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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
آن به ادامه مباحث ذيل كذب خواهيم ادله حرمت كذب داشته باشيم و بعدازابتدا الزم است كه بازگشتي به 

آن دليل دليل عقلي اشاره كرديم و بعداز ابتدا به اي كه مطرح نموديم،كه مالحظه فرموديد در ادله طورهمانپرداخت. 
 موردبحثتر اي و خيلي كلي بيان نموديم و به ادله روايي رسيديم كه مفصلخيلي سريع و اشاره صورتبهكتاب را 

قرار گرفت. در مورد كتاب و آيات شريفه قرآن به اين دليل سريع عبور كرديم كه تصور بسياري بر اين است كه در 
وجود دارد كه غالباً  هاآنمتعدد بحث كذب و صدق مطرح شده است، اما يك اطالقي در  صورتبهشريفه ولو آيات 

اي به اطالق مفيد حرمت كذب است و اين كه يك آيه هااينو امثال  المؤمنينهمان افتراء و كذب علي اهللا، يا علي 
نخواستيم واردش شويم.  جهتازاينشكال بود، لذا تمسك شده هم قابل ا به آن آنچهباشد، محل ترديد بود و غالب 

نكات خوبي ولو غير فقهي در  حتماًشديم، في حدّ نفسه ارزش بحث هم داشت و اگر هم وارد بحثش مي اگرچه
 بود. هاآن

 اي بر مباحث پيشينتكمله
ت، ولي با تفسيري كه اي كه به مباحث سابق داشتيم ديديم كه در يكي از اين آيات ولو كلمه كذب نيسدر مراجعه

كنيم. اين آيه شريفه كه در اي به اين آيه شريفه مييك اشاره جهتازايناز آن به عمل آمده داراي اطالق هست و 
قرار گرفت و در بحث غنا نيز مفصل حدود پانزده مطلب در ذيل  موردبحثبحث غنا و غيبت و در چهار، پنج جا 
فَاجتَِنبُوا «فرمايد: اي است كه مييل آن عرض كرديم. اين آيه شريفه همان آيهاين آيه، يا بيش از پانزده مطلب در ذ

گيرد كه ما از آن عبور كرديم اين بحث در همان آيات دليل دوم قرار مي. »الرِّجسَ مِن األوصاِن وَ اجَتنُِبوا قَولَ الزُّورِ
و در حقيقت يك تكمله و استدراكي بر گذشته است. بعيد نيست كه اين آيه داراي اطالقي باشد و كذب را هم در 

خواهيم وارد مباحث بسيار مفصل ذيل اين آيه شويم كه در گذشته اين مباحث را در بحث نمي ازآنجاكهبربگيرد. 
شامل  »وَاجتنبُوا قولَ الزُّور«كنيم كه اين ديم، پس فقط به همين نكته اكتفا ميغيبت و چند جا از غنا بررسي كر

 شود.كذب هم مي
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 كيفيت داللت آيه بر حرمت كذب
 است. »مايل عن الحق«به معناي  »زور«كه قبالً گفته شد اين است كه  گونههمانكيفيت داللت اين آيه بر كذب 

 »زور«بيانات پيرامون 
فرمودند زور؛ يعني باطل و باطل هم؛ يعني غير مطابق با واقع مي »زور«آقاي تبريزي در مورد  : مرحومبيان اول

 كند.و قول غير مطابق با واقع هم؛ يعني كذب. بنا بر اين بيان، اين آيه بحث كذب را مطرح مي
مايل عن «بت هم است، مثل غيبت. غي »مايل عن الحق«اقوال ديگري هم در اين ميان وجود دارد كه  بيان دوم:

شدند، آن يك تعبد در روايات بود و است ولو كذب نباشد، البته رواياتي هم تعبداً مطرح شد كه شامل غنا مي »الحق
اختصاص به  »مايل عن الحق«است و  »مايل عن الحق«نظر دوم را داديم و گفتيم كه زور به معناي  جاهمانما 

 كذب ندارد.
 ارائه شد. آنجااين نظر دومي بود كه 

  نتيجه
كالم «مسلم است اين است كه قدر متيقن در اينجا همان  آنچه، چه نظر اول را بگيريم، چه نظر دوم، درهرصورت

