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آورم و از زمانی که کم و زیاد  تا جائی که از دوران خردسالی خویش به یاد می

. ام خوب و بد را تشخیص می دادم همیشه از دروغ و دروغگوئی متنفر بوده
کمی که بزرگتر شدم و توانستم سردی و گرمی دنیا را بیشتر بچشم، هر زمان که 

ها به دشمنی  یل دوستیدر جستجوی ریشه های این همه ستم و بیدادگری و تبد
در . می رفتم، سرراست نخستین نشانه ها را در دروغ و دروغگویی می یافتم

طول تجربه های مختلف زندگی در داخل و خارج هر جا که با دروغی مواجه 
بود، بیش از پیش  می شدم و بویژه اگر جانب دوستی، فامیلی و یا همفکری می

قع دوستان و نزدیکانم نیز دلگیر و دلخور خوردم تا جائی که بعضی از موا جا می
  . می شدند

های دینی سر و کار  ام و با محیط و چون هماره کم و زیاد به دین عالقمند بوده
های دینی نیز  ام، طبیعی بوده که پرسش های خود و جامعه ام را در آموزه داشته

تن معنایی از جستجو کنم زیرا دین، آنگونه که من تجربه کرده ام، بدون در برداش
راستی و وفای به عهد و پیمان و عدالت ورزی و آزادی و کرامت انسانی 

با مطالعه کم و زیاد در دین و تجربه های دینی، به ویژه بر مبنای . وجودی ندارد
قرآن و نهج البالغه، به این باور رسیدم که  اصل اساسی همۀ ادیان اعم از اسالم 

بر اصالح بشر به سمت و سوی راستی . ..، یهودیت، مسیحیت و بودیسم و
ودرستی ، آزادی و عدالت نهفته است  زیراکه روح عالم هستی بر راستی و 

بدون وجود آزادی، راستی و درستی و پاسداری از حقوق . درستی استوار است
در فضایی که ناراستی ها بر راستی ها غلبه . آدمیان، خدا هم پرستیده نمی شود
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این . ید گفت آنچه که پرستیده نمی شود همان خدای یکتاستدارند بی تردید با
  . اند هاست که در لباس پرستش خداوند درآمده ها و کیش شخصیت منیUت

شوربختانه در طول زمان در بسیاری از جامعه های دیندار، به تبع فساد رهبران 
دینی، اصالت کسب و حفظ قدرت به جای دین ورزی حقیقی نشانده شده است 

ایی که گاه دینداران واقعی برای حفظ دینشان از دستبرد قدرتمندان راه کوه تا ج
این داستان دردناک جامعه های به ظاهر دینی شاید . گرفتند و بیابان در پی می

برای ما ایرانیان نباید چندان جای تعجب باشد، چرا که گویی یک قاعده بوده 
ثر همین از خودبیگانگی دینی و اگر نیک بنگریم مشاهده می کنیم که در ا. است

امان، حال و احوال علم و فن، و ادب و حتی مکاتب فلسفی و اجتماعی امان 
از دسپوتیسم سنتی امان تا ناسیونالیسم تا لیبرالیسم و سوسیالیسم[مان همگی 

  . اند گویی موجوداتی ساختگی و جعلی و ناحقیقی بوده
، ده ٥۷در سال ران امید و آرزو و با هزاو با این روحیات هنگامی که شادمانه 

روزی قبل از پیروزی انقالب به وطن برگشتم، در رویای ایرانی بودم که در 
شاهنامه سراغش را داشتیم؛ سرزمینی خدا دوست و خردمند و پر از راستی و 

از سر حادثه روزگار ولی طولی نکشید در رسانه های گروهی شروع به به . درستی
وزنامه انقالب اسالمی آن زمان من هم در مسئولیت ر. فعالیت شبانه روزی کردم

مانند هزاران هزار ایرانی انقالبی بر این اندیشه بودم که در بهار آزادی، راستی و 
درستی و داد ورزی و اخالق در جامعه رواج خواهد یافت و ایرانی جدید در حال 

ولی برعکس، در این دوران بیش . تولد است، چیزی شبیه رویای ایرانیان فوکو
همیشه و بلکه هر روز و هر ساعت مثل روز روشن با انواع دروغ و از 

دروغگوئی از جانب سردمداران و اربابان قدرت دینی مواجه بودم و از کسانی 
و البته . که وقتی از دور به آنها می نگریستم حتی تصورش برایم ممکن نبود
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ب و وقتی تحملم از این همه رذالتهای یومیه سر رفت، نصیبم از انقال
  .هایش زندان گشت و سپس تبعید ارزش

چه در دوران زندان و چه بعد از آن، هرگاه دروغی را مشاهده می کردم بویژه نزد  
دینداران، به خصوص هرچه بیشتر به قم و مشهد نزدیک می شدم، وقتی چیزی 
می گفتم و اعتراض می کردم که چه نیاز به دروغ است، آنچه که در نهایت بهش 

خاطر مصلحت دین خدا و دنیای مردم و به "این عبارت بود که به  می رسیدم
و حتی برخی به اصطالح . گاهی الزم است دروغ گفت" طور مصلحت آمیز

آوردند که در شرایطی خاص، دروغ در دین جایز و  ها استدالل هم می حوزوی
ولی حقیقتش هرگز در زندگی برایم ممکن نشد بپذیرم که ! واجب شمرده است

حت دین و مردم در دروغ، خواه از نوع ساده اش خواه مصلحت آمیزنهفته مصل
چگونه دینی که مدعی است بر اصول راستی ، آزادی و عدالت و  تجاوز . باشد

نکردن به حقوق افراد استوار است، با دروغ مصلحت آمیز می تواند همچنان 
  آخر این چه پاراداوکسی است؟! استوار بماند؟

مصه های سردرد آوری بود که به تدریج وارد تحقیق درون درست در چنین مخ
بیشترین حساسیتم روی همین .  دینی در باره این پدیده شوم و خطرناک شدم

ادعای درست بودن دروغ مصلحت آمیز بود و همه اش در تالش یافتن 
های تایید دیندارانه از این  هایی قانع کننده به این پرسش بودم که ریشه پاسخ

و اینک حاصل این تجربه و تحقیق در اختیار شما .  به کجا می رسدمقوله 
امیدوارم این پژوهش توانسته باشد روشنایی ای هر چند .  خواننده محترم است

های دینی به سبک آنچه ما در ایران امروز  اندک بر این درد بزرگ جامعه
  !و توفیق همه از او است. کنیم بیندازد مشاهده می

  ربینیمحمد جعفری ما
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مدتهاست به شدت درگیر این پرسشم که اگر بخواهیم دست روی یکی از ریشه
های اساسی نابسامانی ها و دردها و معضالت فراوان و روبه افزایش زندگی 
جمعی و فردی ما ایرانیان، در داخل و خارج هم فرقی نمی کند، بگذاریم، آن 
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پاسخی که . وجود دارد، کدام استریشه که، در باره آن، امکان توافق همگان، 
 .آن ریشه دروغ است: است برای این پرسش یافتم، این

کنم از قرار مشکل ما این است که دروغ می گوییم و  بی تعارف عرض می    
هم در سیاستمان و هم در . گوئیم هم به خود و هم به دیگران دروغ می. زیاد هم

دشمنانمان، در هر فرصت و هرجا،  آموزش پرورشمان، هم به دوستانمان و هم به
  . گوئیم دروغ می

. امر واقع دیگر این که، از انقالب ببعد،  میزان دروغگویی در افزایش است    
عوامل روانی ناشی از تنظیم روزمره رابطه با قدرت، بنابراین، احساس ناامنی، 

شیوع عمری به درازای تاریخ استبداد تا هم اکنون ادامه دارد، بی شک  علت 
ولی به نظرم تنظیم رابطه با سیاسی و . دهد  گیر را توضیح می این مرض همه

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی فرد و گروه با  دولت استبدادی، پایه تنظیم 
آیا راست . آید دراین نوشتار، پاسخ این پرسش جسته می.  های دیگر است رابطه

یم رابطه با دولت استبدادی، گفتن و راست شنیدن راه و روش رهائی از شر تنظ
  بنابراین، با قدرت نیست؟  

  

 1-  6�� ��7)� 
��� �8�-% � $�9�� :  
تأمل در امر رواج دروغ در محیط به شدت استبداد زده ایران و نیز تأمل      

با اندکی دقت در گفتارها و کردارهای سران . درخودکامگی، بسیار آموزنده است
شان از خوان والیت  از باال به پایین، به نسبت بهرهو رهبران جمهوری اسالمی 

توان مشاهده کرد که اگر دروغ را دروغ خود نمی کردند، حتی یکسال  مطلقه، می
دروغهای سران . توانستند، با چنین استبدادی، بر مردم حکومت کنند هم نمی

وی هفتاد آیند زیرا از اندازه بیرونند و مثن نظام والیت مطلقۀ فقیه به احصاء نمی
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اما راستش این بیماری سخت مصیبت بار تنها . کند من کاغذ بسا کفاف نمی
مروری بر زندگی . است قدرتمندان و اصحاب سلطه سیاسی را گرفتار خود نکرده

کند که ابتالی به این مرض کشنده  روزانه مردم ایران بر مرورکننده معلوم می
عه ایران چنان با زندگی دروغ و دروغگوئی در جام. اخالقی، عمومی است

است و آنچنان بین اغلب مردم پذیرفته و عادی شده که،  روزمره پیوند خورده
  .نیاز از دروغگویی نیست گویی برای گذارن زندگی، هیچ کس بی

   
است  اند، این گفتن ساخته ها که نظریه سازان در توجیه دروغ از جمله سرمشق    

این . یم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیمها، همواره،  ناچار که  ما ایرانی
. ها نیز ارائه نیز می شود توجیه، از سوی بسیاری از اصالح طلبان و ملی مذهبی

کنند، نباید  آیا از اینان، که خود را مصلح دینی و اجتماعی و سیاسی معرفی می
در تاریخ سیاسی خویش، هماره   توقع کرد که توضیح دهند چرا انسان ایرانی،

توانم خود را از آن  بین بد و بد تر باشد؟ و چرا ما نمی» انتخاب«باید در حال 
جبر برهانیم و وارد گستره اختیار، بنابراین،  انتخاب بین خوب و خوبتر 
بشویم؟ ما را چه شده است که از خوب و خوبتر پیوسته دورتر می شویم و هرچه 

  شویم؟  ی میتر، زندان مخوف بد و بدتر، زندان بیشتر و عمومی
ای از ترسها  رویم، زیرا آن را با مجموعه چرا از  طرح این پرسش طفره می    

رو،  در  از این. اند ترسها، ما را از بیرون و درون، تسخیر کرده. کنیم توجیه می
مان را به راحتی   های گذشته تا جایی که تجربه. رویم وادی فراموشی فرو می

کنیم که همواره از ترس بدتر به بد متوسل شده  فراموش می. فراموش می کنیم
ایم زیرا  گرفتار این سه شده. ایم ایم و گرفتار بد و بدتر و بدترین ختم شده بوده

ایم، بدترین را که سازنده بد و بدتر و محکوم کننده ما به زندان به و  جرأت نکرده
ق هستیم و بگوئیم صاحب ح. در برابر او، راست بگوئیم. بدتر است، نفی کنیم




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٠     

  

  

پس، اگر پرده  فراموشی را بدریم، هر یک از اما .  او متجاوز به این حق است
به خود راست بگوئیم، این حقیقت را خواهیم شنید که، در طول عمر خود، به 

ای جز، در  ایم که پناه بردن به بد از ترس بدتر، نتیجه تجربه  دیده  و مشاهده کرده
بیم که توجیه ما  در می.  ایم ین ماندن، بدست نیاوردهزندان بد و بدتر، گرفتار بدتر

  . و انواع و اقسام آن دارد»  آمیز دروغ مصلحت«ریشۀ  در 
دروغ مصلحت آمیز است که از اقسام اصلی دروغ رایج میان ایرانیان، یکی     

هرچند در . خود نوعی از انواع دروغ،  ولی دارای کاله شرعی و گاه قانونی است
دروغ و دروغ سازی و شیوع آن در تمام جوامع از مهمترین و بلکه  طول تاریخ

گران بر مردم و از بین  ترین اسباب قدرتمداری و قوام و دوام سلطه سلطه اصلی
، اما رواج دروغ به عذر مصالح عالیه دینی است  بردن حقوق و آزادی مردم  بوده

قاصد دین و رسیدن دروغ برای پیشبرد م. و گاه اخالقی، فسادانگیزترین است
ترین دروغها، بخصوص از زمان استقرار رژیم کنونی  به اهداف آن است، پر رواج

من کاری با سایر جوامع اسالمی ندارم و چه بسا بسیاری از آنها با شدت . است
به  -به دروغ وقتی. تر و یا بیشتر درگیر این آسیب اجتماعی بزرگ هستند کم

کند، در جوامع تحت قیادت  ینی  ایجابش میمصلحت اهم د -گران  زعم توجیه
  .پردازم ساالران، شیعه و سنی، بخصوص ایران می دین
، »مصلحت آمیز«ای که باشد، ولو عنوان  دروغ گفتن تحت هر نام و بهانه    

از اسباب دوام و  و یا عنوانهائی از این قبیل بیابد،) خوفی و مدارائی(توریه 
گویند و بویژه  وقتی  کسانی هم که دروغ می .قوام� استبداد و ستمگری است

گاهانه و یا  دروغ گفتن را، به این و آن عنوان، توجیه شرعی و دینی می کنند، آ
اینان با . اشان میان تهی است نا آگاهانه عمله و خدمه قدرت هستند و دینداری

صرفا به . دین، به مثابه روش تمیزحق از باطل و عمل به حق کارندارند
وسیله برای مشروعیت بخشیدن به قدرت و توجیه حق را ناحق عنوان 




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١١     

  

  

یعنی دین را وسیله توجیه عمل کردن به ضد دین . برند کردن، بکارش می
  . کنند می

اگر به اعمال نزدیک به چهار دهه گذشته دولت والیت فقیه نگاه کنید، بسا       
یابید که فقیهان  یابید، یقین می شما خوانندگان هم به صحت این گفته یقین می

قدرت طلب، تحت امر قدرت خودکامه، با ترویج دروغ و قلب حقایق، بنام دین 
دهند که رندان  چنان آموزش می و قرآن و نیز با اعمال دروغین خود، به جامعه

و مصلحت گرایان سیاسی که جای خود دارند، حتی متدینین راستین و آنهائی 
کنند از راه  اند و باور می کردند، باور کرده هم که به خاطر عقیده و دین مبارزه می

البته با مداومت در . توان دروغ گفت و یا حتی باید دروغ گفت مصلحت می
، همگان )دروغ شکلی از اشکال زور است(ه زور بکاربردن دروغ گفتن است ک
در نتیجه، تجاوز به حقوق انسان در جامعه، عادی . کند را بخود معتاد می

های توتالیتر حاکی  کرد رژیم عمل. گردد شود و غفلت از این حقوق همگانی می می
دین » بخاطر«است که چون مقامات عالی قضایی و سیاسی، بنام دین یا مرام و 

شمرند و مصالح دین و ملت را در ساختن و بکاربردن  یا مرام دروغ را جایز می
بینند، به بزرگترین متجاوزان به حقوق انسان بدل  می» دروغ مصلحت آمیز«

  .گیرند ای را بخدمت می شوند و شکنجه گران حرفه می
منطبق با کوشد با مطالعه قرآن و نهج البالغه و حتی احادیث  می  این نوشتار     

است یا نه؟  قرآن به این نکته پی ببرد که آیا، در اسالم، هرگونه دروغ ممنوع شده
توان به عنوان یک مسلمان مدعی شد که در دین ما، تحت هیچ  یعنی آیا می

شرایطی، دروغ گفتن جایز نیست و دروغ همواره در شمار از بزرگترین گناهان 
  است یا نه؟ 
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به باور بسیاری از متفکران و صاحبنظران عالم، دنیای اسالم با انقالب در     

ایران و رهبری روحانیان بنیادگرای شیعه بر آن وارد فاز جدید دروغ مصلحت 
اگر از ذکر مصائب بگذریم و به . است آمیز و خشونتهای سیاسی امروزی شده

یجه نرسیم که آقای خمینی رهبر کنم که به این نت اصل مطلب بپردازیم، گمان نمی
انقالب اسالمی در ایران مبدع و مبتکر تفکر جدید دروغ مصلت آمیز و 

اگر ما بخواهیم ریشه و اساس این . داعشیگری در دوران پس از انقالب است
گونه رفتارها و گفتارها و تعلیماتِ دامنگیر خود را شناسائی کنیم، الزم است که 

چرا که اینک . نقد و نه ترتیب دادن دادگاه. ینی بپردازیمبه نقد تعلیمات آقای خم
نقد برای جدا کردن سره از ناسره و رها شدن و . او در محضر دادگاه الهی است

نقد برای شناسائی تفکر و اندیشه راهنما و عمل کرد وی و .  رهاکردن از دروغ
برو هستند و عواقب دهشتناکی که هم اینک ایرانیان و غیر ایرانیان با آنها رو

  .    رها شدن و رها کردن از این عواقب
در جمهوری اسالمی، آقای خمینی اولین دروغگوئی بود که در کسوت مرجع    

حکومت «دینی و عارفی سالک، برای بنیادگزاری و استمرار استبداد دینی و 
دینی و مقام روحانی امامان » مقدسات«آویز کردن  با دست» سلسله روحانیت

روزی که در  ۱۱۸وی آنچه را که در طول . شیعه، به دروغ متوسل شدمعصوم 
، به ملت ایران در انظار جهانیان وعده )٥۷بهمن  ۱۲مهر تا  ۱٤(فرانسه بود

داده بود، چون پایش به ایران رسید و قدرت را در دست گرفت، به آسانی آب 
رای حفظ ب: وقتی مورد سئوال قرار گرفت، گفت. خوردن، به طاق نسیان سپرد

دین و حکومت می شود دروغ گفت و باید مردم نسبت به همدیگر جاسوسی 
آیا این وعده وعیدهائی که آقای خمینی به ملت ایران داد و بعد هم همۀ . کنند
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آنها را نکول کرد، حقوقی نبودند که او بدانها باور نداشت و به دروغ خود را 
ز فقها و علمائی که، به هر دلیل، دم داد؟ آیا آن دسته ا باورمند به آنها نشان می

ها شرکت کردند و آنها که هنوز هم  فرو بستند و بلکه خود در این دروغگوئی
بکار دروغ و فریب مشغولند، شریک و سهیم در جنایاتی که، بر اثر آن دروغها، 

یعنی کسانی که وقتی به  سر » محققین«آیا بر ملت ایران روا رفته، نیستند؟ 
رسند که اول پایه گذار خشت کج است و به چنین دولت  سی میچشمه و به ک

رسند، در همان جا  است می را مستقرگردانده ستم گری مشروعیت بخشیده و آن
شوند، شریک جرم او نیستند؟ آیا آنها که گناه این همه جنایات و  متوقف می

از خود  اندازند و عدالتی را بنام دین تنها به گردن جانشینان ناخلف او می بی
است،  پرسند که معلّم او�ل همۀ اینها و پایه گذار این خشت کج چه کسی بوده نمی

  شریک جرم او نیستند؟
  سUنت بد، کز شه اول  بزاد               این شه دیگر، قدم در وی نهاد

  هر که او بنهاد نا خوش سنتی             سوی او نفرین رود هر ساعتی
  

اقل در کسوت رهبر انقالبی به  این آقای خمینی بود که برای اولین بار حد    
بزرگی انقالب ملت ایران، با بکارگیری دروغ به هدف حفظ حکومت و دین به 
همگان آموزش داد که برای حفظ حکومت نباید چندان دغدغه اخالق داشت؛ 

و .  بلکه واجب استای که مقصود را محقق سازد جائز  ای  و هر وسیله هر حربه
در .  علناً گفت به خاطر حفظ دین هم می شود جاسوسی کرد و هم دروغ گفت

هایی  گفتار و کردار گویای گرایش به ماکیاولیسم آقای خمینی اشاره  زیر به نمونه
 : آورم می

اي خطاب  به  ماده ۸از فرمان ۶ماده در ۱۳۶۱مرداد  ۱ آقای خمینی در. ۲٫۱ 
  :کند یملت ایران اعالم م
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حق ندارد براي كشف جرم و گناه جاسوسي ديگران را بكند زيرا  هيچكس«    
در  ۱۳۶۱مهر  ۱ولی درست دو ماه بعد در. »اين خالف مقررات اسالم است

دانشجويان، دانش آموزان، استادان و دبيران، در بازگشايي پیام خود به  
كردار دبيران و معلمين دانش آموزان بايد با كمال دقت اعمال و «: مدارس گفت

خود را زير نظر بگيرند و اگر خداي نكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند 
اين كار را به صورت مخفي انجام ... بالفاصله به مقامات مسئول گزارش نمايند

  ».دهند
نباید پنداشت در حد جاسوس گرداندن دانش آموزان و دانشجویان متوقف     
او همه ایرانیان خواست جاسوس یکدیگر بگردند و به  بر خالف نص قرآن،. شد

. میلیونی دم زدند ۳۶دنبال سخن او، مأمورانش از دستگاه اطالعاتی 
  . میلیونی بدل کنند ۳۶خواستند ایران را به سازمان اطالعات و امنیت  می
اما فکر نکنید او فقط در این یک مورد چنین گفته وی در تمامی موارد برای     

مثال�، در مورد بنی . شد کومت و قدرت خود به چنین اعمالی متوسل میحفظ ح
جناب آقاي : "با استاندارهاي كشور گفتدر سخنرانی  ۱۳۵۹آذر  ۱۸صدر در 

بني صدر را همين مردم كوچه و بازار از پاريس آوردند اينجا و رئيس جمهور 
ولی ." ، خدمتگزار استبراي اينكه مردي مسلمان است، مومن است كردند، 

: ديدار با افسران و درجه داران گفتدر  ٦۰شهریور  ۳در کمتر از یکسال، در 
. كند و كذا اين آدم از اول ادعا ميكرد كه مسلمان است و براي اسالم كار مي"

در نقل� این قول تحریفی رخ : توجه(" گويد  من هم از اول فهميدم دروغ مي
در پایان این نوشته تحت  تصحیح شده آن  و چگونگی تحریف،. داده است

آمده است، به آنجا » قصه ی یک تحریف و جعل در نقل قول« عنوان
  .)مراجعه کنید
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در چرخشی اساس تر در اواخر عمر آقای خمینی این طور حکم صادر . ۲٫۲
  :کند می
تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در  حکومت می«    

موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسالم باشد یک جانبه لغو 
ال�ه صل ال�ه علیه و آله و  ای از والیت رسول حکومت که شعبه«و یا ) ۱(».کند

کام فرعیه حتی سلم است، یکی از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام اح
هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی ... تواند حاکم می... نماز و روزه و حج است

که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری 
  )۲(».کنند
  :و یا در جایی دیگر تصریح می کند     
اسالم با بودن  اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت«    

فالن آدم یا فالن قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن 
خواهند به ما بگویند که کشور مالیان حکومت  توانیم هر چه می قدری که می

ای است برای  زنند، و البته این هم یک حربه آخوندیسم و از این حرفهایی که می
  ...و)  ۳(».رویم  ند، ما نه، از میدان بیرون نمیکه ما را از میدان به در کن این

بعد از پیروزی انقالب، در مقام ایجاد استبداد فقیه، آقای خمینی، در لباس      
دین و مرجع تقلید و با سوءاستفاده احساسات مذهبی مردم، خشت کج اول را 

که،  زمانی. با فریفتاری و تحمیق و بکارگرفتن زور، دولت را تصرف کرد. بنهاد
  :به زعم خود، قدرت را یک کاسه کرده بود، به ملت ایران گفت

کردم وقتی انقالب پیروز شد افراد صالحی  پیش از انقالب من خیال می...«     
روند  هستند که کارها را طبق اسالم عمل کنند، لذا بارها گفتم روحانیون می

ها افراد ناصالحی بعد دیدم خیر، اکثر آن. دهند کارهای خودشان را انجام می
ام درست نبوده است، آمدم  صریحاً اعالم کردم من  بودند و دیدم حرفی که زده
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پس در . خواهیم اسالم را پیاده کنیم این برای این است که ما می. ام اشتباه کرده
این رابطه، ممکن است من دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا 

ام باید روی  دارد که من بگویم چون دیروز حرفی زدهحرف دیگری را، این معنا ن
  )۴(» . همان حرفی باقی بمانم

حقیقتی در تربیت حوزوِی قدرت محور هست که آقای خمینی با زبان      
  :گوید شود وقتی می مخصوص به خود به  ملت ایران یادآور می

قول و قرارهایم  من نباید روی حرفها و» خواهیم اسالم را پیاده کنیم  ما می«     
خواهیم اسالم  می: گوید در حقیقت می. چون می خواهم اسالم را پیاده کنم. بمانم

این حقیقتی است که آقای خمینی با  .را پیاده و آخوند و فقیه را سوار کنیم
وی از روی قرار و قاعده و . زبان مخصوص به خود به  ملت ایران گفت

برای اینکه . تبداد را بر مردم مسلط کردمند به فریب مردم پرداخت واس سامانه
دروغها و خلف وعده و قول و قرارهایش را توجیه کند، به قواعد شرع متوسل 

بالیی که با حکومت روحانیون شیعه بر ایرانیان نازل شده است فکر کنم . شد
تر از طبقۀ روحانیون و  فاسدتر و ناصالح بسیاری را به این نیتجه رسانده باشد که

رانند،  ی که در طول بعد از پیروزی انقالب تا به امروز بر مردم حکومت میفقهائ
  .  در تاریخ طوالنی و پرتنش ایرانیان نمونه ندارد

     

3. 
��� �&  �� $'!� ��8� '� ����� 4&3-8 �� �A:   
توان گرفت که وی به عنوان یک رهبر بلند پایه دینی و مذهبی  نادیده نمی     

و چون به یمن ایستادگی آنها که بر . داشت» ها توده«توانایی خاصی برای فریب 
آنکه، دروغ را بازهم  حق ایستادند، دستش رو شد، زورعریان را بکارگرفت بی

ر مخیله اکثریت جامعه خطور در سالهای ابتدایی انقالب ب.  بیشتر بکارنبرد
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کرد که ایشان برای استقرار و استمرار والیت مطلقه فقیه دروغ گفتن به مردم  نمی
متاسفانه زمانی  بخشی از جامعه انقالبی متوجه عمق فاجعه . را رویه خواهد کرد

شد که سلطۀ خود کامه والیت مطلقۀ فقیه مثل بختک بر سرتاسر کشور فرو 
البته هنوز جالب است که با وجود چنین بختکی که کشور را به و صد . افتاده بود

دهند آقای  است، هنوز هم بسیاری به خود جرأت نمی سمت نابودی سوق داده
خمینی را پایه گذار فساد، جنایت، کشت و کشتار، چپاول و غارت اموال ملت، 

آقای  نهادینه شدن دروغ و دروغ مصلحت آمیز بدانند و این فسادها را به گردن
بخشی از مردم هم به خاطر . گذارند ای و یا این و یا آن رئیس جمهور می خامنه

ترس از اینکه هستی اشان بر باد رود، جرئت نقد اعمال آقای خمینی را به خود 
 .  دهند نمی
شود و هر دسته و گروهی  به  در آنچه از او به یادگار مانده همه چیز یافت می    

خواند، مراجعه می کنند و  وی که برای اهداف خود میها  آن قسمت از گفته
  . سپارند مابقی را به بوته فراموشی می

گویند که بدون  ای با اشاره به اقدامات قاطعش در برهه انقالب می دسته    
رهبری او بنیان نظام شاهنشاهی در کشور امکان ریشه کن شدن نداشت و 

اما حکایت وقتی کامل . بود  رنکردنیرهبری او در این مرحله، کاری عظیم و باو
شود که بگوییم این هم درست است که او در کسوت روحانی و مرجع تقلید و  می

عارف مسلمان، ظلم و جنایت و غارت و چپاول اموال مردم را تحت نام دین و 
بدین رویه، حسنات اخالقی دینداری را هم در معرض . اسالم و قران روا داشت

الفساد یعنی دروغ و دروغ مصلحت آمیز را برای  دتر از همه امب. تطاول قرارداد
و امروز، دروغ زبان رسمی حاکمان بر . حاکمیت به استبداد بر مردم جایزگرداند

نه منطقی . است گشته» نهادینه«به جامعه نیز سرایت کرده و . است ایران شده
هبر است و نه عقالنی که چون جنبش همگانی مردم ایران و در موضع ر
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قرارگرفتن آقای خمینی، نظام شاهنشاهی در ایران برچیده شد، از جنایات، 
چپاول اموال، کشت و کشتار که به فرمان، یا اشاره و یا چشم بر هم گذاشتن او 
بوسیلۀ دیگران انجام گرفت چشم بر هم گذاشت و آنها را نادیده گرفت و نفهمید 

اند و  ن ملت و کشور را گرفتهگذار این بالها که دام که مسبب اصلی شالوده
گذار والیت مطلقۀ فقیه که شرک به خداوند است  و مردم را از حقوق و  بنیان

آیا کسی غیر از . است آزادی خویش محروم ساخته است، آقای خمینی بوده
  آقای خمینی را سراغ دارد؟

وقتی از مرحوم مهندس بازرگان در جلسه پرسش و پاسخ، پرسیده شد که     
: شما پل شدید برای اینکه آقای خمینی سوار بر کشور شود، از جمله گفت چرا

      »  .گوید دانستم که مرجع تقلید هم دروغ می من از کجا می«
های  های سالهای اول انقالب از شخصیت از خطاهای انسانی در ارزیابی    

اب روحانی که بگذریم، از دیدی اخالقگرایانه خوب است در بیان قرآن در ب
به وسیلۀ : بپرسیم. اینگونه تعلیمات ضد راستی و خشونت گستر، بنگریم» ائمه«

چه کس و کسانی، در جامعه عصر انقالب، دروغ  سیالن پیدا کرد  و جامعه ما 
را آلود و مرز جامعه ما  را درنوردیده تا که امروزه در شکل القاعده و  داعش و 

کرد و همگی ما شاهد مرگ و بوکو حرام و نظائر آن بروز و ظهور پیدا 
  آورند؟  هائی هستیم که دروغ و خشونت ببار می ویرانی

  

4 .�'��  $23-. $�)/& �23'* 4�C��� >�A  
اسالم بیانگر قدرت و : در یک تقیسم بندی کلی ما دو نوع اسالم داریم      

گر قدرت است و این  و اسالم بیانگر قدرت است که توجیه. اسالم بیانگر آزادی
زا، داعشزا و  کند و خمینی قدرت است که دین و انسان را از خود بیگانه می
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ما چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم اسالم آقای . شود زا می  القاعده
خمینی در نظر و عمل بیانگر قدرت است و در نتیجه پیوندی بنیادین با داعشی 

سفه نظری و عملی آقای خمینی انتقاد از فل. گری اهل سنت دارد  گری و القاعده
اقل در دوران بعد از پیروزی انقالب بهتر  از این باب است که ریشۀ درد را حد

. جهت خود را به این در و آن در نزنیم و به پای این و آن نپیچیم درک کنیم و بی
تعارف در باره آثار فکر و عمل شخصی نظیر آقای خمینی، به مثابه یکی  نقد بی

زند بلکه فضای  م دینی امروزی شیعه، نه تنها ضرری به جامعه نمیاز مراجع عا
ای  در زمانه.  ای ارزیاب و آگاه باز خواهد کرد جامعه را برای باز یافت جامعه

که، در ایران، اسالم فقهی به رهبری حوزویان راس تا ذیل قدرت را تصرف 
شوند  ند و مدعی میانگار اند، آیا کسانی که حیطه اختیاراتشان را مطلق می کرده

است،  در این  و معصومان است که به آنها رسیده) ص(این والیت رسول 
  اند؟  منطقه، جز بر خشونتگرایی و جنگ و تجزیه کشورها ببارآورده

به لحاظ نظریه پردازی، عصارۀ کتاب حکومت اسالمی آقای خمینی عبارت     
ه و نه جمهوری حکومت اسالمی، نه حکومت سلطنتی، نه مشروط«:است از

شارع مقدس اسالم یگانه ...حکومت قانون الهی بر مردم است«بلکه ) ۵(است 
مجلس برنامه ریزی « و به جای مجلس قانونگذاری، ) ۶(» قدرت مقننه است

های مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب  وجود دارد که برای وزارتخانه
اوت منصوبند و این منصب برای به مقام حکومت و قض«فقها )  ۷(»...دهد می

همان فقها هستند و نه « و حکام حقیقی )  ۸(».همیشه برای آنها محفوظ است
ولی « «) ۹(»کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند

مانند جعل قیم برای «و والیت فقیه  ) ۱۰(» متصدی قوۀ مجریه هم هست» امر
حکومت «و ) ۱۱(»از لحاظ وظیفه هیچ فرق ندارد صغار، قیم ملت یا قیم صغار

تر است همین تکلیف  از نماز و روزه واجب«، حتی »اوجب واجبات«اسالمی 
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محتوای همین ) ۱۲.(»است که ایجاب می کند خونها در انجام آن ریخته شود
چند سطر جز حکومت، دیکتاتوری خودکامه شاهنشاهی، و نظامی داعشگونه 

  !  تواند باشد؟ قطعاً خیر چیز دیگری می ، ولی فراگیر بنام دین
اینکه  تصور روشنتری از مدعای فوق داشته باشیم خوب است به یک  برای    

قطعه از کالم مکتوب آقای خمينى در همان درسهاى واليت فقيه اش قبل از 
اش حتی در برابر  انقالب توجه کنیم تا به سطح و عمق روحیه داعشیگری

او خطاب به روحانيون موافق خود و حکومت . همقطاران خودش، پی ببریم
 :گويد می مىاسال
یعنی روحانیون موافق شاه و مخالف [در روايت است كه از اين اشخاص «    

برند، اينها را  مى   بر دين بترسيد، اينها دين شما را از بين.] ن. حکومت اسالمی
اگر اینها . ساقط شوند   بايد رسوا كرد تا اگر آبرو دارند در بين مردم رسوا شوند،

. کنند کنند، اسالم را ساقط می مام زمان را ساقط میدر جامعه ساقط نشوند ا
هايى كه به نام فقهاى    بايد جوانهاى ما عمامه اينها را بردارند، عمامه اين آخوند

كنند بايد  ايجاد مى   اسالم، به اسم علماى اسالم اينطور مفسده در جامعه مسلمين
كجا هستند؟ ما كه  د؟ ان دانم جوانهاى ما در ايران مرده من نمى. برداشته شود

گويم بكشند،  دارند؟ من نمى هاى اينها را بر نمى چراعمامه بوديم اينطور نبود؟ 
نيستند لكن عمامه از سرشان بردارند، مردم موظف هستند،    اينها قابل كشتن

جل (ها  ايران موظف هستند كه نگذارند اين نوع آخوند   جوانهاى غيور ما در
الزم . ظاهر شوند و با عمامه در بين مردم بيايند   جوامعمعمم در ) جالله گوها

  ). ۱۳(» ... ليكن عمامه هايشان را بردارند   نيست آنها را خيلى كتك بزنند
دقیقاً در همین جاهاست که آدمی حق دارد باتعجب و حیرت بسیار از     

خودش بپرسد که چگونه جامعه و روشنفکران دینی و غیر دینی با شخصی دارای 
های رعب انگیزی همراهی و  چنین روحیه خشنی و با داشتن چنین نظریه




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ٢١     

  

  

ز جای اند؟ این سئوال از جهات مختلف قابل بررسی است و هنو همگامی  کرده
های مختلف به  اینجانب به نوبه خود در مقاله. بررسیدن دوباره و دوباره دارد

از دید من به طور مختصر قصه بدین گونه پیش . ام بخشهائی از آن پرداخته
امان و  است که ریشه را باید در طرز تفکر غالب اجتماعی و فرهنگی رفته

شود  امان مطرح می دینی باالخص تفکراتی که از سوی روشنفکران دینی و غیر
اندیشی، باور به قدرت و اصالت را بر روابط -یعنی در قدرت: جستجو کنیم
و در این میان اقلی از روشنفکران دینی هم که در نظریه آزادی ) ۱۴(قدرت دادن
توانستند به این حد برسند که باور  دانستند، در عمل هیچگاه نمی را اصل می

ای  وعارفِ هشتاد ساله) ع(ی، نایب امام زمان کنند که یک مجتهد مرجع دین
دروغگو وعهد شکن باشد و در برابر انظار جهانیان و ملت ایران در پاریس قول 
و قرارهائی بدهد و بعد که پایش به ایران رسید و بر اریکه قدرت سوار شد، 

این مهمترین چیزی بود که ملت و روشنفکران، . پشت پا به تمامی آنها بزند
غافل از . خواستند به آن فکر کنند سته بودند به آن بیندیشند و یا اینکه نمینتوان

اینکه  روحانیون و  در رأس آنها آقای خمینی با در دست داشتن دروغ مصلحت 
  . همه چیز را قادرند توجیه شرعی و دینی کنند ... آمیز، توریه، تقیه و

شناخته،  صنفان خود را می همشاید به همین علتها بوده که عالمه نائینی  که     
بیش از یک قرن پیش، به همه هشدار داده بود که استبداد دینی بدترین شعبه 

ولی چه اندک بودند کسانی که بتوانند این روز را ببینند که . استبداد است
شود و  استبداد دینی به رژیمی تمام عیار از تبعیض، خشونت و تحقیر بدل  می

  .   پرورد لقاعده را میدر بطن خود،  داعش و ا
شد  اگر آقای خمینی تنها به نظریه اکتفا کرده بود، نظیر غالب روحانیونی می     

اما او کسی است . دانند و نه بیان آزادی که امروز هم اسالم را بیان قدرت می
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وقتی قدرت به دستش افتاد و رهبریش تثبیت گشت، فتوای کشتار داد و دست 
  .به کشتار زد

  
های قتل و  ظاهرا برای اکثریت ما ایرانیان هم اینک حتی گزارش صحنه      

ولی . های همه جانبه داعش امروز ترسناک است غارت و برده گیری و ویرانی
آیا این بدان معناست که ما همیشه این طور به خشونت لخت کسانی که داعیه 

ه طور ایم؟ خوب است در اینجا ب حفظ دین مردمان را دارند حساس بوده
. مصداقی به پاره ای از سیره ایشان در قامت رهبری عارف و حکیم مروری کنیم

خوب است اشاره کنیم که آقای خمینی، مطابق آنچه که پیشتر آوردم، فقط قبل 
اما، در وصیتنامه . داد از انقالب فتوای کشتن و کتک زدن و بدنام کردن را نمی

دهد كه  رهنمود می دهد، و تازه  ا میهم شدیدتر از این فتو!! الهی خود - سیاسی
كه مراجع رسمى از ظلم و فساد جلو گيرى كنند، هر جا    مردم نبايد منتظر باشند
  :مردم خود وارد عمل شوند   اين مراجع كوتاهى كردند

آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خالف مسير ملت و كشور اسالمى ... «    - ۱ 
سالمى است به طور قاطع اگر جلوگيرى نشود با حيثيت جمهورى ا   و مخالف

اللهى اگر برخورد به يكى از امور  و مردم و جوانان حزب   باشند همه مسئول مى
مربوطه رجوع كنند، و اگر آنان كوتاهى نمودند    مذكور نمودند به دستگاههاى

طرفه اینکه این رهنمود را در زمانی ) ۱۵(».خودشان مكلف به جلوگيرى هستند
 . اند مستقر شده در کشور  هد که به قول خودشان همه نهادهاى قانونىد می
در تاريخ   آقای خمینی » واقعیتها و قضاوتها«باز بنا به گزارش کتاب  - ۲

من معتقدم كه « :گويد ، در سخنرانى در جمع دوستان خود مى۲۵/۲/۱۳۶۲
از امالك  را   منتظر دادگاه و يا پاسگاه نباشيد كه يك مشت مرده خور و الت

 » .بيرون كنند، خود شما عليه اينها اقدام كنيد
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در «دهد که آقای خمینی  آیت ال�ه مسعودی خمینی شهادت می - ۳
سخنرانیهایشان اشاره کردند که اگر همۀ مسلمانان هم برای حفظ اسالم کشته 

» شوند، ارزش دارد؛ چرا که ارزش اسالم از همۀ این مسائل مادی باالتر است
)۱۶ (  
چون آقای خمینی این سخن را گفت، آقا محمد تقی : اند ای هم گفته لطیفه     

پس چه کسی بماند که به اسالم عمل کند؟ پاسخ آقای : قمی که حاضر بود گفت
  !خفه: خمینی به او این بود

ای  آقای خمینی چند ماهی پس از پیروزی انقالب، در سخنرانی برای عده -۴  
از سران رژیمش و دستیارانش، سخنانی گفت که هم اکنون بر روی یوتیوب 

  :گوید او افسوس و غبطه می خورد و می. موجود است
که  شَد، انقالبی اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقالباتی که در دنیا واقع می«    

شَد،  پشت سر انقالب یک چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام  واقع می
اگر ما از اول که « و یا ) ۱۷(» شُد قضیه زدند، تمام می زدند و آتش می دار می

رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم بطور انقالبی عمل 
ام مجالت فاسد را و مطبوعات فاسد را ها را شکسته بودیم و تم کرده بودیم قلم

تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را 
ممنوع اعالم کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و 
چوبهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و غاصبین را درو 

من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه . آمد یم این زحمتها پیش نمیکرده بود
ما انقالبی . خواهم خطای خودمان را عذر می خواهم ملت عزیز ایران عذر می

  )۱۸(»...نبودیم
ای چند هزار نفر زندانی، کشتار  با فرمان کشتن فله ۶۷البته او در سال      

بخاطر انجام ندادنش خود را سرزنش جمعی وسیعی را که قبال آرزو کرده بود و 
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شود، وقتی مستقیم فتوای ترور و قتل  بنابراین، مالحظه می. بود، انجام داد کرده
اش قتلها  شود، نتیجه و کشتار و تصاحب زمین مردم بدون هیچ دادگاهی داده می

شد  باز او جنگی را که می.  ساله جمهوری اسالمی است ۳۴و ترورها در دوران 
به پایان برد و بین دو همسایه صلح بر قرار کرد،  ۶۰ی ایران در سال با پیروز

نیز، بعد از فتح خرمشهر، مصلحین و همه جهان آقای  ۶۱در سال . ادامه داد
راه «جنگ جنگ تا پیروزی و . خمینی را به صلح دعوت کردند، اما او نپذیرفت

ق بر آمد و او در صدد تصاحب عرا. ، شعار روز شد»قدس از کربال می گذرد
جنگ را به مدت هشت سال ادامه داد و چند نسل را فدا کرد و در پی 

آیا اینگونه اعمال داعش، . شکست، با چشیدن جام زهر به آن خاتمه داد
  آورند؟   القاعده  گری را  ببار نمی

دهد که، بنابر آنها،  افزون بر اینها کسی که در نظر و عمل فتواهائی می    
ایها و  یت را کشت، آیا آموزش دهندۀ داعشیان و القاعدهشود همه بشر می

  خشونت گری نیست؟ 
اینها «: گوید شمرد و می این دین و مسلک تهمت به مسلمانان را جایز می      

کنند  اینها که فخر می« و یا »  مرتدند، جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است
  )۱۹( »او هم مسلم نبود] یعنی مصدق[به وجود او 

این قدرت است که دیروز یک نیاز دارد و امروز نیازی غیر و بسا ضد آن و      
بنده قدرت کسی است که دین و مسلک به خدمت قدرت در برآوردن نیازهایش 

من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف «: گوید آورد و می در می
ن بگویم چون دیروز حرفی دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که م

و بدین لحاظ است که وقتی ) ۲۰(   ». ام باید روی همان حرفی باقی بمانم زده
پایش به ایران رسید پشت پا به تمام قول و قرارهائی که در انظار جهانیان در 

  .پاریس به ملت ایران و جهان داده بود، زد
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اگر «:گوید د ومیوقتی کسی با شهامت و قدرت به مردم خود درس می ده    
یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسالم با بودن فالن آدم یا 
فالن قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که 

خواهند به ما بگویند که کشور مالیان حکومت آخوندیسم و  توانیم هر چه می می
که ما را  ای است برای این بته این هم یک حربهزنند، و ال از این حرفهایی که می

این دین و مسلک ) ۲۱( ».رویم از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی
از خود بیگانه است که بکار توجیه کشتارملت و ملتها و به آتش وطن و 

  .آید های آنها می وطن
. ای نیست وسیله آیا چنین نظرات و اعمالی برای قبضه کردن قدرت به هر    

  آیا زاینده داعش  و القاعده و بوکو حرام نیست؟ 
   

+��3. 6!/  
آخرین نکته اینکه، سنگ بنای دیکتاتوری سیاه مذهبی، استبداد خونریز بنام    

خدا و دین، غارت اموال مردم، پایمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، 
زعامت آقای خمینی گذاشته  زجر و شکنجه و داغ و درفش همه و همه در دوران

ای در مقام ادامه دهنده راه و روش، همان  روش و منش آقای خامنه. است شده
ای نه مجتهد  با این تفاوت که آقای خامنه. روش و منش آقای خمینی است

مورد قبول مردم است و  نه معلومات فقهی و اصولی خمینی را دارد و نه آن 
خمینی را و نه اینکه انقالبی را تا پیروزی جاذبیت و کاریزمای رهبری آقای 

جز اینکه از طریق راه اندازی دستگاه پروپوگاندایی عظیم و . است رهبری کرده
ها، توانسته است خود  سانسورهمه جانبه وخفه کردن دیگران و با توسل به توطئه

صادقانه بگویم من بسیار متعجبم، بخصوص از کسانی .  را بر ملت تحمیل کند




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ٢٦     

  

  

کنند آقای خمینی  رد دین و غم انسانیت هم دارند، که گاه بیهوده کوشش میکه د
. ای قلمداد کنند و او را تا حدی معذور دارند ای جدا بافته از آقای خامنه را تافته

اگر به ریشه تصوری که آقای خمینی از دین و مذهب در سر داشته است توجه 
ن صحیفه نورش، همزمان کنیم و برخالف متصدیان دفترش و تدوین کنندگا

هیچ سانسوری در پیش تهیه  اش بی سیاهه اعمال او را در یک دهه زمامداری
ای تردید نخواهیم کرد که او حقیقتا امام دین را وسیله توجیه  کنیم، ما مردم دقیقه

شک نیست که اگر دستش . خون و خشونت کردن در عصر کنونی است
از . رفتند افکند که زیر بارش نمی  میرسید، آتش به هستی ملت و ملتهایی  می

قلیلی . کرد چنانکه در حق مردم ایران دریغ نکرد هیچ جنایتی و نیرنگی دریغ نمی
از کسانی که هنوز از خمینی تصویری امام گونه دارند اگر کمی به خود زحمت 

طرفی را رعایت کنند و حب و بغض هم نداشته باشند، به  مطالعه بدهند و بی
اهند یافت که آنچه تا بحال و در دوران ولی فقیه دوم انجام گرفته سرعت درخو

گیرد، به تمامه، ریشه در دوران آقای خمینی و اعمال و کردار او دارد و  و می
  . های دیگر ها است، منتها با ابعاد و اندازه روشها  و عملکرد دقیقاً همان روش

زادی و رحمت و اخالق در اگر پای موازین دقیق دین حقوق و آبنا براین،     
های  حقوق و آزادی(ها  خصوص حرمت آبرو و جان و دارائی تک تک انسان

اگر  .آید، حساب آقای خمینی با کرام الکاتبین است به میان آید، که می) انسان
است بگذریم همین  از تمام مواردی که آقای خمینی ضد حقوق انسان عمل کرده

ای زندانیان را صادر کرد و در  تل عام فله، دستور ق٦۷یک مورد که در سال 
 ۳۸۰۰یا  ۲۸۰۰عرض چند شب، به دستوراو، بنابر روایت آقای منتظری، 

گناه  هم  با این وجود که دین کشتن یک انسان بی زندانی را قتل عام کردند، آن
داند تا صبح قیامت برای او کفایت  را معادل کشتن همه انسانها می

  ) ۲۲.(کند می
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کارها و اوامر و نظرات خشونت بار و بس ستمگرانۀ آقای خمینی، هم در در     
باره ایرانیان و هم در در باره همه ملتهای مسلمان و غیرمسلمان جهان، غیر 
قابل دفاع است و اگر در داخل کشور بنا بر دالیلی کسانی جرأت ندارند آشکارا 

ارج از کشور، چرا نباید کسانی که به نقد آنها بپردازند، چه دلیلی دارد  که در خ
زنند به این روشنگری دست  زنند؟  دم از آزادی، عدالت و حقوق بشر می

اقل چرا هنوز که هنوز است دستور اعدامهای دسته جمعی از سوی وی را  حد
   !تقبیح نمی کنند؟

هر کسی هر استداللی در مورد عدول آقای خمینی از بیان پاریس، چه      
گاهانه و چه ناآگاهانه بکند، آقای خمینی را ماکیاولیست معرفی کرده  که  آ

متناسب با قدرت و به مقتضای روز حرف می زند و نه مثل یک مسلمان متعهد 
ماکیاول همین . هایی که به مردم داده است به اصول و وفادار به عهود و وعده

  : داد که  درس را به شاهزاده ایتالیائی می
. ها را رماند باید بود و گرگ ها را شناخت و شیر می بود و دامروباه باید «     

بنابراین، . گیرند، از این نکته بی خبرند آنان که تنها شیوۀ شیر را در پیش می
باید پایبند پیمان خویش باشد هنگامی که به زیان اوست  فرمانروای زیرک نمی

شهریار است که  و کدام...و دیگر دلیلی برای پایبندی به آن در میان نیست
عذری پسندیده برای عهد شکنی خویش در آستین نداشته باشد؟ از همین 

ها  توان آورد و نشان داد که چه بسیار پیمانها و عهد شمار می های بی روزگار نمونه
و آنان که روباهی . پایه گشته است که بر اثر بد عهدی شهریاران شکسته و بی

باید دانست که چگونه ظاهر  اما می. بر آمده اندتر  اند از همه کامیاب پیشه کرده
و مردم چنان ساده دلند و . آرائی باید کرد و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب زد

همواره کسانی را توان یافت که . تواند فریبشان دهد بندۀ دم که هر فریفتاری می
  ) ۲۳(».آمادۀ فریب خوردنند
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، و »توریه«یا » تقیۀ مداراتی«یا » ۀ خوفیتقی«های مغایر اخالق نظیر  و بهانه    
اخالقند، واقعیت و حقیقت  یا دروغ مصلحت آمیز که همگی زاییده فقه بی

کار . واقعیت و حقیقت همواره یکی و همانند که هستند. کنند راعوض نمی
زیرا . آموزد، بدتر است فقیهان در خدمت قدرت از کاری که ماکیاول می

بلکه پوسکنده و آشکار بنام قدرت . داد ن و اخالق نمیماکیاول به مردم درس دی
ولی آقای خمینی بنام . شناساند راند و راه و روش قدرتمداری را می سخن می

  .کرد راند و عمل می خدا، قرآن و پیامبر سخن می
اگر فرض بر این بگذاریم که آقای خمینی در انقالب و در پاریس به ملت       

برقرار کند که بر طبق » والیت مطلقه فقیه«هد رژیم خوا گفت که می شفاف می
آن، آنها در ع[داد صغار و مجانین به حساب خواهند آمد، و زور و خشونت 
روش اصلی این رژیم خواهد بود و مردم فاقد حقوق و واجد تکالیف هستند و 

اند و  بوده تکلیف اصلی آنها اطاعت محض است، پس باید مردم ایران دیوانه می
کردند به  رسد مردم فکر می به نظر می. اند جنون به دنبال چنین کسی رفته بحکم

دنبال یک رهبر دینی و مرجع تقلید که با ملت یگانه است و به آنها دروغ 
  . گوید و عادل و اعلم اتقی است می روند نمی
پرسم آیا چنین  زنند، می من از تمامی کسانی که دست به توجیهاتی می     
و امیر مؤمنان در طول حیاتش ودر ) ص(را از رسول گرامی اسالم هائی نمونه

، سراغ دارند؟ اگر آری لطفاً آنها را به اطالع )ع(دوران حکومت پنجساله علی 
  .عموم مردم برسانند

از جملۀ لعنت شده گان در قران دروغ زنان و دروغگویان اند که ناتوان      
که حاصل این دروغگوئی » علی الکاذبیناال لعنت ال�ه «: ها هستند ترین ناتوان

باید به . »اال لعنت ال�ه علی الظالمین« سرازیر خواهد شد که به کام  ستمگران
ای  هوش بود و از دروغ و دروغگوئی به هر شکل و عنوان و تحت هر بهانه
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عاشقان قدرت و ریاست برای حفظ و نگهداری قدرت خود به . دوری جست
شوند و سعی می کنند که دروغ را در جامعه نهادینه  میدروغ و انواع آن متوسل 

اما چرا مردم و آنهائی که دم از دفاع از حق و حقوق و حقوق بشر و . کنند
دانند که با  شوند؟ آیا نمی زنند، به چنین حربۀ کثیفی متوسل می آزادی انسان می

پس . ریزند ؟ قطعاً چنین است این عمل خود آب به آسیاب قدرتمداران  می
کنند از جنس همان قدرت طلبان و  ها استفاده می آنها هم که از اینگونه حربه

    .عاشقان  قدرت در اشکال مختلف آن هستتند
حکومت والیت مطلقۀ فقیه، خود دروغی بیش نیست و در   نظر به اینکه    

