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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
ي روايي و اخبار وارده در باب كذب را در حدي كه در وسايل و مستدرك آمده بود مرور كرده و عرض نموديم ادله
بحار هم آمده نيز، تقريباً قريب به همين مضامين است. يك مقدار هم رواياتي است كه در غرر آمده  69در جلد  آنچه

ين مضامين را باهمشاره خواهم كرد. روايات عامه نيز تقريكه البته بعضي از اين روايات، مضامين ديگري دارد كه بعد ا
باشد. عرض كرديم شايد قريب صد روايت در باب  تأملقابلكنم نكته جديدي در روايات عامه باشد كه دارد. فكر نمي

م. كذب وجود داشته باشد. بعد مرور اخبار و احاديث وارده در باب كذب، دو سه مطلب در ذيل آن قرار شد عرض كني
يك مطلب را ديروز بيان كرديم كه بيشتر جنبه فقهي و سندي داشت و مطلب مهمي هم بود. در اين جلسه به بيان 

 پردازيم.شود و نيز آثاري كه براي آن وجود دارد، ميمطالب باقي مانده و نكات ديگري كه در باب كذب مطرح مي

 مطلب دوم؛ تحليلي از مبحث كذب 
ي به آن معنا نداشته و بيشتر يك بعد معارفي دارد كه در ذيل روايات عرض خواهيم كرد. مطلب دوم چندان بعد فقه

در روايات شاهد آن هستيم ـ در حقيقت  آنچه بر اساسشود و نكات موجود در آن ـ به عنوان مطلب دوم بيان مي آنچه
 است.و تجميع و تحليلي از مبحث كذب  بنديطبقه

 دومبيان چند نكته در ذيل مطلب  
 :از اندعبارتنكاتي در تحليل مبحث كذب وجود دارد كه   

 نكته اول: زواياي انحراف در كذب
ي شود كه مطابق با تحليل دقيقي هم هست، اين است كه حداقل سه بعد، يا سه زاويهاز روايات استفاده مي آنچه  

 انحراف در بحث كذب وجود دارد. 

 كذب برخالف نظام عالم هستي  :زاويه اول
زاويه اول اين است كه كذب مطابق با يك حركت ناهماهنگ و ناهمگن با نظام هستي و نظام عالم تكوين و      

نظام علّي و معلولي است كه قبالً به آن اشاره كرديم. كذب يك اقدام ناهماهنگ و غيرمنسجم با وضع طبيعي عالم و آن 



                                                                                                                       :  ٢٦٩٥ماره 

 
 

3

 وَ«؛ يعني 18رد. اين يك بعد است كه مرحوم عالمه اين مبحث را در سوره يوسف، ذيل آيه بعد هستي شناختي عالم دا
فرمايد كه كذب به اين شكل كند و مي، در ضمن آن كذبي كه برادران يوسف گفتند، بيان مي»كَِذبٍ ِبدَمٍ  قَميصِهِ َعلى جاؤُ

ناهمگوني با اين نظام طبيعي است، به اين دليل كه آن عالم يك انحراف از وضع تكويني و طبيعي عالم است و نوعي 
اي در اين عالم و نظام هستي، وار و سيستماتيك و منسجم و محكوم قوانين علّي و معلولي است و هيچ پديدهعالم نظام

، هر افتديمر اتفاقي كه باشد. هها نميارتباط با ساير حوادث و وقايع و پديدهها نبوده و  بيامر مجزايي از ساير پديده
ها و در يك نظام علّي و معلولي قرار دارد؛ يعني علت و معلول اي كه در عالم هست، در ارتباط با ساير پديدهپديده

مثبت و منفي در زوايا و جوانب و ابعاد مختلف و پيرامون خودش دارد. اين  تأثيراتدارد، مالزم و متالزم دارد و نيز 
 اند. كه ايشان در سوره يوسف بيان كردهفرمايش درستي است 

و نيز خبر دروغ، چه به نحو قولي باشد، يا غير قولي، در حقيقت يك چيزي را كه در وضع  گودروغفرمايند فرد مي
، حرف و منطق او مطابق با واقع تكويني و مجموعه ديگرعبارتبهكند؛ طبيعي خودش به شكل ديگري بوده، جابجا مي

