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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
است و اينكه آيا دروغي كه ادعاي جد نباشد، بلكه براي  هزلبحث هشتم در ذيل مبحث كذب، بحث جد و 

 باشد، حرام است يا نه. هزلشوخي و 

 هزلدر باب  گانهپنجاقوال 
 كنم:ها را عرض ميآن ترينمهمدر اينجا اقوال متعددي وجود دارد كه 

 مطلقاً  هزلـ حرمت  1
است يا  هزلكند كه ديگران بفهمند كه او در مقام مطلق حرام است و فرقي نمي طوربه هزلكه  اندقائلبرخي 

 است.نفهمند، يا او قصد حكايت بكند يا نكند. در انوار الفقاهه اين نظر مطرح شده 

 مطلقاً  هزلـ عدم حرمت  2
 مطلق باشد. طوربه هزلممكن است كسي هم قائل به جواز  

 ـ تفصيل مرحوم خويي 3
فرمايد اگر واقعاً قصد حكايت مطلبي را دارد، ظاهراً قائل به تفصيل شده و مي هزلوي در مورد كذب در مقام 

و...، در اين صورت حرام است، اما اگر قصد انشاء چيزي را منتها براي اين است كه ديگران بخندند يا تفنّني بشود 
اند و خطاب به كسي كه خيلي ترسو است، اي نشستهدارد كه با واقع مطابق نيست، اشكال ندارد. مثالً در جلسه

، به نوعي حالت انشائي دارد و وصفي را براي او جعل »عجب شجاعي است«بگويد عجب شجاعي است. اين كالم 
اين حرام نيست، البته نظر مرحوم خويي در حقيقت تفصيل بين قصد حكايت و انشاء نيست، بلكه نظر ايشان كند، مي

 حرام است. مطلقاً هزلاين است كه كذب در مقام 
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 ـ تفصيل مرحوم آقاي تبريزي 4
ظ كافي مرحوم تبريزي قائل به حرمت هستند، مگر در جايي كه قصد حكايتي نباشد. به تعبير ايشان تردد الفا

 است.

 ـ تفصيل مرحوم امام 5 
اي نباشد كه در ، حرام نيست، اما اگر قرينههزلحضرت امام قائل به اين هستند كه در صورت وجود قرينه بر 

-اي وجود دارد كه مخاطب و شنوندگان مياست كه اگر قرينه گونهايناست، حرام است. تفصيل ايشان  هزلمقام 

 است، اشكال ندارد، در غير اين صورت اشكال دارد. هزلفهمند كه اين 

 هزلدر  گانهپنجبررسي ادله اقوال 
 روايات خاصه بحث كنيم: مقتضايقواعد و  مقتضايدر بررسي ادله هر يك از اين اقوال الزم است در دو مقام 

 قواعد كلي و اوليه مقتضايمقام اول: بررسي 
 :دليل قول اول

شود ذكر كرد، شمول مفهوم كذب و اطالق ادله است و اين خيلي ول حرمت مطلق ميدليلي كه براي ق ترينمهم
آيد، شمول مفهوم كذب نسبت به و مزاحي به ذهن مي هزليواضح است؛ زيرا اولين چيزي كه براي حرمت كذب 

ادله حرمت كند و اطالق وقتي مفهوم شامل بود، ادله هم اطالق پيدا مي درنتيجهكذب جدي و كذب شوخي است و 
دهد، مگر اينكه در كذب شوخي گوينده قصد حكايت نداشته باشد كه در اين مورد بعدًا مطلق كذب را نتيجه مي

مطلق، اطالق دليل و شمول مفهوم كذب نسبت به همه اقسام  طوربه هزلكنيم، پس دليل قائالن حرمت بحث مي
 جد، داعي دخالت ندارد.و  هزلاست و اينكه در صدق مفهوم  هزليكذب از جمله كذب 
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 :دليل قول دوم
شود اقامه كرد، دقيقاً نفي همين اطالق و شمول مطلق مي طوربهدليلي كه براي قول دوم؛ يعني عدم حرمت 

 است كه دو تقريب در اينجا وجود دارد: گونهاينمفهومي كذب است. بيان آن 

 :تقريب اول
عدم حرمت باشد اين است كه در مفهوم كذب قائل به يك تقرير اول براي نفي اطالق و اثبات قول دوم كه 

در كذب خبري و  آنچهتبادرات، كذب داراي دو مفهوم است، درست شبيه  برحسباشتراك لفظي بشويم و بگوييم 
گردد كه كذب دو مخبري گفتيم. در آن بحث سابق توريه گفتيم كه اصل قصه و ريشه بحث توريه به اين برمي

از اينكه  نظرقطعبينيم، با صطالح كذب، كذب خبري است؛ يعني اينكه ما جمله و ظاهر آن را مياصطالح دارد. يك ا
گفتيم مثالً ظاهر كنيم و ميآن شخص گوينده چه چيزي را اراده كرده است و اراده و قصد او را اصالً لحاظ نمي

، اين كذب گذردميز اينكه در ذهن گوينده چه ا نظرقطعيا با واقع مطابق است، يا مطابق نيست. با  »زيدٌ قائمٌ«جمله 
 خبري بود.