بنا به  گفتۀ خود آقای خمینی . باشد که آقای خمینی در اسالم کرد واقع جعلی می
اش و نیز خاطرات مرحوم منتظری،  ایشان به » اجتهاد و تقلید«ر رساله د

والیت فقیه به عنوان زعامت  و رهبری سیاسی تا قبل از رفتن به نجف معتقد 
  )۲۴:(نویسد او در رساله خود، می. نبوده است

جای هیچ اشکالی نیست : وجود ندارد»  عدم والیت«اشکال در اصل «    
کسی بر کس دیگر است، فرقی  ه عدم نفوذ حکم هیچدر این اصل و قاعد

نمی کند که حکم مذکور قضائی باشد یا غیر آن، حاکم پیامبر باشد، یا 
زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت و یا علم و . وصی پیامبر یا غیر آنها

شود که دارندگان این گونه  فضائل نفسانی، به هر درجه باشد، موجب نمی
باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و الحکم  کماالت نافذ
  »...تنازع شود

بهمن  ۱در نجف از » والیت فقیه«آقای خمینی درسهای خود را تحت عنوان     
را به پایان برد و بعد کتابش به  بهمن همان سال، آن ۱۹شروع کرد و، در  ۴۸

تن به نجف ، به اما  قبل از رف. عنوان حکومت اسالمی چاپ و انتشار پیدا کرد
های قبل از  نگریسته و این مطلب در سایر نوشته اسالم به عنوان بیان قدرت می
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در طول مدتی که آقای خمینی، درنجف بود، تا .  رفتن به نجف وی آشکار است
که والیت فقیه را تدریس کرد، چه تحولی در وی بوجود آمد که از  ۴۸اواخر سال 

ای ساخت که برای والیت فقیه بعنوان  خمینیآقای خمینی مخالف والیت فقیه، 
زعامت سیاسی و رهبری کشور تئوری قدرت را تحت عنوان والیت فقیه به نام 
حکومت رسول خدا و امام زمان، سرهم بندی کرد؟  این نکته در خوِر تحقیق 

و چه سبب شد که او در نوفل لوشاتو، والیت را از آن جمهور ) ۲۵. (جدّی است
  گفت میزان رأی مردم است؟  مردم دانست و

ولی از آنجا که در کشور ما انحصارگران و قدرت طلبان، والیت فقیه را     
گرچه توجیه بردار هم نیست ولی با ضرب انواع ( اند  توجیه شرعی و دینی کرده

و ) اند و اقسام سانسور و داغ و درفش آن را به نام دین به خورد مرد م داده
را برای استمرار حکومت خودکامه خود، بنام دین تحت انواع و اقسام دروغ 

بر خود فرض دانستم  که در حد وسع و توان . اند نامهای مختلف نهادینه کرده
  برآن شدم. ناچیز خود، برای ریشه یابی این بالی خانمانسوزبه جستجو بپردازم

نی دست آویزهای دینی آنها بررسی کنم و معلوم کنم این دست آویزها چقدر دی
های مغایر با دین و نسبت داده شده به دین برای  آیا اینها جز ساخته. هستند

تواند باشد؟   برا ی یافتن و نقد این  حفظ و استمرار قدرت چیز دیگری می
  ها، به ساخته

  قرآن  -الف
  نهج البالغه  -ب
  احادیث  - ج
  .  د گذشتمراجعه شده که در مقاله بعدی این تحقیق نتیجه آن از نظرتان خواه  
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البالغه و دروغ مصلحت آمیز و یا هردروغ دیگری  قبل از اینکه به نهج    
پرداخته شود، ضرورت دارد فهرست کنیم مقاصدی را که گفتن دروغ برای 

  : برآوردن آنها است
لذا دروغ . جوئی است سلطهشک مهمترین هدف از بکاربردن دروغ،  بی - ۱

گویند تا که حق  اینان دروغ می. زبان روابط قوا و مستبدان  و ستمکاران  است
  و حقیقت را بپوشانند و باطل برجای حق نشانند؛   

دروغگوئی برای پنهان کردن اعمالی است که نزد عموم مردم خالف عرف و   - ۲
بویژه حکام و سیاستمداران به منظور . و یا  جرم و جنایت بشمارند اخالق

تجاوز به حقوق مردم جهت استمرار قدرت خود و در ناآگاهی قرار دادن مردم، 
به خطر افتادن امنیت، ناجور : کنند بخشی از اعمال خود را، با دروغ، توجیه می

ز، مرتکب عمل و نی... بودن موقعیت، جلوگیری از سوء استفاده دشمنان و
   شود؛ خالف، برای فرار از عواقب و تبعات آن، به دروغ متوسل می

 خواهد شود، می کسی که به دروغ منکر حقیقتی می .در مقام انکار حقیقت - ۳
زند و به حق  از اعتراف به حقیقت سرباز می. عواقب و تبعات آن بگریزداز 

گاه شدن  خود و دیگران بر راست گفتن و راست شنیدن تجاوز می کند، زیرا از آ
  ترسد؛  گوید بر حقیقت، می کسانی که به آنها دروغ می
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شخص حسود دروغ گفتن . حسادت نیز از عوامل دیگر دروغ گفتن است - ۴
هم او . انگارد رین روش رسیدن به مقصود زشت و نادرست خویش میت را، ساده
آساید که در درونش  برد که، با گفتن دروغ، خود را از آتش حسادتی می گمان می

  ور است؛  شعله
ناتوانی از رعایت . دروغ گفتن برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی خود  - ۵

بکار نیانداختن استعدادها، عدالت در پندار و گفتار و کردار و ناتوانی بخاطر 
که دروغ زنان و دروغگویان  غافل از این. دارد دروغگو را به دروغگوئی وامی

« : که فرمود. ترین ناتوانانند چرا که ضعف خود را با دروغ می پوشانند ناتوان
  :و چه درست گفت حکیم ابولقاسم فردوسی .»لعنت ال�ه علی الکاذبین

  وان         چو بی شرمی آرد ستمکاره  خوانچو کژی کند  مرد   بیچاره خ
  هر آنکس که او پیشه گیرد دروغ          ستمکاره خوانیمش  و   بی فروغ

   
که گفتن حقیقت شنونده را  از جمله، ترس از این. دروغ گفتن از ترس. ۶

زیان و خطر ... گرفتار زیان یا آسیبی کند و یا برای جامعه، دین و
قدرتمدرها با استفاده از ترس، ترس . رین دروغها هستندت ببارآورد، از رایج

. کنند را رویه می» دروغ مصلحت آمیز«از شنیدن حقیقت است که گفتن 
دانستند راست گفتن و راست شنیدن حقی از حقوق انسان  ها می اگر آدم

گر و فسادها و آسیبهای روزافزون  های ویران است، گرفتار خشونت
 . شدند نمی

  
ند که سود ها، از دروغگوئی،  ستمگران در جامعه، چه بخواهیم و چه نخواهیم    
دست : بنابر این همه باید بدانند . »لعنت ال�ه علی الظالمین«: فرمود که. برند می

بزنند، از قیبل پرونده سازی علیه ستمگر، به هر توجیهی که برای دروغگوئی 
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در نهایت آب به آسیاب ستمگران ... ن ودیکتاتور، از میدان به در کردن این و آ
و این  ستمگری است که از جمله بخاطر دروغ، دوام و استمرار پیدا . ریزند می
  .  کند می

ها دارند، پس مصلحت  سنجد و حق را انسان بنابراین مصلحت را قدرت می     
مصلحتِ : تواند دروغ را جایز بگرداند خود یک دروغ است، هیچ مصلحتی نمی

وبا دروغ که، در ذات خود فساد و ناحق است، . ج از حق مفسدت استخار
دار رساند؟ اگر مصلحت روش عمل  توان اصالح کرد و حق را به حق چگونه می

آید که مردم را، بدون مالحظه  شود و بکار آن می مایه آن حق می به حق باشد، بن
د، با دروغ دين، مذهب، قوم، رنگ، نژاد و جنسيت، حقوق خود برخوردار کن

ای  با وسیله: کند؟ آیا نباید این سئوال مورد مداقه قرار گیرد کجا خوانائی پیدا می
شود از مفسدت جلوگیری کرد و یا  به اصالح  که خود ذاتاً فاسد است چگونه می

که دروغ  امور پرداخت و بر میزان حق، صلح و دوستی بر قرار کرد؟ بنابر این
شود و اگر میزان  د، هرگز با حق سازگار نمیپوشان پوشش است و حق را می

افتد و وجدان  عدالت در گفتار و کردار رعایت شود، عقل به یاد دروغ نیز نمی
  .  گرداند اخالقی فرد و جمع را عامل به حق می

های انبیاء  و ارسال کتب الهي، بر قرارکردن  به لحاظ دینی، از مهترین هدف  
ا است تا که همگان حق را از ناحق بازشناسند ه میزان عدالت و قسط در جامعه

به عدل و داد قیام کنند و «رو، مؤمنان باید  از این).  ۲٦(و به حق عمل کنند 
و بر ) ۲۷(» . به عمل، گواه و بیانگر قسط باشند«و » گواه براجرای آن باشند

های اسالم  اصل عدالت از مقیاس«: نویسد همین اساس است که مطهری می
عدالت در سلسلۀ علل احکام . شود باید دید چه چیز بر او منطبق می است، که

نه این است که آنچه دین گفت عدل است، است نه در سلسله معلوالت، 
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بلکه آنچه عدل است دین می گوید، این معنی مقیاس بودن عدالت است 
  ) ۲۸(»... برای دین،

لت بخواند و گویای با توجه به چند نکته فوق، مصلحت اگر با میزان عدا     
صداقت و امانت داری باشد، با دروغ که زور و فساد است، چگونه سازگار 

کند که مصلحت را قدرت  شود؟ اگر سازگار شد، نفس سازگاری ما را آگاه می می
  .سنجیده و عین مفسدت است زیرا ناقض حقوق فردی و جمعی مردم است

  
رسیم که از دید امام علی،  ن نتیجه میالبالغه امام علی به ای با مطالعه نهج     

دروغ از نوع دروغ مصلت آمیز و دیگرانواع آن، ناقض حق است و جایز 
راست گفتن و راست شنیدن حقی است که هرگاه همگان رعایت کنند، . نیست
ازدید امام علی،  دروغ ولو اینکه . یابند ای مستقل و آزاد و در رشدی می جامعه

شود، عملی   فتن آن بداند و گمان برد موجب نجاتش میآدمی سود خود را در گ
     . باطل و ناروا است

  :فرمایند می ۸۴در خطبه     
   »هان بدانید که بدترین سخن ، سخن دروغ است«   
  :فرماید می) ۴۵۸نهج البالغه شماره (امام در سخنان حکمت آمیز خویش     
است که راست گفتن را بر دروغ گفتن اختیار کنی اگر چه ترا  نشانۀ ایمان آن«   

بیش از عمل سخن نگوئی و . از آن راست زیان رسد و دروغ تو را سود آورد
   ».هنگامی که سخن از دیگری بمیان است، از خشم و کیفر خدای بترسی

ر مورد دروغگوئی و این گفته امام علی در انطباق با بیان رسول گرامی د    
  :است که فرمود
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بر شما باد راستگوئی اگرچه آن را باعث هالک خویش پندارید چه انجام آن «    
و بپرهیزید از دروغ گفتن اگرچه آن را وسیلۀ نجات خویش . رستگاری است

   )۲۹(» پندارید چه گفتن آن هالکت است
  :فرمایند امام می    
شود،  کشد و مثل درنده گزنده به مردم حمله ور می می زمانی که باطل نعره «   

بندند و به راستی پشت  زمانی است که مردم در دروغگوئی با هم پیوند می
شوند و مردم در کارهای باطل و ناشایسته با هم  کنند و دین داران اندک می می

    :شوند برادر می
نشیند و طاغوت بزرگ گردد و رعایت کنندگان  نادانی بر مرکبهای خود...    

ور شود و باطل مانند شتر نر  دین اندک شوند و روزگار چون درنده گزنده حمله
مردم برای کار ناشایسته دست برادری به یکدیگر دهند . پس از آرامش نعره کشد

و نسبت به دین مهاجرت کنند و با راستی دشمنی ورزند و در دروغ پیوند مهر 
  ) ۳۰(».دبندن
   :فرماید امام به فرزندش حسن می     
و مباد که با زشتکاری دوستی کنی و مباد که دروغزن را به یاری گیری که «     

  ) ۳۱."(نماید و نزدیک را دور او مانند سراب است، دور را به تو نزدیک می
    

ردم دهد که خداوند بر م امام وقتی فهرست مختصری از اموری را ترتیب می    
خداوند ... «:فرماید است، در مورد دروغ نگفتن وعلت وجوب آن می واجب کرده

  ) ۳۲(» .دروغ نگفتن را برای نگهبانی شرف راستی، واجب فرمود
  

  :فرماید می ۲۱۰امام در خطبه    
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در دست مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، عام و «     
) ص(در عهد رسول ال�ه. ل موجود استخاص، محکم و متشابه، حقیقت و خیا

ای ایراد فرمود  به حضرتش نسبت دروغ دادند تا بر پای خود ایستاد و خطابه
هر کسی به عمد دروغی به من نسبت دهد نشیمنگاه او در آتش «: پس گفت

   )۳۳(» باد
  

  :نویسد امام در نامه به معاویه می     
آیند و به خدا سوگند یاد  ری برمیآری، گروهی به خالف حق در پی انجام کا«    
» .کند کنند تا سخن خود را مقبول سازند اما خدا دروغشان را آشکار می می

)۳۴(  
      
  :امام فرمود   
زمانی بدبختی که به شما روی آورد، وقتی است که پیوندهاتان بگسلد و «   

ه دهد ک این امر در زمانی روی می. مردم کوچک شما کارها را بدست گیرند
ضربت زدن شمشیر بر مؤمن از تهیه کردن یک درهم حالل آسانتر باشد؛ این امر 

دهد که پاداش عطاگیر از عطا بخش بیشتر باشد؛ این امر  هنگامی روی می
بلکه از نعمت و نعیم مست . گردید دهد که از غیر شراب مست می وقتی روی می

آنکه در تنگنا باشید دروغ  یکنید و ب آنکه ناچارباشید سوگند یاد می شوید و بی می
  ) ۳۵(» گوئید می
گاه می     کند که دروغ با ایمان بیگانه است و دروغگو  و سپس امام مردم را آ

  :دهد بر لبۀ پرتگاه سقوط قراردارد و هشدار می
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دوری گزینید، چه دروغ، نسبت به ایمان بیگانه است و    از دروغ« به شدت     
راستگو برکنارۀ رستگاری و بزرگواری است و دروغگو، بر لبۀ پرتگاه . اجنبی

  )۳۶(» . سقوط و خواری
  

   :فرماید می ۴۱امام علی در خطبۀ    
تر از آن  پایندههمانا که وفا همزاد با راستی است و هیچ سپری را ! ای مردم«   

  ) ۳۷(» . شناسم نمی
تر از آن  کند و هیچ سپری را پاینده امام وفا را همزاد با راستی معرفی می     
و این حقیقتی است که کسانی که در بند قدرت هستند، به قول و . شناسد نمی

در . شوند کنند و در نتیجه به دروغهای تو در تو متوسل می قرار خود هم وفا نمی
پیش، دانسته شد که آقای خمینی برای پیاده کردن اسالم و سوار کردن فصل 

آخوند و فقیه با چه خلف وعده و زیر وقول قرارها زدن به انواع دروغها  توسل 
  .  جست و سعی کرد آنها را دینی و شرعی هم قلم داد کند 

لحت البالغه، هیچ امکانی برای دروغ مص کنیم که، در نهج اینک مشاهده می     
اند و  البالغه مأنوس هستند و در آن غور کرده آمیز وجود ندارد و آنهائی که با نهج

البالغه  یا شارحین آن نظیر ابن ابی الحدید و آنها که پس از او به شرح نهج
است که امام دروغی را، ولو با صفت  اند، تا به امروز، کسی مدعی شده پرداخته

خود چنین روشی را در نظر و عمل خود به  آمیز جایز شمرده باشد و یا مصلحت
اگر « فرماید راست گفتن را باید اختیار کرد، وقتی به صراحت می. کار برده باشد

، چه محلی برای دروغ »چه ترا از آن راست زیان رسد و از دروغ سود
کننده  البالغه، بر مراجعه ماند؟ با مراجعه به قرآن و نهج آمیز باقی می مصلت

است و هیچ  ای ممنوع شده ود که دروغ گفتن بهر عذر و بهانهش معلوم می
   .مصلحتی باالتر از راست گفتن و شنیدن که حقی از حقوق انسان است، نیست
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شما خوانندگان نیز با من هم عقیده هستید که اگر فقط تنها دروغ گفتن از     
اگر . د شدجوامع و بویژه جامعه ما رخت بر بندد، تمام امور دیگر اصالح خواه

با اندکی دقت در کارنامه و سخنان تمامی سران جمهوری اسالم بویژه آقایان 
توجه کنید، به عیان ...ای، هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد و خمینی، خامنه

کردند و مردم نیز تن به  مشاهده خواهید کرد که اگر دروغ گفتن را روش نمی
انستند با دیکتاتوری و استبداد دادند، حتی یکسال هم نمی تو دروغ شنیدن نمی

دروغهای سران رژیم والیت مطلقۀ فقیه، در کم و کیف، . بر مردم حکومت کنند
بر هموطنان محترم است که به بررسی چند و چون . گنجند دراندازه نمی

های این مقامها بپردازد تا ببیند، از رهگذر دروغگوئی آنها و دروغ شنیدن  دروغ
   .سرشان آمده استخودشان، چه بالئی بر 

  
یابند دروغ گفتن تنها منحصر به سران جمهوری  هرگاه چنین کنند، در می   

شدند که خود را اصالح کنند و  اسالمی نیست که اگر چنین بود، آنها مجبور می
ها و احزاب و به  مشکل این است که مرد م و بویژه سران دسته. یا کنار بروند

چه دینی، دچار این مرض خانمانسوز هستند اصطالح روشنفکران چه الئیک و 
شود که مردم  مشکل وقتی غامض می. اند و گوئی به دروغ گفتن معتاد شده

پذیرانه  ندانند راست گفتن و راست شنیدن حقی از حقوق انسان است و فعل
دروغ بشنوند و خود نیز دروغ را وسیله تنظیم رابطه با حاکمان مستبد و 

   .یکدیگر کنند
با توجه به اینکه هیچ انسانی کامل   به دروغ گفتن معتاد نشده بودند، اگر    

نیست و همه نسبی هستند، برایشان چندان مشکل نبود که به انتقاد اعمال خود 
و مدارک دال برآنها  بپردازند و حتی برای توجیه گفتار و کردارها که اسناد

و پا کردن سود  اشخاص برای دست. موجود است، به دروغگوئی متوسل نشوند
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هر دروغی را درجامعه پخش ... نویس و ناچیزی، به عنوان پژوهشگر و خاطره
. آورند که، درآن، دوغ و دوشاب یکی شود کردند و فضائی به وجود نمی نمی

گوئی بس نادر و باوجود قابل تشخیص بودن راست از دروغ، کسی  راست
، راستگوئی )ع(علی بر اساس  روش امام. زحمت این تشخیص را بخود ندهد

اگر ما تنها همین یک معیار را در . معیار سنجش اعمال خود  و دیگران است
زندگی خود بکاربریم و دیگران و خود را به راستگوئی، بیازمائیم، و به صرف 

خود، به دنبال این و آن راه نیفتیم، و  شنیدن چند جمله باب میل و احساس
گوئیم ما در شناخت فالن و بهمان کس ناگزیر نشویم، بعد از چند صباح، ب

دانستیم که  اشتباه کردیم و یا اصال� زیرش بزنیم که خیر ما اصال� از همان اول می
  »ما همه به هم دروغ گفتیم«طرف چکاره است و یا بگوئیم 

شخصیت «هرگاه بنا را بر این بگذاریم که شخص را به حق بسنجیم و     
کنم خیلی مشکل  اسی جانشین کنیم، فکر نمیرا با گفتار و کردار شن» شناسی

اگر بنا را بر . باشد شناسائی راستی کردار و گفتار فالن شخص و یا بهمان کس
های اشخاص، بگذاریم، با توجه به این واقعیت که دروغ  شناسائی صحت گفته

پوشاند و هیچ دروغی خالی از تناقض  پوشش متناقض با حقی است که می
شود و کار را  فت، دروغ از راست شناختن رویه همگانی میتوان ساخت و گ نمی

کند  محل می کم شدن دروغ، زور و خشونت را بی. کند بر دروغگویان سخت می
از خواص دروغگوئی برای . کند و قلمرو حاکمیت حاکمان مستبد را تنگ می

حفظ قدرت و ظلم و ستم این است که قدرت به دستان و زورگویان مرتب و در 
کنند  زنند و اغلب فراموش می گوناگون حرفهای متضاد و متناقض می فواصل

تر ازاین، ممکن نیست دروغی بگویند  مهم. اند که قبال� فالن و بهمان حرف را زده
زنند اما  برای مثال، گهگاه، هم حرفهای خوب و شیرین می . که متناقض نباشد

غ باشد، قولی کنند و اگر درو را عمل می اگر راست باشد، خود عکس آن
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امام محمد غزUالی از قول پیامبر آورده که دروغ یکی از  .متناقض است
     :خصلتهای منافق است

چهار خصلت است که در هرکس باشد منافق خالص بود، : فرماید پیامبر می     
اگر چه روزه دارد و نماز گزارد و گمان برد او که مسلمان است، و اگر در او یکی 

کسی چون : لت باشد از نفاق  تا ترک این چهار خصلت کنداز این چهار خص
حدیث گوید دروغ گوید، و چون وعده دهد خالف کند، و چون امین دانسته شود 

در خصومت از (= سامانی در میان آرد  خیانت ورزد و چون خصومت کند بی
کسی چون ) ۳۸(» .وفایی نماید و در روایتی چون عهد بندد بی) اعتدال بگذرد

گوید دروغ گوید یعنی اینکه کسی چون سخنی بگوید دروغ بگوید و یا  حدیث
از همه مهتر باید دید که دروغ به چه منظور و . اینکه حدیث را به دروغ بگوید

  :شوند شود  و چه کسانی  متوسل به دروغ می هدف گفته می
  .کند جو برای سلطه گری همیشه نیاز به دروغ پیدا می سلطه - الف
تر و درافزودن بر قدرت خود  هرچه مستبدان و قدرتمداران مستبد -ب

  گوتر  تر، دروغ حریص
  .دروغ زبان  قدرت ساختن است و در روابط قوا کاربرد دارد -ج
و حاصل همۀ اینها برای از بین بردن حقوق است و دروغ پوششی  برای از  - د

با . دم کشوری استای و گروهی و یا مر بین بردن حق و حقوق افرادی، دسته
گاه و مسئول وظیفه دارند که دروغ را  توجه به نکات فوق است که انسانهای آ

آنهائی که حقوق مردم را از بین . افشا کنند تا حقوق بر سر جایش بازگردد
زنند و اموال عمومی و  برند و دست به انواع تبهکاری و جنایت می می

باید به آنها .  ا باید افشا کردکنند، ر مردم را به عناوین مختلف غارت می
گفت نباید دست به اینگونه اعمال بزنند و نباید به کسانی که آنها را افشا 

  .افشا نکنید: کنند، گفت می
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.  در جمهوری اسالمی رسم بر وارونه حق را گفتن و کردن است     
لحاظ است که مرتب شاهدیم که وقتی غارتی و یا جنایتی از پرده  بدین

انصارش رو نشود، که دست اعوان و  ای برای آن افتد، آقای خامنه بیرون می
 که تصمیم گیرنده نهائی و معاف از  پاسخگوئی به -در نتیجه دست خودش، 

های همگانی و کسانی که دست به  با تهدید مطبوعات و رسانه - مردم او است
اند، آنها را وادار به سکوت و در مواردی گرفتار کیفر سخت  افشاگری زده

  .نمونه، کیفرسختی که افشاکنندگان تقلب در انتخابات شدند. کند می
از . روشن است که دروغ  برای پوشش فساد و از بین بردن حقی است     
رو، هرچه استبداد بر شدت خود بیفزاید و مستبد قویتر بگردد، نیاز بیشتر به  این

بدین علت است حکومتهای دیکتاتوری، از هر . کند دروغ و تبلیغ آن پیدا می
جمهوری والیت مطلقۀ فقیه هم . کنند نوع آن، سعی در نهادینه کردن دروغ می

عمل ناشایستی لعاب دینی و شرعی کشد و باید به هر  چون نام دین را یدک می
های مختلف مشروع  ببخشد، با از خود بیگانه کردن دین، دروغ را تحت عنوان

است که دروغ از هر نوع آن نافی  اما، حقیقت این. دهند و به خورد مردم می
توان بر  زیرا با گفتن و کردن حق نمی. دروغ برای سلطه گری است. دین است

را  کند و سپس آن گر نخست دین را فاسد می سلطهپس، . دیگران سلطه جست
و این بدترین نوع دروغ و ریشه درختی . کند گر سلطه خویش بر مردم می توجیه

  . آورد بدسرشتی است که میوه تلخ دروغ را ببار می
زیرا . دروغ زبان روابط قوا است. هر عملی زبان مخصوص به خود را دارد    

این سئوال مطرح است که . زبان دروغ نیست حق  و رابطه حق با حق محتاج
چرا باید کسی روشی اتخاذ کند که بعد برای رهائی از حاصل آن به دروغ 
متوسل شود؟ بر آنهائی که درد دین دارند، واجب است که با کار تحقیقی خود 
ریشه دروغ را که از خود بیگانه شدن دین است، بخشکانند و همچنان که 
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است، دین را  دربردارنده  هستند و در تجربه هم ثابت شده بسیاری بر این عقیده
دین  و مرام حق نیاز به دروغ . حقوق و برخوردار از زبان راستی، بازیابند

اگر دین یا مرامی به دروغ نیاز پیدا کرد، دین یا مرام زور . ساختن و گفتن ندارد
ستعانت از بر همگان است که دست به کار جدی و تحقیقی بزنند و با ا. است

به ریشه یابی این بدعت بپردازند و لکه سیاه ) ع(قرآن و روش حضرت علی 
  . دروغ گفتن به خاطر مصلحت دین و ملت را از جامعه بزدایند

روحانیون و کسانی خود را شیعه و پیرو امام علی معرفی می کنند و تحت نام 
ود و دیگران دین دروغ مصلحت آمیز را جایز و واجب می شمرند، نباید به خ

بگویند چرا امام علی از این دروغهای مصلحت آمیز برای به دست گرفتن 
  رهبری و یا استمرار حکومت خود، از آن سود نجست؟  

در مقاطع بس حساس و تعیین کنند، . فعل امام علی با قول او یکی است    
او بخاطر رسیدن به قدرت و یا ماندن بر مسند قدرت، حاضر نشد دروغ 

  :ترین موارد برای عبرت آورده می شود چند مورد از مهم. آمیز بگوید حتمصل
امیه نزد او  هاشم و بنی بهنگام رحلت پیامبر، عباس و ابوسفیان، سران بنی.۱

هرگاه بیعت ما را بپذیرید، . کنیم بیائید ما با شما بیعت می: رفتند و به او گفتند
زیرا . امام نپذیرفت. خالفت کنددیگر کسی یارای آن را نخواهد یافت با شما م

دانست  می. دانست می» تصرف قدرت و بکاربردن آن«امامت را کاری غیر از 
  کند نه بعکس؛ که قدرت انسان را تصرف و آلت خود می

آمیز  بود، حاضر نشد دروغ مصلحت نفری که عمر معین کرده ۶در شورای . ۲
  بگوید و خالفت را از آن خود کند؛

که او  پس از آن. فتند نخست معاویه را در مقام خود تصویب کنچون به او گ. ۳
آمیز  مصلحت  این دروغ. خود را منصوب شما دید، در موقع مقتضی، عزلش کن

  را  نپذیرفت و نکرد؛
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نه با . آمیز نداد در حکمیت تحمیلی نیز تن به ساختن و گفتن دروغ مصلحت. ۴
  . و نه به نماینده معاویهآنها که حکمیت را تحمیل کردند و خروج کردند 
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رویم تا ببینیم  در  ادامۀ تحققیق به سراغ کتاب مرجع اسالم که قرآن است می    

آمیز و انواع آن، یافت  ای دال بر وجود دروغ مصلحت ای، یا جمله آیا در آن آیه
اصالح « استفاده از اصطالح  شود؟ آیا فقها به استناد رهنمود قرآن یا با سوء می

اند؟ در  و در میان مسلمانان رواج دادهبرای دروغ مجوز ساخته » البین ذات
  .شود بخش حدیث، به این پرسش، بطور مشروح پرداخته می

کند که دروغ گفتن به هر عذر و  پژوهش در قرآن، بر پژوهش کننده معلوم می    
دروغ . ای که باشد، خالف حق، بنابراین، با میزان عدالت خوانائی ندارد بهانه

که قرآن  -در نظر و عمل پیامبر گرامی   .ار استعملی ناپسندیده نزد پروردگ
. یک از انواع دروغ مصلحت آمیز وجود ندارند ، نیز، هیچ-است  گر آن گزارش

که پیرو سنت دقیق  -نهج البالغه امام علی در فصل پیشین، با مراجعه به 
دریافتیم که اندیشه و بیان و کنش آن امام هم  از دروغ  –رسول اکرم است 

  . میز و انواع آن خالی استآ مصلحت
های  بخاطردین، در حقیقت برای حفظ و استمرار حکومت آمیز دروغ مصلحت  

کند  ساختن انواع دروغ را نیاز قدرت و قدرتمداری ایجاب می. خودکامه  است
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چون قدرت مالک . و دروغ از اسبابِ  استمرار و حفظ و نگهداری قدرت است
کرد تا بکار توجیه خود گیرد، دروغ را از خود بیگانه   دین شد، آن

بعد هم . جواز گرفت» البین  اصالح ذات«آویز کردن  آمیزهم با دست مصلحت
ها  حدیث. چند نوع دیگر دروغ  دیگر جوازگرفتند و از طریق فقه وارد دین شدند

  .  نیز درباره آنها ساخته شدند
   

مصلحت خارج از «تکرار کنیم که . هیچ مصلحتی خارج از حق وجود ندارد    
شود، چون خارج از حق و  بنابراین، وقتی دروغی گفته می» حق مفسدت است

حتی  تکلیف هم وقتی معنا و مفهوم . برای پوشاندن حقی است، مفسدت است
پس وجود تکلیف . دارد که حق وجود داشته باشد تا تکلیف عمل به آن باشد

تکلیف بی رابطه با  .زیرا تکلیف عمل به حق است. فرع بر وجود حق است
زیرا تکلیف عمل به امر یا نهی قدرت . حق، نیز فرع بر وجود قدرت است

کند که صاحب  پس تکلیف وقتی وجود پیدا می. شود گر و فساد گستر می ویران
کند که  و نیز، تکلیف وقتی وجود پیدا می. حق بخواهد به حق خود عمل کند

روشن است که . دیگران قرار گیرد کسی در موقع و موضع دفاع از حق خود و یا
وضعیت کنونی، وضعیتی . ها نیز نبودند اگر انسان صاحب حقوق نبود، تکلیف

از . کنند است که اشخاص بر حقوق خویش معرفت ندارند و بدانها عمل نمی
.  اند ها نه عمل به حقوق که اجرای احکام قدرت فرموده شده رو، تکلیف این

کنند، تکالیف خود را اداء  ای حقوق خویش اقدام میبنابرین، کسانی که به اجر
مثال� قرآن عدالت را میزان . شوند کنند بنده زور می کنند و آنها که چنین نمی می

شناخته و عمل به حق را عدالت و عمل نکردن به حق را ستم و تخطی از 
پس، چون میزان شناختن و کردن عدالت، گویای . است عدالت دانسته
های حق با حق شدن  ها رابطه مگان از حقوق خویش و رابطهبرخورداری ه
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کس تکلیفی که  رود، بر هیچ ای که این  میزان بکار می است،  پس، در جامعه
  .  شود عمل به حقی نباشد، تحمیل نمی

 
کند که انسان برآن  در رابطه با خداوند هم، تکلیف وقتی وجود پیدا می    
شود که حقوق معنوی خویش را بعمل درآورد، از جمله، خودانگیختگی  می

ای است که غفلت از آن، درجا،  رابطه با خداوند، رابطه. خویش برخوردار بماند
خداوند، متحقق  بجا آوردن حق بندگی. غفلت از استقالل و آزادی خویش است

شود مگر با آگاهی از این دو حق و عمل به این دوحق و بنده زور و قدرت  نمی
. تکرار کنیم که حقوق خداوند بر انسان، حقوق معنوی انسان بشمارند. نشدن

شود و به یمن  زیرا با عمل به این حقوق است که انسان از بندگی قدرت آزاد می
کند و بر استقالل و آزادی و  را پر پهنه می رابطه با خداوند، بعد معنوی خویش

بنابر این تکلیف و . ماند دیگر حقوقی که ذاتی او هستند، عارف و عامل می
آیت ال�ه منتظری هم در . وظیفه هیچ نیست جز به اجرا در آوردن حق و حقوق

تکلیف هم چیزی جز عمل به حق «: پاسخ به سئوال اینجانب که پرسیده بودم
  ه حق متذکر شدند که ب) ۳۹(» نیست

تکلیف هم چیزی جز عمل به حق نیست اگر : اید این که نوشته«   
مقصودتان از حق عام باشد که حتی شامل حق خداوند باشد حرف درستی 

اللهی دارد، هر چند  است، زیرا بخش زیادی از تکالیف فقط جنبۀ حق
جا که حتی البته از آن. باشند ها دارای حق الناس نیز می بسیاری از آن

همان تکالیف مربوط به حق خداوند مانند نماز، روزه و امثال اینها نیز 
شود نه  چون ناشی از مصالحی است که در نهایت عائد خود انسانها می

. توان گفت آنها نیز به نوعی از مقولۀ عمل به حق خواهند بود خداوند، می
جوارح انسانها برای اعضاء و ) ع(و این که در رسالۀ حقوق امام سج¥اد




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ٤٦     

  

  

و در . ها می باشد حقی قائل شده بازگشت آن به همان مصالح عائد انسان
است در سایت  اینجانب حقوق گوناگون انسانها مطرح شده» رسالۀ حقوق«

ضمنًا توجه دارید که حقوق انسانها . توانید آن را مالحظه نمائید نیز می
به » رسالۀ حقوق«ه در باشد ک معموال» مستلزم تکالیفی برای آنها نیز می

  )۴۰(»است تفصیل شرح داده شده
. شود که هیچ مصلحتی خارج از حق وجود ندارد با این توضیح روشن می     

مصلحت خارج از حق، مفسدت و پوششی برای از بین بردن حق و یا حقوقی 
در حقیقت، این دروغ . بنابراین، دروغ مصلحت آمیز مفسدت است. است

  . و عمل نکردن به حقی است پوششی برای ندیدن
آید؟  شود و به چه کار می ایم چرا دروغ ساخته و گفته می اصال� از خود پرسیده    

ای است که با آن راست نا  کنم کسی شک داشته باشد که دروغ وسیله گمان نمی
بهترین پوشش برای اینکه ناراست . شود راست  و ناراست راست جلوه داده می

بنابراین، دروغ و انواع آن برای . کند، دروغ است ست جلوهراست و راست نارا
غافل کردن  شخصی، گروهی، دسته ای و یا مردم یک کشور و در مواردی مردم 
جهان از حقی و حقوقی و یا برای حقی را نا حق کردن و ناحقی را حق کردن 

  .  است
از . وق استتریب، بیشترین کاربرد دروغ و انواع آن در تجاوز به حق بدین     

راه این تجاوز است که دروغ از اسبابِ  استمرار و حفظ و نگهداری قدرت 
به حدیث  » البین  اصالح ذات«دروغ مصلحت آمیز هم که ابتداء تحت . شود می

به شرحی که در بخش احادیث مطالعه خواهیم کرد، هدفش . پیدا کرد  و فقه راه
به همین دلیل از .  کامه نیستهای خود  چیزی جز حفظ و استمرار قدرت دولت

  :جملۀ لعنت شدگان در قران دروغ زنان و دروغگویان اند که فرمورد
  » اال لعنت ال�ه علی الکاذبین« 
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  :شود، پس فرمود می چون نتیجه و حاصل دروغگوئی عاید ستمگران    
  .»الظالمین اال لعنت ال�ه علی« 

، به دروغ مشروعیت دینی »البین  اصالح ذات«هنگامی که تحت  اصطالح     
داده شد، نه تنها به همین یک مورد اکتفا نگشت، بلکه چند نوع دروغ  دیگر هم 

در بخش احادیث به آن . به حدیث  و  فقه راه یافتند و جایز شمرده شدند
تحت عناوین  طریق دروغ در جامعه بدین. بطورمشروح پرداخته خواهد شد

. مختلف به منظور به دست آوردن قدرت، حفظ و استمرار آن نهادینه شده است
از همه مهمتر، چون از طریق رهبران دینی و فقها بدان مشروعیت دینی و شرعی 

شود، مردم هم که از یکطرف غافل هستند که دروغ و انواع و اقسام آن  داده می
از طرف دیگر،  متأسفانه، کم و زیاد برای قدرت و حفظ و استمرار آن است و 

شوند  ای هم که مرتکب می دوستار قدرت و تابع آن هستند، نگران گناه کبیره
دهند  های خود راه می به داخل خانه» مصلحت«نیستند و دروغ را  تحت عنوان 

ها از همان طفولیت دروغگوئی را از والدین و یا بستگان دور و نزدیک  و بچه
در حقیقت رهبران دینی و فقها  که مبدع و به وجود آورنده و  .خود می آموزند

استمرار بخشنده به ساختن و گفتن دروغ هستند، مسئول درجه اول انواع 
زیرا روشن است که وقتی دروغ مصلحت آمیز . دروغگوئی در جامعه نیز هستند

سنجد و مصلحت  جایز شمرده شد، چون هر کسی خود مصلحت خویش را می
یر از مصلحت دیگری است،  و چون مصلحت خارج از حق   جز هر کسی غ

گیرد، نتیجه اینکه  دروغ ساختن و گفتن  مفسدت نیست  و جای حق را می
  .شود همگانی می

  :  کند های باال، کار مراجعه به قرآن را آسان می توضیح     
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سخن بار از دروغ و درغگوئی و مشتقات مختلف آن  ۳۵۰در قرآن بیش از      
ای هستند  و دروغگویان در قرآن یکی از چهار گروه و دسته به میان آمده است 

دروغ و دروغ گوئی به شدت در قران به طرق مختلف و ) ۴۱.(اند که لعنت شده
  :چند از آیات در این باره اینک یک. است مکرر نهی شده

    
ن نیست، گویند، نظر به اینکه چیزی از خداوند پنها کسانی که دروغ می - ۱

ستمکارتر از کسی که : پرسد  داند و می خداوند دروغ دروغگو را دروغ به خود می
  : به خدا دروغ بگوید و راه و روش درست را دروغ پندارد، کیست؟

راست و درست را که بر   ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد و دین«  
  ) ۴۲(» او عرضه شد، تکذیب کند کیست؟

و چون ظلم و . کنند دروغگویانند که در جامعه ظلم و ستم پیشه می ستمکاران   
ستم به دیگران بیماری است، دروغگویان انسانهای بیماری هستند که به خود هم 

کنند و کرامت انسانی خود را، با دروغ و ستم به خود و دیگران، تباه  ظلم می
   .کنند می

  
گذشته نگاه کنید و ببینید که به  فرماید به تجربه تاریخ و قرآن جای جای می - ۲

. اند دروغهایشان بر باد رفته است طور مستمر، چگونه کسانی که دروغ گفته
وقتی آن پوشش را . چون دروغ از خود هستی ندارد و پوششی است بر حقیقت
   .کنار زدی و یا کنار رفت، بنیاد آن دروغ هم بر باد می رود

هایشان بر باد رفته  گفتند و ساختهبنگر که چگونه بر خویشتن دورغ «    
  ) ۴۳(»است

  یا  و
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» .بندد و همین گناه به این آشکاری بس بنگر که بر خدا چگونه دروغ می«     
)۴۴(   
  
شود و خداوند راستگویان و  هر ملتی و فردی با راستی و درستی آزموده می - ۳

ان فکر شناسد و چیزی از او پنهان نیست و دروغگوی دروغگویان را خوب می
   :چنین نیست! نه. کنند که دروغشان پنهان است می
و به راستی پیشینیان آنان را آزمودیم و بیشک خداوند راستگویان و «    

   )۴۵(».دروغگویان را نیک می شناسد
  
» .ایشانند که در گرداب فراموشکاری فرو رفته اند* مرگ بر دروغگویان« - ۴
)۴۶(   

   :االسرار در مورد قتل الخراصون آمده است در تفسیر کشف    
لعن الکذابون المرتابون الظانون بال�ه ظن سوء التخرص  - قتل الخراصون ای« "

  ) ۴۷(اتقول باظن و هم المقتسمون 
   الکذاب= خراص : المنجد
  . کذب= خرصا –خرص 

   افتری و کذب= تخرص و اخترص علیه 
دروغ گفتن و هر سخنی . روغ گفتن معنی کرده استخرص را د: قاموس القرآن

   )قاموس(که از روی ظن باشد
  
گویند، در ردیف  قرآن کسانی را که بدون داشتن علم و دانش سخن می -  ۵

  :زنان قرار داده است دروغ
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کسانی را به آنچه می گویند دانشی نیست، آنان کسانی نیستند مگر «    
  )۴۸(»دروغزنان 

  دسته کسان در جامعه ما کم هستند؟آیا از این  
گفتار پروردگار تو بر راستی و : گوید دهد و می خداوند به پیامبر فرمان می    

عدالت استوار است و کلمات وی تغییر پذیر نیست مواظب باش کسانی که 
خواهند ترا از راه راست  خواهند ترا گمراه کنند، فرمان آنها را نبری که آنها می می

  :و. ندمنحرف کن
  ) ۴۹(».کنند و دروغزنانند اینان کسانی هستند که ظن و گمان را پیروی می«     

  
های مستمر  کند که دروغگوئی از پدیده قرآن خاطر نشان خردمندان می - ۶

گویند این خواست  می   از جمله، آنها که. و پوشاندن حق و حقیقت است  تاریخ
رویم و حاللی را حرام و حرامی را گ به شرک و دوگانگی می خداوند است اگر ما

زیرا به استقالل و آزادی . کنند آنان به خود ستم می. گویانند کنیم، دروغ حالل می
است که از هوی  از صفات اینان، یکی این. کنند و دیگر حقوق خویش عمل نمی

  :گوید خداوند خطاب به آنان می. کنند و هوس خود پیروی می
اما ای . [نشان دهید   شما دانشی است آن را به مابه آنان بگو اگر نزد «    

کنند و نیستند مگر گروهی که دروغ  اینان جز پندار خود را پیروی نمی] پیامبر
  )۵۰(»گویند می
  :آنکه گفت«: است االسرار، ذیل این آیه، آمده در تفسیر کشف    
و « علم والیقین،ما تتبعون فیما انتم علیه اال اظن ال ال: ان تتبعون اال الظن ای«  

  )۵۱"(» ان انتم اال تخرصون، یعنی و ما انتم اال کاذبون
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کنند جز پندار خویش را و  آنانکه جز خدا شریکانی خوانند، پیروی نمی« -۷
  )۵۲(»گویند کنند جز از دروغ روشن که می پیروی نمی

ن ما ال یقولو» و ان هم اال یخرصون«: االسرار آمده است ذیل این آیه در کشف    
   ).۵۳(»الخراص المفتری یکون، التخرص االفتری و

  
از صفت دیگر دروغگویان، این است که برای حقیقت وانمود کردن دروغ  -۸ 

گاهانه به دروغ قسم می   :خورند خود به مردم، آ
  )۵۴(»و اگاهانه به دروغ سوگند می خورند«    
      
   .رفته است، إفک است لغت دیگری که، در باره دروغ، در قرآن به کار  - ۹

  :برگرداندن چیزی از حقیتش. ساخته= افک 
  )۵۵.(»نگفتند این ساخته و دروغ است«     

در . دروغ را از این جهت افک گویند که قلب کردن واقعیت و حقیقت است   
و در قران هم به معنی ساخته، » ابلغ الکذب: االفک« :است جوامع الجامع، آمده

  .دروغ و برگرداندن بکار رفته است
باز خداوند دروغگوئی را گناهی عظیم و دروغگو را در خور سرزنش سخت     
  :خواند می

  ) ۵۶!(وای بر هر دروغگوی گناهکاری» ل لکل اّفاک اثیموی«     
  . اّفاک صیغه مبالغه است

  
  :قرآن، گفتن دروغ را، در هیچ وضعیتی، جایز نمی شمرد -۱۰
اید، پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی  ای کسانی که ایمان آورده«   

) شما(پدر و مادر و خویشاوندن ) به زیان(دهید، هر چند به زیان خودتان یا 
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از (توانگر یا نیازمند باشد باز خدا به آن دو ) یکی از دو طرف دعوا(اگر . باشد
از حق عدول کنید و ) که در نتیجه(ید سزاوارتر است، پس از پی هوس نرو) شما

گاه  اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید آ
  )٥۷(» .است
فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا پس پیروی هوی مکنید : گوید قرآن به صراحت می    

  .شوید می]از حق[که منحرف 
و فقر . ار نسازد که از حق منحرف شویدزنهار که ثروت توانگر شما را واد«     

فقیر هم شما را وادار نکند به خاطر دلسوزی نسبت به او، به ناحق به نفع او 
که این از عدالت به دور است و قائمه اجتماع به عدالت بر پا . شهادت دهید

  .»است
نوع حق  ۷مؤمن به گردن مؤمن «: در تفسیر قمی ذیل این آیه آمده است    

ز همه واجب تر این است که به او حق بگوید، هر چند به ضرر خودش ویا دارد، ا
تواند به خاطر نامبردگان از  پس به حسب این حق، مسلمان نمی. والدینش باشد

فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا « : آنگاه، مفسر به آیه. حق منحرف شود
یعنی از : است ، گفته »دلوا ان تع« استشهاد نموده، در معنای جملۀ » او تعرضوا 

بپا ] قسط[ای مؤمنان برای درستکاری و داددهی ) ٥۸(» .حق منحرف نشوید
ایستید و اگر به نفع شما و یا پدر و مادر و یا خویشان شما باشد براستی برای 

شهادت بر خویشتن یعنی اینکه حق دیگری را بر خود واجب . خدا گواه باشید
گواهی . دارید ندگان به عدل باشید، پاس راستی نگهدر گواهی دادن گوی. شناسد

کس که بر وی گواهی  وبدان منگرید که آن. دهید خدای را، از بهر صاحب حق
از روشن ترین مصادیق عدالت، شهادت دادن  .دهید، توانگر است یا درویش می

   .به حق است
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بعمل، . یستیداید، برای خدا بر پا و استوار، با ای کسانی که ایمان آورده« -۱۱
حتی در حق ( دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که . گواه و بیانگر قسط باشید

از عدالت خارج شوید، عدالت شیوه کنید که به تقوی نزدیکتر است و ) دشمنان
گاه است از خدا پروا کنید که خداوند به آنچه می   )         ۵۹(».کنید آ

آمیز و  دروغ، از جمله دروغ مصلحت بنابر آنچه شرح شد، قرآن هیچ نوع   
فقهائی هم که دروغ مصلحت آمیز را جایز و بلکه . دارد را  روا نمی... توریه و 

زیرا در قرآن هر نوع . اند اند، به قرآن استناد نکرده و توریه ساخته  واجب کرده
آیا . است در قرآن، هیچ دروغی استثناء نشده. دروغگوئی حرام شمرده شده است

اگر هدف از گفتنش . دروغ که مخالف حق است: فقها نباید از خود بپرسند این
پس مصلحتی که بخاطرش دروغ . گرفت نام می» آمیز دروغ حق«حق بود، باید 

شود، نیز بیرون از حق، بنابراین، مفسدت است؟ اگر دروغ  گفته می
استعداد  آمیز جایز بود، خداوند به اندازه این انسانهای ناقص، ادراک و مصلحت

نداشت که بفهمد دروغ مصلحت آمیز برای جوامع ضروراست و یا گاهی الزم 
کند، نباید انواعی  آید؟ وآیا قرآنی که خود را شفاف و سر راست توصیف می می

کردند  داد؟ آیا فقها نباید توجه می است، رهنمود می از دروغ را که فقه جایز کرده
یدن حقی از حقوق انسان و تنظیم و توجه کنند که راست گفتن و راست شن

آمیز برقرارکردن  رابطه با خود و با دیگری، بر وفق حق است و دروغ مصلحت
گسترد و سبب برگردانده شدن  رابطه با قدرت، بنابراین فساد است و فساد می

  شود؟  دین حق به دین قدرت و دروغ می
با عذر «میز، آ داند که وقتی دروغ مصلحت است که خداوند می حق این     

سازد و بدان صفت  ، جایز شد،  هر کس، بنا بر  تشخیص خود، دروغ می»موجه
که دروغ رواج نگیرد است که خداوند  برای آن. گوید دهد و می آمیز می مصلحت

که استثناء قائل شود، این همه آیه نازل  در نکوهش دروغ، بدون این
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سه گروه دیگر نیز  –نده است و کذابان را یکی از چهارگروهی خوا. است فرموده
  . که بخشوده نخواهند شد –صفت دروغگو را دارند 

نظر به اینکه دروغ و انواع آن از ضروریات ایجاد قدرت، حفظ و دوام      
برای آن حدیث و روایت ساخته شده و بر پایه آن، رهبران دینی و ، است آن

و یا چهار مورد دروغ  فقها، در مقام تنظیم رابطه مسلمانان با قدرت، در سه
بعضی هم  -٤در جنگ و  -۳همسر و خانواده - ۲اصالح ذات البین،  -۱(

را جایز و )  اضطرار و ناچاری باشد اند که دروغ از راه چهارمی به آن اضافه کرده
  )٦۰( .اند شرعی شمرده

ترتیب، برای باب کردن این سه و یا چهار نوع دروغ، چند حدیث  بدین     
چنان که خواهیم دید، جملگی روش تنظیم رابطه با قدرت .  مستند فقیهان شدند

شد، فقیهی  شد و به حق اصالت داده می هرگاه به قدرت اصالت داده نمی. هستند
اند  کوشش کرده. دشد که به این و آن نوع دروغ مشروعیت ببخش یافت نمی

ای  را در  اند، آیه های دیگری که جایز شمرده برای دورغ مصلحت آمیز و دروغ
قران بیابند و بدان استناد کنند و به استناد آن، به احادیث من درآوردی، اعتبار 

دانند که هر روایت و یا حدیث را باید به قرآن عرضه کنند  زیرا نیک می. ببخشند
بعضی از مفسرین و فقها، . »دیوارش بزنند«ن  نبود، باید به و اگر موافق با قرا

های خود مجازکرده را بدان دو  اند و دروغ به خیال خود دو آیه را در قران جسته
  .اند آیه مستند کرده

سال  ۱۵-۱۰شوم که حدود  اما پیش از پرداختن به ادعای آنها، یادآور می   
من که . کرد مصلحت آمیز گفتگو میپیش یکی از بستگان با من در باره دورغ 

سخت مخالف هر نوع دروغی بودم، استدالل کردم که هیچ نوع دروغی در دین 
 دروغ! خیر: او گفت. اند جایز شمرده نشده و همه انواع دروغ تقبیح شده

در کجای قرآن چنین دروغی : پرسیدم. است آمیز را قرآن هم جایز شمرده مصلحت
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بتها را من «: حضرت ابراهیم آنجا که گفت: پاسخ داداست؟ او  جایز شمرده شده
پس، . حضرت ابراهیم دروغ گفت. »ام بلکه بزرگ آنها شکسته است نشکسته

من که غرق در حیرت شده بودم، به او پاسخ . آمیز جایز است دروغ مصلحت
  .دادم که حضرت ابراهیم در مقام اثبات حق و دروغ بودن بت و بت پرستی بود

آمیز گفتن که در  حقیقت، حضرت ابراهیم نه در مقام دروغ مصلحتدر        
ها که به بت  در مقام تکذیب توانائی. پرستان بود مقام تکذیب دروغ بزرگ بت

او در مقام بحث با قوم خود، این ناتوانی مطلق بت . دادند بود اعظم نسبت می
شدند بپذیرند که نتیجه هم گرفت زیرا آنها ناگزیر . خواست ثابت کند بود که می

  . بت اعظم بکاری توانا نیست
بعد که در صد تحقیق برآمدم، دریافتم که قول او، همان توجیح و تفسیری     

  .آن تمسک جسته اند آمیز، به است که فقها  برای جایز شمردن دروغ مصلحت
آمیز قرار داده اند،   ای که بعضی ازفقها مستمسک جواز دروغ مصلحت دو آیه     

  .سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت) مقاله(فصل  در
  
  

4 -   ��8� '� � 
��� �� D�,Q 7��2  

آمیز بدانها  ای که فقهای قدرتمدار در توجیه دروغ مصلحت دو آیه    
  :  اند، عبارتند از تمسک جسته

    
گویند از خودشان  اگر سخن می! است   بلکه  بزرگشان کرده«- ۱

    )۶۱(».بپرسید
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اینک به ترتیب این دو آیۀ   )٦۲( »کاروانیان هر آینه شما دزد هستیدای « - ۲
  :کنیم را بررسی می

  

