندارد و مقام و قدرت را از سوي خـدا  
ـادُِق َعـَىل َشـَفا َمنَْجـاٍة َو َجانِبُوا : فرمایدمیالسالمعلیههمانطوري که علی 4.شودمین الَْكِذَب َفإِنَُّه ُجمَانٌِب لِْإلِيـَامِن الصَّ

ِف َمْهَواةٍ َو َمَهاَنة . 5َكَراَمٍة  َو الَْكاذُِب َعَىل َرشَ
ز دروغ بر کنار باشید که از ایمان فاصله دارد، راستگو در مسیر نجات و بزرگوارى است اما دروغگو بـر لـب پرتگـاه هالکـت و     ا

. پستى قرار گرفته است
گروهی باطل طلبیدند و خواستند با تفسیر دروغین حکم خدا : نویسدمیمعاویه همچنین در نامه خود به 
قِّ  َفتََألَّْوا َعَىل اهللاَِّ َفأَْكَذَهبُم: گو خوانددروغرا دگرگون سازند که خدا آنها را  6َو َقْد َراَم َأْقَواٌم أَْمراً بَِغْريِ اْحلَ

. اند، خداوند هم این سوگندشان را تکذیب کرده استاند و در این راه سوگند یاد کردهگروهى در مطالبه امرى بناحق برخاسته

56خطبه . 1
53نامه . 2
مجلسـی، محمـد   ؛ 84، ص 9، جمستدرك الوسائل؛ )1320- 1254(نوري، حسین بن محمد تقی؛ 232، ص االختصاص؛ )ق413- 336(مفید، محمد بن محمد. 3

262، ص 69، جبحار االنوار؛ )ق1111- 1036(باقر بن محمد تقی
234، ص 3، جاخالق در قرآنمکارم شیرازي، ناصر و همکاران؛. ك.ر. 4
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داند و میرسیدن به دنیاي مادي انگیزه افرادي چون عمرو بن عاص براي دروغگویی را السالمعلیهعلی 
اِم أَنَّ ِيفَّ ُدَعاَبًة  َو أَينِّ اْمُرٌؤ تِْلَعاَبٌة ُأَعافُِس َو أَُماِرُس  َلَقْد َقاَل َباطًِال َو َنطََق َعَجباً ِالْبِن النَّابَِغِة َيْزُعمُ : فرمایدمی آثِـًام  ِألَْهِل الشَّ

1َفيَبَْخُل َو َخيُوُن الَْعْهدأََما َو َرشُّ الَْقْوِل الَْكِذُب إِنَُّه لَيَُقوُل َفَيْكِذُب َو َيِعُد َفيُْخلُِف  َو َيْسأَُل َفيُْلِحُف َو ُيْسأَُل 

دهد که من اهل مزاح هسـتم مـردى شـوخ طبـع، کـه مـردم را سـرگرم        شگفتا پسر آن زن بد نام در میان مردم شام نشر مى
گویـد  آگاه باشید بدترین گفتار، دروغ است او سخن مى. حرفى به باطل گفته و سخنى به گناه انتشار داده است. کندشوخى مى

.نمایددهد و تخلف مىگوید، وعده مىمىو دروغ 
زدگـی اسـت، در مـواقعی کـه     غرق شدن در دنیاي مادي و رفـاه البالغهنهجي دیگر دروغ در هااز انگیزه

: آورنـد مـی گـویی روي  دروغگرفتاري دنیوي آنقدر زیاد باشد که همچون جهاز، کوهان شتران را بلرزاند مردم به 
لُِفوَن ِمْن َغْريِ اْضطَِراٍر  َو َتْكِذُبوَن ِمْن َغْريِ إِ َذاَك َحيُْث َتْسَكُروَن  اٍب َبْل ِمَن النِّْعَمِة َو النَِّعيِم  َو َحتْ ْحـَراٍج  َذاَك إَِذا ِمْن َغْريِ َرشَ

ُكُم الْبََالُء َكَام َيَعضُّ الَْقتَُب َغاِرَب الْبَِعِري  َما َأْطَوَل َهَذا الَْعنَاَء َو أَْبَعَد َهَذ  َجاءَعضَّ 2ا الرَّ

خوریـد امـا نـه از روى    شوید اما نه با شراب، بلکه بر اثر فراوانى نعمت، و قسم مـى این به هنگامى رخ خواهد داد که مست مى
گوئید اما نه در اثر واقع شدن در تنگنا، این موقعى خواهد بود که بالها و مصائب همچون بارى گران کـه بـر   ناچارى، دروغ مى
آه ایـن شـکنجه و   . ه باشند و سنگینى جهاز گردن آنها را مجروح کنـد، بـر شـما فشـار وارد خواهنـد سـاخت      پشت شتران نهاد

.سختى چه طوالنى است و امید رهائى از آن چه دور
کند ماجراي انـس و خـودداري وي از بیـان حـدیث     میاز موارد عینی که ریشه دروغ را به وضوح بیان 

ي مـادي و ضـعف   هـا وسلم است که در واقع ریشه دروغگویی را تـرس از قـدرت  وآلهعلیهاهللام صلیپیامبر اسال
.3داندمیاعتماد 

