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  دروغ
  ها و بالها  پايه و ريشه بدى

  
  داورى خدا درباره

  نويسان  گويان و رديه  دروغ
  حضرت بهاءاهلل  ١.ظاهر و الئح و هويداست معشوق چون صبح صادق ،اگر صادقيد

تاباِن آفتاب را پنهان نمود؟ اين آيه توان روى   جز با پرده دروغ، چگونه مى
  تکرار شده: ده بارگويان عصر ما، در يک سوره کوتاه،   دروغ  خطاب به

ِبينَ  ِّْلُمَكذِّ   ١٥سوره مرسالت، آيه   .َوْيٌل َيْوَمٍِٔذ ل
  گويان.  در آنروز، واى بر دروغ



  

٢  

راستى موعود   در عصر ما منکران آئين يزدان، زبان و قلم را که بايد به
  برند:  دهند، براى رد و انکار آن موعود بکار برده و مى شهادت

  حضرت بهاءاهلل  ٢.او را بدروغ مياالئيد، زبان گواه راستى من است

يُقونَ  دِّ   ١٩سوره حديد، آيه   ...َوالِذيَن آَمنُوا ِباللِه َوُرُسِلِه اْولََِٔك ُهُم الصِّ
  گروه راستگويانند...آورند، از   دان و فرستادگانش ايمان مىيز  آنان که به

جميع   اگر نفسى به...را بشناسد [موعود] صدق ِع طلَ مَ  اليوم صادق کسى است که
ُمنزله ناس را متذّکر کند و تصديق حّق  جميع نصايح  کتب الهيّه تکلّم نمايد و به

  حضرت بهاءاهلل  ٣ننمايد او صادق نبوده و نيست .

  ١٠٥سوره نحل، آيه   .ُهُم اْلَكاِذبُونَ  َال يُْؤِمنُوَن ِبآَياِت اهللِ َواْولـَِٔك 
  آورند.  هاى پروردگار ايمان نمى  آيات و نشانه  گويان مردمانى هستند که به  دروغ

فرمايند کسانى که پيامبر تازه يزدان را   مى بيانحضرت باب در کتاب 
  ٤پذيرند، در ايمان خود صادق نيستند.  نمى

گيرند، آنرا   دروغ گفتن خو مى بسيارى از مردمان از کودکى با دروغ شنيدن و
هدفهاى خود الزم   دهند، و براى رسيدن به  خطاى کوچکى در نظر جلوه مى

پايه با چند مشکل بزرگ روبروست، از جمله   شمرند. اين تصّور بى  مى
  اينکه:
 رسد، اّما سررشته همه گناهان   نظر  مى  ظاهر معصوم به  اگر چه دروغ به

 است.
  پى دارد و چه بسا موجب ذلّت و نکبت گاهى دروغ نتايج وخيم از

 گردد.  ابدى انسان مى
ظاهر   بينيم آثار آسمانى در باره اين صفت مذموم و به  در آغاز گفتار به
  گويند:  معصوم چه مى



  

٣  

بُوْا ِبآَياِت اهللِ َفَتُكوَن ِمَن اْلَخاِسِرينَ  ِذيَن َكذِمَن ال ٩۵سوره يونس، آيه   .َوَال َتُكوَنن  
صورت از گروه   سانى مباش که آيات الهى را دروغ شمردند. در آناز زمره ک

  زيانکاران خواهى بود.
از  .ع شرور است دروغ استيکه اساس جم ن صفاتيتر ن اخالق و مبغوضيبدتر
  حضرت عبدالبهاء  ٥.صفتى در وجود تصّور نگردد ن بدتر و مذمومتريا

کذب  هاى]  [بدى ئاتيس ک طرف بلکهي  هک طرف و کذب بي  هع معاصى بيجم
مان بر يبگو بهتر از آنست که کلمه ا راست گو و کفر .شتريش بتر است و ضرّ   افزون

  حضرت عبدالبهاء  ٦.زبان رانى و دروغ گوئى

چرا دروغ سرمنشأ همه گناهان است؟ دروغگو دنيائى مطابق ميل خود 
کند، زيرا هر چه مطابق ميلش   ىخواهد م  سازد و در آن دنيا هر چه مى  مى

  داند.  بيند و اجرايش را الزم و معقول مى  باشد، آنرا درست مى
 نيه را ايّ قت انساني. حقجهان الهى نورى روشن تر از صدق و راستى نهدر 