1-  +� . 4�'����  �R��   �/& !$� 6!/  �&  4�T�3* 7& ,-�3�

U,�/ G�.!  
برای دانستن معنای سر راست آیه الزم است که به مراحل مختلف مبارزه       

شاید بسیاری فکر کنند که حضرت . ابراهیم  با خرافه و بت پرستی توجه شود
ابراهیم در همان مرحلۀ اول و بدون  هیچ اقدام دیگری یک راست به سراغ 

. است د  مشکل کردهبتان و شکستن آنها رفته و آنها را شکسته و برای خود ایجا
حضرت ابراهیم مانند . شود چنین فکری موجب خطای در فهم و درک مسئله می

هر پیامبر دیگری، ابالغ رسالت و پیام خود را در مراحل مختلف و با نزدیکی و 
همچنانکه پیامبر . رساند دوری افراد  نسبت به خود به اطالع مردم می

مرحلۀ اول به گوش اعضای خاندان و  الشأن اسالم موظف شد پیام خود در عظیم
حضرت ابراهیم، ) ٦۳(» انذرعشيرتك االقربين«: نزدیکان خود برساند

کند، هم در مرحلۀ اول  همچنانکه خداوند به پیامبر رسالتش را گزارش می
  . دهد، شاید رستگار شود رساند و او را انذار می پیامش را به پدرش آزر می

. از ابراهیم یاد کن که بس راستگو و پیامبر بود] رآنیعنی ق[و در این کتاب «    
بیند و نه  پرستید که نه می چرا چیزی را می! ای پدر: آنگاه که به پدرش گفت

به راستی از دانش چیزی به من ! ای پدر !آید؟ شنود و نه هیچ به کارت می می
به راه  بنابراین از من پیروی کن تا تو را. است  است که به تو نرسیده  رسیده

شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به ! ای پدر. راست هدایت کنم
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بیم آن دارم که عذابی از خداوند !  ای پدر. خداوند رحمن، سخت عصیانگر است
] آذر به خشم و حیرت. [رحمن به تو رسد و در نتیجه دوستدار شیطان شوی

] از این اقدام[اگر! ای؟ مگر تو از خدایان من رخ برتافته! ای ابراهیم: گفت
ابراهیم ! و مدتی از من دور شو! دست برنداری قطعاً سنگسارت خواهم کرد

برای تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، چرا که او ! درود بر تو باد: گفت
خوانید کناره  و از شما و آنچه به جای خداوند می. نسبت به من مهربان است

امید است که در دعای پرورد گارم نگون  .گیرم و پروردگارم را می خوانم می
  »بخت نگردم

دست برنداری قطعاً سنگسارت خواهم  « پدرش به او گفت اگر از این کار    
ابراهیم او را ترک کرد و از پیش او رفت ولی . و از من فعال� دور شو» !کرد

مورد باز ابراهیم پدر و قومش را  .برایش دعا کرد تا شاید خداوند او را بیامرزد
پرستیدند پرداخت و  خطاب قرارداد و با آگاه کردن آنها را به ناحق بودن آنچه می

خوانید سخن  آنها را می «پرستید که وقتی  آیا بتانی را می: به آنها خطاب کرد
  )۶۴(» ! رسانند؟ آیا به شما سود و زیانی می! شنوند؟ شما را می

بتانی که : گوید و به آنها می کند باز ابراهیم به پدر و قومش  خطاب می     
نه ! قطعاً خیر! شنوند؟ خوانید، سخن شما را می پرستید آیا وقتی آنها  را می می

آیا سود . توانند بشما برسانند شنوند، سود و زیانی نیز نمی تنها سخن شما را نمی
کنند که خیر اما پدرانمان آنها را  آنها اعتراف می! رسانند؟ و زیانی به شما می

  ) ۶۵. (و ما پیرو پدرانمان هستیم. اند پرستیده یم
و همچنان ابراهیم پدر و قومش را مورد انذار قرارداده وخطاب  به آنها      

پرستیم و پیوسته کمر به پرستش  بتانی را می: گفتند! پرستید؟ چه می«:  گوید می
ن شما را خوانید سخ آیا هنگامی که آنها را می: گفت] ابراهیم. [ایم آنها بسته

] بت پرستان به ابراهیم! [رسانند؟ آیا به شما سود و زیانی می! شنوند؟ می
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» . کردند ایم که اینگونه عمل می بلکه پدرانمان را یافته] نه اینطور نیست: [گفتند
  .و ما از پدرانمان تقلید می کنیم) ۶۶(

شنود، به پدر و قومش  در این مرحله، ابراهیم وقتی جواب رد آنها را می    
و برای اینکه به آنها نشان دهد که بر . دهد چرا در گمراهی هستند توضیح می

آنگاه که ابر اهیم به پدرش ] یاد آر[و«:برد ای به کار می باطل هستند، ابتکار تازه
من ، تو و قومت را در گمراهی ! ینی؟گز آیا بتان را به خدائی بر می: آذر گفت

وقتی «سپس برای اینکه نشان دهد که اینها بر باطل هستند، » .بینم آشکار می
. و چون افول کرد! این است پروردگار من: گفت. ای بدید بر وی شب شد، ستاره

این است : گفت افول کنندگان را دوست ندارم و چون ماه را طالع دید، گفت
اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، البته از : گفت. چون افول کردو ! پروردگار من

این است پروردگار : پس آنگاه که خورشید را طالع دید گفت. گمراهان خواهم شد
من بیزارم از هر آنچه ! ای قوم: و چون افول کرد گفت. این بزرگتر است! من

سوی کسی ، روی به ]به دلِ[ گمان من،  بی .شوید شریک قائل می] با خدا[
گروم و از  در حالی که به حق می. است ها و زمین را آفریده ام که آسمان گردانده

  .مشرکان نیستم
چرا در بارۀ خدا با من : گفت] ابراهیم. [قومش با او به احتجاج پرداختند    

است و از آنچه  هدایت کرده] با دالیل روشن[در حالی که مرا ! کنید؟ محاجUه می
و چگونه من از شریکانی که برای خدا ...ترسم اید نمی ار دادهکه شریک خدا قر

قائل هستید بترسم در حالی که شما از اینکه بدون هیچ دلیل، برای خداوند، 
و این است دلیل ما که به ابراهیم در «...»!ترسید؟ اید نمی الهی را شریک گرفته

فه و تقلید ازبت ابراهیم برای رهائی مردم از خرا) ۶۷(». ..برابر قومش دادیم
پردازد و مردم را به پرستش خداوند  پرستی در هر فرصت و مناسبتی به تبلیغ می

بت پرستان برای . کند صیت آوازۀ او همه جا را پر می. کند یگانه دعوت می
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کنند و از او  رهائی از دست ابراهیم به نمرود پادشاه جبار خود مراجعه می
وقتی ابراهیم با . احیاناً کار او را یک سره کند خواهند که خود با او برخورد و می

خواهد دست  دهد و از او می کند او را نیز مورد خطاب قرار می نمرود مالقات می
: گوید او خطاب به نمرود می. از ربوبیت خود بردارد و به خدای یگانه ایمان آورد

م از باب نمرود ه. [»میراند کند و می پروردگار همان کسی است که  زنده می«
؛ یعنی هر یک »میرانم می]هم[کنم و  زنده می] هم[من «: دهد پاسخ می] مغالطه

کنم و هر که را بخواهم به قتل  از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها می
خورشید ] ی  من[خدا«: گوید بندد و می ابراهیم راه مغالطه را بر او می. رسانم می

مات و ] نمرود[آن مرد کافر . از باختر برآور آورد تو آن را را از خاور بر می
  )۶۸(» ماند سرگشته می

کشد و چون وظیفه دارد رسالتش را به مردم ابالغ  ابراهیم دست از تبلیغ نمی    
کند، برای اینکه پدر و قومش و آنها را به فطرت خودشان باز گرداند وآنان را بر 

خطاب به آنان . دهد ه میحقوق خویش عارف گرداند،  گفتگو و بحث را ادام
  :   گوید می
خداوند را : آن گاه که به قوم خود گفت ]به رسالت فرستادیم[و ابراهیم را «   

جز این . بپرستید و از او پروا گیرید، و اگر بدانید این برای شما بهتر است
و [سازید  می] از خود[پرستید و دروغی نیست که شما به جای خدا بتانی را می

پرستید اختیار روزی  زیرا کسانی را که به جای خدا  می] نامید، عبود میآن را م
بنابر این روزی را فقط نزد خدا بجوئید و او را بپرستید و سپاس . شما را ندارند

تکذیب ] حقیقت مرا[و اگر. شوید گزارید که فقط به سوی او بازگردانده می
و بر .  تکذیب کردند] پیامبرشان را[کنید چون امتهای پیش از شما نیز  می

  )۶۹(»پیامبر جز پیام رسانی� آشکار نیست
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در : دهد برغم  اصرار قوم بر انکار حق، ابراهیم امید خود را از دست نمی    
های آنها را از قدرت باوری و باور به بت  کند عقل آخرین مرحله، سعی می

یل حقانیت حق ها دریابند که دل تا مگر این عقل. بمثابه نماد قدرت، رها کند
گیر به آنها  گوشزد کرده بود نباید بت  او بطور پی.  باید در خود حق باشد

بت خدای دروغین است و دروغ باوری اعتیاد به دروغگوئی و تسلیم . پرستید
 شنوند گویند و نه می نه سخن میپرستش این بتها که . آورد زورشدن را ببار می

و آنها  نیز اذعان داشتند .  دارد رشد باز میو نه بکاری توانا هستند، عقل را از 
گویند ولی ما پیرو پدرانمان هستم و سپس   شنوند و سخن نمی که اینها نمی

ابراهیم برای اینکه آنها را از غفلتی که گرفتارش بودند بیدار کند، به ابتکار 
  :ای  دست زد تازه

  
  :    خوانیم در سوره انبیاء می 

این تندیسها چیست که : و قومش گفت] آذر[به پدرش  ]ابراهیم[آنگاه که «   
. ایم پدرانمان را پرستندۀ آنها یافته: گفتند! اید؟ شما به پرستش آنها کمر بسته

آیا : گفتند! قطعاً شما و پدرانتان در گمراهی آشکار هستید: گفت] ابراهیم[
هر : [فتگ] ابراهیم ! [کنی؟ می] و شوخی[ای یا بازی حقیقت را برای ما آورده

بلکه پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است، همو که ] کنم گز شوخی نمی
آنگاه ابراهیم در دلِ .[جزِو گواهانم] مطلب[و من بر این . آنها را آفریده است

یعنی دسته جمعی [به خدا سوگند پس از آنکه پشت کنید و بروید : گفت] خود 
قطعاً ] شهر بیرون روید در غیاب شما بروید برای برپائی مراسم جشن  خود از

سر انجام ابراهیم در فرصتی [پس . ای خواهم اندیشید هاتان چاره در بارۀ بت
آنها را خرد و متالشی کرد، مگر بت بزرگشان را، بدین امید که به ] مناسب

چون از بیرون شهر باز گشتند ]. [و او بر بطالن بتها استدالل کند.[سراغ او روند
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! است؟ چه کسی با خدایان ما چنین کرده: گفتند] خود را متالشی دیدندو بتهای 
ایم جوانی که بدو  شنیده: گفتند! قطعاً از ستمکاران است] کسی که چنین کرده[

او را در برابر دیدگان : گفتند. کند یاد می] به بدی[شود از آنها  ابراهیم گفته می
هنگامی که او را در مأل . [دهندگواهی ] بر مجرم بودن او[مردم حاضر کنید تا 

آیا تو ! ای ابراهیم: گفتند] آمیز عام حاضر کردند، سران بت پرست با لحنی توبیخ
اگر سخن ! است بزرگشان کرده بلکه،: گفت! ای؟  این کار را با خدایان ما کرده

  )۷۰(» ! گویند از خودشان بپرسید؟ می
د غفلت از خداوند، یکی دو عمل، یکی ساختن بت و دیگری شکستن آن، باوجو

شکستن . کند آمیز قدرتمدارها ایجاب می ساختن بت را دروغ مصلحت: هستند
آن نیز، منهای برقرارکردن رابطه با خدا، به ضرورت، دروغ دیگری 

تواند پیداکند و آن، رقابت بر سر قدرت  شود که تنها یک توجیه می می
یم دادن، مدعی ناباوری آمیز به ابراه بنابراین، نسبت دروغ مصلحت. است

ها گذرانده و اینک پیامبر   اما ابراهیم یک رشته امتحان. است او به خداوند 
  پس، . بود  توحید گشته

آمیز متهم کردن، گویای غفلت نسبت دهنده  ابراهیم را به گفتن دروغ مصلحت  -
  :اما این تنها تناقض نیست. از خداوند و توانائی محضی است که او است

گاه ساختن بت، باور سازی بر پایه دروغ باشد که هست، فراخواندن به هر -
آمیز، نیز درک نکردن خدا و گویای  خدا باوری، با بکاربردن دروغ مصلحت

  و. همسانی این دو باور است
بنابر تعریف، دروغ . غش است سرد شدن آتش بر ابراهیم، گویای شجاعت بی -

کم و کاست  آن شجاعت بی. است آمیز، از بیم و بخاطر رفع خطر مصلحت
اگر دروغ مصلحت آمیز جایز بود، چه جائی بهتر از این . ناقض این ترس است

حال که ابراهیم محکوم به آتش و نابودی شده است، چند کلمه مصلحتی : بود
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فعال� با بت شما کاری ندارم و یا بت شما مال شما و خدای من هم مال : بگوید
ت جدا از آنچه خداوند به او خبر داده بود ولي او بر او از غيب خبر نداش. من

حق و راستي ايستاد و مصلت بازي نكرد ولذا آتش مصلحت او را نگرفت و آن 
که اگر دروغ مصلحتی را گفته بود در آتش نا حق . آتش بر او سرد و سالمت شد

اما مهم . مي سوخت، همچنانکه کشور ما در آتش دروغ مصلحت آمیز می سوزد
  :سیار مهمتر از اینو ب
استقامت، خالی از تردید و ترس، بر حق، مظهر و الگو و نبی و امام     

. حق شدن است که آتش قدرت افروخته را بر ابراهیم سرد  و سالمت کرد
  .روش حق، حق است نه دروغ

     
ها گویای استدالل ابراهیم بر  توانیم روشن ببینیم که آیه اینک می     

    ها نابینائی و ناشنوائی و ناتوانی بت
شود  پس او برآن می. و تن ندادن قوم بت پرست به استدالل او هستند 

ای پدید آورد که تناقض دروغ را بر قوم آشکار گرداند تا جا برای  بینه
شکند و  ها را می بت. واقعیت و حقیقت، نماندندیدن آن و ماندن بر انکار 

ها را  پرسند آیا بت چون از او می. دهد تبر را بر دوش بت بزرگ قرار می
زیرا . شود آمیز نمی تو شکستی، در پی ساختن و گفتن دروغ مصلحت

آمیز برای پوشاندن حقیقت است و  دروغ، بخصوص دروغ مصلحت
پس، . کند و قوم را بر حق دانا کندابراهیم برآن بود که حقیقت را آشکار 

موقع را برای ارائه بینه و برانگیختن قوم خویش به تصدیق حقیقت و 
شروع » بل«بنابر آیه، او قول خود را با حرف . شمارد واقعیت مغتنم می

برگرداندن توجه به واقعیتی یا : بل در قرآن، دو کاربرد دارد. کند می
  :یشینحقیقتی و افزودن دلیلی بر دلیل پ
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گوید بت  گوید من نکردم و نیز نمی ابراهیم نمی: برگرداندن توجه به بینه. ۱

ها بینا و شنوا و توانا هستند،  گفتید بت گوید مگر نمی است، می بزرگ کرده
. است از آنها بپرسید این کار را چه کسی کرده. بلکه بزرگشان کرده باشد

بپذیرد، بت فاقد بینائی و شنوائی قوم یا باید . بندد بینه راه را بر طفره می
بت . ها را کار بت بزرگ بداند و دانائی و توانائی است و یا شکستن بت

که کوری و کری و نادانی  شکنی را کار بت بزرگ دانستن، غیر از این 
این شد که قوم . اندازد طلبد، بت بزرگ را هم از خدائی می مطلق می

  .نابینا و ناشنوا و ناتوانندبتان : واقعیت و حقیقت را تصدیق کرد
  
دلیلی مصدق دلیل پیشین » بلکه بزرگ آنها این کار را کرده باشد«اگر . ۲

  باشد،
. انگاشت ها را بینا و شنوا و توانا می شود که بت یا مصدق دلیل قوم می -

گفتید بتها توانا  مگر نمی: شود صورت، قول ابراهیم اعتراض می در این
  است؟ و پرسید این کار را چه کسی کرده نمیها  هستند، چرا از بت

بلکه کار بت «در این صورت، معنی . شود یا مصدق استدالل ابراهیم می  -
دانید حق با  پرسید؟ زیرا می ها نمی چرا از بت: شود ، این می»بزرگ باشد

  . های شما نابینا و ناشنوا و ناتوانند من است و بت
گرداند، برای  کسته را بینه میهای ش ترتیب، ابراهیم بت بدین     

آشکارکردن باور بت پرستان به دروغ و معلوم کردن دروغ بودن باورشان 
در آشکارکردن دروغ بر . بر آنها و برانگیختن آنان به تصدیق حقیقت

باورمندان به باوری دروغ و در رابطه برقرار کردن میان آنها با حق، دروغ 
مقام ارائه بینه نیز مقام دروغ . داردکاربرد ندارد، تکذیب دروغ کاربرد 
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ابراهیم نیز در مقام دروغ گفتن نبود تا . زدائی است و نه دروغگوئی
دانست تصدیق  نیک می. او در مقام تکذیب دروغ بود. آمیز باشد مصلحت

که   ها ناتوانند، تصدیق واقعیت دیگری است و آن این این واقعیت که بت
ابراهیم از راه برانگخیتن قوم به تصدیق  .است  ها را ابراهیم شکسته بت

در حقیقت، . ام دروغ بودن باور به بت، گفت بتها را من، ابراهیم، شکسته
استدالل او بر ناتوانی بتها و تصدیق این ناتوانی از سوی قوم او، تصدیق 

سان، او  بدین. است  این واقعیت نیز بود که بتها را او، ابراهیم، شکسته
  . ها، داد ز راه گرفتن تصدیق به ناتوانی بتپاسخ راست را ا

پرستید که با  ای را می شئیآیا  ابراهیم بارها به آنها یادآور شده بود که        
.  زدند و افراد قوم از تصدیق حقیقت سرباز می! دست خود می تراشید؟

] آنها [پس «. گویند از خودشان بپرسید اگر سخن می: بار، وقتی گفت این
سپس سرافکنده .  در حقیقت ما ستمکاریم: گفتند] به یکدیگر[آمده و به خود 

در این هنگام ابراهیم .  گویند ای که اینها سخن نمی قطعاً دانسته] و گفتند[شدند
آوردن به   پرستی و روی  موقع را مناسب دید برای خواندن آنها به ترک بت

رستید که هیچ سود و پ آیا جز خدا چیزی را می: به آنها گفت. پرستش خداوند
مگر . پرستید رسانند؟   اف بر شما و بر آنچه غیر از خدا می زیانی به شما نمی 

نظیر همین استدالل با اندک تفاوتی  در سوره سوره صافات ) ۷۱(اندیشید؟  نمی
  .نیز آمده است

با آنکه قوم تصدیق کرد بت . تراش، دست بکار شد حال، قدرت بت با این       
و ناشنوا و ناتوان است، اما بجای گرویدن به توحید، ابراهیم را مقصر نابینا 

پذیری  ها، ناتوان است، پس می بنا براین که بت بزرگ از شکستن بت: شمردند
  ) .  ۷۲. (پس ابراهیم را در آتش افکندند. ای ها را تو شکسته که بت
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وغ به یمن روشی که ابراهیم بکار برد و بیرون کشیدن حقیقت از پوشش در   
زدائی است، نه با آن دقت و بیشتر به روش طنز و تعریض که در همه   تناقض
چنانکه هرگاه کسی منظره زیبائی را . در ایران هم رواج دارد. ها رواج دارد جامعه

باشد و آشنا یا نا آشنائی از او بپرسد آیا این منظره را شما  نقاشی کرده 
یعنی ! شما کشیده اید! نه خیر: دهد میاید؟ بسا او به تعریض پاسخ  کشیده

با زبان طنز و با مالحت به پرسش کنند، می . ام معلوم است که من کشیده
این تصدیق حقیقت دیگری در بردارد . ام فهماند که بله این منظره را خودم کشیده

از اتفاق، . است، دروغگو است  که هرکس ادعا کند منظره را او کشیده  و آن این
او می «: است  در کشاف، با آوردن مثالی شبیه این مثال، پاسخ داده زمخشری،

ای زیبا پدید  اگر تو نبشته. کنیم تو خوش خطی و دوستت بد خط فرض می: گوید
ای؟ و تو به طنز و تعریض  آیا تو این خط را نوشته: آری و دوستت از تو بپرسد

ای بلکه با  اً دروغ نگفتهمسلم! ای ام بلکه تو نوشته من ننوشته! نخیر: پاسخ دهی
» !ای که بله این خط را خودم نوشته ام نوعی اشاره و تعریض ملیح به او فهمانده

)۷۳(  
مقام، . بدین ترتیب، نه مقام، مقام دروغ گفتن بود و نه دروغی گفته شد     

. دروغ تکذیب و حقیقت تصدیق شد. مقام تکذیب دروغ و تصدیق حقیقت بود
مدعی است که توضیح بدهند، مقام به » مفسران«و » فقها«از دسته   اینک بر آن

اند و  کرسی نشاندن حقیقت را چگونه مقام گفتن دروغ مصلحت آمیز کرده
زدائی را  آشکار کردن حقیقت را و دانش آموزی و روشی چنین کارآ در دروغ

  اند؟  آمیز تبدیل کرده  چسان به دروغ مصلحت
گاه و یا نا آگاه         در جریان انطباق فقه با توقعات قدرت، فقها و مفسرانی آ

و یا تحت تأثیر فرهنگ قدرت و بیش از همه به منظور ساختن اسباب حفظ و 
آموزد، روش دروغ مصلحت  تداوم قدرت، روش دروغ زدائی را که قرآن می
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  نسبت دروغاند و به  ابراهیم  و یوسف پیامبران الهی  سازی و گوئی کرده
: گوید حسن صیقل می«: است از جمله در حدیثی آمده .اند آمیز گوئی داده مصلحت

برای ما روایت شده که در بارۀ گفتۀ ابراهیم که : بحضرت صادق عرض کردم
بلکه بزرگ آن بتان شکسته است پس بپرسید از ایشان اگر هستند «: فرمود

بخدا : حضرت فرموده استسئوال شده و آن ) ع(از حضرت باقر» سخن گویان
ای صیقل نزد شما در این «: سوگند ابراهیم دروغ نگفت؟ حضرت صادق فرمود

پس آن : گوید. نزد ما جز تسلیم چیزی نیست: عرض کردم: گوید» باره چیست؟
دوست : خداوند دو چیز را دوست دارد و دو چیز را دشمن دارد: حضرت فرمود

از لشکر اسالم و (را در میان دو صف ) و با تبختر راه رفتن(دارد خرامندگی 
بین دو نفر یا دو جمعیت از (و دوست دارد دروغ گفتن را در جای اصالح ) کفر

دشمن ) همچنین(ها را، و  و دشمن دارد خرامندگی در راه ها و کوی) مسلمانان
: که فرمود) ع(دارد دروغ گفتن را در غیر مقام اصالح، بدرستی که ابراهیم 

حال بت پرستان و (بخاطر اصالح» ایشان این کار را کرده استبلکه بزرگ «
باینکه آن بتان ) کردن آن جماعت(بوده، و راهنمائی ) نجات آنها از گمراهی

حال (توانند کاری انجام دهند و یوسف علیه السالم نیز بخاطر اصالح  نمی
  )۷٤(». فرمود) فامیل خود با دیگران آن کالم را

  :ها در بردارد به  امام صداق تناقض اما روایت منتسب     
همین . را) »بخدا سوگند ابراهیم دروغ نگفت«(کند قول امام باقر نقض می -

های دیگری نیز  باوجود این، تناقض. کند نقض بر بی اعتباری روایت کفایت می
  :دربردارد

دروغ را چگونه . پرستان دروغ بود و ادعاهاشان نیز دروغ بود باور بت -
  عالوه براین،. اعتبارکرد و قومی را به حقیقت خواند؟ د با دروغ گفتن، بیتوان می
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آمیز بخواهد  با گفتن دروغ مصلحت) ع(میان قوم نزاعی نبود تا که ابراهیم  -
  و . میان آنها را اصالح دهد

خواست  ابراهیم می. مقام تغییر حال بود. مقام نیز مقام اصالح حال نبود -
واقعیت بگشاید و دریابد که تا تغییر نکند سرنوشت قومش چشم بر حقیقت و 

  و هنوز،. دهد خود را تغییر نمی
حال آنکه . است ساخته شده» کند هدف وسیله را توجیه می«این قول بر پایه  -

به سخن . شود کند بلکه هدف در وسیله بیان می اوال هدف وسیله را توجیه نمی
ثانیا وسیله بد هدف سازگار  شود و دیگر هدف خوب در وسیله بد بیان نمی

توان برای هدف  بنابراین دروغ را نمی. کند باخود را جانشین هدف خوب می
شود و هدف سازگار  اش حق می خوب بکاربرد و ثالثاً، هدف بمثابه هدف وسیله

  و. با دروغ، بمنزله شکلی از اشکال زور، با قدرت سازگار است
گاه - زدائی دارد و نه دروغ  یاز به دروغکردن جماعت بر ناتوانی بتان، ن آ

پرستان، بزعم خود، یا از راه  که بت تر این مهم. آمیز گویئ مصلحت
گفت  کسی نمی. شوند باوری و یا از راه مصلحت باوری، بت پرست می حق

ام و یا  گوید از راه حق باوری و یا مفسدت باوری، بت پرست شده و نمی
دروغ «ق و رهاکردن قوم از پس مقام، مقام عیان کردن ح. شوم می

خواند،  کسی که قومی را به ترک مصلحت دروغ می. بود» آمیز مصلحت
  آمیز بگوید؟ تواند خود دروغ مصلحت چگونه می

ابراهیم : یابیم را باز می) ع(ها را رفع کنیم، قول امام باقر  چون این تناقض     
  .دروغ نگفت) ع(
  

صحیح بخاری  و در مسند احمد و صحیح  گوید در طباطبائی در المیزان  می    
اما طباطبائی این احادیث را ) ۷۵. (آمده که ابراهیم دروغ گفت ... ترمزی ، و
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اینگونه «افزاید، حتی اگر آن را حمل بر توریه هم کنیم،  داند و می نا صحیح می
شود که مردم به  جایز نیست؛ زیرا باعث می) ع(احتجاجات برای انبیاء 

ها  و منشاء این دروغ) ۷۶(»ان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشندهای آن گفته
اما همچنانکه طباطبائی گفته که . داند را اسرائیلیات و تورات تحریف شده می

دو حدیث از عامه وجود بر دروغگویی حضرت ابراهیم وارد شده است و به ظن 
نیفتند و هم  قوی شیعیان هم برای اینکه از قافله اهل سنت و یا  عامه عقب

برای قدرت دستمایه بسازند، حدیث را از فقه عامه گرفته و در دستگاه خود آن  
  . اند  را به روایت شیعی تبدیل کرده

  

2-  »,��"A �7� �CT �-��  A 4��2&���. >& «   

. همه همواره بکاربردنی. است) ابتالء(ها  سوره یوسف سراسر شرح آزمایش     
آزمایش : ها هستند ها و درس آموزترین ترین ها، چهار آزمایش مهم از این آزمایش

اول، آزمایش برادران یوسف به یوسف و آزمودن یوسف به پیشا روی مرگ و 
ستادن یوسف بر حق و ورزی همسر خدیومصر به یوسف و ای آزمایش دوم، عشق

آزمایش سوم رویاروئی با قحطی در مصر و آزمایش چهارم آزمایش برداران 
توسط یوسف با هدف رها کردن آنها از قید حسد و کینه و بازیافتن برداران 

  .اند ها همچنان مغفول مانده افسوس که این آزمایش. یکدیگر را با مهر برادری
ای کاروانیان هر آینه «جارچی، جار زد که برای اینکه روشن شود، که چرا     

  : آورم ، ابتدا تمامی آیه را می»شما دزد هستید
پس هنگامی که آنان را به خوار و بارشان مجهز کرد، آبخوری را در بار «    

گمان شما  ای کاوانیان، بی«ای بانگ زد سپس ندا کننده. نهاد] بنیامین[برادرش 
 ) ۷۷(» دزد هستید 
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تو افکندن بر این حادثه همچنانکه که روش قرآن است که حوادث را برای پر    
کند و هدف هم تجربه آموزی از حوادث  بدون پرداختن به جزئیات بیان می
  : آورم  ای از ماجرا را، از زبان قرآن، می  گذشته است و نه بیان تاریخ، خالصه

روزی . خشکسالی مصر و شامات و فلسطین و کنعان را در بر گرفت    
ام در مصر آذوقه فراوان  شنیده: یعقوب فرزندان خود را جمع کرد و به آنها گفت

بدانجا روید . است و مسئول آن نیز مردی  نیک نفس و درستکار و سخی است
یعقوب بنیامین کوچکترین فرزند خود را که یادگار دوران . تا شاید ارزاقی بگیرید

یوسف  با . گرش را راهی مصر کردداشت و ده پسر دی یوسف بود نزد خود نگه
بویژه در کار خرید گروها و کسانی . کرد دقت تمام بر توزیع ارزاق سرپرستی می

وقتی برادران به مصر . شدند که از خارج برای تهیه خوار و بار به کشور وارد می
رسیدند و یوسف در فهرستی که مرزبانان به دستش دادند، نگریست، چشمش 

چند بار فهرست را باال و پائین کرد و مطمئن شد آنها . ود افتادبه نام برادران خ
  . برادران او، پسران یعقوب، هستند

هنگامی که برادران براو وارد شدند، یوسف آنها را شناخت ولی آنان او را     
. گذشت از واقعه به چاه انداختنش حدود چهل سال می). ۵۸/آیه(نشناختند 

آنکه برادرانش او را بشناسند، از وضع خانواده  یوسف به طور غیر مستقیم و بی
ده برادر از فرزندان یعقوب برادران گفتند که ما . و برادرانش سئوالهائی کرد

برادر کوچکی ! است هستیم و چون یکی از محبوبترین پسرانش را گرگ دریده
گذارد همراه ما به  داریم بنام بنیامین که پدرمان به او محبت و عالقه دارد و نمی

  .اند و با ما ناتنی بنیامین و یوسف با هم برادر تنی. سفر بیاید
ر او را با خود همراه نیاورید، نه خواروبار دارید و یوسف گفت اگر دفعه دیگ     

حتماً از : برادران هم گفتند)  ۶۰و۵۹/آیه. (نه حق دارید به من نزدیک شوید
گمان این کار را  و ما بی] که بنیامین را روانۀ مصر کند[پدرش خواهیم خواست 




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ٧٠     

  

  

ن را در البالی شا برای اینکه آنها را شاد کند، مال التجاره)  ۶۱/آیه. (خواهیم کرد
بارهاشان گذاشت که پس از باز گشت به خانوادۀ خویش آنان از او خوشحال 

بار، برادران به یعقوب اصرارکردند بگذار بنیامین با ما  این). ۶۲/آیه.(شوند
او را با ما . شویم اگر او را همراه نبریم، از دریافت آذوقه ممنوع می. بیاید

در مورد : دهد یعقوب پاسخ می).  ۶۳/آیه. (البته ما مراقب او هستیم. بفرست
ولی خداوند بهترین نگه . یوسف هم چنین گفتید، چگونه به شما اطمینان کنم

یعقوب با گرفتن پیمان استوار از آنان، بنیامین را همراه ). ۶۴/آیه. (است دارنده
  ).۶۶/ آیه. (آنها فرستاد

ده، از خود نپرسیدند او چه برادران مهر برداری را با حسد و کین جانشین کر    
خواهد بردار کوچک را با خود ببریم؟ چه نسبتی با ما  نسبتی با ما دارد که می

دارد که سبب شد بهای آذوقه را ازما نگیرد؟ اما تغییر رویه یعقوب و روانه کردن 
بنیامین همراه برادران گویای این واقعیت است که او این پرسشها را از خود 

  .است کرده
شودکه پیراهن خونینی که برداران به او بنمودند، بدان قصد که  یادآور می     

است، خود  حقیقت را از او بپوشانند و به او بباورانند، یوسف را گرگ خورده
. یعقوب نیز دروغ آنها را باور نکرد. است داد یوسف را گرگ نخورده گواهی می

با روش یوسف ) سفخونین کردن پیراهن یو(مقایسه روش برادران یوسف 
اولی دروغ : کند نایکسانی دو روش را آشکار می) نهادن جام در بار بنیامین(

  :آمیز و دومی ابتال بقصد آشکار کردن حقیقت و علم جوئی بود مصلحت
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وقتی برادران یوسف، به مصر نزد یوسف، بقصد گرفتن غالت بازآمدند،  - ۱

ف برادران را دو بدو روبروی هم نشاند و برادرش بنیامین را که تنها مانده یوس
پس، از کارهائی که ]. یوسف[منم برادر تو : و گفت. بود نزد خود جای داد

سان، یوسف بدون اینکه برادران متوجه شوند،  بدین. کردند اندوهگین مباش می
د که این مطلب را به خودش را به بنیامین معرفی کرد و به او نیز سفارش کر

  .کسی نگوید
پس یوسف جام آب خوری را در باردان بنیامین نهاد و سپس وقتی کاروان  - ۲

) ۷۰آیه (»!گمان شما دزد هستید بی! ای کاروانیان«: راه افتاد، جارچی بانگ زد
گاه بود به همین دلیل، . بنا براین آیه و آیه قبل از آن، بنیامین از تدبیر یوسف آ

هیچ دلشوره و . به این اتهام سنگین اعتراض هم نکرد. تا آخر هیچ نگفتاز اول 
  .تشویشی نیز به او راه نیافت تا اظهار کند

رو بسوی آنان کردند و ] برادران یوسف با کمال تعجب[بعد از این اعالن،  - ۳
 ۷۲و۷۱های  آیه! (ایم پیمانه شاه را گم کرده: گفتند! اید؟ چه چیزی گم کرده: گفتند

(  
اید که ما به این  به خدا سوگند که به خوبی شما دانسته: برادران گفتند - ۴

  )۷۳/ آیه . ( ایم دزد نبوده] هیچ وقت[ایم که تباهی کنیم و  سرزمین نیامده
که میان شما جام را [اگر دروغگو باشید سزای آن کس ]: مأموران گفتند[ - ۵

در میان بار او ] سلطنتیجام [گفتند کسی که ] برادران [چیست؟ ] دزدیده است
یعنی به سزای این کار باید به گروگان و [پیدا شود، خودش سزای آن خواهد بود

های  آیه.(دهیم سان سزا می را این] دزدان[ما، ستمکاران ] بردگی گرفته شود
  ) ۷۵و۷۴
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پس مأموران قبل از بازرسی بار بنیامین به بازرسی بار سایر برادران  - ۶
. بیرون آوردند] بنیامین[را از باردان برادرش] جام[م آنپرداختند و سرانجا

چرا  که در آئین ملک این نبود که . اینگونه برای یوسف چاره سازی کردیم] آری[
اگر خدا بخواهد درجات کسی را که . بتوان برادرش را به گروگان گرفت

 آیه.(کند و برتر از هر دانشمندی دانشمندی است بخواهد، در علم، برتر می
۷۶ .(  

. در تبیین روشی که یوسف بکاربرد، این آیه بسیار گویا و مهم است     
و بنابر . بنابر آیه، روشی که خداوند به یوسف آموخت، روش علمی بود

. گویدهدف علم جستن بود شود، روش می که هدف در روش بیان می این
که  نعلم بر ای: گویند سه علم از این روش حاصل شد های بعد هم می آیه

روش بکار . است حسد و کینه همچنان چشمان برادران را بر واقعیت بسته
رفته یوسف را بر روش دیگری دانا کرد که باید بکار برد تا که برادران از 

و علم یعقوب بر . قید حسد و کینه رها شوند و مهر برادری را باز یابند
در پدر و حاصل این سه علم، یکدیگر را . موقعیت فرزند خویش، یوسف

در این . مادری و بردار و خواهری بازیافتن پدر و مادرها و برادران شد
  : روش، دروغ نه محل داشت و نه بر زبان یوسف جاری شد

  
اگر : گفتند] برادران یوسف[چون جام از بار وبنه بنیامین پیدا شد،« - ۷
] نی یوسفیع[است که برادر او از مادر  است، بخاطر این دزدی کرده] بنیامین[او

را در دل خود پنهان داشت و ]سخن[یوسف این ! نیز پیش از این دزدی کرده بود
شما بدترین موضع را دارید و خدا بر « : اما گفت.   آن را برایشان آشکار نکرد

با وجود اینکه برادران ) ۷۷ یهآ(. ».ادعای شما آگاه تر است) نادرستی(
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الفاصله حکم دزدی درباره برادر خود اما  ب. ما اهل دزدی نیستیم: یوسف گفتند
  .صادر کردند و گفتند مثل برادرش دزدی کرده است

  
بنابراین آیه، یوسف حکم برادران را در باره خود و برادرش بنیامین    

دروغ خواند و آنها را بخاطر دادن نسبت دروغ، بدترین مردم توصیف 
قراردادن جام در بار  هرگاه این آیه نبود، جای برای این شبهه بود که. کرد

بنیامین و متهم کردن کاروانیان به دزدی، ولو در مقام آزمودن برادران، 
که یوسف، در مقام دفاع از  اما این آیه صراحت دارد بر این. دروغ بود

باوجود این، برداران . است برادار و خودش، نسبت دروغ را تکذیب کرده
. ه تکذیب یوسف را اندرنیافتندبود ک  را حسد و کینه چنان کور و کر کرده

و این یک امر واقع مستمر است که شیفتگان قدرت وحسد ورزان با اینکه 
هاشان  شنود  و چشم گوش و چشم دارند ولی گوشهاشان حقیقت را نمی

حتی اگر در حقیقت محاطشان کنند و یا به تکرار . بیند  حقیقت را نمی
حقیقت را دروغ . شوند نمیبینند و  حقیقت را به آنان بازگویند، نمی

آیا مستبدها جز این . گردانند تا که حسد خویش را تسکین کنند می
گیری و  کردند، ایران گرفتار بحرانها، گروگان کنند؟ اگر جز این می می

  شد؟ جنگ و اتم می
چنین شد که باوجود تکذیب یوسف، برادران، بر حکم ناروا و دروغی     

اگر گرفتار حسد نبودند، . بودند، ماندند ردهکه در باره بنیامین صادر ک
. کردند بمحض متهم شدن، بنابراصل برائت، از حق برادر دفاع می

پرسیدند آیا جام را او دزدیده و دربار خود  کم از برادر می دست
دادند بسا به عمد و یا به سهو جام در بار بنیامین  اشت؟ احتمال می گذاشته

برآن نشدند از یوسف بپرسند . ر قضاوت نشدنداما خواستا. باشد نهاده شده
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است؟ وقتی هم یوسف آنها را بخاطر  آیا او جام را در بار بنیامین گذاشته
نسبت دروغ به دو برادر آنها را نادرست خواند، چشم و گوش خویش را 

دادخواهی نخواستند و خود قاضی شدند و برادر را . بر واقعیت نگشودند
  .من شر حاسد اذا حسد: ومیت او را صادر کردنددزد خواندند و حکم محک

  
اما چرا مفسران و فقیهان این دو آیه را ندیدند و به رابطه وسیله و      

و موجه » آمیز دروغ مصلحت«هدف توجه نکردند؟ زیرا یافتن توجیه برای 
آنها را از دیدن حقیقت بازداشته » کند هدف وسیله را توجیه می«کردن 
  . است

  
گری و وفا کردن به تحقیق برای  چه با رها کردن خویش از توجیهگر      

بازیافتن حقیقت، حقیقت بازیافته شد و معلوم ما شد که مسلمانان خود را 
دورغ «اند  و به جای آن، برای   از چه روش بس مهم و کارآئی محروم کرده

 کوشیم از زاویه دیگری نیز در اند، می توجیه ساخته» آمیز گفتن مصلحت
  :آموزشهای سوره یوسف بنگریم

با در نظر داشتن این واقعیت که دروغ گفتن برای سلطه گری است  و       
دروغ در روابط قوا کاربرد دارد و زبان رسمی مستبدان و ستمکاران است 

هدف «شود و اگر اصل غلط  و دروغ برای پوشاندن حقیقت گفته می
ای که دروغ است دروغگو را  بکار رود، وسیله» کند وسیله را توجیه می

،  در روشی )پیراهن خونین یوسف آنان را نزد پدر رسوا کرد(کند  رسوا می
  :کنیم است، تأمل می  که یوسف بکار برده

است که به صراحت آیه، جارچی، خطاب به فرزندان یعقوب، جار  این امر واقع
و گشته و است جام نیست  متصدی اموال متوجه شده. است شما دزد هستید زده
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 ۷۷و  ۷۶های   حتی اگر آیه. است جار بزند را نیافته و به جارچی دستور داده آن
توانستیم  می. است توانستیم بفهمیم یوسف چه روشی را بکار برده نبودند، می

گذاشتیم،  گفتن نمی» آمیز دروغ مصلحت«بفهمیم اگر بنا را بر یافتن مجوز برای 
ا یافتن پاسخ برای پنج پرسش، روش یوسف را ب.  شدیم مجبور به توجیه هم نمی

  :توان  بدست  آورد شفاف می
  
گرفت، یعنی بنیامین از  آیا کسی که باید در معرض اتهام قرار می: پرسش اول 

گاه بود گاه بود یا خیر؟ به صراحت آیه، آ منم «: یوسف به او گفت. تدبیر یوسف آ
  ؛ »اند، اندوهگین مباش هبنابر این از کارهائی که برداران کرد. برادر تو

  
آیا بنیامین ازاتهام سنگین که یوسف بقصد آزمودن برداران به او : پرسش دوم

ها، برادران یوسف به جلز و لز  وارد کرد، قبال� مطلع شد یا خیر؟ موافق آیه
چراکه پدرشان پیر و فرسوده . افتادند تا مگر یوسف برادرشان را به آنان بدهد

خیر من دزدی نگفت . بنیامین ناظر صحنه بود و لب به سخن نگشود. است
هیچ . ها، از اول تا به آخر، هیچ سخنی در اعتراض نگفت بنابر آیه. ام نکرده

به سخن دیگر، او با یوسف در آزمودن . ای هم اظهار نکرد نگرانی و دلشوره
این برادران بودند که او را دزد خواندند و حکم . برادران همکاری داشت

وسف و شرور توصیف محکومیتش را صادرکردند و با وجود تکذیب ی
داند ما هم  شدن حتی به این صرافت نیفتادند از خود بپرسند او از کجا می

   .گویئم در مورد یوسف و هم در مورد بنیامین دروغ می
  

است یا خیر؟  باز  آیا در این واقعه حقی از بنیامین ضایع شده: پرسش سوم
او هم سرفراز شد و  .موافق آیات قرآن حقی از بنیامین که متهم شد، ضایع نشد
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هم به یوسف در آزمایش خوش فرجام، آزمایشی که به جمع شدن پدر و فرزندان، 
  و. در آشتی، انجامید، شرکت کرد

  
باز ! آیا وی از تدبیر یوسف راضی و خوشحال بود و یا خیر؟: پرسش چهارم

 کردند که بگذارد برادرشان موافق آیه در حالی که برادران به یوسف التماس می
از ماندن نزد یوسف، . با آنها برود، بنیامین تمایلی به رفتن با آنها اظهار نکرد

بنیامین از روش برادر نه تنها راضی . اظهار دلتنگی نیز نکرد چه رسد به اعتراض
اگر ناراضی بود، کافی . و خوشحال بود، بلکه خود در اجرای آن شرکت کرد

بیر او را بر آنها آشکار و نقش بود یوسف را به بردارشان بازشناساند و تد
  .بر آب کند

  
خواست حقیقت را بپوشاند و یا آن را آشکار کند؟  آیه یوسف می:  پرسش پنجم

حجابی که حسد و کینه بود و مانع : او سه حقیقت را آشکار کرد: گویند ها می آیه
و روشی که باید برای دریدن این حجاب در پیش گرفت و . شد دیدن حقیقت می

بر این . بارخویشهای شرارت  بازیافتن یکدیگر از راه علم جستن برادران بر کرده
انگیزد و  سه علم،  علم بر روش وقتی قدرت دوستی، حسادت و کینه را بر می

آورد  و بر این چهار علم باید دست . کند تبهکاری را بر زورمدار حسود آسان می
  . العمل نشدن را افزود ایستادگی بر حق و عکس

کنند خیال دروغ  کند، معلوم می ها که قرآن بر آنها تصریح می این پاسخ      
کرد، ممکن نبود  اگر هم خطور می. است گفتن هم از خاطر یوسف خطور نکرده

. ها و هدفی کرد که یوسف بدان رسید یابی به این دانش دروغ را روش دست
ترتیب، پرسیدن از دزدی جام، برادران او را، در مقام پاسخ دهنده، در بوته  بدین

آزمایشی آغاز شد که . ایش آغاز شدبا این پرسش آزم. آزمایش قرار داد
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شد دلهای آنها، برادران یوسف، همچنان از حسد  گرفت معلوم نمی اگرانجام نمی
کار برای خالی کردن دلهای آنها از حسد و کینه و   و راه. و کینه پر است

  :اینک باید این امر را بررسی کنیم. شد پرکردنشان از مهر برادری یافت نمی
  
آزمود، انتقام گرفتن از  ایشی که یوسف بخاطر آن برادران را میآیا هدف آزم. ۱

نه تنها به این دلیل که اگر . آنها بود؟ بنابر قرآن، پاسخ این پرسش منفی است
 –خاطر نیز که  کرد، بلکه بدین بنابر گرفتن انتقام بود یوسف کاری دیگر باید می

د و کینه خالی و از مهر خواست دلهای آنها را از حس یوسف می –بازبنابر قرآن 
دوستی حق است و باید : است  آموزش بزرگ این آزمایش، این. برداری پر کند

شوند واز دوستی به دشمنی  بر این حق استوار ایستاد و آنها که از خود بیگانه می
گرایند را در موقعیتی قرارداد که از بند قدرتمداری رها شوند و حق دوستی را  می

ببعد، روش ایجاد  ۸۰های سوره یوسف، از آیه  آیه. آورند بازشناسند و بجا
برادران یوسف به یمن این روش، تغییر کردند و . فرصت برای تغییر کردن است
  :از نابرادری به برادری بازگشتند

و . کنند بنیامین دزدی کرد و به بردگی گرفته شد آنها به پدر گزارش می     
حقیقت در منظر شما بوده و . گوئید ت که میچنین نیس: گوید یعقوب به آنها می
فرزندان پدر را ). ۸۳آیه (کنم تا هر دو را بازیابم  صبر می. اید بجای آن وµهم دیده

زندگی بر خانواده سخت ). پدری –بازیافتن احساس فرزند (دهند  دلداری می
را  زندگی. اند بوده  یابند روشی نادرست در پیش گرفته برادران دریامی. شود می

حجاب از برابر . اند داده که ممکن بود دردوستی و شادی و رشد کرد، از دست
بیند که آنها را به  پدر موقع را مناسب می. کند دیدگانشان شروع به دریدن می

گوید به مصر به بازگردید و یوسف و برادرش را  به آنها می. مصر بازگرداند
زندگی فالکت بار خویش را به او گردند،  آنان چون به نزد یوسف بازمی. بیابید
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دانید با یوسف و برادرش چه  آیا می: پرسد یوسف ازآنها می. کنند گزارش می
شناسند و  بینند و می های آنها یوسف، برادر خود، را می بار، چشم  این. کردید؟

آیا تو یوسف : گویند و می. شناسند شنوند و می هایشان صدای او را می گوش
  .خواهند برادران پوزش می). ۹۰تا  ۸۴های  آیه(شوند آری  هستی و پاسخ می

یوسف آنها را با پیراهنی که یعقوب به او داده بود و برادران بر تنش باقی      
ها بر دروغگوئی برادران  یکی از دلیل. گرداند گذاشته بودند، به نزد پدر بازمی

نجام، خانواده و سرا. درباره خورده شدن یوسف توسط گرگ، همین پیراهن بود
سان،  بدین).   ۱۰۰تا  ۹۱های  آیه(یابند  یکدیگر را در محبت و دوستی بازمی

  .موفقیت روش ایستادگی بر حق تا که غافالن از حق بدان بازگردند، کامل بود
  
و احقاق حق و رها ) گرگ یوسف را خورد(مقام، مقام دردیدن پوشش دروغ . ۲

محل  دروغ زدائی محل داشت و دروغ بی. کردن برادران از بند حسد و کین بود
شد تا آنها خویشتن را همان که هستند  پس فرصتی باید ایجاد می. بود

  .آزمایش: بشناسانند
  
خاطربود که  بدین. جار جارچی ولو جمله ایجابی، اما در واقع استیضاح بود. ۳

است؟ یک جام نیز  آیا چیزی از شما گم شده: برادران یوسف پرسیدند
نخست . شد پس یکی از برادرها باید متهم می. بار باشد ۱۱وانست در ت نمی

. بارهای برادرانی را تفتیش کردند که، در مادر، از یوسف و بنیامین، جدا بودند
کرد تا از حق برادر دفاع کنند و  استیضاح فرصتی برای برادران ایجاد می

محکوم به بندگی  اما آنها خود قاضی شدند و برادر را. خواستار قضاوت شوند
  :کردند
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گو زمانی فرا رسید که جام در بار  گو از دروغ لحظه آزمایش برای تمیز راست. ۴
به . برادران نگفتند اصل بر برائت است و برادر ما دزد نیست. بنیامین پیدا شد

دفاع از حق او نیز برنخاستند و به یوسف نگفتند برادر ما دزد نیست، نکند 
باشد؟ درجا،   کاخ، جام را، بعمد، در بار بنیامین گذاشته مأمور حفاظت اشیاء

و ! او هم مانند برادرش یوسف که گرگ او را درید، دزد است: حکم صادرکردند
چون از آنها پرسیدند مجازات دزد چیست؟ پاسخ دادند درآمدن به بردگی کسی 

و ترتیب، با صدور دو حکم، برادران یوسف  بدین. است که مالش را دزدیده
معلوم کردند که . در آزمایش مردود شدند. بنیامین دو دروغ بزرگ  گفتند

  .همچنان دل در گرو حسد و کینه دارند
  
که یوسف آنها را بخاطر اتهام دزدی زدن به خودش و بنیامین  با وجود این. ۵

با وجود این، . شرور خواند، حجاب حسد و کینه نگذاشت حقیقت را بشنوند
ود را به آنها معرفی کند و بگذارد آنها بنیامین را با خود حجاب، ممکن نبود خ

  .همراه برند
  
، باز )۸۳آیه (اید  گوید، بجای حقیقت، وهم دیده با آنکه پدر نیز به آنها می. ۶

شود ایستادن بر حق، از  الزم می. شود چشمان عقول آنها بر حقیقت باز نمی
زورمداری برانگیزنده حسادت  سوی پدر و یوسف، کامل باشد تا مگر آنها از قید

گرداند و در  رو، پدر از آنها روی بر می از این. دشمنی ساز و کینه پرور، رها شوند
  ). ۸۴آیه (کند  غم، فراق دو فرزند را تحمل می

  
 ۴۰آمدنی، برادرانی را که بعد از گذشت  تر کوتاه ایستادن بر حق، بدون کم.  ۷

را گرگ درید و او دزد بود و بنیامین هم  گفتند یوسف سال، همچنان به دروغ می
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پشیمانی را برادر بزرگ . چون او دزد است، به خود آورد و به راه حق بازگرداند
  .آغاز کرد و حاضر نشد به برادران نزد پدر بازگردد

  
او : شود در آزمایش، قانون شناسی و قانون مداری یوسف نیز آزموده می. ۸

شمرد، محترم  فتن و برده کردن را جایز نمیقانون مصر را که به گروگان گر
اگر دو حکم دروغ برادران نبود، اگر آنان در پی احقاق حق بر . شمارد می
  . داد آمدند، آزمایش در جا نتیجه می می

   
آزمایش وارد واپسین مرحله خود، مرحله یافتن یکدیگر با مهر و دوستی، . ۹

را ببینند که چگونه از جرم  برادران هنوز باید عفو و بخشش یوسف: شود می
بخشد و از خداوند برایشان طلب عفو و مغفرت  گذرد و آنها را می برادران در می

  ). ۷۸(کند می
عفو و طلب آمرزش یوسف درس بس بزرگی است که هنوز زمامداران      

در این مقام فراموش نکرد که انسان . او در مقام زمامدار عفو کرد. اند نیاموخته
به زمامداران دیروز و امروز ایران و کشورهای دیگر دنیا . است و نه برده قدرت

گاه شویم که زمامدا بنگریم تا از اهمیت قاعده ر در خور این عنوان، باید بکار ای آ
یوسف، در مقام برادری، بر حق برادری ایستاد و خالف این حق، هیچ . برد

درمقام زمامدار، زور بکار نگرفت و باز برحق دوستی و مهر ورزی ایستاد . نکرد
  . و برادران را به عمل به این حق برانگیخت

یده بیرون نیامده و از اعتیاد انسان تا زمانی که از کوره ابتال، خالص وآب د    
. به قدرتمداری مصون نشده باشد، همیشه در معرض ابتال و امتحان است