و نوعي انحراف در نشان دادن حقيقت و واقعيت است. نتيجه اين انحراف اين است كه دروغ به صورت منسجم نبوده 
بسيار قوي، هر چه قدر هم دقيق تنظيم شده باشد، در معرض رسوا شدن و كشف خالف است. دليل آن اين است كه 

شود. اگر كسي يوندها با دروغ عكس ميهمه شواهدي كه در عالم با وجود اين واقع، يا عدم آن سازگار بوده، همه آن پ
اي  شود كه اين گزارش كاذب، با واقع منطبق نيست. سرّش هم اين است كه هر پديدهدقيق شود، متوجه مي مسئلهبر اين 

ها، يك ارتباط علّي و معلولي و تالزمي و پيوند واقعي دارد. در مورد اين مطلب در غررالحكم حديثي با ساير پديده
بيشتر فلسفي  اگرچهمضامينش مطابق با ساير مسائل است. اين حديث،  هرحالبه، البته غرر سند ندارد، ولي آمده است
گويد كذب اين مي، 1»الْإِلَهِي الَْوضْعِ عَنِ اْلمَنْطِقِ زَوَالُ الْكَذِبُ«يد، اما تعبير جالبي دارد. حضرت فرمودند: آبه نظر مي

الهي و جايگاه خودش خارج شود. اين احتمال وجود دارد كه مقصود از اين  حديث است كه گفتار و منطق از آن وضع 
گويد كه خالف آن وضع الهي است. وضع الهي؛ يعني نظامي كه بر اين عالم حاكم اين باشد كه فرد كاذب چيزي را مي

. اين وضع الهي است كذب است، با اين توضيح كه در آن نظام واقعي عالم، يوسف كشته نشده و گرگ او را ندريده بود
كه نقل شده  »يُفلَحالكاذبُ ال«اين است كه كالم از اين وضع الهي جدا شده و مطابق با آن نباشد. شايد منظور از روايت 
 هم اين باشد كه بخواهد بگويد كه سخن كاذب، خالف آن وضع الهي و نظام تكويني است.

 ن كذب برخالف نظام روحي و رواني انسا :زاويه دوم
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خالف آن نظام و وضع رواني و اي به آن كرديم، اين است كه كذب برزاويه دوم، يا بعد دوم كذب كه قبًال اشاره    
كند كه مطابق اش است؛ به اين معنا كه ذات و طبيعت انسان به صورت طبيعي اقتضاء ميروحي انسان، به صورت طبيعي

هم در  گونههمانشنود، بيند و ميرا كه مي آنچهاست كه  ايگونهبهسان با واقع خودش را تنظيم كند. دستگاه معرفتي ان
هاي او قرار بگيرد. اين كه انسان سخني ذهن و باورش بنشيند و به همين صورت هم در مجموعه و منظومه شناخت

 شناختيرواندر درون او و معرفت اوست بگويد، اين هم يك نوع انحراف از آن وضع رواني و روحي و  آنچهبرخالف 
زوالُ المنطق عن «طبيعي انسان و يك نوع خروج از آن حالت طبيعي است. اين روايت هم شايد بر اين ناظر باشد: 

كند همان را هم بگويد، فهمد و باور مي؛ يعني طبع منطق و شناخت انسان اين است كه همان را كه مي»الوضعِ اللهي
شود. در بعد، يا ايجاد مي شناختيرواننداشته باشد، ناهمگني با آن وضع باور دارد تطابق  آنچهپس اگر گفتارش با 

زاويه اولي از زواياي دروغ، دروغ، ناهمگني و عدم انسجام با وضع هستي شناختي دارد، ولي در بعد دوم يعني اينجا، 
 بود. ذباست. اين هم يك موضوع ديگر و بعد دوم در باب ك شناختيرواناين ناهمگني با وضع و نظام 

 كذب برخالف نظام طبيعي اجتماعي  :زاويه سوم
بعد سوم از ابعاد، يا زواياي انحراف در كذب هم اين است كه سخن كذب، خالف آن نظم طبيعي و مطلوب اجتماعي 

حقايق ها مطابق با واقع و بر اساس بيان وقايع و ها، بايد حرفگفتاري و تفهيم و تفهّم دادوستداست، به اين بيان كه در 
 .كنديمباشد، اين وضع طبيعي جامعه است، ولي  كذب اين نظام تفهيم و تفّهم اجتماعي را هم مخدوش 

