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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 كذب و قذف
نسبت و ارتباط افتراء و  كه به نحوي با كذب ارتباط دارد. در جلسه قبل در مورد بحث در مورد موضوعاتي بود

الرسول با كذب بحث شد و بيان شد كه نسبت افترا با  بهتان با كذب همچنين نسبت و ارتباط كذب علي اهللا و علي
باشد و كذب اعم از آن دو با كذب، عموم خصوص مطلق مي كذب و همچنين نسبت كذب علي اهللا و علي الرسول

رمي و نسبت  باشد. قذف،باشد. بحث بيست و يكم در ذيل بحث كذب در مورد رابطه و نسبت قذف با كذب ميمي
شود در اينجا صرفاً به بيان تفصيل در كتاب حدود بحث ميالبته چون در مورد قذف به باشد.فحشا به ديگران مي

 پردازيم.چند نكته مي

 اقسام قذف
 باشدقذف بر دو قسم مي

كه واقعاً چنين نيست؛ اين قسم از قذف، شود درحالييك قسم آن است كه نسبت فحشاء به ديگران داده مي .1
(كه هم حرمت تكليفي دارد و هم موجب حدّ است) عناوين كذب و افترا هم عالوه بر عنوان خاص قذف 

 در آن هست.

شخصي كه چنين نسبتي داده است  واقعي است منتها قسم دوم قذف اين است كه: نسبت فحشا به ديگران  .2
وجود دارد، و هم حكم وضعي  امكان اثبات و اقامة شهود ندارد. در قسم دوم عنوان قذف و حكم حرمت

 عنوان كذب و افتراء وجود ندارد. ولي باشدثابت مي حد
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 نسبت افتراء و قذف: اعم و اخص من وجه
باشد به با توجه به دو قسمي كه براي قذف بيان شد كه در قسم اول قذف، مصداقي براي عنوان افترا و كذب مي

باشد به خصوص من وجه ميو  عموم خالف قسم دوم كه قذف افتراء و كذب نيست، نسبت قذف با افترا و كذب،
باشد. آنچه در با كذب عموم و خصوص مطلق مي افترا و كذب علي اهللا و علي الرسول كه نسبت آن خالف نسبت

صدق قذف و ثبوت حكم آن موضوعيت دارد نسبت فحشا است بدون اينكه بتواند بر آن شاهد اقامه كند و فرقي 
 ف واقع باشد.كند كه واقعيت داشته باشد و يا اينكه خالنمي

 به جهتي اخصيت قذف از كذب به دومرتبه
باشد كه باشد چون گاهي نسبت دادن فحشا به ديگران خالف واقعيت ميدومرتبه اخص از كذب مي قذف به جهتي،

باشد اما افترا اعم از باشد چون قذف در محدوده نسبت دادن فحشا ميدر اين صورت اين قذف اخص از افتراء مي
شود كه عليه ديگران باشد. در اين باشد و به كذبي گفته مياز طرفي ديگر افترا نيز اخص از كذب مي آن است. و

باشد. پس در اين عنوان تهمت و كذب هم صادق مي باشدخالف واقعيت هم ميازآنجاكه صورت بر اين قذف 
 دق است.صورت يعني جايي كه نسبت فحشا به ديگران خالف واقعيت باشد سه عنوان محرم صا

 ثبوت حد براي قذف
بر قذف به خالف عناوين سابق كه تنها در برخي موارد مانند افترا و كذب علي اهللا و علي الرسول به خاطر اينكه  

 است. شدهنييتعثابت بود، در احاديث و روايات براي آن حد  هاآنتعزير فقط بر  شدنديمگناه كبيره محسوب 

 كبيره بودن معصيت قذف
است و وعده عذاب هم بر آن  شدهاشارهباشد كه در متن قرآن به آن محسوب مي كبيره عصيت و گناهقذف، م 

 است. شدهداده
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 وجود شرايط ويژه در خصوص ترتب حد
مصداق يكي از  ممكن است ازآنجاكه رمسلمانيغنكتة بعدي در ذيل قذف اين است كه قذف چه به مسلمان و چه به 

باشد اما به لحاظ حكم وضعي و ترتب حد فحشا و يا كذب و افتراء قرار گيرد، حرام ميعناوين محرم مانند اشاعه 
شده باشد، حد را كه قذف نسبت به شخص غيرمسلمان و كافر بيانباشد و برخي درصورتيبر آن محل اختالف مي

 .دانند.شرط ترتب حد مي شود،را در شخصي كه قذف مي دانند و اسالم و يا ايمانثابت نمي
  

 مقايسة كذب با شهادت زور 
باشد. شهادت زور از مسائلي است كه بحث بيست و دوم در ذيل بحث كذب، مقايسه كذب با عنوان شهادت زور مي

در  شده است. شهادت زور، همان كذب است كه شخصيصورت مستقل، موضوع تحريم و عتاب و خطاب واقعبه
 دهد.دروغ مي شهادت يا حاكم شدن شخصي، محكمه و براي محكوم شدن

 روايات وارده در مورد شهادت زور
طور خاص از و روايات به در كتاب وسايل الشيعه بابي با عنوان تحريم شهادت زور در كتاب شهادات وجود دارد

أَبِيهِ عَِن اْبنِ أَبِي عَُميْرٍ َعنْ مَُحمَّدُ بْنُ يَعْقُوَب عَنْ َعِليِّ بْنِ إِبْرَاِهيَم عَنْ «اند. مانند روايت شهادت زور منع و نهي كرده
اين روايت سند  1»لَهُ النَّارُ. تَجِبَ حَتَّى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السالم قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ قََدمَاهُ

ات و ديگر ابواب وسايل رواياتي در مورد كتاب الشهاد 9در باب  بسيار مهم و قاطعي دارد كه از امام صادق است.
 شهادت زور واردشده است كه به يكي از اين روايات اشاره شد.