برادران، . الگوئی که یوسف بود، نقش تعیین کننده را در بازیافتن فطرت داشت
اینبار، در حال و کار بازیافتن� فطرت خویش، راهی مصر شدند و یوسف را 
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و این . در سفرهای پیش دیده و نشناخته بودندکسی را شناختند که . شناختند
پدر و مادر و برداران در : است اند و آزمایش به نتیجه رسیده یعنی درمان پذیرفته

مصر گردآمدند و در فضای معنوی عفو و طلب بخشش از خداوند و در دوستی 
  .و مهر، یکدیگر را بازیافتند

  
های باال  آید، عالوه بر درس ا میه در این آزمایش که همه وقت بکار ما انسان    

ها هستند، برای کسانی که تجربه آموز هستند چند درس بس  ترین درس که مهم
  :عبرت آموز دیگر نیز وجود دارند که عبارتند از

حاکم هم باید طبق قانون عمل کند و نه اینکه هر چه دلش خواست  -الف
که یوسف  چنان. بکندو یا بهتر بگوئیم هرکار که اقتضای قدرتمداری بود، 

  .زمامدار مصر از سوی خدیو مصر بود، به قانون عمل کرد
پیامبر خدا هم به صرف پیامبر بودن، نمی تواند خارج از قانون عمل  -ب

  .کند
درمصر آن روز، پیامبر خدا، باوجود زمامداری از والیت مطلقه  - ج

دعی داشتن م» روحانی«اما امروز، در ایران، یک .  است  برخوردار نبوده
آیا این نه یعنی والیت . والیت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم است

مطلقه فقیه دروغ بزرگ است و زمامدار باید پاسخگوی اعمال خود باشد؟ 
که تنها ستمکاران هستند که خویشتن را پاسخگو به مردم  این نه یعنی این

  دانند؟ نمی
  

آزمایشی را . لحت آمیز باشدسان، یوسف سخنی نگفت تا دروغ مص بدین   
پاسخ دهندگان، برادران او، بودند که بجای . تدبیر کرد که با پرسشی آغاز شد
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از آن پس، آزمایش ادامه . پاسخ راست، دو حکم صادر کردند و هر دو دروغ
  .  یافت تا که تبهکاران دروغگو از تبهکاری و دروغگوئی برهند

رتگرایانه وبرای اینکه به قدرت حاکم متاسفانه بخشی از فقها با دید قد    
کنند و به  مشروعیت دینی ببخشند، پیامبر خدا را هم به گفتن دروغ متهم می

آیا، بنا به صریح قرآن، این کار بدترین ستم . دهند آمیز می دروغ صفت مصلحت
  نیست؟

در همه دروان ها، حاکمان و قدرتمداران برای ادامه حکومت و قدرت به     
خاطر که  از مبرم دارند و روحانیون قدرتمدار هر دین و مرامی، بدیندروغ نی

تواند بکارش برد، متصدی از خود  قدرت تا دین را از خود بیگانه نکند، نمی
رو است که نیاز به مجوز برای ساختن و گفتن  ازاین . شوند بیگانه کردن دین می

تمدار الزم و ملزوم به این علت است که حاکمان و روحانیان قدر. دروغ دارند
در بخشی از جوامع امروز هم که حساب بنیاد دین از بنیاد دولت جدا . یکدیگرند

است، متأسفانه مراکز فکری و تبلیغاتی نقش روحانیون قدرتمدار برعهده دارند 
و آنها را راست . سازند آمیز می های مصلحت و برآوردن نیازهای قدرت، دروغ

  . باورانند  می
نظیر سیاستمداران، در بکار بردن زبان قدرت و بازی با معانی کلمات فقها،     

از این جهت، فقها با . و معنی مطلوب قدرت را به آنها دادن، ید طوالئی دارند
که خود دروغ بزرگ و از خود بیگانه کردن دین است  –حربه کردن دین و قرآن 

ماتی که فقهای یکی از کل.  بندند دست سیاستمداران را هم از پشت می  -
کمی دیرتر در . است» اضطرار«اند، کلمه  خواه را داده قدرتمدار بدان معنی قدرت

بخش مبحث حدیث و دروغگویی خواهیم دید چگونه  به کلمه اضطرار معنی 
، به استناد ...اند وبعذردفع ضرر مالی وجانی و آبروئی و خواه را داده قدرت

را فعل  تی واجب گردانده و نگفتن آناضطراری که در قرآن آمده، دروغ را ح




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ٨٣     

  

  

دروغ براي هر مصلحت و نفعی که باشد، جایز : اند اند و گفته حرامی گردانده
  :است
اگر انسان در جائی  مجبور به دروغگویی شود یا در شرایط اضطراري براي     

دفع ضرر جانی، آبرویی و مالی قابل توجه، دروغگویی الزم باشد یا در شرایطی 
یرد که در صورت دروغ نگفتن واجبی مهمتر ترك یا حرامی بزرگتر از قرار گ

  . شود دروغگویی مرتکب خواهد شد، دروغگویی از باب ضرورت جایز شمرده می
را به همۀ شئون   ها در باره دروغ، آن با ساختن و شیوع دادن اینگونه توجیه    

. ق کردن حقی استچون دروغ زبان قدرت و همواره ناح.  اند زندگی تسری داده
نظر به اینکه همۀ مردم کم یا زیاد به قدرت طلبی و اطاعت از اوامر و نواهی 

غافل از اینکه  دروغ  بهترین . آیند قدرت معتادند، آسان بدام دروغ گرفتار می
وسیله در دست حاکمان، قدرتمداران، صاحبان زر و زور، برای مشروعیت 

وقتی قدرت به دستان و مردم از . ندبخشیدن به قدرتی است که در خدمت آن
توانند حقوق خود را بیاد آورند و از  کنند، دیگر نمی وسیله یکسانی استفاده می

و دست آخر هم که قدرتمداران  . راه عمل به آنها، از سلطه قدرتمدارها برهند
جایز انگاری . شوند، بخاطر نقش اول دادن به قدرت توسط مردم است برنده می
  .شود نوع دروغ، عامل تن دادن به حاکمیت قدرتمداران میاین و آن 

  :است اینک بنگریم در قرآن، در باره اضطرار چه گفته شده    
  

>��F�2 � �& VW& �XPA� 7& 
���:  
  

 ۶/۱۴۵و  ۵/۳و  ۲/۱۷۳(آیه در مورد اضطرار آمده است ۴در قران     
 ):۱۶/۱۱۵و
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فمن و لحم الخنزير و ما اهل به لغير ال�Uه ...انما حرم عليكم الميتة و الدم  «    
کسی که به حفظ جان خود از خوردن ... فال اثم عليه ال عاد  اضطر غير باغ و

  ».آنها ناچار شود
فمن اضطر  ...حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغيرال�Uه « 

آنکه به گناه  و هر کس دچار گرسنگی شود بی ...نف الثمغير متجا فى مخمصة
  ».متمایل باشد

مÃ̧حر½ماً عَ̧لى طºاع[مÂ يµطÁ̧عمÀهÀ ا¿ال¾ ا¼ن يµُكونَ مµي¹َتًة ا¼و« د̧ماً م½س¹ُفوحاً ا¼و« لºح¹م¸ خ[نزِيرٍ .. «  
پس هر  ...ي«رÀ بÀاغÁ وÀال¿ ع½ادٍفَم½ن¼ اض«طºر¹ َغَفا¿نَّهÀ رِج¹سÆ ا¼و« ف[س¹قاً اÅه[لÄ ل[َغي¹ِر ال�Uه[ ِبه[ 

 »  کس به خوردن آنها ناچار گردد 
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير ال�ه به فمن اضطر « 

  )۷۹(» پس هر کس به خوردن آنها  ناگزیر شود  ...غير باغ وال عاد
واردی است که ای وجود ندارد که هر چهار آیه در م جا برای هیچ شک و شبهه   

تواند از  در این حالت، می. گیرد انسان در اثر نبودغذا، درمعرض مرگ قرارمی
در این موارد، . مواد خوراکی که خوردنشان حرام است به قدر سد جوع بخورد

شد، انسان، بنابر عقل سلیم، خوردن برای نمردن از  ای نازل نمی اگر هم آیه
های دیگر هم قتی   ها و مرام رمندان به دینچنانکه باو. کرد گرسنگی را تجویز می

اند،  اند، هر خوردنی را که در دسترس یافته با خطر مرگِ از گرسنگی روبرو شده
  .خورند اند و می خورده

رو قابل تحویل به رابطه انسان با  ، بهیچ غذائی  رابطه انسان با مرگ از بی    
رگاه عقلی که قدرت را اصل ه. کند، نیست زورمندی که او را تهدید به مرگ می

حل بجوید، یافتن و بکاربردن روشی را  نداند، بخواهد برای چنین انسانی راه
آویز ساختن  آیه، دست ۴از این . کند که زورگو را از زورگوئی بازدارد پیشنهاد می
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تسلیمی . برای دروغگوئی، جز بنا گذاشتن بر لزوم تسلیم شدن به زورگو نیست
  . ا نصوص قرآنی درباب وجوب تن ندادن به زورِ زورگویانکه در تضاد است ب

هر چهار آیه سرراست و خالی از اعوجاج هستند و تنها فقهای قدرتمدار     
هرچند مردم تحت حاکمیت . توانند آنها را مجوز گفتن دروغ بگردانند می

شوند زیرا روزانه باید  رابطه خود را با قدرت  استبدادیان، به دروغ معتاد می
ضطرار و اجتناب ناپذیری تنظیم کنند، اما بیشتر استبدادیان هستند که به عذر ا

برای مثال، اگر بنابر . گویند سازند و می دروغ می) خطرهای خارجی و داخلی(
ادعای فقها، احکام اسالم احکام حقه باشند، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

آید که مصلحت ایجابشان  جز بکار جانشین کردن احکام حقه با احکامی می
نفسه، گویای تقدم و تسلط مصلحت کند؟ هم مجمع تشخیص مصلحت، ب می

و هم، مجوزساختن و ) آمیز دروغ مصلحت(قدرت حاکم بر حق و حقیقت است 
  . ناپذیری است جانشین کردن مصلحت، حالت اجتناب

آیه دیگری که علما از آن سوء برداشت کرده و مجوز دروغهای خود ساخته     
  :متن آیه چنین است. سوره نحل است ۱۰۶اند، آیه 

هر کس که از پس� ایمان آوردنش به کفر گراید، مگر آن کس که مجبور شده «   
لیکن کسانی که سینه خود را  برای . قلبش به ایمان آرام و استوار است] ولی [

» . اند خشم خدا بر آنان است و عذابی بزرگ دارند پذیرش کفر، گشاده داشته
)۸۰ (  

گر کسی در اثر شکنجه طاقت این آیه نیز روشن است و صراحت دارد که ا    
فرسا سخن کفری را برای رها شد ن از آن شکنجه بر زبان آورد ولی دلش به 

 .  کند ایمان استوار باشد، گناهی بر او نیست و کفر گوئی او را از دین خارج نمی
بعد از اینکه . است این آیه به اتفاق شیعه و سنی در مورد عمار یاسر نازل شده   

، پدر و مادرش را زیر شکنجه کشتند و عمار را در چاهی کردند و یاسر و سمیUه
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عمار . او را رها کردند. پرستد بت می: کردند تا اینکه به زبان گفت او را عذاب 
   .کرد که به کفر بازگشته است و لذا این آیه نازل شد گریه می

که از کفار قریش کسانی را « : است ماجرا چنانکه تاریخ گزارش کرده، این   
گرفتند و آنها را عذاب  تر بودند، می ای نبودند و از همه ضعیف قبیله و عشیره

صهیب، بالل، خباب، سالم، یاسر و سمیه : از جمله. کردند تا از اسالم برگردند می
و خود عمار به خاطر ایمانشان به اسالم و پیامبر، زیر ) پدر و مادر عمار(

لی پایداری و مقاومت کردند تا جائی که های طاقت فرسا قرارگرفتند، و شکنجه
عمار را در چاهی کردند و او را عذاب .پدر و مادر عمار زیر شکنجه کشته شدند

پرستد و  در این حالت، طاقت نیارود و ناگزیر به زبان گفت که بت می. کردند می
. بعد از آن، وی گریان نزد پیامبر آمد و ماجرا را گفت). ۸۱(» او را رها کردند

  .یامبر هم او را دلداری داد و سپس آیه  فوق نازل شد و او را از کفر مبری کردپ
های طاقت  توضیح باید داد که تا کسی زیر شکنجه  قرار نگیرد و شکنجه     
اگر زیر شکنجه : فوق العاده سخت است، بتواند پیشاپیش بگوید، نبیند فرسا

. تواند بگوید چه خواهد کرد بسا نمی. قرار گرفتم، مقاومت خواهم کرد تا مرگ
این واقعیت را کسانی که در زندانهای جمهوری اسالمی و یا زندانهائی نظیر آن، 

  . اند اجرا نیز کردهدانند و شماری از آنها شرح م اند، نیک می گرفتار شکنجه شده
  : آیند این آیه، دو آموزش بزرگ در بردارد که همه روزه بکار می      

. داند کند، قابل اغماض می آیه دروغ زیر شکنجه را تصویب نمی. ۱
  خاطر که بدین

هدف شکنجه شکستن شخصیت شکنجه شده و ایجاد عقده حقارت . ۲
پس مردم نباید با تحقیر  .درمان ناپذیر در او و ایجاد ترس در مردم است

باید به شکنجه شده فرصت . گران بگردند شکنجه شده، دستیار شکنجه
  . دهند تا او خود را بازیابد و شخصیت او استواری بجوید
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تریب، آیه روش خنثی کردن شکنجه برای برانگیختن شکنجه  بدین     
. موزدآ ها می دیده به گفتن دروغ و شکستن شخصیت او را به همه انسان

  .کند دروغ را تجویز نمی
بطور . سان، این مورد با مورد خطر مرگ از گرسنگی، یکی نیست بدین     

آنکه از این واقعیت  بی. دهد اثر کردن زور زورگو را تعلیم می روشن، روش بی
تواند طاقت  ها یکسان نیست و شکنجه می غفلت کند که اندازه تحمل انسان

کرد، به قول فقها، عمل  آیه دروغ گفتن را تجویز می هرگاه. بسیاری را طاق کند
هائی که در طول تاریخ، شکنجه را تا مرگ  پدر و مادر عمار و هزاران هزار انسان

    .دانیم که پدر و مادر عمار  شهیدند و می. شد اند، حرام می تحمل کرده
 پنهان کردنباز یادآور شویم که دروغ برای ناحق کردن حقی است و یا     

اعمالی است که  نزد عموم مردم  خالف عرف یا قانون است و یا انکار جرم و 
. گری است جنایت است و یا جهت سلطه جوئی و یا برای تنظیم رابطه با سلطه

ولوکوچکترین دروغ نظیر دروغهایی که به  -توان یافت هیچ دروغی را نمی
  بنابراین،. که در آن حقی ناحق نشود -شوند  شوخی گفته می

، زیر شکنجه طاقت شکن، کفر گفته باشد، وقتی کسی نظیر عمار یاسر - ۱
گران و آمران آنها و البته پوشاندن حقی  کاری شکنجه کفر او شهادت بر جنایت

آیا . کار صحیح است؟ نه گوید، این آیا آیه می. است است که بدان باور داشته 
  .   کرد؟ چرا اثر گوید باید عمل جنایتکاران و آمران آن را بی نمی

  
این که اقرار به کٌره، ولو راست، ارزش قضائی ندارد، آموزش قرآن است و  - ۲

  .است های قضائی پذیرفته شده آموزد و امروز در  نظام این آیه آن را می
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در حقیقت، وضعیت انسان زیر شکنجه، وضعیت اضطرار نیست، وضعیت  - ۳
در مثال فوق پدر و . استاختیاری و از دست دادن توان موقعیت سنجی  بی

ای که  اما یاسر در لحظه. مادر عمار یعنی یاسر و سمیه زیر شکنجه کشته شدند
پس گفته او فاقد اعتبار . قلبش مطمئن از ایمان بود، زبانش در اختیار او نبود

  بنابراین، . است
  
وقتی در خود پذیرش دین اکراه و اجبار روا نباشد، پس اگر کسی آنهم در  - ۴

شکنجه و  در حالی که قلبش و درونش مطمئن از ایمان است، از آن خارج  حال
نمی شود و در این حالت  نباید فرصت بازیافتن خویش را از او دریغ کرد و در 

  .  گر شد ناچیز کردن او دستیار شکنجه
    

یعنی در . کنند روحانیونی که قدرت طلبند، از آموزشهای ماکیاول پیروی می     
کنند و آئین  متناسب با مطلوب قدرت، دین را از خود بیگانه می هر فرصتی

کنند که شهریاِر ماکیاول نیز جرأت  بسا کارها می. گردانند قدرتمداری می
کند و یا  گفت هدف وسیله را توجیه می زیرا ماکیاول می. انجامشان را نداشت

که پیمان به  هنگامی. باید پایبند پیمان خویش باشد فرمانروای زیرک نمی... «
و کدام شهریار ...زیان اوست، دیگر دلیلی برای پایبندی به آن در میان نیست

است که عذری پسندیده برای عهد شکنی خویش در آستین نداشته باشد؟ اما از 
همین روزگار نمونه های بی شمار می توان آورد و نشان داد که چه بسیار پیمانها 

سته و بی پایه گشته است؛ و آنان که و عهد ها که بد عهدی شهریاران شک
اما می باید دانست که . روباهی پیشه کرده اند از همه کامیاب تر بر آمده اند

و مردم . چگونه ظاهر آرائی باید کرد و با زیرکی دست به نیرنگ و فریب زد
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چنان ساده دلند و بندۀ دم که هر فریفتاری همواره کسانی را تواند یافت که آمادۀ 
  )  ۸۲(» .وردنندفریب خ

ولی فقها به . کرد شهریاِر ماکیاول این کارها را به نام دین و خدا نمی     
راست را دروغ کردن، جایز و . دهند کارها، بنام دین و خدا، مشروعیت می این

دهند تا آنها تسلیم قدرت شدن  کنند و  به خورد انسانها می در مواردی واجب می
گیرد و همگان را  ها رواج می چنین دروغ در جامعه ینا. را عمل به دین باورکنند

رو، روش فقها بسی خطرناکتر و زیان بارتر از  از این. گرداند به خود معتاد می
  . روش  شهریارِ ماکیاول است

شاید خوانندگان از من و یا از خود بپرسند، چرا این همه فقیه و عالم دین  این  
. را فهمیده ام؟ جواب سئوال سراست است آیات را نفهمیده اند ؟ چطور من آن

تا زمانی که از دید قدرت به دین و قرآن نگریسته شود، آیات سرراست قرآن کج 
فهمیده می شود زیرا قرآن بیان آزادی و آزاد ساختن انسان از هر قدرتی است  

حال اگر بخواهیم با دید قدرتمدارانه به سراغ . و در نتیجه قرآن ضد قدرت است
برویم نتیجه ای جز دروغ ببار نمی آورد و متأسفانه اکثریت  فقها و علما قرآن 

  .از هر فرقه و دسته ای که باشند، دین را بیان قدرت می دانند
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توضیح داده شده، در فصل پیش، معلوم کرد که قرآن تمامی انواع دروغ         

آنهائی هم . کند را ممنوع می» آمیز دروغ مصلحت«را از دروغ مفسدت آمیز تا 
اند، دو آیه از قران را برای توجیه  که با توسل به زور و انواع حیل  کوشش کرده

خواست قدرت را اجابت و آویز سازند، نخست  ، دست»دروغ مصلحت آمیز«
های روشن و  رو، معانی آیه از این. اند گاه برای توجیه آن، به قرآن رجوع کرده آن

های موجود در آنها  اند که تناقض ها داده سر راست را، قلب کرده و معانی به آیه
قلب . اند هائی هستند که به قرآن نسبت داده شده گویای آنند که خود دروغ

ک امر واقع مستمر است و کاری است که هم دشمنان اسالم و هم ها ی معانی آیه
.  اند و هستند به اسالم اما در خدمت قدرت، بدان مشغول بوده» باورمندان«

آمیز کردن، آب به اسیاب قدرتمداران و  قرآن را وسیله توجیه دروغ مصلحت
همچنین است نهج . اند جباران ریخته و موجب دوام قدرت مخرب آنان شده

  .البالغه
اما قبل از اینکه به احادیث و روایات جعلی در باره انواع  دروغ پرداخته      

  :شود، توضیح مختصری بمورد است
الشأن، کم کم  جامعه اسالمی  به  اکثریت عظیم  بعد از رحلت پیامبر عظیم   

نظر به اینکه . تقسیم شد) و یا خاصه(واقلیت شیعه ) و یا عامه( اهل سنت
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کومتی و قدرت شرعی هر دو در دست اهل سنت بود و در دنیای قدرت ح
خواندند و  سر انجام هم  ها را کافر و یا مجوس می اسالم شیعه در اقلیت، شیعه

بدیهی است وقتی، نهاد دولت . آنها را رافضی یعنی خارج شده از اسالم خواندند
اعمال خود  و نهاد دینی در خدمت دولت باشد، مذهب اکثریت را وسیله توجیه

کند و اقلیت را ولو اینکه صد در صد حق با او باشد، با امکاناتی که در  می
داشتن شان از هیچ کاری   خوانند و در محروم نگاه اختیار دارد، از دین خارج می

کوشند اقلیت را از صحنه خارج سازند و یا هر اشکال و  می. کنند فروگذار نمی
اندازد و یا حتی و از ساختن  ایراد نسبت  می ایرادی را هم به گردن آن اقلیت 

که طی قرون شیعه را ستون   ترتیب بود بدین. کنند دادنش به اقلیت، فروگذار نمی
هنوز هم، در برخی از کشورها، از جانب دولتها  .آوردند پنجم اسالم به حساب می

من زده ها و یا فقهای جیره خوار و یا خوارج مسلک به شیعه ستیزی دا و یا گروه
حال  با داشتن چنین موقعیت و وضعیتی، اقلیت درهمان. شود و بر عکس می

کند از عقیده خود پاسداری کند،  بعضی از احکام مذهب اکثریت،  که سعی می
انگارند  را احکام دین می که بنام دین و شرع جای خود را باز کرده و عامه آنها 

و یا کسانی ایراد و اشکالی بر آن خاطر که اگر کس  نه تنها بدین. را می پذیرد
احکام وارد کند یا کنند، ضد دین و شرع معرفی کنند و حکم کافر را بر آنها 

جهت که به اکثریت نشان دهد این اقلیت است  سازند بلکه بیشتر بدین جاری می
نهاد دینی مروج مذهب اقلیت آن دستورات و . یافته به دین راستین است  که راه

تر  کند و خیلی متعصب ا از اکثریت اخذ و از آنِ مذهب خود میاحکام شرعی ر
رو بود که نه تنها  از این. دهد از اکثریت، در گروندگان به مذهب خود رواج می

، جعل )فقه عامه یا سنت(برای تبدیل و یا تقرب فقه شیعه به فقه حکومتی
و حفظ  احادیث الزم آمد، بلکه برای قبضه کردن قدرت، استمرار، نگهداری 

های خاصی چه شیعه و چه سنی، جعل احادیث از  قدرت در دست گروه
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ترتیب، چند گروه و دسته  برای رسیدن به  اهداف  بدین. مهمترین ابزار کار شد
خود  به جعل احادیث و روایات بنام رسول خدا و یا ائمه، بطور استمرار  دست 

  :    اند زده
انه خود بر مردم،  تحت قدرتمداران برای  توجیه حاکمیت مستبد •

  عنوان شرع و دین 
فقها و علما برای حفظ پیروان مذهب وبیشتر کردن آنها و حفظ  •

  .    قدرت گروهی خود
علمای جاهل و نادانی از  اکثریت و اقلیت که دروغ گفتن برای دین  •

 . شمرند را جایز می
را، دین قدرتی رحمت و حقوق خواهند چهرۀ دین  منافقانی که می •

  .و مشمئز کننده جلوه دهند رحم وبی ظالم
را آتش دشمنی و تفرقه  در بین مسلمان خواهند  کسانی که می •

  .ور سازند شعله
 .خواهند کارهای خالف شرع و عرف خودرا توجیه کنند آنها که می •
آنها در مقام توجیه حسادت ورزی نسبت به یکدیگر، حدیث جعل  •

 . کنند می
از چه وقت حجاب وارد اسالم شد و « نوانها زیر ع در سلسله مقاله      

در آن، . اختصاص یافت» جعل احادیث و روایات«فصلی به    »چرا؟
اند  آنها که خوانده. به توضیح چرائی جعل احادیث پرداخته شد
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خواهند  اند و می شد و آنها که نخوانده دانند چرا حدیث جعل می می
  )۸۳(.توانند به آن مراجعه کنند میبدانند، 

 :و نیز  
اقل تا بعد از خالفت امام علی و واقعه  شیعه و یا گروه اقلیت حد    

کمیت چندانی نداشت ومیان او و اکثیریت چندان  ۶۰کربال، در سال 
اما بعد از واقعه[ جاسوز کربال، کم کم عامه و خاصه . مرز نمایانی نبود

در آن دوران اولیه این جدائی، . و یا شیعه و سنی از هم جدا شدند
المؤمنین  مسعود، و یا یکی از ام عباس، ابن ی عامه مثال� از قول ابنوقت

ها  سلمه و عایشه و یا هر کدام از صحابه مشهور پیامبر، حدیث بویژه ام
توانست باورکند این احادیث جعلی است  کرد، شیعه اوالÉ نمی جعل می

کرد که جعلی است، جرأت و  یافت و باور می و ثانیاً هم اگردر می
دید که جعلی بودن آنها را خاطر نشان کند و  را در خود نمی رت آنجسا

ها، بعضی ازعلمای شیعه مشاهده  بعد. به قول خودشان تقیه می کرد
بخشی از . شود به قدرت خود بیفزایند کردند با این احادیث جعلی، می

شان  احادیث جعلی را که با تفکر قدرتمدارشان سازگار بود و به ذائقه
سان، بخشی از  بدین. مد، مستند به قول ائمه کردندآ خوش می

های ساختگی، نخست که توسط نهاد مذهبی اکثریت ساخته  حدیث
بخشی . است ساخته شده» امامیه«شده، سپس برایشان شناسنامه 

در طول زمان، بنابر . است دیگر را نیز نهاد مذهبی شیعه خود ساخته
علیات پیشین افزوده های جدید ساخته و بر ج نیاز قدرت، روایت
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نزد شیعه، میزان جعل روایات و احادیث، در نیمه قرن دوم . اند شده
هجری به حدی رسید که زرارة بن اعین که بزرگترین دانشمند شیعه در 

« توانست  کند ای کاش می نیمه اول قرن دوم هجری است، آرزو می
از ) ۸۴( »سوزاند  آتشی افروخته و، در آن، تمام منقوالت شیعه را می

های جعلی افزوده شده وبه  قرن دوم تا به امروز نیز همچنان بر روایت
. است طرق مختلف بر مجموعه روایات جعلی مستند فقه افزوده شده

اند روایاتی که دروغ  و یا دروغ مصلحت آمیز را مباح،  از آن جمله
شمردند و یا به دروغ عنوان توریه و غیر آن  جایز یا واجب می

  .ددهن می
در احادیث و روایات  شیعه و سنی یا عامه و خاصه ما به سه  نوع روایت      

  :و حدیث بر می خوریم
. کنند احادیثی که، مستقیم و غیر مستقیم، جواز دروغ گفتن را صادر می -الف 
  و

احادیث منطبق بر قرآن و نهج البالغه هستند و هیچ نوع دروغ را جایز  -ب
  و. نمی شمرند

  شمارند ی که گناه دروغ گفتن را فوق گناهان کبیره میاحادیث -ج
جالب توجه اینکه علما، فقها، مراجع و وعاظ درهر وضعیت و موقعیتی،     

بدون اینکه به روی خود بیاورند که این همه ضد و نقیض چگونه ممکن است، 
از یکی از این سه نوع استفاده کرده و به خورد مخاطبین خود بنام شرع و دین 

 .   دهند می
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کند را در دو  احادیثی که، مستقیم و غیر مستقیم، جواز دروغ گفتن صادر می    

  :شود قسمت عامه و خاصه و یا سنی و شیعه آورده می
هائی از احایث عامه یا سنی که در آن مستقیم و غیر مستقیم به نوعی  نمونه  

  :شمرند ح، حایز یا واجب میدروغ  و یا دروغ مصلحت آمیز را مبا
شیخ دکتر یوسف قرضاوی استاد فقه و اصول در دانشگاه قدس فقیه و مفتی  ●

  :  گوید فلسطینی  می
کند، اصل  در دروغ، بخاطرمضراتی که بر فرد و خانواده و جامعه  کال وارد می« 

اما اسالم بخاطر اسباب و مصلحتهای خاصی خروج از این . بر حرمت می باشد
را در چهارچوب معین ومشخصی که در حدیث نبوی که مسلم در صحیح  اصل

هرگز نشنیدم از پیامبر خدا صلی ال�ه علیه : (خودش از ام کلثوم روایت کرده 
: گویند اجازه دروغ گفتن را بدهد مگر در سه مورد وسلم در انچه که انسانها می

یا حدیث زن به در جنگ، در اصالح بین مردم و در مورد حدیث مرد به زنش و
  )۸٥(» .مباح قرار داده است).  مردش

فلسطين   - دكتر حسام الدين عفانه استاذ فقه واصول فقه در دانشگاه القدس   ●
  :  گويد مي
خالصه امر اينكه حاالتي هست كه دروغ گفتن در آن جايز است و در این باره « 

  :اند احاديثي از پیامبر خدا صل ال�ه علیه وسلم ذکر شده
اند که رسول  آنچه که بخاری و مسلم در دو کتاب صحیح خوشان ذکر کرده- ۱

دروغگو نیست آن کسی که بین مردم : ( خدا صلی ال�ه علیه و سلم فرمودند
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کند ویا حرف درستی   پس چیز درستی نقل ویا روایت می. آورد صلح بوجود می
  ).گوید می
کند که  به روایت میآنچه که مسلم در صحیح خودش از أم کلثوم بنت عق - ۲

هرگز نشنیدم از پیامبر خدا صل ال�ه علیه وسلم در آنچه که انسانها : گفت
در جنگ، در اصالح بین : گویند اجازه دروغ گفتن را بدهد مگر در سه مورد می

و این حدیث دال بر . مردم و درحدیث مرد به زنش ویا حدیث زن به مردش
اما اهل علم دروغ مرد به . کند ردش میجواز دروغ گفتن مرد به زنش و زن به م

اند به این قید که فقط در امور معاشرت  زن و یا زن به مردش را مقید کرده
  .زناشویی وحصول الفت و محبت بین آنها باشد

دروغ مرد به زنش مثل اینکه بیشتراز آنچه که در نفسش : گوید الخطابی می ●
  .۱۷۹صفحه  ۱۳المعبود جلدعون . هست اظهار و ابراز محبت و دوستی بکند

بدون شک تمام اهل علم بر این اتفاق دارند که : گوید حجر می حافظ ابن ●
دردروغ مرد به زن ویا زن به مرد در اموری است که سبب از بین رفتن وپایمال 
شدن حقی از حقوق طرفین نباشد ویا با دروغ  حقی که متعلق به یکی از آنها 

  .۲۲۸صفحه  ٦اری جلد الب فتح). باشد ضایع نگردد
شود که  های باال، دروغ بین زن و مرد بدین خاطر جایز شمرده می بنابرگفته    

سبب حفظ واستحکام زندگی زناشویی و برای جلوگیری از پاشیدن کانون 
مثال اگر زن از مردش پرسید آیا دوستش دارد بخاطر حفظ و . خانوادگی باشد

د بله ولو اینکه قلبا از بقای اساس خانواده و ادامه زندگی زناشویی مرد باید بگوی
 .زنش خوشش نیاید

طوريكه عمر به زنی از زنان صحابه که بین او و شوهرش اختالفی افتاده بود    
دوست ) ما مردان را ( ما را ) فردی از شما زنان(اگر شما : ( توصیه کرد

نداشت، پس خبرش نکند که دوستش ندارد؛ چه بسا خانه های اندکی هستند 
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اند اما عموم مردم بخاطر اسالم و احسان  وستی پایه گذاری شدهکه بر عشق و د
  )۸٦(» .کنند نسبت به همدیگر باهم زندگی می

شمرند، از  های باال، اوالÉ احادیثی که دروغ را در مواقعی جایز می با توجه قول    
و . شوند کلثوم بنت عقبه روایت می صحاح بخاری و مسلم و آن هم از قول أم

شود ولی به مرور زمان به  تدا دروغگوئی به سه و چهار مورد محدود میثانیاً، اب
   .کند همۀ امور به شرحی که در زیر خواهد آمد گسترش پیدا می

 دروغ گفتن را الدين عفانه حسام باز، این استاد فقه و اصول فقه یعنی دکتر    
گوید،  کند و می دهد و ابتدا مذموم  و حرام بودنش را گوشزد می گسترش می

سپس، با . طبق قاعده کلی و بنابراصل، دروغ حرام و از گناهان کبیره است
  :گرداند را شرعی، مباح و حتی واجب می یک اما، آن

  
.  بدون شك و ترديد دروغ صفتي است مذموم وگناهي است از بدترين گناهان«

و اصل  ي كلي اين قاعده... اند وآيات و احاديث فراوني در تحريم دروغ ذكر شده
باشد اما هر براي اين اصل يك  باشد که دروغ از فواحش وگناهان مي مي

  : استثناء وجوددارد که شريعت در بعضي از جاها دروغ را مباح دانسته است
ي كلي و اصل در باب  بدان هر چند كه قاعده: اند ال�ه گفته امام نووي رحمة    

تا اينكه . »شود يز شمرده ميدروغ حرمت مي باشد، اما در بعضي از احوال جا
باشد  اي براي رسيدن به مقاصد مي كالم وسيله«  ):اند يعني نووي گفته( اند  گفته

واگر امكان رسيدن به مقاصد حسنه  بدون دروغ گفتن ميسر باشد، بدون شك 
واگر رسيدن به اين مقاصد حسنه جز با دروغ ميسر . دروغ گفتن حرام است

  . باشد در اينچنين موارد جايز ميشود، پس دروغ گفتن  نمي
واگر رسيدن بدان مقصد حسنه  مباح هست دروغ گفتن هم مباح هست     

مانند . آيد واگر واجب باشد پس دروغ گفتن هم در اين موارد واجب بشمار مي
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اينكه  مسلماني از دست ظالمي كه مي خواهد او را بكشد ويا مالش را غصب 
در اينجا براي . كند پنهان شده و آن ظالم از شما در مورد آن مظلوم مي پرسد

وهمچنين  اگر امانتي نزدتش نهفته .  پنهان كردنش دروغ گفتن واجب است
باشد براي پنهان  يخواهد بزور امانت را ازش بگيرد واجب م است و آن ظالم مي
  . كردنش دروغ بگويد

اما، من باب احتياط، در تمام موارد مذكور بهتر است بجاي گفتن دروغ،     
يعني در سخنانش قصد راست گفتني را كه در نظر او دروغ نيست . توريه كند

واگر . باشد فهمد دروغ می بكند هرچند كه ظاهر الفاظ كالم که مخاطب آن را می
رك كند و بدان لفظ دروغ هم اطالق كند، در اين حاال حرام بحساب توريه را ت

   )  ۸۷(»  . نمي آيد
  
، درباب مواردی که دروغ ۲۶۱، در باب )۸۸(در کتاب ریاض الصالحین   

 :  است آمده گفتن روا است، نظر فوق آمده
بدانکه اگر چه اصل دروغ حرام است، ولی در بعضی حاالت و با رعایت «     

است که ذکر نمودم که فشردۀ آن اين " اذکار"شرط هائی رواست که در کتاب 
ايست برای بيان مقاصد و هر مقصد نيکی که رسيدن به آن   سخن وسيله

يدن بدون گفتن دروغ ممکن باشد، دروغ گفتن در آن حرام است و اگر رس
  .به آن بدون دروغ گفتن، ممکن نباشد، دروغ جائز و رواست

پس اگر مقصود مباح باشد، دروغ گفتن، هم مباح است و اگر واجب     
هرگاه مسلمانی از ظالم و ستمگری که . باشد، دروغ گفتن هم واجب است

خواهد او را بکشد، يا مالش را بگيرد، پنهان شد، يا مالش را پنهان نمود و  می
را مخفی  ز شخصی در بارۀ وی سؤال شد، واجب است که دروغ بگويد و آنا

همانطور هرگاه نزد او مالی به وديعت نهاده شده باشد وظالمی بخواهد . بدارد
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و محتاط تر در اين . را بگيرد، واجب است که دروغ گفته آن را پنهان بدارد آن
که از عبارتش مقصد است  و معنای توريه اين. موارد اين است که توريه کند

صحيحی را در نظر داشته باشد که نسبت به آن دروغگو نيست، هر چند در 
و هرگاه . فهمد، دروغگو است ظاهر لفظ و نسبت به آنچه که مخاطب آن را می

و . باشد توريه را گذاشته و عبارت دروغی را ذکر نمود، در اين حال حرام نمی
اند  کلثوم استدالل کرده ن حال به حديث امعلماء برای روا بودن دروغ گفتن در اي

کذّاب کسی : فرمود از رسول ال�ه صلی ال�ه عليه وسلم شنيدم که می: که گفت
رساند، يا خبری را  آورد، پس خبری را می نيست که در ميان مردم اصالح می

و : کلثوم رضی ال�ه عنها گفت و مسلم رحمه ال�ه در روايتش افزوده که ام. گويد می
: گويند، رخصت داده باشد، مگر در سه چيز يدم در چيزی از آنچه مردم مینشن

جنگ، و آشتی در ميان مردم، و سخن مرد به همسرش و سخن : منظورش
  )۸۹(».همسر به شوهرش

در بیان فوق بدون هیچ پرده پوشی، دروغ گفتن را برای مقاصد خود مباح و    
اما چه کسی هدف خود را . نیکگوید، برای مقاصد  شمرد و تنها  می واجب می

داند؟ مگر ممکن است عقل سخن و یا عملی را تجویز  از دروغ گفتن، نیک نمی
  را به حقی و یا هدف نیکی توجیه نکرده باشد؟   که آن کند پیش از آن

مواردی که، در آنها، مستقیم و غیر : هائی از احایث خاصه یا شیعه نمونه -۲  
  :  شمارند آمیز را مباح، حایز یا واجب می مستقیم دروغ  و یا دروغ مصلحت

کند که اهل  آویز می ها هم طابق النعل باالنعل همان احادیثی را دست شیعه    
شمارد تا مگر از قافله   سنت به استناد آنها، دروغ گفتن را جایز، و مباح می

  - به نظر من  -است که شیعه  تنها تفاوت شیعه با سنی این. ب نماندعامه عق
را از فقه عامه گرفته و در دستگاه فکری خود، برایش سند شیعی ساخته   روایت

همانند اهل سنت،  شیعه نیز وقتی . است است و بدان هویت شیعی داده
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ل بر راست اص«: گوید گوئی توجیه شرعی بسازد، ابتدا می خواهد برای دروغ می
سپس . شود ولی در مواردی دروغ جایز و مباح و یا واجب می» گفتن است

اصل بر «: گویند درست نظیر اینکه می. دهد دروغ را به همۀ امور گسترش می
اصل «آیا اگر بگویند . اما امام ما را ولی مردم گردانیده است» عدم والیت است

شده  و آن موارد را بر همه  ولی در مواردی حرام و نهی» بر دروغ گفتن است
اما شرع و دین و امام »  اصل بر والیت است «امور گسترش دهند و یا بگویند 

و آیا در این صورت چیزی تغییر ! بهتر نیست؟. است آن را بر ما حرام کرده
  !کند؟ می
  :شمارد اما مواردی که، درآنها، شیعه هم دروغ گفتن را جایز می   
   

1 -  ��»`)%[& �� a�-9& 6�� «5� � 6�� `)%& ��. 
   :شود احادیث از اصول کافی نقل می »باب االصالح بین الناس«در 

دارد، اصالح میان مردم  ای را که خدا دوست می صدقه:فرمود امام صادق - ۱« 
است، زمانی که اختالف و فساد  یابند و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است 

  .زمانی که از هم دور شوند
اصالح کردن میان دو نفر نزد من محبوبتر است از اینکه دو دینار : و فرمود - ۲

 . تصدق دهم
های  وخدا را معرض سوگند« :در بارۀ قول خدای عز وجل) ع(امام صادق -۳ 

، خداوند در آیه »خود مسازید که نیکو کار و پرهیز کار و مصلح میان مردم باشید
ی اصالح میان دو تن خوانند، مگو هرگاه ترا برا: فرماید ، می۲سوره  ۲۲٤

  .   سوگند خورده ام که این کار را نکنم
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هر گاه میان دو نفر از شیعیان ما : فرمود)ع(امام صادق : مفضل گوید - ٤
  .نزاعی دیدی، از مال من فدیه بده

کردیم که  من و دامادم در بارۀ میراثی نزاع می:ابو حنیفه مقدم حجاج گوید -٥ 
ما . بمنزل من در آئید: اعتی بر سر ما ایستاد و سپس گفتمفضل بما رسید، س

رفتیم و او میان ما به چهار صد درهم صلح داد و آن پول را هم خودش بما داد و 
بدانید که این : سپس گفت) که دیگر ادعا نکنیم(از هر یک از ما تعهد گرفت 

دو نفر از بلکه امام صادق به من دستور داد که هر گاه . پول از مال من نبود
میان آنان صلح دهم و از مال آن حضرت . اصحاب ما  در موضوعی نزاع کردند

  )۹۰( »است)ع(پس این مال از امام صادق . فدیه دهم و مصرف کنم
کم و کاست قول امام صادق  روایات فوق به شرطی که موثق باشند و بی    

امام به صلح میان مردم بها . باشند، جواز دروغ گفتن به قصد اصالح نیستند
اند که  از جمله رهنمود داده. اند بنابر این که صلح حقی از حقوق انسان است داده

، با هم دشمن و از هم دور هر زمان، دو تن یا دو گروه، بر اثر اختالف مالی
البته موارد . شوند، باید با دادن فدیه، دشمنی را به صلح و دوستی برگراند می

اصل بر ایجاد صلح، بنابراین، . دشمنی و اختالف بین مردم تنها مالی نیست
تواند  های در خور را وقتی بیانگر حق باشند، می روش.  حل اختالف است
 . اندیشید و بکار برد

: فرمود) ع(امام صادق« :است از درباره اصالح میان مردم، حدیث نقل شدهب   
  : است کامل حدیث این ».مصلح دروغگو نیست

وهب یا  به معاویة بن )ع(امام صادق«: چنین است »مصلح دروغگو نیست«    
از جانب من چنین و : عمار، راجع به اموری که به او دستور داده بود، فرمود

فرموده شما را به آنها برسانم و خودم هم : عرض کردم:یه گویدچنان بگو، معاو
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مصلح  !آری: فرمود: ، بگویماید و چیز دیگری که نفرموده اید آنچه را شما فرموده
  ) ۹۱( ».دروغگو نیست

  
اند، بعد از ورود فلسفه  هائی که مسلم و بخاری نقل کرده این روایت و روایت    

. اند و با بکاربردن منطق صوری ساخته شده و منطق ارسطوئی به حوزه اسالم
بکاربردن این منطق بکار . اند ساخته شده» کند هدف وسیله را توجیه می«موافق 

تواند راست  روایت نمی. آید دادن دروغ و دروغ بنمودن راست می راست جلوه
است و هم  ساخته شده» کند هدف وسیله را توجیه می«باشد، زیرا هم موافق 

  :آشکار درآن وجود دارند های تناقض
  
بنابر روایت، امام صادق، به یکی از دو نفر مذکور در روایت، دستوری . ۱

رسان و واسطه، خطاب به امام صادق،  از سخن یکی از آن دو پیام. است داده
: است او پرسیده. است توان فهمید که دستور، دستور ایجاد آشتی و صلح بوده می

اید، بگویم؟ امام  از قول شما سخنی که شما نگفتهآیا اگر الزم شد خود نیز 
  .بگو، مصلح دروغگو نیست: است گفته
اصل سنجیدن شخص به زیرا . تواند از امام صادق باشد اما این سخن نمی    

قول امام، در انطباق با این اصل، . کند را نقض می حق و نه حق به شخص
شود که دو طرف حق را  صلح وقتی برقرار می: است این باشد توانسته می

بنابراین، عالوه بر رهنمود من، خود، هر . بشناسند و بر مبنای حق صلح کنند
  .سخن حقی که بتواند دو طرف را به حق عارف گرداند، بگوی

  
بنابر این که فراخواندن دو طرف به صلح، باید بر پایه حق باشد، اجازه . ۲

رسان  صلح، سالب اعتماد از پیامرسان و مأمور برقرار کردن  گفتن به پیام دروغ
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زیرا هر راوی، به استناد . اندازد ها را از اعتبار می و البته، همه روایت. شود می
چنانکه تا . دهد حدیث جعل کند تجویز امام صادق، به خود اجازه می
  .کنند اند و می بخواهی حدیث از قول ائمه جعل کرده

  
این خاصه را . در گوینده آن باشددلیل سخن راست باید در خود سخن و نه . ۳

رسان و واسطه، در صورت لزوم، باید از  پس، آنچه پیام. دهد قرآن نیز تعلیم می
اگر نه، قول دروغ به امام . گفته، باید راست و حق بوده باشد قول امام می

رود و حق  باطل می(صورت، باز بنابر آموزش قرآن  در این. است داده نسبت می
پس نسبت دادن قول دروغ به . شود یا زود، پرده دروغ دریده می، دیر )آید می

  : آورد امام صادق، سه زیان بزرگ ببار می
  .کند امام صادق را دروغگو و تجویز کننده دروغگوئی می. الف
کند و یا او را پیام رسان دروغ  رسان را دروغگو می خود پیام. ب
  و. گرداند می
ا، بدین جهت که بر پایه حق برقرار صلحی که با دروغ برقرار شود ر. ج

هریک از ما، در زندگی خود،  . گرداند تر بر می شود، به دشمنی شدید نمی
  .ایم شاهد موارد آشتی که با دروغ بوجود آمده و دیر نپائیده، بوده

  
. قول منتسب به امام صادق، ویژگی شفاف و سر راست بودن را ندارد. ۴

. پیام رسان معلوم نیست: اص دروغ استسرتاپا مبهم است و ابهام از خو
بنابر . موضوع پیام نیز معلوم نیست. دریافت کنندگان پیام نیز معلوم نیستند

است حل کند نیز بر او، بطور کامل  خواسته ای که امام صادق می روایت، مسئله
حل کامل را به  زیرا اگر او بر مسئله اشراف کامل داشت، راه. است معلوم نبوده

  .کرد ابالغ میواسطه 
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حال، . در عوض، روایت بر جهل نسبی امام صادق بر مسئله، صراحت دارد   
حل ارائه  ای که بر آن احاطه نداشته، راه آیا ممکن است امام صادق برای مسئله

» آمیز دروغ مصلحت«ترتیب، سازنده روایت، محض مجازکردن  باشد؟ بدین کرده
یک دلیل مهم از دالیل جایز . است کردهاز قول امام صادق، آن امام را تخریب 

است که ممکن نیست دروغ اوال حق را  این» آمیز دروغ مصلحت«نبودن 
   .نپوشاند وثانیا الگوی حق را تخریب نکند

  
گاه می تناقض. ۵ فرض کنیم  :کند های باال ما را از غلط معنی کردن روایت آ

معلوم نیست کدام راوی که . است حدیث از امام درست و کامل نقل شده
چیز «اید،  عالوه بر آنچه شما فرموده: به امام عرض کردم: گوید شخص است می

و بعد هم فرمود که ! آری: امام جواب داد» ، بگویم؟اید دیگری که نفرموده
ها باشد،  حال اگر قرار باشد سخن امام فاقد تناقض. »مصلح دروغگو نیست«

هر سخن الزم : شود چند شخص این می جواب او در مورد اختالف بین دو  و یا
ترتیب، مأمور ایجاد  بدین. شد بگو اما مراقب باش که مصلح نباید دروغگو باشد

توانم به سلیقه و ابتکار  است آیا به منظور حل مسئله، می صلح از امام پرسیده
و ! آری:  است خودم چیزهائی به آنها بگویم؟ و امام صادق پاسخ داده

گا: است افزوده یعنی کسی که در صدد اصالح » مصلح دروغگو نیست«! ه باشآ
چون مصلح، با توسل به دروغ، . بین مردم است باید از دروغگوئی دوری جوید

 .  کند تر می کند، بلکه برقرارکردن صلح را بازهم مشکل نه تنها صلح بر قرار نمی
جواز است برای تجویز دورغ گفتن و حتی  از همین روایت استفاده شده    

تا جائی که خدا هم دروغ گفتن را برای اصالح . دروغگوئی از قول خدا ساختن
دارد و از راستی که سبب کدورت و دشمنی شود، متنفر  بین مردم دوست می

خداوند دروغ را برای « :فرمود)  ع(به حضرت علي) ص(پيامبر اکرم« : است
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) ۹۲(» اشته باشد صلح  دوست دارد و متنفر است از راستي که فساد در پي د
  :است الحکمه آورده شهری در میزان و آقای محمد محمدی ری

خداوند دروغ گفتن را برای اصالح بین مردم «: است فرموده)  ع(امام صادق    
) ع(و یا امام صادق» در غیر اصالح  متنفر است و از دروغ  ...دوست دارد

دروغی } ا گفتنجائی که شخص ب{: دروغ بد است مگر در دو جا«: فرمود
جائی که شخص با {بشود شر ظالمى را از خود يا از ديگران دفع کند و 

  ) ۹۳(» بين دو نفر اصالح ايجاد کند} گفتن دورغی بتواند
شهری هم برای دفع ضرر جانی، عرضی و  آقای خمینی، استاد ری     

مالی سنگین و غیرقابل جبران و همچنین برای حفظ دین  دروغ گفتن را  
  .داند جب و ضرور میوا
کنند  شهری و استادش که  مثل خیار چنبر حکم قتل صادر می آقای ری  

کامل  . زنند جعلی هستیم، دارند البته نیاز به چنین احادیث که فریاد می
  .کنیم نظر آقای خمینی را دورتر بررسی می

  
است  نخست بدانیم که تا قرن سوم که احادیث فوق در کتاب کافی آمده    

اند، جوازی برای دروغ مصلحت  آورده و نیز مسلم و بخاری احادیث را گرد
دروغ » گردآوری شده«سو است که احادیث  از آن قرن بدین. آمیز وجود ندارد

نخست دروغ بودن احادیت باال را مدلل کنیم و . اند آمیز را تجویز کرده مصلحت
  :سپس به نظرهای دیگران بپردازیم

  
اند، همان هستند که در  اما صادق و پیامبر نسبت داده شدهدو قولی که به     

گفتیم قولها، با استفاده از منطق . اند نقل کردهمسلم و بخاری از قول پیامبر 
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لذا، واجد . اند ، ساخته شده»کند هدف وسیله را توجیه می«صوری و، بنابر اصل� 
  :ها هستند تناقض

  
زیرا، پایه ظلم . اممکن استآمیز برای دفع شر ظالم ن دروغ مصلحت: الف

  :کند را مستحکم و شر ظالم را افزون می
هدف «، بر طبق� »شود وقتی سبب دفع شر ظالمی بگردد دروغ واجب می«. ۱

است که هدف  سازنده غافل بوده. است ، ساخته شده»کند وسیله را توجیه می
که دروغ ای  پس وسیله. شود کند، هدف در وسیله بیان می وسیله را توجیه نمی

پذیرفتن اصالت قدرت . کند است، هدفی را که دفع شر ظالم است، بیان نمی
اگر سازندگان حدیث . کند و تنظیم رابطه با آن را بیان می) زور ظالم(

اگر کسی در محدوده قدرت بماند، : است که دانستند، امروز ثابت شدده نمی
شود، در  میدست به هر اقدامی بزند که بگمان او موجب تضعیف قدرت 

چه رسد به گفتن سخنی برای فریب ظالم . شود واقع، سبب تقویت آن می
ماند،  شود زیرا کسی که در محدوده قدرت می سبب تقویت قدرت می. قدرتمند

ترکیبی از زور و زر . در این رابطه، حق کاربرد ندارد. رود از رابطه قوا بیرون نمی
و چون قدرت تمایل . ماند برجا می پس قدرت. و علم و فن و تزویرکاربرد دارد

به تمرکز و بزرگ شدن دارد، آن ترکیب در متمرکز و بزرگ شدن قدرت بکار 
با گفتن دروغ، یکی رواج دروغ و زبان » دفع شر ظالم«از عوارض .  رود می

که  چنان. رسمی شدن دروغ و قربانی دروغ حاکمان شدن عموم مردم  است
آموزد، بیرون آمدن از  روشی که قرآن می. اند شدهمردم ایران گرفتار این عارضه 

. رابطه با ظالم و رها شدن از تنظیم رابطه با قدرت او، با ایستادن برحق است
بنابراین که حقوق ذاتی حیات ظالم نیز هست، روش عمومی، عمل به حقوق و 

  بخصوص که. خواندن او به حقوق خویش است
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و جهاد برتر، اظهار حق » زیان خود حق را بگو ولو به«حدیث ناقض اصل . ۲

  . پیشاروی جبار ستمگر نیز هست
  
با توجه به دو تناقض باال، اینک  باید روشن باشد که دفع ظالم، با از میان . ۳

اما بنابراین که دروغ جز . است برداشتن قدرت ظالم و نشاندن حق بر جای آن
شر از گوینده  بجای دفع. شود پوشاندن حق نیست، سبب دفع شر ظالم نمی