هم عرض كرديم كه ظاهر اين آيه  جاهماناست و كالم كذب هست كه مطابق با واقع نيست و  »غير مطابق با واقع
است و  »مايل عن الحق«يعني قولي كه محتواي آن زور است  هم كيفيت صوت و قول نيست، بلكه محتوا است؛

شود و كذب، قولي است كه منطبق باطل است و چه تفسير اول را بگوييم، چه تفسير دوم، قدر متيقن شامل كذب مي
 شود.اين آيه شامل بحث كذب هم مي آنكهبا واقع نبوده و برخالف واقع هم هست. نتيجه 

 ادامه تكمله مباحث پيشين
ول لفظي، يا الغاء خصوصيت شامل كتابت و اشاره و امثال اختصاص به قول لفظي ندارد و به شم گفتيم كه قول

كنم. گفتيم شود. حدود پانزده بحث هم مطرح شد كه در حال حاضر چند مورد را سريع ذكر ميهم مي هااين
ي واضح است و اين يكي از نكاتي است ولو ظاهر امر دارد ولي نهي است و ظهورش هم در حرمت خيل »إجتنِبُوا«
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 »باحهأوثان در ذ«كه آنجا عرض كرديم. يك علت شمولي كه گفتيم اين بود كه بايد بر خود مورد كه تسميه به اسم 
گيرد. كذب را هم مي گفتيم كه قول زور فقط باطل و قول كذب نيست، ولي قطعاًمي جهتازايناست منطبق شود و 

 »إجتنُبوا الرِّجس ...«كنيم كه اين آيه شريفه آنجا عرض كرديم، البته اين را داريم استدراك مي مطالبي بود كه هااين
شود، حتي اگر مثل مرحوم آقاي تبريزي كه قائل است كه آيه مختص كذب است، نباشيم و طبق شامل كذب هم مي

كه  طورهمانشود؛ بنابراين شامل كذب مينظر ما بگوييم كه اعم از كذب است، ولي آيه به جهت اطالقي كه دارد، باز 
كه گفتيم صحيح است سنداً و تام است داللتاً و اطالقاً و از  »الكذبُ شرٌّ مِن الشراب«در روايات مثالً روايت 

اجتنبُوا و « ، اين»و اجتنبُوا الرِّجسَ مِن األوثان و اجتنبُوا قولَ الزُّور«مطلقات بود در باب كذب، در آيات هم اين آيه 
كند و مطلق هم دارد كذب را تحريم مي طوربهشود و از آياتي است كه مطلق است و شامل كذب هم مي »قولَ الزُّور

مطلق در  اگرچهكه در روايات اطالق داشتيم، در آيات هم داريم،  طورهمانكند، پس نيز از ارتكاب آن نهي مي
لق باشد و داللت بر حرمت كند. برخالف بزرگاني كه در اينجا خيلي روايات زياد نبود كه هم سند تام باشد و هم مط

آيد اين آيه بتواند حداقل از مطلقات تحريم سريع عبور كردند و فرمودند كه ما در آيات مطلقي نداريم به نظر مي
اطالق نداشت و ما هم تر مطرح شد كه احتماالً هم پيش »و الذينَ ال يَشهدُونَ الزُّور«كذب به شمار بيايد، البته آيه 

اي نسبت به ادله اطالق دارد. اين مطالب استدراك و تكمله »اجتنبُوا قولَ الزُّور«اطالق آن را نفي كرديم، ولي آيه 
گذريم؛ بنابراين در دليل عقلي اطالقي نداشتيم، ولي در آيات حداقل اين آيه نسبت به حرمت كذب بود كه از آن مي
ين هشتاد، نود روايتي هم كه بيان شد، بعضي روايات اطالق داشتند، مثل روايت حرمت كذب اطالق دارد و ب

 .»الكذبُ شرٌّ من الشراب«

 مطلب ششم: عدم دخالت قصد در كذب
كند، هاي فلسفي منطقي را كه از كذب بيان كرديم، نفي نميخواهيم عرض كنيم، تحليلدر مطلب ششم مي آنچه