 بنديجمع
توان گفت كه اصوًال كذب يك تصرف غيرطبيعي و عمل ناپسندي است كه همزمان سه نظام از يك منظر كلي مي -

منسجم عالم است؛ يكي آن نظام هستي شناختي زند و يا برخالف سه نظام طبيعي طبيعي  در عالم را آسيب مي
ها و وقايع و حوادث است كه همه يك منظومه منسجم هستند  كه كذب  اين نظام منسجم وجودي واقعي پديده

 كند. مي كاريدسترا  
آن كند كه اين دستگاه معرفتي مطابق با دوم، از نظر رواني هم منظومه معرفت و دستگاه معرفتي انسان اقتضاء مي -

 كند.مي كاريدسترا هم  شناختيروانشود. كذب اين نظام چيزهايي باشد كه با آن منعكس مي

بر ها متفهّم است و وضع طبيعي اين نظام هم اين است كه اين تفهمي و تفهّ سوم اين كه نظام عالم، نظام تفهيم و -
به سه نظام  واحددرآنكذب دهد. اين است كه مي غيرواقعيگزارش واقعي باشد، ولي كذب گزارش  اساس

كند: نظام تكويني خارجي وجودي طبيعي و وضع واقعي و منسجم كه در عالم وجود دارد، خدشه وارد مي
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م اجتماعي و روابط ؛ يعني درون انسان و نظام تفهمي و تفهّشناختيروانهستي شناختي، نظام دروني و رواني و 
 شناختي انسان.جامعه

سند روايات در اينجا خيلي معتبر نبود، اما كثرت روايات من الفريقين و نيز آيات هم ولو اينكه شايد اطالقي  اگرچه
 رساند.اين همه، اهميت قصه را مي هرحالبهها عبور كرديم، ولي در اين آيات نباشد و ما خيلي سريع از آن

 دانست؟ كاريفريبتوان كذب را نوعي : آيا ميسوال
است كه به كار بردن هوش و تأمالت  قشريهم يك حركت  كاريفريباست.  كاريفريبكذب يك نوع  هبل: جواب

 به هماست؛ بنابراين انسان بايد زمين و زمان را  گوييراستزيرا اصل زندگي و نيز طبيعت انسان بر  ،خواهدبيشتري مي
تفهّم اجتماعي آدمي اين است كه  و تفهمي و ختيشناروانبريزد تا چيزي را خالف وضع طبيعي نشان دهد، واال طبيعت 

 ها را منعكس كند.واقعيت

 نظام گفتاري زاويه چهارم:
توان بعد و كه مي ايگونهبه، خيلي معناي جامع و فراگير دارد، »زواُل المنطقِ عن الوضعِ اللهي«به نظرم اين روايت 

ها برگردد. بعد چهارم در درون سه زاويه قبلي باشد و يا به آنزاويه چهارمي هم براي آن در نظر گرفت، البته شايد اين 
ها بعد چهارم، بحث نظام گفتاري است؛ به اين بيان كه طبيعت انسان اين است كه گفتارش مطابق با اعتقادات و واقعيت

ع طبيعي و نظام برد و اين غير از اين است كه وضاش بيرون ميباشد، ولي كذب آن نظام گفتاري را از آن وضع طبيعي
يا اين سه  هرحالبهكه گفته شد ممكن است بعد چهارم جدا از ابعاد ديگر باشد،  طورهمانرواني خودش را تغيير بدهد. 
 است با يك نگاه كلي و يك مقدار فلسفي و تحليلي. بنديجمعگيرد. اين يك چهار زاويه يا بعد را در برمي

 هاست؟: دليل حرمت كذب فقط همين تحليلسوال

ها به تواند تحريم را بياورد، مگر اينكه اين تحليلها نمي: اگر دليل و اطالقي نداشته باشيم، صرف اين تحليلجواب
حكم عقل قطعي داريم، ولي عرض كردم اين  -نه كلي  -اي حد حكم عقل قطعي برسد كه آن هم گفتيم در يك محدوده

