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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مقدمه
اي كنم به به مطلب چهارم بپردازيم الزم است كه اشاره كهآنسه مطلب تاكنون در باب كذب مطرح نموديم، قبل از 

 مسئلهنظر مرحوم آقاي خويي پيرامون كذب كه منطبق بر بحث ايشان در اصول و در باب وضع است و ايشان اين 
كه اراده انسان در طرف مطابق كه همان نفس االمر و واقع است،  اندقائلاند. ايشان را در يكي دو صفحه توضيح داده

بينم كه به آن بپردازم، اما وضع را قبول ندارند، لذا ضرورتي نمي دخيل است. از آنجا مشهور مبناي ايشان در باب
دانند، ايشان جمله خبريه را مالك اصلي در سنجش با خارج نمي هرحالبهتوانيد ببينيد. نظر ايشان را در مصباح مي

هم نسبت داده  اند؛ يعني درست همان نظري كه به تفتازانيبلكه اراده شخص را مالك در صدق و كذب معرفي نموده
گفتم كه توجهي به نظر خاص ايشان داشته  جهتازاينتر بيانش و اشكاالتش گذشت. اين را شده است كه پيش

 باشيد كه قريب به نظر تفتازاني است.

 مطلب چهارم: عموميت كذب
يا اين كه  شود كه آيا كذب به جمالت و كلمات ملفوظه اختصاص دارد،سوال مي معموالًمطلب چهارم اين است كه 

 است؟ غيرملفوظأعم از ملفوظ و 
سرچشمه اين سوال اين است كه ممكن است كسي با اشاره با كتابت، خبري را افاده كند، به اين جهت كه هميشه 

با اشاره و  مثالًكنيم در قالب الفاظ باشد، بلكه گاهي با غير الفاظ است، نيست كه ما اخباري را كه افاده مي گونهاين
نيستند كه يك وضع ثابت داشته باشند، يا هميشه يك حقيقت الحقيقه عقلي بين  طوراينالفاظ  كه طورهمان كتابت.

كند الفاظ و معاني وجود داشته باشد، بلكه الفاظ هم ممكن است در طول زمان متفاوت باشند. در اين ميان فرقي نمي
 ه زبان فارسي باشد، يا عربي، يا چيني و يا انگليسي. اينكند، بكند و منتقل مياي كه شخص افاده ميكه جمله خبريه

آيد و روح قضيه هم بيرون مي ازجملهها امور قراردادي هستند و عمده همان ساختار اصل معنايي است كه وصف
سوال است اين است كه گاهي ما  اينجا آنچههمين معنا، يا مفهوم است كه بايد ديد مطابق با خارج هست يا نيست. 

شود خواه اشاره موردي و كنيم، بلكه در قالب اشارات بيان ميرها را از طريق الفاظ و در قالب الفاظ منتقل نميخب
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اساس يك ضبط و قاعده و نظمي مفيد معاني هستند، چه تصورات، چه تصديقات و  اي كه براتفاقي، يا اشاره
 نيست.كند، در اينجا لفظي در كار جمله معنا را افاده مي صورتبه

 بيان يك نكته
برند و موردي و اتفاقي به كار مي صورتبهنكته دقيقي كه اينجا هست اين است كه اين اشاره كه اشخاص گاهي 

است كه دو نوع اشاره وجود دارد: اشاره  جهتازايناست،  درآمدهاي بان ويژهصورت قانون و نظم و زبهگاهي 
تواند معاني را منتقل كند: يكي اين كه اشاره ما را به لفظ ه دو طريق ميموردي و اشاره منظم. از سوي ديگر اشاره ب
رسيم و گاهي هم ممكن به معنا مي )شويم. در اينجا با يك نوع واسطه (لفظمنتقل كرده و از لفظ هم به معنا منتقل مي