  ٧.دياى انسانى را مستور نمايع خطايد که جمين نماييموهبت چنان تز
  حضرت عبدالبهاء  

اگر نفسى از آن محروم ماند  .ع فضائل انسانى استيصدق و راستى اساس جم
  حضرت عبدالبهاء  ٨.ه عوالم الهى ممنوع گردديترّقى و تعالى در کل از

 اْفَتَرى َعلَى اهللِ َكِذًبا
ِ
  ١٨سوره هود، آيه   .َوَمْن اْظلَُم ِممن

  چه ظلمى بزرگتر از اين است که کسى بر خدا دروغ بندد.
  مردم عصر ماست:  اين آيه خطاب به

ِبينَ َفَوْيٌل يَ    ١٢سوره هود، آيه   .الِذيَن ُهْم ِفي َخْوٍض َيْلَعبُونَ  ْوَمٍِٔذ ِلْلُمَكذِّ
  دروغ گرايند و سرگرم توهمات و تصورات خود شوند.  واى بر کسانى که در آنروز به

 حضرت بهاءاهلل  ٩.اند  اوهام انس گرفته  اند و به ت شدهيظنون ترب  اکثر اهل عالم به



  

٤  

را در مورد گول زدن ديگران  "گويى  و "دروغ "گويى  معموًال كلمات "راست
ديگران و  بينيم كه سرمنشأ گول زدِن   بريم. اّما اگر دّقت كنيم مى  كار مى  به

دروغ گفتن" است. براى  گول زدن" و به "خودْ  ديگران، "خودْ   دروغ گفتن به
ديگران دروغ بگوييم، بايد اّول خودمان از دروغ كمك   اينكه بتوانيم به

  نمايد: زيبا ما گيريم، بايد خودمان بر آن مهر قبول بگذاريم تا در نظر
  ۱۲سوره يونس، آيه   كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.

  كند.  اين چنين رفتار خطاكاران در نظرشان زيبا جلوه مى
رنگ خود جلوه و جال   پوشاند و به  دروغ رنگى است تيره که حقيقت را مى

  بخشد.  مى
ئى دروغ و تأثير آن بر سرنوشت ابدى انسان، شايسته است در براى شناسا

بينيم "دروغ"   هاى الهى نمائيم و به  رابطه آن با رد و انکاِر آئين  آغاز نظرى به
  دهد.  چه آسانى خود را "صادق" جلوه مى  آيد و به  هائى در مى  چه شکل  به
بسيار معقول و  غالب مردماناين چند "دليل" "بهانه" يا "دروغ" كه در نظر  به

هايى است كه در جميع اعصار   كنند توّجه كنيد. اين دروغ  مقبول جلوه مى
 يارى آنها  هايى كه بسيارى از مردمان، به  موجب انكار پيامبران شده، بهانه

  شمرند:  مى و شمرده معاف تازه هاى  آئين در مسئوليت تحقيق را از خود
 در عصر ما اين بهانه  "كنم.  "من فرصت مطالعه ندارم. وقت پيدا نمى

بسيار متداول است. آشكار است كه اگر كارى براى كسى مهم باشد، 
  كند!  گم شده" را پيدا مى   "طريقى فرصت نداشته يا وقت   به

 هم بهانه  "من قدرت قضاوت ندارم. اين كار از من ساخته نيست." اين
قادر شهادت پروردگار، هر فردى   و دروغى بسيار متداول است. بنا به

ديگران   مسئول. اتّكاء به وندشناسايى حقيقت است و در برابر خدا   به
  هاى آسمانى ديگر محكوم شده است.  شّدت در قرآن و كتاب  به



  

٥  

 خداست.   علّت اصلى ترس، عدم اطمينان به "ترسم گمراه شوم.  "من مى
  دروغ.  اى است متّكى به  هم بهانه "ترس  "پس 

 "  ظاهر   اى است به  اين بهانه "زند.  مى قبول دين تازه زندگى مرا بر هم
زندگى معنى تازه   باطن دروغ. زيرا پذيرفتن دين تازه، به  درست و به

  بخشد.  جاى "بر هم زدن" زندگى را آسايش و آرامش مى  دهد، و به  ىم
  چطور ممكن است علما و پيشوايان كه در كتاب آسمانى ما"

هاى   نيز مانند بهانهاند نفهمند، اّما من بفهمم؟" اين بهانه   متخّصص
شهادت قرآن   طور كه ديديم، بنا به  ديگر بر دروغ متّكى است. زيرا همان

قلب پاك و   هاى آسمانى ديگر، شناختن راه راستى نيازمند به  و كتاب
  نيت با صفا است، نه تخّصص در علوم دينى و كسب مدارك تحصيلى.