كم قطعي عقلي برسد ولو هيچ روايتي هم نباشد حكم ساز است، اما اگر ها و اسراري كه وجود دارد اگر به حد حتحليل
 تواند موّلد حكم باشد، بلكه فقط يك تحليل است.به حكم عقل قطعي نرسد، چه به خاطر اصلش باشد، يا اطالقش، نمي
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 تفاوت تحليل با قاعده مالزمه 
است كه حكم قطعي عقل باشد، اما تحليل، يا اسرار فرق تحليل با قاعده مالزمه اين است كه قاعده مالزمه در جايي 

 كند، اما به آن حد حكم قطعي نرسيده است. كند، يا بيان ميعقلي را تحليل مي

 هاي كذب نكته دوم: آثار و ويژگي 
 :از اندعبارتاند. اين آثار هاي كذب پرداختهبرخي از روايات به بيان آثار و ويژگي

 الف: آثار اخروي كذب؛
فرمايند اگر انسان دروغ بگويد، مالئكه هي از روايت در مقام بيان آثار اخروي كذب هستند، مثالً رواياتي كه ميگرو

شود. تعدادي از روايات شود و يا روز قيامت چنين و چنان ميشوند، يا بوي گندي از او منتشر مياز او دور مي
كه اين  »الْمَلَائِكَةِ مَْقتَسَخَطَ اهللاُ و «، اين روايت را هم غرر دارد: »ذبهيَكتَسبُ الكاذبُ بكِ«فرمايد اند. مثالً ميگونهاين

برد.                      كند و انسان را به سمت جهنم ميروايات در بيان آثار و عذاب و غضب و چيزهايي است كه در قيامت تجلي مي

 ب: آثار فردي و دنيوي كذب؛
انسان در همين دنيا است كه بيشتر فردي دارد، به  شناختيرواندسته دوم آثاري است كه مربوط به آثار روحي و 

هم  »الكذبُ شُومٌ «يا  »اَقَبحَ علةً«بيان كه اصل اين ويژگي يك نوع مريضي است كه در روايات هم تحت عناوين  اين
به اين معنا كه  ؛»اَقلَّ الناس مروتاً«، يك نوع پلشتي و نكبت رواني است، يا رواياتي نظير »الكذبُ شُومٌ«آمده است كه 

، كذب موجب فاصله ٢»ِجدَّه وَ هَزَْلهُ الْكَِذبَ َيتُْركَ حَتَّى اْلإِيمَانِ  طَعْمَ  عَْبدٌ َيجِدُ لَا«آورد و مروت انسان را پايين مي، كذب
كه منظور پستي و  »مَهانةٌ «ش نخواهد داشت و يا تحت عنوان گرفتن انسان از ايمان شده و از نظر رواني هم آرام

 شود.و دروني است كه در اثر كذب گويي در انسان ايجاد مي شناختيروانخواري 

 ج: آثار اجتماعي كذب 
توجه دارد، از جمله رواياتي كه در  مسئلهگروه سوم آثار اجتماعي كذب است كه در اينجا هم برخي روايات به اين 

؛ به ٣»لَه الْمَلَائِكَةِ  مَقْتَ  وَ  بِهِ  النَّاسِ اسْتِهَانَةَ  وَ عََلْيهِ اللَّهِ سَخَطَ َثلَاثاً  بَِكذِبِهِ الْكَاِذبُ َيكْتَسِبُ «غرر آمده اين است، مانند: 
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 بِالَْكِذبِ  عُرِفَ مَنْ« ، الكاذُب مُتَّهمٌ في قولِهِ اعتمادي ديگران به كاذبو يا بي شمارنديماين معنا كه مردم او را خوار 
َذهبَ بِها مَن يُكثُِر «را مهانت اجتماعي بگوييم، يا  »مَهانة«ديگران به او اعتماد ندارند و ممكن است آن  ٤»بِه الثِّقَةُ قَلَّتِ 

كه در همين روايت هم خوانديد كه انسان كاذب، در روابط اجتماعي جايگاه و شأن متناسب خودش را از » الكِذب
اشاره كرده است و هم به آثار روحي رواني و  .ي بد ودهد، پس روايات هم به آثار اخروي كه نار است و بودست مي
هايي از آن را هاي اجتماعي كذب در جامعه اشاره نموده است كه نمونههاي فردي  كاذب و هم به آثار و ويژگيويژگي

 عرض كردم. 

