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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 عدم واسطه بين صدق و كذب
بنابر آنچه مطرح شد كه صدق عبارت است از مطابقت با واقع و نفس االمر و كذب عبارت است از عدم مطابقت با 

مطابق با واقع بود صدق  كند اگرعلم و قصد و نيت اخبار بيان ميواقع يعني اگر خبر و حكايتي كه شخصي با 
باشد، بين صدق و كذب واسطه اي وجود ندارد يعني صدق همان عدم باشد و اگر مطابق با واقع نبود كذب ميمي

 كذب باشد و نهي ازامر به صدق مي آن هم و يك حكم بيشتر وجود ندارد باشدالكذب و كذب همان عدم الصدق مي
باشد. اما اگر قائل به واسطه بين صدق و كذب يك نهي تبعي و عرضي و از باب امر به شي نهي از ضد آن است، مي

شديم و صدق را اعم از عدم الكذب دانستيم احتمال تعدد حكم يعني وجوب صدق و حرمت كذب، وجود دارد يعني 
ر شخصي دروغ گفت هم مصلحتي را يك مصلحت در صدق وجود دارد و يك مفسده در كذب وجود دارد و اگ

اما اگر وحدت حكم را طرح كرديم بدين معنا است كه يك  ترك كرده است و هم مفسده اي را انجام داده است
 مالك بيشتر وجود ندارد و آن مصلحت صدق است كه با كذب ترك شده است.

د با توجه به اينكه در برخي روايات از باشد اما اگر به روايات مراجعه شوالبته اين مطلب طبق قاعده و اصول مي 
 كذب نهي شده است و در برخي ديگر امر به صدق شده است احتمال تعدد حكم بعيد نيست.

 صدق و كذب در تيتر و اخبار رسانه ها مورد بحثي در
كند نقل ميهاي شخصي را اي قسمتي از حرفو يا روزنامه اي خيلي متداول است كه رسانهامروزه در كارهاي رسانه

بسا با آنچه در روزنامه يا كنند كه چهكند و يا اينكه برخي از آن را تيتر روزنامه ميو قسمت ديگري را نقل نمي
اي مطلبي گونهرسانه ديگر آمده است و يا حتي با آنچه در شرح خبر آمده است، مطابقت نداشته باشد و يا اينكه به

اي بيان گونهاي از يك كشور را بهكند امري فراگير است مثالً ناامني در گوشهكنند كه خواننده گمان ميرا بيان مي
گونه اين است كه در اين رود در كل آن كشور ناامني وجود دارد. حال سؤالي كه وجود داردكنند كه گمان ميمي
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و اخبار رسانه تطبيق شود بحث صدق و كذب كالم چگونه در مورد تيتر سخن و كالم ذكر ميموارد كه بخشي از يك
واسطه قرائن به شود و در چه صورتي اين تيتر راست و در چه صورتي كذب است؟ در پاسخ بايد گفت اگرداده مي

گونه فهميده شود كه محور سخن و شود عرفا ايناي كه به خبر يا تصويري ضميمه ميلفظيه، لبيه و يا قرائن حاليه
كه اين تعميم و حصري از كالم فهميده شود درصورتي و ال غير و اينكه كالم شخصي فقط همين مطالب بوده است
اي خبري مثالً ناامني گونهيا اينكه به شده نبوده است وو سخنان از او نقل تعميم و حصر مراد شخصي كه اين اخبار

جود دارد و يا برعكس گونه برداشت شود كه گويا در كل كشور ناامني واي از كشور، بيان شود كه عرفا ايندر گوشه
اي بيان كند كه آن را تضييق كند و شخصي كه اين مطالب را نوشته است اراده اين گونهمطلبي را فراگير است به

گونه نباشد گويي محقق شده است و اال اگر اينبرداشت خالف واقع را هم داشته باشد در اين صورت كذب و دروغ
قعيات الزم نيست و حداكثر شخص مقداري از واقعيت را مطرح كرده كذب محقق نشده است چون بيان تمام وا

 است.