مـان بـه خـدا و    ای، )نقطـه مقابـل کـذب   (مهمتـرین انگیـزه و عامـل صـدق    البالغهنهجهمچنین در نظر 
َعَالَمـُة :دخشـکان مـی ي دروغ را در اعماق جان انسـان  هاریشههابرخورداري از تقواي الهی است که با تقویت آن

َك  َعَىل الَْكِذِب َحيُْث َينَْفُعَك  ْدَق َحيُْث َيُرضُّ يَامِن أَْن ُتْؤثَِر الصِّ 4اْإلِ

.رساند، بر دروغ در آنجا که سود دارد مقدم دارىایمان آن است که راستگوئى را در آنجا که به تو زیان مى

طرق درمان دروغ
قطـع نشـود   هـا چراکه تا ریشه،ها رفتباید به سراغ ریشهکن کردن این صفت رذیله نخست براي ریشه

ضـعف  - همـانطوري کـه اشـاره شـد    - ترین انگیزه دروغو از آنجایی که مهم5این نهال شوم همچنان پابرجاست
ي ایمان و اعتقاد را تقویت کرد؛ شاید بتوان این مساله را در نامـه امـام علـی علیـه     هاایمان و اعتقاد است باید پایه

، آنجا که گذشـت عمـر، چیرگـی روزگـار و روي     زندش امام حسن مجتبی علیه السالم مشاهده کردرالسالم به ف
ا از یاد غیر خدا باز داشته و تمام توجهش را به آخرت کشانده که فقط به خویشتن فکر ر، حضرت آوردن آخرت

84خطبه . 1
187خطبه . 2
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ـ و از پیروي خواهشگردان استمی کند و از غیر خود روي ه راهـی کشـانده کـه شـوخی بـردار      ها بازداشته و ب
ْنيَا َعنِّـي   َو ُمجُـوِح : که دروغی در آن راه ندارداستنیست و به حقیقتی رسانده ا َبْعُد  َفإِنَّ فِيَام َتبَيَّنُْت ِمْن إِْدَبـاِر الـدُّ أَمَّ

ْهِر َعَيلَّ َو إِْقبَاِل اْآلِخَرةِ إَِيلَّ  َما َيَزُعنِي َعْن ذِْكِر َمْن ِسوَ  ـوِم النَّـاِس الدَّ َد ِيب ُدوَن ُمهُ اَي  َو اِالْهتَِامِم بَِام َوَرائِي  َغْريَ أَينِّ َحيُْث َتَفرَّ
َح ِيل َحمُْض أَْمِري  َفأَْفَىض ِيب إَِىل ِجدٍّ َال يَ  َفنِي َعْن َهَواَي  َو َرصَّ ُكوُن فِيِه لَِعـٌب  َو ِصـْدٍق َال َهمُّ َنْفِيس  َفَصَدَفنِي َرْأيِي َو َرصَ

1ُشوُبُه َكِذبيَ 

اما بعد آگاهى من از پشت کردن دنیا و چیرگى روزگار، و روى آوردن آخرت به سویم، مرا از یاد غیر خـودم بـاز داشـته، و تمـام     
ایـن وضـع، هـوا و    . امسوى آخرت جلب کرده است، و از آنجا که به خویشتن مشغولم از غیر خودم روى برتافتـه ه اهتمامم را ب

اى رسـانده کـه سراسـر جـدى اسـت و      زده، و نظر خالص و نهائى را براى من آشکار ساخته، لذا مرا بـه مرحلـه  هوسم را کنار 
.راستى و صداقتى کشانده که در آن دروغ نیسته شوخى در آن راه ندارد، و ب

تعمق و تفکر در آثار زیانبار دروغ نیز به درمان این صفت زشت اخالقـی کمـک   عالوه بر آنچه ذکر شد 
هاي ساده اي که در نهایت منجر بـه ریشـه کنـی دروغ در نهـاد     علیه السالم برخی روشمؤمنانکند؛ البته امیر می

ِث النَّاَس بُِكلِّ َما َسِمْعَت بِِه  َفَكَفى بَِذلَِك َكِذبا: فرمایدبه عنوان نمونه میبیان کرده است،؛انسان می شود 2َو َال ُحتَدِّ

.کنددروغ آلوده مىه را بو این ت) چرا که راست و دروغ با هم مخلوط است(مردم بازگو مکن شنوى براىتمام آنچه را مى
لَنَّ اْحتَِجاَبَك َعْن َرِعيَّتِـَك  : با مردم را زمینه نفی دروغ دانسته و می فرمایدمسوالن همچنین ارتباط  َفَال ُتطَوِّ

ِعيَِّة ُشْعبَ  يِق  َو قِلَُّة ِعْلٍم بِاْألُُموِر  َو اِالْحتَِجاُب ِمنُْهْم َيْقَطـُع َعـنُْهْم ِعْلـَم َمـا اْحتََجُبـوا َفإِنَّ اْحتَِجاَب الُْوَالةِ َعِن الرَّ ٌة ِمَن الضِّ
َسُن َو َحيُْسُن اْلَقبِيُح  َو ُيَشاُب احلَْ  ِغُري  َو َيْقبُُح اْحلَ ـ  َال قُّ بِالْبَ ُدوَنُه  َفيَْصُغُر ِعنَْدُهُم الَْكبُِري َو َيْعظُُم الصَّ ـَام اْلـَواِيل َبَرشٌ اطِِل  َو إِنَّ

