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(تاریخ دریافت5931/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)5931/70/70 :

چکیده
صدق و کذب از مفاهیم عرفی است که در میان اهل لغت و فقها در مورد معیار صحیح آن بحث هاا فراوایای هاد و در برمای ماوارد
امتالف یظر به چشم می مورد؛ از این رو در بسیار از مسایل پیرامویی و مصادیق مشکوک ،این یقاط امتالف تسر پیدا کارد و آااار
مود را در مفهوم ه ناسی و حکم هناسی عناوین مربوط به صدق و کذب یمایان می سازد .در این یوهته به بررسی این معیار با تکیاه بار
ابزار کشف مفهوم از طریق عرف استفاد می هود و در پایان از بین آراء ارائه هد با تکیه بر یظر جااح و باا ایاامام یات متاتم ،ر
مختار تبیین می گردد .هدف غایی بحث ایتخاب مبنا صحیح در معیار صدق و کاذب اسات تاا جویناد را در تعیاین تکصیاف مصاادیق
مشکوک از جمصه توریه ،تعارف ،مزاح ،قصه گویی ،مصف وعد و دیگر موارد به مقصود برساید.

کلیدواژگان
توریه ،مبر ،مطا ،صدق ،عرف ،کذب.

 استاد عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسالمی پژوهشکده نظامهای اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
قم ،ایران
 نویسنده مسئول :کارشناسی ارشد ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
رایانامهjafari_m1990@yahoo.com :
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مقدمه
از نهادهایی که در نیل آدمی به حیات طیبه ،جایگاه بسیار مهمی داشتته و اباتاد ملتل تی بترای آن
قابل تصور است ،حرکت در مسیر صدق و راستی است .نهتاد صتدق در شتریات متا مندصتر در
گ تار نبوده و رفتار را نیز شامل می شود .در مباحث اخالقی ،مسایل شرعی ،امور اجتماعی ،تنظتیم
روابط شلصی ،دنیای سیاست ،دستگاه ملابره و اطالع رسانی و دیگر متوارد ،جایگتاه ریتر قابتل
انکاری دارد و اگر خدشه ای به ساحت صدق وارد شتود ،تباتات من تی آن گتاه از دامنته احصتا
خارج است .از این رو شریات گرانقدر اسالم و هادیان بشر به سوی صراط مستقیم ،تاکید فتراوان
بر رعایت اصل صدق و راستی و دوری از کذب و دو رویی در رفتار و گ تار داشتته انتد کته ایتن
مهم در آینه آیات و روایاتی بسیار در این زمینه متجلی است.
پر واضح است که عقل سلیم ،فارغ از تاکید و س ارش اسالم و مبلغان آن ،خود مُدرک این مهم
بوده و در دیگر جوامع ریر اسالمی نیز ،این امر به عنوان یک اصل در تاامالت ،مورد توجه بوده و
تللف از آن با عقوبت و مالمت توأم است.
سلن از مایار صدق و کذب ،یک بدث ممزوج از گزاره های علمتی علتومی نتون ،ادبیتات،
فقه ،اصول ،منطق ،فلس ه و ت سیر است که ما حصل آن می تواند ،دانش پژوه و حقیقت جتو را در
نیل به این مایار ،به قرار و اطمینان ن س برساند .لذا با اینکه صدق و کذب پتیش از ههتور استالم
نیز مانا داشته و پس از ههور اسالم نیز از م اهیمی نبوده که با حقیقت شرعیه یتا متشترعه مانتای
جدیدی پیدا کرده باشد ،با این وجود ،م هوم شناسی این دو نهاد ،از دیربتاز متورد توجته و بدتث
علما در علوم ملتلف مثل فقه ،اصول ،فلس ه و علم بدیع بوده و گویتا همننتان تشتلیع مایتار
صدیح صدق کذب جای بدث دارد .با توجه به اینکه م هوم صدق و کذب از م اهیم عرفی استت
نه ابداعی ،باید با تکیه بر عرف به مانای صدیدی از آن رسید ،نرا که تتدقیق و شتناخت م هتوم
صدیح صدق و کذب ،هم در مسایل شرعی و هم در حیطته اختالق و دیگتر زمینته هتایی کته در
طلیاه سلن مطرح شد ،آثار فراوانی داشته و روشنگری زوایای تاریک آن در پیشبرد مباحث علمی
زیر شاخه این موضوع بسیار موثر است.
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روش تحقیق
با توجه به اینکه این پژوهش بر سنگ بنای عرف استوار است روش تدقیق آن نیتز بتا توجته بته
تدقیقات میدانی ،مطالاه تطبیقی استاماالت کاربردی مرتبط با موضوع مقاله ،تبیتین نقتاط تمییتز و
کشف علت اختالفات با مراجاه به کارشناسان لغت و سر انجام تدقیق در شتیوه صتدیح قتابم بته
عقل قطای با مدوریت استاماالت صدیح عرف بوده و اعمال نظر تنها در زمنیه تایتین مایتار بتا
روش نارنوب مند کردن داده های پراکنده است.
جایگاه عرف در مفهوم شناسي صدق و کذب
مرجایت عرف در ت سیر و م هوم شناسی م ردات و واژه های متلذ در ادله و اسناد شرعی ،قابتل
انکار نیست و برای این مرجایت ،دلیل عقل ک ایت می کند هر نند دلیل نقلی هتم در ایتن بتاره
برشمرده اند.
« هر قانون گذاری در ابالغ قانون به شهروندان و مکل ین آن قتانون ،بایتد بته اصتول و قواعتد
مداوره و م اهمه حاکم و رایج در میان ملاطبین خویش پای بند باشد و نناننه اصطالح و شتیوه
خاصی دارد یاد آوری نماید وگرنه باید مطابق رویه مردم ،مداوره خویش را سامان دهد .در نتیجته
شارع مقدس نیز روش خاصی در م اهمه تشریای خود ندارد و اگر در متواردی تاری تی از ستوی
شارع ،به مکل ین رسیده باشد ،قطاا اصطالح شرع بر عرف مقدم استت»(علیدوستت)5 2 : 931 .
م هوم صدق و کذب از م اهیم عرفی است که شارع مقدس برای آن تاریف جدیدی ابداع نکرده،
لذا مرجع تشلیع در م هوم صدق و کذب ،عرف است؛ البته روشن است که مراد از عرف ،عرف
دقیق است نه عرف تسامدی.
برای کشف نظر عرف در مورد یک م هوم ،راه های متاددی بیان شده که از جمله آن می توان
به بررسی ارتکاز و رفتار مردم ،عناصر شماری ،بررسی مصتادیق روشتن م هتوم و استتلراج قتدر
 .تمسک به آیه (وما أَرس ْلنا ِمن َّرس ٍ ِ ِ ِ ِ ِ
ِي ََلُْم  /ابراهیم )1
ََ ْ َ َ
ول إََِّّل بِل َسان قَ ْومه ليُبَِنَ
ُ
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مشتتترک ،مراجاتته بتته لغتتت بتته عنتتوان نماینتتده عتترف و مراجاتته بتته تبتتادر ا هتتان اشتتاره
کرد(.علیدوست 933 : 931.و  )933در این نوشته سای شده در تبیین ایتن م هتوم عرفتی از ایتن
ابزارها در جای خود تا حد امکان است اده شود.
معنای صدق و کذب
صدق و کذب در لغت