 ست." اين اّدعا يافتن راه راست ني  كس قادر به  "در بيابان زندگى، هيچ
اند   ما اطمينان دادههاى آسمانى ب  خداست. زيرا كتاب ۀنيز مخالف وعد

را خواهد يافت. اين هم دروغ ديگرى  كه هر كس بكوشد، راه راست
ظاهر معقول. سبب اصلى اين بهانه، نااميدى و عدم   است معمول، و به

  يزدان است. ۀوعد  اطمينان به
  ".اين دروغ را پيشوايان مذهبى براى "هر دينى جز دين من باطل است

اند. تحقيق عادالنه در تاريخ و تعاليم   مردمان آموخته  حفظ مقام خود به
پروردگار گسترش  ۀدهد كه هيچ دينى بدون اجاز  اديان جهان نشان مى

تأييد  ديگر آسمانى هاى  كتاب در قرآن، و هم در هم حقيقت، . ايننيافته
هاى   ، و تعّصب موجب جنگشده. اين دروغ موجب تعّصب مذهبى

  بسيار شده است.
 ملّتى نجات سبب كه صدقى ۀكلم "بسا فرمايند: مى عبدالبهاء حضرت

دروغى  ۀاين صورت نيز تكرار كرد: "بسا كلم  توان به  ىبيان پيش را م ١٠"شد.



  

٦  

نفوذ آن پى  ۀقدرت دروغ و دامن  براى اينكه به "كه سبب سقوط ملّتى شد.
بينيم   از سه ديكتاتور قرن نوزدهم توّجه كنيم و به چند دروغ  بريم، خوبست به

  خاطر آنها در جهان رخ داد:ها و فجايعى ب  چه جنگ
 :استالين  

  ماركس بهترين روش حكومت است. كمونيستِى  
 .بهترين مجرى اين روش منم  
 :مائو  

  من بهترين روش حكومت است. ساخِت  كمونيستِى  
  اين روش منم. بهترين مجرِى  
 :هيتلر  

  بهترين روش حكومت است.فاشيزم  
 .بهترين مجرى اين روش منم  

گناه بخاطر اين شش دروغ كشته شدند.   بيش از صد مليون مردم بى
ها بر مردم جهان تحميل شد مافوق   خاطر اين دروغهاى ديگرى كه ب  مظل

  تصّور است.
ها دروغ   بدى ۀگفتار حضرت عبدالبهاء، منشأ هم  بنا بههمانطور که ديديم، 

چند   توان به  رويد. دروغ را مى  طا و گناهى ديگر از اين ريشه مىاست. هر خ
  :نمودگروه تقسيم 

 گوست.  دروغ شخص مختّص  و مخلوق ها  دروغ اين شخصى: هاى  دروغ  
 گيرند و   سرچشمه مى مادر ها از پدر و  هاى خانوادگى: اين دروغ  دروغ

  كنند.  همه يا بعضى از اعضاء خانواده سرايت مى  به



  

٧  

 گيرند و   ها از افراد با نفوذ سرچشمه مى  اجتماعى: اين دروغهاى   دروغ
  كنند.  ملّتى سرايت مى  بسيارى از مردمان، حتّى به  به

 حقيقت هر دينىهايى است كه پيروان   هاى مذهبى: اين دروغ  دروغ ،
ها بسيار طوالنى است. گاهى هزارها سال   شمرند. عمر اين دروغ  مى

هاى شخصى اين است كه   ا دروغها ب  كنند. فرق اين دروغ  دوام مى
خاطر عموميت و محبوبيت آنها، مؤمنان از دروغ بودن آنها آگاهى ب

ها غالبًا در قرآن "ظّن و گمان" و در آثار   جهت اين دروغ  ندارند. از اين
بهائى "وهم" "توّهم" "موهوم" "تصّور" "خيال" و "ظّن و گمان" ناميده 

غول وجود خارجى دارد. اگر بّچه  ها  اند. مثًال براى بعضى از بّچه  شده
گو خطاب كنيم. تنها   در وجود غول اصرار كند، شايسته نيست او را دروغ

دروغى معتقد است كه در نظرش حقيقت جلوه   كافى است بدانيم كه به
مورد نظر ماست. اين نوع  نوشتههاست كه در اين   كند. اين دروغ  مى

  موعود زمان شده است:  ههاست كه پيوسته مانع ايمان مردمان ب  دروغ
  ٦٦سوره يونس، آيه   ان يتّبعون اّال الّظن و ان هم اّال يخرصون.