است. مطلب ششم اين است كه قصد در  مؤثرهاي بعد هم دهد كه در بحثمي هانآاما از يك نگاه فقهي تغييري در 
 كذب دخالت دارد، يا ندارد؟

 توان دو گونه جواب داد:به اين سوال مي 
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 جواب اول
طبق آن تحليلي كه شما از بحث كذب انجام داديد و در برابر نظر تفتازاني و نظام و جاحظ و آقاي خويي بود، 

، از حيث هاايناز اعتقاد و اراده و امثال  نظرقطعممكن است كسي پاسخ دهد كه كذب قائم به جمله خبريه است، با 
معناي عام است و داللت هم تابع اراده نيست؛ بنابراين مطابقت و عدم مطابقت و مطابَق هم واقع و نفس االمر به 

ها مربوط به معاني بيان بود و بخشي هم در منطق و هاي گذشته كه ارائه شد ـ كه بخشي از اين تحليلطبق تحليل
اتفاقي اين صوت و  طوربههم صادر شود و  غيرانسانيدر فلسفه ـ قوام صدق و كذب اين است كه اين جمله ولو از 

وات و اين جمله شنيده شود و ايجاد شود، ذاتش اين است كه يا مطابق با واقع و نفس االمر است يا نيست. اگر اص
شود كذب. با اين تحليل كه قوام صدق و كذب و مطابقت و عدم شود صدق و اگر مطابق نباشد ميمطابق باشد، مي

ي قائم به جمله خبريه است آن نسبت تامه كه مطابقت با واقع به همان جمله خبريه و حكم به معناي اسم مصدر
دخالت ندارد كه كسي قصد كند يا نكند و چطوري قصد كند كه  اينجااست، ديگر قصد در  سازجملهسازد و خبر مي

 اصالً دخالت ندارد. هااينقصدش هماهنگ با اين باشد، يا نباشد، 
 قبول نشد. )عليهاهللارحمة(اي خويي هاي قبلي اين است و لذا حرف تفتازاني و حرف آقالزمه بحث

شود و صدق و كذب اوالً و بالذات وصف جمله است و اگر شخص و متكلم هم موصوف به صدق و كذب مي
شود، از حيث اين است كه اين جمله از او صادر شده است و لذا بايد با علم و آگاهي اين جمله صادق و كاذب مي

ندارد. طبق اين  نباشد، تكليف هم وجود ندارد، اما قصد هماهنگي با اين وجهيرا بگويد؛ چون اگر با علم و آگاهي 
تعاريفي كه گفته شد، اين يك پاسخي است كه ابتدائاً ممكن است به اين سوال داده شود كه تا حد زيادي هم با آن 

 ترتيبات سابق به ظاهر توافق و تالئم دارد.

 ثمره جواب اول
گويد كه قصد او مطابق با اي ميشود، به اين صورت كه گاهي جملهال آن ظاهر ميثمره اين بحث در توريه و امث

همين جمله هم است، ولي گاهي قصد او مطابق با اين نيست، بلكه چيز ديگري را اراده كرده است، ولو اين كه ظاهر 
 جمله اين است و او قصد حكايت ندارد.
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 بنديجمع
اين است كه در اينجا آن قصد حكايتي كه هماهنگ با جمله و ظاهر جمله  طبق مباحث قبلي پاسخ اول به اين سوال

-دهد و ديگران هم از اين معنا اين افاده ميتوجه دارد كه اين معنا را مي كههميناست، مقوم صدق و كذب نيست و 

كنند، همين كذب است ولو او قصدش طور ديگري باشد؛ بنابراين قصد مقوم بحث صدق و كذب نيست و 
 شود.جواب داده مي طوراينبحث قبلي  بر اساسصدق و كذب از عناوين قصديه نيستند و  ديگرعبارتهب

 جواب دوم
به هر يك از دو تفسير  اينجاتوان معنا و تفسير كرد. در جواب دوم اين است كه صدق و كذب را دو گونه مي

 كنيم.اشاره مي

 تفسير اول
، هركسيگفتيم. صدق و كذب خبري؛ يعني اين جمله از مي حالتابهصدق و كذب خبري، به همان تشكيالتي كه 