رویّه مامول و گام نلست برای رسیدن به م هوم یک واژه ،بررسی تاریتف اهتل لغتت از آن واژه
است و بنا بر عقیده رالب ،قول اهل لغت ،از آن حیث که نماینده و آینه نظر عرف بوده و مصتداق
رجوع به کارشناس مدسوب می شود ،اطمینان به همراه دارد و حجت است.
بسیاری از کتب لغت تاری ی از کذب بیان نکترده و آن را نقتیص صتدق خوانتده انتد .گویتا
مانای کذب و صدق را به قدری روشن تصور کرده اند که دیگر نیاز به توضیح و تبیین آن ندیتده
اند؛ اما کتب لغتی هم هستند که به شرح ملتصری از م هوم صدق و کذب پرداخته اند.
طریدی در جمم للبر ن ن ،کذب را اینگونه مانا می کند :للْ ِك ْْ ُ ه و لخبب ار ن لل ء خب ف م ا ه و
فيه سولء للعم و لطا اء(.طریدی  ، 932ج ) 23 :5خبر دادن از نیزی بر خالف آننه هستت کتذب

است و عمد و خطا در آن یکسان است .در کتتاب مش

للعل و حمیتری آمتده :للک ْ ه و وق وخل لط

خب ف رب (.حمیری ، 931 ،ج .) 233 :3کذب آن است که واقع ،ملالف خبر خبر دهنتده باشتد.

مدنی در کتاب للانلز لَّلول ماتقد استَ :ک َْ َ أی أببَ َن بغَ ِري ما ليه لملخبَ ُن نه (متدنی ، 911 ،ج.)5 :9
ُ
دروغ گ ت یانی خبتر داد بتر ختالف واقاتی کته از آن خبتر داده شتده استت .در کتتاب ک ا

لصافحات و للفن ون آمتده :ص

لمل لكلنم مااب رب ب للولق و ْب ه

ماا (تهتانوی ، 932 .ج.) 73 :5

صدق گوینده ،مطابقت خبرش با واقع است و کذب او ،عدم مطابقت خبترش بتا واقتع استت .در
معجم لفعال مل لول رب آمده :ان ز ي َ ْك ِْ ُ أثن اء فم ه أی لر ن ال بفف ا للولق م لم ه ب ه (حیتدری: 91 ،
 .لسان للعن  ،کلا للعِي ،للصراح .لحمليط فی لللغرب
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 .)312زید در بین کالمش دروغ می گ ت یانی بر خالف واقع سلن می گ ت در حالیکه به واقتع

علم داشت و نهایتا در کتاب لملنج ف ی لللغ رب نیز در ماده کذب آمده استت :لَّلبب ار ن لل یء خب ف م ا

ه و م للعل م ب ه (لوبیس مالوف 913 .ماده کذب) .خبر دادن از نیزی به خالف آننه هست همراه
با علم به این موضوع ،کذب است.
همننین دهلدا در لغت نامه خود کذب را به نقتل از اقترب المتوارد اینگونته تاریتف کترده:
خبردادن از نیزی بلالف آننه هست با علم به آن و به نقل از ناهم االطبتا آورده :خبتر دادن بتر
خالف عقیده خود ،خواه عقیده مطابق واقع باشد یا نباشد (.دهلدا 933 ،ماده کذب)
حاصل مدیریت آرا اهل لغت را می توان در دو نکته بیان کرد:
الف) تاریف کذب به نقیص صدق و بالاکس تاریف کامال ناقصی استت کته جوینتده را بته
آگاهی روشنی از مانا و م هوم این دو واژه نمی رساند ،نه آنکه در کنار مصادیق روشتن صتدق و
کذب ،مصادیق مبهم و مردّدی وجود دارد که برای تایین تکلیف آنها باید به مبنایی روشن تمستک
کرد.
ب) کسانی که به شرح این دو واژه پرداخته اند را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول :کسانی که تنها مایار صدق و کذب را تطابق عدم تطابق خبر گوینده بتا واقتع متی
دانند .این نظر را می توان به مشهور نسبت داد.
گروه دوم :کسانی که فارغ از واقع ،مطابقت و عدم مطابقت کالم گوینتده بتا اعتقتادش را تنهتا
مایار صدق و کذب می دانند.
گروه سوم :کسانی که عالوه بر تطابق و عدم تطابق خبر با واقع ،علم و اعتقاد گوینتده بته ایتن
تطابق و عدم آن را نیز در مایار صدق و کذب دخیل می دانند.
صدق و کذب در علم بدیع