  اند.  دروغ متّكى  پيروى نكنند. تنها به گمان(اين مردمان) از چيزى جز 
  ۳۶سوره يونس، آيه   و ما يتّبع اكثرهم اّال ظنّا اّن الّظن ال يغنى من الحق شيئًا.

هيچ وجه جاى حقيقت   به گمان پيروى نكنند. اّما گمانبيشترشان از چيزى جز 
  را نگيرد.

يا مٔال االرض ان افتحوا ابصاركم تاهلل قد ظهر الوعد و اتى الموعود بسلطان 
 نزل قد معه من فى الّسموات واالرضين. دعوا كتب الظنون واالوهام ال يقوم

  حضرت بهاءاهلل  ١١المستقيم. هصراط الى يهديكم كتاب اهلل انّه

پروردگار  "ۀخدا سوگند "وعد  هايتان را بگشاييد. به  مردم جهان! ديدهاى 
قدرتى آمده كه ساكنان زمين و آسمان ياراى مقاومت در   آشكار شده و موعود به
را كنار گذاريد. كتاب پروردگار  خيالو  توّهمو  گمانهاى   برابر او ندارند. كتاب

  .كند  راه راست رهبرى مى  ظاهر گشته. او شما را به



  

٨  

  ١٢.العزيزالمحبوب كماالوهام ان هذا مطلع آيات ربّ  قل ضعوا اصنام
  حضرت بهاءاهلل  

گاه آيات پروردگار قادر و محبوب   را رها كنيد. اين طلوع اوهامهاى   بگو! بت
  شماست.

توّهمات اين و آن   اى دوستان قدر و مقام خود را بدانيد. زحمات خود را به
  حضرت بهاءاهلل  ١٣.ضايع منمائيد

ايد اكثرى از آن مجعول و موهوم   بگو! اى عباد آنچه از قبل اصغا نموده
  حضرت بهاءاهلل  ١٤.بوده

[بندگان] اوهامند. نبينند و ندانند و در عالم عقل و فكر خويش  ۀدبَ مردم عَ 
  حضرت عبدالبهاء  ١٥پرستند.  هر را برى نمايند و آن تصوّ تصوّ 

ها نفر از مؤمنان دروغى   هاى مذهبى چه بوده؟ اگر مليون  سبب اصلى جنگ
كوشند، و دفاع از آن را   كنند؟ در حفظ آن مى  را راست شمرند، چه مى

شمرند. حتّى جان دادن را در اين كار جائز   وجدانى و ايمانى خود مى ۀوظيف
  خاطر خداست!كنند ب  دانند، زيرا هر چه مى  بلكه واجب مى

مؤمنى دروغى را مجادالت مذهبى از نتايج ديگر اين توهمات است. اگر 
زور مجادله   عاجز باشد، الاقل به خود حقيقت شمرد، و از كشتن مخالفين

مجادله زبان است و  ۀتواند در حفظ و بقاى دروغ خود بكوشد. حرب  مى
جاى عشق  فتح و فيروزى،  هدفش غلبه بر ديگران. در مجادله، عشق به

ا محكوم شده ه  آئين ۀهمين سبب مجادله در هم  گيرد. به  حقيقت را مى  به
  .است

اى که بر   گويم که در "روز داورى" مردمان براى هر کلمه بيهوده  شما مى  من به
شويد و   گفتار خود تبرئه مى  اند مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت. زيرا به  زبان آورده

  )٣٦- ٣٧، آيات ١٢حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   گفتار خود محکوم.  به

  چيست؟مجادله جز سخن بيهوده گفتن 
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ْغِو ُمْعِرُضونَ  الِذيَن ُهْم ِفي َصَالِتِهْم َخاِشُعونَ  َقْد اْفلََح اْلُمْؤِمنُونَ   الل
ِ
.َوالِذيَن ُهْم َعن

  ١-٣سوره مؤمنون، آيات   
خوانند و از سخن   حقيقت مؤمنان رستگارند، کسانى که نماز را با خضوع مى  به

  بيهوده روگردانند.
    ١٦الباطل. فى القيامة اكثرهم خوضًا اس خطايا يومالنّ  ان اعظم

  الفصاحه) حضرت محمد (نهج  
گوى   روز رستاخيز گناه آن كس از همۀ مردم بيشتر است كه بيشتر از همه گفتدر 