اين جمله خبريه خودش يك ظهوري دارد كه گاهي منطبق بر واقع  نهدر هر جايي، با هر قصدي صادر بشود يا 
دقٌ اگر منطبق نباشد، خبرٌ كاذبٌ، اما اينكه هست و گاهي منطبق بر واقع نيست، اگر منطبق بر واقع باشد، اين خبرٌ صا

امور دروني شخص است كه در  هاايناين گفته چه قصدي دارد، آيا او قصد ظاهر اين را كرده، يا قصد غير ظاهر را، 
 صدق و كذب خبر دخالت ندارد. اين يك نوع معنا و تفسير است.

 تفسير دوم
ق و كذب با يك حيث و اعتبار ديگر است و ممكن است صدق و كذب مخبري. معناي آن اين است كه اين صد

به دو حيث و اعتبار حمل شود. در صدق و كذب مخبري با اعتبار و حيث دوم و جديد قصد هم دخالت پيدا كند. 
گوييم اين صادقٌ يا كاذبٌ، اين جمله خودش يك ظرفيتي و ظهوري دارد كه يا مطابق واقع هست، يا وقتي مي

كه قصد او را هم  گوييم او صادق است، يا كاذب استدهيم و ميين صدق را به مخبر نسبت مينيست، ولي وقتي ا
به حساب بياوريم، در اين صورت اگر در جايي جمله كاذب باشد، ولي گوينده قصد حكايت آن ظاهر را ندارد ـ 

توانيم كذب را كذب را ندارد نميشود ـ ولو جمله كاذب است، اما چون او قصد و اراده هماني كه در توريه گفته مي
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توان به او نسبت داد؛ زيرا به او نسبت دهيم و اگر جمله صادقه باشد، ولي او قصد اين را نكرده است، صدق را نمي
 مالك در صدق و كذب مخبري همان تركيب نظري است كه جاحظ داشت.

 بنديجمع
شخص نسبت دهيم، اين جمله بايد آن معنا را  خواهيم اين صدق و كذب را بهدر صدق و كذب مخبري وقتي مي

شود كه اين جمله يك ظرفيت و ظهور مطابق با داشته باشد و قصد او هم مطابق با او باشد. وقتي جمله صادق مي
صدق را  اينجاواقع را داشته باشد و او هم قصد كرده باشد. اگر جمله با واقع تطابق داشت، ولي او قصد نكرده بود، 

دهيم و مالك اين كه اين كذب شد، يا صدق شد اين است كه در اين ميان روي قصد هم حساب ت نميبه او نسب
، ولي قصد گوينده چيز ديگري »او در خانه نيست«گويد: كنيم. در توريه هم همين است ظاهرش همان است كه مي

كذب خبري است؛ چون جمله يك گوينده،  نظرقطعاست كه جمله با اين ظهور سازگار نيست، پس اين جمله اگر با 
ظهوري دارد و آن ظهور با آن واقع منطبق نيست، ولي اين جمله به دليل اين كه قصد گوينده به آن تعلق نگرفته 

شود اين صدق و كذب را به گوينده نسبت داد و آن اصطالح دوم را آورد كه است، كذب مخبري نيست، وقتي مي
اين را به او نسبت داد، ولي  شودمياين ظهور داشته باشد، در اين صورت اي هماهنگ با اين شخص قصد و اراده

شود به او نسبت داد. در جايي كه خالف ظاهري را اراده كرده است و اراده او اگر قصد نكرده است، ديگر اين را نمي
دق و كذب شود، پس ما يك صدق و كذب خبري داريم و يك صمطابق با اين ظهور نيست، بحث توريه مطرح مي

مخبري. صدق و كذب خبري اصالً ربطي به اين ندارد كه چه كسي بگويد، كجا بگويد، قصدش چه باشد، يا نباشد. 
اي جمله يا صوتي ايجاد در اين صورت جمله يا صادقٌ، يا كاذبٌ است ولو با يك ابزاري ايجاد شود، يا با زلزله