ْد  وُب الصِّ قِّ ِسَامٌت  ُتْعَرُف ِهبَا ُرضُ 3ِق ِمَن الَْكِذبَيْعِرُف َما َتَواَرى َعنُْه النَّاُس بِِه ِمَن اْألُُموِر  َو لَيَْسْت َعَىل اْحلَ

چـرا کـه دور بـودن زمامـداران از چشـم رعایـا خـود موجـب نـوعى          ،یچگاه خود را در زمانى طوالنى از رعیت پنهـان مـدار  ه
و این چهره پنهان داشتن زمامـداران، آگـاهى آنهـا را از مسـائل نهـانى      ، ى اطالعى نسبت به امور مملکت استمحدودیت و ب

طـل آمیختـه   در نتیجه، بزرگ در نزد آنان کوچک، و کوچک بزرك، کار نیک زشت، و کار بـد نیکـو، و حـق بـا با    . قطع میکند
از طرفـى حـق همیشـه عالمـت     . دانـد هر حال بشر است، و امـورى کـه از او پنهـان اسـت نمـى     ه چرا که زمامدار ب. شودمى

.مشخصى ندارد تا بشود راست را از دروغ تشخیص داد
ْؤَيُةَالرَّ : کنـد از دروغگویی جلوگیري مـی اهی است که راستفاده از نیروي عقل و تفکر نیز  ـُة لَيَْسـِت الرُّ ِويَّ

4َكاملَُْعاَينَِة َمَع اْإلِْبَصاِر  َفَقْد َتْكِذُب الُْعيُوُن َأْهَلَها َو َال َيُغشُّ الَْعْقُل َمِن اْستَنَْصَحه

گوید ولى عقل سـلیم نسـبت بـه کسـى     یشه همچون دیدن با چشم نیست، چرا که گاهى چشم به صاحبش دروغ مىاندفکر و
.کندخیانت نمىکه از او راهنمائى بخواهد غش و

ه دیگـري را پـیش روي   اي دروغـین ر هـا توجیهـات و بهانـه  همچنین موالي متقیان با اشاره بـه برخـی   
ِعي بَِزْعِمِه أَنَُّه َيْرُجـو اهللاََّ َكـَذَب َو الَْعظِـيِم  : یشه کنی این صفت پست کمک کندرباز کرده تا به حکومت اسالمی  َيدَّ
ُ َرَج  5اُؤُه ِيف َعَملِِه  َفُكلُّ َمْن َرَجا ُعِرَف َرَجاُؤُه ِيف َعَملِهِ َما َبالُُه َال َيتَبَنيَّ

31نامه . 1
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چـرا ایـن   ) گوینـد پـس  اگر راست مى(گویند سوگند به خداوند بزرگ که دروغ مى) اما. (برند به خدا امیدوارندگمان مى) اىپاره(
توان آنرا در عملش مشاهده نمودزیرا هر کس امیدى داشته باشد مى،خوردامیدوارى در عملشان بچشم نمى

َو َقْد ُكنُْت َحثَثُْت النَّـاَس : بکر می فرمایدبیو در نامه خود به عبداهللا بن عباس پس از شهادت محمد بن ا
ًا وَ  اقِِه  َو أََمْرُهتُْم بِِغيَاثِِه َقبَْل الَْوْقَعِة  َو َدَعْوُهتُْم ِرسّ َجْهرًا َو َعْودًا َو َبْدءًا  َفِمنُْهُم اْآلِيت َكاِرهـاً َو ِمـنُْهُم املُْْعَتـلُّ َكاذِبـاً  َو َعَىل َحلَ

1ِمنُْهُم الَْقاِعُد َخاذًِال  َأْسأَُل اهللاََّ َتَعاَىل أَْن َجيَْعَل ِيل ِمنُْهْم َفَرجاً َعاِجال

ـ        او و همکاریش تشویق و تحریص کردمه من مردم را به ملحق شدن ب ه و بـه آنهـا فرمـان دادم کـه پـیش از وقـوع واقعـه ب
اى همـاهنگى خـود را بـا    عـده . سوى او دعوت کردمه من آنها را آشکارا و پنهانى، از آغاز تا انجام در حرکت ب. فریادش برسند

) سـپاه حـق  (نـدن  طور دروغین خود را به بیمارى زدند، و گروه سوم افرادى بودند کـه بـراى تنهـا ما   ه اکراه اعالم، و گروهى ب
. کنم که براى نجات من از میان این گونه افراد فرجى عاجل قرار دهداز خداوند تقاضا می. دست از یاریش کشیدند

ا می توان در نحوه تحلیف ظالم دانست که حضـرت  راه دیگر درمان دروغگویی و نجات جامعه از آن ر
ـا َكاذِبـاً ُعوِجـَل  الُْعُقوَبـَةَو إَِذا َيِمينَُه  بِأَنَُّه َبِريَأْحلُِفوا الظَّاِملَ إَِذا َأَرْدُتْم :فرمایدمی ـُه إَِذا َحَلـَف ِهبَ تِِه  َفإِنَّ ٌء ِمْن َحْوِل اهللاَِّ َو ُقوَّ