  بيهوده كرده باشد.
گفتگوى بيهوده" چنان گناه بزرگى است؟ ميزان انسان   چرا در نظر يزدان "

فكرى   فكرى است، و بى  بى ۀبودن ما، فكر ماست. گفتگوى بيهوده نشان
چنين   به راستى و حقيقت. كسى كه  عدالت و عدم عشق به  عدم ميل به ۀنشان
بلكه  گذارد،  مى در گمراهى ورزد، نه تنها خود را  مى گويى مبادرت گفت
همانطور که فكرى گمراه كند.   قدرت دروغ و بى  كوشد ديگران را نيز به  مى

اى" كه از روى   ى هر "كلمهشهادت حضرت مسيح، برا  ، بنا بهديديم
  گوييم در برابر پروردگار مسئوليم.  ديگران مى  فكرى به  بى

بر  و گفتن سخن تفّكر و كرى و تعّصب و عدم تعّمقف  مجادله يعنى از روى بى
گفتار   چنين كارى مبادرت ورزد، بنا به  ديگران برترى جستن. هر كس كه به

  در "غفلت" از همه پيشتر است: ،حضرت بهاءاهلل
  ١٧ترين عباد كسى است كه در قول مجادله نمايد و بر برادر خود تفّوق جويد.  غافل

  ١٨.اياكم ان تجادلوا مع احدٍ 
  مبادا با كسى مجادله كنيد.

پيروزى  ۀخدا انسان را براى صلح و دوستى آفريده نه جنگ و جدايى. نتيج
. نمودناقرار   اجبار كسى را مجبور به  در مجادله چيست؟ مجادله يعنى به

ترين اصول انسان بودن يعنى آزادى فكر و   مغاير يكى از بزرگ ،اين اجبار
حيوان  ۀكارى كردن حتّى شايست  اجبار كسى را وادار به  وجدان است. به

  انسان.  نيست، تا چه رسد به
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نظير دروغ در سرنوشت   اصل مسئله يعنى آگاهى از قدرت بى  برگرديم به
كنند.   تر مى  نسان. دروغ دو يار و همكار هم دارد كه كارش را آسانا

خوبست آن دو عضو ديگر اين خانواده را هم بشناسيم. اين دو يار و 
 آن دارند. اسم يك دو هر فارسى در اّما اند،  جداگانه دو اسم همكار، اليقِ 

 دروغ تر است.  است. كار اين دو يار و همكار، از دروغ آسان "مبالغه" اسم
نامد. اين دو يار و همكار، سفيد و سياه را   سفيد را سياه مى و سفيد، را سياه

خوانند. هدف اصلى آنها در ظاهر متضاد و در باطن   هر دو خاكسترى مى
كند، ديگرى "بزرگ"  كوچك" را "بزرگ" مى  "سازگار است. يكى از آنها 

  شمارد.  كوچك" مى  "را 
  ٧٧سوره مائده، آيه   .َتْغلُوْا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقِّ قُْل َيا اْهَل اْلِكَتاِب َال 

  ناحّق غلّو نکنيد.  بگو: اى اهل کتاب در دين خود به
توان   عالوه بر مبالغه، دروغ يك يار ديگر نيز دارد كه نام دروغ بر آن نمى

 كند. و آن نگفتن، يا ناديده گرفتِن   گذاشت، اّما همان كار دروغ را مى
حقيقت، خود يک   اعتنائى به  بى موضوع است.  واجب و مربوط به مطالِب 

نوع دروغ است. اين دروغ بسيار متداول است، زيرا در سکوت خطرى 
عدالتى سکوت را بر صحبت   نيست. چه بسا مردمان فرهيخته که در برابر بى

مداران بسيار متداول و معمول   سياست مياناين روش در  دهند.  ترجيح مى
گويند، و اگر هم كسى بپرسد، جواب   ضررشان هست نمى  بهاست. آنچه 
  دهند.  غير مربوط مى

گويى، و سه يار و همكار آنها در سرنوشت ما، چون   نقش راستگويى، دروغ
نقش آجر در ساختمان است. مهندس ساختمان با داشتن آجر و بعضى 

كافى  ۀانداز  تواند صدها و هزارها نوع بنا طرح كند. اگر به  مصالح ديگر مى
مصالح داشته باشد، ساختن هر بنايى از دست او ساخته است. ما نيز در 