در علم بدیع به عنوان یکی از علوم زبان شناسی ،صاحبنظران تااری ی از صدق و کذب بیان کترده
اند که همان گروه بندی تااریف اهل لغت را در بر دارد ،لکن با این وجتود ،نکتات م یتدی را بته
منصه ههور می رساند .در کتاب مطوّل به عنوان یکی از کتاب های مرجتع در ایتن علتم ،بته ایتن
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نظرات اشاره شده که مدشین ،توضیداتی را در مورد این نظترات ارابته کترده انتد .در میتان ایتن
نظرات دو نظری که مت اوت از نظر مشهور است را مورد بررسی قرار می دهیم:
نظر نظام الدین نیشابوری :خبرى که بر حسب اعتقاد گوینده مطابق با واقع باشد ،صدق است،
هر نند که در واقع مطابق نباشد ،و خبری که بر حسب اعتقاد گوینده ،ملالف با واقع باشد کتذب
است ،هر نند که در واقع ملالف نباشد .وی برای ادعای خود به آیته «إِ َذل َج اءَ ََ للْ ُمنَ افِ ُو َن قَالُول َ ْ َا ُ
ِِ
ِي لَ َك ِاذبُو َن» (منتافقون ) /تمستک کترده استت.
َّك لََن ُس ُ
ول لللَّ ِه َولللَّ هُ َ ْعلَ ُم إِ َ
إِ َ
َّك لََن ُسولُهُ َولللَّ هُ َ ْ َا ُ إِ َّن للْ ُمنَاف َ
(ت تازانی )17 : 933 .تقریب استدالل بدین شرح است :منافقان به پیامبر (ص) گ ته بودنتد کته متا
شهادت می دهیم تو فرستاده خداوند هستی ولی خداوند سلن منافقان را تکذیب می کند .روشتن
است که منافقان ملالف واقع سلن نگ ته بودند امتا ملتالف اعتقتاد ختود ستلن گ تته بودنتد و
خداوند کالمشان را تکذیب کرد و از این دلیل قرآنی است اده می شود کته متالک کتذب در کتالم،
عدم مطابقت آن با واقع نیست ،بلکه عدم تطابق کالم گوینده با اعتقادش مایار کذب است.
نظر جاحظ :صدق ،خبر مطابق با واقع همراه با اعتقاد گوینده به مطابقت خبر با واقتع استت و
کذب خبر ریر مطابق با واقع همراه با اعتقاد گوینده به ملال ت خبر با واقع است .وی بترای نظتر
خود بته آیته «أَفْ لَ َن َلَ ا لللَّ ِه َ ِْ أ أَ بِ ِه ِجنَّ ربي» (ستب  )1/تمستک کترده استت( .ت تتازانی.)1 : 933.
"إفترا "  ،خبر ملالف واقع است و گوینده آن هم ماتقد است خبرش ملالف واقع است و مردا از
"به جِنّة" خبری است که اعتقاد و تامدی در آن نیست نون از سر جنون بوده لذا نه صدق استت
و نه کذب .تقریب استدالل بدین قرار استت :ک تار ،بیتان پیتامبر (ص) را در دو حالتت مدصتور
کردند؛ یکی افترا که کذب است .یانی خبر ملالف واقای کته گوینتده آن ماتقتد استت خبترش
ملالف واقع است و دیگری إخبار در حال جنون .طبق این آیه شری ه خبر در حال جنتون ،کتذب
نیست نون این قسم به عنوان قسیم کذب آمده و قسیم شی بایتد مغتایر شتی باشتد؛ از طرفتی
صدق هم نیست ،نون ک ار ننین اعتقادی نسبت به کالم پیامبر (ص) نداشتند .لذا با توجه به ایتن
آیه کذب خبری است که ملالف با واقع و با اعتقاد گوینده باشد و نقیص آن صدق ،خبری استت
که موافق با واقع و اعتقاد گوینده باشد و ما بین این دو صورت نه صدق است و نه کذب.
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بررسی این دو نظر ،پژوهشگر را به این دو نتیجه می رساند که کالم نظام نیشابوری در مقایسته
با تااریف برخی از اهل لغت ،نظر جدیدی به حساب نمی آید و نظر جتاح نیتز نظتر مبستوطی
است که مجمل آن در میان آرا اهل لغت نیز بود ،لکن به دلیل ت سیر و توضیح بیشتتر ،متی تتوان
برای بررسی و انتلاب مبنا در وادی فقه و حکم شناسی به این دو نظر نگاه دقیق تری داشت.
صدق و کذب در فقه