َد اهللاََّ ُسبَْحاَنهُ  2َحَلَف بِاهللاَِّ الَِّذي َال إِلََه إِالَّ ُهَو َملْ ُيَعاَجْل  ِألَنَُّه َقْد َوحَّ

اگـر فـالن کـار انجـام داده     (» از حول و قوه خدا بـرى اسـت  «: ظالمى را سوگند دهید این گونه سوگند دهیدهر گاه خواستید 
بـه خـدائى کـه    «اما اگر چنین سوگند یاد کند ،رسدچرا که اگر این قسم را به دروغ یاد کند مجازات او به سرعت فرا مى) باشد

.شود چرا که خدا را به یگانگى یاد کرده استتعجیل نمىدر کیفرش ) اماین کار را نکرده(» جز او خدائى نیست

جایزدروغ
شـود و  است بگوید فتنه و فسـاد بزرگـی برپـا مـی    رکند که اگر انسان در پاره اي از مواد پیشآمدهایی می

؛ در حالی که اگر راست نگوید آتش فتنه خاموش می شـود؛  هاي مهمی به بار آوردممکن است تلفات و خسارت
است در چنین مواردي راست گفتن کار اشتباهی است و هیچ عاقلی نمی تواند بگویـد در چنـین مـواردي    بدیهی

مـا بایـد از   الح آن بیشتر استصهم باید راست گفت، این یک قانون مسلم عقلی است که هرگاه فساد چیزي از ا
.آن بپرهیزیم

ر شـرایط خاصـی جـایز نیسـت و نبایـد      البته دروغ جوازي و مصلحتی کامال جنبه استثنایی دارد و جز د
موضوع دروغ مصلحت آمیز را دستاویز کرده و بدون جهت یا براي به دست آودن منـافع شخصـی دروغ   ايعده

آمیـز یعنـی   مصلحتدروغ: نویسدخیز میآمیز با دروغ منفعتگویند، استاد مطهري در باره تفاوت دروغ مصلحت
فلسفه راستی پیدا کرده، یعنی دروغی که با آن انسان حقیقتی را نجات فلسفه خودش را از دست داده دروغی که 

3.گوید که خودش سودي برده باشدمیدروغ، ولی دروغ منفعت خیز  یعنی انسان می دهد

35نامه . 1
253حکمت . 2
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یا آبروي مومن،با اهمیتی مانند حفظ جان ردروغ مصلحتی تنها در صورتی جایز است که موضوع بسیا
، لذا در برخی از روایات بـه ذکـر   ابر ظالم یا اصالح بین دو نفر باشدردفع فتنه و فساد، دفع ضرر بدنی و مالی در ب

.1مصادیقی از جواز دروغ اشاره شده است
اهمیت داده اسـت کـه حتـی در    دروغذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اسالم به قدري به موضوع 

.داده است2»توریه«بگوید دستور دروغی کند که انسان دي که ضرورتی ایجاب مرموا
دروغ مصلحتی نشده است، بلکه اصـل کلـی جـواز چنـین دروغـی بـه       اي به موارد اشارهالبالغهنهجدر 

َذاَك َحْيـُث َتْسـَكُروَن : فرمایـد در جامعه میدروغبینی آینده با پیشعلی علیه السالم.صورت کلی اشاره شده است
لُِفوَن ِمْن َغْريِ اْضطَِراٍر  َو َتْكِذُبوَن ِمْن َغْريِ إِْحرَ ِمْن  اٍب  َبْل ِمَن النِّْعَمِة َو النَِّعيِم  َو َحتْ 3اجَغْريِ َرشَ

خوریـد امـا نـه از روى    شوید اما نه با شراب، بلکه بر اثر فراوانى نعمت، و قسم مـى این به هنگامى رخ خواهد داد که مست مى
.اما نه در اثر واقع شدن در تنگناگوئید مىناچارى، دروغ 

پرهیز از دروغ در فرهنگ وحی
خـورد منابع و کتب اخالقی کمتر به چشم مـی رالبالغه که در سایاز جمله مسائل مرتبط با دروغ در نهج

بحثی قرآنی و حدیثی بلکه اعتقادي پیرامون پرهیز از دروغ در فرهنگ وحی اسـت و شـامل مبـاحثی نظیـر عـدم      
علیه پیامبر و علی علیهماالسالم، طهارت قرآن واحادیث از دروغ دروغراسخان در علم، پاسخ به اتهام گوییدروغ

:ترین آنها اشاره می شودکه به مهمشودمی
کـه  ست اتنها هدایتگري داند که نصیحتش را به خیانت نمی آالید و را ناصحی مینرآعلی علیه السالم ق

َو اْعَلُموا أَنَّ َهـَذا الُْقـْرآَن ُهـَو : گویدگاه سخن به دروغ نمیو سخنگویی است که هیچکشانداهی نمیرهرگز به گم
ادِي الَِّذي َال ُيِضلُّ - النَّاِصُح الَِّذي َال َيُغشُّ  ُث الَِّذي َال َيْكِذبَو اْهلَ 4َو املَُْحدِّ