يا كاذب، يا كسي در خواب اين جمله از او صادر شود، اين  شود، اين جمله خبريه معنا دارد و اين يا صادق است
دق و كذب خبري وابسته به گفتيم صگفتيم و ميصدق و كذب خبري است و اين همان چيزي است كه ما سابق مي

خواهيم اين صدق و كذب است اما وقتي مي و صادقهم اين اصطالح درست است  حتماًديگري نيست و  هيچ چيز
بت بدهيم اين يك اصطالح ديگري است و اين نياز به اين دارد كه يك نوع قصدي هم با اين ظاهر را به مخبر نس

هماهنگ باشد واال اگر قصد آن شخص با ظاهر اين جمله هماهنگ نباشد، بلكه قصد به يك مفهوم غير ظاهري 
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لي همين جمله به اعتبار آن اين جمله به لحاظ ظهور خودش به اعتبار خبري كاذب است، و اينجاتعلق گرفته باشد، 
 تعلق گرفته از حيث مخبري صادق است. قصدي كه به آن

 ثمره بحث
در باب توريه در بعضي روايات داريم كه صدق و كذب را، هر دو را در توريه جمع كرده است. بحث زيادي هم 

است كه هم كذب و هم  در اين مورد شده است كه اين يعني چه باالخره يا صدق است، يا كذب است. چگونه ممكن
 صدق در آن جمع شود. شايد علت آن همين باشد كه به دو اعتبار است.

 واسطه در صدق و كذب خبري و مخبري
شود، يا ضبط صوت آن از اين كه در خواب گفته مي نظرقطعدر صدق و كذب خبري واسطه ندارد. هر جمله ـ با 

ال واسطه است؛ يعني جمله خبريه يا صدق است، يا كذب است و  ـكند، ارادي و قصدي باشد، يا نباشد را توليد مي
اي شود، مثالً جملهشود؛ يعني انتفاء آن قصد فرض ميواسطه هم ندارد اما در صدق و كذب مخبري واسطه فرض مي

ر گويد و قصدي ندارد. شايد حل اختالفات تفتازاني و جاحظ و مشهور هم به همين باشد كه دكه فرد در خواب مي
 اينجا دو اصطالح و دو معنا است كه با هم تفاوت دارد.

 بنديجمع
بينيم كه اين جمله بدون قرينه ظهور در اين دارد، را مي و ظهوراتو قرائن  هاآنوقتي جمالت و بافت و ساخت 

ت، يا نيست، يابد، حاال يا مطابق اسبا قرينه ظهور ديگري مي مطابق نيست اي اين ظهور هم يا با واقع مطابق هست،
شود مصطلَحُ االول الصدقُ و الكذبُ يا صدق است، يا كذب است، واسطه هم ندارد و طبق قانون است. اين مي

الحكاية سواءٌ صَدرَ من االفِظ القاصد أو من  الخبريا و الصدقُ و الكذبُ الخبري، ال واسطةً بينَهما و غيرَ متقوّمٍ بالقصد
-من غيرِ االنسان. اين جمله إما صادقٌ أو كاذبٌ، صادق و كاذبي كه به جمله نسبت ميالمُغما عليه أي من النائِم أو 

خواهيم اين را نسبت دهيم به شخص و براي دهيم اين اصطالح اول شد، اما يك اصطالح دومي هم داريم كه مي
بعيد  وقتنآشخص مشتق درست كنيم و بگوييم اين شخص صادقٌ أو كاذبٌ. وقتي انتساب به شخص پيدا كند، 

گوييم مي اينجابينيم. اعتقادي كه ما در به نحوي اعتقاد هم مي اينجانيست كه حرف جاحظ درست باشد؛ زيرا در 
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اعتقاد قلبي نيست، بلكه منظور قصد حكايت است در مقام اراده استعمالي. صدق و كذب خبري و مخبري انسان را 
هاي رجالي وثوق خبري يا مخبري است. وثوق ما در بحث اندازد. مالكبه ياد بحث وثوق خبري و مخبري مي