مشهور علما به تبع مشهور اهل لغت و زبان شناسان ،کذب را خبر ریر مطابق بتا واقتع و صتدق را
خبر مطابق با واقع تاریف کرده اند .جمع زیادی از مشتهور از جملته شتیا انصتاری (ره) ،ستنجه
مطابقت خبر با واقع را مراد متکلم می دانند (أنصاری . 1 9ج ) 3 :5و عده کمی از علما از جمله
میرزای قمی (ره) مایار را هاهر کالم می دانند( .المدقّق القمّی  911ج )1 3 :
بررسي و نقد نظرها در مورد صدق وکذب
نقد نظر مشهور :مشهور فقها که نظرشان مطابق نظر مشهور اهل لغت است ،بتین صتدق و کتذب
هیچ واسطه ای لداظ نمی کنند ،بنا بر این ،سلنانی که اشتباه باشند یا سهوا ریر مطابق واقع باشند،
داخل در حیطه کذب می شوند .و حال آنکه بین صدق و کذب ،صوری وجود دارد کته بالوجتدان
نمی توان همه آنها را زیر مجموعه صدق مطلق یا کذب مطلق دانست .برخی ماننتد حضترت امتام
خمینی (ره) در این موارد ،کالم را کذب می دانند ولی گوینده آن را کا ب نمتی داننتد و ماتقدنتد
مانای مصدر یانی دروغ گ تن در این موارد وجود ندارد اما حاصل مصدر کته دروغ باشتد ،ایجتاد
شده است( .موسوی خمینی  . 939ج 9 :5و )95برختی دیگتر از علمتا از اصتطالحات دیگتری
است اده می کنند و در این موارد کالم را کذب خبری می دانند و کتذب ملبتری نمتی داننتد ولتی
جایی را که گوینده با الت ات ،کالم ریر مطابق با واقع را بر زبان جتاری کنتد ،کتذب ملبتری متی
گویند (طباطبایی. 1 3ج :3ص.)533
اما اینکه رالب مشهور مایار را مراد متکلم دانسته اند ،این مساله تنها در مقام ثبتوت و مصتداق
شناسی کذب قابل دفاع است و اینکه دیگر علما مانند میرزای قمی مایار را هواهر کالم گرفته انتد
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در م هوم شناسی کذب تا جایی کارآمد است که هاهر کالم با مراد متکلم ،یکی باشد و اگتر هتاهر
کالم گوینده با مراد او یکسان نباشد ،صوری مانند توریه ،تاارف ،مزاح و  ...پیش خواهد آمتد کته
اختالف قضاوت در این صور به اختالف مبانی فقها برمی گردد.
نقد نظر نظام نیشابوری :وی به آیه شری ه ای تمسک کرده که در آن فال "نشهد" بته مانتای
إخبار از صمیم قلب است و باید گ ت شهادت منافقان خالف واقتع بتود زیترا منافقتان در صتمیم
قلب رسالت پیامبر گرامی اسالم را تایید نمی کردند .بنا بر این با توجه به این آیه نمی تتوان گ تت
که کذب ،صرفا عدم مطابقت خبر با اعتقاد گوینده است( .ت تازانی)93 : 933،
همننین نظام نیشابوری  ،برای تطابق و عدم تطابق خبر با واقع جایگاهی تصور نکترده و فقتط
اعتقاد متکلم را میزان می داند که ثمره این ادعا نیزی نیست جز اینکه هر کس هر کالمی را مطابق
اعتقاد خود گ ت باید تصدیق شود هرنند اعتقاد ریر مطابق با واقای داشته باشتد ،در نتیجته زیتد
می تواند مثال مدعی شود که الف ب نیست و نون ماتقد است کالمش با واقتع تطتابق دارد بایتد
کالمش تصدیق شود و بکر ماتقد است الف ب هست و او هم نون ماتقد است کالمش بتا واقتع
تطابق دارد باید کالمش تصدیق شود و اگر تطابق مدکی قضیه بتا واقتع جایگتاهی نداشتته باشتد،
میتوان گ ت صدق و کذب یک امر شلصی می شود که به حسب هر شلصی مت اوت است.
از طرفی این اشکال پیش می آید که مبنای نظام ،در فرض صدت ،تنها در مقام ثبتوت کتارایی
دارد و اال در مقام اثبات که مایار هواهر کالم است و در اکثر قریب به ات اق موارد ،اعتقاد گوینتده
نزد ملاطب مل ی است ،نگونه ملاطب می تواند کالم او را تصدیق یا تکتذیب کنتد  .در مثتال
مذکور اگر ملاطب از ن اق گوینده و اعتقاد او خبر نداشته باشد ،با توجه به مبنتای نظتام ،نگونته
می تواند در مورد کالم گوینده قضاوت کند
نقد نظر جاحظ :نظر وی در مقایسه با دو نظر گذشته جامع تر است ،نرا که هم برای مطابقت
با واقایت و هم برای مراد گوینده و اعتقاد او نسبت به واقایت و تطابق کالمش بتا آن ،جایگتاهی
تاریف شده اما با توجه به نظر جاح  3صورت تصور می شود که دو صورت آن صدق و کتذب
است ،اما نهار صورت دیگر نه صدق است و نه کذب و حال اینکه در ادامه بیان خواهد شتد کته
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این نهار صورت هم وضایت روشنی دارند و نباید در کالم ایشان این صور واستطه بتال تکلیتف
رها می شد .جاح در استدالل خود به آیه مزبور ،فقره (أم به جنة) را قسیم کتذب متی گیترد کته
باید با کذب مغایر باشد اما این اشکال بر استدالل او وارد است که باید این فقتره را قستیم کتذب
تامدی گرفت؛ یانی افترا به مانای کذب تامدی است و (أم به جنة) به مانای کذب ریر عامدانه
است .در بیان نظر ملتار این اشکال به کالم جاح مبنای ت صیل کا ب خواهد شد.
بیان رأی مختار در معیار صدق و کذب
پیش از بیان رأی ملتار باید به نند مقدمه اشاره کرد:
مقدمه نخست :یک قضیه در حقیقت ،بیانگر یک نسبت ثبوتی یا سلبی بین مدمول و موضتوع
است و هنگامیکه این نسبت در واقع  -نه در خارج و نه در ن س االمر -مطابَق داشته باشد ،ایتن
قضیه ،صدق و اگر در واقع مطابَق نداشته باشد ،به این قضیه کذب گ ته می شود .پتس هتر قضتیه
ای فی ن سه مت صف به صدق و کذب نمی شود بلکه به اعتبار مدلولش متالق صدق و کذب قترار
می گیرد.