سـازد و سـخنگویى اسـت    اى است که گمراه نمىفریبد، هدایت کنندهاى است که انسان را نمىآگاه باشید این قرآن پند دهنده
.گویدکه هرگز دروغ نمى

پیـامبر  هنگ وحی انجام داده است، منتفی دانسـتن دروغ از  ردر موضوع دیگري که حضرت در دفاع از ف
ـُد لی اهللا عليه و آله و سلم لََقْد ُكنُْت َمَعُه صَو : وسلم استوآلهعلیهاهللاسالم صلی ملََّا َأَتاُه املََْألُ ِمْن ُقَرْيٍش  َفَقالُوا لَُه َيا ُحمَمَّ

، ج تفصیل وسائل الشـیعۀ ؛  )ق1104- 1033(حسـن حر عاملی، محمد بن؛ 359، ص 4، جمن ال یحضره الفقیه؛ )ق381- 311(ابن بابویه، محمدبن علی. ك.ر. 1
ابـن شـعبۀ، حسـن بـن     ؛ 241، ص 100؛ ج 63، ص 74؛ ج8، ص 68، جبحـار االنـوار  ؛ )ق1111- 1036(مجلسی، محمـد بـاقر بـن محمـد تقـی     ؛ 252، ص12

؛ 436، ص مکـارم االخـالق  ؛ )6قرن(طبرسی، حسن بن فضل؛ 87، ص 1، جالخصال؛ )ق381- 311(ابن بابویه، محمدبن علی؛ 9، ص تحف العقول؛ )4قرن(علی
27، ص 4، جمجمع البحرین؛ )ق1085- 979(طریحی، فخر الدین بن محمد

فهمـد؛ مـثال نقـل    بر وزن توصیه سخنی است که دو معنی دارد، گوینده از آن معنی خاصی را که حقیقت است اراده کرده و شنونده معنی دیگـري مـی  » توریه«. 2
آن شـخص  . کسی که دختـرش در خانـه اوسـت   : وسلم کیست؟ شیعه جواب دادوآلهعلیهاهللاجانشین بعد از پیامبر صلی: اي پرسیداهل سنت از شیعهاست یکی از

.السالم بودیهگوید چون دخترش عایشه زن پیامبر بود، از این رو آزاري به آن شخص نرساند؛ در حالیکه منظور شیعه امیرمومنان علتصور کرد که ابوبکر را می
187خطبه . 3
176خطبه . 4
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ِعِه آَباُؤَك َو َال َأَحٌد ِمْن َبيْتَِك  َو َنْح  َعيَْت َعظِيًام  َملْ َيدَّ ُن َنْسَألَُك أَْمراً إِْن أَْنَت َأَجبْتَنَا إِلَيِْه َو َأَرْيَتنَاُه  َعلِْمنَا أَنََّك َنبِـيٌّ َو إِنََّك َقِد ادَّ
اب 1َرُسوٌل  َو إِْن َملْ َتْفَعْل َعلِْمنَا أَنََّك َساِحٌر َكذَّ

تو ادعـاى بزرگـى   ) و سلم لی اهللا علیه و آلهص(اى محمد : من همراه او بودم، هنگامى که سران قریش نزد وى آمدند، گفتند
خـواهیم اگـر پاسـخ مثبـت     اند، ما از تو یک معجـزه مـى  اى، ادعائى که هیچکدام از پدران و خاندانت چنین ادعائى نکردهکرده

شـود کـه سـاحر و    دانیم که تو نبى و پیامبر هستى، و اگـر انجـام نـدهى بـر مـا روشـن مـى       دهى و آن را به انجام برسانى مى
»دروغگوئى

يِّ : و تاکید می فرماید بََّة َو َبَرَأ النََّسَمَة  إِنَّ الَِّذي أَُنبِّئُُكْم بِِه َعِن النَّبِيِّ اْألُمِّ لی اهللا عليـه و آلـه و ص(َفَوالَِّذي َفَلَق اْحلَ
اِمع)سلم  2َما َكَذَب املُْبَلُِّغ َو َال َجِهَل السَّ

لی اهللا صـ (دهـم از پیغمبـر امـى    شکافت و بشر را آفرید، آنچه به شما خبر مـى ) در اعماق زمین(سوگند به آن کس که دانه را 
.خبر بوده استاست، نه آن کس که به من گفته دروغ گفته، و نه شنونده بى) علیه و آله و سلم 

ي هـا یژگـ وسـلم، ذکـر وی  وآلـه علیـه اهللاسم ساده زندگی پیامبر اسـالم صـلی  رهمچنین با اشاره به راه و 
َأْكـَرَم اهللاَُّ َفْلَينْظُْر َناظٌِر بَِعْقلِهِ : داندته حضرت را دروغ و بهتان بزرگ میسو عدم ذکر مقام شایغیرواقعی براي پیامبر 