زیرا نه تنها ظلم را برجا و . کند آمیز، ریشه ظلم را آبیاری می دروغ مصلحت
کند به یک بیراهه و آن فریب  دارد، دفع شر را منحصر می برپا نگاه می

برند و  این روش وقتی همگانی شد، مردم حقوق خویش را از یاد می. است
  . اند که شده چنان. شوند میبه اطاعت از اوامر و نواهی زورمداران معتاد 

  
رابطه، هرکس  کنند و در این بنابراین که افراد با یکدیگر روابط قوا برقرار می. ۴

داند، دروغ ساختن و گفتن همگانی  خود را بر حق و طرف خود را ظالم می
گیرند و قدرت را بر  با عمومی شدنش، همه در محدوده قدرت قرار می. شود می

حاکمیت قدرت تخریب را به همه بمنزله روش . کنند یزندگی خویش حاکم م
برای پرهیز از این تخریب که مرتب در حال افزایش . کند زندگی تحمیل می

در حقیقت، گفتن حق به زیان . حق را بگوئید ولو بر نفس خود: است، فرمود
 ها ما انسان. کند ها می زیرا حق را تنظیم کننده فعالیتها و رابطه. شود آدمی نمی

است که برای بستن راه  این. بریم بریم اگر حق را بگوئیم زیان می بخطا گمان می
  .طور گمان کردید، حقیقت را بگوئید بهانه، فرمود اگرهم این
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پیامبر و امام صادق نگفتند برای دفع شر ظالم دروغ بگوئید زیرا هم . ۵
شود و هم ناقض اصل عدالت  دانستند که دروغ سبب دفع شر ظالم نمی می

وضعیت امروز . بمثابه میزان تشخیص حق از باطل و راست از دروغ است
ا را ه که، از میان برخاستن میزان عدالت، جامعه ها دلیل قطعی براین جامعه

  . کند به ظلمستان تبدیل می
  
چون دروغ پوشاندن حقیقت است، پس زمان آن کوتاه و محکوم به دریده . ۶

. کند وقتی درید، یک زیان را صد زیان و یک شر را صد شر می. شدن است
دستگاه والیت فقیه حقیقت را پوشاند و . آموز است عبرت» بحران اتمی«مثال 

. ن کردآمیز، سعی در پوشاندن آ های مصلحت وقتی هم آشکار شد، با دروغ
ها و وارد شدن صدها میلیارد دالر خسارت به مردم  نتیجه وضع شدن تحریم

. از این ببعد هم باید تحت مهار قدرتهای جهان زندگی کنند. ایران شد
های  ساله هم شرهای عظیمی بودند که دروغ ۸گیری و جنگ  گروگان

   .آمیز بوجود آوردند و ایران را به این روز انداختند مصلحت
     

شود که دروغ  مظلوم وقتی به دروغ مصلحت آمیز متوسل شود، او کسی می.  ۷
کند و ظالم به خود  زورگوئی و شر رسانی ظالم مقبولیت نیز پیدا می. است گفته 

. دهد بیشتر زور بگوید تا دیگر مظلومی جرأت نکند به او دروغ بگوید اجازه می
کنید به کتاب گروگانگیری مراجعه (گیری و سازش محرمانه  که گروگان چنان

تحریم اقتصادی ایران و به قول کارتر، نقره داغ شدن ) نوشته محمد جعفری
  .ای را هم روی دست ایران گذاشت ساله ۸ایران را ببارآورد و جنگ 
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آمیز و غیر آن، جز بر پایه تقدم و تسلط قدرت  دروغ را از مصلحت. ۸
ت بر حق، ناقض هر پنج اما تقدم و تسلط قدر. توان ساخت برحق نمی

زیرا خدا حق است و تقدم و تسلط قدرت . اصل اسالم و انکار خدا است
والیت : آقای منتظری گفت. بر حق، تقدم و تسلط قدرت بر خدا است

اما از منظر رابطه حق با قدرت که نگاه . مطلقه از مصادیق شرک است
یه است جز بیان زیرا دروغی که والیت مطلقه فق. شود کنیم، انکار خدا می

  . تقدم مطلق قدرت بر حق نیست
  
آمیز ساخته و  اما دروغگوئی که محض دفع شر ظالم، دروغ مصلحت.  ۹

است، باید دائم در ترس افشا شدن دروغ و گرفتار غضب ظالم گشتن،  گفته
در واقع، دروغ ایجاد کننده ترس است و ترس ایجاد کننده . زندگی کند

ممکن است پیامبر و امام صادق از این  چگونه. ظالم و مظلوم است
واقعیت غافل بوده باشند و از مسلمانان خواسته باشند، با گفتن دروغ 

  لباس ترس برتن کنند و ظالم بتراشند و خویشتن را مظلوم او کنند؟ و
  

    
کند، این اطالع امانت نزد  کسی که دیگری را از وضعیت خود مطلع می. ۱۰

که بخاطر همکاری با یکدیگر از وضعیت یکدیگر آگاه کسانی . است مطلع شونده
و اطالع از . شوند، اطالع از یکدیگر، امانت نزد هر یک از آنها است می

وضعیت کسی از زبان شخص ثالث، امانت آن کس و شخص ثالث نزد مطلع 
تعلیم قرآن .  هیچ مطلعی حق ندارد امانت را در اختیار ظالم بگذارد. است شونده

چون ظالم نه . تواند ناقض قرآن باشد تعلیم پیامبر و ائمه نیز نمی است و این
آویز ظلم بر  را دست حقی بر حقیقت متعلق به دیگری را دارد و نه حق دارد آن
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کند بازداشتن ظالم از ظلم و  صاحب حقیقت کند، عمل به حق ایجاب می
وزد و پیامبر و آم همان روشی است که قرآن می و این. بازداشتن او از زورگفتن را

  . اند ائمه هم جز مبلغان روشی که قرآن است، نبوده
شود، حقیقتی که  جبار روبرو می» بازپرسان«برای مثال، یک زندانی وقتی با     

وجود جمع و فعالیت آنها است و بعنوان امانت نزد او است را، نباید برای دفع 
چنین بازرسی حقی بر  .گر از خود، در اختیار او قراردهد شر بازپرس شکنجه

ها زیر شنکنجه ممکن است طاقت از  اما چون انسان. دانستن حقیقت ندارد
در انقالب الجزایر، افراد . بینی الزم را بکند دست بدهند، هر جمعی، باید پیش

جبهه آزادیبخش مأمور بودند دو ساعت دوام بیاورند و پس از آن اطالع خود را 
کسان و امکاناتی که بر اثر اقرار ممکن بود  در این دو ساعت، همه. بگویند

و نیز مقرر بود که هر . شدند بدست قوای فرانسوی بیفتند، از دسترس خارج می
  .عضو، بیشتر از آنچه فعالیت او نیاز داشت، نداند

و باز، قول و یا نظر همکار امانت نزد کسی است که به چنگ قوای      
ل و نظر ندارند، چه رسد به اینکه محض آنان حقی بر آن قو. افتند سرکوب می

گفتن برای دفع شر، در قول، » آمیز دروغ مصلحت«خوش آیند آنان و از باب 
  . دخل و تصرف نیز بشود

گاه نبوده  آیا ممکن است پیامبر و امام صادق از این تناقض     ها مسلم آ
حق باشند و باب دروغ را گشوده باشند تا که هرگز مسلمانان راه مستقیم 

  و صلح را نیابند؟
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. حال که پوشش حق است، شکلی از اشکال زور نیز هست دروغ در همان   

باوجود این که . شود نه اصالح کند و از ویرانی افساد حاصل می زور ویران می
بررسی روایت منقول از قول امام صادق، بر ما معلوم کرد که نسبت دادن 

صالح ا«بقصد » آمیز دروغ مصلحت«روایت به آن امام ناروا است و او 
  :کنیم است، یکبار دیگر، چنین دروغی را بررسی می را تجویز نفرموده» البین ذات

  
به قصد دفع شر » آمیز دروغ مصلحت«موجود در  ۹و  ۸و  ۷های   تناقض. ۱

و نیازی به . البین، وجود دارند بقصد اصالح ذات» آمیز دروغ مصلحت«ظالم، در 
  .تکرار آنها نیست

   
پوشاند، اما  کند و می گرچه حق را تخریب نمی. است دروغ بضرورت تخریب. ۲

شود و نیز، گوینده و شنونده یا شنوندگان را تخریب  پوشش با تخریب ساخته می
زیرا عمل بر پایه دروغ، . کند تخریب عملی نیز می. کند اخالقی و فکری می

کند و  آیا نوعی از دروغ وجود دارد که تخریب نمی.  تواند تخریب ببار نیاورد نمی
  :آورند ها می مثال. آمیز است سازد؟ مدعیان گویند بله و آن دروغ مصلحت می
زن و شوهری که یکدیگر را دوست ندارند، اگر با یکدیگر اظهار عشق کنند،  ●

گفتن حقیقت به یکدیگر، جایز . آمیزی است که باید بگویند دروغ مصلحت
گوید که  ، با صراحت میاما آموزش این دروغ. شود نیست زیرا سبب جدائی می

آموزش دهندگان، پایه زناشوئی را نه دوست داشتن یکدیگر و پایداری دوستی را 
نه در همکاری دو طرف در برداشتن موانع و جلوگیری از پیدایش موانع دوستی، 

را تجویز  و چون زبان قدرت دروغ است، بکاربردن آن. دانند که قدرت می




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١١٢     

  

  

دانند که اساس زناشوئی را اعتماد تشکیل  یز نمیآیا این واقعیت را ن. کنند می
آیا اگر . است بخصوص اعتماد زن به شوهر است که مایه قوام خانواده. دهد می

ببرند در مورد حقی که حق دوست داشتن و دوست داشته شدن  زن و شوهر پی
توانند به زندگی با  اند، می است و پایه زناشوئی است، به یکدیگر دروغ گفته

ر ادامه دهند و به زندگی خویش معنی بدهند؟ این واقعیت که دروغ گفتن یکدیگ
ترین عوامل طالق است، کافی  به یکدیگر و سلب اعتماد از یکدیگر یکی از مهم

آمیز به پیامبر و ائمه  برای اثبات دروغ بودن نسبت دادن تجویز دروغ مصلحت
  نیست؟ و

که  آمیز برای این ، دورغ مصلحتدر نزاع هستنددو نفر یا دو گروه با یکدیگر  ●
و سخن راستی که دشمنی را بیشتر کند، . شود با یکدیگر آشتی کنند جایز می

  زیرا. اما در واقعیت نه. نماید کار، در صورت مقبول می این راه. گردد حرام می
پس، یا باید ثالثی را کاست و . بدون کاست و افزود، دروغ ساختنی نیست -

اوراند و بر دو طرف افزود یعنی کار نادرستی را که مرتکب او را عامل نزاع ب
و یا باید، از یکی از دو طرف کاست و . است را پوشاند شده و سبب نزاع شده

  .  به دیگری افزود
 –رود  رویه که اغلب بکار می -در حالت اول، یعنی ثالثی را مقصر گرداندن    

اگر . شود ومی نیز تخریب میشود و س میان دو طرف در نزاع صلح بر قرار نمی
آمیز بکار پوشاندن  هم شخص سوم براستی مقصر باشد و دروغ مصلحت

زیرا مایه نزاع که . کند های دو طرف برود، باز اصالح را ناممکن می عیب
. تا از میان برنخیزند، آشتی موقتی و نزاع دیرپا است. ها هستند، برجایند عیب

هد بجای دیدن عیب در خود و درمان آن، د در عوض، این روش مردم را خو می
ها عادت  آیا ما ایرانی. های زندگی خود بشمارند دیگر یا دیگران را عامل کاستی

های زندگی خود بدانیم؟ آیا این بیگانه  ایم بیگانه را مقصر همه کم و کسری نکرده
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است و  های خود و رفع آنها نشده را مقصر دانستن موجب غفلت ما از عیب
اگر ضعفهای ما نبود بیگانه چگونه : پرسیم ود؟ آیا ما از خود میش نمی
  توانست ما را گرفتار وضعیتی بکند که درآنیم؟ می
شود، کس  حال که عیب دو طرف در نزاع پوشانده می در حالت دوم، در همان    

در این حالت، . شود یا کسانی که در بیرون نزاع هست یا هستند، تخریب می
جهت است که در  بدین. شود در دو طرف، بر آن افزوده نیز میبجای رفع عیب 

  . گردد شود و در ظاهر آشتی، نزاع دائمی می ظاهر آشنائی، بیگانگی دیرپا می
هرگاه کسی که از او بدگوئی : مورد بدگوئی کسی از دیگری در غیبت او ●

گفت؟ آیا او باید  فالنی در باره من چه می: است، از شنونده بدگوئی بپرسد شده
آمیز بگوید و مانع از بروز فتنه  راست بگوید و فتنه بپا کند و یا دروغ مصلحت

است که گفتن دروغ  نای» آمیز دروغ مصلحت«بگردد؟ پاسخ تجویز کنندگان 
اما این حکم با غفلت از چند واقعیت ساخته . جایز و گفتن حقیقت حرام است

گر که غیبت است، آن  شده و بجای درمان یک عیب اخالقی بزرگ و بس ویران
که، پشت سر بدگوئی کردن  توضیح این. است را هم تشدید و هم مزمن کرده

آمیز، سه  دروغ مصلحت. یک استغیبت و حرام و شنونده هم در فعل حرام شر
گری  است، از عیب ویران طرف، گوینده و شنونده و کسی که از او بدگوئی شده

خواهد مانع بوجود آمدنش  ای که می فتنه. دارد که غیبت است غافل نگاه می
کن  شود، به دلیل بدگوئی، وجود دارد و اگر بجای پوشاندنش با دروغ، ریشه

  :است پس، چاره چیست؟ چاره این. شود گرتر نیز می تر و ویران نگردد، بزرگ
  و . شنونده غیبت آن را نشنود و گوینده را از بدگوئی بازدارد -
، از او بنابراین که ممکن نیست حقیقت را با هدف تخریب بکاربرد -

یعنی بجای بدگوئی، در حضور، . بخواهد حقیقت را با قصد رفع عیب بکاربرد
  و . ب با صاحب عیب در میان بگذاردحقیقت را با قصد رفع عی




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١١٤     

  

  

که شنونده امین است، نباید ستم شریک شدن در بدگوئی را با عدم  بنابر این -
لذا، الزم نیست برود نزد کسی که ازاو بدگوئی . رعایت حق امانت، مضاعف کند

  . ها را بازگو کند است، بدگوئی شده
ال برآمد، دروغ است، در مقام سئو هرگاه کسی که از او بدگوئی شده -

دار و سه جانبه  آمیز نگوید زیرا خطر افشا شدن دارد و دشمنی را ریشه مصلحت
و یا .  چنین سئوالی چه دردی را دوا و یا حل می کند: راست بگوید. کند می

دنبال چه هستید؟ می خواهید مسئله حل شود و یا دنیال این و آن چه گفت 
  هستید؟ و از این قبیل پاسخ ها  و  

است، سلب کند، این حق را  اگر بدگوئی حقی را از کسی که از او بدگوئی شده -
و اگر بدگوئی کننده نزد دیگران بدگوئی کرده باشد و . از بدگوئی کننده بستاند

حقی از قربانی بدگوئی سلب شده باشد، بر او است که حق را اظهار و ضایعه را 
  .   رفع کند

   
در مقام دفع شر ظالم و نیز در مقام آشتی میان دو طرف و یا در مقام ختم . ۳

در . کند گفتن از قول او را غیر ممکن می دعوا، از سومی مایه گذاشتن، راست
کلمة حق «:امام علی فرمود» ال حکم االال�ه«: ماجرای حکمیت، خوارج گفتند

ین مثال بارز، پوشاندن و ا. سخن حقی است با هدف ناحق. » یراد بها الباطل
کنیم  اگر دقت کنیم مشاهده می. است) بر حق بودن علی(» راست«حق با سخن 

معنی . را بکاربرد» الحکم االال�ه«که بدون دروغ کردن راست، ممکن نبود بتوان 
دلخواه دادن به کالم حق و بکاربردنش در تخریب، بدترین نوع راست را دروغ 

  . کردن است
در مقام دفع شر مزاحم، برداشتی از قولی یا : رود راوان بکار میو این روش ف   

کنیم و خود را قانع  را تکرار می گوئیم و بعد نیز آن کنیم و می مفهومی را می




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١١٥     

  

  

آمیزی از این نوع، بس  دروغ مصلحت. است کنیم که حقیقت همین بوده می
را  آید و تا آن دانستند که حق بکار دشمنی نمی اگر خوارج نیز می. گر است ویران

شدند  ناحق نگردانی، در دشمنی بکاربردنی نیست، نیروی مخربی که شدند نمی
آلودند و  آوردند و دست خود را به خون علی نمی های عظیم ببار نمی و زیان

  .جست تاریخ مسیری دیگر می
  

M .����� 
��� 5)/&  c�!� ����:  
و دروغ پوشاندن حق . داند و حق شفاف است اسالم خود را دین حق می    

حال، چطور ممکن است در مصلحت اسالم دروغ گفت؟ در این دوره که . است
دولت والیت فقیه برقرار است، دادن آبرو بخاطر اسالم و گفتن دروغ بخاطر 

در حد دروغ نیز نمانده به . است اسالم، هم تجویز شده و هم رواج بسیار یافته
  :اند گفته .است جنایت بخاطر اسالم سربازکرده

  
های  از تناقض ۹و  ۸و  ۷آمیز بخاطر اسالم، سه تناقض  دروغ مصلحت. ۱

عالوه بر . آمیز برای دفع شر ظالم را در بردارد موجود در تجویز دروغ مصلحت
  آنها،

  
کند، نسبت دروغ دادن به او برای  اند اگرکسی برضد اسالم سم پاشی می گفته. ۲

پاشی بر ضد اسالم، یعنی حق را ناحق   ماما س. اعتبارکردنش جایز است بی
حال، حجاب دروغ را با دروغ چگونه . کردن و ناحق را به اسالم نسبت دادن

کند؟  ها را چگونه خنثی می اعتبار شدن سم پاشی کننده سم توان درید؟ بی می
و سازندگان تجویز این نوع دروغ، . ها پاسخی وجود ندارد برای این پرسش
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ن واقعیت که نسبت دروغ دادن به سم پاشی کننده، غافل هستند از ای
شود که در اسالم  زیرا تصدیق می. شود تصدیق قول او در باره اسالم می

دروغ که حق را ناحق جلوه دادن و یا ناحق را حق جلوه دادن است، جایز 
تواند با افشای دروغی که در باره او گفته شده،  سم پاشی کننده می. است

  .های خود را مستند و مدلل کند ود بیفزاید و هم سم پاشیهم بر اعتبار خ
اما این تجویز، ناقض قرآن . دادن آبرو بخاطر اسالم جایز است: اند باز گفته ●

عمل به حق است که  . بمنزله دربردارنده حقوق و روش عمل به حق است
. اهدک افزاید و عمل نکردن به حق است که از کرامت و آبرو می کرامت و آبرو می

تجویز تبهکاری بخاطر اسالم، در . کار اول پرهیزکاری و کاردوم تبهکاری است
ایران، والیت مطلقه فقیه را پدید آورد و دستگاه قضائی و اطالعات و نیروهای 

متهم کردن و شکنجه کردن و اعدام کردن و مردم  - مسلح را به خدمت جنایت 
درآورد و در بیرون از  -نت را به رگبار گلوله بستن و  جنگ، همه نوع خشو

. را پدیدآورد) داعش یکی از آنها است(های خشونت طلب  ایران، انواع گروه
ترتیب، این دروغ، تناقض موجود در خود را با گسترده شدن بساط  بدین

  . دهد خشونت در دنیای مسلمان و بقیه جهان، به جهانیان نشان می
  
را  بر و ائمه نسبت دادن پذیرش آنرهنمود صحیحی را به اسالم یا به پیام. ۳

ها و  روایت. کنند ، با طیب خاطر، عمل می کند و عموم مردم به آن آسان می
. اند های جعلی به منظور توجیه قدرت، حفظ و استمرار آن ساخته شده حدیث

. گذارد ترین تردید در نادرستی این روش نمی حال و روز کنونی مسلمانان جای کم
. است که دلیل حقانیت حق در خود آن اند از این ویز، غافل بودهسازندگان این تج

، اگر راهنمائی به حقی داده شود، نیازمند نسبت دادن آن به پیامبر و بنابراین
قول نسبت داده شده به خدا را نیز . شود سخن به حق سنجیده می. امام نیست
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که قدرت است با باید به حق سنجید تا که دیگر کسی نتواند قصد واقعی خود را 
دلسوزی برای دین بپوشاند و بخاطر دین دروغ گفتن را مباح کند و سپس هر 

آمیز پذیرفته  اگر دروغ مصلحت. دروغی را خواست بسازد و بخورد مردم بدهد
آمیز  اگر دروغ مصلحت. شد نشده بود، ایران امروز گرفتار والیت مطلقه فقیه نمی

. شد بود، دنیای ما انباشته از خرافات نمی بخاطر دین یا ایدئولوژی جایز نشده
  ...واگر

  
بدون اینکه اسالم : ای در بردارد اما تجویز دروغ بخاطر اسالم تناقض ریشه. ۴

آمیز بخاطر  بیان قدرت و راه و روش قدرتمداری باور شود، دروغ مصلحت
ر چراکه دین حق نیازمند دروغ نیست، محتاج درکا. شود توجیه ناپذیر میاسالم، 

پس باید دین حق به دین قدرت مبدل شده باشد تا نیازمند . نیامدن دروغ است
باید دروغ بزرگ ) حق(پس نخست راست بزرگ . دروغ گشته باشد

است آن  این .شده باشد، تا که دروغ الزم و قابل توجیه بگردد) قدرت(
بنابر ایجابات : است آورده بر سر دین» آمیز دروغ مصلحت«بالی بزرگ که 

است تا قدرتمدارها اسالم پناه  درت، راست بزرگ به دروغ بزرگ برگردانده شدهق
جلوه کنند و احدی از مسلمانان حقوق خویش را به یاد نیاورد و همه آنها خود را 

  .مکلف به اطاعت از قدرتمدارها ببینند
   

در شرح حدیث   آقای سید جواد مصطفوی مترجم و شارح اصول کافی     
فقهای «  :نویسد می) ۹۴(، )مصلح دروغگو نیست) ( ع(منقول از امام صادق

دو خبر دیگر، این مورد را  ال�ه تعالی علیهم باستناد این خبر و بنا بر شیعه رضوان
قبح و زشتی دروغ  زیرا اگر. اند یکی از مستثنیات دروغ شمرده و حرام ندانسته

ذاتی باشد، رجحان دفع افسد به فاسد از مستقالت عقلیه است و اختالف و 
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کند و ازدو نفر به دو فامیل و به دو  کشمکش میان دو نفر گاهی دامنه پیدا می
آورد و چه  رسد و خونریزیها و زیانهای مالی و عرضی بسیار ببار می کشور می

در این . توان از این مفاسد جلوگیری کردبسا بوسیله یک دورغ مصلحت آمیز ب
کند که به خاطر دفع آن مفاسد بزرگ این فاسد کوچک  صورت عقل حکم می

شود که مطلق دروغ و اختالف  اگر چه از اطالق اخبار استفاده می. انجام شود
میان دو نفر اگر چه بخونریزی و خسارتی هم منجر نگردد، مبغوض و منفور 

  )۹۵(».دروغ بیشتر استشارع است و قبحش از 
گر حکام ستمکار در لباس  با این ترفند آشکار فقهای قدرت طلب و توجیه    

با  گفتن دروغ مصلحت آمیز » فساد کوچک«جلوگیری از فساد بزرک، ارتکاب 
که در واقع، خود بزرگترین فساد و در توجیه استمرار قدرتهای مختلف است  -
ه فاسد که بزعم مترجم و شارح اصول کافی، از دفع افسد ب. اند را تجویز کرده -
زیرا عقلی . است، درواقع، از مستقالت عقل قدرتمدار است» مستقالت عقلی«

. فهمد که دفع افسد به فاسد ناممکن است که آزادی را اصل می داند راحت می
وجود فاسد تصور  وجود افسد بی. زیرا فاسد و افسد از یکدیگر مستقل نیستند

تواند فاسد مستقل از افسدی را بیابد زیرا وجود  و نیز کسی نمی. تکردنی نیس
آنچه را ما آدمها فاسد و افساد . سازد فاسد و افسد هردو را قدرت می. ندارد

خوانیم، همان دو محوری هستند که اگر وجود نداشته باشند و یکدیگر را  می
ترکیبی از زور و زر  ایجاب نکنند، به عبارت دیگر، اگر رابطه قوا نباشد و درآن،

اگر در . یابد و فن و علم و تزویر، در تخریب بکار نرود، قدرت وجود نمی
آید، بلکه  محدوده[ این دو محور زندانی شویم، فاسد نه تنها بکار دفع افسد نمی

دارد، سهل است کارگزار خود  دفع افسد به فاسد ما را در زندان قدرت نگاه می
عقلی که دفع افسد به فاسد . گمارد را به بیگاری میکند و در ویرانگری ما  می

. دهد را به ناتوانی می انگارد، از توانائی انسان غافل و جای آن را واجب می
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رو  از این.  شود این ناتوانی است که انسان را گرفتار جبر فاسد و افسد می
از کار، ماندن در زندان قدرت و آلت فعل آن شدن نیست، در بیرون آمدن  راه

هاِی حق با حق کردن  ها را رابطه زندان و زندگی را عمل به حق کردن و رابطه
آمیز  قدم اول و اساسی، ترک انواع دروغ، بخصوص دروغ مصلحت. است
ها به ساختن و  زیرا این دروغ است که قدرت در تسلیم کردن ما انسان. است

طلبان و  دالل اصالحاست: است طور که معتاد کرده همان. کند گفتنش معتادمان می
که  و برای این. انتخاب بین بد و بدتر است: گویند ها است که می ملی مذهبی

باید   آیا اینان نباید بخود بگویند چرا. گرفتار بدتر نشویم باید به بد رأی بدهیم
گرفتار بین بد و بد تر شد و آلت فعل قدرت گشت و با بیرون آمدن از آن مدار، 

خوبتر در نیامد؟ چرا باید انسان از خوب و خوبتر بگریزد  به گستره بین خوب و
وبه بد و بدتر پناه آورد؟ آیا این همه تجربه روزانه درس نیاموخته است که هر 

دهد، به بدتر گرفتار  وقت انسان از ترس گرفتار شدن به بدتر، تن به بد می
توران و والیت شود؟ چرا اینان باید با اینگونه توجیه ها آب به آسیاب دیکتا می

  مطلقۀ فقیه بریزند؟
   

، سر راست و ».مصلح دروغگو نیست« ترتیب، حدیثی که، بنابرآن،  بدین   
انسان مصلح و کسانی که در جوامع نقش آشتی دادن بین مردم : گوید روشن می

بجای دروغ بقصد ایجاد . کنند، باید از دروغ بپرهیزند و اقوام و ملل را بازی می
مصلحان . شود، ریشه نزاع را بیابند و برکنند می  تشدید دشمنی آشتی که موجب

دارند زیرا  انسانهائی هستند که بر صراط مستقیم راست و حقیقت گام بر می
کسی که دروغگو . گزینند همه از نزدیک شدن به انسانهای دروغگو دوری می

ی پیش آمد تواند مورد اعتماد مردم باشد تا بتواند بین آنها اگر مشکل است نمی
  . صلح و آشتی برقرار کند
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انسانهای مصلح که هدفشان اصالح بین مردم، طایفه، قوم، و تکرار کنم که       
دانند دروغ  زیرا می. البین است، به دروغ گفتن نیاز ندارند ویا اصالح ذات  ملل

البین  و حتی اگر اصالح ذات. کند تر می را مشکل  گفتن قطعاً برقرار کردن صلح
و آشتی بر قرار گشت، بعد از آنکه دو طرف آشتی کردند، دیر یا زود، دروغ شد 

در نتیجه، طرفی که به او دروغ گفته شده خود . شود  به اصطالح مصلح بر مال می
حتی طرفی که .  شود دروغگو بیزار می» مصلح«یابد از  را فریب خورده می

  .شود اعتماد می است، به او بی گری به نفع او دروغ گفته مدعی اصالح
کند زیرا الزم نیست که  مصلح واقعی هیچگاه نیاز به دروغ گفتن پیدا نمی     

این حق هر . هر حرف راستی را به هر کسی زد، اما نباید به کسی دروغ گفت
شود، از  اگر چیزی به دیگران گفته می. کسی است که  از گوینده راست بشنود

دیگران گفتن، تجاوز به  دروغ به. ها است که به آنها راست گفته شود حقوق آن
در    من. حتی انسان حق ندارد به دشمن خود هم دروغ بگوید. ها است حقوق آن

اما هر . گفتم ها دروغ نمی به آن. زندان با بازجویان خود این روش را به کار بردم
گفتم و به قول معروف سفره دل را برای  ها نمی چه را هم که در دل داشتم به آن

الصدق، کما ان هالک فی  النجات فی«به راستی گفته اند که   .کردم ها باز نمی آن
و این حقیقتی . ، نجات در راستی و هالکت در دروغگوئی است»الکذب

البین که فقهای زورمدار و قدرت  حتی در مورد اصالح ذات .انکارناپذیر است
اصالح  ها راه وجود دارد که برای اند، ده آمیز را جایز شمرده طلب دروغ مصلحت

دروغ که باتفاق . ها را به کار برد و از دروغ دوری جست شود، آن البین می ذات
تواند موجب اصالح  شیعه و سنی از گناهان کبیره و اثمی عظیم است، چگونه می

  البین شود؟ ذات
است، از سه  اصالح بین کسانی که کارشان به دشمنی و کدورت کشیده شده    

  :حالت خارج نیست
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  طرف بر حق است و  طرف دیگر بر باطل هستند،یک - الف
  و. هر دو طرف در بر باطل هستند - ب 

  . یا اینکه هر دو طرف  هم برحق و هم بر باطل هستند -ج
در حالت اول بر مصلح است که طرف حق را بگیرد تا حق به حقدار برسد و     

ست با اگر مصلح یا مصلحین با نادیده گرفتن حق کسی که به او ظلم شده ا
فشار و زور او را وادار به صلح و آشتی کنند، کارآنها دیگر صلح نیست بلکه 

در حالت دوم باید هردو طرف را از ناحق به حق خواند تا . ظلم به مظلوم است
در حالت سوم، بر . که بر سر حق، دوستی بیابند که رابطه دوستی حق است

هند و از دو طرف بخواهند مصلح و یا مصلحین است که  حق را از ناحق تمیز د
  . ترک باطل کنند و در حق، حق دوستی را نسبت به یکدیگر بجا آورند

کنیم که هیچکدام از سه حالت فوق، برقرارکردن صلح و آشتی  مشاهده می     
مصلح دروغگو «است معنای گفته امام صادق که  این. نیاز به دروغ گفتن ندارد

دشمنی و اختالف بین مردم، از اختالف  از آنجا که در غالب موارد» .نیست
کند، امام، در دوران  های دیگر گسترش پیدا می شود و به پهنه مالی شروع می
های برقرارکردن صلح بین دو نفر، که بر اثر اختالف مالی با هم  خود، یکی از راه

کار نیز وقتی جایز  اما این راه. است دشمن شده بودند، را بذل مال خود دانسته
. ت که یکی از دو طرف به دیگری زور نگفته و مال او را نخورده باشداس

یا مواردی از نوع تقاضای کمک  که  . اختالف صرف اختالف در حساب باشد
کند، اصل برخوردار  اصلی که رهنمود امام برقرار می. باشد  سبب کدورت شده

پس، . تبنابراین که صلح حقی از حقوق انسان اس. کردن همگان از صلح است
چراکه دوستی هم حقی . برگرداندن دشمنی به دوستی عمل به حق دوستی است

  .  از حقوق انسان است
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متأسفانه فقهای شیعه از این حدیث سر راست و روشن، دروغ مصلحت آمیز     
نباید اینان بخود بگویند از کجای این خبراگر هم صد در صد  .اند استخراج کرده

اینان برای اینکه دروغ . آید؟ آمیز در میصحیح باشد، دروغ مصلحت 
رجحان دفع افسد به فاسد از «گویند چون  آمیز را جا بیندازند می مصلحت

نباید از اینان پرسید که . ، دروغ مصلحت آمیز جایز است»مستقالت عقلیه است
چرا دفع افسد به فاسد از رجحان عقلی است؟ البته عقل قدرت و زورمدار آن 

ندارد و اال عقل آزاد اندیش و حقوقمدار چگونه می تواند، چنین را رجحان می پ
  .  چیز باطلی را که منشاء افساد در جامعه است، رجحان بداند

آمیز را، بنابر برداشت  اگر بنا به گفتۀ آن دسته از فقها که دروغ مصلحت      
را دانند، چ نادرست از یک حدیث و یا روایت جایز و حتی در مواقعی واجب می

حتی اگر نجات شما در : گویند اند که می ها را مغفول گذاشته آن دسته از روایت
به . ها را خواهیم آورد دروغ باشد باید آز آن پرهیز کنید؟  دورتر این روایت

  .     منظور طوالنی نشدن بیش از حد بحث ، ادامه  آن  به بعد موکول می شود
   

2 -  \�,L X. �� � � $#�. d3%&18 $� ,�3�:  
از هر دروغگو : فرمود از حضرت صادق شنیدم که می: حسان گوید عیسی بن«    

با (شود جز در سه جا یکی مردی که در نبرد خود  در یک روزی بازپرسی می
نیرنگ زند گناهی بر او نیست، دیگر مردی که میان دو کس ) دشمنان دین

یر از آنچه به دیگری سازش بر قرار و اصالح کند، به این برخورد کند به غ
برخورد کند و مقصودش از این کار اصالح میان آن دو است، سوم مردی که به 

به چیزی وعده دهد و قصد انجام دادن آن را نداشته ) اش یا خانواده(زن خود 
  )۹۶. (»باشد
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دو نوع آن در قسمت . است در این حدیث سه نوع دروغ  جایز شمرده شده     
  : ماند نوع سوم که حیله در جنگ است  می .نقد شده است  پنجم

  
یعنی قبل از اینکه کشوری مورد تجاوز و حمله قرار بگیرد،  ( جنگ  ابتدائی     

را قرآن ممنوع کرده است چرا که .) کشوردیگری را مورد تجاوز و حمله قرار دهد
چنین جنگی، تجاوز به حقوق یکطرف از طرف دیگر است، و خود به نوعی 

دعه به حساب می آید و از قدیم االیام  وضع و قوانین استثنائی دروغ و خ
  اما.  مخصوص به خود را داشته و دارد

����� 
��� ���_C� ]���L f-��� ����:  
در این رابطه، ترکیبی از زور و زر و دانش و . جنگ رابطه زور با زور است    

  پس،. آید فن و فریب بکار می
  
ر کرد، هرگاه دولت به ملت، بنام مصلحت دروغ اگر کشوری خود را گرفتا.  ۱

پایان است و در جنگ،  بگوید، بنابراین که زمان دروغ کوتاه و زمان حقیقت بی
برد، کارآتر  شود زیرا اگر ترکیبی که دشمن بکار می تر می زمان دروغ بازهم کوتاه

وغ رو، در از این. یابد باشد، هنوز زمان شکست نرسیده، زمان دروغ پایان می
و بر . شود کند و سبب  شکست می  دست خالی دولت اداره کننده جنگ را رو می

  . ساله بر سر ایران آمد ۸آید که در جنگ  سر کشور همان می
هرگاه . رود، دخالت دادن و یا ندادن دروغ ماند در ترکیبی که بکار می می    

. شود محل می ترکیب زور و زر و فن و علم دست باال را داشته باشد، دروغ بی
چرا . اگر دست پائین را داشته باشد، آیا باید جای خالی را با دروغ پر کرد؟ نه

که اگر قرار باشد، حیله نه ابتکار کردن و بکاربردن فنون جدید و غافلگیر کننده 
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سر را در برف فرو بردن بگمان (که دروغ گفتن به دشمن، باشد، همان کار کبک 
. شود امان دشمن سپردن می کردن و خود را به تیر بی را) بیند که دشمن نمی این

ساله نیست، با دروغ نیروی نظامی را بزرگ جلوه دادن،  ۸تنها مورد جنگ 
را ایران در جنگ جهانی دوم  تجربه تلخ دیگری است که بهای سنگین آن

  . پرداخت
  
شناسد و  تا امروز، این اسالم است که صلح را حقی از حقوق انسان می. ۲
بنابراین، وقتی ملتی خود را از دست . کند آنش جنگ ابتدائی را ممنوع میقر

زدن به جنگ ابتدائی بازبدارد، به حقوق ملی خود عمل کند و حقوق ملی 
دیگران را نیز مغتنم بشمارد، اگر مورد تجاوز قراربگیرد، باید بر حقوق خویش 

که حقیقت کاربرد پیدا برای اینکه متجاوز پیروز نشود، نه دروغ . استوار بایستد
  :کند می
گاه  - بر حقوق خویش ایستادن و جهانیان را از ایستادگی خود بر این حقوق آ

در کربال، . آید کردن و دروغ دشمن را در توجیه جنگ  بر مالء کردن بکار می
درسی . اقلیت کوچک با این روش، بر اکثریت بزرگ، پیروزی همیشگی یافت

  و. شوند برند، پیروز می را بکارمی آنشد که، هر بار، مردمی که 
آمیز، که  بنابر آموزش قرآن، برای مصون ماندن از تجاوز، نه دروغ مصلحت -

گرفتن در دانش و فن و به یمن رشد و نیرومندی  راست یعنی همواره پیشی
  . آید ناپذیر ماندن، بکار می حاصل از آن، آسیب

یران، یکی روش دوران اول تا ساله عراق و ا ۸مقایسه دو روش در جنگ      
و دیگری از آن زمان، تا سر کشیدن جام زهر، مقایسه دو روش، یکی  ۶۰خرداد 

  . بکاربردن دروغ و دیگری بکاربردن حقیقت و ایستادن بر حق است
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آمیز گرداندن، بنا را بر ناتوانی خود و  حیله را نه فن که دروغ مصلحت. ۳
لذا، با .  یروزی دشمن را تضمین کردن استتوانائی دشمن گذاشتن و پیاپیش، پ

  . آموزش قرآن و نیز با روایت منقول، در تناقض است
  
وقتی هم در برابر تجاوزی قرار . العمل شد است که نباید عکس اصل بر این. ۴

العمل شدن، باید عمل واقع شده را مورد بررسی قرار  گیریم، بجای عکس می
العمل نشدن،  درجنگ، عکس. بدهیم و اگر آن عمل را زور یافتیم، خنثی کنیم

ریب و مرگ محدود شود دائره تخ شود و هم موجب می هم مانع فریب خوردن می
  افزون بر آنچه گفته شد . بگردد

  

3 .
��� $C2 ��,�� g32 �/ 6�& �� �A ,23T:  
سید .  شود شاید خواننده گان فکر کنند که دروغ به همین سه نوع ختم می    

: گوید که می  در توضیح حدیثی جواد مصطفوی مترجم و شارح اصول کافی
  : نویسد ته شرح آن گذشت،  میحضرت ابراهیم دروغ گفت  و در بخش گذش

ال�ه  در اینکه دروغ از محرمات است بحثی نیست و چنانچه شیخ انصاری رضوان« 
الکن .حرمت آن بضرورت عقل و ادیان و ادله اربعه ثابت است: علیه فرموده است

دیگر در ذکر جاهائی که . یکی اینکه از کبائر است یانه: در دو جهت بحث شده
و اما در جهت دوم آنچه از اخبار و کلمات فقها و دانشمندان ...دروغ جایز است

در مورد  :اول. شود آنست که دروغ در سه یا چهار مورد جایز است استفاده می
اضطرار و ناچاری مانند آنکه ضرری به مال و یا جان یا آبروی کسی متوجه گردد و 

ته از آیات و برای رفع آن راهی جز دروغ نداشته باشد که در چنین مورد گذش
روایات اجماع قائم است بر جواز دروغ برای دفع آن و مشهور برآنند که اگر قدرت 
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در صورتی که قصد اصالح و سازش دادن دو  :دوم. توریه داشته باشد باید توریه کند
مسلمان  یا دو جمعیت از مسلمانان داشته باشد که در چنین صورت نیز فقهای 

در مورد حیله و  :سومدانند،  ده است دروغ را جایز میعظام بر طبق روایاتی که آم
فرمانده : نیرنگ در جنگ با دشمنان که آن را جایز دانسته اند مانند اینکه بگوید

در مورد وعدۀ  :چهارمآید و امثال اینها،  فردا برای ما کمک می: شما مرد، یا بگوید
و بعضی آن را مقید به . اند مرد بزن خود که در این مورد نیز دروغ را جایز دانسته

ای از روایات  طبق پاره(اند بلکه در مطلق خانواده و اهل ایشان  زن تنها نکرده
  . )۹۷( ».دانند جایز می) وارده
هرگاه مرد شود که  در اینجا، خاطرنشان می. هرچهار مورد بررسی و نقد شد    

اجازه بر پایه سلطه کمتر از   اجازه دروغ گفتن به زن و فرزند را داشته باشد، این
ساخته ) زنان و فرزندان(بر بیشتر از نیمی از بشریت ) مردها(نیمی از بشریت 

که زمان دروغ کوتاه است و   با غفلت از این واقعیت ساخته شده. است شده
  .کند بنیاد می برد و خانواده را بی یان میبمحض دریدن حجاب، اعتماد را از م

  
فقها بدون اینکه نیازی هم به قرآن داشته باشند با یک حدیث و یا روایت، ولو      

دروغگویی را به تمامی شئون زندگی خصوصی و اجتماعی هر نوعی از آن باشد، 
  :اند گسترش داده

  
  :عاده مي گويداز علماي اخالق و صاحب کتاب جامع السمال مهدي نراقي  ●
دروغ حرام است مگر اينکه تحصيل يک مصلحت مهمه متوقف بر آن باشد « 

  ) ۹۸(» بطوري که امکان توسل به آن مصلحت با راستگويي ممکن نباشد
و چون . است این نظر بر پایه تقدم و تسلط مصلحت بر حق ساخته شده    

بزرگ یعنی سازد، پس مبنای نظر دروغ  مصلحت خارج از حق را قدرت می
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بدیهی است که زبان قدرت دروغ است و با . گزین حق کردن قدرت است جای
  .شود گفتن حقیقت، نیاز قدرت برآورده نمی

دهد که قدرت دروغ را جانشین  تجربه آقای خمینی، به روشنی شهادت می     
پردازند که تابع قدرت جبار  کند و بهای عظیم آن را مردمی می حقیقت می

   :گردند می
  
بیش از همه فقهاء، بحث مفصلی درباره حکم شرعی  آقای خمینی ●

پس از ذکر کالم شیخ انصاري در باره جواز دروغگویی،  « او. دروغگویی دارد
بنابر ضرورت، شامل سه مورد اکراه، اضطرار و دوران امر بین دو محذور، یمین 

ي براي  و َقسم دروغ براي حفظ مال خود و دیگري را عنوان مستقل دیگر
پندارد عناوین اکراه، اضطرار و دوران امر بین دو  و می. داند دروغگویی می

چراکه در صورتی میتوان ضرر مالی را جزء . شوند محذور شامل این مورد نمی
وگرنه ضرر مالی کم، . مورد اضطرار محسوب کرد که قابل توجه و زیاد باشد

دفع مطلق ضرر مالی  ولی ظاهر روایات، دروغگویی براي. اضطرار نیست
  ).۹۹(» شمارد  راجایز می

وی سپس در پاسخ به این اشکال که روایات در باب جواز دروغگویی       
براي دفع مال با روایاتی که جواز دروغگویی را منحصر به سه مورد، جنگ، 

  :گوید  کنند، تعارض دارند می اصالح بین مردم و راضی کردن همسر می
این قائم است که جواز دروغگویی منحصر به این سه مورد  قرینه عقلی بر«    

چون واضح است که دروغ براي نجات جان مؤمن جایز است . نیست
وهمچنین، در دوران امر بین دو محذور، براي دفع محذور شدیدتر جایزاست 

 )۱۰۰(» مثل دوران بین دروغ و زنا یا دروغ و شرب خمر 
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ه دروغگویی را براي اصالح بین مردم جایز در روایاتی ک» اصالح«بنظر او،    
شمرده است، تنها شامل آشتی و دوستی با یکدیگر نیست بلکه  مطلق مصلحت 

شود و معنای آن را مطلق مصلحت  در مقابل فساد را هم شامل می
قرینه عقلی بر این قائم است که جواز دروغ منحصر در موارد استثناء «:داند می

ضرورت عقل بر این حاکم است که دروغ براي فرار از در این مقام نیست بلکه 
هائی که بزرگتر از مفسده دروغ است جایز است، به اضافه روایاتی که  مفسده

پس باید . داللت بر جواز دروغ براي نجات مال یا نفس خود یا دیگري داشت
بعد از رفع تعارض، مفاد . درحصري که در روایات آمده است تصرف کرد

میشود که دروغ براي هر مصلحت و نفعی، هر چه که باشد، جایز روایات این 
  )۱۰۱(» است
کنند که تا جائی  آقای خمینی بر عکس علمای دیگر که توصیه و سفارش می      

بیند، و مستقیماً جواز   که ممکن است باید از توریه استفاده کرد، به توریه نیاز نمی
  .کند میصادر » مصلحتی« دروغ را برای همه 

حق . درحقیت توریه یعنی این که الف. اما توریه دروغ مضاعف است     
رعایت نکردن و  –که از حقوق انسان است  –مخاطب را بر اطالع از حقیقت 

اطالعی مخاطب، سخنان را چنان بگوید که خود منظور  با استفاده از بی. ب
خواهد و   ه میمورد نظر خویش گفته باشد و مخاطب، از آن، مفهومی را ک

بهای سنگین این دروغ . یعنی دروغ بعالوه فریب. حقیقت ندارد برداشت کند
. پردازند اند و امروز نیز می مضاعف را مردم همه کشورها طی قرون پرداخته

بدین ترتیب، قدرتمداران برای برآوردن توقعات قدرت، هرگونه جواز الزم 
 .  اند اند برای خود ساخته دیده

اگر انسان  در جائی   :کنند دو محذور را هم اینگونه تعریف می امر بین  
مجبور به دروغگویی شود یا در شرایط اضطراري براي دفع ضرر جانی، آبرویی و 
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مالی قابل توجه، دروغگویی الزم باشد یا در شرایطی قرار گیرد که در صورت 
کب خواهد دروغ نگفتن واجبی مهمتر ترك یا حرامی بزرگتر از دروغگویی مرت

 .شود شد، دروغگویی  از باب ضرورت جایز شمرده می
جا، به  در این. را بررسی و نقد کردیم) دفع شر ظالم(گونه دروغ  در باال، این     

مورد، دوران میان دو محظور، میان زنا و دروغ و یا شراب خواری و یا دروغ، 
  : شود یادآور می

  
در قرآن عشق زلیخا به . کند  یدا نمیبرای پرهیز از زنا دروغ گفتن، محل پ.۱

یوسف، با جود تمایل زلیخا به یوسف، یوسف نه با توسل به دروغ که با به حق 
هرگاه بنابر دروغ . عمل کردن و حقیقت را گفتن بود که او از زنا پرهیز کرد

در کوتاه مدت این زنا آشکار می . و زنا می کرد) پوشاندن حق(= میگذاشت 
وقتی شوهر زلیخا . ه یمن داللت خداوند،  بر حق ایستاد و نکرداما یوسف ب. شد

و یوسف پس از . سر رسید، باز حقیقت را گفت، و زلیخا از او شکایت کرد
و بر حق و راستی . شکایت نیز باز به بهای زندانی شدن، حقیقت را گفت

که اگر کوچکترین دروغی گفته . ایستادن سرانجام او را به حکومت مصر رساند
    .بود، همه چیز بر باد داده می شد و یوسف دیگر یوسف نبود

رهنمود، در مواضع تهمت . است» جبر زنا«روش صحیح قرارنگرفتن دربند     
  و. برانگیز قرارنگرفتن است تا که دروغ مجوز پیدا نکند

  
تر  بنابر تجویز دروغ وقتی امر دایر است میان دو حرام که یکی بزرگ. ۲

بد و (از دروغ است، تجویز هر دو حرام و نماندن در مدار بسته دو حرام 
چراکه در مثال یوسف و همسر  عزیِز مصر، یوسف . است) بدتر
توانست بعنوان اجتناب از خطر هفت سال زندان و بسا خطر مرگ،  می




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٣٠     

  

  

کرد،  بدیهی است هرگاه چنین می. و گفتن دروغ هر دو شودمرتکب زنا 
افتاد، یوسف غرق  است، حقیقت از پرده بیرون می چون زمان دروغ کوتاه

گر بزرگ و  گشت و بشریت نیز از آن تجربه در فساد محکوم به مرگ می
  . گشت هایش محروم می درسها و تجربه

  
فاد روایات این میشود که بعد از رفع تعارض، م«: این قول آقای خمینی. ۳

ای  ، بیانگر رویه»دروغ براي هر مصلحت و نفعی، هر چه که باشد، جایز است
کم از دوران انقالب تا مرگ بکار برد و حاصل آن وضعیت  است که او دست

امروز ایران و وضعیت امروز مسلمانان جهان و روش خشونت شدن اسالم و 
   .رواج اسالم هراسی و اسالم ستیزی است

البته قدرتمداری که او بود، مصلحت قدرت ساخته را مقدم و مسلط بر حق و     
شد و هم اکنون  در دوره او و بعد از او، این دروغ تبلیغ می. دانست حقیقت می

اینک که بعد از تجربه . هم مبنای گفتار و کردار جانشین او و دولتیان است
مصلحت را حاکم بر حق و کنیم که دو دروغ بزرگ، یکی  هستیم مشاهده می

تواند بنام  حقیقت کردن و دیگری جواز عمومی صادر کردن که هرکس می
مصلحت دروغ بگوید، چه بهای سنگینی برای مردم ایران و مردم جهان 

  .است ببارآورده
تقدم و . مصلحت ناقض حق است: این دو دروغ متناقض هستند    

پس چون عموم مردم  .تسلطش بر حق، یعنی زور را جانشین حق کردن
صاحبان حقوق هستند، از حقوق خویش محروم و به جبر جباری که 

باز، مصلحت ناقض حقیقت است و بنابراین . شوند قدرت است محکوم می
اعتمادی  نهایت دراز است، غیر از بی که زمان دروغ کوتاه و زمان حقیقت تا بی

کوتاه مدت معتاد و از  مردم را به زندگی درآورد،  که فاش شدن دروغ ببار می
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های مسلمان اگر عقب مانده شدند، از جمله دلیلی جز  جامعه. دارد رشد باز می
  . ها ندارد استبداد و روز به روز زندگی کردن و بکاربردن دروغ در تنظیم رابطه

  
های موجود در جواز دروغ بخاطر جلوگیری از بÃرده شدن مال  اما تناقض. ۴

بازهم . و نقد جواز دروغ برای دفع شر ظالم داده شدتوسط زورگو، در بررسی 
شود که بنابر نشناختن حقوق و بناگذاشتن بر ناتوانی است و  خاطر نشان می

مردمی که راه عمل به حق و قیام . بنابر دفاع نکردن از حق و احقاق حق است
 گذارند، البته قربانی ستم ستمگر، نسل، بعد برای احقاق حق را از دست فرو می

  . مانند از نسل، می
  
پس آن اختالفی ناپسند است که . اختالف نظر حقی از حقوق انسان است. ۵

دو طرف در مقام تخریب یکدیگر زور در کار بیاورند که دروغ شکلی از اشکال 
کار با برانگیختن به ترک  اما این. ای است آشتی دادن آن دو کار ستوده. است آن

ق صلح و از میان برقرارکردن صلح با یادآور شدن ح. زورگوئی شدنی است
با وجود این، بخاطر این کار مستحب، . برداشتن اسباب دشمنی، میسر است

جایز کردن کار حرام، تناقضی آشکاری است و ممکن نیست پیامبر و امام 
  .   بخاطر مستحب حرام را مجاز کنند

آن که مستحب است هر چند بسیار بزرگ « : محدث نوری هم نقل کرده    
ر چند در نظر بسیار محقر باشد نتواند معاوضه کند و طاعت باشد با حرام ه

الهی را نتوان بوسیلۀ امری که سبب غضب  و سخط او است بجای آورد و به  
آن نزد خداوند تبارک و تعالی متقرب شد بلکه در مورد و محل تمام مستحبات 
 آن فعلی است که بحسب ذات جایز و مباح باشد اگر حرام شد و دارای مفسده
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عظیمه شد که بجهت آن مفسده نهی فرمودند از کردن آن کار خصوص اگر آن 
  ) ۱۰۲(» کار از مقدمات مستحبی باشد

اند و اصطالح حدیث  طرفه اینکه به احادیث جایز کننده دروغ بسنده نکرده    
یعنی ضرورت » الضروره تبيح المحظور یا الضرورات تبیح المحظورات«مانندِ 

پس هر زمان ضرورت و اضطراری  .  اند ند را نیز بکار گرفتهک حرام را حالل می
چراکه هنگام ضرورت، حرام حالل .  وجود داشته باشد، دروغ  هم مجاز میشود

ضرورت به ميزان و  ٬الضروره تتقدر بقدرها: گویند و باز می. و مجاز میشود
 پس  دروغگویی هم در محدوده مشخص و بسته به. مقدارش جایز و مباح است