جمالت انشابیه از آن رو که نمی توانند حاکی باشند و از نسبتی خبتر دهنتد ،متالتق صتدق و
کذب قرار نمی گیرند مگر اینکه مدلول التزامی آن جمتالت انشتابیه ،یتک قضتیه خبتری مدکتی
باشد(.علیدوست ،جزوه درس خارج سال 32بدث خلف وعده) لذا هر نند هر قضیه یک منشئ و
پدید آورنده دارد ،اما در وهله اول باید گ ت که عرف به یک قضیه یا جملته خبریته ،صتدق و یتا
کذب می گوید و این ص ت متوجه گوینده این جمله نیست ،از این رو در شرایط عادی کته قصتد
مبالغه نیست ،گ ته نمی شود "زیدٌ صدقٌ" .در وهله دوم به گوینده این قضیه خبریِ صتدق ،گ تته
می شود "فالن صادقٌ" و اگر قضیه خبریه که او گ ته مطابق با واقع نباشتد گ تته متی شتود فتالن
کا بٌ .شاهد این مطلب اینکه گاهی نوشته ای روی دیوار یا تکه کارتذی مشتاهده متی شتود کته
قضیه خبریه مطابق با واقع است و هر نند گوینتده یتا نویستنده ایتن نوشتته را نمتی شناستیم و
نمیبینیم اما در مورد صدق و کذب این نوشته مدکی ،قضاوت می کنیم و این مساله نشان میدهد
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که تالق صدق و کذب به یک قضیه لزوما احتیاج به اتصال فی الدال بته گوینتده یتا نویستنده آن
ندارد .لذا می توان گ ت ،متبادر به هن این است که می توان مالزمه کذب بودن یک قضیه خبری
را با کا ب بودن گوینده آن ن ی کرد ،یانی لزوما گوینده یک خبر کذب ،کا ب نیست مگتر اینکته
گوینده به کذب بودن خبرش اشراف و اعتقاد داشته باشد .این ت کیک ،بتر استاس عترف آنجتایی
روشن می شود که وقتی گوینده ،صادقانه از عدم اشراف خود بر مطابقت نداشتن کالمش بتا واقتع
خبر می دهد ،ص ت کا ب بودن از آن ن ی می شود .این مستاله در حکتم شناستی و ترتتب آثتار
کذب بر کا ب ،جایگاه ریر قابل انکاری دارد.
مقدمه دوم :در بدث م هوم شناسی یک نهاد باید به واقع توجته کترد و بدتث از واقتع یانتی
بدث در مقام ثبوت که در این مقام فارغ از مساله حکم شناسی تنها در پی شناخت م هوم هستیم.
وقتی عناصر م هوم شناسی در کذب از عرف و لغت استلراج شد ،با کنار هتم گذاشتتن همته
این عناصر و لداظ آنها ،یک قدر متیقن به دست می آید که در این قدر متتیقن قیتود حتد اکثتری
لداظ شده و از طرفی دایره مصادیق ضیق می شود .از طرف دیگر با کنتار هتم گذاشتتن مصتادیق
روشن کذب ،یک قدر مشترکی از این مصادیق در مورد م هوم کذب به دست می آید که این قتدر
مشترک نیز ابزار دیگری در م هوم شناسی است .آننه حابز اهمیت است اینکه در نه موردی متی
توان از قدر متیقن به عنوان ابزار م هوم شناسی بهره برد و در مصادیق مشکوک به آن رجوع کرد و
در نه موردی می توان به سراغ قدر مشترک رفت.
از آنجایی که در صورت صدق عنوان کذب بر یک پدیتده مشتکوک ،حکتم حرمتت نیتز بتار
میشود ،در این موارد باید سراغ قدر متیقن رفت تا با لداظ قیود حد اکثری در صدق موضوع یک
حکم حرام ،به دلیل اطمینان بلشی رسید .روشن است که در این موارد به دلیل اصل برابت ،بایتد
قدر متیقن را لداظ کرد و اصل برابت ،حکم حرمت مصادیقی را که مادون قدر متیقن باشند ،ن تی
می کند .همننین در مواردی که صدق م هوم مورد نظر بر مصداق مشکوک با حلیت همراه استت،
ب اید سراغ قدر مشترک رفت که عناصر مشترک و حد اقلی در آن لدتاظ شتده و بتا اصتل برابتت
همسو و سازگار است( .علیدوست ،جزوه درس خارج فقه سال  32ش .مبدث کذب)
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بنا بر این در ادامه هر جا به مصداقی برخوردیم که کذب بودن آن مشکوک استت بایتد ستراغ
قدر متیقن رفت؛ اما نکته ای که نباید مغ ول بماند این است که با توجه بته مقدمته اول بایتد بتین
کالم کذب و گوینده کا ب ت کیک قابل شد و قدر متیقن هر کدام را به طور جداگانه بررسی کرد.
مقدمه سوم :با توجه به عرف و لغت قدر متیقن از م هوم کذب ،کالمی است که ختالف واقتع
باشد و منافاتی ندارد که قدر مشترک و قدر متیقن در این مورد یکسان شده است .اما بته نظتر متی
رسد در م هوم کا ب باید قابل به ت صیل شد ،بدین صورت که در عرف گتاهی کتا ب بته کستی
گ ته می شود که صرفا کالم خالف واقای را بر زبان جاری کرده ،بدون اینکه قصد القای ملاطتب
به خالف داشته یا ماتقد باشد که کالم خالف واقع است .به این قسم از کا ب همواره وص ی ریر
عمدی ضمیمه می شود که نشانگر وضایت قصد فاعل است ،مثل کا ب خاطی .روشن استت کته
کا ب در این م هوم رالبا مورد مذمت قرار نمی گیرد و در شریات نیز آثار کا بی که کذب م ستده
دار بر زبان جاری کرده بر ننین شلصی بار نمتی شتود .لتذا قتدر متتیقن م هتوم کتا ب در ایتن
صورت ،می شود :کسی که کالم خالف واقع بر زبان جاری کند.
اما عرف گروه دیگری را کا ب می نامد که وص ی به آن ضمیمیه نشتده و بته صتورت مطلتق
گ ته می شود «فالنی درورگو است» .این وصف زمانی اطالق می شود که عناصتر قتدر متتیقن در
مورد گوینده جمع باشد؛ یانی هم خالف واقع گ ته باشد و هم بر این خالف گویی اشراف داشتته
باشد و ماتقد باشد که کالمش خالف واقع است .برای دلیل این مدعا عالوه بر رفتتار عترف ،متی
توان به همان آیه ای استدالل کرد که جاح برای نظر خود بدان تمسک جسته بود؛ با این ت تاوت