ْفِك الَْعظِيم داً بَِذلَِك أَْم َأَهاَنُه  َفإِْن َقاَل َأَهاَنُه َفَقْد َكَذَب َو اهللاَِّ الَْعظِيِم َو َأَتى بِاْإلِ 3ُحمَمَّ

آیا خداوند با این کار پیامبرش را گرامى داشته یا به او اهانت نموده اسـت اگـر   بنا بر این هر کس با عقل خویش باید بنگرد که
.این دروغ محض است- به خدا سوگند- کسى بگوید او را تحقیر کرده که

ه خدا و پیامبر بـر هرچیـزي   یی می کند که در آنها دروغ بستن بهاحضرت علی علیه السالم اشاره به فتنه
قِّ  َو َال َأْظَهـَر ِمـَن الْبَاطِـِل  َو إِنَُّه َسيَأِْيت َعَليُْكْم ِمْن َبْعِدي َزَماٌن  لَيَْس فِيِه َيشْ : گیرد و می فرمایدفزونی می ٌء َأْخَفى ِمَن اْحلَ

َماِن ِسْلَعٌة أَْبَوَر ِمَن الْكِتَاِب  إَِذا ُتِيلَ َحقَّ تَِالَوتِِه َو َال أَْنَفـَق َو َال أَْكثََر ِمَن الَْكِذِب َعَىل اهللاَِّ َو َرُسولِِه  َو لَيَْس ِعنْ  َد َأْهِل َذلَِك الزَّ
َف َعْن َمَواِضِعه 4ِمنُْه إَِذا ُحرِّ

دروغ بـه خـدا   تـر از  تر از حق، آشکارتر از باطل، فراوانبه زودى پس از من زمانى فرا خواهد رسید که چیزى پنهان) آگاه باشید(
اگـر آن را درسـت تـالوت و تفسـیر     ،شـود کاالئى کسادتر از قرآن یافت نمى،نزد مردم آن زمان: و پیامبرش یافت نخواهد شد

.)و طبق دلخواه افراد تفسیر شود(کنند، و کاالئى پر خریدارتر از آن نخواهد بود هر گاه از معنى اصلى تحریف گردد 
که خلق را با زبـان راسـتی بـه    داندم پیامبران را رسوالنی صادق میالسالهیاین در حالی است که علی عل

ـ: خوانندراه حق فرا می ـُة َهلُ جَّ ًة لَُه َعَىل َخْلِقـِه  لِـئَالَّ َجتِـَب اْحلُ ُهْم بِِه ِمْن َوْحيِِه  َو َجَعَلُهْم ُحجَّ ِك َبَعَث ُرُسَلُه بَِام َخصَّ ْم بِـَرتْ
ْعَذاِر إِلَيِْهْم  َفَد  قاْإلِ ْدِق إَِىل َسبِيِل اْحلَ 5َعاُهْم بِلَِساِن الصِّ

مبعوث ساخت، و آنان را حجت خویش بر بندگانش قـرار  ،خداوند رسوالن خویش را به وسیله وحى که ویژه پیامبرانش میباشد
بنـدگان را بـه زبـان راسـتى بـه      و به این ترتیـب  .در اثر نفرستادن راهنما نداشته باشند) خداوند(اى در برابر داد تا این که بهانه

.سوى حق فرا خوانده
6َو لْيَْصُدْق َرائٌِد َأْهَله: داندو راستی را از شرایط رهبري می
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.به افراد خود راست بگویدباید راهنماي جمعیت
ادُِق ص: حدیث نقل می کند» صادق«و گاهی از پیامبر با لقب  ُسوُل الصَّ إِنَّ اهللاََّ عليـه و آلـهيل اهللا َو َقْد َقاَل الرَّ

1...ُحيِبُّ الَْعبَْد َو ُيبِْغُض َعَمَله

دارد ولـى عملـش   اى را دوسـت مـى  گـاهى خداونـد بنـده   «: فرموده است) لی اهللا علیه و آله و سلمص(پیامبر صادق و راستگو 
....مبغوض است

سلم به نفی ووآلهعلیهاهللابا بیان رابطه تنگاتنگ خود و پیامبر اعظم صلی185علی علیه السالم در حکمت 
َما َكَذْبُت َو َال ُكِذْبُت َو َال َضَلْلُت َو َال ُضلَّ ِيب : پردازددروغ از هردو می

، هرگـز گمـراه   )اسـت آنچه پیامبر به من فرموده راست و درست بـوده  (گاه دروغ به من گفته نشده ام، و هیچهرگز دروغ نگفته
.نبودم و هرگز کسى بوسیله من گمراه نشد

َأْيَن الَّـِذيَن َزَعُمـوا :ائمه می دانند دروغگو می خواندچنین کسانی که راسخان در علم را غیرو گاهی این
اِسُخوَن ِيف الِْعْلِم ُدوَننَا  َكِذباً َو َبْغياً َعَليْنَا أَْن َرَفَعنَا اهللاَُّ ُُم الرَّ 2َو َوَضَعُهْم  َو َأْعطَاَنا َو َحَرَمُهْم َو َأْدَخَلنَا َو َأْخَرَجُهمأَهنَّ