  .شود زمان، جایز می
موارد اضطرار و محظور . محظور و اضطرار، بنفسه، مورد مشخصی نیست     

موارد جواز . هستند که باید دقیق معین شوند و موضوع حکم بگردند
. ها هستند که بررسی شدند اند، همان ها مشخص شده دروغگوئی، که بنابر روایت

اما در . شود آنها، فعل حرام جایز میموارد دیگر اضطرارهم  وجود دارند که، در 
شود، نیاز به پذیرفتن واقعیت و حقیقت پیدا  آن موارد نیاز به دروغ پیدا نمی

مثال مورد خوردن گوشت مرده وقتی گرسنگی انسان را با خطر مرگ . شود می
روبرو کرده باشد و یا بیماری که پزشک به او نوشیدن یکی از مشروبات الکلی 

اضطرار و محظور وضعیت باشد، دو مثالی هستند که، در آنها،  را تجویز کرده
رویاروئی با واقعیت و حقیقت است و در این وضعیت، دروغ کاربرد 

  .ندارد
شود که فقهای در خدمت قدرت، در کتابهای روائی و نیز در  مشاهده می       

ه  بنابر تا ک. اند فتاوی خود، بدون توجه به مردم، احکام ضد و نقیض گردآورده
بر این باورند که . آورند مردم را  هم به حساب نمی. را بکاربرند موقع، این یا آن

گوسفند : گویند و می» مردم دو دسته هستند علماء و جهال یا چوپان و گوسفند«
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جاهل را هم چه . برد را چه رسد به اینکه از چوپان بپرسد او را به کدام چرا می
جاهل باید برای . کند گوید و می چنین و چنان میرسد که از عالم بپرسد چرا 

و هر وقتی هم الزم ببینند و بویژه .  رسیدن به سعادت پیرو حرف عالم باشد
  .  شوند وقتی در ضعف باشند، از باب مصلحت مردم ستا می

از جمله، . همانندها دارد. آقای خمینی در صدور چنین فتاوی تنها نیست     
ابتدا »  السعاده جامع«  و نویسنده کتاب » اخالق« مای مال مهدی نراقی از عل

  :نویسد می
دروغ به لحاظ اخالقی از بزرگترین گناهان است و به لحاظ شرعی از «    

ها و سرمنشأ همه شرها  محرمات مسلم شریعت است، زیرا کلید تمامی بدی
تمام : است امام حسن عسکری در این زمینه در طی روایت فرموده. است

سپس، ). ۱۰۳(» ای قرار دارد و کلید آن خانه، دروغ است ها در خانه اثتخب
  :کند جواز دروغگوئی صادر می

دروغ حرام است مگر اینکه تحصیل یک مصلحت مهمه متوقف بر آن «     
» باشد بطوري که امکان توسل به آن مصلحت با راستگویی ممکن نباشد 

   :دهد وی سپس محظور را چنین توضیح می) ۱۰۴(
نيازيم مطلقاً حرام است اما  وقتي دروغ وسيله براي چيزي باشد که از آن بي« 

اگر وسيله براي چيزي باشد که به آن نيازمنديم شايسته است محذور دروغ را با 
نفسه  دروغ في. محذور صدق مقايسه کنيم و آنکه أقوي و أشد باشد را ترك کنيم

باشد و باعث يي نيز محذور داشته اما اگر راستگو. محذور دارد و جايز نيست
اگر محذور دروغ اهون باشد، .فساد گردد بايد اين دو محذور را مقايسه کرد

است ولي اگر محذور صدق اهون باشد بايد راست گفت و در  دروغ جايز
  ) ۱۰۵(» .صورت برابري هر دو محذور، بايد راست گفت
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و محذور که یکی از آن دو وجود د: است این نظر بر پایه ثنویت ساخته شده     
یعنی همان مدار بسته بد و بدتر که،  پیش از این، به . بدتر از دروغ است

شود که در این مدار  در اینجا، خاطر نشان می. تفصیل بدان پرداخته شد
بیشتر از یک جهت و مسیر وجود ندارد و آن . توان در بد ماند بسته نمی

سرنوشتی که ایران در استبداد، از  آیا.  جهت و مسیراز بد به بدتر  است
است، گذار مداوم از بد به  جمله در استبداد والیت مطلقه فقیه پیدا کرده

   است؟ بدتر نبوده
  

در جمهوری اسالمی، به ویژه رهبران آن، فتوی و رویه آقای خمینی را      
ی را روشهای دروغ آموز. گویند اند و شبانه روز به مردم دروغ می آویز کرده دست

پس، نباید جای شگفتی  باشد  از این که دروغ به . دهند هم به مردم آموزش می
  .است همۀ شئون زندگی کسترش پیدا کرده

شود در کتابها و فتاوی فقها، مطالب بس  شاید از عللی که موجب می    
سخیف و ضد و نقیض وجود  داشته باشد، یک علت این باشد که روش علمی 

لبته، هرگاه بنابر این باشد که دین نیازهای قدرت را برآورد، بکار ا. برند بکار نمی
حتی در . کشد شود و کار به ضد و نقیض گوئی می بردن روش علمی ناممکن می
است، اغلب حق به شخص سنجیده » علم درایه«حدیث شناسی که موضوع 

وایت چون ر. است که موثق بودن راوی احراز شود یعنی بنای کار بر این. شود می
اعتباری آنها  ها سبب بی سنجند، ضد و نقیض بودن روایت را به حق نمی

فتاوی متفاوت، گاه در حد متضاد و : آیند ضد و نقیضها به دو کار می. شود نمی
رو، با وجود احادیث معتبری  این از. استفاده به موقع از حدیثی یا حدیثی ضد آن

کنند،  و امام صادق روایت می که مورد قبول شیعه و سنی هستند و از پیامبر
  :سنجند ها را به قرآن نمی روایت




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٣٥     

  

  

را بر کتاب خدا عرضه کنید پس آنچه  هرگاه حدیثی از من به شما برسد آن«   
را بر سینۀ دیوار  با کتاب خدا موافق است بپذیرید و آنچه با آن مخالف است آن

روایت ) ع(ل�ه عبدا محمد بن مسلم این قول را از ابی  و یا)  ۱۰۶(» زنید
ای محمد، هرچه در روایت از سوی نیکوکار یا بدکاری به تو رسد و «: است کرده

موافق قرآن باشد، آن را بپذیر، و هر روایتی که از سوی نیکوکار یا بدکاری بر تو 
  ) ۱۰۷(».رسد ومخالف قرآن باشد، آن را نپذیر

هر موضوعی باید به قرآن و سنت ارجاع داده « :فرماید یا امام صادق می     
  )۱۰۸( »شود و هر حدیثی که موافق قرآن نباشد دروغیست خوش نما

ها که بخاطر انطباق با اصل سنجیدن به حق و نبود  باوجود این تصریح      
د، باید روش تناقض در آنها، صحیح هستند و اگر هم پیامبر و امام نگفته بودن

محدث نوری هم  که در قرن . اند نیاز از قرآن کرده شد، فقها فقه را بی می
زیسته علت اخبار دروغ را دسته بندی اخبار و این نوع  چهاردهم هجری  می
و به قدر . اند کند که از روی ناچاری علماء به آن دست زده دسته بندی معرفی می

  :میسور میزانی برای خود درست کردند
علمای عظام که از عصر ائمه علیهم السالم و عصر روات و محدثین قریب «    

به آن بزرگواران دور افتادند و اخبار و احادیث موجوده در کتب بسیار بوده و 
عمده اسباب تمیز دادن حدیث سالم از غیر سالم و راوی راستگو از راوی 

د  و به آن اسبابی که رسد، ناچار شدن دروغگو از میان رفته و دست به آن نمی
برای آن کار باقی مانده بود بقدر میسور میزانی درست کردند و از روی آن میزان 

سلسله راویان یا ..موثق..حسن..صحیح. احادیث و اخبار را بر چند نوع کردند
راوی تمام آن سلسله  ممدوحی غیر . بعضی اگر چه یک نفرآن فاسق باشد

  ) ۱۰۹(» ...امامی باشند




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٣٦     

  

  

کند که هیچ  اطبائی، صاحب المیزان هم به درستی خاطر نشان میطب    
با ... ای میان علوم اسالمی نظیر  فقه و اصول و حدیث و رجال و درایه و رابطه

  : قران نیست
چون اگر در بارۀ این علوم دقت به خرج دهی خواهی دید که طوری تنظیم «    

حتی ممکن است یک . دشده که پیدا است گوئی هیچ احتیاجی به قرآن ندار
محصل همۀ آن علوم را فرابگیرد متخصص در صرف و نحو بیان و لغت و 
حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول بشود و همۀ این درسها را تا آخر بخواند 
و قهرمان این علوم نیز بگردد، و حتی به پایۀ اجتهاد نیز برسد، ولی قرآن را 

یا به عبارتی اصال� دست به قرآن نزده باشد،  طور که باید نتواند قرائت کند و آن
» ای میان علوم و میان قرآن نیست شود از این دیدگاه هیچ رابطه پس معلوم می

)۱۱۰(  
  :گوید دردین، عدالت مقیاس است و مطهری نیز می    
های اسالم است، که باید دید چه چیز بر او منطبق  اصل عدالت از مقیاس«     
سلسلۀ علل احکام است نه در سلسله معلوالت، نه این عدالت در . شود می

گوید، این  است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می
معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین، پس باید بحث کرد که آیا دین 

کند که  مقدسی اقتضا می. مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین
  )۱۱۱(»...است، اما حقیقت این طور نیستبگوئیم دین مقیاس عدالت 

« : کند، در فقه از اصل عدالت خبری نیست وی به درستی خاطرنشان می     
. است اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده

«)۱۱۲(  
و با توجه به این مهم که عدالت مقیاس برای تمیز حق از ناحق است،      

غفلت از . مدار نیست و تکلیف مدار هست یم چرا فقه حقوقیاب در می
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گرداند که چون عمل به حقوق  حقوق، به ضرورت، تکالیف را تکالیفی می
جهت نیست که فقه  بی پس،. نیستند، عمل به اوامر و نواهی قدرت هستند

گر  مدار، در واقع مبدل کردن دین در بیان قدرت ازکار درآمده و توجیه تکلیف
  .  است گشته» اد صالحاستبد«

گیرند که به چه حقی به  خوشمزه این که علما و فقهای شیعه به ابوبکر ایراد می   
اما چون  قرآن به عنوان میزان در . است خبر واحدِ مخالف نص قرآن عمل کرده

فقه حذف و اخبار اصل قرار گرفت، خود، در عمل، طابق نعل بالنعل از او 
د رجوع کردند و برایش انواع و اقسام تبعیت کرده و به خبر واح

وقتی فاطمه زهرا میراث پدرش فدک را از  : توضیح اینکه) ۱۱۳.(ساختند
ما گروه پیامبران ارث « : است پیامبر خدا گفته  :ابوبکر خواستار شد، وی گفت

احدی از صحابه ). ۱۱۴(» گذاریم صدقه است گذاریم، آنچه برجا می بر جا نمی
. بر را ننمود و تا زمان معاویه هم کسی با آن موافقت نکرددعوی شنیدن این خ

من آن زمان مدینه بودم و شنیدم که : تا اینکه در زمان معاویه ابوهریره گفت
گذاریم، آنچه برجا می گذاریم  ما گروه پیامبران ارث برجا نمی« : رسول خدا گفت

ص قرآن، وقتی بنابر ن. پر از تناقض است» خبر واحد»  این. »صدقه است
پیامبر هم بشری مثل دیگر بشرها است، همانند دیگر مسلمانان تابع احکام 

اگر بنابر آن . قرآن است و مخاطب او نیز نه ابوبکر که دختر و داماد او هستند
نداشت که برای وارث خود ارث بگذارد، باید با موافقت وارث خود چنین 

دره کند؟ اگر کرد، نیاز قدرت ابوبکر کجا حق داشت که فدک را مصا... کرد و می
ترتیب، اول کسی که باب عمل به خبر واحد را در اسالم گشود  بدین. را برآورد

اما وقتی پای قدرت به میان آمد و دین به خدمت آن درآمد، شیعه . ابوبکر بود
که خود منتقد  خبرهای واحد بود، به انواع آن هر زمانی که الزم شد، استناد و 

  .کرد بر وفق آن عمل
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بخشی از فقها و مراجع قدرت مدار دست تمامی دروغسازان را از پشت بسته 
مثال� گوبلز که در دورغسازی . اند و به حقیقت در دورغسازی استاد همه هستند

مشهور خاص و عام است، او می گفت که دروغ را باید چنان محکم و با 
اما  .  دروغ استصالبت گفت که شنونده هرگز به ذهنش خطور نکند، که آن 
اما علماء، فقها و . اوهرگز به دروغ هایش جنبه خدائی ، شرعی و دینی نمی داد

مراجع قدرتمدار دروغسازی های خود را برای مردم اسالمی، دینی ، و شرعی 
قلمداد می کنند و بدینگونه دروغسازی را به مردم بدون اینکه ترسی از آن 

. بسی خطرناکتر از دروغهای گوبلز است و این. داشته باشند، آموزش می دهند
کسی که أخرت خودش را به دنیایش فروخت،  مانند «: به دو نمونه توجه کنید

) گواهی( اینکه دروغ بگویید درآنچه به نفع اش می باشد و یا  اینکه شهادت 
یعنی جایی که منفعتش اقتضاء )   ۱۱۵(» .بدهد برای غیر از خودش بر باطل

ن اباء نمی ورزد و انیجاست که روایت می گوید اخرتش را کند از دروغ گفت
برای رسیدن به دنیا و منافع دنیوی خودش فروخت  و یا  کسی یا کسانی دیگر 
! هستند که بدبخت تر از گروه اولی، آخرتش را برای دنیای دیگران می فروشد

گواهی و شهادت باطل می دهد تا حقی که در حقیقت از أن دوستش رفیقش، 
م و خویشش نیست به دروغ گواهی می دهد  و باز اینجاست که روایت می قو

 .گوید آخرتش را به دنیای دیگران فروخت
بال فاصله درجا در دنباله روایت دروغسازی خود را شرعی و دینی  روایت ادامه 

دروغ را در اصالح ذات البین دوست «: امام صادق گفت: می کند و می آورد 
 )۱۱۶(» دروغگو نیست مصلح«و یا » دارم 

  :و از این شگفت انگیز تر اینکه 
: انس گفت که رسول ال�ه صلی ال�ه علیه و سلم  فرمودند«در جامع االخبار از 

اگر مومن بدون عذری دروغ گفت؛ هفتاد هزار فرشته لعنتش می کنند و از 
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قلبش بوی گندیده ای بیرون می آید تا عرش می رسد و حاملین عرش لعنتش 
نند وبا این دروغ خداوند گناه هفتاد زنا را برای او که کمترینش زنا با مادر می ک

اگر قصد : روش تجربه شده ای است که می گوید)  ۱۱۷(» .باشد می نویسد
داشتی دروغی را جا بیندازی،  اول در ذم و حرمت آن دروغ دادِ سخن بده و 

اگر خواستی کسی سپس دروغ خود را تحت عنوان مصلحت بیان کن و یا  و یا 
را بکوبی، اول از آن شخص مورد نظر تعریف و تمجید کن و سپس او را 

چنین روشی به شما امکان می دهد که شنونده، قصد و هدف شما را . بکوب
یک کار نیک و صواب بپندارد و نه اینکه فکر کند واقعاً شما بخواهید دروغ 

  !بگوئید و یا آن شخص را بکوبید
اگر مومن بدون عذری : ر از این دروغ ساخت که اول بگوئیدچگونه می شود بهت

دروغ گفت؛ هفتاد هزار فرشته لعنتش می کنند و از قلبش  بوی گندیده ای 
بیرون می آید و گناهش این است که هفتاد بار مرتکب زنا شود که تازه کوچک 

وغ و بعد بالفاصله و در دنباله آن از قول امام در. ترینش زنای با مادر است
دروغ را در اصالح ذات البین دوست «: ساخته شود که مثال� امام صادق گفت

و کدام مؤمن و یا شخص است که برای »  مصلح دروغگو نیست«و یا » دارم 
 .دروغش عذری نداشته باشد؟ مسلماً برایش عذری دارد

  

  -  &� 
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، راستگوئی معیار )ع(و امام علی) ص(بر اساس قرآن سنت و روش پیامبر    

اگر ما تنها همین یک معیار را در زندگی . سنجش اعمال دیگران و خود است
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خود بکاربریم و دیگران و خود را با محک درستی و راستگوئی مورد آزمایش 
ه دنبال این و خود هر روز ب   قراردهیم، به صرف چند حرف باب میل و احساس

افتیم تا بعد از چند صباح به خود آئیم و بگوئیم ما در شناخت فالن و  آن راه نمی
بهمان کس اشتباه کردیم و یا اصال� زیرش بزنیم که خیر ما اصال� از همان اول 

  .دانستیم طرف چکاره است می
ه هرگاه بنابر سنجیدن شخص به حق باشد، یعنی در ارزیابی یک نظر، گفت      

و نه گوینده، موضوع ارزیابی بگردد و در ارزیابی شخص، نظر و قول و 
  .   خیزد بخصوص کردار او به حق سنجیده شود، دروغ و فریب از میان بر می

از خواص دروغگوئی برای حفظ قدرت و ظلم و ستم، یکی ضد و نقیض    
هدف قدرت به دستان و زورگویان و آنها که رسیدن به قدرت را . گوئی است

زنند که هم در خود تناقض دارند و هم  کنند، بنابر نیاز قدرت، حرفها می می
زنند اما  یا حرفهای خوب و شیرین می. حرف امروز ناقض حرف دیروز است

    .کنند خود عکس آن را عمل می
که درقرن سوم هجری به دنیا آمده  -به کتاب اصول کافی که مرحوم کلینی      

آن را نوشته و   - نواب خاص امام زمان را هم درک کرده  و بنا به قول تاریخ،
پس از قرآن، یکی از مهترین کتب اربعه شیعه است و در وصف آن از قول امام 

کنیم تا ببینیم، در آن، در  ، مراجعه می»الکافی، کافی لشیعتنا«زمان آورده اند که 
باب «ایمان  کتاب کفر و در کتاب اصول کافی، . است مورد راستگوئی چه آمده

   :»اصدق و أداء االمانة
  :فرمود) ع(امام صادق  :در مورد راستگوئی و اداء امانت است۱۲تا  ۱حدیث 

خدای عز و جل هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود جز با راستگوئی و اداء  -۱«
   .امانت به نیکوکار و بدکار
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روزه شیفته  به روزه و نماز مردم گول نخورید، زیرا بسا انسان به نماز و - ۲
ولی آنها را به راستگوئی و اداء . شود تا آنجا که اگر ترک کند بهراس افتد می

   .امانت بیازمائید
   .هر که زبانش راست باشد کردارش پاک است - ۳
رسیدم، فرمود ) ع(نخستین بار که خدمت امام باقر: المقدام گوید عمربن ابی - ۴

یعنی اینکه یاد بگیرید که وقتی   .پیش از یاد گرفتن حدیث راستگوئی بیاموزید
    .گوئید از دروغ بپرهیزید و راست بگوئید سخن می

نخستین کسی که : ای فضیل: فرمود) ع(امام صادق : یسار گوید فضیل بن - ۶
داند او راستگو است و  کند خدای عز و جل است که می راستگوئی را تصدیق می

   .راستگو استکند و می داند  خودش هم خود را تصدیق می
ای ربیع، همانا مرد راست : بمن فرمود)ع(امام باقر : سعد گوید ربیع بن -۸ 

   .، بنویسد»بسیار راستگو«گوید، تا خدا او را صدیق می
خود به خیر و ) بلکه با کردار(مردم را به غیر زبان: فرمود) ع(امام صادق -۱۰

گوئی و پرهیزکاری نیکوکاری دعوت کنید، مردم باید کوشش در عبادت و راست
   .شما را ببینند

   .هرکه زبانش راست شد، عملش پاک گشت: ایضاً -۱۱
بطول دادن رکوع و سجود مرد ننگرید، زیرا به آن عادت گرفته و اگر : ایضاً -۱۲

» . گیرد، ولی به راستی گفتار و اداء امانتش بنگرید ترک کند، وحشتش می
)۱۱۸ (   

از دروغ : فرمود الحسین به فرزندانش می بنعلی : فرمود) ع(حضرت باقر«    
زیرا آن کسی که در چیز کوچک . کوچک و بزرگش، جدی و شوخیش بپرهیزید
  )۱۱۹(» . دروغ گفت، بدروغ بزرگ نیز جرأت پیدا کند




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٤٢     

  

  

خدای عز وجل برای بدی قفلهائی قرار داده، و : فرمود) ع(حضرت باقر  
  ) ۱۲۰(» .از شراب است کلیدهای آن را شراب قرار داده، و دروغ بدتر

ای مزۀ ایمان را نچشد تا دروغ  هیچ بنده: فرمود) ع(المؤمنین  حضرت امیر -۱۱
  ) ۱۲۱. (را ترک کند چه شوخی باشد چه جدی

برای مسلمان سزاوار و شایسته است که از : فرمود) ع(المؤمنین  امیر -۱٤
که اگر راست هم رفاقت با دروغگو بپرهیزد، زیرا که او دروغ گوید تا بدانجا 

  ) ۱۲۲(» .بگوید باور نشود
 
  :حال به چند روایت و حدیث  از سایر منابع توجه کنیم 

المؤمنین مروی است که فرمود زینت سخن، راست گوئی است و  و از امیر«    
قصد : که فرمود) ص(االباب روایت کرده از رسول خدا  قطب راوندی در لباب

پس اگر گمان کردید که در او هالکت است کنید و اختیار نمائید راستگوئی را 
: که فرمود) ص(از رسول خدا  «یا  » پس بدرستی که در آن است نجات

اگر گمان برید در آن نجات است پس دوری کنید از گفتن دروغ «
   )۱۲۳(» بدرستی که تباهی شما در آنست 

نشانۀ « : فرماید می ۴۵۸امام در سخنان حکمت آمیز نهج البالغه شماره     
است که راست گفتن بر دروغ گفتن اختیار کنی اگر چه ترا از آن راست  ایمان آن

و از دروغ سود خیزد، و به بیش از عمل سخن نگوئی و هنگامی که زیان انگیزد 
   ».رود از خشم و کیفر خدای بترسی سخن از دیگری می

و این گفته امام علی در انطباق با بیان رسول گرامی در مورد دروغگوئی است    
بر شما باد راستگوئی اگرچه آن را باعث هالک خویش پندارید «: که فرمود

رستگاری است، و بپرهیزید از دروغ گفتن اگرچه آن را  چه انجام آن
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این   )۱۲٤( »وسیلۀ نجات خویش پندارید چه انجام آن هالکت است
  .حدیث نبوی در بسیاری از منابع روائی و حدیث آمده است

  

�3T ���� ,��K2 �� A 
��� : 
فرمود ) ص(اند که رسول خدا  کلینی و برقی به اسانید متعدده روایت کرده«    

: کنم ترا یا علی در جان خویشتن بچند خصلت خداوند را اعانت کن وصیت می
 )۱۲۵(» .اول راست گفتن بیرون نیاید از دهانت هر گز یک دروغ

را در الشهداء در روز عاشو در ارشاد شیخ مفید مرویست که حضرت سید«   
وال�ه قصد نکردم گفتن دروغی را از : خواند فرمود آنگاه که در میدان خطبه می

زمانی که دانستم خداوند عزو جل دروغ گویان را بجهت دروغ گفتن مبغوض 
  )۱۲۶(» .دارد
االسالم وصیتی از امیر مؤمنان در وقت وفات بفرزند خود  و در کتاب دعائم«    

: است د و آن را نوشت و یکی از فقرات آن اینحسن  و سایر اوالد شیعیان کر
بیرون نکنید یا بیرون نرود البته از دهانتان یک دروغ مادامی که زنده 

 ) ۱۲۷(»هستید
  

ها تناقض وجود ندارند، پس  شود، در این حدیث همانطور که مشاهده می    
راست هستند و امروز هم اگر کسی همان سخن را بگوید و دروغگوئی را 

چند از آنها،   یک. زیرا سخن حق است. پذیرند کند، اهل خرد می نکوهش
   .کنند دروغ را ولو برای دفع خطر، ممنوع می
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���CT:  
آیا : است که از پیامبر سئوال کردند هم در روایات اهل سنت و هم شیعه آمده    

گاهی : فرمودند. کند آیا زنا می: پرسیدند. آری: فرمودند. کند مؤمن دزدی می
فقط به چند نمونه ! گوید؟ فرمودند خیر آیا مؤمن دروغ می: باز پرسیدند! آری

    :توجه کنید
االخالق  الخراطی در کتاب مساوی ابن«: است آمده» الدرالمنثور«در تفسیر     

اند که از رسول خدا  جراد روایت کرده عساکر در تاریخش از عبدال�ه بن خود و ابن
عرض . گاهی ممکن است پیش بیاید: کند؟ فرمود آیا مؤمن زنا می: پرسید) ص(

مؤمن :  عرض کرد. گاهی ممکن است: کند؟ فرمود آیا مؤمن دزدی می: کرد
اÌنما يفترى : نه، آنگاه دنبالش این آیه را تالوت فرمود: گوید؟ فرمود می دروغ

و )  ۱۲۸(» )۱۰۵/نحل(الكذب الذين ليؤمنون بآيات ال�ه و اولئك هم الكاذبون 
قد یکون : قلت یا رسول ال�ه المؤمن یزنی؟ قال: قالعبدالÉه بن حداد یا روی 

قلت یا : قد یکون ذلک، قال :قلت یا رسول ال�ه المؤمن یسرق؟ قال: ذلک، قال
اÌنما يفترى الكذب الذين ليؤمنون : ثم قرأ. ال: رسول ال�ه المؤمن یکذب؟ قال

  )  ۱۲۹(» بآيات ال�ه 
 
  :به حدیِث شیعی هم توجه کنیم 

): ص(وقال رجلÆ  له. أربا الربا الکذب) ص(قال النبی: دعوات راوندی«   
قد یکون ذالک، : مؤمن یسرق؟ قالال: قد یکون ذالک، قال: المؤمن یزنی؟ قال
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اÌنما يفترى الكذب : یا رسول ال�ه المؤمن یکذب؟ قال ال، قال ال�ه تعالی: قال
 )۱۳۰(» الذين ليؤمنون 

 یا 
انداختند و  کند پیغمبر سرشان را پایین به پیامبر گفتند آیا مؤمن دزدی می« 

کند گفتند قد یزنی  کند گفتند مؤمن زنا می گفتند قد یسرق یعنی گاهی دزدی می
گوید پیامبر سرشان را باال آوردند و  کند پرسیدند مؤمن دروغ می گاهی زنا می

  . گوید مؤمن هیچگاه دروغ نمی: گفتند
مردی   آیا مؤمن خشمگین میشود؟ فرمودند ممکن است خشمگین شود و یا  

: ممکن است ربا بخورد؟  فرمودند: عرض کردند  پرسید؟) ص(پیامبر از
ممکن است زنا بکند؟ پیامبر سر بزیر انداخت و  :عرض کردم .احتمالش هست

همینطور چند گناه کبیره را پرسیدند و . کند فرمود ممکن است ولی توبه می
امبر با گوید؟ پی تا پرسیدند مؤمن دروغ هم می  .ممکن است: پیامبر فرمودند
کسی که دروغ بگوید ایمان ندارد . گوید نه مؤمن هرگز دروغ نمی: تاکید فرمودند

     )۱۳۱(» و اصال مؤمن نیست
کنند لذا  این احادیث صحیح هستند زیرا هم واقعیت و هم حق را بیان می     

. است که دروغ ریشه زشتکاریهای دیگر است واقعیت این. تناقض در بر ندارند
وگرنه قصد پیامبراین نیست که عقوبت زنا و دزدی که از گناهان کبیره هستند را 

 . نادیده بگیرد و یا کم جلوه بدهد
آید که هر سه  مین و مأمور تبلیغ بکنار، آیا از هیچ آدم عاقلی بر میمحمد ا     

نوع گفتار یعنی احادیث الف، ب، وج را گفته باشد و خود نیز گفته باشد هر 
احادیثی که هیچ نوع دروغ را جایز  سخن از من شنیدید به قرآن بسنجید؟ 

احادیثی و  شمرد و حتی دروغ گفتن را فوق گناهان کبیره می شمارد نمی
کنند و آنها را به  که مستقیم و غیر مستقیم جواز دروغ گفتن را صادر می
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توانند از یک نفر باشند؟ آیا نباید آنها را به  دهند، می مردم آموزش می
 خواند، بدور انداخت؟ قرآن و به حق سنجید و روایتی را که با قرآن نمی

ستمکار و قدرت طلب به اگر چنین کسی باشد که هست، آیا او را ظالم،      
آوریم؟ حال اگر پیامبری و یا امامی برای هر مصلحتی چنین  حساب نمی

فرمانهائی صادر کند، حق مردم نیست که او را پیامبر و امام قدرت طلب بدانند 
و نه پیامبر و امام رحمت، صداقت و صلح و صفا؟ً اگر به زعم فقها و مراجع در 

دانند،  شود، و خود را هم شیعه امام علی می یمواقعی دروغ جایز و یا واجب م
برای این سئوال چه پاسخی خواهند داشت؟ چرا امام علی بعد از مرگ عمر و 
تشکیل شورای شش نفری که، در آن، عبدالرحمن بن عوف در آن رئیس شورا 
: بود و حق وتو داشت و تصمیم گیرنده نهائی بود، وقتی سه مرتبه از امام پرسید

این امر را بدست گرفتی در میان ما به کتاب خدا و روش پیامبرش و اگر زمام 
کنی؟ آن حضرت بخاطر مصلحتی چنان عظیم که  روش ابوبکر و عمر رفتار می

تصدی خالفت است و به قول جاعالن والیت مطلقه فقیه، مقدم بر دیگر احکام 
نجا در میان شما بکتاب خدا و روش پیامبرش تا آ«: است، نگفت آری و گفت
و وقتی عبد الرحمن سه مرتبه از عثمان همان » .کنم که توانائی دارم رفتار می

شوم که در میان  نزد شما متعهد می: آری « : سئوال را کرد، عثمان پاسخ داد
لذا . »شما به کتاب خدا و روش پیامبرش و روش ابوبکر و عمر رفتار نمایم

توانست به دروغ  آیا علی نمی. دعبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و علی را کنار ز
نمایم  بله به کتاب خدا و روش پیامبرش و روش ابوبکر و عمر رفتار می: بگوید

ام و به آن  از راه مصلحت حرفی زده«: و بعد که خالفت به دستش افتاد، بگوید
زنم و فردا عکس آن را  اگر الزم ببینم امروز حرفی را می. متعهد نیستم

وقتی مردم به امام علی بیعت کردند و آن حضرت خلیفه  ؟ و یا چرا»گویم می
مسلمین گشت، بنا بر مصلحت، با گفتن چند کلمه دروغ  معاویه را در مقام 
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خود ابقا نکرد تا پس از مستحکم شدن خالفتش او را عزل نماید؟ با وجودی 
قول  عباس به او پیشنهاد کرد که فعال� او را در مقامش ابقا کن و من به تو که ابن

کنم؟ و یا چرا بعد از  دهم که بعداً مثل آب خوردن او را از سر جایش بلند می می
قبول حکمیت خوارج از او خواستند توبه کند و بگوید که پذیرش حکمیت 

توانست  آمیز بگوید؟ آیا نمی خالف بود، آن حضرت حاضر نشد، دروغ مصلحت
لط شد، بگوید که چون به دروغ بگوید پذیرش حکمیت خالف بوده و بعد که مس

شد، من از راه مصلحت، دورغ گفتم؟  امام  داشت شیرازۀ لشکر از هم پاشیده می
کرد چرخ قدرت در همان سمت و سو که چرخید  علی نکرد زیرا اگر می

و نوع دیگر . شد امامی که علی است محروم می/چرخید اما بشریت از الگو می
  .یت حقوق است را تجربه نمی کردزندگی که زندگی با بکاربردن حقوق و رعا

یا چرا امام حسین در کربال  برای نجات جان خود و یارانش به دروغ حاضر   
نشد که به پیش ابن زیاد برود و با یزید بیعت کند و جان سالم بدر برد و هر 
وقت فرصت به دست آورد، بگوید چون آن روز در اضطرار بودم به دروغ 

: گفت آمیز نگفت زیرا اگر می دروغ مصلحت امام حسین نیز. متوسل شدم
آنان دروغ . کرد سرمشقی که ایستادگی بر حق و پیروزی است، وجود پیدا نمی

نگفتند زیرا شک نداشتند که دروغ وسیله  به دست آوردن قدرت و حفظ و 
  . خواستند نماد زندگی در استقالل و آزادی باشند و آنها می. نگهداری آن است

     
را با آوردن نکاتی در این باب که چه کسانی و چرا باب دروغسازی این فصل 

  :برم را گشودند، به پایان می
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)  ع(های سوم و چهارم قرن دوم هجری، ودر دورۀ  امام صادق در دهه     
مهمترین . های دیگری  بر گروه غالی که از قبل وجود داشت، افزوده شدند گروه
مفو�ضه معتقد بودند که پیامبر و ائمه، اولین و تنها «. نام گرفتتد» مفو�ضه«آنها 

از ماده ای متفاوت با سایر  مخلوقاتی هستند که مستقیماً به دست قدرت حق،
خداوند آنگاه قدرت و مسئولیت امور عالم خلقت را به ایشان . بشر آفریده شدند

توانند حکمی شرعی را تشریع یا نسخ کنند و حالل را  آنان می...واگذار فرمود
اینان در جعل اخبار به نفع گروه خود ) ۱۳۲(» .حرام یا حرام را حالل نمایند

سر . شمردند فوضه عقاید بدعت آمیز را برای دین جایز میگروه م. کوشیدند
زینب و یا  دستۀ مفوضه فردی است بنام ابوالخطاب که به نام محمد بن ابی

جایز بودن دروغ و گواهی نادرست به . ابوالخطاب هم معروف است مقالص بن
بنا به نوشته نوبختی او یکی از شاگردان و . خاطر دین از ابداعات وی است

بنا به همین نوشته، او . بود) ع(و امام جعفر صادق) ع(ان امام محمد باقریار
، »اباحه«: آمیز جدیدی را مانند وی عقاید بدعت. یکی از داعیان این دو امام بود

را به خاطر دین تبلیغ » گواهی نادرست«و » جایز شمردن دروغ مصلحت آمیز«
دروغ ) ع(بر امام صادق  در روایاتی هم آمده که ابوالخطاب ) ۱۳۳. (کرد می
  )۱۳۵. (پرداخته  است های آن حضرت  می و به تحریف گفته) ۱۳۴(بسته  می
است که وی پیروان خویش را از جميع  بعضی از گزارشها هم حاکی از آن    

وچون اصحابش از وی تقاضا کردند که فرائض . محرمات مباح گردانيده است
ن را به ترک همۀ فرائض اجازت داد و گران است و بر ما سبک گردان، وی ایشا

 )۱۳۶.(آنها را از رنج به جاي آوردن آن اعمال رهانيد
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خطاب به ابوالخطاب ) عليه السالم (کشي  روايت کرده که امام صادق    
ام تو پنداري که زنا مردي ، و خمر مردي، و صالة مردي، و صيام  شنيده«: نوشت

گوئي درست نيست من اصل حقم  مردي وفواحش مردي است، چيزي را که مي
و فروع حق طاعت خداوند است و دشمن ما اصل شر است و فروع و 

هاي آنان فواحشند و چگونه اطاعت کنند کسي را که نشناسند و چگونه  شاخه
  )۱۳۷(» کنند مي توانند بشناسند کسي را که از او اطاعت نمي

ه كتب روايي اصحاب خواست به اين صورت ك سعيد از يارانش مي مغيره بن    
نمودند و در بين  گرفتند و در آنها تصرف مي را از آنها امانت مي) ع(امام صادق 

سپس آن كتب را به . پرداختند آن احاديث به همان اسانيد به جعل و دروغ مي
صاحبانشان بازگردانده و با اين عمل به تحريف جدي در احاديث پرداخته 

به همین سبک و روش به تحریف روایات  ابوالخطاب و اصحابش نیز. شد می
  )  ۱۳۸. (در درون گروه شیعه پرداختتد

است که حضرت در تفسير این  روايت کرده) ع(باز کشي از حضرت صادق    
شوند؟ بر همه  ها به چه کسي نازل مي آيا خبرتان دهم که شيطان« آیه 

مغيرة  - ۱: دآنان هفت نفرن«: فرمود»  شوند  پيشه نازل مي گويان گنه دروغ
 - ۶شامي  حارث - ۵حمزة بن عماره  - ۴صائد  - ۳بنان  - ۲سعيد  بن

 ) ۱۳۹(» . ابوالخطاب - ۷حارث  عمرو بن عبدال�ه بن
در نیمه اول قرن دوم هجری، جعل روایات و احادیث به حدی     

: اعین، یکی ازبزرگترین دانشمند شیعه، آرزو کرد رسیده بود که زرارة بن
آتشی افروخته و تمام منقوالت شیعه را بسوزاند «توانست  کاش می ای
و فتاوی  - اگر امروز زنده بود، و این همه احادیث و روایت ) ۱۴۰(» 
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کرد، خدا  برای مشروع کردن دروغ را مشاهده می –صادره بر پایه آنها 
  ! گفت می داند چه می

هستی بر راستی که انسان ها باید از طریق تجربه بیاموزند که روح عالم       
باشد و نه دروغ و یا دروغ مصلحت آمیز که  ارزشی جهانشمول است، استوار می

ام، اگر  به نظر و بنابر تجربه. خود نوعی از دروغ  ولی با کاله شرعی است
خواهند بکنند ولی دروغ نگویند و دروغ و انواع  آن از  انسانها هر کاری می

اهد شد و بهشت موعود به راستی در همین جهان رخت بربندد، دنیا گلستان خو
پس بر آنهائی که درد دین دارند، واجب است که با کار . دنیا ساخته خواهد شد

تحقیقی، علمی وعملی خود ریشه دروغ را که با دین عجین شده است 
بخشکانند و همچنان که بسیاری بر این عقیده هستند و در تجربه هم ثابت شده 

نیاز به دروغ گفتن ندارد، دست به کار جدی و تحقیقی است که دین و عقیده 
به ریشه یابی این بدعت ) ع(بزنند و با استعانت از قرآن و روش حضرت علی 

بپردازند و لکه سیاه دروغ گفتن به خاطر مصلحت دین و ملت را که دین را و 
  .است، از جامعه بزدایند زندگی مردم را فراگرفته

د بدانند که دروغ و درغگوئی بهترین وسیله دردست جامعه و مردم نیز بای    
اگر آنها هم بخواهند نظیر . حاکمان قدرتمدار، دیکتاتوران و ستمکاران است

کنند، روزگارشان همواره از بد بدتر  آنان از این وسیله برای منافع خوداستفاده 
  چراکه. خواهد شد

د در دام ستم در پذیرند و خو با این دروغ گفتن، بندگی قدرت را می.  ۱
  و. غلطند می
خود  جباران ستمگر را بر خود حاکم و آلت فعل آنها در استمرار بخشیدن به . ۲

  و. شوند ستمگری می




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٥١     

  

  

کنند، حق از غیر حق تمیز داده  چون هر دو طرف با وسیلۀ یکسانی عمل می. ۳
شود و قدرت برنده و عموم را به تخریب مبانی حیات خویش مأمور  نمی
  و. شوند بنابراین، در نهایت، مردم هستند که بازنده می. ندگردا می
این . چون اهرمهای قدرت در دست حاکمان وقدرتمداران و نه مردم است. ۴

پوشانند و به خورد مردم  های خود، لباس حقیقت می آنها هستند که به دروغ
ای که  اما مردم وسیله. خوانند آمیزش می گویند و مصلحت دهند و یا دروغ می می

که  بنابر این. دروغ خودرا بتوانند به حکام و ستمگران بقبوالنند، در اختیار ندارند
کند و اساس قدرت را مستحکم و توان بزرگ و متمرکز  دروغ دفع شر نمی
این گمان  که . افزوده می شود کند، مدام بر زیان مردم می شدنش را بیشتر می

به اقل ضرر است، نتیجه ای جز محکوم پناه بردن به بد از ترس بدتر، تن دادن 
  .کردن خود  به جبر بد و بدتر ببار نمی آورد

دروغگوئی و شیوع آن در جامعه، سبب تدنی اخالقی و چرکین شدن وجدان   
. شود های اجتماعی می ها و آسیب مانع شدن انواع زورگوئی اخالقی و بی

ایمان با علم  یقتدر حق. ایمانی و رواج تبهکاری است بیشترین زیانش، بی
ایمان اخالق است و اخالق مجموعه حقوق است و کار  شود ولی ثمرۀ حاصل می

اخالقی که بکار به حق .  وجدان اخالقی انطباق فکر و گفته و عمل به حق است
  .کند، بداخالقی است کردن عمل نیاید، وقتی وجود پیدا می

او . نظر ما بگوید ممکن است کسی نظر نادرست و یا  مخالف واقع و یا    
جریان آزاد نظرها و . اما بر او است نظر خویش را با حق بسنجد. درغگو نیست

نقدی که . دهد نظرهای یکدیگر را نقد کنند باورها و فکرها نیز به همه حق می
. دروغ نیست، تمیز صحیح از نا صحیح و تصحیح ناصحیح است و نه رد و طرد

پوشاند و بقصد فریب   را می و آن شناسد درغگو کسی است که حق را می
بر جامعه حقوقمند  است که آزادی جریان نظر و فکر و باور و آزادی . گوید می
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. های آزادی بازگردند های قدرت به بیان بیان را برقرار کند، تا به یمن نقد، بیان
با وجود آزادی، . شود با وجود آزادی، پرده دروغ دردیده و حقیقت آشکار می

ظر نادرستی  و یا سخن غیر منطبق با واقع گفته شود، امکان نقد آن هرگاه ن
دیگر، به محض شنیدن سخنی که . شود وجود دارد و به نقد، نادرست درست می

های موجود در نظر ما   ها و داده های موجود درآن، با اطالع های و داده اطالع
یم و  نه تنها بابِ خوان یکی نبود و یا موافق نظر ما نبود، او را دروغگو نمی

او را کسی . بندیم بلکه او را روبروی خود هم نمی بینیم بحث با او را بر خود نمی
  .می بینیم که در بحث با ما در صدد  جستن حقیقت است

بحث . دو قسمت گردیداحادیث ،  -جبه علت طوالنی نشدن مقاله، بحث   
وعی به نتیجه بحث می بعدی که پایان این سلسله مقاله است و از علت و به ن

  پردازد را در آخرین بخش خواهد آمد 
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دو فصل، یکی در باره نهی قرآن از دروغ  و دیگری در باب احادیث و       
روایات ساخته برای توجیه دروغ، نباید جا برای تردید باقی گذاشته باشد که 

و  کننده اخالق و ریشه فسادها و عامل تخریب جامعهدروغ فاسد 
مانع شدن انواع  سبب تدنی اخالقی و چرکین شدن وجدان اخالقی و بی

ایمانی و رواج  بیشترین زیانش، بی. شود های اجتماعی می ها و آسیب زورگوئی
راست از رست بمعنای رستگاری و دروغ از ریشهÊ کلمه . تبهکاری است

گوید رویه  بنابر این، کلمه می. گی و دو رویی استدروج بمعنای دو رن
 .رود کشیدن بر حق و پوشاندن آن، راست یعنی رستگاری از دست می

ای  گویان جامعه ترتیب، اگر ریشه دروغ از جامعه برکنده شود، جامعه راست بدین
جامعه . کند شناسد و به آنها عمل می شود که هر کس حقوق خویش را می می

اما جامعه ای که دروغ در آن عجین شد، به جامعه ای . است امعهرشید چنین ج
که قدرت در آن حاکم می گردد، تبدیل می شود و دروغگویی و دروغ گویان که 
بیچاره ترین بیچارگان هستند، عامل اصلی آن  به شمار می آیند و چه نیک و 

  :است به درستی حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده
  

  با دروغ           نگیرد ز بخت سپهری  فروغ اگر جفت گردد زبان 
  سخن گفتن کج  ز بیچارگیست           به بیچارگان بر بباید   گریست

  
زیرا با دروغ خود آب . ترین بیچارگانند است که دروغگویان بیچاره حق این     

  .کنند ریزند و دین و دنیای خود را تباه می به آسیاب قدرتمداران و ستمگران می
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آموزش فصول گذشته در باره پرهیز از دروغ ساختن و گفتن، زمانی      
شود که اخالق صاحب نقش باشد و وجدان اخالقی بیدار، در جدا  بکاربردنی می

هم جامعه و هم هر شهروند وجدانی اخالقی . کردن سره از ناسره قاطع باشد
کارش . ن باشدبیدار داشته باشند که کارش بازداشتن از زورگفتن و زورپذیرفت

نظام «واال اگر بسان کارگزاران . برانگیختن همگان به عمل به حقوق خود باشد
، قدرت را بر حق مقدم و حاکم بشناسیم و وجدان اخالقی ما »والیت فقیه

چرکین شده باشد و تسلیم اوامر و نواهی قدرت را تجویز کند و یا ما، بخاطر 
ببندیم و بطور مداوم برای حفظ زورمداری، بر انتقاد وجدان اخالقی گوش 

قدرت، دروغ بسازیم و به دین و شرع اسالم، قرآن، نسبت دهیم، سرنوشتی جز 
اگر قدرت را محور بگردانیم، دروغ زبان رسمی . یابیم ایم، نمی همین که یافته

ای که در تصور  شود و بنابر این که دروغ ریشه است، هر عمل جنایتکارانه می
  .شود می گنجد، حالل و واجب

های جنگ  که من با دوستان دیگر به جبهه ٥۹آورم که در آبان سال  بیاد می     
صدر، رئیس  در آن تاریخ، بنی -رفته بودیم در بازگشت، در پادگان دزفول، 
هائی که بازدید  گزارشی از جبهه - جمهوری و فرمانده کل قوا در آنجا مقر داشت

آن، در مورد مسائل مختلف کشورو شرایطی بعد از . کرده بودیم، به ایشان دادم
های مختلفی با ایشان به  بحث. که در آن قرارداشتیم با ایشان به گفتگو پرداختم

از جمله در حین بحث و گفتگو به آقای بنی صدر گفتم حواستان جمع . میان آمد
روحانیون برای حفظ و نگهداری قدرت و حکومت، هر عملی : باشد و بدانید که

چون دروغ  را مباح . شمرند و حاضرند که دست به هر عملی بزنند می را مجاز
کنند  را هم حالل می اند، پس اگر الزم باشد، تن فروشی که هیچ، بدتر از آن  کرده

زیرا با فقهی که . طور کارها ساده و عملی است برایشان این.  دهند و انجام می
ی، هرچه را الزم بینند، ساخته شده و در دست دارند، در هر وضعیت و شرایط




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٥٥     

  

  

مثال� اگر روزی الزم باشد که از گناهان بعضی درگذرند، . کنند حالل و یا حرام می
ای را به دیار نیستی بفرستند،  کنند و اگر الزم باشد عده احادیث رحمت را رو می

اگر نخواهند کسی را . آورند روایات کشت و کشتار را از انبان بیرون می
ست و اگر بخواهند کسی را   ویند در قرآن سنگسار نیامدهگ سنگسارکنند، می
همینطور است در . گویند سنت پیامبر است و باید اجرا شود سنگسارکنند، می

باید از روحانیون و کسانی که کلید بهشت و جهنم را در دست . مورد سایر امور
تمامی این راه و روش را روحانیان قدرتمداِر . فروشند ترسید دارند و دین می

روحانیون قدرتمدار، به مانند هر تاجری که کارش  فروش . ها دارند دینها و فرقه
کاال است، کاالیشان را که دین از خود بیگانه و بیان قدرت کرده را به مردم 

  .  فروشند می
به . به همین علت باید جوامع کوشش کنند اداره کشور از دین مردم جدا باشد    

رای شناختن حقوق و عمل کردن به آنها است، سر جای عبارت دیگر دین که ب
اگر . مدار باشد، سرجای خودش خودش قرار بگیرد و دولت هم که باید حقوق

این دو یکی شدند و دولت و کشورداری و دین در دست فقها قرار گرفت و یا 
این . شود و هم دولت دولت دین را وسیله کار خود کرد، هم دین فاسد می

های گذشته و در این دوران،  در دوران. است ها آموخته ه به جامعهواقعیت تجرب
بویژه دین به . در طول تاریخ، هر زمان دین و دولت یکی شدند هردو فاسد شدند

فساد گرائیده و از اصل خود جدا و بیان قدرت گشته و وسیله کار قدرتمداری 
دچار وضعیتی کسانی که نخواهند از تجربه تاریخ درس بگیرند، . است  گشته

  .شوند که ما ایرانیان گرفتارش هستیم می
در طول تاریخ، دولتهای دین ستیز، دین را که بیان آزادی است، جهت      

تحکیم و مشروعیت بخشیدن به خودکامگی خویش، با کمک متولÎیان دین 
یا اینکه متولÎیان قدرت پرستِ . اند و بکار برده  فروش، به بیان قدرت تبدیل کرده
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، »مداری و اجرای احکام دین به نمایندگی از خدا و با ادعای دین«ین، خود، د
از خود بیگانه کردن دین  چنان . رانند و می  با خودکامگی بر مردم حکومت رانده

اند،  استمرار پیدا کرده و دین از خود بیگانه، در ذهنیت نسلها که از پی هم آمده
ا قدرت، امری بدیهی و دین فرموده است که  تنظیم رابطه ب چنان رسوب کرده

است که  بقول معروف، دامنۀ شرع اقدس چنان وسیع شده. است  باور شده
توان برای هر جرم و جنایتی، مشروعیت و توجیهی دینی تراشید و  می
بنابر این، تا زمانی كه این مشكل حل نشود یعنی دین طبیعت . تراشند می

زادی انسان و حقوق طبیعت و جانداران خویش را که بیان حقوق و استقالل و آ
است را پیدا نكند، بشر به جای دستیابی به آزادی و استقالل و حاکم شدن بر 

تردید تا زمانی كه  بی. همچنان در بندگی قدرت می ماند سرنوشت خویش، 
کند، ادیان از دست متولیان قدرت  قدرت محور است و دین را از خود بیگانه می

ود و به فطرت خود كه  بیان آزادی و حقوق ذاتی انسان ش پرست خارج نمی
تواند  راست پنداری و راست گفتاری و راست کرداری می. گردد است بازنمی

های صاحبان حقوق با یکدیگر بگرداند و  قدرت و نمادهای  ها را،  رابطه رابطه
ها آزادی و استقالل، به معنای  مختلف آن از جوامع رخت بربندند و انسان

  . رست كلمه، بازجویندد
های مسلمان،  های مسیحی و چه درجامعه در طول تاریخ، چه در جامعه     

متولیان دین كه مشروعیت به استبداد امپراطوران و شاهان خودكامه بخشیده و 
اند، دین را از طبیعت خویش بیگانه و  ای را بنیاد نهاده یا خود والیت مطلقه

ه روش رشد از راه عمل به حقوق است، با نقشی نقش آن را که بکاررفتن بمثاب
. اند که جز توجیه کردن قدرت و مشروعیت بخشیدن به آن نیست جایگزین کرده

اند و یا خود والیت مطلقه برقرارکرده  یا به جبارگری جباران مشروعیت بخشیده
  .اند و دین را وسیله توجیه آن کرده
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ها است که، به هنگام  عد از آنعلی تنها حاکمی از خلفای راشدین  و ب     
این امر،  امر شماست   ای مردم،« : است بیعت مردم با خود، به صراحت گفته

هیچ كس به جز كسی كه شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما . 
ساله[ آن حضرت، حتی یك مورد را  در تمام دوران خالفت پنج  .»را ندارد

رت مدعی شده باشند كه امارت را خداوند به من توان سراغ کرد كه آن حض نمی
گویند این واقعیت که همسری و همدمی دین  ها فراوان می نمونه. اند ارزانی داشته

شود، یک امر واقع مستمر  و دولت، سبب فساد دین و دولت، بخصوص دین می
و اÏÎÐ، از . است که ما نخواستیم از گذشته تجربه بیاموزیم  حقیقت این. است

یت مطلقه پاپ و بنی امیه و بنی عباس تا  دولت صفویه و خالفت عثمانی و وال
نازیسم و استالینیسم و والیت مطلقه فقیه، امر واقع مستمری را تشکیل 

آموزد که همدمی و همسری دین و  دهند که به هرکس که بخواهد بیاموزد، می می
ار گرفتن دین سر قر. گردد دولت سبب فساد هردو و تباه شدن روزگار مردم می

قدر  جای خود و استقالل آن از دولت، نه تنها دین را حذف نمی کند، آن را بی
گرداند، بر قدر آن هم می افزاید،  بلکه نقشی را که دارد و باید داشته   هم نمی

راهبر انسان در عمل کردن به حقوق و گشاینده افق : یابد باشد را باز می
ردار شدن انسان از استقالل و آزاد خویش به معنویت به روی انسان، و برخو

  . کمال می شود
آزادی انسانها متحقق كنند با حذف دین از جوامع،  کسانی كه فكر می     
اگر نه، در . گردد، یا از قدرت از خود بیگانه ساز غافلند و یا بنده آنند می

اینان اگر ازتجربه . رفتند شناخت دین و هم انسان به کجراهه نمی
کردند که فسادپذیری زوج دین و  آموختند و امر واقعی را شناسائی می می

کردند  درک می. شدند دولت توسط قدرت است، در پی حذف قدرت می
رود، نه  که دین در ترکیب علم و فن و زر و زور که در رابطه قوا بکار می
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در توجیه . زیرا در این ترکیب بکاربردنی نیست. حضور دارد و نه نقش
پس نقد . رابطه قوا و بکار بردن آن ترکیب در این رابطه، بکاربردنی است