   بنديجمع
يا جنبه اخروي و ما بعد الموت ها و آثار اند. اين ويژگيكذب پرداخته هايسه دسته روايات به بيان آثار و ويژگي 
 دارد 

 يا جنبه روحي رواني فرد در همين عالم را و يا جنبه اجتماعي دارد.              

 نكته سوم: علل و عوامل كذب 
هاي شود گفت همه آن ويژگيو گزارش خالف واقع، تقريباً مي گوييدروغدر علل و عوامل ابتالي شخص به   

توانند به نحوي با كذب ارتباط برقرار نموده و عامل كذب به حساب آيند. اين هم خود مده، ميناپسندي كه در اخالق آ
تواند عامل و علت  كذب باشند. البته همه گناهان اي است كه بسياري از آن رذايل اخالقي و صفات منفي مينكته
تواند با بسياري از گناهان ارتباط داشته و از نيستند، بعضي گناهان با يكي از گناهان ارتباط دارد، ولي كذب مي طوراين

شود ها منشعب شود، مثالً تكبر و استكبار يكي از عواملي است كه موجب ميآن رذايل اخالقي برخاسته و از آن
شخص  در مورد خودش يا ديگران دروغ بگويد كه اين دروغ از روي تكبر و تحقير ديگران است و نيز خودپسندي، 

 گوييدروغعجب تكبر و يا غضب بر اشخاص ديگر، ممكن است منشأ كذب شود. همچنين ترس هم ممكن است دليل 
توانند خود را در قالب دروغ نشان دهند؛ مي بداخالقيتوان گفت اكثر بلكه همه رذايل و صفات انسان گردد؛ بنابراين مي

همه آن رذايل روحي  اعمالتواند ابزار و روش و اهرمي شود در خدمت به اين معنا كه دروغ كه نوعي رفتار است، مي
تركيب شده و موجب  باهميه گفته شده است و گاهي هم گناهان و سبعكه در اخالق در قواي بهيميه و شهويه 

شود براي شود، مثالً دشمني و دوستي، حّب و بغض. دوستي موجب ميها ميو تهمت و افترا و امثال اين ييگودروغ
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گردد كه بدي را به او نسبت دهد؛ زيرا اخالق داراي دو بخش ديگران خوبي وضع كند و در مقابل دشمني هم موجب مي
آن  با همهگويي اين فعل؛ يعني دروغ وقتآناست: بخش صفات و بخش افعال كه كذب در بخش افعال قرار دارد، 

 .باشند اثرگذارتوانند بر توليد كذب رذايلي كه در اخالق آمده، پيوند داشته و همه آن رذايل مي

 شناسيروانعلت كذب در علم 
در دوران كودكي خيلي كار شده است و منافاتي با علم  گوييدروغدر مورد كذب، خصوصًا  شناسيرواندر علم 

كذب پرداخته  أش، مثًال به منشناختيرواناخالق ندارد. در حقيقت در علم اخالق، در يك افق باال و در يك تحليل 
كودكي  در گوييدروغتر است، مثالً منشأ تر و تفصيلي، اين تحليل يك مقدار ريزتر و جزئيشناسيروانشود، اما در مي

دانند، مثالً  وقتي كودك شود و يكي از علل مهم دروغ را ترس ميتحليل مي شناسيروانچيست؟ اين بحثي است كه در 
-دفاعي هاييكي از مكانيسم جا شود و يا بخواهد خودش را از موقعيت ترسناك رها كند،جا شود، يا تنبيه بيتوبيخ بي

جديد در بحث  اضطراب و  شناسيرواناضطراب و استرس و ... . در علم  يهابحثاش همين دروغ است. يا در 
كه در اضطراب هم خيلي كار شده است، از  استرس و ...، فصل هيجانات هم وجود دارد، أعم از هيجانات مثبت و منفي

 يهاتيموقعن در هاي دفاعي انساگويند دروغ يكي از مكانيسمديگر، مي كاويروانمكتب فرويد گرفته، يا در مكاتب 
به  شناسيروانبگويم در  خواهميم هرحالبهگيرد. رها كردن خود از آن وضعيت صورت مي منظوربهكه  اضطرابي است