کجـا  (کردنـد  کردند راسخان در علمند نه ما و این ادعا را از طریق دروغ و ستم بـر مـا عنـوان مـى    کجا هستند آنانکه ادعا مى
مـا را در حـریم   اخت، به مـا عطـا کـرد و آنهـا را محـروم،     که خداوند ما را برترى داد و آنان را پست و خوار س) هستند تا ببینند

.نعمت خویش داخل، و آنان را خارج نموده است
إِْن َنطَُقـوا َصـَدُقوا َو إِْن َصـَمتُوا َملْ : دانـد هاي راسخان در علم را صدق و راستگویی مـی و از جمله ویژگی

3ُيْسبَُقوا

کسى از آنان سبقت نگیرداگر سخن گویند راست گویند، و اگر سکوت کنند 
که در آن فرمایندالسالم در باره احادیث جعلی و دروغ بستن بر پیامبر نیز مطلب جالبی بیان میهیعلی عل

إِنَّ ِيف َأْيِدي النَّاِس َحّقًا َو َبـاطًِال  َو ِصـْدقاً َو َكـِذباً َو َناِسـخاً َو َمنُْسـوخاً  َو : یجاد می کننداي اولیه علم رجال را هاپایه
َعـَىل َعْهـِدهِ )لی اهللا عليـه و آلـه و سـلمص(َعاّماً َو َخاّصاً  َو ُحمَْكًام َو ُمتََشاِهباً َو ِحْفظاً َو َوْمهاً  َو لََقْد ُكِذَب َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ 

أْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّار:ى َقاَم َخطِيباً َفَقاَل َحتَّ  داً َفْليَتَبَوَّ 4َمْن َكَذَب َعَيلَّ ُمَتَعمِّ

آنچه در بین مردم شایع است هم احادیث حق است و هم باطل، هم راست و هم دروغ هم ناسخ و هـم منسـوخ، هـم عـام و     
ى حفظ شده و هم روایـاتى کـه طبـق ظـن و گمـان روایـت       هم خاص هم محکوم و هم متشابه، هم احادیثى است که بخوب

آن قدر به آن حضرت دروغ بسته شد که به پا خاسـته خطبـه خوانـد    ) لی اهللا علیه و آله و سلمص(در عصر پیامبر . گردیده است
»هر کس عمدا به من دروغ ببندد جایگاه خویش را در آتش جهنم باید انتخاب کند«: و فرمود

السالم را به دروغگویی متهم کردند که حضرت بارها از خـود  ازه اي علی علیهاندتاآخرین مطلب اینکه 
:دفع اتهام نمود
َغِر بَِكَالكِِل الَْعَرِب .1 ـأََنا َوَضْعُت ِيف الصِّ ُت َنَواِجَم ُقُروِن َربِيَعَة َو ُمَرضَ َو َقـْد َعلِْمـتُْم َمْوِضـِعي َو َكَرسْ

ِصيَصةِ عليه و آله و سلملی اهللاصِمْن َرُسوِل اهللاَِّ  َوَضـَعنِي ِيف َحْجـِرهِ َو أََنـا بِالَْقَراَبِة الَْقِريبَِة َو املَْنِْزلَِة اْخلَ
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نِي إَِىل َصْدِرهِ  نِي َجَسَدهُ َولِيٌد َيُضمُّ نِي َعْرَفهُ َو َيْكنُُفنِي ِيف فَِراِشِه َو ُيِمسُّ ـَو ُيِشمُّ ْ َء ُثـمَّ َو َكاَن َيْمَضُغ اليشَّ
1َو َما َوَجَد ِيل َكْذَبًة ِيف َقْوٍل َو َال َخطَْلًة ِيف فِْعلُيْلِقُمنِيهِ 

را درهـم  » مضـر «و » ربیعه«هاى بلند درخت قبیله خاك افکندم و شاخهه من در دوران نوجوانى، بزرگان و شجاعان عرب را ب
دانیـد، او مـرا در   از نظر خویشاوندى و قرابت و منزلت و مقام ویژه نسبت به رسول خـدا مـى  شما بخوبى موقعیت مرا،شکستم

فشـرد، و در اسـتراحتگاه مخصـوص    در آغوش خـویش مـى  ) همچون فرزندش(من کودك بودم او : دامن خویش پرورش داد
جویـد و در دهـانم   م، غـذا را مـى  کـرد چسـبانید و بـوى پـاکیزه او را استشـمام مـى     داد، بدنش را به بدنم مـى خویش جاى مى

. هرگز دروغى در گفتارم نیافت و اشتباهى در کردارم پیدا ننمود. گذاشتمى
َل َمـْن لی اهللا عليه و آله و سلم صَأ َتَراِين أَْكِذُب َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ .2 َقُه َفـَال أَُكـوُن َأوَّ ُل َمْن َصدَّ َو اهللاَِّ َألََنا َأوَّ

2َكَذَب َعَليْه

و اگـر از او خبـرى غیبـى نقـل     (دروغ ببنـدم  ) لی اهللا علیـه و آلـه و سـلم   ص(کنید ممکن است من به رسول خدا آیا گمان مى
به خدا سوگند من نخستین کسى هستم کـه وى را تصـدیق کـردم و هرگـز مـن اول      ). کنم ممکن است خالف واقع باشدمى