آزادی بماند، کاری است که باید که بیان قدرت نگردد و بیان  دین برای این
انگاشتند، مسلم کرد که  تجربه حذف دین که مدعیان آن را ممکن می. کرد

زیرا چه رابطه حق با حق و چه رابطه قوا، نیاز به . کاری ناشدنی است
اگر دین روش رابطه حق با حق برقرارکردن، . توجیه و مشروعیت دارد

کند و یا  بطه قوا را توجیه میاست و را نباشد، یا از خود بیگانه شده
. کند ایدئولوژی جای دین را گرفته و دین گشته و رابطه قوا را توجیه می

وضعیت امروز جهان بخاطر غفلت از این واقعیت است که اگر قرار باشد 
نه با زور که با حق ترکیب شوند و در ... علم و فن و نیرو و سرمایه و

  .نیاز با بیان استقالل و آزادی استرابطه حق با حق کاربرد پیداکنند، 
ها  اند دین را حذف کنند، ضایعه بر ضایعه  هر زمان خواسته: گوید تاریخ می      

ها  کند که در رابطه چراکه علم چون در ترکیبی شرکت می. است  افزوده
ها و بکاررفتن ترکیبی که خود در آن  تواند به رابطه رود، نمی بکار می

با حذف دین، . نیاز به فکر راهنما است. یت ببخشدشرکت دارد، مشروع
شود، جز بیان قدرتی که در تخریب و  فکر راهنمائی که جانشین آن می

  . تواند باشد سازیهای بزرگ، بکاربردنی است، نمی ضایعه
بنابراین هر چه كوشش شود دین طبیعت خویش را باز یابد كه بیان آزادی     

آید، باز هم كم  قل و منطبق بر فطرت انسان، میاست و بکار زیستن آزاد و مست
بدون شك در جوامع آزاد و مستقل است که پرستش قدرت و نمادهای . است

انبیا از غفلت به در آمدن و . کند مختلف آن به سمت از بین رفتن میل می
همواره بر آزادی، استقالل و  حقوق خویش، وجدان داشتن و عمل به این 

هیچ پیامبری راه و . اند طه آنها با خداوند را آموزش دادهحقوق، از رهگذر راب
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. کند روش سلطه بر مردم و والیت مطلقه جستن بر آنها را تبلیغ و ترویج نمی
شود و  مرام او، مرام یک اقلیت می. گروند داند جز زورباوران به او نمی زیرا می

تجربه . خیزند ر میبا تغییر رابطه قوا، هم سلطه آن اقلیت و هم مرام از میان ب
آلمان و ایتالیا و روسیه و اسپانیا و ایران نیز حاکی از این واقعیت است که 

در . شدند نیز غیر از آن شدند هائی که پیش از تصرف قدرت تبلیغ می اوال، مرام
و ثانیا، با پایان پذیرفتن . جریان برقراری استبداد مطلقه، از خود بیگانه شدند

  . ن، عمر مرامشان هم تمام شدعمر دولت استبدادیا
قرار، سلطنت و والیت مطلقه فقیه و پاپ هیچكدام ودیعه الهی  بدین     
اند و هیچكس را نشاید كه به نام خدا و دین او بر مردم والیت و آنهم  نبوده

مطلقه بطلبد و باید دانسته شود که تنها با دروغ، ساختن� قدرت بنام خدا و دین 
برای خواننده این سئوال مطرح شود که اگر هدف انبیاء  شاید. شود ممکن می

است، از چه رو، در دورانهای  ارائه  مرام با هدف سلطنت و سلطه بر مردم نبوده
عباس، صفویه، عثمانی  امیه، بنی های بنی گذشته، استبداد فراگیر پاپ و سلسله

ها  بطهرا: است اند؟ پاسخ این برپا و جباران بر مردم سلطنت یافته... و
قدرت نیاز . است های قوا گشته و ترکیب علم و فن و زر و زور کاربرد یافته رابطه

دروغ هم . است به توجیه و مشروعیت پیدا کرده و این نیاز، به دروغ کاربرد داده
ها و  خاطر است که تاریخ دین بدین. که جز پوشاندن حق و حقیقت نیست

آنها یا پوشاندن آنها با پوشش دروغ ها تاریخ از خود بیگانه شدن  ایدئولوژی
گویم اگر دروغ از جوامع رخت بر بندد، بهشت  بدین علت است که می. است

  .موعود در همین دنیا ساخته خواهد شد
قرار، تنها زعمای دین اما قدرتمدار نیستند که منشاء ساخت و گسترش  بدین    

دروغ در جامعه هستند، بلکه هر قدرتمداری در هر سلسله مراتبِ قدرت که باشد 
مقصر اصلی . کند به دروغ نیاز پیدا می - حتی در جمع کوچک خانواده  -
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تمدار، روشفکران در روحانیان قدر. قدرت، لذا، دروغگویان در خدمت قدرتند
بسا روحانیان قدرتمدار از . پذیر مقصران هستند  خدمت قدرت و مردم دروغ

همه بیشتر مقصر هستند، زیرا اگر دین، دین حق باشد، حقوق مالط جامعه 
و اگر دین بیان قدرت . شود شوند و حقوق محتوای وجدان اخالقی مردم می می

گسلد و جامعه را به فردهای اسیر  می های پیوستگی را بگردد، رابطه قوا، رشته
  .  کند قدرت بدل می

ها، در قدرت، به دروغ نیاز مبرم  حاکمان و قدرتمداران در همه دروان    
روحانیان قدرتمدار، در هر مرام، مسلک و دینی که هستند . اند و دارند داشته

رغ را اینان دروغ ساختن و گفتن دو. تولید کننده و رواج دهنده دروغ هستند
در . به این علت حاکمان و روحانیان الزم و ملزوم یکدیگرند. کنند نیاز جایز می

بخشی از جوامع امروز هم که ظاهراً روحانیون به کنار هستند، متأسفانه 
دستگاههای روابط عمومی نقش روحانیون را در مشروعیت بخشی و گسترش 

  . کنند دروغ برای قدرت های حاکمه بازی می
تر بگردد، فهرست و یا جدول  برای اینکه این گفته برای خواننده ملموسحال     

  :شود که فقها در آن قرار می گیرند کوتاهی از دو وضعیتی ترتیب داده می
 

  زمان نیاز داشتن به دروغ  زمان نداشتن نیاز به دروغ
قاعده اصلی دروغ حرام و از گناهان 

  کبیره
  اما در شرایطی جایز و حتی واجب   

دروغ ولو به ضرر شما باشد     جایز 
  نیست           

  ولی دروغ مصلحت آمیز واجب است

اما برای دفع افسد به فاسد جایز و خدا   دروغگو را                    
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  واجب  لعنت کرده            
دروغگو دشمن      خدا و          

  رسول است
دروغ برای حفظ حکومت اسالم 

  واجب
کسی نمی شود               به هیچ 

  دروغ گفت
دروغ به زن و فرزند برای حفظ  

  خانواده جایز
دروغ گفتن حرام  و دروغگو مغضوب 

  خداوند              
  مصلح با دروغ را خدا دوست دارد

  دروغ به کفار ایرادی ندارد و جایز  دروغ گفتن به هیچ کس مجاز نیست
  
    

دهد چسان حرام، بنابر نیاز قدرت، حالل و بلکه  آیا جدول فوق، نشان نمی     
است، بر  شود؟ تأمل در تمامی مواردی که دروغ جایز و یا واجب شده واجب می

  :کند که این موارد، جز تنظیم رابطه با قدرت نیستند ما معلوم می
شود، فقط و فقط، شرائطی  شرائطی که، در آن، دروغ جایز و حتی واجب می ●

اگر بنابر عمل به حقوق باشد، هرگز چنین . آورد ید میاست که قدرت پد
  آید؛ شرائطی پدید نمی

. آید که بنابر عمل بر حق و گفتن حقیقت نباشد وقتی پای مصلحت بمیان می ●
بنابراین، حق را انسان دارد و مصلحت را، همواره و بدون استثناء، قدرت 

لذا، تقدم و تسلط مصلحت بر حق و حقیقت، تقدم و تسلط قدرت بر . سنجد می
ن دروغها آمیز، زیانبارتری بدین جهت است که دروغ مصلحت. شود حق می

  است؛
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با . کند ای است که قدرت ایجاد می فاسد و افسد یا بد و بدتر مدار بسته ●
شود، بلکه تسلیم شونده به  گرفتار شدن در این مدار، افسد به فاسد دفع نمی
کند و بدین تصدیق، قدرت  فاسد از بیم افسد، سلطه قدرت بر خود را تصدیق می

  کند؛  ا بیشتر میبزرگ و متمرکز و میزان تخریب خود ر
دین اگر در بردارنده حقوق و روش عمل به آنها باشد، دروغ بدین خاطر که  ●

تواند  پس وقتی دروغ می. شود بخش می پوشاندن حق است، برای دین زیان
گر قدرت تبدیلش کرده  بسود دین باشد که دروغ دین را پوشانده و به توجیه

  باشد؛
هده کردیم که قدرت تا دین را از خود مشا. دولت دینی خود یک دروغ است ●

پس دروغ برای حفظ و استحکام دولت . تواند بکارش برد بیگانه نکند، نمی
در . جایزاست) حکومت دینی(دینی جایز است، یعنی دروغ بخاطر دروغ 

حقیقت، بمحض همسر شدن دین و دولت، دولت دینی شروع نشده به دین 
  والیت فقیه شد؛همانطور که دولت . شود دولتی بدل می

دروغ به زن و فرزند که خانواده را از پایه اساسی که اعتماد است محروم  ●
شود، نه به ذهن  دوستی و عالقه با رابطه قوا جانشین می  کند، جز وقتی رابطه می

گرترین انواع  این نوع دروغ نیز ویران. شود آید و نه بر زبان جاری می در می
راند و این قلمرو را به  ستی را از قلمرو خویش میزیرا عشق و دو. دروغها است

  و بهمین دلیل،. آورد تصرف قدرت در می
شود، بلکه تا بخواهی آن را سست  نه تنها موجب استحکام خانواده نمی ●

  . کند می
با وجود مبرهن بودن این واقعیت که تا قدرت را بر حق مسلط نشناسیم،       

کند، لذا، طبق قاعده اصلی دروغ  حرام و از  دروغ به ذهن نیز خطور نمی
گناهان کبیره است، ولی با تسلیم شدن به تنظیم رابطه با قدرت، جایز بلکه 
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این اصل را وارونه شود؟ اگر فقهای برآورنده نیاز قدرت به دروغ،  واجب می
اصل بر دروغ گفتن است ولی در موارد فوق حرام و از : گفتند کردند و می می

کند، قطعاً جامعه و مردم  گناهان کبیره است، چون این موارد را قدرت ایجاد می
  .کمتر به دروغگویی معتاد می شدند

ه فقهی که تحریف شده و اساس آن بر قدرت  استوار است و در حقیقت ب    
است، چنان بالئی بر سر قرآن و دین  جای بیان آزادی بیان قدرت گشته

دین را از پایه و مایه خود که حق است، جدا و قدرت را . است که مپرس آورده
گاه . است پایه و مایه آن ساخته جدول مقایسه کوتاه زیر، ما را از شدت بالئی آ

  :اند کند که بر سر دین آورده می
  
  

  دارفقه  قدرتم  قرآن
  به زور باید همه را مسلمان کرد  در پذیرش دین اجبار و اکراه نیست

  سزای مرتد اعدام است  خروج از دین سزایش با خداوند است
  زن ها دون مردان هستند    برابرند... همۀ انسانها از زن و مرد و

سزای مرد و زن زنکار صد تازیانه 
  است  

  مرد و زن زناکار باید سنگسار شود

  فقیه حاکم  و راهبر مردم است        پیامبرسلطان و یا حاکم مردم نیست
رسول وکیل�، هادی و نگهبانِ مردم 

  نیست  
  فقیه وکیل و هدایت کننده مردم است   

را خدا و رسول به فقیه ) حکومت(=امر  امر مردم با خود مردم است            
  داده
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  ما باید همه را  به بهشت ببریمبهشت و جهنم با اختیار و دست مردم     
پیامبر مبشر، منذر و بالغ المبین 

  است  
  مردم  صغارند و فقیه همه کاره  آنها

   
  

تمامی قدرتی که در جدول فوق در فقیه و یا سلطان جمع شده است، از     
نه شدن با قرآن ممکن گشته ناحیه دروغ بستن  بر خدا و رسول و امام و بیگا

چون او . یک از موارد باال برای پیامبرروا نیست و اال بر اساس قرآن، هیچ. است 
دهند، با او  فقیه و یا سلطانی که به خود اختیار می. مبلغ و مروج حق است

  . شوند بیگانه و با قدرت یگانه می
دگان با من  هم نظر با توجه به دو جدول فوق که البته کامل نیستند، خوانن    
شوند که اگر دروغ از جوامع رخت بر بندد، بهشت موعود در همین دنیا  می

  .  شود ساختنی می
   

ای بخواهد به اخالق پایبند و از زندگی سالمی  قبال� یادآور شدم که اگر جامعه   
المقدور ریشه دروغ بر کنده شود و جامعه  گلستان  برخوردار باشد، باید حتی

و اگر چون نظام والیت مطلقه فقه  اخالق را که رهائی از قید . راستی بگردد
فش را بزنیم و برای حفظ قدرت، است، قید گمان بریم و بزدائیم و یا فقط حر

تحت نام دین، شرع اسالم، قرآن، دروغ بسازیم و رابطه با یکدیگر را با آن 
ها و  ها و خیانت تنظیم کنیم، دورغ پایه و مایه تولید انواع جرائم و جنایت

های اجتماعی  گردد که، پوشیده از آسیب زاری می  شود و جامعه شوره فسادها می
  . ماعیو نابسامانی اجت
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در این رساله، هدف این نبود که، به لحاظ فلسفی و یا دینی، به اثبات نیاز    

بنابراین که . نیاز جامعه به اخالق امری بدیهی است. جامعه به اخالق بپردازم
انسان بدون فکر راهنما وجود ندارد، همه کس، از هر دین و مرام، جامعه را 

زیرا سنجیدن هر فکر و سخن و عملی به حق، کار . ننددا نیازمند اخالق می 
باز هم هدف این نیست که استدالل و اثبات شود که . وجدان اخالقی است

اخالق بایستی بر پایه  دین و خدا  استوار باشد و یا مستقل از دین  که در هر 
دست اند و به قدر کافی کتاب و نوشته در  دو مورد استدالل و نظریه ها ارائه شده

است و هر کس حتی بدون مراجعه به استدالهای طرفین، اگر به ضمیر و باطن 
انسانی  و یا اصل خود مراجعه کند، به پایه ای که اخالق باید بر آن  استوار 
باشد خواهد رسید و اگر هم  یقین برایش حاصل نشد، برای جامعه مشکل 

ردی و جمعی به اخالق همان اندازه که همگان، در زندگی ف. ایجاد نخواهد کرد
  .کند نقش بدهند، برای سالمت و رشد جامعه کفایت می

شود  باز هم در صدد نیستم به تعاریف مختلفی که از اخالق شده و یا می    
گرچه حکما و . اما این نکته مسلم است که اخالق عمل به حق است. بپردازم

د، اما کار اخالق ان علما اخالق را به حکمت نظری و حکمت عملی تقسیم کرده
. اخالقی که جامعه بدان نیاز دارد، این اخالق است. سنجیدن عمل به حق است

اخالقمند است و ... ای، دولتی و گوید شخصی، جمعیتی، دسته عمل است که می
به لحاظ  نظر دینی، نظری که نقش پوشش را . یا در بند قدرت ضد اخالق است

اما بنابر نظری که . شود شود، ساقط می یک گناه مرتکب» ولی فقیه«دارد، اگر 
امر که از والیت مطلقه برخورداراست، بنابر  بیان قدرت و مالک عمل است، ولی
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تجربه والیت فقیه ما را بر این .  تواند خالف حق بگوید و بکند مصلحت، می
آید، نظری  است، که نظر راهنمائی که بکار وجدان اخالقی می حقیقت واقف کرده

. شود زیرا به حق است که عمل قابل سنجیدن می. اجد حقوق باشداست که و
بنابراین، دو وزنه، یکی . توان سنجید اگرنه، تنها به قدرت است که عمل را می

اگر وزنه ای که وجدان اخالقی بکار . آیند حق و دیگری قدرت، بکار سنجیدن می
ده و ضد حق باشد، جواز ارتکاب عمل قدرت فرمو) دروغ(برد، حق پوشیده  می

  . چنین وجدانی را معتاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت گوئیم. دهد را می
قرار، به علت اینکه دروغ زبان رسمی دولت والیت فقیه است و برای  بدین     

استمرار و نگهداری دولت، هر لحظه و هر ساعت نیازمند دروغ است، به ضرس 
است که  هدف این رساله این. رار داردها ق قاطع در زمرۀ بد اخالق ترین دولت

دروغ به هر . دروغ است اخالقو  ریشه فساد و تخریب جامعه معلوم کند
و .  نوع و شکل و یا تحت هر عنوانی که باشد باطل و از گناهان کبیره است

  :و به قول حکیم فردوسی. دروغگو ستمکار و ستم پیشه است
  

  که از داد  باشد روان   تو شادبهر کار فرمان مکن  جز بِداد         
  زبان را مگردان بگرد دروغ         چو خواهی که تخت از تو گیرد فروغ

  
که روح عالم هستی بر راستی که حق « و باز مایلم این نکته را یادآور شودم      

باشد و نه دروغ و یا دروغ مصلحت آمیز که  و هستی شمول است، استوار می
ام، اگر انسانها هر کاری خواستند  بنابر نظر و تجربه. ستدروغ با کاله شرعی ا

بکنند ولی دروغ نگویند و دروغ و انواع  آن از جهان رخت بربندد، دنیا 
  ».گلستان خواهد شد و بهشت موعود با راستی در همین دنیا ساخته خواهد شد
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دید  و اگر توانسته باشم این ریشه فساد و سلطه بر مردم را آشکار در معرض    
در این فصل . توفیق همه از اوست. دانم همگان قرارداده باشم، خود را موفق می

که آخرین فصل این رساله است، به اخالق ایرانیان که بر راستی و درستی استوار 
کرده است و فقهای قدرتمدار آن  بوده اند، محض عبرت آموختن  را گرفتار بال 

  :پردازم حاکمان فقیه و مردم، می
  

)*&�/& +�3� �&3�/& $�/�� � $�/&�  � 4��2& �& (:  
بنا . های اخالق در جهان است ها و کتاب ایران صاحب پرشمارترین پند نامه    

آنها هرگز . است ترین کار نزد ایرانیان دروغ گفتن بوده ننگینبر متون تاریخی نیز 
و فرزندانشان  که بر اثر راستگوئی جان خود گفته اند ولو با علم به این دروغ نمی

ترین کار محسوب  دروغ گفتن و وامدار بودن ننگین .تباه به خطر خواهد افتاد
شاهنامه حکیم ابواقاسم فردوسی هم  شاهدی است بر اینکه  . شده است می

  :توجه کنیم. است اخالق ایرانیان بر راستی و درستی استوار بوده
   

گو و درست کردار بوده و کنند که ایرانیان راست یونانیان گزارش می      
به هنگام «: است های اخالقی ایرانیان بوده راستگوئی و درست کرداری از ویژگی

گاتون لئونیداس خبر داد که  حمله خشایارشا به یونان در جنگ در دره ترموپیل آ
لئونیداس برای . خواهد با تو صحبت کند است و می ای آمده از سپاه ایران نماینده

دگان ارتش ایران لباسهای خود را تجدید کرد و از آگاتون پرسید که دیدار با نماین
گاتون گفت، یکی از سرداران بنام هیدارنس و   ۹نماینده ارتش ایران کجاست؟ آ

باشند  اند و منتظر می نفر از سربازان گارد جاویدان در خارج از گردنه توقف کرده
گاتون گفت تنها نرو تن از سربازان را با تو  صبر کن تا من چند. که تو بروی آ
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خواهی چند نفر از  لئونیداس پرسید برای چه می. بفرستم که مستحفظ تو باشند
گاتون گفت، برای اینکه تو یک نفر هستی و آنها  سربازان را با من بفرستی؟ آ

توانند ترا به قتل  نفر آنان از سربازان گارد جاویدان هستند و می ۹ده نفر و 
لئونیداس گفت، من احتیاج به مستحفظ ندارم زیرا . نندبرسانند یا دستگیر ک

دانم که ایرانیان راستگو و درست  روم و می برای مذاکره با یک سردار ایران می
بعد از این گفته لئونیداس به تنهائی به . کنند کردار هستد و خدعه و خیانت نمی

  )۱٤۱(» راه افتاد
گفتند ولو  هرگز دروغ نمیرانیان باز بنا به گزارش ملل آتن و اسپارت ای      

به : دانستند که بر اثر راستگوئی جان خود و فرزندانشان تباه خواهد شد می
بنام ) تب(هنگام لشکر کشی خشایارشا به یونان مردی یونانی، از کشور 

، پیش شاه آمده بود که در ازاء دستمزد راه فرعی را برای دور زدن »افیالس«
پادشاه ایران گفت، اگر تو بتوانی قشون مرا  از . ان دهدگردنه ترموپیل به او نش

. قدر زر به تو خواهم بخشید که قادر به حمل آن نباشی این  کوه عبور دهی،  آن
افیالس گفت اول طالها را به من بده، چون بعد از آن ممکن است به قول خود 

و ) آتن(ل آیا از مل« خشایارشا پرسید " توانم کاری بکنم عمل نکنی و من نمی
نه : ای؟ جوان یونانی گفت اسپارت هم چیزی راجع به صفات ملت ایران نشنیده

خشایارشا گفت، اگر تو با ملل آتن و اسپارت آمیزش . ای پادشاه ایران
هائی هستند و یکی از آنها  شنیدی که ایرانیان دارای ویژگی کردی از آنها می می
ند که بر اثر راستگوئی جان خود و گویند ولو بدان است که هرگز دروغ نمی این

انواع دروغ گفتن مثل فریب دادن و دیگران را . فرزندانشان تباه خواهد شد
اساس دلگرم کردن و خلف وعده نمودن نزد ایرانیان از گناهان غیر  های بی بوعده

قابل بخشش است و از این حیث تمام افراد ملت ایران متساوی هستند و قول 
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لت من  باندازه قول پادشاه آنها که من هستم دارای ارزش کوچکترین افراد م
  ) ۱٤۲(» .است
هرودوتوس هم این خاصه ایرانیان که ننگین ترین کار نزدشان دروغ گفتن       

و آنچه کردن آن برایشان حرام است، گفتن آن نیز «: است است را گزارش کرده
ت و پس از آن وامدار ترین کار در نظر ایشان دروغ گفتن اس ننگین. حرام است

  )۱٤۳(»  بودن 
ترین کار نزدشان  که ننگین های سازنده هویت ایرانیان، این و این ویژگی      

گویند ولو بدانند که بر اثر راستگوئی جان خود و  دروغ گفتن است و دروغ نمی
ای  فرزندانشان تباه خواهد گشت و این واقعیت که بنابر قرآن، یکی از چهاردسته

آمیز دارد؟ آیا  شوند، کذابان هستند چه نسبتی با دروغ مصلحت شوده نمیکه بخ
فقهای قدرتمداربا جواز ساختن برای دروغ مصلحت آمیز، دروغ را در جامعه 

اند؟ آیا از خود و از  اند و ویژگی پایه هویت را ویران نکرده ایرانی نهادینه نکرده
اند، شرمسار نیستند؟ آیا  دینه کردهخدا و پیامبر که بنام و مجوز آنها دروغ را نها

شود و پایمال کننده حقوق  دروغ بزرگترین ستمی نیست که به جامعه وارد می
  آنها نیست؟

ستمکاران دروغگویانند .  دروغگوئی صفت پایه و بارز هر دیکتاتوری است     
و چون ظلم و ستم به دیگران بیماری . کنند که در جامعه ظلم و ستم پیشه می

کنند و  دروغگویان انسانهای بیماری هستند که نخست به خود ظلم می است،
اینان جامعه را . کنند انسانیت خود را با دروغ و ستم به خود و دیگران تباه می

کنند و در نتیجه و با این حربه بر آنها به ناروا حکومت  هم به درغگوئی معتاد می
  . کنند می
ن خوی و خصلت راستگوئی که هر گز به حاکمان فقیه که از مردمی با چنی    

شوند ولو بدانند که بر اثر راستگوئی جان خود و فرزندانشان  دروغ متوسل نمی
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بعد از قریب به چهار دهه حکومت و کشورداری، آنچه رواج . تباه خواهد شد
دروغ، در . اند،  بر دروغ استوار است اند، دروغ و آنچه ساخته و پرداخته داده

آمد  این فساد ریشه پدید نمی. است همۀ شئون زندگی را فراگرفتهانواع خود، 
گفتند و دروغ گفتن را آموزش  اگراز حاکمان، رأس تا ذیل، به مردم دروغ نمی

همانگونه که حاکمان فقیه برای استمرار و نگهداری دولت خود شبانه . دادند نمی
در گرو دروغگویی روز به مردم دروغ می گویند، مردم هم می پندارند نجاتشان 

  .     الناس علی دین ملوکهم: اند از قیدم گفته. است
پرسم اگر همۀ مردم این مرز و بوم از دینی که شما  از حاکمان فقیه می     

اید، روی برگردانند، چه گناهی برعمل  معرفی کرده و به عمل خود، شناسانده
بیابند و بدان عمل  آنان مترتب است؟ اگرهم آنان بر آن نشوند که دین حق را

  .کنند، آیا مقصر گناه مترتب بر آن، جز شما  کس دیگری است؟ قطعاً خیر
ای دارای حکم معینی است که  اصولیون و فقهای مخطئه می گویند، هر واقعه    

. کار نیستند ولی گناه. یابد و مابقی خطاکارند فقط یک نفر به آن حکم دست می
گویند صاحب رأی مکلف نیست که به دلیل   برعکس شمار بزرگی از  فقها می

چنانچه به حکم . را استناباط کند پیچیدگی و مشکل بودن موضوع، حکم آن
ان للمصیب . صحیح دست یابد دو اجر و اگر خطا کند دارای یک اجر است

بینیم فقهای شیعه و سنی دست خود ر ا باز  می. اجران و للمخطئی اجراً واحد
ای فتوا بدهند و نگران خطا بودن  ه در باب هر مسئلهاند برای آن ک گذاشته

! کار یک اجر هستند تازه اگر هم خطا بکنند، باز طلب. فتوای خود هم  نباشند
پس، چه باک از این که، فارغ از نتیجه و خسارتی که یک فتوای غلط ببار 

  . آورد، در تمامی بÃعدهای زندگی فتوا بدهند می
بر من روشن است  که تا بر کشور ما فقه و فقاهت تکلیف مدار و بریده از 

شناساند، همین آش است و  حقوق و اصول راهنمائی حاکم است که قرآن می
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منتهی هر زمان بر روحانیون قدرتمدار، بخاطر امری از امور، فشار . همین کاسه
مانند تا  فرصت میکنند و منتظر  زیاد وارد آید، آنها موقتاً عقب نشینی می

لذا، در دام دولت والیت .  دوباره  به همان خط  ومسلک  قدرتمداری بازگردند
مطلقه فقیه افتادن که مثال� برای اینکه جلیلی انتخاب نشود زید را انتخاب کنیم 

ای را بزنیم سعی کنیم حسن خمینی و یا هاشمی بیاید و  و یا برای اینکه خامنه
البته  . کند درد ماندن در زندان بد  بدتر را بیشتر نیز می.کند  دردی را دوا نمی...یا

برای حل معضل و نجات از دست والیت فقیه چه راهکاری بایستی انتخاب 
شود، بهترین شعار و بهترین کار چه می تواند باشد نیازبه بحث جدی دارد که از 

  .  حوصله این رساله خارج است
آن دسته از علمای اسالم چه شیعه و چه سنی، این رساله را با  پیشنهادی به   

  :برم  که دین را بیان آزادی و اختیار می دانند، به پایان می
  

  ��I-'�	:  
  

توان از بند معضل اسفناکی که دامنگیر جهان اسالم و خودِ اسالم   چگونه می    
حدیث : است، رهائی یافت؟ آیا برای پیدا کردن راه حل نباید به الف  شده
  :است است و این العاده مشهور و معتبری عمل کنیم که از پیامبر نقل شده فوق
های شب تاریک در هم آمیخت و شما  آنگاه که انواع بال و شدت مانند پاره«     

قرآن راهنماست و، به ]که[را فرو پوشید، بقرآن بچسبید و به آن پناه برید 
 ) ۱٤٤(» کند بهترین راه، داللت و هدایت می

« ها شدید به قرآن مراجعه کنید زیرا  وقتی دچار فتنه: گوید و امام علی می     
های شما در آن  قرآن کتاب خدا، کتابی است که راه حل اختالفات و کشمش
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تواند حق  و باطل را به آسانی از هم جدا و روشن  کتابی است که می. است
  ) ۱٤٥(» ...سازد
شوند و  است که قندیلهای آن خاموش نمی و قرآن روشنائی«: و باز فرمود     

های آن ویران  و بنائی است که پایه] میان حق و باطل[جدا کننده است 
های علم دریاهای آن  و  پس قرآن کان ایمان و مرکز آن، و چشمه... شود نمی

 )  ۱٤٦(» سنگهای بنای اسالم پایه های آن
هرگاه حدیثی از من به شما «  :و باز بنا بفرموده پیامبر که مورد اتفاق است    

را بر کتاب خدا عرضه کنید پس آنچه با کتاب خدا موافق است بپذیرید  برسد آن
هر حدیثی ولو از ) ۱٤۷(» را بر سینۀ دیوار زنید و آنچه با آن مخالف است آن

شخص پیامبر نقل شود باید آن را بر قرآن عرضه کرد و اگر موافق قرآن بود آن 
رهنمودهای قرآن از این . ه مردودش شمرد و به دیوارش زدرا پذیرفت و گرن

از ظن و گمان باید پرهیز کرد، زیرا با ظن و گمان انسان به حقیقت : قرارند
و ) ۱٤۸(».کند نیاز نمی ظن و گمان انسان را از حق بی« : شود رهنمون نمی

  )  ۱٤۹(»زنند کنندو جز تخمین نمی جز از ظن پیروی نمی«کسانی که 
با رهنمود قرآن کسی که در بارۀ چیزی علم ندارد نباید مجادله و بحث و    
قرآن مردم را از ) ۱٥۰(».کنید چرا در آنچه که بدان علم ندارید، مجادله می«:کند

از آنچه نسبت بدان علم «. کند پیروی کردن از آنچه بدان علم ندارند، منع می
ه بدان علم دارد باید پیروی بنابر این، انسان از آنچ) ۱٥۱(».نداری پیروی مکن

کند و از ظن، گمان، تخمین، حدس و قیاس دوری جوید زیرا اینها مخالف علم  
بلکه انسان را درپیروی . شوند و حق هستند و انسان را به حقیقت رهنمون نمی

: فرمود) ص(به همین دلیل، پیامبر. کنند تر می های نفسانی، خودکامه از خواهش
و یا امام ) ۱٥۲(»ترین دروغها است زیرا گمان دروغاز گمان بپرهیزید «

کسی که شک کند یا گمان برد، آنگاه یکی از آن « :به مفضل فرمود) ع(صادق
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دو را مبنای کارش قرار دهد، حتماً عمل او ساقط و بیهوده است، همانا حجت 
  ) ۱٥۳(»و برهان الهی، حجتی واضح و روشن است

هرگاه محتوای خبر واحد و . شود لم حاصل نمیبر این پایه، از خبر واحد ع     
بنابر این، به . شود یا غیر واحد، حق نباشد، به ضرورت قدرت و ناقض قرآن می

آن دسته از علمای اسالم چه شیعه و چه سنی، که دین را بیان آزادی و اختیار 
شود که برای رها کردن دین از شر  دانند و نه بیان  قدرت، پیشنهاد می می

هائی نظیر داعش، القاعده، بوکوحراو و از این قبیل،  که از طریق گروه قدرت،
زند و برای رها شدن از برادر کشی و  آتش به هستی دین و مردم مسلمان می

خود کشی، از احادیث و روایات درگذرند و به قرآن که کتاب راهنمای دین و 
ین کنند، به یقین، هرگاه چن. داری از راه عمل به حق است، بازپردازند روش دین

بر وفق حق، مسائل مبتال به، . یابند دهند و حقوق را باز می هیچ از دست نمی
مسلمانان از بندگی قدرت رها . جویند حل می  بی نیاز به قدرت و زور، راه

راهنمائی که  شوند و با روش کردن زدودن خشونت، جهانیان را از اندیشه  می
  .کنند ردار میبیان استقالل و آزادی است، برخو

ها، با  اقل از وجود حق در آن توانند از احادیث بگذرند، حد و اگر هم نمی     
هزار  ٥-٤.  گر قدرت را نپذیرند خبر واحد توجیه. مراجعه به قرآن، مطمئن شوند

در این صورت . خبر متواتری که نزد شیعه و سنی مقبول را نیز به قرآن بسنجند
گری که هر دو بازسازی بنیاد شاهنشاهی هستند،  یهگری و فق است که از خلیفه

الخصوص  ها و علی بویژه شیعه. رها خواهند شد و حق به حقدار خواهد رسید
ایرانیان اگر نخواهد نسل یعد نسل از جامعه دین زدائی بشود، امری که هم 

است و اگر بخواهند دین بمثابه بیان استقالل و آزادی  اکنون قابل مشاهده
راهنمای آنها بگردد، باید بدون اتالف وقت، این پیشنهاد را عملی اندیشه 




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٧٤     

  

  

تا حد اقل، به لحاظ نظری، نسل جوان از این فقه قدرتمدار و دیکتاتور . سازند
  . پرور رهائی یابد

  
  
  

7- d3Q l�2 �� l�� � N� �� m� > ��Q  
»  مصلحت آمیز«تحقیق در باب دروغ خواننده ای محترمی که قسمت اول  

را مطالعه  »پیاده کردن اسالم وسوار کردن آخوند و فقیه  « یعنی
قبل از هر چیز از ناقد . کرده، نقدی نوشته و برایم ارسال کرده است

محترم که موجب شد تجربه ای بر تجربه هایم افزوده شود، 
  :نقد ناقد محترم به شرح زیر است. سپاسگزارم

 جناب آقای جعفری« 
 با سالم

» قسمت اول -تحقیق در باب دروغ مصلحت آمیز «با عنوان متن اخیر شما را 
از نظر گذراندم، در این متن به بخشی تحت عنوان سخنان آیت ال�ه خمینی 
اشاره کردید که به نظر می آید از نوشته ای که در وبالگ ها و سایت های 

نوشته شده اخذ شده » تناقضات در سخنان آیت ال�ه خمینی«مختلف پیرامون 
ال آن که در آن نوشته درست و نادرست بسیار به هم آمیخته شده و است، ح

 .بخش هایی از گفتارهای نادرست آن در نوشتار شما نیز ذکر شده است
 :به عنوان مثال، اشاره کردید
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اي خطاب به  ماده ۸از فرمان ۶درماده  ۱۳۶۱مرداد  ۱آقای خمینی در . ۲٫۱
 :کند ملت ایران اعالم می

ارد براي كشف جرم و گناه جاسوسي ديگران را بكند زيرا هيچكس حق ند«   
در  ۱۳۶۱مهر  ۱ولی درست دو ماه بعد در. »اين خالف مقررات اسالم است

پیام خود به دانشجويان، دانش آموزان، استادان و دبيران، در بازگشايي مدارس 
را دانش آموزان بايد با كمال دقت اعمال و كردار دبيران و معلمين خود «: گفت

زير نظر بگيرند و اگر خداي نكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند بالفاصله به 
 ».اين كار را به صورت مخفي انجام دهند... مقامات مسئول گزارش نمايند

صادر شد، آن هم  ۶۱آذر  ۲۴ماده ای آیت ال�ه خمینی در  ۸اما فرمان 
د پیام اول مهرماه، در مور. مخاطبش قوه قضاییه و ارگان های اجرایی بودند

بخشی که شباهتی با این متن که شما آورده اید، وجود دارد اما این عبارات را 
 :آن بخش این است. نتوانستم در آن بیابم

 
دانش آموزان عزيز با كمال دقت وبيطرفى اعمال و كردار دبيران و معلمين را 

ببينند بالفاصله به  زير نظر بگيرند؛ كه اگر خداى نكرده در يكى از آنان انحرافى
و خود دبيران و معلمين با هشيارى مواظب . مقامات مسئول گزارش نمايند

همكاران خود باشند تا اگر بعضى از آنان خواستند افكار انحرافى خود را در 
خالل تدريس به فرزندان ميهن اسالمىمان القا كنند، از آنان جلوگيرى نمايند؛ و 

با قاطعيت، مطلب را با مسئوالن در ميان در صورتى كه فايدهاى نبخشيد 
 .بگذارند

 !جایی به مخفی بودن گزارشات اشاره نشده است
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در قسمتی دیگر، درباره آقای بنی صدر، اشاره کردید که آیت ال�ه خمینی گفته 
كند و  اين آدم از اول ادعا ميكرد كه مسلمان است و براي اسالم كار مي: "اند
 "گويد  دروغ مي من هم از اول فهميدم. كذا

 :در حالی که به تصورم ایشان در مورد مجاهدین، یا منافقین چنین گفته اند
از اول ادعاى اين را مى كردند كه ما مسلمان ] اند،[مدعى ] منافقان[اينها 

و من هم از آن اول فهميدم كه دروغ مى گويند و بعد . هستيم و براى اسالم كذا
امپرياليسم هستيم، مخالف با امريكا هستيم، ما مخالف با ] مى گويند كه[هم 
اين هم معلوم بود دروغش، لكن امريكا فاش كرد اين مطلب را؛ اعالم . اينها

كرد، كاخ سفيد اعالم كرد كه از اين منافقين بايد پشتيبانى كرد و اين آدمهايى كه 
و مىگفتند كه ما مخالفيم با اين كشورهاى ستمگر، در كشورهاى ستمگر رفتهاند 

با اسالم مىخواهند مخالفت كنند، با ملت خودشان مىخواهند مخالفت كنند، 
 . لكن اينها هيچ ديگر عنوانى ندارند در اين كشور

که با آن چه در مورد آقای بنی صدر است متفاوت است، و البته در دوم شهریور 
 .ابراز شده نه در سوم شهریور ۶۰

مقاله ارائه بفرمایید، به گمانم بسیار در هر حال، اگر مستندی برای این بخش از 
 .روشنگر خواهد بود
  ».شاد و پیروز باشید

  

5 ��� ,Q�2 �� n/�	  
در صدد تحقق دقیق تر مسئله بر آمدم  و آنچه تا حال به دست آمده،  در       

اما قبل از اینکه به اصل .  پاسخ به ناقد محترم را در زیر مطالعه خواهید کرد
نقد بپردازم الزم است در مورد سخنان، گفته ها و نوشته های آقای خمینی نکته 
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احمد خمینی    ۱۳۶۷هریور موافق نامه نیمه اول ش: ای خاطر نشان شود
محرم الحرام  ۲۶/  ۶۷شهریور  ۱۷، به آقای خمینی و پاسخ  پنجشنبه )۱۵۴(

، وی به احمد اقا، احمد آقا مجوز هر نوع تغییر و کم و زیاد کردن در  ۱۴۰۹
و اینجانب در . اسناد، متون و گفته های آقای خمینی را از ایشان گرفته است

آن را  آورده  ۲۰۲-۲۰۵در ص» ین رژیمی بپاست؟آیا می دانید چرا چن«کتاب 
  .که در زیر و قبل از توضیح نقد آنرا مالحظه می کنید. ام
  

الهی خود متذکر  - اما نظر به اینکه اقای خمینی در انتهای وصیت نامه سیاسی
  :شده است

اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی واقعیت به من داده می شود و  - ۱« 
من به حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من  ممکن است پس از

نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه صدای من یا خط و 
امضاء من باشد با تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسالمی چیزی 

  .گفته باشم
را می  اشخاصی در حال حیات من ادعا نموده اند که اعالمیه های اینجانب - ۲

نوشته اند، این مطلب را شدیداً تکذیب می کنم؛ تا کنون هیچ اعالمیه ای را غیر 
که طی  ۶۶آذر  ۱۹اما این دو نکته تا تاریخ » .شخص خودم تهیه نکرده است

مراسمی وصیت نامه به مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی سپرده شده است 
مه ها هم تا آن زمان صادق می تواند معتبر باشد و تصدیق کارشناسی نا) ۱۵۵(

است و به نوشته های بعد از آن تاریخ بر نمی گردد زیرا در نکته دوم آمده است 
و این نکته »  .تا کنون هیچ اعالمیه ای را غیر شخص خودم تهیه نکرده است« 

اما از آنجا که ذهن . به اعالمیه تخصیص یافته و نامه ها را در بر نمی گیرد
ظ قدرت به چیز دیگری نمی اندیشد و خود و قدرتش را حق  قدرتمدار جز به حف




	� � ��ب �وغ ��»���� �����«            ١٧٨     

  

  

را ...مطلق می پندارد، هر عمل و تغییری چه در رفتار و چه در گفتار و چه در
حتی بعد از مرگ هم برای از بین بردن ضعفهایش آن را جایز و بلکه الزم می 

باشم من ممکن است دیروز حرفی زده «: بویژه آقای خمینی که می گوید. شمارد
و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون 

ضرورتاً تغییر در ) ۱۵۶(».ام باید روی همان حرفی باقی بمانم دیروز حرفی زده
متون خود را برای بر طرف کردن نکات فاحش ضعف و یا نادرستیها و یا پرت 

  .و پال های خود را ضرور می شمرد
  

   . o c �   43�� �� �A)	 � D 	 � �I��W 4�  
و بدینسان است که برای حل این مشکل احمد آقا در مورد حک و  

اصالح متون ومطالب مختلف آقای خمینی و لزوم تغییرات الزم در آن، نامه ای 
، به آقای خمینی نوشته که قسمتهائی از آن  به شرح ۱۳۶۷در نیمه اول شهریور 

  : زیر است
  :  راد بزرگوارم، پس از سالمپدر عزیز و م« 
 –خدا آن روز را نیاورد  –یکی از مسائل بسیار مهم که بعد از جنابعالی  - ۱

موجب موضعگیری های فرزندان انقالب و افراد گوناگون و محققین و احیاناً 
اختالف آنها می گردد، برداشتهای گوناگون سیاسی و غیر سیاسی آنان از یک 

گسترده تر، از اختالف بین متون منتشر شدۀ  متن است و از این بسیار
حضرتعالی با آنچه به عنوان اسناد سیاسی و یژه از صدا و فیلم و متنهای 
. دستنویس جنابعالی که منتشر نشده و در اختیار ما است، سرچشمه می گیرد

شما بهتر از هر کس می دانید که به علل گوناگون گاهی خود شخصاً و گاهی 
سئولین و حتی بعضی افراد معمولی پیشنهاد حذف یک قسمت اینجانب و یا م
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و یا قسمتهایی از سخنرانیها  حذف و تغییر و اضافه جمله و یا جمالتی بسیار 
در اعالمیه ها خدمتتان عرضه شده است که حضرتعالی گاهی قبول نمی فرمایید 

یل و گاهی پس از دقت، دستور حذف و یا تغییر و اضافه را بدان صورت که ما
 –باشید، صادر می فرمائید که انجام گیرد، حال اگر روزی تصمیم بر این گردد 

متن سخرانیها و یا اعالمیه ها و چیزهایی از این قبیل که با   -که حتماً می گردد
صدا و خط حضرتعالی منتشر گردد، مسلماً متن دستخط و یا متن اصلی صدا و 

گیرد و آنچه از زیاد و کم بدان فیلم به عنوان سند خدشه ناپذیر اصل قرار 
صورتی که گذشت ولو بسیار هم مهم باشد یا کنار گذاشته می شود و یا تحت 
الشعاع و یا متن اصلی سخنرانی قرار می گیرد و این از مسائلی است که باید 

  .جدی برای آن فکری کرد
یکی دیگر از مسائلی که خوب است حضرتعالی برای آن فکری کنید، این  - ۲

ت که آنچه از حضرتعالی منتشر شده است در جراید و صدا و سیما و حتی اس
بولتنها،به یک صورت نیست، گاهی دیده شده در روزنامه ای و یا مجله ای به 
علل، چه سیاسی و چه غیر سیاسی و یا سهواً، جمله و یا جمالتی از البالی 

روزنامه دیگر نیامده اعالمیه ها و یا سخنرانیها در روزنامه ای آورده شده و در 
است، کدام باید اصل قرار داد، آن متنی که این جمله را دارد  و یا متنی که فاقد 
آن جمله است؟ بدیهی است این تردید، در جایی است که دسترسی به صدا و 
خط حضرتعالی نیست و این هم بسیار است، چرا که خیلی وقتها است که 

ن می نویسیم و بعد از تصویب شما به صحبتهای جنابعالی را من و یا دوستا
مطبوعات و غیره می دهیم، چه کسی باید تشخیص دهد آن جمله از حضرتعالی 
است یا نه؟ روشن است که گاهی تغییر و یا حذف و یا اضافه کلمه ای بطور 

  خدا یار و نگهدارتان باد....کلی معنای جمله را تغییر می دهد
  )۱۵۴(» ) ۱۳۶۷ل شهریور نیمه او( احمد خمینی : فرزند شما
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 –با نامه احمد آقا مشخص می شود که گفته آقای خمینی در وصیتامه سیاسی 
» .تا کنون هیچ اعالمیه ای را غیر شخص خودم تهیه نکرده است«الهی خود که 

آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست مگر آنکه « وی 
تصدیق کارشناسان، یا در سیمای  صدای من یا خط و امضاء من باشد با

. همه دروغ و برای اغفال مردم بوده است» .جمهوری اسالمی چیزی گفته باشم
حکومت اسالمی (= این دروغها هم برای کسی که می گوید، برای حفظ قدرت

، باید جاسوسی کرد، کشت و ترور کرد و می شود دروغ )والیت مطلقۀ فقیه
ر نامه احمد آقا چند نکته عبرت آموز آشکار د.  گفت، چیزی به حساب نمی آید

  :شده است
  .اسناد و متون منتشر شده با آنچه منتشر نشده است اختالف فاحش دارد - ۱
اختالفات و موضعگیری افراد گوناگون از اسناد و متون منتشر شده تا آن  - ۲

  تاریخ و آنچه منتشر نشده و در اختیار احمد آقا است سرچشمه می گیرد
آقای خمینی، احمد آقا و یا کسان دیگر با اجازه او، گاهی جمله و یا  خود - ۳

کلمه ای از سخنرانیها و اعالمیه ها پس از انتشار اول، از آن حذف و یا اضافه 
کرده اند و اگر قرار باشد که متن اعالمیه ها و سخنرانیها و چیزهائی از این قبیل 

  کم شده، تکلیف آن چه می شود؟ با صدا و خط منتشر گردد، آنچه را که زیاد و
آنچه در جراید و صدا و سیما و بولتنها منتشر شده، همه به یک صورت  - ۴

نیست و جمله و یا جمالتی از البالی اعالمیه ها و یا سخنرانی ها در روزنامه ای 
  آمده و در روزنامه دیگر نیامده، کدام باید اصل قرار گیرد؟ 

ی خمینی را احمد آقا و یا دوستان دیگر خیلی از مواقع صحبتهای آقا  - ۵
نوشته و بعد از تصویب آقای خمینی، آن را به مطبوعات و غیره داده اند، 
مطالب منتشر نشده همه به یک صورت نیست و در بسیار از مواقع دسترسی 

  .به صدا و خط موجود نیست
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است در تمام موارد چه کسی باید تشخیص دهد که آن جمله از آقای خمینی  - ۶
  و کدام اصل است؟ 

  :  پاسخ آقای خمینی به این نامه فرزندش احمد آقا خیلی روشن است 
  حفظهال�ه تعالی و ایده -فرزند عزیرم احمد« 

از آنجا که شما را بحمدال�ه تعالی در مسائل سیاسی و اجتماعی صاحب نظر می 
صداقت و دانم و در تمامی فراز و نشیبها در کنار من بوده ای و هستی و با 

کیاست امور سیاسی و اجتماعی اینجانب را متصدی هستی، لهذا شما را برای 
تنظیم و تدوین کلیه مسائل مربوط به خود، که بسا در رسانه های گروهی 
اختالف و اشتباهاتی رخ داده است، انتخاب می نمایم و از خداوند متعال که 

ست با صرف وقت و امید ا. حاضر و ناظر است توفیقات شما را خواستارم
  والسالم علیکم. دقت نظر، این امر را به پایان برسانی

   ۱۴۰۹محرم الحرام  ۲۶/  ۶۷شهریور  ۱۷پنجشنبه 
  »روح ال�ه الموسوی الخمینی 

این پاسخ روشن می کند، که احمد آقا مجوز هر نوع تغییر و کم و زیادی را در 
با این حساب مسئله و . اسناد، متون و گفته های آقای خمینی گرفته است

  »    . صدا، خط و کارشناس همه یعنی احمد آقا
صحیفه نور که مجموعه گفته ها و نوشته های آقای خمینی است چندین بار 

که به نظر من صحیح ترین . تجدید چاپ شده و در هر چاپی تغییراتی کرده است
تا شروع می شود و  ۱۳۴۱جلدی وزارت ارشاد است که از سال  ۱۸آن، چاپ 

 ۱۶و۱۵و۱۲-۱جلد آن یعنی جلدهای  ۱۴که . را در بر می گیرد ۳۰/۲/۱۳۶۳
و  ۱۳به مناسبت چهارمین سالگرد پیروز انقالب چاپ شده و جلد  ۶۱در بهمن 

. چاپ و منتشر شده است ۶۵بهمن  ۱۸و ج  ۶۴بهمن  ۱۷، ج۶۲در بهمن  ۱۴
  .جلد است ۲۴البته کامل آن 
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  :به نظرم نکاتی  به درستی آورده شده است
صادر شد، وخطاب به قوه ۱۳۶۱آذر  ۲۴ماده ای  آقای خمینی در  ۸فرمان - ۱

قضائیه و تمام ارگان های اجرائی در مورد اسالمی شدن قوانین و عملکرد ها 
  .و در اینجا حق با  شما  ست. ۱۳۶۱مرداد  ۱صادر شده است و نه در 

ی این فرمان چنین جمله ای که به صراحت لفظ جاسوسی در هیچ یک ازبندها
هيچكس حق ندارد «که در مقاله آمده بود . بکار برده شده باشد، نیامده است

براي كشف جرم و گناه جاسوسي ديگران را بكند زيرا اين خالف مقررات اسالم 
آنچه در این فرمان آمده  و مفهوم جاسوسی نکردن از اعمال دیگران را . »است

هیچ کس حق ندارد به خانه «: در این بند آمده .  در بر دارد بند ششم  آن است
یا مغازه  و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی 
را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا 

سالمی مرتکب شود، یا به ا –نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی 
تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند 
و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال 
اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسید 

  »  ...تمام اینها جرم و گناه است. ندولو برای یک نفر فاش ک
  :، آنچه آمده چنین است۱۳۶۱باز در پیام آقای خمینی در اول مهر ماه 

دانش آموزان عزيز با كمال دقت وبيطرفى اعمال و كردار دبيران و معلمين را « 
زير نظر بگيرند؛ كه اگر خداى نكرده در يكى از آنان انحرافى ببينند بالفاصله به 
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و خود دبيران و معلمين با هشيارى مواظب . سئول گزارش نمايندمقامات م
همكاران خود باشند تا اگر بعضى از آنان خواستند افكار انحرافى خود را در 
خالل تدريس به فرزندان ميهن اسالمی مان القاء كنند، از آنان جلوگيرى نمايند؛ 

الن در ميان و در صورتى كه فايدهاى نبخشيد با قاطعيت، مطلب را با مسئو
   )  ۳٥،ص ٦٤چاپ وزارت ارشاد ، بهمن  ۱۷صحیفه نور ج (» .بگذارند

و شما نوشته » .اين كار را به صورت مخفي انجام دهند... «در مقاله آمده بود
به نظرم شما به » !جایی به مخفی بودن گزارشات اشاره نشده است«بودید که 

تمامی این پیام توجه نکرده اید، که اگر توجه شده بود، این سئوال مطرح نمی 
  .   شد
عزیزم خود از یکدیگر به بهترین و  فرزندان«: همین پیام آمده است ۲در بند   

جه مراقبت نمایند و در صورتی که مشاهده کردند که بعضی از دشمنانشان در 
لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند، به 
مقامات مسئوول معرفی نمایند و سعی کنند این کار را به صورتی مخفی انجام 

مقررات جمهوری اسالمی در آینده به شما سپرده  شما خوب می دانید که. دهند
از خود و دوستان کامال� مراقبت نمائید تا در ابعاد مختلف، چه بعد . می شود

ص  ۱۷صحیفه نور ج (» ...اعتقادی و چه ابعاد دیگر صراط مستقیم را بپیماییم
۳۶(  

و این  ».اين كار را به صورت مخفي انجام دهند«بنابر این در پیام آمده است که 
  . هم در نوشته ها و تحقیقات برای برای کوتاه کردن مطلب معمول است

  و اما در مورد بنی صدر باز حق به جانب شما است
آذر  ۱۸مثال� در مورد بنی صدر در   «در مورد بنی صدر در مقاله آمده است 