که جاح  ،فقره (أم به جنة) را قسیم کذب گرفته ولی به نظر می رسد این فقره بته مانتای کتذبی
است که از کا ب منضم به وصف ریر عمد صادر می شتود و قستیم کتذب تامتدی استت کته از
کا ب مطلق صادر می شود.
نکته باقیمانده اینکه برخی عنصر دیگری را اضافه کرده اند تدت عنوان قصد القای ملاطب به
خالف که به نظر می رسد این عنصر درون عنصر اعتقاد به خالف واقع گویی نه ته استت و نمتی
توان صورتی را تصور کرد که گوینده ماتقد است بر خالف واقع سلن می گوید ولی قصد القتای
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ملاطب به خالف را ندارد .رایة ما فی الباب اینکه این عنصر در صدق م هوم کذب دخیل نیستت
و می تواند در صدق م اهیم دیگری نون فریب ،کارساز باشد.
مقدمه چهارم :با توجه به مقدمات بیان شده به نظر می رسد می توان با تکیه بر کتالم جتاح
نظر ملتار را تبیین کرد؛ از این رو کالم وی که شامل شش صورت است مورد بررسی قرار خواهد
گرفت و تتمه مورد نظر به آن اضافه خواهد شد .این صور عبارتند از:
 .کالم مطابق با واقع باشد  /گوینده ماتقد است کالمش مطابق با واقع است = صتدق .مثتال:
مسلمان بگوید :اسالم حق است .برای این صورت به عبارت دقیق تر باید گ ت :کالم صدق استت
و گوینده نیز صادق است.
 .5کالم ملالف با واقع باشد  /گوینده ماتقد است کالمش ملالف واقع استت = کتذب .مثتال:
مسلمان بگوید :یهودیت حق است .برای این صورت به عبارت دقیق تر بایتد گ تت :کتالم کتذب
است و گوینده نیز کا ب است.
 .9کالم مطابق با واقع باشد  /گوینده ماتقد باشد کالمش ملتالف واقتع استت .مثتال :یهتودی
بگوید اسالم حق است .در کالم جاح برای این قسم توضیدی داده نشده ولی باید گ ت که ایتن
کالم با توجه به مقدمات بیان شده در دایره صدق است نون قدر متیقن کالم صدق را داراستت و
گوینده آن نیز صادق است نون قدر متیقن کا ب بودن که اخبار خالف واقع باشد را ندارد .لذا در
مقام م هوم شناسی نمی توان ننین کالمی را کذب و ننین شلصی را کا ب توصیف کرد؛ اما می
تواند صدور این کالم مصداق تجری باشد.
 .1کالم ملالف با واقع باشد  /گوینده ماتقد باشد که خبرش مطابق با واقع است مثال :یهتودی
بگوید :یهودیت حق است .در کالم جاح  ،این قسم نه کذب است و نه صدق ،ولی حق این است
که کالم کذب است نون قدر متیقن کذب را داراست ولی در مورد کا ب بتودن گوینتده آن بایتد
گ ت در این قسم نند صورت متصور است :اگر اعتقاد گوینده از علم او نشت ت متی گیترد ولتی
نون در علم خود اشتباه کرده و نسبت به واقع جاهل قاصر بتوده ،در نتیجته اعتقتاد او نیتز اشتتباه
شکل گرفته ،از این رو ،وی کا ب خاطی است نه کا ب مطلق؛ مانند کسانی که پیش از گالیله متی
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گ تند زمین مسطح است نه کروی؛ لذا در این صورت کالم کذب است نون قدر متتیقن کتذب را
داراست و گوینده نیز در مقام واقع و ثبوت ،کا ب منضم به وصف ریر عمد است نون قدر متیقن
این م هوم که اخبار بر خالف واقع باشد را داراست و کا ب ختاطی استت؛ لتذا در مرحلته حکتم
شناسی به این نتیجه باید رسید که این کا ب ،کار حرامی انجام نداده و آثاری مثل استقاط عتدالت،
بر کذب او مترتب نمی شود.
البته این صورت در جایی است که شلع در شکل گیری اعتقاد اشتتباه ختود قاصتر بتوده و
کالم او هر نند کذب است و قبح فالی دارد اما قبح فاعلی ندارد؛ اما اگر شلع در شکل گیتری
اعتقاد اشتباه خود مقصر باشد ،هم کالم او که کذب است ،قبح فالی دارد و هم فاتل او بته علتت
تقصیر در شکل گیری اعتقاد نادرست ،قبح فاعلی دارد و این تقصیر موجب می شود عنصتر تامتد
در این کذب گویی لداظ و ننین شلصی کا ب خوانده شود.
صورت سوم در این شماره جایی است که اعتقاد گوینتده مبنتای علمتی و پشتتوانه صتدیدی
ندارد ،که در این صورت کالم او مصداق "قول به ریر علم" است که یکتی از مصتادیق مشتکوک
کذب به شمار می آید و علما در مورد آن بدث کرده اند اما خالصه کالم اینکه اگر جازمانه باشتد
کذب است(علیدوست ،جزوه درس خارج سال  ، 932بدث قول به ریر علم) که نتیجه گیری متی
شود هم کالم کذب است و هم گوینده کا ب.
 .2کالم مطابق با واقع است /گوینده اعتقادی به مطابقت یا عدم مطابقتت کتالم ختود بتا واقتع
ندارد .مثال :مجنون یا نابم بگوید اسالم حق است .جاح این قسم را نه صدق می داند و نه کذب
ولی باید گ ت این قسم نیز صدق است نون قدر متیقن صدق را دارد و اگر کسی در عترف ایتن
کالم را بشنود تصدیق می کند و ملاطب ،فارغ از وضایت گوینده او را صادق می خوانتد و عتدم
اعتقاد در تطابق کالم با واقع ،لطمه ای به صادق بودن نمی زند و گوینده در اینصورت قتدر متتیقن
م هوم کا ب را ندارد تا بدین وصف توصیف شود.
 .3کالم ملالف با واقع است /گوینده اعتقادی به مطابقت یا عدم مطابقت کالم ختود بتا واقتع
ندارد .مثال :مجنون یا نابم بگوید :یهودیت حق است .جاح این قسم را نه صدق متی دانتد و نته
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کذب ولی باید گ ت این قسم ،کذب است نون قدر متیقن کذب را دارد ولتی گوینتده آن کتا ب