در حد علم  درهرحالبحث بلوغ بسيار پرداخته شده است كه ممكن است برخي درست باشد و برخي ديگر نادرست، 
شود و يا توان استفاده كرد. زماني كه  انسان مبتال به دروغ ميخيلي مياست كه از آن تحقيقات در روش معالجه دروغ 

كند، از همين نظريات تحليلي ها گاهي حالت اعتيادي پيدا ميكه در بچه آيددرميبرايش به صورت عادت  گوييدروغ
هايي براي ما نيز روششود استفاده كرد. در كتب اخالقي او مي گوييدروغدروغ، براي معالجه  شناختيرواندر باب 
-هاي ريزتر بايد سراغ تحقيقات علمي رفت. در باب دروغ كتابي رذايل آمده است، اما گاهي هم براي روشمعالجه

جمع  كجايبسياري نوشته شده ولي اينكه كتابي باشد كه تمامي مطالب و زواياي مطرح در كذب را  شناسيروانهاي 
 ود؛ بنابراين جاي تحقيقات بيشتري هم وجود دارد.شكرده باشد، چنين چيزي دانسته نمي

 مطلب سوم: ارتباط كذب با ساير گناهان 
مطلب ديگري هم كه در روايات اشاره شده است اين است كه دروغ عالوه بر پيوندي كه با رذايل گوناگون دارد،    

مفتاح «، يا »مفتاح الشرور«وان دهد، مثالً در روايات از كذب به عنانسان را به سمت ساير گناهان هم سوق مي
شود؛ زيرا كسي كه مبتالي به ياد شده است؛ يعني انسان از مسير دروغ  به سمت گناهان ديگر هم كشيده مي »الخبائث
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گناهان بسياري را  وقتآندهد و اگر بنا داشته باشد كه دروغ نگويد، گناهان ديگر را هم انجام مي ترراحتدروغ است، 
كه در دروغ، نوعي مفتاحيت و ارتباط براي گناهان ديگر هم وجود دارد، از همين روست  جهتازاينكند، هم ترك مي

؛ ٥»كَاِذب بِأَنَّكَ ِعلُْمكَ الْكَِذبِ عََلى مَُوبِّخاً كَفَاكَ«و يا  »تركُه موجبٌ ِلترك سايرِ الذنوب«كه در روايات آمده است: 
-كند، خودت توبيخايجاد مي يي، اين يك نوع آشفتگي روحي براي توگوميداني داري دروغ يعني همين كه خودت مي

ي گناهان اين مالمت و گيرد، البته در همهگر خودت هستي، اين نوعي مالمت است كه در آثار فردي دروغ قرار مي
 عذاب وجدان وجود دارد، ولي در دروغ بيشتر است. 

 عليت و معلوليت كذب 
تواند هم علت و كذب با ساير گناهان وجود دارد، اين است كه بخشي از آثار كذب مي مطلب ديگري كه در ارتباط

كه يكي از علل دروغ است، دروغ گفتن هم پستي انسان را  لئامتو راي كذب باشد، مثالً پستي شخصيت هم معلول ب
 ديگر منشأ نفاق. است، از سويي نفاق منشأ دروغ است و دروغ هم از سوي گونهاينكند. نفاق هم بيشتر مي

 مطلب چهارم: كذب، گناهي عقاليي
تر بيان كرديم و هم بر اساس مطلب ديگري كه باقي مانده اين است كه دروغ، هم بر اساس حكم عقلي كه پيش

مطرح نموديم، از جمله معاصي است كه جنبه عقاليي دارد و  از معاصي نيست كه  شناسيروانهايي كه در علم تحليل
 جنبه تعبدي شرعي داشته باشد 

  بنديجمع 
 شاءاهللانها را هم در ارتباط است كه آن وبيشكمروايات،  با همينهاي بسيار مهم ديگري باقي مانده است كه بحث

هاي كذب بود كه با  بحث از اخبار و روايات از حيث آثار و ويژگي بنديجمعدر جاي خودش خواهيم گفت. اين يك 
به آن  خواهيم  شاءاهللانهاي سابق كه كنيم حدود بيست سي مبحث در ذيل بحث كذب داريم، مثل بحثادله كه تمام مي

 صلي اهللا علي محمدًا و آله و ؛پرداخت
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