نوع  هر كه دهد  ما اجازه مىانديشه ب زندگى چنين نقشى داريم. اصل آزادِى 
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خواهيم براى خود بسازيم. بعضى   خواهيم برگزينيم و هر بنايى مى  آجرى مى
از "آجر  ديگر بعضى سازند،  دروغ" مى از "آجر را مردمان سرنوشت خود از

گروهى از مردمان از مصالحى كه در اختيار دارند براى روحشان  "راستى.
اى ديگر   دسته .ندارد بيرون  به اى  روزنه كه تنگ سازند تاريك و  قفسى مى

يافت.  توان  نمى چيزى آن در صفا و نور و زيبايى جز كه دلگشا و زيبا قصرى
  مقام و منقبت راستى توّجه كنيد: ۀدر بار حضرت بهاءاهللاين گفتار از   به

يا معشرالبشر انّى جئتكم من لدى الصدق االكبر العرّفكم علّوه...و عزّه و بهائه 
لعل تجدون سبيال الى الّصراط المستقيم تاهلل اّن الّذى تزين بهذاالّطراز االّول انّه 

واهلل و من اهل هذا المقام المنير اياكم يا قوم ان تدعوه تحت مخالب الكذب خاف
ال تكونوا من الّظالمين مثله مثل الّشمس اذا اشرقت من افقها اضائت بها 

  ١٩االفاق...
ام تا مقام بلند...و عّزت   اى مردمان! من از جانب "راستى بزرگ" پيش شما آمده

خدا سوگند!   يارى آن بيابيد. به  شما بياموزم، شايد راه راست را به  و شكوه آن را به
مقام بلند آن راه يافت. اى مردمان!   ر نخستين" آراسته شد، بهاين "زيو  هر كس به

كاران   هاى دروغ بگذاريد. از خدا بترسيد و از ستم  مبادا راستى را در زير چنگ
مباشيد. َمَثل راستى َمَثل آفتاب است كه هرگاه از افقش بتابد، عالم را روشنى 

  بخشد...
چيزى را آنطور كه هست راستى نور است، دروغ تاريكى. در روشنايى، هر 

كنيم   خواهيم يا تصّور مى  بينيم. در تاريكى، هر چيزى را آنطور كه مى  مى
 را مشكلى هر سازد، خود راهنماى را گويى  دروغ قلب، اگر بينيم.  مى

بيند. خود گول زدن و   تر كند. زيرا هرچيز را آنطور كه نيست مى  مشكل
حقيقت و عدالت را از تابش باز اى، آفتاب   خود دروغ گفتن، چون پرده  هب

اين پرده مانند بيرون آمدن از اطاقى تنگ و تاريك  دارد. برداشتِن   مى
نور دانايى   فضايى وسيع و روشن است. از تاريكى تصّور و دروغ رستن و به  هب
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هر سعادتى، چه ماست. زيرا كسب  ۀو درستى رسيدن، نخستين وظيف
  اين فتح و ظفر است.  بهچه ماّدى، چه اجتماعى، متّكى  معنوى،

  حضرت بهاءاهلل  ٢٠قد اشرقت شمس الظهور...و لكن القوم فى حجاب غليظ.

  اند.  هآفتاب حقيقت ظاهر شده...اّما بيشتر مردمان در پس پرد
  حضرت بهاءاهلل  ٢١يا معشرالبشر ان اخرقوا الحجاب االكبر.

  بزرگ را بدريد. ۀاى مردمان پرد
هاست، و تا قلب از اين آلودگى نرهد،  آلودگى ۀگويى منشأ و منبع هم دروغ

  نور حقيقت و هدايت را نيابد و نبيند:
اٌب  َه َال َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذالل ن٢٨سوره غافر، آيه   .ا  

  گويان را هدايت نكند.  يقين، پروردگار، متجاوزين و دروغ  به
نظر   عامل بهگويى چيست؟ اين چند   گويى و دروغ  منشأ ومنبع راست

  رسند:  مى
 تربيت خانوادگى و نفوذ اجتماعى  
 اتّفاقات، تصادفات، و وقايع روزگار  
 اراده و ميل شخصى  

عامل   كنيم تنها مرتبط به  در برابر يزدان، مسئوليت ما در هر كارى كه مى
شخصى ماست. هر پاداش يا مجازاتى كه  ۀسّوم، يعنى ميل و اراد

تّكى است: از مصالحى كه در اختيار داريم گيريم، بر اين قانون ابدى م  مى
سازيم. پروردگار هرگز مافوق استطاعت ما از ما انتظارى   چه بنائى مى

