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 استاد سید جواد بهشتی  چهارمجلسه ی 
 صداقتموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 مکارم اخالق

 ...سالم و درود خدا بر شما
می فرماید من برای اما خود پیامبر اسالم است، بعثت پیامبران تعلیم و تربیت ی فلسفه  :فرمایدقرآن کریم به ما می 

  بعثت   ،آمده ام "اخالق"
 
  م  مکارِ  م  م  ت  ِل

 
  .خالقال

و  د دار این درختی است که ریشه در اعتقادات  است؛ های تعلیم و تربیت اخالق از میوه ،نیم این طور معنا کنیم کهاشاید بتو 
 ود.ش ها معلوم می در رفتار انسان ی آنها میوه

ند که پرسیدرا می از ائمه هم این سوال  ؟؛ستا ه چیزهاییچ – یعنی بزرگی های اخالق - "مکارم اخالق" داز پیامبر پرسیدن
ی همه  :امام صادق علیه السالم فرمودند ست؟چی – ستان آبرای  ،پیامبر عزیز اسالمتمام زحمات که  -مکارم اخالق 

 ."و وفای به عهد ،امانت، صداقت " :نده اپیامبران برای این سه موضوع آمد
 ...کنیم گفت و گو -است  یک موضوع فوق العاده مهم که برای ما عادی شده -، م راجع به صداقتهاین برنامه می خوادر  

 صداقت 
 ت   است که: فرموده راپیغمبر به ما این  !از همه راستگوتر خود خداست

 
 خ
 
 ل

 
 وا بِ ق

 
  خالِق ا

 
رایید آبی ،ای مسلمان هایعنی ، هِ الل

 است.یکی از اخالق های خدا همین راستگویی که  ؛به اخالق های خدا ،خودتان را
 و م  

 
  ن  مِ  ن  حس  ن ا

 
 ه ِق الل

ا  
  ست؟!راستگو تر از خدا کیست ،یال

 و م  
 
  ن  مِ  ق  صد  ن ا

 
 الل

ا
 ست؟!راست سخن تر از خدا کیست  ،ه حدیثا

تا  ،پیغمبری رسیدمقام به که الله علیه و آله و سلم صلی پیامبر عزیز ما  .دروغ نمی گفتند ،بودندگو خدا پیامبران راست بعد از
نفر  ۴۰شاید ای  که جلسه  ...؛ در یکتا از آسمان فرمان رسید که پیامت را علنی کن ،کردمخفیانه فعالیت می، سه سال

د رسالت خودش را ایفا هخوا می ،اولین جلسه است که پیامبر ما این حال – نده بودشداز بستگان پیامبر جمع و بودند حاضر 
بین ما زندگی که  سال است  ۴۰ !نه :همه گفتند ؟!آیا تاکنون از من دروغ شنیده اید :گونه آغاز کرد سخن خود را این -د کن

من با شما راست  "؛صداقتد: "کنموضوع شروع می پیامبر اسالم کارش را با این  ،ببینید. یمه اما دروغ نشنیدو  ،کنی می
 !.من با شما راست بودم !،گفتم

یق  صد 
زبان و چشم و دلش  ،یقاما صد   .صادق کسی است که راست می گویدو  است، راستیق یعنی کسی که تمام وجودش صد  

یق را برای لقب صد   :دو لقب را از آسمان برای یک مرد و یک زن آورد ،امین جبرئیل   که در حدیث می خوانیم است؛ راست
درست ترین  و ها راست ترین فاطمه ی زهرا. یعنی این ،و لقب صدیقه را برای زهرای مرضیه ،امیرالمومنین علی بن ابیطالب

 .انسان های تاریخ اند
 ،برای مریم آمده است ، و صدیق ،برای یوسف ست،آمده ا این لقب ها برای یک مرد و یک زن ،در کتاب آسمانی ما قرآن