ـ اين افراد الفاظ را  مادرزاد كر و الل اي به معنا منتقل شويم، مانند اشارات افراداست از اشارات بدون هيچ واسطه
بوده  ايگونهبهدر مورد اين افراد، آموزش  احتماالًبا اين وضع و سامانه و كدهاي لفظي كه در ذهن ماست، ندارند ـ 

كه لفظ مستقيماً با آن واقعيت پيوند  طورهمانپيوند خورده،  )معنا(مستقيم با آن واقعيت  طوربهكه از ابتدا اشاره 
كند گاهي عربي صحبت هاي واسطه، كسي كه عربي صحبت مي؛ بنابراين دو گونه است، مثل اين زبانخورده است

انس  چنانآنكند و گاهي نيز ذهنش آورد و او هنگام بيان به عربي تبديل ميكند، ولي ذهنش الفاظ فارسي ميمي
سم است: نوع متداول در سابق، آموزش كند. امروزه هم آموزش زبان دو قگرفته كه در همان قالب عربي هم فكر مي

است اين است  تأكيدعينك يعني اين، اما جديدترين آموزش كه بسيار هم مورد  مثالًزبان از طريق زبان واسطه بود، 
اي ها باشيد؛ يعني ذهن انسان از اول لفظ انگليسي و عربي را با همان معنا گره بزند و هيچ واسطهكه از اول مانند بچه

ها با معاني تر است و اين همان الگوي بچگي است. ذهن بچه از ابتدا مستقيم لفظد. اين روش خيلي موفقهم نباش
هاي دوم هم اين دو مدل كلي وجود دارد: يك مدل اين است كه به همان شكل فرهنگ زند. در آموزش زبانگره مي

از آن لفظ به آن معنا منتقل شويم، به  وقتآناين لفظ معنايش در فارسي اين است و  مثالًو كتاب لغت عمل كنيم، 
اي در كار اين مدل، آموزش زبان با واسطه زبان مادري گويند، اما نوع و مدل دوم آموزش زبان اين است كه واسطه

نيست، بلكه از ابتدا الفاظ زبان دوم با همان معاني در ذهن ما منتقل شود؛ يعني همان الگوي بچگي، البته اين مدل 
تري تواند رشد كند و زبانش زبان محكمتر ميتر است، ولي اگر كسي در اين فرآيند قرار بگيرد، سريعش سختآموز
 شود.مي
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 بنديجمع
اي در مقابل اشاره بريم اشاره متفرقهپس اشاره دو نوع است: گاهي اشاره متفرقه است كه همه ما خيلي بكار مي

هاست و گاهي اشاره با و زبان كر و الل درآمدهاي يك زبان اشاره تصوربهمندي است كه امروزه منظم و سامان
كند. اين دو كند، گاهي هم بدون واسطه و مستقيم همان معاني را افاده ميواسطه الفاظ، معاني و مدلوالت را افاده مي

ن حركات و كدهاي لفظي، همي جايبهتوانيم تقسيم در باب اشاره است. روشن است كه در بسياري اوقات مي
مستقيم كد آن  طوربهتواند باشد لفظ باشد، يا اشاره باشد. اشاره هم ممكن است اشارات را داشته باشيم، پس كد مي

 كند.كد لفظي باشد كه آن معنا را افاده مي معنا باشد و ممكن است

 انواع استعمال الفاظ
برند و نوع استعمال الفاظ با هم ظ را دو گونه به كار ميغالباً نوشتارها تابع همان نظام وضع الفاظ هستند، منتهي الفا

 كند:فرق مي
 الفاظ از طريق زبان ادا شوند.ـ  1
است؛ يعني اين كدهاي نوشتاري براي آن الفاظ موضوعه  طوراينالفاظ با قلم نوشته شوند كه غالباً در نوشتار  ـ 2

خورد. در حقيقت الفباء يك نوع شكل است، مثل مي يك واسطه اينجاكنند در هستند و آن الفاظ معاني را افاده مي
 طوراينكتابت  معموالًكنند و لذا معنا را افاده مي وقتآناند و شده كدگذارياز اين أشكال هم  هركدام باقي اشكال