  اين بيان حضرت مسيح توّجه كنيد:  ندارد. به
  انتظار (پروردگار) نيز بيشتر خواهد بود. ۀاز آنهايى كه بيشتر دارند، درج

  ۴۸، آيه ۱۲لوقا، فصل   
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  هاى آن  ها و شاخه  ريشۀ بدى
گويى از دست هر فردى ساخته است، و مافوق قدرت و استطاعت   راست

تر   مراتب از راست گفتن مشكل  راستى، دروغ گفتن به  كسى نيست. و به
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اند. اّما گفتار   هاى تازه دروغ  هاى قديم پيوسته نيازمند به  است. زيرا دروغ
  راست چنين نيازى ندارد.

آن در دست ما. با تغيير و  ماست و جنسِ  الزم است بدانيم كه قلب ما از آِن 
توانيم هر چه   مى—اراده و تربيت، تصادف،—تركيب سه عامل پيش

حّد و شمار است. طبيعت ما طورى است   خواهيم بسازيم. امكانات بى  مى
كه اگر اراده كنيم، قادريم كه بر موانع خانوادگى و اجتماعى غالب شويم، و 

هاى   اختيار خود در آوريم. نمونه  زيادى بهعامل "تصادف" را نيز تا حّد 
اند بسيار است. گويند دو برادر   اين موانع غالب شده ۀقهرمانانى كه بر هم

ظاهر برابر. از برادر اّول پرسيدند: "چرا تحصيل نكردى؟" گفت:   بودند به
"فقير بودم. خرج مدرسه نداشتم." از برادر دّوم پرسيدند "چرا تحصيل 

ر بودم. از فقر خسته شدم." بعضى از مردمان، از فقي"كردى؟" گفت 
  سازند.  ها، راه مى  خورند. بعضى از آن سنگ  هاى سر راه، زمين مى  سنگ

كنيم، مرتبط   گيريم، هر كارى كه مى  اّول، هر تصميمى كه مى ۀدر درج
آن خود ما هستيم. و "جنس" قلب  ۀجنس" قلب و روح ماست كه سازند  به

گوتر   گويى ماست. هرچه راست  گويى و دروغ  راست ۀدرج  و روح ما مرتبط به
گوتر باشيم، جنس   تر است. هرچه دروغ  کباشيم، جنس قلب ما بهتر و پا

تر است. اين حقيقتى است واضح و آشكار. هر   کقلب ما بدتر و ناپا
رسد، چه شخصى، چه اجتماعى، تجزيه و تحليل   تصّور شما مى  مشكلى به

گويى   دروغ منجالبكنيد. پس از توّجه و دّقت خواهيد يافت كه در ابتدا در 
گو   گو" و دروغ  ريشه گرفته است. جاى تعّجب نيست كه كلمات "راست

  .اند  كار رفته  بار به ٢٠٠(صادق و كاذب) و مشتقات آنها در قرآن بيش از 
افتد از "جنس" قلب ماست. اين   اتّفاق مىپس هرچه هست و هرچه 

"جنس" سرنوشت ما را نه تنها در اين عالم بلكه در جميع عوالم پروردگار 



  

١٥  

ما شناختن اين "جنس" است. و نخستين گام  ۀدر اختيار دارد. اّولين وظيف
گويى و توّهم از صفحه دل   هاى دروغ  در بهبود اين جنس، برداشتن لّكه

 دامِ  را از دروغ بيشتر بشوييم، خاّصه خود را ازاست. هرچه اين صفحه م
بريم.   ماهيت جنس خود زودتر پى مى  ، بهبيشتر برهانيمخود گفتن"   "دروغ به
ترين جنگ   ترين و سخت  اين ضعف و مقابله با اين مشكل، بزرگ  اقرار به

هاى گوناگون و   اى است توانا كه حربه  درونى ماست. زيرا دروغ جنگنده
در اختيار دارد. اگر در اين جنگ فاتح شويم، پيروزى ابدى از ناپيدا بسيار 

  ماست. آِن 
بذر آفرينند كه   " مىزارى  شورهبعضى از مردمان از آنچه دارند، چنان "

هاى دانايى و بينايى را با   . آنها تمام روزنهرويد  راستى و درستى در آن نمى
از پرتو راستى واهمه  نظران  کوتهبندند. اين   خود مى دريچه روح دروغ بر ۀپرد