 !خوشا به حال کسانی که راست هستند .صدیقه
 تفاوت دروغ و نفاق
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خواد نقطه مقابل  قرآن کریم وقتی میاست. نفاق  و دورویی است، و دیگری یکی دروغ ،استآمده دو کلمه  ،در مقابل راست
  سِم بِ  :ای در قرآن داریم به نام سوره منافقون سوره ما د؛ر آو  دو کلمه می د،توضیح بده ار راستی 

 
 ،حیمالر   حمِن الر   هِ الل

 ن  إ شهد  قالوا ن   المنافقون   ک  ذا جاء  إ
 

دهیم که تو گفتند ما گواهی می ،منافق ها آمدند نزد تو ای پیامبر ،اللهِ  ک رسول
 ن  اِ  علم  الله ی   و !خداییی فرستاده 

 
 ک ل

 
  و ...،اما !او هستیی داند که فرستاده خداوند می،  ه  رسول

 
 ن  اِ  شهد  ی   ه  الل

 
 
 .دهد که منافقان دروغگویان اند خداوند گواهی می ،کاذبونالمانفقین ل

معلوم  ویید؟!!گ شما دروغ می وید کهگ چرا خدا می، خداییی تو فرستاده که حرفشان این بود  ...،دروغ نگفتندکه منافقان 
 است. این دروغ م؛باور داشته باشییک طور دیگر در دل  م واظهار نظر کنی طور کییعنی  است!، نفاق و دورویی ودش می

در همین خیابانی که ما کسی از  مثاًل  ،است گاهی خبر دروغ .دروغ مخبری ، ودروغ خبری نوع است:دروغ در حقیقت دو 
بعد  ،نده انفر کشته شد ۷و  است شده یتصادف ،همین خیابان نزدیک آورد که در خبر می، زاده عبدالله هستیم  جوار امام

 تدوستکه  ویدگ مثال می گو است، دروغمخبر  است، اما راستگاهی خبر  است؛ خبر دروغکه بینیم می و کنیمبررسی می
 د...ندار اما در دل باور  ،به مدیریت قبول دارمو من شما را به رهبری می گوید که  وید، مثالگ دروغ می ، امادارم

 راه مستقیم
خدایا ما را به راه " :ده بار این دعا را بخوانیم حداقل که است واجب ،ما مسلمان ها در روز ...!صداقت عجب کیمیایی است

اما  - ؛ها نعمت دادیم راه کسانی که به آن د:ده توضیح می است...، راهیچه  ،نیم راه راستاد نمی "راست هدایت فرما
!؛ نفهمیدیم راه مستقیم چه راهی استباز هم، ما   -است!ما نعمت داده ی به همه خدا  !خباست، واضح نشده قصه هنوز 

یعنی  .صالحانو  ،شهیدان ،صدیقان ،پیامبران :گروهچهار راه این  ،راه مستقیم د کهده برای ما توضیح می ءسوره نسا در 
 وید کهگ می د، وبر  ذهن خودش نام می در بار از این افراد چهارروزی  قلحدااند،خو  که نماز می،یک مسلمان ،در حقیقت

یعنی کسانی  است، راجع به صدیقان ،بحث ما حال .صالحان ، وشهیدان ،صدیقان ،پیامبران هستند:های من  ها الگو این
 .که تمام وجودشان راستی است

 ،در جامعه جهانی ، ودر جامعه ایران می گوییم!دروغ فراوان  خودمانمتاسفانه ما در جامعه  !خواهر گرامی !برادر عزیزای 
وزارت  ی گاهی نماینده ... .دروغ وجود دارد ،در ادارات ما ، ودر بازارهای ما ،در خانه های ما ،وجود دارد ی،اوانبه فر دروغ 

 خط قرمز   د!؛ همچنینوجود دار در حد بحران کرونا  ،خیال نباشیدبی وجود دارد، وکرونا هنوز که  دکن بهداشت اعالم می
 !آن هم در حدی خطرناک وجود دارد،ما ی در جامعه  ،دروغ