  

                                                            
 324، ص: 27وسائل الشيعة، ج ١
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 بررسي اجمالي آيات مرتبط شهادت زور
 2»فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اْجتَِنبُوا قَْولَ الزُّور«يكي از آيات مرتبط با بحث شهادت زور آيه 

اند البته اند و شهادت زور را مصداق قول زور بيان كردهت قول زور را به شهادت زور تطبيق دادهروايا در است.
طور مفصل بحث شد اما قدر مسلم و مصداق اصلي زور شود يا خير، بهنسبت به اينكه آيا قول زور شامل غنا هم مي

وَ الَّذينَ «باشد آيه كه مرتبط با بحث ميشده است. آيه ديگري كذب است كه در روايات به شهادت زور تطبيق داده
باشد ولي داللت آن بر اين آيه هم مربوط به شهادت دروغ مي 3»ال يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا ِكراماً

ال «رت باشد. در مورد معناي عباهاي عباد الرحمن مياين آيه در مورد خصوصيات و ويژگي حرمت ثابت نيست.
دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اين است معناي آيه اين باشد كه در مجلس باطل حاضر  »يَشْهَدُونَ الزُّورَ 

دهند كه البته طبق رواياتي كه در ذيل آيه، آمده شوند و احتمال دوم اين است كه شهادت باطل و كذب نمينمي
تي بر تحريم ندارد. اما داللت روايات بر محل بحث تام تر است اما درهرصورت اين آيه داللاحتمال دوم قوي

 باشد.مي
  

 نسبت شهادت زور به كذب و افتراء
اخص مطلق است چون شهادت زور شهادت خالف واقع است اما نسبت شهادت  نسبت كذب با شهادت زور اعم و

توان مواردي را ت اما ميزور با افتراء عموم و خصوص من وجه است به خاطر اينكه افتراء برعليه ديگري اس
هرچند نادر كه شهادت زور فقط به نفع ديگري باشد و برعليه ديگري نباشد مانند اينكه درجايي با شهادت دروغ 

اهللا است شود ولي در غالب موارد شهادت زور افتراء به ديگري هم مانع اجراي حدي بر شخص در اموري كه حق
 هست.

                                                            
 30حج / ٢

 
 72فرقان/  ٣
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به  دارد و نياز به بررسي دارد اين است كه آيا مفهوم شهادت زور شامل شهادتي كه اي كه در اينجا وجودالبته نكته
شود يا خير؟ اگر قائل شديم شامل اين نوع مي الواقع كذب نيستگمان شاهد شهادت دروغ و كذب است اما في

ين شود چون در اشود از اين حيث نسبت بين كذب و شهادت زور عموم و خصوص مطلق ميشهادت هم مي
 .ستينالواقع كذب نباشد بلكه مجري است ولي كذب صورت ممكن شهادت زوري داده شود اما في

  

 نسبت كذب و افترا با أيمان كاذبه
كه دليل خاص در آيات و روايات  بحث بيست و سوم در ذيل بحث كذب نسبت بين كذب و افترا با ايمان كاذبه

دروغ  قسم باشد. كه ماده اجتماع اين دو،عموم و خصوص من وجه ميبا ايمان كاذبه  باشد. نسبت افترادارد، مي
هم قسم دروغي است كه باشد و ماده افتراق آنباشد كه هم يمين كذب است و هم افتراء ميبرعليه شخصي ديگر مي

تراء باشد كه در اين صورت عنوان افباشد مانند باريدن باران و برعليه شخص ديگري نمياي ميدر مورد واقعه
صادق نيست. نسبت يمين با كذب به اين بستگي دارد مفهوم قسم دروغ و يمين كذب طبق ادله چيست؟ اگر مفهوم 

و قسم دروغ، عموم و خصوص من  يمين كذب، كذب خبري و مخبري واقعي باشد در اين صورت نسبت بين كذب
الواقع خورد اما فيند كه قسم دروغ ميكادلة يمين كاذبه شامل موردي كه شخصي گمان مي باشد اما اگروجه مي

كذب نيست و مطابق واقع است، بشود در اين صورت ماده افتراق كذب و يمين كاذب مواردي كه شخصي كه قسم 
شود و نسبت بين الواقع كذب نباشد كه كذب شامل اين مورد نميخورد اما فيخورد، گمان كند قسم دروغ ميمي

 شود.ص من وجه ميكذب و يمين كذب، عموم و خصو
  
  

 
 

 
 


