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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
بيان شد، دو موضوع و مطلب در بحث  آنچهنكاتي را در خصوص مبحث كذب عرض كرديم. حاصل  ،ازاينپيش

وارد حدود  بررسي كرديم، گفتيم در پرتو اين ادله و در ذيل عنوان كذب، االجمالعليادله را  كهبعدازآنكذب بود و 
 مطلب خواهيم شد كه امروز آن مطالب را به ترتيب عرض خواهيم كرد. بيش از پانزده

 مطلب اول: مالك صدق و كذب
كم و اعتقاد هم به آن پرداخته بوديم اين است كه مالك در كذب مطابقت خبر با واقع هست يا مطابقت ح قبالًكه 

 دو قول وجود دارد. اينجامخبر با واقع. گفته شد كه در 

 قول اول: مشهور
دانند. مالك صدق و كذب خبر را مطابقت خود جمله خبريه با واقع يا عدم مطابقت جمله خبريه با واقع مي مشهور

حال واقع هر چه ــ بق بود اگر آن نسبت تامه؛ يعني آن حكم به معناي مصدري كه در خبر آمده است، با واقع مطا
 شود كذب.اگر مخالف واقع بود، مي شود صدق وليخواهد باشد، چه درون، چه بيرون و چه امور عدمي ـ ميمي

 قول دوم: تفتازاني
است، نه مطابقت با  »اعتقاد مخبر«نظري مقابل مشهور داشته و معتقد است كه مالك در صدق  مسئلهتفتازاني در اين 

 واقع.

 اختالف دو نظرمنشأ 
مطابق با واقع هست، همان  آنچه گويند محور مطابِق نه مطابَق؛ يعنيبايد ديد محور اين دو نظر چيست. مشهور مي

اعتبار  سنجيمميمطابق بودن آن را  آنچهخبر و نسبت تامه و حكم خبري است، اما تفتازاني معتقد است محور و 
شود كذب. شود صدق و اگر اعتقاد او با واقع مطابق نبود، ميبود، مي مخبر است كه اگر اعتقاد او با واقع مطابق

، »السماءُ فوقَنا«اعتقادش اين است:  كهدرحالي، »السماءُ تحتَنا«الزمه اين سخن اين است كه اگر كسي بگويد: 
اريم. البته اين نظري صادق باشد؛ زيرا اعتقاد بايد با واقع مطابق باشد. در ديدگاه تفتازاني كاري به جمله خبريه ند
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دانم اين نسبت چقدر درست است، توانيد آن را ببينيد، ولي نمياند و در كتاب مطول هم مياست كه به او نسبت داده
آيد و متعارف و روشن است اين است كه به ذهن ما مي آنچه هرحالبهالبته روشن است كه اين نظر درست نيست. 

 را معلوم كنيم، نه اينكه صدق و كذب اعتقاد او را بخواهيم معلوم كنيم خواهيم صدق و كذب جمله خبريهمي
 شود مطرح كرد؟سوال: آيا صدق و كذب اعتقاد را هم مي

و اال در باب اعتقاد  خواهيم صدق و كذب اعتقاد گوينده را اثبات كنيمدر اين بحثي نيست، ولي ما نمي بلهجواب: 
با واقع است، يا نيست، البته در اين مورد، خبر كنار گذاشته شده و مطابقت و شود گفت كه اين اعتقاد مطابق هم مي

كنيم، به دليل آن نسبتي گردد، اما وقتي جمله را متصف به صدق و كذب ميعدم مطابقت اعتقاد با واقع سنجيده مي
صاف اعتقاد به صدق و است كه در خود جمله است، نه از حيث اينكه اعتقاد گوينده چيست؛ بنابراين به نظر من ات

 توان گفت اين فرد اعتقادش، اعتقاد صادقي است، يا اعتقاد كاذبي است.كذب هم مانعي ندارد و مي