 .کنیماز خودمان شروع و  ،کنیمفکری  کبیاییم همه با هم ی
 اثر دروغ و ترک دروغ

اسم کتابش  - کتاب او را می خوانند ،اخالق بخوانند دنهخوا ها سال کسانی که می که ده - استعالمی  و استاد اخالق
 د!کنناگر کسی یک دروغ بگوید هفتاد هزار فرشته به او نفرین میاست که در این کتاب نوشته است ، او جامع السعادات 

 پیش نمی کار ،کنیمهر کاری می ، یعنیکنند یعنی توفیقات ما را از ما می گیرندنفرین می اگر د،و معصوم ان دفرشته ها پاکن
 که هست اگر کسی  حال؛ ودش قفل میکار که بینیم  بعد می ،کنیمریزی میبرنامه ،کنیمشورت میم ،کنیممطالعه می ود؛ر 

دروغ  که نیماد می گیما هم...! میلیون  ۷ ویدتا دروغ بگ  ۱۰۰ گرا  !کنندهزار فرشته به او نفرین می ۷۰۰ وید،ده تا دروغ بگ
 است! چقدر بدکه نم اد ولی نمی است، بده

به که هر شب  اینی حوصله و  ،من به انواع و اقسام گناهان آلوده هستم !یا رسول الله :نزد پیغمبر گفتیک جوانی آمد 
نسخه به  یکشما  وید کهگ می را با صراحت و صادقانه این ؛ندارمبنشینم را  شما  منبر شما و سخنرانی یپا  م ویمسجد بیا

م اول ه او - یی!دروغ نگوکه فرمود به من قول بده  و پیغمبر قبول کرد ؛مومن خوب بشکه  !پند کی ،دوا کی !یدهمن بد
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 کی ،دید با هر کار خالفی د،ولی بعد که رفت عمل کن د!؛ندار  یاین که کار  د،باش :گفت –ان است خیلی آسکه فکر کرد 
کسی که به چیست؟ پیام این قصه !. دروغ نگفتو  ،گفت به عهدم وفا می کنم ،ولی به عشق پیغمبر است، دروغ همراه

 ...!دروغ نگو د:کن دوا تجویز می کش ییپیغمبر برااست، انواع و اقسام گناهان آلوده بوده 
 ،هذا :قرآن می فرماید ،را در قیامت خواهند دید خودراستگویان نفع راستگویی  :فرمایدمی ،قرآن کریم کتاب آسمانی ما

 ادقین ِص لص  ا ینفع   ،روزی است که ، یوم   ،امروز
 
ما که چنین روزی در  د!خور  ن میاراستگویی راستگویان به دردش ،مه  دق

راست بگو گرچه به " :امیر مومنان علی علیه السالم فرمود .بیندوزیمای سرمایه باید  ،جهان آخرت ، وروز قیامت ،پیش داریم
 د".باش وت ضرر

 جلب منفعت
دلیل این است که  مهمترین د:تا دلیل دار  ۷،۸ ویند؟گ چرا آدم ها دروغ می:با هم مرور کنیم را این برنامه حرفی دربیاییم 

 ،این عبا یا این صندلییا یز ماین ای آقای فروشنده، مثاًل می پرسم که  ؛جاذبه ی دروغ برای منفعت است نفعی در آن است،
 نیاتومهزار  ۵ آن فاوتاما ت بفروشد، هزار تومان ۱۵به می تواند هزار تومان هم  ۱۰ ویدهم بگ دناتو  میاو  چه قیمت است؟

به و اضافه کن به قیمت آن میلیون  ۳-۲ د؟یه اخرید به چه قیمتیشما   رااین ماشین یا بپرسم که  می کند؛ که سود است
 ۷۰ ویدبگ دناتو  میهم  ،میلیون ۶۰ ویدبگ دناتو  هم می مایلم که این ماشین را بخرم، صاحب ماشین من چون من بفروش

دروغ  ها اولین دلیلی که آدم است...!؛ دروغ درنفعی  کی و است دروغ منفعتی جاذبه  دارد! ده میلیون فرقاما  ،میلیون
 است. منفعت ویند،گ می