حقيقت  خورد و تابعي از همان نظم الفاظي است كه قرار داده شده است. اين تحليلاست؛ يعني حالت واسطه مي
اشاره، كتابت و امثال آن بود و در اينجا اختالف و نزاعي ميان علماء نيست و همه قبول دارند كه اشارات و كتابات 

ناظر به حكايت يك معنايي در خارج  هااينو يا به شكل ديگر ـ  كامپيوترانواع كتابات ـ با قلم باشد، يا  همآن
از خارج نهفته است و خارج هم يك معناي عام است؛ يعني واقع و  گريهستند و مانند الفاظ در ذاتشان حكايت

 نفس االمر.
 عقلي است. مسئلهگري هم يا مطابق هست، يا مطابق نيست و اين اين حكايت

نيز همچون الفاظ،  توان با دو مقدمه نتيجه گرفت كه در باب اشارات و كتاباتاز بيان اين مطالب مي نتيجه

 عنا دارد.مطابقت و عدم مطابقت م
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گاهي حالت  گري از واقعيات است كهكتابات و اشارت مانند الفاظ، ذاتشان مرآتيت و حكايت :مقدمه اول

حالت خبري  هااينتصوري دارد كه به بحث آن كاري نداريم و گاهي هم حالت تصديقي و خبري دارد. زماني كه 
 گري دارد.پيدا كنند، ذاتشان مثل الفاظ حالت حكايت

توان گفت كه اين يا مطابق هست، يا گري و مرآتيت باشد، قطعاً مي: وقتي چيزي ذاتش حكايتوممقدمه د

 مطابق نيست.
اختصاص ندارد، بلكه اين قاعده در هر  مطابقت با واقع و عدم مطابقت به الفاظ نتيجه اين دو مقدمه اين است كه اين

 است را داشته باشد هم جاري است. شدهوضعهمه آن كدهاي قراردادي كه براي حكايت  آنچه

 انسان افعالاقسام 
ماست و  افعالتوان گفت كه الفاظ هم از انسان گاهي لفظي است، گاهي اشاري است و گاهي كتابي، پس مي افعال

اند و شده كدگذاريگري از جاي ديگر و واقعيت ديگري اين الفاظ شفاهي، يا الفاظ اشاري و يا كتابي براي حكايت
تا  شودگري و مرآتيت است، پس يا مطابق واقع هستند و يا نيستند و غير اين اصالً نميذاتشان حكايت جاكهازآن
گوييم، اين ديگر عقلي و برهاني است، اما اينكه حاال ما اين مطابقت و عدم مطابقت را صدق و كذب مي مسئله اينجا

 به قرارداد و ارتكازات و انصرافات و تبادرات ذهني ماست.

 بنديجمع
ذاتشان  ازآنجاكه افعالانسان سه قسم است: گاهي لفظي است، گاهي اشاري و گاهي كتابي، اين  افعالگفتيم كه 
عقلي و برهاني  مسئله اينجا تا گر يا مطابق با واقع هست، يا مطابق نيستگري است، پس اين ذات حكايتحكايت

گوييم، اين ديگر به قرارداد، ارتكازات و انصرافات و كذب مياست، اما اين كه اين مطابقت و عدم مطابقت را صدق 
-گوييم صدق و هر چه مطابق واقع نباشد، ميو تبادرات ذهني ماست، به اين صورت كه هر چه مطابق واقع باشد مي

توان گفت كه اشارات و كتابات مثل الفاظ، يا مطابق با واقع بوده و صادق گوييم كذب و لذا با اين سه مقدمه مي
 هم جريان دارد. هااينهستند، يا مخالف واقع هستند و كاذب، پس صدق و كذب در 
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 مطلب پنجم: عالئم
شدند براي  قرار دادهباشند، ولي عالئمي وجود دارد كه از قبيل الفاظ و كتابات و اشارات نيستند و تابع لفظ نيز نمي