 نقد نظريه تفتازاني
شود به تفتازاني داد اين است كه صدق و كذب؛ يعني همان مطابقت با واقع و عدم مطابقت، جواب تام و كاملي كه مي
-به زبان مي آنچهرود و ديگر به دهيم كه در اين صورت ديگر جمله كنار مياعتقاد قرار مياين را گاهي صفت براي 

دهيم، سنجيم، ولي وقتي صدق و كذب را به جمله نسبت ميورد كاري نداريم و تنها اعتقاد گوينده را با واقع ميآ
صدق و كذب  كهآنهست، يا نيست. نتيجه گوييم اين جمله يا با واقع مطابق ديگر كاري به اعتقاد او نداريم، لذا مي

متعارف است همان نسبت دادن به جمله خبريه  آنچهشود به هر دو؛ يعني اعتقاد و جمله خبريه نسبت داد، ولي را مي
 است.

 بنديجمع
عادي و متعارف مقصود جمله  طوربهآيد، حاصل كالم تا اينجا اين است كه وقتي سخن از صدق و كذب به ميان مي

كنيم، ديگر از هاي خبريه را متصف به صدق و كذب ميريه است، نه اعتقاد گوينده، بر اين اساس وقتي جملهخب
شود كه آيا اين اعتقاد با خارج مطابق هست، يا نه؛ زيرا مالك مطابقت از طرف مطابِق نه اعتقاد گوينده بحث نمي

شود باشد، نمي »فوقَنا«، ولي اعتقاد او »السماءُ تحتَنا« :اگر كسي بگويد روازاينمطابَق، خود جمله است، نه اعتقاد. 
 صادق است. »السماءُ تحتَنا«گفت جمله 
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 : واقع بودن مطابَقمطلب دوم
واقعاً به صدق  آنچهمطلب دوم اين است كه در بحث كذب با سه امر روبرو هستيم: اعتقاد، جمله خبريه و واقع، ولي 

، محور صدق و »انت رسولَ اهللا«شود، همين جمله خبريه است، نه اعتقاد؛ يعني اين جمله خبريه و كذب متصف مي
كذب است. در اينجا بايد ديد مالك اين صدق و كذب؛ يعني مطابَق اين مطابِق چيست. سه نظريه در اينجا وجود 

 پردازيم.مي هاآنداشت كه امروز اجماالً به 

 ـ نظر مشهور 1 
دانند كه اين جمله از آن حكايت كرده ق و كذب جمله را مطابقت و عدم مطابقت با واقعي ميمشهور مالك صد

كند ـ واقع اين جمله از يك واقعي حكايت مي كهان است؛ يعني واقع محكيه در جمله، نه مطابقت با اعتقاد. به اين بي
كاذب؛ يعني هر  شودميتطابق نداشت،  شود صادق، ولي اگرهر چه باشد ـ اگر با واقع تالئم و تطابق داشت، مي

جمله يا إمّا صادقةٌ أو كاذبةٌ، ال واسطةً بينَهما. اين نظر مشهور بود كه مطابق با ارتكاز عقاليي و متعارف و حرف 
 رايج هم هست.

 ـ نظريه نظام 2
داند، مله ميدر نظريه نظام مالك صدق و كذب جمله، همين جمله معرفي شده است و صدق و كذب را براي خود ج

گفتند: دانست؛ بر اين اساس وقتي منافقين مينه مثل تفتازاني كه مالك در صدق و كذب را مطابقت با اعتقاد مي
، با نگاه مشهور اين جمله صادق است؛ زيرا با واقع مطابق است ولو اينكه منافقين اين را معتقد »انت رسول اهللا«

با  مؤمنيبا اعتقاد منافق مطابق نيست. در اين نظريه اگر  ؛ زيراب استنباشند، ولي در نگاه نظام اين جمله كاذ
زمين «بگويد:  خطاكاري، اين جمله صادق است؛ زيرا اعتقاد به اين دارد، اگر هم »انت رسول اهللا«اعتقادش بگويد 