 تبرئه کردن
االن از من  ،ما هخوب انجام نداد اکارم ر و م ه امن مسئول یک کاری بود. به عنوان مثال  است... خودکردن دلیل دوم تبرئه 
 ه؟برای چ ...!، اما مه اکرد هاییکار  چهمن و به دروغ گزارش می دهم که م ویگ دروغ میمن  د، ولینهخوا گزارش کار می

مرد  ، یاخانم خانهیا  ،بچه کنه یاخ در . مثالً آبروی خود را دوست دارم ،دوست دارم راچون خودم  !خود تبرئه کردن یبرا
و بگوید  دتبرئه کن را د خودشهخوا میدر این حال او  د،کنن پرس و جو می او از است،آنگاه ردهکای کوتاهی  ،خانه ای

برای تبرئه یعنی دروغ می گوید  ؛این قالی خراب شدهیا ،این ظرف شکستهیا  است، که این غذا سوخته است تقصیر من نبوده
 !خودی 

 داستان راستگویی
شوهرش  ست! در حالی کهب را در ها ،همسر عزیز مصراست؛ یوسف ی قصه  دارد،وجود که در قرآن ای قصه شیرین ترین 

 ،به سمت دریوسف صدیق اما در این حال،  !بستها را  درو  ،خود را آرایش کرد ،آمد به سراغ یوسف ...،سر کاراست به رفته 
در را ، خانه از راه رسید  مرد ،همین لحظه در !پاره شداما  ،محکم گرفت رالباسش  یوسف وبه دنبال او هم دوید  !،فرار کرد

نم که انمی د - "یک کسی از اهل او" :قرآن می فرماید حال ؛دادگاهی تشکیل شددر اینجا  ....،باز کرد و این صحنه را دید
قضاوتی آن  –است، اما در هر حال در گهواره بوده  کودکی دنه ابعضی از مفسرین گفت است ولی بوده چه کسیمحیط  در آن

یوسف به او  است که معلوم وید، وگ زلیخا راست میاست، اگر می بینید لباس یوسف از جلو پاره شده  که کرد این بود که
در  وید.گ زلیخا دروغ می وید وگ یوسف راست میاست، پاره شده  عقباما اگر دیدی پیراهن یوسف از  است؛ حمله ور شده

محورش است و در قرآن  آمده  ی کههایقصه چه بسیار  !دروغگویی استو یی راستگو درباره یقصه ای  ،قصه اصل این
 .کاذبو صادق ، کذبو صدق  ،دروغگویی و راستگویی است: لقهمین خ  

 و تاریخ دروغ گویی در جامعه
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اما این اسم  ؛ها سجاد بودند همه امام د؛صادق بودن نهمه اماما !خب ،گوییم امام صادق علیه السالم ما به امام ششم می
ی یدروغگو ،ه السالمعلیزمان امام صادق  این است که در شیمعنا ،بزرگان ما می فرماینداست؛ ها در آسمان طراحی شده 

برای حفظ  !دروغ می بستند ،به دین !به پیامبر اسالم دروغ می بستند !بستندحتی به خدا دروغ می ،بین مردم رایج شده بود
 نامیده است. صادق را این پیشوا ،خداوندپس  ؛گفتندن دروغ میادشآسایش خوو  ،ناسالمت خودش

انسان خیلی تعجب می  .به نام عالمه عسکرید، چند سال قبل از دنیا رفتندر تهران زندگی می کردند  یک عالم شیعی، که
ی معنا است؛ جلد ۳ ، کهصحابی دروغین ۱۵۰ است درباره ی نوشته یکتاباست! عالمه عسکری  چه خبردر تاریخ کند که 

به  ! در اصلاصاًل چنین کسانی نبودنداست، در حالی که ها حدیث نقل شده  از آن تاریخ اسالم درنفر  ۱۵۰ است که این آن
 !نده ابافت ار  اه اصاًل این ،به دنیا نیامده اندبلکه  ،دننگفته باش حدیثینه این که  ،نده اآمدنیدنیا 