اين كه يك معاني را به طرف منتقل كنند. اين عالئم حتي از قبيل اشارات هم نيستند؛ چون اشارات غالباً با واسطه 
گفتيم گاهي اشارات غير از الفاظ و  اگرچهشوند. رسانند و تابعي از الفاظ ميمي موردنظرالفاظ انسان را به معاني 
 ابعي از آن هستند.ت معموالًفراتر از الفاظ است، اما 

الفاظ و اشارات  گري دارند، ولي از مقولههايي روبروست كه يك نوع حكايتانسان در زندگي با يك عالئم و نشانه 
ها شود كه وقتي چراغهايي كه در كامپيوتر هم گذاشته ميو كتابت نيستند، مثل عالئم راهنمايي و رانندگي يا نشانه

يا در وسايل و چيزهاي مختلفي مثل تابلوها. اين عالئم قرار داده شدند براي اين كه شد معنايش آن است،  طوراين
نور قرمز يعني توقف و نور سبز  مثالًواقعيت دارند،  گري ازمطلبي را افاده كنند و لذا اين امور هم نوعي حكايت

يك  كهوقتي مثالًخبري هستند،  تواني بروي كه اين جنبه انشايي دارد. گاهي هم متضمنحكايت از اين دارد كه مي
گذارند و چيزي مثل هايي كه جلو مي، يا آن سنگ»اينجا خطر است«آيد، معنايش اين است كه عالمت قرمزي مي

معموًال عالئم و هشدارها  اينبندند، معنايش اين است كه در اينجا كارگران مشغول كارند، پس نوار قرمز روي آن مي
 متضمن يك نوع خبر هم هستند. انشايي دارند، ولي جنبه

 درباره عالئم )عليهاهللارحمة(نظر امام خميني 
باشند، برخي از علماء مانند در مورد اين عالئم كه تابع الفاظ نيستند، ولي جنبه انشائي داشته و متضمن خبري مي

 لذا گناهي هم ندارد. شود وكه در اينجا ديگر صدق و كذب مطرح نمي اندقائل )عليهاهللارحمة(امام خميني 

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
-شود و فرقي نميهم مطرح مي اينجابه نظر ما همان بياني كه در بحث قبلي داشتيم و دو مقدمه را عنوان نموديم در 

كند كه عالئم باشد، يا الفاظ و يا اشارات و كتابات؛ زيرا طبق آن دو مقدمه، الفاظ، اشارات و كتابات در ذاتشان 
خواهد منتقل كنند، عالئم هم چنين هستند. اين گري و مرآتيت از واقع را دارند و يك معنا و مفادي را مييتحكا

از  »خطر است اينجا«كند كه اين كد عالئم هم كدهاي قراردادي هستند كه يك معاني را منتقل كنند چه فرقي مي
بنويسم  اي اين باشد، اين مطلب را اشاره كنم، ايشمعني بگيرم طوراين مثالًزبان من جاري شود، يا دست خود را 
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بيايم در جايي كه كارگري را مشغول كار است عالمتي را  اين كدهايي كه كلمه هستند، يا اشاره و يا مكتوب، جايبه
اين رنگ معنايش  مثالًبگذارم كه همين معنا را به ذهن انتقال دهد، يا با رنگ قرمز مشخص كنم، طبق يك قراردادي 

 كند، يا اينجا خطر است.كارگري دارد كار مي اينجااين است كه در 
تواند واقعيت را منتقل كند، نظر ماست. عالمت هم مي مؤيدكند و انشاء هم پس اين عالئم هم از نظر ما انشاء مي

كار  اينجاداد شده بر اين كه كسي اين عالمت قرار مثالًكند و گاهي اخبار و بر اساس قرارداد است، گاهي انشاء مي
 توان فهميد.كند و اين را به داللت التزامي ميمي

لفظ وجود  اينجاشود؛ زيرا درست است كه در بايد گفت كه به نظر ما صدق و كذب نيز در عالئم مطرح مي روازاين
اگر عالمتي را قرار  روازاين عقالء، ، البته مالك عرفي آن از باب بنايندارد، ولي مالك صدق و كذب وجود دارد