 كذب بودن مهندسي اخبار جهت القا خالف واقعيت
اي از افتد بلكه با تنظيم سلسلهگاهي نيز اين تعميم و يا تضييق و يا حصر خالف واقع در بيان يك خبر اتفاق نمي

شود اي در اذهان تثبيت ميامر خالف واقعه يك سال يا چند سال، اخبار و مهندسي آن اخبار در مدتي طوالني مثالً
ها آن مطلب خالف واقع استفاده نشود، در اين صورت آنتك اند و از تكاخبار دروغ نبوده تك آنبسا تككه چه

كذب  ها صادق است با اين تفاوت كه شايد تنها يكگيرد و كذب بر آناين شيوه بيان اخبار مصداق كذب قرار مي
 ها گفته شود نه چند كذب.بر آن

  
  

 شرط رعايت امانتجواز نقل به معنا به
كند باشد. شخصي كه مطلبي را از ديگري نقل ميمي فرع ديگري كه بايد بيان شود مربوط به نقل به معنا و مضمون

الفاظ  باشد اگر در نقليعين الفاظ شخص را داشته باشد و بگويد كه اين الفاظ عين الفاظ آن شخص م اگر قصد نقل
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باشد اما رعايت امانت نكند و آن الفاظ را ذكر نكند هرچند مضمون كالم آن شخص را بيان كند، مصداق كذب مي
حسب فهم عرف هم رعايت امانت را بكند در اين صورت اگر قصد بيان مضمون كالم آن شخص را داشته باشد و به

 تي ندارد و شخص هم قصد بيان الفاظ را نداشته است.كذب نخواهد بود چون بيان الفاظ موضوعي
  

 چگونگي كذب در نقل وقايع و حوادث
گويم اما در نقل وقايع و حوادث اگر شخصي قصد بيان همه جزئيات را داشته باشد و بگويد همه جزئيات را مي

بلكه آنچه براي  نداشته باشد را باشد اما اگر قصد بيان همه جزئيات و تفاصيلبرخي جزئيات را نگويد اين كذب مي
باشد مگر اينكه ترك او مهم است را فقط نقل كند، در اين صورت عدم بيان برخي جزئيات كذب نيست و جايز مي

مخل به بيان واقعيتي باشد كه قصد بيان آن را دارد و مطلب را برخالف واقعيت نشان دهد، در اين  برخي جزئيات
 باشد.كذب مي صداقصورت ترك بيان آن جزئيات مهم م

 شرط مطابقت اقتضاي حالجواز ذكر زبان حال به
باشد و بايد ديد كه آيا حسب خودش ميباشد. البته صدق و كذب در زبان حال بهجايز مي بيان زبان حال شخص

حالي كه  زبان حالت و مقتضاي آن شخص بيانگر چنين وضعيتي بوده است يا خير؟ اگر حالت و وضعيت شخص،
عنوان زبان حال ذكر كند نه مقال و گفته آن شخص در اين صورت شود را اقتضا كند و شخص هم آن را بهبيان مي

 مصداق صدق است و بيان آن جايز است در غير اين صورت جايز نيست.

 صدق و كذب در مورد فتوا
طابقت با واقع، حال سؤالي كه در بيان شد كه صدق عبارت است مطابقت با واقع و صدق عبارت است از عدم م
باشد يا خير؟ در پاسخ بايد گفت مورد فتوا مطرح اين است كه اگر مضمون فتوايي مطابق با واقع نبود آيا كذب مي

مطابقت آن فتوا با  صرف عدمباشد لذا بهمعناي فتوا اين است كه رأي و اجتهاد شخص از منابع ديني اين مطلب مي
شود، اجتهاد مفتي عنوان فتوا بيان ميشود بلكه در صورتي كذب است كه آنچه بهاطالق نمي حكم واقعي كذب بر آن
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شده است بلكه به اين فتوا دادن مفتي به اين معنا نيست كه حكم واقعي اين است كه به آن فتوا داده از منابع نباشد و
 معنا است كه استنباطش از منابع فقهي اين مطلب بوده است.

  
 