جناب آقاي بني صدر را : "با استاندارهاي كشور گفتدر سخنرانی  ۱۳۵۹
براي كوچه و بازار از پاريس آوردند اينجا و رئيس جمهور كردند،  همين مردم
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ولی در کمتر از » .، خدمتگزار استاينكه مردي مسلمان است، مومن است 
اين آدم از «: ديدار با افسران و درجه داران گفتدر  ٦۰شهریور  ۳یکسال، در 

من هم از . كند و كذا اول ادعا ميكرد كه مسلمان است و براي اسالم كار مي
  »گويد  اول فهميدم دروغ مي

نقل قول تحریف  و جعل شده در مورد بنی صدر دو قسمت دارد و اصال� 
اوالÉ :   توجه کنید. مخاطب خمینی ، بنی صدر نیست بلکه مجاهدین هستند

در جمع ذکر شده، درصورتی که سخنرانی  وی  ۵۹آذر  ۱۸سخنرانی خمینی  در 
خوب شاید بشود سه روز . است ۵۹/آذر/ ۱۵اریخ استانداران سراسر کشور در ت

  :جابجائی تاریخ را تحمل کرد ولی اصل مطلب در مورد بنی صدر چنین است
مردم كوچه و بازار من را از پاريس آوردند رئیس جمهور باید فکر بکند که این «

نخست وزیر هم باید . اينجا و رئيس جمهور كردند، من باید خدمت بکنم به مردم
مین معنا باشد که این مردم بودند که من را از حبس ها و زجرهای آنجا فکر ه

صحیفه نور (  »به آنهابیرون آوردند و نخست وزیر کردند، من باید خدمت بکنم 
روزنامه اطالعات ) + ۱۹۲ ، ص۱۳٦۲چاپ وزارت ارشاد ، بهمن   ۱۳ج  

و کیهان  ۴ستون  ۱۲، ص اول و ص ۱۶۳۰۴، شماره ۵۹آذر  ۱۶یکشنبه 
  .۱۱، ص اول و ص ۱۱۱۶۰، شماره  ۵۹آذر  ۱۶یکشنبه 

  :قسمت دوم آنچه در مقاله آمده - ۲
ديدار با افسران و درجه داران در  ٦۰شهریور  ۳ولی در کمتر از یکسال، در «

كند و  اين آدم از اول ادعا ميكرد كه مسلمان است و براي اسالم كار مي«: گفت
   » گويد من هم از اول فهميدم دروغ مي. كذا

/ ۲سخنرانی آقای خمینی در :  تحریف و جعلی که در این قسمت انجام گرفته
. ح چندان اشکال نداردشهریور باز هم یک روز تاری ۳، است و نه ۶۰/شهریور

از اول ادعاى «:  اما آنچه آقای خمینی در این سخنرانی گفته به شرح زیر است
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و من هم از آن اول . اين را مى كردند كه ما مسلمان هستيم و براى اسالم كذا
اين هم . فهميدم كه دروغ مى گويند و بعد هم ما مخالف با امريكا هستيم، اينها

امريكا فاش كرد اين مطلب را، اعالم كرد، كاخ سفيد معلوم بود دروغش لكن 
و این  -و اين آدمی که -اعالم كرد كه از اين منافقين بايد پشتيبانى كرد 

آدمهايى كه مى گفتند كه ما مخالفيم با اين كشورهاى ستمگر، در كشورهاى 
ستمگر رفته اند و با اسالم مىخواهند مخالفت كنند، با ملت خودشان مى 

»  .مخالفت كنند، لكن اينها هيچ ديگر عنوانى ندارند در اين كشورخواهند 
  )۱۱۰-۱۰۹، ص ۱۳٦۱چاپ وزارت ارشاد ، بهمن  ۱٥صحیفه نور ج (

در مطلب فوق کامال� . و نه آن چیزی است که در نقل قول مقاله آمده است
  .آشکار است که مخاطب آقای خمینی مجاهدین بوده است و نه بنی صدر

جانب بدون اینکه در نقل این دو نقل قول دقت کنم و به اصل سند متأسفانه این
و یا اسناد مراجعه و آن را چک کنم، در جائی  آن را دیدم و در فایلم ذخیره کرده 

در موقع نوشتن به ذهنم خطور نکرده بود .  بودم و در این مقاله از آن استفاده شد
آمده و در کتابها هم منتشر که در زمانی که این مطالب در روزنامه های کشور 

شده است، در دوران خود ما، کس و یا کسانی اینچنین دست به جعل و 
  .تحریف بزنند

  Éجاعلیین این دو مطلب شاید مجاهدین و یا سمپاتهای آنها بوده و یا اصوال
کس و یا کسانی بوده اند که قدرت برایشان اصل است  و دروغ گفتن و جعل 

غافل از اینکه . به دشمن خود جایز و واجب می شمرندکردن مطلب نادرست را 
وقتی کسی برای دشمن خود دروغ جعل کرد و یا گفته های او را تحریف کرد، 
خود در دام دروغ گرفتار می آید و معلوم هم نیست که قدرت را هم  به دست 

زیرا کسانی که در ضعف  هستند و  قدرت در  دست شان  نیست، به . آوردند
تن و جعل کردن مشغول می شوند، چون قدرت ندارند که با اهرمهای دروغ گف
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قدرت ، دروغ و تحریف خود را به مردم راست و حقیقت بباورانند، مچشان باز 
همچنانکه مجاهدین و بعضی از گروه های . می شود و مطرود جامعه می گردند

  .دیگر شده اند
خمینی که برای اولین بار گفتن حقیقت آنطوری که بوده، از باِر سنگین  آقای 

اقل در کسوت رهبر انقالبی به بزرگی انقالب ملت ایران، با بکارگیری دروغ  حد
به هدف حفظ حکومت و دین به همگان آموزش داد که برای حفظ حکومت 

ای که مقصود را  ای  و هر وسیله نباید چندان دغدغه اخالق داشت؛ هر حربه
در جمهوری اسالمی، آقای  . نمی کند محقق سازد جائز بلکه واجب است، کم

خمینی اولین دروغگوئی بود که در کسوت مرجع دینی و عارفی سالک، برای 
آویز  با دست» حکومت سلسله روحانیت«بنیادگزاری و استمرار استبداد دینی و 

دینی و مقام روحانی امامان معصوم شیعه، به دروغ متوسل » مقدسات«کردن 
بهمن  ۱۲مهر تا  ۱٤(ی که در فرانسه بودروز ۱۱۸وی آنچه را که در طول . شد
، به ملت ایران در انظار جهانیان وعده داده بود، چون پایش به ایران رسید )٥۷

و .  و قدرت را در دست گرفت، به آسانی آب خوردن، به طاق نسیان سپرد
  .صدای هر کسی هم که در آمد، آن را درنطفه خفه کردند

دروغ بگوید چه مخاطبش  دوست باشد و انسان حق ندارد که تحت هر عنوانی 
کسانی که  این دو نقل قول  را تحریف و جعل کرده ، خوب می . چه دشمن

دانسته اند که مجاهدین در جامعه مطرود هستند، و اگر عین نقل قول را 
بیاورند، مردم می فهمند که مخاطب آقای خمینی مجاهدین بوده و اینان هم خود 

جه چیزی عایدشان نمی شود، به همین علت از بنی صدر از دروغگویانند، در نتی
با وجودی که تا به حال سعی . مایه گذاشته شده است تا به باور مردم در آید

شده بود که نقل قولها خالی از نقص و تحریف باشد و برای صحت آن به 
در این مورد غفلت شد و  نقداین خواننده . چند سند مراجعه می شد
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ری به من آموخت که بیش از پیش در نوشته هایم دقیق محترم تجربه دیگ
  .باشم و لذا باز هم از توجه ایشان  سپاسکزارم

 
  
  

�T&���� � ���C2  :  
   
 .۱۷۰، ص ۲۰صحیفه نور ، ج  -۱
  .همان سند -۲
 . ۲۱۲ـ  ۲۱۱ص  ۱۶همان سند، ج  -۳
  .۱۷۸، ص ۱۸؛ صحیفه نور، ج ۲۰/۹/۶۲: بیانات آقای خمینی در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورخ  -۴
  .۵۳و۵۲میالدی، ص  ۱۹۷۱هجری برابر  ۱۳۹۱حکومت اسالمی، آیت ال�ه خمینی، -۵
 .  ۵۳ص  همان سند، -۶
  .همان سند -۷
  .۶۵و۱۲۷همان سند، ص  -۸
  .۶۰همان سند، ص  -۹

  . ۲۷همان سند، ص  -۱۰
  . ۶۵همان سند، ص  -۱۱

  ۸۷همان سند، ص  - ۱۲ 
  .  ۲۰۲، ص .۱۹۷۱ق . ه ۱۳۹۱حکومت اسالمی، آقای خمینی،چاپ اول -۱۳
، مشروح به این مسئله ۱۳۲ - ۸۴در کتاب پاریس و تحول انقالب  ایران از آزادی به استبداد  فصل سوم ص    -۱۴

  .پرداخته شده است، به آنجا مراجعه کنید
  .واقعیتها و قضاوتها،سایت دفتر آیت ال�ه منتظری - ۱۵  
؛ در ۴۴، انتشارات مرکر اسناد انقالب اسالمی، ص ۱۳۸۱خاطرات آیت ال�ه علی اکبر مسعودی خمینی، چاپ اول  - ۱۶ 

  .    ، توسط  آقای خامنه ای   به تولیت آستانه قم منصوب شده است۱۳۷۴سال 
  ۱۷ - qlWzE&feature=related-www.youtube.com/watch?v=1wLl_https://  

۱۸-   https://www.youtube.com/watch?v=7LmmJEP17uE     
  .۱۵و۱۹، ص۱۵، صحیفه نور، ج ۶۰خرداد  ۲۵از سخنرانی - ۱۹ 

  .۱۷۸ص  ۱۸همان سند ج  -۲۰
  ..211-212 ، ص  16 جصحیفه نور،  -۲۱
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گر ادعا شود  -۲۲ ولی "فرمان آقای خمینی نبوده و بنام ایشان فرمان جعل شده است نه تنها از مسئولیت کسی که خود را ا
باید بگویند، چرا خود او به جعل قوش . کند تر نی می کند، بلکه مسئولیت او را سنگین نامیده است کم نمی می" مطلق

اند و چرا مسئولین درجه اول قضائی، اجرائی و مقننه، چنین  کننده چه کس و یا کسانی بوده است؟ جعل اعتراض نکرده
   اند؟ جعلی را بنام آقای خمینی به اجرا گذاشته

  .۸۷و  ۸۶، ص ۱۳۶۶داریوش آشوری، چاپ اول : شهریار، نیکولو ماکیاولی، ترجمه  -۲۳
 ۲۴۱و۲۴۰حکومت والیی،  محسن کدیور، ص +  ۲۸۷، ص والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین، محمد جعفری -۲۴

خود " رساله اجتهاد و تقلید" وی در ). ، ه ق۱۳۸۵قم ( ۱۰۱و ۱۰۰االجتهاد و التقلید، آقای خمینی، ص  به نقل از رسالة فی
نیست در جای هیچ اشکالی : وجود ندارد»  عدم والیت«اشکال در اصل « :  که قبل از انقالب نوشته شده، تصریح می کند

این اصل و قاعده عدم نفوذ حکم هیچکسی بر کس دیگر است، فرقی نمی کند که حکم مذکور قضائی باشد یا غیر آن، حاکم 
زیرا صرف نبوت و رسالت و وصایت و یا علم و فضائل نفسانی، به هر درجه . پیامبر باشد، یا وصی پیامبر یا غیر آنها

الحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و  نه کماالت نافذشود که دارندگان این گو باشد، موجب نمی
  »...تنازع شود

که در سایت اینجانب قابل مراجعه کنید،  ۲۹۷-۳۰۳در کتاب والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین، در ص   - ۲۵ 
  .نکاتی در  را در این مورد یادآور شده ام

  .۲٥/حديد-۲٦
  . ۸/و مائده۱۳٥/ نساء -۲۷
  . کتابی که به دستور خمینی خمیر شد. ۱٥و۱٤مبانی اقتصاد اسالمی، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص  -۲۸
کم والکذب و إن ظننتم فیه النجاة فان « حدیث نبوی -۲۹ علیکم بالصدق و إن ظننتم فیه الهلکة فان عاقبته النجاة و ایا

    .٤۹۲، ص ۱دکتر محمد آیتی، ج :مترجمه تاریخ طبری یعقوبی، مترج» عاقبته الهلکة
   . ۴۰۷، ص۱۰۸ترجمه نهج البالغه از دکتر اسدال�ه مبشری، قسمت اول ، خطبه  -۳۰
         .۳۸شماره   نهج البالغه سخنان حکمت  -۳۱
   .۲۵۲شماره   نهج البالغه سخنان حکمت  -۳۲
   .۸۵۱و۸۴۹، ص۲۱۰ترجمه نهج البالغه از دکتر اسدال�ه مبشری، قسمت اول، خطبه    -۳۳
  . ۱۹۱به معاویه، ص ۴۸همان سند، بخش دوم و سوم، نامه    -۳۴
  . ۷۴۳و۷۴۱، ص۱۸۷همان سند، قسمت اول، خطبه    -۳۵
  .  ۲۹۷، ص ۸۶همان سند، قسمت اول، خطبه  -۳۶
    ایهاالناس، ان الوفاء توأم الصدق، و ال اعلم جنة أوقی منه -۳۷
مؤید الدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیو جم ، کتاب رجاء  : احیاء علوم دینی، ابوحامد محمد غزUالی، ترجمه -۳۸

اربع من کن فیه فهو منافق خالص و ان صام و صلی و زعم انه مسلم و ان ): ص(قال رسول ال�ه«  ؛۴۷۱و خوف ، ص 
ا کذب و اذا وعد خلف و اذا ائتمن خان و اذا خاصم فجر و در کانت فیه خصلة منهن ففیه شعبة من النفاق حتی یدعها اذ

  .روایتی اذا عاهد غذر
؛ از نامه ششم اینجانب محمد جعفری به  آیت ال�ه ۲۲۷والیت فقیه، بدعت و فرعونیت بنام دین، محمد جعفری، ص  -۳۹

  . ۱۳۸۸آبان ماه  ۲۲منتظری بتاریخ  
  .    به اینجانب) قبل از رحلت(آیت ال�ه منتظری  ۱۳۸۸آذرماه ۲۰همان سند، از پاسخ نامه مورخ  -۴۰
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و ان علیک لعنتی الی «از چهار دسته لعنت شده در قران اول شیطان و شیطان صفتان یا آن خوی مطلق ساز است که  -٤۱
استقالل و  ها از خط عدالت و غفلت از حقوق و دوم کافران مردمی که عامل خنثی کننده رشد انسانها و دوری آن» الدین یوم

ترین ناتوانان هستند که  اند که ناتوان ، دسته سوم دروغ زنان و دروغگویان»اال لعنت ال�ه علی الکافرین«. شوند آزادیشان می
کبر می اال «کنند که  شوند و بنای اعتماد جامعه را سست می گیریزند و مانع از پیدایش جامعه ارزیاب و منقد می از جهاد ا

که ستمگران حاصل تالش سه دسته » الظالمین اال لعنت ال�ه علی« ستمگرانند که   و آخرین دسته. »اذبینالک لعنت ال�ه علی
  نخستین هستند

 »فمن اظلم ممن کذب علی ال�ه و کذب بالصدق اذ جاىõهÀ «، ۲۱/و انعام ۳۲قرآن، سوره زمر آیه     -٤۲
  »ما کانوا یفترون  هم و ضلانظر کیف کذبوا علی انفس«، ۲۴قرآن، سوره انعام، آیه      -٤۳
  »انظر کیف یفترون علی ال�ه الکذب و کفی به اثماً مبینا«،۵۰قرآن، سوره نساء، آیه  -٤٤
  »ولقد فتنالذین من قبلهم فلیعلمن ال�ه الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین« ، ۳قرآن، سوره عنکبوت، آیه    -٤٥
  »الذین هم فی غمرتهم ساهون  *قتل الخراصون«،۱۱و  ۱۰قرآن، سوره ذاریات، آیه -٤٦
   .۳۱۰، ص۹االسرار و عدة االبرار معروف به تفسیر خواجه عبد ال�ه انصاری، ج  کشف -٤۷
  »ما لهم بذالک من علم ان هم اال یخرصون« ،۲۰قرآن، سوره الزخرف، آیه  -٤۸
  » الظن و ان هم اال یخرصون  ان یتبعون اال«، ۱۱۶قرآن، سوره انعام،  -٤۹
كُم¹ م[ن¹ ع[لْمÂ َفتُخِْرجÀوهÃ لºَنا  «، ۱۴۸سوره انعام، آیه قرآن،  -۵۰   ا¿نْ َتتَّبِعÀونَ ا¿ÏøÐ الظøنÄ وµا¿نْ ا¼ْنتُم¹ ا¿ÏøÐ تَخْرÃصÀونَ  ۖ◌ قُل¹ ̧هل¹ ع[نْدَ
    .۵۱۵و  ۵۱۴  ، ص۳االبرار،ج  کشف االسرار و عدة -۵۱
  »ون ال�ه شرکاء ان یتبعون االظن و ان هم اال یخرصون وما یتبعون الذین یدعومن من د«، ۶۶قرآن، سوره یونس، آیه  -۵۲
   .۳۱۲، ص ۴ج  کشف االسرار و عدة االبرار، -۵۳
    »الکذب و هم یعلمون و یحلفون علی... «،۱۴قرآن، سوره مجادله ، آیه -۵۴
  »و قالو هذا افک مبین« ،۱۲قرآن، سوره نور ، آیه -۵۵
  ، ۷قرآن، سوره جاثیه، آیه  -۵۶
يايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداءل�ه و : متن آیه. ترجمه متن از فوالدوند است ؛۱۳۵سوره نساء آیه قرآن  -۵۷

لو على انفسكم او الولدين و االقربين ان يكن غنيا او فقيرا فال�Uه اولى بهما، فال تتبعوا الهوى ان تعدلوا و ان تلووا او تعرضوا 
  .را فان ال�Uه كان بما تعملون خبي

  :ترجمه ای دیگر 
نه برای [پیوسته به طور کامل عدل و داد را بر پا کنید و تنها برای رضای خدا گواهی دهید! اید ای کسانی که ایمان آورده«

] اشخاص مورد گواهی،[به زیانِ خود شما و پدر و مادر و خویشاوندانتان باشد] این گواهی[اگر چه ] اغراض نفسانی خود
پس هرگزنباید به مالحظۀ فقر و .[آنان سزاوارتر است] حمایت و مهربانی�[باشند و خواه تهی دست، خداوند به خواه توانگر 

یا نتوانید به عدالت رفتار [بنابراین از هوای نفس پیروی مکنید تا مبادا از حق عدول کنید.] ثروت افراد شهادت ناحق دهید
روی بگردانید خداوند بدانچه ] یا پس از آشکار شدن حقیقت، از آن[چرخانید به کژی ] در امر گواهی، زبان را[و اگر .] کنید

گاه است   .۱۹۹ترجمه روشنگر، کریم زمانی، ص » .می کنید آ
  .۱٥٦،  ۱؛ به نقل از تفسیر قمی، ج ۱۷۸ص ٥جلدی، ج  ۲۰تفسیر  ترجمه المیزان،  -٥۸
كُونُوا قَو½م[ين¸ ل�Äه[ ش̧هدَاءµ ِبالÁق[سط[ وµ ال يµج¹رِمµنَّكم¹ شَنىúانُ قَو«مÂ ̧علي ا¼ال تَع¹دِلùوا ؛ يµا¼ي̧ها الøذِي̧ن ءµامµنُوا ۸قرآن، سورۀ مائده، آیۀ  -٥۹

  . اع¹دِلùوا هÀوµ ا¼قْرµب ل[لتَّقْوµي وµ اتَُّقوا ال�Äه¸ ا¿نَّ ال�Äه¸ َخِبيرÃ ِب̧ما تَع¹̧ملُونَ 
  .  ت؛ در توضیحی در باب حدیثی آمده اس۳۹ص  ٤اصول کافی ج  - ٦۰ 
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كِبيرÃهÀم¹ ̧هذَا فَسىúلُوهÀم¹ ا¿ن كاُنوا يµنط[قُونَ«٦۳/انبیاء -٦۱  Àل¹ فَ̧علَهµب  «  
  » ا¼ي½ُت̧ها الÁع[يرÃ ا¿نَُّكم¹ لºسِرُقونَ« ؛۷۰/یوسف - ٦۲ 

  .و خویشاوندان نزدیکتر خود را انذار ده . ۲۱٤/شعری -٦۳
اذ قال البيه يا ابت لم تعبد ماال يسمع وال يبصر وال *يا و اذكر فى الكتاب ابرهيم انه كان صديقا نب  ٤۹-٤۱/ مریم -٦٤

يا ابت ال تعبد الشيطان ان * يا ابت انى قد جاءنى من العلم ما لم يانك فاتبعنى اهدك صراطا سويا * يغنى عنك شيا 
انت عن  قال اراغب* ياابت انى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا * الشيطان كان للرحمن عصيا 

و اعتزلكم و ما * قال سالم عليك ساستغفر لك ربى انه كان بى حفيا * آلهتى يابراهيم لئن لم تنته ال رجمنك واهجرنى مليا 
فلما اعتزلهم و ما يعبدون من دون ال�Uه وهبنا له اسحق و * تدعون من دون ال�Uه و ادعوا ربى عسى اال اكون بدعاء ربى شقيا 

  *يا يعقوب و كال جعلنا نب
قال هل *قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين*اذ قال البيه و قومه ما تعبدون*و اتل عليهم نبا ابراهيم۷٤-٦۹/شعری  -٦٥

  *قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون *او ينفعونكم او يضرون*يسمعونكم اذ تدعون
انما تعبدون من دون ال�ه * خير لكم ان كنتم تعلمون و ابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا ال�ه و اتقوه ذلكم ۱۸-۱٦/ عنکبوت- ٦٦  

اوثانا و تخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون ال�ه ال يملكون لكم رزقا فابتغوا عندال�ه الرزق و اعبدوه و اشكروا له اليه 
  * و ان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم و ما على الرسول اال البالغ المبين * ترجعون

و كذلك نرى إبرهيم * و اذ قال ابرهيم ال بيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إنى أراك و قومك فى ضالل مبين  ۸۳تا ۷٤/ انعام - ٦۷  
فلما جن عليه اليل رءا كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال ال أحب * ملكوت السماوات و االرض و ليكون من الموقنين

فلما رءا الشمس * قال لئن لم يهدنى ربى الكونن من القوم الضالين فلما رءا القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل* اآلفلين
إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات و االرض * بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يقوم إنى برىء مما تشركون

يشاء ربى شيا  كون به إال أنو حاجه قومه قال أتحاجونى فى ال�ه و قد هدان و ال أخاف ما تشر* حنيفا و ما أنا من المشركين
و كيف أخاف ما أشركتم و ال تخافون أنكم أشركتم بال�ه ما لم ينزل به عليكم سلطنا * وسع ربى كل شىء علما أفال تتذكرون

و تلك * الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم االمن و هم مهتدون* فأى الفريقين أحق باالمن إن كنتم تعلمون
  *آتيناها إبرهيم على قومه نرفع درجت من نشاء إن ربك حكيم عليمحجتنا 

الم تر الى الÎذى حاج ابراهيم فى ربه ان اتيه ال�Uه الملك اذ قال ابرهيم ربى الÎذى يحيى و يميت قال انا احيى  ۲۵۸/بقره - ۶۸
  .ى كفر و ال�Uه اليهدى القوم الظالمينو اميت قال ابرهيم فان ال�Uه ياتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الÎذ

اذ قال البيه و قومه ما هذه التماثيل التى انتم * ، و لقد آتينا ابراهيم رشده من قبل و كنا به عالمين۶۳ -۵۱/  انبیاء  - ۶۹ 
حق ام انت من قالوا اجئتنا بال* قال لقد كنتم انتم و آباوكم فى ضالل مبين * قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين* لها عاكفون

و تال�Uه الكيدن اصنامكم بعد * قال بل ربكم رب السموات و االرض الذى فطرهن و انا على ذلكم من الشاهدين * الالعبين 
كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون * ان تولوا مدبرين  قالوا سمعنا * قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين * فجعلهم جذاذا اال 

قال بل * قالوا ءانت فعلت هذا بالهتنا يابراهيم *قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون * قال له ابرهيم فتى يذكرهم ي
  *فعله كبيرهم هذا فسلوهم ان كانوا ينطقون

* نثم نكسوا على رؤ سهم لقد علمت ما هوالء ينطقو* ،فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون۶۷  - ۶۴/  انبیاء - ۷۰ 
  *اف لكم و لما تعبدون من دون ال�Uه افال تعقلون * قال افتعبدون من دون ال�Uه ماال ينفعكم شيا و ال يضركم 

ائفكا آلهه * اذ قـال البـيه و قومه ماذا تعبدون* اذ جاء ربه بـقـلب سـليـم * ، و ان من شيعته البراهيم۹۷-۸۳/صافات - ۷۱ 
فـتـولوا عـنـه مـدبـريـن * فـقـال انـى سـقـيـم* فـنـظـر نـظـره فـى النـجـوم* فـمـا ظـنـكـم بـرب العـالمـيـن* دون ال�Uه تريدون
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قال * فاقبلوا اليه يزفون* فـراغ عليهم ضربا باليمين* مـا لكـم ال تـنـطـقـون*   تـهـم فـقـال اال تـاءكـلونفـراغ الى آلهـ* 
 *قالوا ابنوا له بنينا فالقوه فى الجحيم *  و ال�Uه خلقكم و ما تعملون*  اتعبدون ما تنحتون

  * لنا يانار كونى بردا و سالما على ابراهيمق* ، قالوا حرقوه و انصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين۶۹و۶۸/انبیاء - ۷۲ 
  . سوره انبیاء ۶۳تفسیر ذیل آیه  ۶۵۴قرآن، ترجمه روشنگر، کریم زمانی، ص  -۷۳

؛علی بن ابراهیم عن ابیه، عن احمدبن محمد بن ابی بصیر، عن ۳۹و۳۸باب الکذب، ص ۴جلدی،ج ۴اصول کافی -  ۷۴ 
ا¼ي½ُت̧ها « فی قول یوسف ) ع(إنا قدر و�ینا عن ابی جعفر ) ع(üبی عبدال�ه قلتÐ À[: حمUادبن عثمان، عن الحسن الصیقل قال

كِبيرÃهÀم¹ ̧هذَا فَسىúلُوهÀم¹ ا¿ن «) ع(وال�ه[ ما سرقوا و ما کذّب¸، و قال ابراهیم : ؟ فقال») ۷۰/یوسف(الÁع[يرÃ ا¿نَُّكم¹ لºسِرقُونَ  Àل¹ فَ̧علَهµب
فیها : ما عندکم فیها یا صقلÀ؟ قال): ع(فقال¸ أبوعبدال�ه : مافعلوا و ما کذّب¸، قال وال�ه[: ؟ فقال»)۶۳/انبیاء(كانُوا يµنط[قُونَ

إن ال�ه أحب اثنین و أبغض اثنین أحبU الخطر فیما بین الصUفتین� و أحبU الک[ذبِ فی االصالح و : فقال: إÏÎÐ التسلیمÀ، قال
كِبيرÃهÀم¹ ̧هذَا«: إّنما قال) ع(ابراهیم  ا¼بغض الخطر فی الطرقاتِ و ا¼بغض الک[ذبِ فی غیر االصالح، إنّ  Àل¹ فَ̧علَهµإرادَة » ب

  .إرادةَ االصالح�) ع(االصالح� و د̧اللة علی أّنهم ال یفعلون؛ و قال یوسف
 ۳و  مسند احمد ج۱۰۶ص  ۶؛ به نقل از صحیح بخاری ج۳۱۷و  ۳۱۶، ص۷جلدی، جلد  ۲۰ترجمه تفسیر المیزان  - ۷۵ 

  .۳۱۶۶ح  ۳۲۱ص  ۵وصحیح ترمزی ج۲۴۴ص 
  .۳۱۷همان سند، - ۷۶ 
  . ، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه فى رحل اخيه ثم اذن مؤ ذن ايتها العير انكم لسارقون۷۰/یوسف -  ۷۷ 
قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر ال�Uه لكم و هو ارحم * قالوا تال�Uه لقد اثرك ال�Uه علينا و ان كنا لخاطين  ۹۲و۹۱/  یوسف - ۷۸ 

  *الرحمين
  :آیه ذکر شده در متن چنین است ۴کامل  -۷۹

فال اثم عليه ان ال�Uه غفور ال عاد  فمن اضطر غير باغ وانما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير ال�Uه  
  )۱۷۳/بقره. (رحيم

قوذة و المتردية و النطيحة و ما اكل السبع حرمت عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغيرال�Uه به و المنخنقة و المو 
اال ما ذ كيتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا باال زالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروامن دينكم فال تخشوهم و 

غير متجانف الثم  فمن اضطر فى مخمصةاخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم االسالم دينا 
   ) ۳/مائده(فان ال�Uه غفور رحيم 

قل ال اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه اال ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا   
  )۱۴۵/انعام.(فان ربك غفور رحيم فمن اضطر غير باغ و ال عاداهل لغير ال�ه به 

عاد فاÌن ال�ه غفور رحيم  به فمن اضطر غير باغ و الر و ما اَهل لغير ال�ه اÌنما حرم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزي
  )۱۱۵/نحل(

كرهمن كفر بال�ه من بعد اÌيمنه اÌال   -۸۰ و قلبه مطمئن بااليمن و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من ال�ه و  من أ 
  .  لهم عذاب عظيم

؛ ترجمۀ ۴۶۰، ص۵؛ کشف االسرار میبدی، ج۳۱۱-۳۰۶، ص۱جترجمه سیرت رسول ال�ه، دکتر اصغر مهدوی،  -۸۱
  و سایر تفاسیر ۵۱۵- ۵۱۴، ص ۱۲نحل،  ترجمه المیزان، ج ۱۰۶، ذیل آیه ۵۵۸روشنگر قرآن کریم، کریم زمانی،ص 

 . ۸۷و  ۸۶، ص ۱۳۶۶داریوش آشوری، چاپ اول : شهریار، نیکولو ماکیاولی، ترجمه -۸۲
۸۳-  
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-didgagha/maghalat/14762-eslami.com/component/content/article/19-https://www.enghelabe
24.html?Itemid=0-49-16-26-05-2015  

  
  و ��

www.mohammadjafari.com بخش مقاله ها ،  
  

  .۹۶ص  ۱۳۸۶هاشم ایزد پناه، چاپ دوم: مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبائی ترجمه -۸۴
۸۵- 6066.html-sainmy.com/vb/archive/index.php/thttp://www.  

  :يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي  
األصل في الكذب هو الحرمة، لما وراءه من مضار على الفرد، وعلى األسرة وعلى المجتمع كله، ولكن اإلسالم أباح الخروج  

عن هذا األصل؛ ألسباب خاصة وفي حدود معينة ذكرها الحديث النبوي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي 
الرجل يقول القول، : عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إال في ثالث ما سمعت رسول ال�ه صلى ال�ه: "ال�ه عنها قالت

   ".، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها)أي بين الناس(يريد به اإلصالح 
، وصاحب جامعة القدس في واألصول الفقه وأستاذ  ،فلسطيني ومفتي فقيه حسام الدين موسى عفانة

المحتلة  القدس البوابة الشرقية لمدينة أبوديس ، ولد في بلدة[1]عام على شبكة يسألونكالفقهية، والمشرف ال يسألونك سلسلة
   .[2]م1955  آب ٥الموافق  هـ1374 ذو الحجة ۱٦في 

حسام الدین عفانه استاد فقه و اصول در دانشگاه قدس فقیه و مفتی فلسطینی  و صاحب شبکه تلویزیونی عمومی سئوالهای 
  فقهی در شهر قدس اشغالی

     04.html-37-01%2017-08-2004-scholar/8255/50754-the-http://www.onislam.net/arabic/ask  
  

۸۶-  6066.html-http://www.sainmy.com/vb/archive/index.php/t يجوز   ؛ Éوخالصة األمر أن هنالك أحواال
  :فيها الكذب وقد وردت في أحاديث عن الرسول صلى ال�ه عليه وسلم ، ومنها 

يصلح بين الناس ليس الكذاب الذي :( مــا رواه البخاري ومسلـم في صحيحهما أن الـرسول صلى ال�ه عليه وسلم قــال  -۱
 ) .فينمي خيراً أو يقول خيراً 

ولم أسمعه أي الرسول صلى ال�ه عليه وسلم يرخص في شيء مما : ما رواه مسلم في صحيحه أن أم كلثوم بنت عقبة قالت -۲
 .يقول الناس كذب إال في ثالث الحرب واإلصالح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها 

يدل على جواز أن يكذب الرجل على زوجته وكذلك المرأة على زوجها ولكن أهل العلم قيدوا كذب الرجل على وهذا الحديث 
 .امرأته وعكسه بأن يكون الكذب فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول األلفة بينهما
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كثر مما في نفس:[ قال الخطابي  ه يستديم بذلك صحبتها كذب الرجل على زوجته أن يعدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أ
 . ۱۳/۱۷۹عون المعبود ] ويصلح من خلقها

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما ال يسقط حقاً عليه أو عليها أو [ وقال الحافظ ابن حجر 
وبهذا يظهر جواز الكذب بين الزوجين إذا كان في ذلك محافظة على الحياة ...  ۶/۲۲۸فتح الباري ] أخذ ما ليس له أو لها

الزوجية ومنع لهدمه فإذا سأل الزوج زوجته هل تحبه فعليها أن تجيبه بنعم وإن كانت تكرهه محافظة على بقاء األسرة 
ال تحب أحدنا فال تحدثه بذلك فإن فإن كانت أحداكن : [واستمرارية الحياة الزوجية وكما قال عمر رضي ال�ه عنه لتلك المرأة

 . »...  أقل البيوت الذي يبنى على الحب
- أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين –ويقول الدكتور حسام عفانة ، ۵۹۲رياض الصالحين ص   :به نقل از   -۸۷

: 
  .تحريم الكذب بشكل عامال شك أن الكذب خصلة ذميمة وذنب من أقبح الذنوب وقد تظاهرت اآليات واألحاديث على 

هذا هو األصل في الكذب أنه محرم وأنه فاحشة من فواحش الذنوب ولكن هذا األصل له استثناء فقد أجاز الشرع الكذب في 
  .بعض المواطن وجعله مباحاً
ن الكالم وسيلة إ" اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرماً فيجوز في بعض األحوال إلى أن قال :[ قال اإلمام النووي رحمه ال�ه 

إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن تحصيله إال بالكذب جاز الكذب 
، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً وإن كان واجباً كان الكذب واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم 

ل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب يريد قتله أو أخذ ماله وسئ
بإخفائه واألحوط في ذلك كله أن يوري ومعنى التورية أن يقصد في كالمه مقصودًا صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه وإن كان 

  تورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال  كاذباً في ظاهر اللفظ بالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب ولو ترك ال
، مجموعه ای  از احادیث )ه ق ۶۷۶-۶۳۱(امام زکریا  یحیی بن شرف نووی دمشقی  : کتاب ریاض الصالحین تألیف-۸۸

 .است) ص(پیامبر گرامی  
إْع¹لَم¹ أنَّ  رنتی؛؛ چاپ اینت۸۵۴-۸۵۳ریاض الصالحین، نووی دمشقی، ترجمه و شرح عبدال�ه خاموش هروی، ص  -۸۹

َكانَ أص¹لُهÀ مÃحر½ماً، في̧جÀوُز في بع¹ض األح¹والِ بشرÃوط� قد أو«ض̧ح¹ُت̧ها في كتاب ومÃْخَتص̧رÃ ذلك أنَّ الكال̧م » األذْكاِر«: الÁَكذب، وµإنْ 
ذِبÀ فيه، وإنْ لºم¹ يÃمك[ن¹ تحصيله إال¾ بالكذبِ جاز وسيلةٌ إلى المقاصد، َفكُل� مµقْصÀودٍ مح¹مÀودٍ يÃم¹ك[ن تح¹صيلُهÀ بَغي¹ر الÁَكذِبِ يµح¹رÃمÀ الÁك

ÀكذِبÁال .Ãواِجبا، فإذا اْخَتفي م Àكانَ واِجبا، كان الَكذِب س¹لمÆ ثùمÄ إن كانَ تَح¹ص[يلÀ ذلك المْقصÀودِ مÃباحاً َكانَ الÁَكذِبÀ مÃباحا، وإنْ 
نسانٌ عنه، وجب الَكذبÀ بإخفائ[ه، وكذا لو كانَ ع[ندهÃ وديعة، وأراد ظال[مÆ م[ن ظالمÂ يريد َقتلَه، أو« أْخذَ مال[ه، وأَخفي مالºه، وسÀئ[ل إ

ُكلّ[ه أنْ يÃوµرUِي، ومع¹َنى التَّو«رِية أن يْقص[د بِعبار̧ت[ه مµْقصÀوداً ص̧حيحاً لي¹س¸ هو : أخذَها، وجب الÁَكذِبÀ بإخفائها، واألح¹وطù في هذا 
كاذِب كانَ  اً في ظاه[ِر الل�فظ، وِبالنّ[س¹بة[ إلى ما يف̧همهÀ المÀَخاطºبÀ ولºو« َتركَ التَّو«ِريَة وµأطÁلَق ع[بارةَ كاذِباً بالنّ[سUبة[ إلºي¹ه، وإنْ 
 .الكذِب،فلي¹س بِحرµامÂ في هذا ال̧حال
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ال�¹ه ̧صّلى ال�هÀ ̧عَلي¹ه[ و̧سلَّم  واس¹َتدلÄ الÁعÀَلماءÃ بج̧واِز الَكذِب في هذا ال̧حال بحدِيث أم�U ُكْلثومÂ رضي ال�Äه عْن̧ها أنَّها ̧سم[̧عت¹ رسول  
 .متفقÆ عليه» لºي¹س الَكذَّابÀ الøذي يÃصلحÀ بي¹ن̧ النَّاس، فينم[ي َخي¹راً أو يقولÀ َخي¹راً « : يقول

ُكْلثُوم: قالت« : زاد مسلم في رواية الح̧ر«ب،واإلص¹ال̧ح  :تَع¹ني: ولºم أس¹مع¹هÀ يÃر«خّ[صÀ في َشيء� م[مÄا يُقولÀ النَّاسÀ إال¾ في ثالث: أم� 
 .بي¹ن النَّاس، وحديث̧ الر½جÀل̧ ام«رµا¼تَه، وحديث المر«ا¼ة[ زو«̧ج̧ها

  .۲۹۷-۲۹۹، ص ۳ج باب االصلح بین الناس، جلدی، کتاب کفر و ایمان۴اصول کافی،  -۹۰
  .۲۹۹همان سند ، ص  -۹۱
ي الصالح و ابغض الصدق في ان ال�ه احب الکذب ف«؛ ۱۶۲۲۹، ح ۲۵۲، ص ۱۲وسائل الشيعه، حر عاملي، ج -۹۲

  » الفساد 
و ... ان ال�ه احب الکذب في االصالح«  ؛۱۷۴۷۴، حديث  ۳۴۶۶ميزان الحکمه، محمد محمدی ری شهری عنوان  -۹۳

  )ميزان الحکمة،  (» دفع شر الظلمه و اصالح ذات البين: الکذب مذموم اال� فى امرين«ابغض الکذب في غير االصالح و  
  .  ۲۹۸ص ، ۳ج جلدی، کتاب کفر و ایمان،۴ اصول کافی، - ۹٤ 
  .  همان سند - ۹۵ 

کذب مسؤول : یقول) ع(سمعت ابا عبدال�ه : ؛ عن عیسی بن حسان قال۴۱و۴۰ص   ۴جلدی، ج۴اصول کافی،  -۹٦  Uکل
رجل کائد فی حربه فهو موضوع عنه، او رجل اصلح بین اثنین یلقی هذا بغیر ما یلقی به هذا، : فی ثالثة] کذباً[صاحبه یوماً إال

  .شیئاً و هم ال یرید أنیتم لهمیرید بذالک االصالح مابینهما، او رجل وعد أهله 
  .۳۹ص  همان سند، -۹۷
۹۸-  

http://www.rastgooei.com/Article/178/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%8A%20%D
8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%20%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA%20

-%D8%A2%D9%85%D9%8A%D8%B2
%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%DA%86%D9%87%D8%A7     

B1%D9%85%D8%    
  ۹۸،  ۲، ج۱۳۷۹نراقي، : ؛ به نقل از

  ؛۸۵- ۸۰، ۲ق، ج ۱۴۱۰امام خمینی،   -۹۹
   35.pdf-9787-http://www.ensani.ir/storage/Files/20140215113411  

  ؛۸۸-۸۷ همان سند، -۱۰۰
  ،۹۲ سند،همان  -۱۰۱

35.pdf-9787-http://www.ensani.ir/storage/Files/20140215113411  
  .   ؛ به نقل ازکتاب مکاسب انصاری۱۸۵و۱۸۴لؤلؤ و مرجان، محدث نوری،ص  -۱۰۲
  . ۳۲۳، ص ۲جامع السعادات، ج    -۱۰۳
، دکتر حسین اترک، استادیار دانشگاه زنجـان، نشریه پژوهشی های فلسفی دانشگاه »معنای دروغ مصلحت آمیز«  -۱۰۴

  .۹۸،  ۲، ج۱۳۷۹نراقی : به نقل از ؛۱۲، شماره مسلسل ۹۲، بهار و تابستان ۷تبریز، سال 
35.pdf-9787-http://www.ensani.ir/storage/Files/20140215113411  

  .۱۰۰-۹۹همان سند،   -۱۰۵
  .از مقدمه ۱۰پرتوی از قرآن جلد اول سید محمود طالقانی، چاپ سوم ص  -۱۰۶
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اپ اول پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه، سید محمد جواد موسوی غروی، ترجمه دکتر سید علی اصغر غروی،چ -۱۰۷
؛ یا محمد ما جائک فی روایة� من بٍر او فاجٍر، یوافق القرآن، ۱۲صافی، مقدمۀ / ؛ به نقل از تفسیر عیاشی ۹۴،ص ۱۳۷۸

 .فخذ به، و ما جائک فی روایة� من بٍر او فاجٍر، یخالف القرآن، فال تاخذ به
  .۸۹، ص ۱جلدی، ج ۴اصول کافی،  -۱۰۸
  .۱۸۸-۱۹۰لؤ لؤ و مرجان، محدث نوری، ص  -۱۰۹
، ۵جلدی، ج  ۲۰ترجمه تفسیر المیزان، : ؛ به نقل از۳۹۷و۳۹۶والیت فقیه، بدعت و فرعونیت، محمد جعفری،ص  -۱۱۰
  .۴۵ص 
این کتاب به دستور آقای خمینی خمیر و . ۱۵و۱۴مبانی اقتصاد اسالمی، اثر شهید مطهری، انتشارات حکمت، ص  -۱۱۱

  ،۶۲خرداد  ۱۰لش، هاشمی رفسنجانی، یادداشت   از پخش آن جلوگیری بعمل آمد، آرامش و چا
  . ۲۷همان سند ، ص   -۱۱۲
  .لفظی است و یا معنوی: متواتر. متواتر یا  واحد: انواع خبر یا روایات و احادیث-۱۱۳

صحیح، مرسل،  مرفوع،  مهمل، مجهول، ضعیف و یا صحیح، حسن،موثق، سلسله راویان یا بعضی اگر چه یک : خبر واحد
  .راوی تمام آن سلسله  ممدوحی غیر امامی باشند. سق باشدنفرآن فا

« ؛۱۷، ص ۱االمامة والسیاسة، ابو قتیبه دینوری، ج+ ۱،ص ۲ترجمه تاریخ یعقوبی دکتر محمد ابراهیم آیتی، ج -۱۱۴
  »اّنا معشر االنبیاء ال نورث، ماترکنا صدقه:  یقول) ص(سمعت رسول ال�ه 

من باع آخرته بدنياه  بأن يكذب مثال فيما ينفعه، من « ؛۷، ص ۱۲ حضره الفقيه، جروضة المتقين في شرح من ال ي -۱۱۵
  »... باع آخرته بدنيا غيره، كان يشهد لغيره بالباطل 

  » المصلح ليس بكاذب  ... همان سند؛ أحب الكذب في اإلصالح -۱۱۶
عن : ؛ جامع االخبار۷۲/۲۶۳ج  ۱۷/۴۳کتاب الکفر : ق: ؛ به نقل از۴۵۶،ص ۷سفینه البحار، شیخ عباس قمی،ج  -۱۱۷

المؤمن  إذا کذِب¸ من غیر عذر لعنه سبعون الف ملک و خرج من قلبه نتن حتی یبلغ العرش ) ص(قال رسول ال�ه: انس قال
  .»و یلعنه حملة العرش و کتب ال�ه علیه لتلک الکذبه  سبعین زنیة أهونها کمن یزنی  مع ُام�ه

  . ۱۶۲-۱۶۵،ص ۳اصول کافی، ج  -۱۱۸
  .۳۵ص  ۴جلدی، ج۴اصول کافی،  -۱۱۹

 . ۳۶و۳۵ص  ۴جلدی، ج۴اصول کافی،  - ۱۲۰ 
  . ۳۷ص همان سند،  -۱۲۱
  .۳۸ صهمان سند،  -۱۲۲
  .۶۶و  ۵۶لؤلؤ و مرجان، محدث نوری،ص -۱۲۳
کة علیکم بالصدق و إن ظننتم فیه الهل« ؛٤۹۲، ص ۱دکتر محمد آیتی، ج :حدیث نبوی، ترجمه تاریخ  یعقوبی، مترجم -۱۲۴

  »فان عاقبته النجاة و ایاکم والکذب و إن ظننتم فیه النجاة فان عاقبته الهلکة
  .۵۱لؤ لؤ و مرجان، محدث نوری، ص  -۱۲۵
  . ۷۴لؤلؤ و مرجان، محدث نوری،ص  -۱۲۶
  .؛ وال تخرجن من افواهکم کذبة ما بقیتم۶۴لؤلؤ و مرجان، محدث نوری،ص  -۱۲۷
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در ذیل تفسیر آیه . ۱۳۱،ص۴الدرالمنثور ج: ؛ به نقل از۵۰۷- ۵۰۶، ص۱۲ججلدی،  ۲۰ترجمه تفسیر المیزان،  -۱۲۸
  .سوره نحل در بحث روایتی آمده است ۱۰۵
ابن " تاريخ دمشق " در تهذيب االثار   ودر . + نحل ۱۰۵ذیل تفسیر آیه   ۴۵۰، ص ۵کشف االسرار و عدةُ االبرار، ج -۱۲۹

  .عساكرهم نظیر این حدیث آمده است
  .۴۵۵،ص ۷بحار، شیخ عباس قمی،ج سفینه ال -۱۳۰
  .٤۷۳سفینه البحار ص - باب کذب ۹میزان الحکمه جلد   -۱۳۱
  .۷۰و۶۹هاشم ایزد پناه،ص: مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبائی، ترجمه-۱۳۲
ه دکتر فریدون برای توضیح بیشتر به کتاب کشی، فرق شیعه نوبختی و تاریخ اسماعلیان نوشته برنارد لوئیس ترجم -۱۳۳

" ابن ابی ثور"و مقریزی با کنیه " ابوزینب"و یا محمد بن مقالص االسدی که شهرستانی از او با کنیه. بدره ای مراجعه شود
  وووو"معمربن خثیم"و " بشار الشعری"و " بزیغ بن موسی الحائک"و " مغیرة  بن سعید" کند و دیگر  یاد می
۱۳۴-

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B
7%D8%A7%D8%A8  

  . ۳۰۳، ۲۹۴، ۲۲۸، ۲۲۴کشی، صص:به نقل از  
 .۲۵۸- ۲۵۹، صص ۲طوسی، تهذیب، ج؛ ابن بابویه، ۱۳۹-۱۳۸، صص۱قاضی نعمان، ج: همان سند، به نقل از -۱۳۵
۱۳۶-  

8%A7%D9%85%Dhttp://www.ashoora.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D
-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-9%87

%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82 
  .۶۲، ص  ۱الکني و االلقاب، ج : به نقل از

۱۳۷-     
 http://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/93019/1  
  .  ۲۹۱کشی، رجال، ص :به نقل از 

۱۳۸– http://pajoohe.com/25514/print.php?UID=32746  
 .   ۲۵۰، ص ۲هـق، ج ۱۴۰۴جلد،  ۱۱۰الوفا،  لبنان، موسسه - عالمه مجلسي محمدباقر، بحاراالنوار، بيروت: به نقل از 
  ۱۳۹ - 

8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%Dhttp://www.ashoora.ir/%D
-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-9%87

%D8%B9/article/379.html-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82  
و  ۲۲۱، سوره شعراء، آيات ۳۶، ابواب السبعه، ص ۲خصال صدوق، ج  -  ۲۵۶و ص  ۲۴۷رجال کشي، ص : به نقل از

  »   م علي من تنزل الشياطين تنزل علي کل افاک اثيمهل انبئک«؛ ۲۲۲
  . ۹۶ص  ۱۳۸۶هاشم ایزد پناه، چاپ دوم: مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبائی ترجمه -۱٤۰
ذبیح ال�ه : آمریکائی، مترجم" جون بارک" –آلمانی " اشتن متز: "شاه جنگ ایرانیان در چالدران و یونان، نویسندگان -۱٤۱
  .٥٤۹- ٥٥۰وری، انتشارات خواندنیها، ص منص
  .٥۷۳-٥۷٤همان سند، ص  -۱٤۲
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، : پاورقی به نقل از. ۲۱۳نشر پرواز، ص ۱۳٦٤، چاپ دوم ۲و  ۱امیر مهدی بدیع، جلد : یونانیان و بربرها اثر -۱٤۳
  .۱،۱۳۸کتاب 
بست علیکم الفتن کقطع اللیل از مقدمه؛ فاذا الت ۱۰پرتوی از قرآن جلد اول سید محمود طالقانی، چاپ سوم ص  -۱٤٤

  . السبیل مظلم فعلیکم بالقرآن و هو الدلیل یدل علی خیر
محمد صادق نجمی، هاشم هاشم زاده هریسی، : بیان در علوم و مسائل قرآنی، حاج سید ابوالقاسم خوئی، ترجمه -۱٤٥

  .    ۳٤چاپ سوم،ص 
... و فرقاناً ÏÎÐ یµخمدُ بÃرهانُهÀ، و تبیاناً ÏÎÐ ُتهدَمÀ أرکانُهÀ،.. مصابیحه،  ، فیض االسالم؛ نورًا اÏÎÐ تطَفاُ ۱۸۹البالغه خطبه  نهج -۱٤٦

 ،À̧حبو̧حتُهÃفهمد معدن االیمانِ و ب ... ÀنیاُنهÃاإلسالم� و ب �  و أثافی
از مقدمه؛ اذا جائکم عنی حدیث فاعرضوا علی  ۱۰پرتوی از قرآن جلد اول سید محمود طالقانی، چاپ سوم ص  -۱٤۷

    .ال�ه فما واقف کتاب ال�ه فاقبلوه و ما خالفه فاضربوه به علی الحائطکتاب 
  شي¹ئاً ؛ ا¿ن يµتَّبِعÀونَ ا¿ال الظنÄ وµ ا¿نَّ الظنÄ ال يÃْغني م[ن¸ الح¹قU   ؛ ا¿نَّ الظنÄ ال يÃْغني م[ن¸ الح¹ق۲۸Uونجم  ۳٦قرآن، یونس آیه -۱٤۸
 شي¹ئاً 
۱٤۹- µو Äونَ ا¿ال الظنÀصونَ ا¿ن َتتَّبِعÃ۱۱٦و۱٤۸؛ انعام  ا¿نْ ا¼نتُم¹ ا¿ال تْخر.  
 .؛  َفل[م̧ تُ̧حاج�ونَ ف[ي̧ما لºي¹س لºكُم بِه[ ع[لْم٦٦Æآل عمران  -۱٥۰
  .  ؛  وµ ال َتقْف مµا لºي¹س لºك ِبه[ ع[لْم۳٦Æاسری  -۱٥۱
ی اصغر غروی، چاپ اول پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه، سید محمد جواد موسوی غروی، ترجمه دکتر سید عل -۱٥۲

 .؛ ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث۱۰،ص۱۳۷۸
  .الواضحة، به نقل از روضه کافی همان سند؛ من شک او ظن فاقام علی احدهما فقد حبط عمله، ان حجة ال�ه هی حجة-۱٥۳
ه مستقیم مربوط به مسئله بند است که اینجانب فقط بند اول و دوم آن را ک ۶نامه احمد آقا به آقای خمینی دارای -۱۵۴

اطالعات :می شد را در اینجا آوردم و عالقه مندان می توانند برای مطالعه تمام نامه به مجموعه آثار آقای خمینی، گزارش
 .مراجعه کنند ۲۷/۸/۱۳۹۱جانبی تاریخ 

نتظری، انتشارات خاطرات آیت ال�ه م: ، به نقل از۲۰۲آیا می دانید چرا چنین رژیمی برپاست؟ محمد جعفری، ص-۱۵۵
  ۵۲۷، ص ۲۰۰۱انقالب اسالمی، فوریه 

  .۱۷۸، ص ۱۸صحیفه نور، ج  همان سند، به نقل از-۱۵۶
  