مطلق نیست بلکه کا ب منضم به وصف است که قتبح فتاعلی نتدارد و عترف ننتین شلصتی را
مذمت نمی کند .نون اساسا ننین شلصی قصد ،تامد و اعتقادی ندارد که بلواهد با توجه بته آن
مورد مذمت یا عقاب قرار گیرد ،اما کالم او را می توان تکذیب کرد .لذا در این صورت اخیر ،وجه
استدالل جاح به آیه ملدوش می شود ،بدین صورت که افترا کذب تامدی و با قصتد استت و
(أم به جنة) کذب ریر تامدی و بدون اعتقاد است .این مساله از کالم برخی لغویون نیز است اده می
شود که افترا را به مانای کذب عظیم مانا کرده اند (طریدی )953 : 932.که گویا تامد در کذب،
موجب بزرگ شدن این گناه می شود .همننین علمایی که با نظر مشهور موافق هستند ،در رد کالم
جاح  ،همین نکته را بیان کرده اند.
واقع چیست؟
تبیین واقع به عنوان رکن قدر متیقن در مایار صدق و کذب نکته مهمی است که تبیین آن در مورد
قول جاح نیز خالی از لطف نیست .تبیین کنندگان قول وی حصر منطقی را رعایت نکرده و گ ته
اند که با توجه به قول او شش صورت تصور می شود؛ اما اگر قرار باشد این حصر رعایتت شتود،
دو صورت دیگر به این صور واسطه ای باید اضافه شود که جماا هشت صتورت متی شتود .و آن
دو صورت عبارتند از :
 .3واقای وجود ندارد  /گوینده ماتقد است کالمش مطابق واقع است .مثال :ستیمرغ ستی ستر
دارد.
 .1واقای وجود ندارد  /گوینده ماتقد است کالمش ملالف واقع است.مثال :ستیمرغ یتک ستر
دارد.
در این دو صورت در هاهر ،واقای وجود ندارد که بتوان کالم را با آن سنجید و در نتیجه کالم
را تصدیق یا تکذیب کرد؛ لذا یا باید از عنصر اصلی صدق و کذب  -مطابقت و عدم مطابقت کالم
با واقع  -دست برداشت و یا در مانای واقع توساه لداظ کرد .فقها و فالس ه در این متوارد واقتع
را به مانای "ن س االمر" تبیین کرده اند؛ یانی هرفی که عقل آن را برای مطلق ثبتوت ،اعتبتار متی
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کند(طباطبایی مدمد حسین )31 : 911 ،و موضوعات عقلتی کته در ختارج مطتابَقی ندارنتد و از
اَعدام تشکیل شده اند ،نیز با ن س االمر تطبیق می شوند .ما حصل کالم فالس ه این است که حتد
اکثر ساه قطای ن س االمر تا جایی است که موضوعات عتدمی را کته از م تاهیم وجتودی انتتزاع
شده ،در بر می گیرد و هرف ثبوت این مسایل می شود ،هتر ننتد فقتط در مقتام فترض جایگتاه
داشته باشند.
سوال اینجاست که آیا توساه ن س االمر ،موضوعات عدمی مدص را نیز شامل می شود و متی
تواند هرف ثبوت آن باشد
«منظور از ن س االمر ،همان مدکّی قضایا است و موارد آن بته حستب اختتالف انتواع قضتایا
ت اوت میکند .مثالً مصداق ن س االمر در قضایای علوم تجربی ،واقایّات متادّی؛ و در وجتدانیّات،
واقایّات ن سانی؛ و در قضایای منطقی مرتبهی خاصّتی از هتن؛ و در پتارهای از متوارد ،واقایّتت
م روض است» (مصباح یزدی . 913.ج  .)515 :در مثال مذکور ،متی تتوان ستیمرغ را کته یتک
موضوع عدمی منتزع از م اهیم و موضوعات وجودی است ،در دایره ن تس االمتر دانستت و آن را
موضوع یک قضیه قرار داد .در اینگونه موارد ،واقایت که تطتابق بتا آن مایتار صتدق استت ،یتک
واقایت م روض است که همان ن س االمر می باشد .اما یک موضوع عدمی مدص کته از م تاهیم
وجودی انتزاع نشده و واقایت م روض هم ندارد ،آیا تدت دایره ن س االمتر قترار متی گیترد کته
بلواهد در یک قضیه ،موضوع باشد و پس از اخبار از آن مورد تصدیق و تکذیب واقع شود
باید گ ت از آنجایی که عدم مدص  ،به دلیل نداشتن مقدمات وجتودی فترض ،5قابتل تصتور
نیست و خارج از دایره ن س االمر است و إخبار از آن هم به حمل شتایع صتناعی ممکتن نیستت
نون واقع و ن س االمری در کار نیست که بتوان از آن خبر داد لذا صدق و کذب در اینگونه موارد
سالبه به انت ا موضوع است ،در نتیجه قدر متیقن صدق و کذب که مطابق با واقتع یتا ن تس االمتر
 .عدمی که منتزع از موضوعات وجودی نباشد.
 .5برخالف سیمرغ که هر نند موضوع عدمی است ولی مقدمات وجودی فرض یانی «مرغ» و «عدد سی» را دارد.
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بود ،از خدشه در امان ماند و مورد  3و  1که برای تکمیل حصتر منطقتی قتول جتاح بیتان شتد،
امکان وقوع ندارد و مثال هایی که برای این دو صورت بیان شد باید برای صورت  9و  1آورد .لذا
در پاسا به این سوال که «سیمرغ سی سر دارد» کذب است یا صدق باید گ ت که نون موضتوع
قضیه از موضات عدمی منتزع از م اهیم وجودی است ،همتین واقایتت م تروض متالک صتدق و
کذب است و اگر گوینده ماتقد است کالمش با این واقایت م روض مطابق است کالمش در عالم
ثبوت صدق است و اال کذب است .از این رو تنها جایی که شاید بتوان برای قول نظتام نیشتابوری
مصداقی تقریبی تصور کرد ،همین مورد است؛ نون دلیلی ندارد که واقایتت م تروض گوینتده بتا
ملاطب یکی باشد ،از طرفی هم نون واقایت م روض است ،مصداق متاارفی بتین اهتل زبتان و
عرف ندارد ،لذا اعتقاد گوینده در اینگونه موارد ،در مورد تطابق کالمش با واقایت م تروض  -کته
نه بسا شلصی باشد و به حسب هر کس مت اوت باشد -مایار صدق و کذب قرار می گیترد ،لتذا