.کسى نخواهم بود که او را تکذیب نمایم
ُل َمْن آَو لََقْد َبلَ .3 َمَن بِِه  أَْم َعـَىل َغنِي َأنَُّكْم َتُقولُوَن َعِيلٌّ َيْكِذُب َقاَتَلُكُم اهللاَُّ َفَعَىل َمْن أَْكِذُب َأ َعَىل اهللاَِّ َفأََنا َأوَّ

َجٌة ِغبْتُْم َعنَْها َو َملْ تَ  َقُه َكالَّ َو اهللاَِّ َو لَكِنََّها َهلْ ُل َمْن َصدَّ 3ُكوُنوا ِمْن َأْهلَِهاَنبِيِِّه َفأََنا َأوَّ

ام آیا به خـدا دروغ بسـته  ؟امخدا شما را بکشد، به چه کسى دروغ بسته» گویدعلى خالف مى«: گوئیدبه من خبر رسیده که مى
آنچـه  (بـه خـدا سـوگند    . نه این طور نیسـت ؟امیا بر پیامبرش که نخستین مصدقش بوده.که خود نخستین مؤمن به او هستم

.که شما از آن پنهان بودید، و اهل درك آن نبودید) ام واقعیتى استگفته
4َو اهللاَِّ َما َكتَْمُت َوْشَمًة َو َال َكَذْبُت كِْذَبةً .4

.امام و هیچگاه دروغى نگفتهبه خدا سوگند هرگز حقیقتى را کتمان نکرده

نتیجه
السـالم اسـت کـه افـزون بـر      علیهمؤمناناي ماندگار از سخنان موالي متقیان امیر مجموعه»البالغهنهج«.١

اي است کـه بیـانگر نـوعی    صفت رذیله»دروغ«بخشد؛ و ها نیز عشق و نشاط میها، به دلجذب اندیشه
زمینـه رسـوایی و   باشد و ضـمن فـراهم آوردن   نفاق و منصرف شدن از حق بوده و کلید تمام گناهان می

.کشاندزبونی، انسان را از لحاظ فکري، فرهنگی و اخالقی به پستی می
که در زبان عربی با کذب مترادف است، سخن ناراست، قول ناحق،خالف حقیقت و ضد صدق » دروغ«.٢

.است
ي کوتـاه  هـا ها، و جملـه ها، نامهباشد، منتخبی از خطبهمی» شیوه بالغت«در لغت به معناي » البالغهنهج«.٣

از میان صـدها کتـاب و   در قرن چهارم هجريالسالم است که توسط سید رضیموالي متقیان علی علیه
.استمنبع گردآوري شده
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از دست دادن پایگاه اجتماعی و اعتمـاد مـردم، پیوسـتن    ،آبروییبی،رسوایی،بار دروغاز جمله آثار زیان.٤
. کندهاي فکري، فرهنگی و اخالقی سقوط انسان را فراهم میدروغ زمینهاست و به صفوف منافقان

شود ولـی  هاي فراوانی چون دشمنی، حسادت، تامین منافع دنیوي، طمع یا عادت انجام میدروغ با انگیزه.٥
.دانست» و ضعف ایمان و اعتقادضعف نفسانی«رامهمترین عامل آنمی توان 

تـرین انگیـزه دروغ   ها رفت و از آنجایی که مهـم باید به سراغ ریشهبراي درمان این صفت رذیله نخست.٦
هاي ایمان و اعتقاد را تقویت کرد؛ عـالوه بـر آن تعمـق و تفکـر در     ضعف ایمان و اعتقاد است، باید پایه

علیـه السـالم   مؤمنـان کنـد؛ البتـه امیـر    آثار زیانبار دروغ نیز به درمان این صفت زشت اخالقی کمک می
تـوان بـه   هاي ساده اي که منجر به ریشه کنی دروغ در نهاد انسان می شود؛بیان کرده که مـی برخی روش

.ایم، ارتباط مسوالن با مردم را نام بردبیان نکردن هرچه شنیده
د براي جلوگیري از فتنه و فساد، حفظ جان و آبروي مومن، دفع ضرر بدنی و مالی در ردر پاره اي از موا.٧

ح بین دو نفر می توان دروغ گفت و توریه نمودکه جـواز چنـین دروغـی بـه صـورت      برابر ظالم یا اصال
البالغه اشاره شده است کلی در نهج

بـه  وسـلم  وآلهعلیهاهللاداند و دروغ را از پیامبر اسالم صلیاز دروغ گفتن منزه میراعلی علیه السالم قرآن.٨
.داندمنتفی میکلی 

کند که در آنها دروغ بستن به خـدا و پیـامبر بـر هرچیـزي فزونـی      هایی میحضرت گاهی اشاره به فتنه.٩
سـلم بـه نفـی دروغ از هـردو     ووآلـه علیهاهللاگیرد گاهی با بیان رابطه تنگاتنگ خود و پیامبر اعظم صلیمی
داند و بارها از خود دفع اتهام هاي راسخان در علم را صدق و راستگویی میپردازد و از جمله ویژگیمی

.کندمیدروغ
والحمد هللا رب العالمین
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