؛ زيرا با اعتقاد او همين باشد، اين جمله صادق است و لو با واقع منطبق نباشد ، اگر اعتقاد او واقعاً»گردش ندارد
اي قائل نيست مطابق است و بالعكس، اين قول دوم مثل قول اول بين صدق و كذب و جمله صادقه و كاذبه واسطه

گويد اگر اين با اعتقاد مطابق بود صادق است، خواه با واقع مطابق باشد، يا نباشد، اگر با اعتقاد مطابق نبود، بلكه مي
 بود. »إنّ المُراقبينَ لَكاذبُون«واقع مطابق باشد. تنها شاهد نظريه نظام هم آيه  اين كاذب است و لو اينكه با
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 نقد نظريه نظام
كند، صدق و كذب را از چه عالمي حكايت مي اينكه گفتيم بايد ديد جمله ازجملههايي داديم، به اين نظريه جواب

اش دهد و عالم محكياگر جمله از اعتقاد خبر ميكند، سنجيد. بايد با همان عالمي كه اين جمله از آن حكايت مي
كاري با اعتقاد ندارد، بلكه از جاي  شد، ولي اگر جملهاعتقاد است، صدق و كذبش با همان اعتقاد سنجيده مي

، با همان واقع خودش نيز بايد »انت رسول اهللا«و يا  »اهللا عالمٌ«، يا »السماءُ فوَقنا«كند، مثل ديگري حكايت مي
واقع سنجيد،  بنابراين جمله را بايد با خود ؛خود سنجيده شود، اين خلف است غيرواقعه شود. اگر آن را با سنجيد

منتهي اين واقع گاهي اعتقاد است، گاهي خارج است و گاهي نفس االمر اعم از موجود خارجي و هر چيزي كل را 
السماء «و يا » اهللا عالم«، يا »رسول اهللانت «خودش و با همان واقع خودش بايد سنجيد، پس در جمله  حسببه

يك محكي دارند و بايد ديد اين جمالت از چه  جمالت از اين هركدام، »أنا مريضٌ«گوييد: و حتي اينكه مي »فوقنا
 بايد سنجيده شوند. هم انكنند، با همحكايت مي

دهد. ساختار و بافت خود از واقعي كه همان نفس االمر است، خبر مي حسببهاي دليل آن اين است كه هر جمله
ا آن عوالم عدمي كه در حقيقت ت اين واقع عرض عريضي دارد كه در فلسفه گفته شده كه از عالم ذهن تا عالم درون

 كند.يحكايت م اي دارد از يك گوشه آنشود، وجود دارد و همان واقعي است كه هر جملهبع وجود فرض ميبالط
 )يك جمله خبريه التزامي(هاي خبريه عالوه بر مدلول مطابقي، مدلول التزامي اين است كه غالباً جمله مسئلهاصل 
 دارد.

؛ يعني فضا يك »أنا معتقدٌ بهذا«، مدلول التزامي آن، اين است: »انت رسول اهللا«گوييم: بيان آن اين است كه وقتي مي
 .»أنا معتقد بهذا«و  »انت رسول اهللا«گويد زند يكي ميميفضايي است كه گويا دو حرف دارد 

شود براي اين است كه علمي را به ديگري بيفزايد و نيز آمده است كه گاهي اگر خبري داده مي مطولدر مختصر و 
تا » آيدباران مي«گويد: گاهي انسان مي مثالًدانم، دهد از باب اين است كه بگويد من هم ميگاهي هم اگر خبري مي

كند مخاطبش است كه فكر مي جهتازايندهد آيد، گاهي هم خبري كه ميبه جاهل به اين نكته بفهماند كه باران مي
 آيد.داند كه باران ميخبر ندارد كه گوينده خبر هم مي