اگر همین گوینده که ماتقد است در واقایت م روض ،سیمرغ سی سر دارد ،برخالف اعتقتاد ختود
بگوید که سیمرغ یک سر دارد ،در مقام ثبوت کالمش کذب و او کا ب است.
نباید از این نکته رافل شد که مطابقت با واقایت م تروض زمتانی متی توانتد ستنجه صتدق و
کذب باشد که واقایت مادی یا خارجی ،هنی و ن سانی وجود نداشته باشد؛ وگرنه با وجتود ایتن
واقایت ها ،اگر کسی مدعی شود که واقایت م روض من امتر دیگتری بتوده و متن کالمتم را بتر
اساس آن مطرح کردم ،هم از مانای عرفی و عقلی صدق و کذب فاصله می گیرد و هم مدتذوری
به نام واقایت سازی شلصی در پی خواهد داشت.
درک بیشتر م هوم ن س االمر موجب ابهام زدایی در مدموالت نسبی نیز می شود .مثال زوجین
برای خرید لباسی به اختالف نظر می رسند و زوجه می گوید این لباس زیباست و این کالم را هم
مطابق واقع می داند و هم بدان ماتقد است ولی زوج می گوید این لباس زیبا نیستت و ایتن کتالم
بر اساس اعتقاد اوست ،یانی واقع برای او اینطور م روض است کته لبتاس زیبتا نیستت و ماتقتد
است کالمش مطابق با این واقع م روض است؛ در حالیکه واقع م روض زوجه این بود کته لبتاس
زیباست و او هم ماتقد بود کالمش مطابق با واقع است .در ننین شرایطی موضتوع و مدمتول در
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هر دو قضیه یکسان است اما واقایت م روض زوج با زوجه فرق می کند و این واقایت م تروض
همان ن س االمر است و کالم هر دو هر نند در هاهر نقیص یکتدیگر هستتند امتا هتر دو صتدق
است .اما اگر اینکه زوج گ ت این لباس زیبا نیست مطابق بتا واقتع م تروض او نباشتد کته یانتی
مطابق با ن س االمر نیست ،کالمش کذب خواهد شد .یانی زوج نیز در اندیشه خود ماتقتد استت
که این لباس زیباست اما به هر دلیلی مثال برای استنکاف از خرید ،بتر ختالف ایتن اعتقتاد ستلن
گوید ،در حقیقت بر خالف ن س االمر سلن گ ته و کالم او متصف به کذب می شود.
همننین با توجه به م هوم ن س االمر شبهه صدق و کذب اخباری که مربوط بته آینتده هستت
نیز بر طرف می شود و اخبار آینده هر نند در حال خبر واقع ختارجی نتدارد امتا در مقتام ن تس
االمر ،برای این اخبار نیز واقای متصور است که تطابق و عدم کالم بتا آن ،مایتار صتدق و کتذب
است.
نتیجه
با توجه به مقدمات کر شده این نتیجه استنتاج می شود که باید کالم کذب و گوینده کا ب را بته
طور جداگانه مورد بررسی قرار داد .همننین کا ب را در دو مانای مطلق و منضم به وصف تصور
کرد؛ یانی کذب را به عنوان یک پدیده در نظر گرفت که منقطتع از فاعتل قابتل بررستی استت و
دروغ را به عنوان یک مصدر صادر شده از فاعل بررسی کرد .تنها مالک صدق و کذبِ ن س کالم،
مطابقت و عدم مطابقت با واقع است؛ اما آننه مهم است و آثار شترعی بتر آن مترتتب متی شتود،
مایاری است که بر اساس آن وضایت مکلف از نظر صادق و کا ب بودن مشتلع شتود وگرنته
قضاوت در مورد صدق و کذب ن س کالم ،موضوع حرمت فقهی قرار نمی گیرد .از طرفتی کتا بی
که منضم به وص ی ریر از تامد شود ،از جهت درورگویی در عرف مذمت نمی شود و آثار شرعی
از این جهت بر کالم او حمل نمی شود .لذا کا ب مطلق که فال او در مرحلته حکتم شناستی بته
حرمت مدکوم می شود و در عرف مورد مذمت قرار می گیرد ،باید دارای قدر متیقن یانی ختالف
واقع گویی و اعتقاد یا تامد به خالف واقع گویی را داشته باشد و مصادیقی کته متادون ایتن قتدر
متیقن را دارا هستند ،نمی توانند مصداق کا ب مطلق باشند.
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کالم جاح در این مورد ،نسبت به نظرات دیگر  ،نزدیکتر به مانای عرفی آن استت امتا بایتد
توجه داشت که نظر وی بدون در نظر گرفتن متمم های الزم که در مقدمه نهارم بیان شد ،نتاقع
خواهد بود .در موارد واسطه ای یانی صورت  9تا  ، 3از نظر جاح نه صدق است و نته کتذب و
از نظر مشهور که بین کالم کذب و گوینده کا ب و بین کا ب مطلق و کا ب منضم به وص ی ریتر
از تامد ،ت صیلی قابل نیستند و مایار مطابقت و عدم مطابقت با واقتع را بترای قضتاوت در متورد
صادق بودن یا نبودن شلع نیز تسری داده اند ،این صور واسطه ای نهارگانه ،با توجه به توجیته
امام خمینی ره ،کذب مطلق بوده و گوینده آن نیز کا ب مطلق است .متممی که در ایتن میتان بایتد
کر شود این است که صور واسطه ای ،هم از نظر صدق و کذب بودن ن تس کتالم و هتم از نظتر
کا ب یا صادق بودن گوینده نیز وضایت روشنی دارد که در مقدمه نهارم بیان شد.
پیشنهادات
با توجه به اینکه در این نوشته مایار و نارنوب مشلصی برای مقوله صدق و کذب تاریف شتد
پیشنهاد می شود مصادیق مشکوک بر این سنجه عرضه شود تتا تکلیتف آن در مواضتای کته آثتار
مهمی در بر دارد روشن شود .به عنوان مثال اگر توریه را بر مایار استتلراج شتده در ایتن نوشتته
عرضه کنیم ،می توانیم جایگاه آن را در شهادت شاهدان مداکم قضتایی از حیتث صتدق و کتذب
بودن و دیگر آثار آن بررسی کنیم .همننین مصادیق مشکوک دیگتری کته بته دلیتل فقتدان مایتار
همواره مورد مباحث فقهی و باضا حقوقی بوده نیز می تواند با سنجش این مایتار تایتین تکلیتف
گردد.
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