شود اعتماد كرد ولو مخبر موثوقٌ به نباشد. در مخبري؛ يعني شخص ثقه باشد و وثوق خبري؛ يعني به اين خبر مي
شود و هيچ چيز ديگري در آن دخيل نيست، اينجا هم يك صدق خبري داريم كه مستقيم به جمله نسبت داده مي

قصد هم نباشد همين است، مثالً اگر خواب باشد هم باز اين يا  اگرد هماهنگي با اين دخيل نيست، بلكه قص تنهانه
شود. عنوان شود و لذا در اينجا عنوان قصدي نيست، اما صدق و كذب به اصطالح دوم ميصادقٌ يا كاذٌب مطرح مي

قصدي با  اينكهمثلنيست،  هاايناز  كدامهيچقصدي ذاتش قصد است و واسطه هم دارد؛ يعني جاهايي هم هست كه 
 اين نباشد.

 تكمله استدالالت قبلي
 هاآناست،  زائدآورديم كه مالك، اين جمله است و بقيه همه امور مي ازاينپيشآيد آن استدالالتي كه به نظر مي

از اين كه از كجا بيايد و چگونه صادر شود و با قصد هماهنگ  نظرقطعهمه بحث جمله و خبر بود بما هو خبر، با 
گويد اين جمله ال واسطةً بين، يا مطابقٌ للواقع أو غير مطابقٍ للواقع، ولي گفتيم عقل هم ميباشد، يا نباشد. آن هم مي

رت كه بايد شود، به اين صوخواهيم شخص را موصوف كنيم به صادق يا كاذب بالفاصله دستگاه عوض ميوقتي مي
 كه ناشود. به اين بينمي طورايناي باشد و اين جمله هم تاب و تحمل داشته باشد كه مثالً با قصد او يك جمله

همين ظرفيت و تحمل بايد در جمله باشد » السماءُ فوقَنا«، بگويد اراده من اين است كه »السماءُ تحتَنا«جمله بگويد 
خواهيم اين اين نيست كه از نظر ظهوري منطبق باشد و لذا وقتي مي كه با آن قصد هماهنگ باشد، ولي شرطش

جمله را به او نسبت دهيم و بگوييم او صادق است، بايد ببينيم كه قصد او چگونه است آيا قصد او مطابق با اين 
 هست يا نيست.

 بنديجمع
است،  طوراينست حداكثرش گفتيم ظهور آنجا مالك است و اين ظهور اگر با خارج مطابق نباشد، اين كذب ا

شود به او نسبت داد و بعيد نيست خواهيم جمله را به گوينده نسبت دهيم، اگر او قصد اين را ندارد، نميولي وقتي مي
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كه نظر دوم مبتني بر اين باشد است كه دو اصطالح در صدق و كذب است، يك اصطالح مربوط به خبر است و 
 اصطالح ديگر مربوط به مخبر.

 ؟شودكنند، اين مسائل هم مطرح ميدر مورد حيواناتي كه تقليد صدا مي :سوال
شود حرف اين فهمد، گفته مياتفاقي چيزي صادر شود كه اصالً نمي طوربهاگر از يك حيواني مثل طوطي  جواب:

 اينجا، در »استآسمان باالي سر م«، مثالً طوطي بگويد فهمدنميطوطي درست و مطابق با واقع است، با اينكه اصالً 
صدق و كذب مخبري اصالً معنا ندارد، ولي به لحاظ خبر، صادق است؛ زيرا اين جمله با واقع مطابق است و اين بنا 

و ديگران باشيم در  )عليهاهللارحمة(بر اين است كه داللت تابع اراده نيست. اگر قائل به نظر كسي مثل آقاي خويي 
دو اصطالح صدق و  اينجاگوييم كه است كه از اول تا االن گفتيم، ولي ما ميداللت از اراده، جواب همين  تبعيت

 كذب خبري و مخبري مطرح است.