روبرو است و داراي يك مدلول التزامي است، در اين صورت با دو جمله  گونههمينگوييم غالباً جمالتي كه مي
هم تابع واقع خودش است. واقع جمله اول كه مدلول مطابقي است، عالم خارج از  هركدامهستيم كه صدق و كذب 
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، اگر با واقع رسالت قائم به پيغمبر »انت رسول اهللا«جمله  مثالً سنجيده شود،  هم انمن است؛ بنابراين بايد با هم
شود كاذب، اما همين شود صادق و اگر معاذ اهللا مطابق نبود، ميمطابق است، مي )عليه و آله و سلم اهللاصلي(اعظم 

يك جمله  همآنكه  »أنا أشهدُ بهذا، أنا معترِفٌ بهذا«جمله يك جمله ديگر هم دارد كه التزامي دارد و آن اين است: 
اين جمله با خبريه ديگري است كه واقع آن درون من است، نه بيرون، پس بايد با درون من هم سنجيده شود. اگر 

شود كاذب، پس بايد ديد جمله شود صادق و اگر نبود ميمي »أنا معترِف بهذا«واقع؛ يعني درون من مطابق است، 
گويد بايد با گويد، از هر جايي سخن ميخبريه در ذات و ساختار و بافت خود از چه چيزي و از كجا سخن مي

كند، صدق و كذب آن به خارج است، اره بيرون من صحبت ميسنجيده شود. اگر مدلول مطابقي جمله درب همان هم
كند صدق و كذب آن به اين درون است، در اين صورت يك جمله ممكن است از اگر درباره درون من صحبت مي

-كه در مورد منافق گفته مي گونههماناش كاذب باشد، حيث مدلول مطابقي صادق باشد ولي از حيث مدلول التزامي

هم هر دو مدلول مطابقي و التزامي وجود دارد و لذا هم به لحاظ مخبر صادق است و هم به  مؤمنرد شود، در مو
 لحاظ خبر.

 ـ نظريه جاحظ 3
خبريه  وي معتقد است كه مالك صدق و كذب جمله اين است كه جمله را با هر دو بسنجيم؛ به اين معنا كه اگر جمله

آن  شود كاذب و واسطهمطابق نبود مي كدامهيچشود صادق و اگر با هم با اعتقاد، هم با خارج مطابق بود، مي
بود كه هم اين  مؤمنيو گوينده هم فرد  »انت رسول اهللا«اگر گفته شود:  وقتآنشود ال صادقةٌ و ال كاذبةٌ، حاالت مي

نبود؛ يعني نه با خارج  هااز اين كدامهيچشود، ولي اگر با اعتقاد او سازگار است، هم با خارج، اين جمله صادقه مي
-دارد، ولي مي مسئلهكند و اعتقاد هم به اين داند زمين حركت ميكسي كه مي مثالًمطابق بود و نه با اعتقاد مخبر، 

، نه »األرضُ ساكنة ال متحرّكه«، اين كذب است؛ زيرا به اين جمله »زمين ساكن است و هيچ حركتي ندارد«گويد: 
اين است كه در حالتي كه جمع  نظر جاحظ روازاينبا واقع و عالم خارج سازگار است؛  اعتقاد دارد و نه اين جمله

چيزي بگويد كه  مثالًشود كذب، ولي واسطه هم وجود دارد، نباشد مي كدامهيچشود صدق، دو مطابقت باشد مي
نه كاذب است. برعكس  شود نه صادق است،اعتقادي به آن ندارد، ولي با واقع مطابق است، در اين صورت گفته مي

 هم آمده است و سه، چهار صورت براي آن فرض شده است. مطولدر  نظريه جاحظاست.  طورهمين همآن
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 دليل نظريه جاحظ
گويند پيغمبر اكرم استناد جسته است. مشركين مي »افتري علي اهللا كذباً«براي اثبات نظريه خود به آيه  جاحظ

در مورد وجود داشتن قيامت به خدا افترا بسته است و يا اينكه اين مخبر مجنون است  )عليه و آله و سلم اهللاصلي(
 اين خبر مجنون از ديدگاه آنان صادق نيست؛ زيرا قسيم كذب قرار داده شده است. وقتآن، »أنه لمجنون«