جا آن یک قاضی  -کاخ ابن زیاد، در !. جنایت کرد ودش با دروغ می ه بسیار کهچو  ،خیانت کرد ودش با دروغ میه بسیار که چ
در کاخ  عروه هانی ابنماجرا این بود که  - !را انجام بدهخود ماموریت و برو  : شریح گفت زیاد به ابن -هست به نام شریح

گفتند از و  ددیدن او را مردم ،مد باالآشریح  - ه کرده بودندصر محا ران دادگاه ار داشت که آهزار یحالی که  بود، در ابن زیاد
رو به انقالب امام حسین را از این  ساساً ا و در نتیجه دروغ گفت کی- ! اوسالم بودکه  من دیدم  :گفت شریح ؟هانی  چه خبر

 همه در اثر ؛تغییر کردند ،تطمیع وتهدید با  ،هماز این قضایا ن و بعد اشینه هااخ د بهمردم همه رفتنبعد از آن،  -!ن رو کردآ
 !دروغ یک قاضیک ی

 طعم ایمان
 :از این موضوع شروع کنند ، بایدقرآنی کنند را خود اخالقو  ،خدایی کنند خود را نبال این هستند که اخالقایی که ده نآ

با  ؛تا ۶ ،تا ۷ ،تا ۸ ،تا ۹تبدیل کنیم به  را، آن گوییم تا دروغ می ۱۰ مثالً  روزیکه بینیم  اگر می ،کنیم تمرین  .راستو دروغ 
موال  .گرچه به ضرر ما باشد ،ن دور کنیمخودما شخصیتی را از حوزه  "دروغ"این  که قراری بگذاریمک ن یاخودم

 .مومن طعم  ایمان را نمی چشد اگر دروغ بگوید  -عجیبی استی خیلی جمله -:امیرالمومنین فرمودند
، در جواب می گوید:"شوخی کردم" "دروغ گفتی؟چرا دروغ " :موییگ می است؛ شوخی کردن گفتن یکی از دالیل دروغ

وای به حال! وای به حال! وای به حال  کسی " :امروزی ها می گویند "خالی بندی"!. امیر المومنین علیه السالم می فرماید
؛ پس مومن، طعم ایمان را نمی چشد اگر دروغ بگوید، چه به طوری جدی "که برای خنداندن یک جمعی دروغ می گوید

 و تصمیم بگیریم دروغ نگوییم. بیاییمپس دروغ بگوید و چه به شوخی! 
 صداقت در همه جا

به  !دییبه خدا راست بگو. دروغ را در خانه باب نکنید وبه بچه های خودتان دروغ نگویید  که حتی امام علیه السالم فرمود
دروغ چیزی است که همه . ن می گوید بعضی ها به خودشان دروغ می گویند!آ! قر ...به خودتان ! وام زمان راست بگوییدام

فل کنند ، کلید آن خانه ق همه ی بدی ها را اگر درخانه ای بریزند و" :ده است کهویازدهم فرم محدیثش را شنیده ایم، اما
 ."دروغ است

دروغ های رئیس جمهور خودشان را  ؛ آمریکایی ها طوری شده است کهمبتالستمسئله  به اینمتاسفانه جامعه ی جهانی 
کایی در گذشته آمری ؟! ، دوهفته ی قبل چند تا دروغ گفت؟!ی گذشته آقای ترامپ چند تا دروغ گفت ه هفته، کشمرند می

ما راست می گوییم، اما االن خودشان هم فهمیده اند که دروغ وجود  ند کهدوری جلوه می داها و اروپایی ها خودشان را ط
 دارد! در اروپا وجود دارد! در آمریکا وجود دارد! ولی خودشان را یک طوری به دنیا معرفی کرده اند که ما راستگویان هستیم.

 .اخالق محمدی را با صداقت آغاز کنیم ...، وما بیاییم از خودمان شروع کنیم
 شما... ارخدا نگهد
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