 تطبيق در روايات
مراد است يا  )كذب خبري(شود صدق و كذب، آن معناي اول خواهيم ببينيم وقتي در روايات گفته مياكنون مي

 .)كذب مخبري(معناي دوم 
صدق و  هااينآيا مقصود از كذب در  »إجتنبُوا قولَ الزُّور«، يا »كذبُ شرٌّ من الشرابال«گويد: وقتي روايت مي

از اينكه او چه چيزي قصد كند، البته علم بايد داشته باشد تا تكليف داشته باشد.  نظرقطعكذب خبري است؟ با 
ن صدق و كذب خبري كه از او صادر فهمند، هميشود اين را مياز او صادر مي ازآنچهتوجه دارد كه ديگران  كههمين
شود ولو قصد او مطابق با اين نيست، همين مالك صدق و كذب در روايات است؟ يعني مالك در روايات همان مي

شود صدق ولو اين كه يك انساني تتبع به اين جمله كرد، اين مي كههمينصدق و كذب خبري بالمعني االول است و 
 بلكه قصد خالف اين را دارد، اين معنا در روايات مراد است يا كذب مخبري؟او قصد حكايت اين را ندارد، 

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
و  »الكذبُ شرٌّ من الشراب«، يا »فاجتنبُوا قولَ الزُّور«اصطالح دوم مخبري است، مانند:  بنا برموضوع كذب 

د همان اصطالح دوم است صدق و كذب مقصو هاايندر تمام  »اجتنبُوا الكذب«و  »الكذبُ هو خرابُ االيمان«
كه از آن  مخبري است كه متقوم به قصد حكايت هست، به حيثي كه اگر قصد حكايت ظاهر را ندارد، آن معنايي را
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شود شود بگوييم اين كاذب است ولو حاال نگوييد هم صادق است، ولي نميشود، ندارد و لذا ديگر نميبرداشت مي
گوييم صادق است، ولي موضوع گوييم نه صادق است، نه كاذب است، يا ميصورت يا ميگفت كاذب است. در اين 

 احتمال دوم مخبري است. بنا بركذب 

 )حفظه اهللا(داليل استاد 
گفتيم آيا موضوع در روايات تحريم كذب، كذب خبري است تا شامل توريه و مثل آن هم بشود، يا مخبري 

كه خبري است، منتهي با يك مقيداتي آن را خارج كرديم. ظاهر ادله  شود گفتاست؟ از اطالقات روايات مي
، معناي دوم؛ يعني كذب مخبري است. ظاهر اين هااينو مانند  »الكذبُ شرٌّ من الشراب«و  »الزُّور قولاجتنبُوا «

زيرا اوًال: كند؛ مي گيريهدفيي كه شخص قصدي هماهنگ با اين جمله غير مطابق با واقع را دارد، آنجاروايات 
ظهور عرفي آن همين است. ثانياً: اگر هم در اين ترديد داشته باشيم، اين قدر متيقن از اين دو معنا است؛ زيرا كذب 
خبري با كذب مخبري دو معنا هستند كه يكي عام و ديگري خاص است، قدر متيقن آن هم كذب مخبري است؛ 

اه اين جمله است، اما اگر قصد همراه اين جمله نباشد، اين را كه جمله به ظاهر خالف است، قصد هم همر آنجايعني 
دو تا معناي عام و خاص داريم و كذب مخبري  اينجاگفتيم اي است كه مي. اين همان قاعدهگيردبرنميديگر در 

و  كذب مخبري است و إما أن نَشُك و نَتردّد بينَ المعنين اينجاگوييم ظاهر در أخص از كذب خبري است، يا مي
گيريم كه معناي متيقن همان كذب مخبري است؛ يعني در جايي است كه اين نأخُذ بالمعني المتيقَّن، قدر متيقن را مي

جمله ذاتش با واقع مطابق نيست و ظهورش مطابق واقع نيست و قصد او هم به همين تعلق گرفته است، اين قدر 
 متيقن است.

 كذب در عرف
و ديگري  )خبري(ب وجود دارد: كذب خبري و كذب مخبري كه يكي اعم در عرف هم همين دو معنا از كذ

گيريم؛ يعني را مي قدر متيقنهم ظاهر همان معناي اخص است و اگر شك بكنيم  اينجااست، در  )مخبري( اخص
 شود، بايد معنايي را بگيريم كه قدر متيقن است.وقتي مشترك لفظي مردد مي

 
 



                                                                                                                  :  ٢٧٠٣ ماره 

11 

 
 

 