 نقد نظريه جاحظ
ه براي حكايت از چه چيزي آمده عرض شد و آن اين است كه بايد ديد جمل قبالً جواب اين نظريه هماني است كه 

اي براي حكايت از يك محكي آمده است كه با همان محكي خودش هم بايد سنجيده شود، ولي است. هر جمله
بيند، مي باهمين دو جمله را همان مطابقي و التزامي است، در حقيقت ايش مدلولداراي دو  ايچون غالباً هر جمله

، يا هر خبر »انت رسول اهللا«گويد اي ميدو جمله وجود دارد. وقتي يك جمله جاايندقت ننموده كه در  كهدرحالي
و همزمان يك مدلول  گويد؛ يعني از خارجاز دو چيز سخن مي درواقع، اين جمالت »االرض متحركة«ديگري، مثل 

حكم دو جمله را آورده  دو جمله است، ولي ايشان هر دو درواقعالتزامي نيز دارد كه من هم به اين اعتقاد دارم. اين 
اين وجهي ندارد. حقيقتي اين است كه جمالت از يك ظرف و محكي  كهدرحاليو بر يك جمله پياده نموده است، 

اي نه صادق است و نه گفته شود جمله كهاينشوند و كنند و با همان ظرف و محكي خود نيز سنجيده ميحكايت مي
محاالتي است كه ارتكازات و تبادرات با آن سازگار نيست. در  ازجملهكاذب، اين هم خالف ارتكازات ماست و 

قسيم  »إنه لمجنون«گويد: مطول و هم به تفاسير رجوع كنيد. گفتند اين آيه كه مي توانيد بهمورد آيه شريفه هم مي
است، نه صادق نيست، از طرف ديگر به آن كذب هم نگفتند، پس نه صادق  روازاينكذب قرار داده شده است، 

توانيد در مطول آن را ببينيد. در مطول آمده است كه افتراء غير از كذب كه البته جواب آن داده شده است، مي كاذب
؛ يعني نوعي »انه لمجنون«كذب إن قَصدا و عَمدا است. در اين صورت  كهدرحاليكذب عمدي است، و نوعي  است

آنچه پيغمبر اكرم  معاذ اهللاگويند كه ها از نگاه خودشان ميگويد اينكذب كه بدون عمد و قصدي باشد. آيه مي
گويد، يا بدون اينكه علم و قصد گويد آيا افتراء است؛ يعني عالمًا و از روي قصد اشتباه ميمي )عليه و آله اهللاصلي(

خبر مجنون نه  قسيم كذب نيست تا بگوييم »إنه لمجنون« روازاينشود. داشته باشد، چيز اشتباهي از او صادر مي
 كذب است و نه صدق، بلكه افتراء كه أخص از كذب است، با خبر مجنون قسيم قرار داده شده است.
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 : حقيقت تصديقمطلب سوم
تر بيان شد اجماالً بايد گفت تصديق در حقيقت همان حكم به است كه پيش )عليهاهللارحمة( مالصدرامطلب سوم از 

معناي فعل نفس و حكم هم غير از تصورات است؛ يعني حكم سوار بر معناي اسم مصدري است، نه حكم به 
 تصورات جزء تصديق باشد. كهاينشود، نه تصورات مي

 بنديجمع
محور صدق و كذب در مطابقت با  آنچهمحور صدق و كذب و  كهاينسه مطلب تا اينجا عرض كرديم؛ يك مطلب 

ينجا نظر تفتازاني بيان و سپس مورد مناقشه قرار گرفت. واقع هست، اعتقاد نيست، بلكه جمله خبري است، در ا
شود، نه اعتقاد است و نه واقع، بلكه مطابَق همان واقعي مطلب دوم اين است كه مطاَبقي كه كالم با آن سنجيده مي

خواهد از آن حكايت كند نه خارج كه دو نظر نظام و جاحظ را در اينجا مطرح نموده، سپس رد است كه جمله مي
از  هاآنرديم. مطلب سوم هم اين است كه حقيقت تصديق همان حكم به معناي اسم مصدري است و تصورات ك