 هم هست. اينجاو اطمينان مالك كذب در  طورقطعبهچاهي نباشد،  درواقع، ولي اينجادهد مبني بر وجود چاه در 
دليل بي مثالًها در جايي است كه به انسان عاقل مختاري منتسب شود و اگر منتسب نشود، البته بايد گفت اين حرمت
ك لفظي درست شود، در اين حرمت جاري نيست، بلكه به انسان منتسب است؛ يعني من تابلويي درست شود، يا ي

ام، معناي اينكه بگويم، عالمتي درست كرده جايبهام و اين كه بگويم نوشته جايبهاينكه بگويم اشاره كردم،  جايبه
سان عاقل و مختار و مكلفي هم مالك كذب هست؛ زيرا يك ان اينجااين است. در  مثالًعالمتي كه درست شده است 

 دهيم.او كاذب است و ما كذب را به او نسبت مي درواقعكند، اين تابلو را نصب مي
گري از يك مطلب اخباري است، نه انشائي، خواه پس از نظر ما هم عالئم مثل بقيه كدهاست كه ذاتشان حكايت

مطابقت و عدم مطابقت  اينجان وجود دارد و در كنيم كه مدلول اخباري در آ، ولي فرض ميغيرمستقيممستقيم، يا 
بحث از صدق و كذب در عالئم هم معقول است؛ زيرا مالك صدق و  روازاينشود و ارتكازي است؛ هم مطرح مي

اين كه در قالب الفاظ معاني را منتقل كند، در قالب عالئم  جايبهكذب در عالئم هم موجود است و تفاوتي ندارد، 
 .چنين نموده است

 شواهد دال بر وجود مالك صدق و كذب در عالئم
ها بر ايشان بسته بود، همراهانشان از باالي همه راه كه نادر احوال مرحوم شهيد صدر دارد كه در ايام حصرش

ها كه چيزي براي انتقال مفاهيم كردند، يا در زندانآمدند و با چند عالمت مطلب را به ايشان منتقل ميمي بامپشت
كند، كنند تا مفاهيم و مطالب را به يكديگر منتقل كنند، اين با اشاره فرقي نميندارند، أشكال و عالئمي درست مي
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اند، ولي هميشه اين براي آن اخطارات كه جنبه انشائي دارند وضع شده معموالً هااينمنتهي اين عالئم راهنمايي و 
 هااينشود چنين و چنان است و از اين حيث مي مثالًخطر است، يا  اينجا يك مثالًانشا يك مدلول التزامي دارد كه 
 را متصف به صدق و كذب نمود.

 بنديجمع
هايي وجود دارد كه مفيد معنا هستند، ولي از مقوله لفظ، يا اشاره با دست و حركات دست گفته شد كه عالئم و نشانه

كند و گاهي با يك ت، منتهي گاهي انسان بدون ابزار اشاره مياي اسنيستند، البته اين هم نوعي رفتار اشاره هااينو 
كند و فرقي بين اين دو نيست. يك نوع رفتار است، منتهي رفتاري كه اتصالش با آن ابزاري همان معنا را افاده مي

د. به گيرنيست و گاهي يك ابزار ديگري را هم بكار مي هاايندرست شده، مستقيم و با دست و  كدگذاريمعنا با 
شود، خيلي تام نيست؛ زيرا مطابقت آيد كه اين فرمايش كه بعضي فرمودند در عالئم صدق و كذب مطرح نمينظر مي

گري است، براي اين كه ذات اين عالئم هم حكايت جهتازاينهم هست؛  اينجاو عدم مطابقتي كه عقالء فرمودند در 
گري وضع شده است، يا مطابق است، يا مطابق نيست؛ يتكنند و چيزي هم كه براي حكاكه مطلبي را افاده مي

 شود.بنابراين مالك صدق و كذب هم در عالئم مطرح مي