دارند و تنها در تاريكى نادانى و تعّصب و تقليد، احساس امنيت و آزادى 
فضل و  گاهى و باران  پرتو آ  خوشند، نه به  خبرى دل  و بى غفلت  كنند، به  مى

جانوران  ترين  پست مردمان در رديف گونه  رحمت الهى. در نظر يزدان اين
  روند:  شمار مى  هب

 الد َشر نِذيَن َال َيْعِقلُونَ ااْلبُْكُم ال م ِعنَد اهللِ الص َولَْو َعِلَم اهللُ ِفيِهْم َخْيًرا  َواب
ْٔسَمَعُهمْ  ٢٢-٢٣ اتسوره انفال، آي  ...ال  

اند، يعنى كسانى كه در امور تعّقل و   ترين جانوران نزد يزدان، مردمان كر و الل  پست
  كند.  آنها (نيت) خوبى بيابد، آنها را شنوا مىتفّكر نكنند. اگر پروردگار در روح 

لَُهْم قُلُوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبَها َولَُهْم اْعيٌُن ال يُْبِصرُوَن ِبَها َولَُهْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبَها 
  ١٧٩سوره اعراف، آيه   .اْولَـَِٔك َكاالْنَعاِم َبْل ُهْم اَضل اْولَـَِٔك ُهُم اْلَغاِفلُونَ 

 بينند. گوش دارند،  فهمند. چشم دارند، اّما نمى  اين مردمان قلب دارند، اّما نمى
  اند.  غافل مردمى آنها تر.  گمراه بلكه اند،  جانوران مثل شنوند.  نمى اّما
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نابينايى و ناشنوايى درونى، تازگى ندارد. اين بيمارى پيوسته مردمان را از 
  يافتن راه راستى باز داشته:

    فهمند.  شنوند، اّما نمى  بينند. مى  كنند، اّما نمى  مردمان) نگاه مى(اين 
  ۱۳، آيه ۱۳انجيل متى، فصل   

  ۹-۱۰هاى   ، آيه٦چنين اشعيا، فصل   هم  

  حضرت بهاءاهلل  ٢٢اند.  در ضاللت مستغرقند و اسم آنرا هدايت گذاشته

آسمانى طور كه ديديم آن كتاب   در قرآن تشبيه و َمَثل بسيار بكار رفته. همان
كند كه هرچه بگوييم، براى آن حيوان   سگى تشبيه مى  فكر را به  مردم بى
فرمايند   آورد. بعد مى  ما تنها زبانش را بيرون مىاست، و در پاسخ بيكسان 

هاى الهى را   كند كه آيات و نشانه  كسانى را توصيف مى اين َمَثل و مقايسه،
  شمرند:  دروغ مى

بُوْا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص لََعلُهْم َيَتَفكرُونَ ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الذِ  يَن َكذ.    
  ١٧٦سوره اعراف، آيه   

ها را ذكر   اين َمَثل در باره كسانى است كه "آيات" ما را دروغ دانستند. اين نمونه
  تأّمل و تفّكر پردازند.  كن شايد مردمان به

 آلوده و كثيف دوست نداريم، خدا هم از قلب دروغ ۀطور كه ما خان  همان
منزل خود   همانى بهيجويد. هرگاه م  گو و كثيف بيزار است و از آن دورى مى

نظافت و لطافت باشد؟  ۀما نمون ۀكوشيم كه خان  كنيم، آيا نمى  دعوت مى
گرامى ماست؟ چشم ناپاك اليق ديدن زيبايى و  هماِن يآيا خدا كمتر از م

  ستايش يزدان نيست: ۀزبان ناپاك شايست بزرگى خدا، و
  حضرت بهاءاهلل  ٢٣بايد تا بستايد. کبايد تا بشناسد و زبان پا کچشم پا

بهاست، و هرگز مايل نيست كه   ايمان" در نظر يزدان بس گران ۀ"دان
هدر   زار دنيا پرستى و دروغ و تزوير و ريا به  دوستانش آن دانه را در شوره

  دهند:



  

١٧  

چنانچه  ،نيابند لب نگشايند اى پسر تراب) حکماى عباد آنانند که تا سمع(
 نبخشد و عاشق تا بجمال معشوق فائز نشود از جان ساقى تا طلب نبيند ساغر

طيّبه قلب مبذول داريد و  و علم را در ارضهاى حکمت   پس بايد حبّه .نخروشد
  حضرت بهاءاهلل  ٢٤.حکمت الهى از ِدل برآيد نه از ِگل مستور نمائيد تا سنبالت
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