مقدمات تصديق هستند، اما جمله مشتمل بر تصور و تصديق است  هاآنمحدوده حقيقت و تصديق خارج است، بلكه 
ايشان و در آخر جوهر كه در رساله  داشتيم )عليهاهللارحمة( مالصدراكه در مورد آن توضيح مختصري روي مبناي 

 يد آمده است و در چاپ آخر آن از انتشارات بيدار، اصطالحات سابق من هم اعمال شده است.النض

 حقيقت قضيه
كند و آن  سازيجملهتواند طراحي شده است كه مي ايگونهبهحقيقت اين است كه دستگاه ذهني بشر در اين عالم 

آن را نسازد، يك تبدلي در متن واقع دارد؛  همان كند، حتي اگر دستگاه ذهن انسمي جمله هم از يك واقعي حكايت
ها از آن دسته اموري هستند كه منشأ انتزاع دارند، به اين معنا كه يك يعني اگر فرض كنيم ذهني هم نباشد، اين

كند. اصل م حكايت ميتوان فرض كرد كه قائم به خود جمله و محور جمله است و از يك واقعي هحكمي را مي
گري است. اين قصه اين است يعني بخشي از امور موجود در اين عالم يك حالتي دارد كه در ذاتش حكايت

هايي كه در اين عالم هستند ـ چه در درون ما و چه بيرون از ما ـ عمدتاً ذاتشان اين است كه آينه موجودات و پديده
ها كند، بلكه اين موجودات و پديدهگري ميدهد و از آن حكايترا نشان ميمعلول علت  كهنحويبههستند، البته نه 

گري از واقعيت دارند. جمالت خبريه يك دسته اموري هستند كه در سراشيب وجود و ذات خود مرآتيت و حكايت



                                                                                                                     :  ٢٦٩٩ ماره 

8 

گري است، بالفاصله در ذاتشان اين است كه يا مطابق هستند، يا مطابق از اين قبيل هستند و چون ذاتشان حكايت
-ها حكايتهمين است. در اين عالم و درون خود چيزي داريم مثل خشم و غصب كه ذات اين مسئلهنيستند. روح 

-يكنند ولي اين جمالت خبريه كه در ذهن ما و از آن عبور مگري نيست ولو اينكه همزمان چيزهايي هم كشف مي
گري و كنند و لذا چيزي كه حقيقت و هويت و ماهيتش حكايتچيزي حكايت مي كنند، ذاتشان اين است كه از

، گري باشداي هم كه ذاتش حكايتمرآتيت شد، بالفاصله بايد گفت كه اين مطابق است، يا نه. عالوه بر اين هر جمله
أنا عالمٌ، أنا «و يا  »انت رسول اهللا«، يا »اهللا عالم«د گوياگر مي مثالً ؛با همان محكي خودش نيز بايد سنجيده شود

 را بايد با عرف و محكي خودش مطابقت داد. هركدام، »جاهلٌ

 بنديجمع
گري گري است و ثانياً اين حكايتساختار جمله چنين است كه اوالً ذات جمله خبريه حكايت كهآنخالصه 

شود كه اين با آن مطابق هست، يا نيست كه اين همان صدق و چسبيده به ذات اوست و ثالثاً بالفاصله مطرح مي
گيرد؛ يعني يا صادق است، يا كاذب و واسطه هم ندارد. اين كذب است و هر جمله هم يك جا را بيشتر هدف نمي
و ظاهر لغت هم اين است كه صدق و  خيزدبرمي و مخلوقاتامري است كه از طبيعت و حقيقت اين قبيل موجودات 

فلسفي تحليلي ذهني است، البته ممكن است در مقام استعمال، صدق و  گوييم همين است و لذا اين بحثكذبي كه مي
 در مطالب آينده عرض خواهيم كرد. شااهللاناي هم داشته باشد كه اين را كذب يك قيد اضافه

 
 