سنجيم. اگر قصد حكايت باشد، ولي با خارج گفتيم ظاهر جمله را با قصد حكايت آن ميدر اصطالح دوم مي
اگر قصد حكايت نباشد ولو اينكه ظاهر آن با خارج مطابق نيست، ولي قصد او چيز  شود كذب ومطابق نباشد، مي

گفتيم و در آن ظاهر و قصد كذب مخبري مي اين همان توريه است و ديگر كذب نيست. اين را يست،خالف ظاهر ن
شوند كذب، ولي اگر فقط يكي مي باهم) ظاهر و قصد(ند، هر دو دبينيم اگر مطابق با واقع نبوجمع كرده و مي باهمرا 

قائل بشويم؛ يعني  اينجاتوانيم در اصطالح را ميمطابق با واقع نبود، ديگر اين كذب مخبري نيست. شبيه همين دو 
گويد: كه در بحث توريه گفتيم، كذب داراي دو معنا است: كذب خبري و مخبري. بعد گفتيم دليلي كه مي طورهمان

همين كذب مخبري است؛ يعني آنجايي كه گوينده خالف واقع را قصد  يا ظاهر اين دليل »الكذبُ شرٌّ ِمن الشّراب«
شود و بايد قدر متيقن را اخذ ت و اگر ظاهر ادله اين نباشد، مشترك لفظي است و شبهه، شبهه مفهوميه ميكرده اس

گوييم اگر در جايي كه مشترك لفظي شد، مي بكنيم و قدر متيقن اين دو اصطالح هم كذب مخبري است، پس
-، قدر متيقن را گرفته و بقيه را كنار ميشود، اما اگر قدر متيقن داردمشترك لفظي قدر متيقن ندارد، كالم مجمل مي

اي كه قدر متيقن دارد، اقل و اكثر است. اين دستگاهي است كه در توريه گذاريم. در شبهات مفهوميه مشترك لفظي
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گوييم شبيه آن دو در اينجا همين تقريب است. مي هزليريختيم و به اين نتيجه رسيديم. تقريب اول در باب كذب 
كذب مخبري در  كهاينگوييم كذب مخبري دو اصطالح دارد: يك اصطالح آوريم و ميهم مي ينجاااصطالح را در 

مقام اراده و قصد استعمالي با واقع مطابق نيست و اصطالح ديگر هم اين است كه كذب مخبري كه در آن قصد جدي 
-كه وقتي كالمي از كسي صادر مياين دو اصطالح وجود دارد اين است  اينجادر  كهاينبا واقع مطابق نيست. علت 

اش گاهي مقصود شخص است، ولي در مقام جد كند، اين مضمون از لحاظ ظهور اوليهشود و مضموني را افاده مي
اش اين نيست، مثل اينكه امر مقصود او نيست؛ يعني لفظ را با عنايت در اين معنا به كار برده است، ولي واقعاً اراده

. در اين جمله واقعاً امر شده است و جمله را در بعث استعمال كرده است، ولي انگيزه »أو كذاكونوا حجارةً «كند مي
تواند انجام بدهد؛ يعني داعي و انگيزه تعجيز و يا تمسخر دارد. او بعث نيست، بلكه انگيزه اين است كه او بفهمد نمي

گويند آنجايي كه ست كه انجام بگيرد، لذا مياين است كه واقعاً او را بعث بكند و مطلوبش ا اشانگيزهگاهي هم 
داعي جد وجود ندارد، لطفش به اين است كه بگوييم در مقام اراده استعمالي و در همان معناي خودش استعمال شده 

گويد تواند، يا مانند همان كه در مقام احتجاج گفتيم كه وقتي مياست، منتها انگيزه او اين است كه مخاطب بفهمد نمي
از نظر استعمالي لفظ در مقام خودش استعمال شده است، او هم همان معنا را اراده كرده است، منتها  »ا ربيهذ«

 طورهمانگويد كه كذب انگيزه او اين است كه احتجاج و مناظره بكند، نه اينكه همين را معتقد است. تقريب اول مي
بري گاهي كذب است و در مقام اراده استعمالي كه يك اصطالح خبري دارد، اصطالح مخبري هم دارد و خود مخ

است؛ يعني اين مطلب را قصد ندارد، بلكه چيزي را كه با واقع مطابق نيست، قصد كرده است. گاهي هم كذب 
گوييم اين براي كذب مخبري در مقام اراده جديه است و چيزي را كه با واقع مطابق نيست قصد كرده است، ولي مي

 كه بايد با جد هم همين را قصد كرده باشد.بودن كافي نيست، بل

 سه اصطالح براي كذب
 با توجه به مطالب ديروز و امروز، بايد گفت كه در حقيقت سه اصطالح براي كذب وجود دارد:

 اصطالح اول: كذب خبري محض
-نيست، پس ميگوييم چون اين جمله با واقع مطابق در اين اصطالح، اصالً كاري با قصد گوينده نداريم، بلكه مي

 شود كذب.
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 اصطالح دوم: كذب مخبري استعمالي
. در شوخي، گوينده در هزلدر اين اصطالح قصد استعمالي گوينده با واقع مطابق نيست، درست مانند شوخي و 

 مقام قصد استعمالي است و استعمال هم كرده است، ولي قصد استعمالي او با واقع مطابق نيست.

 دياصطالح سوم: كذب مخبري ج
شود، در اين اصطالح قصد واقعي و جدي گوينده به اضافه استعمالي و ظاهر جمله، همگي با واقع سنجيده مي

شود كذب، اما اگر كذب خبري بود و ظاهر جمله با خارج مطابق نبوده و ها با واقع مطابق نبود، مياگر مجموعه اين
عي ندارد. اگر قصد استعمالي هم همراه آن بود، ولي اراده شود و مانقصد گوينده نيز همراه آن نبود، اين توريه مي

 كذب نيست. بازهماين اصطالح  بنا برجدي و داعيِ جدي آن همراه اين نبود، 

 رجوع به ارتكازات
توانيم بگوييم اين سه معنا يا اصطالح براي كذب متصور است. به كنيم، ميوقتي به ارتكازات هم مراجعه مي

د گفت توريه كذب است و هم كذب نيست؛ زيرا دو معناي كذب در آن وجود دارد؛ يعني اگر شوهمين دليل هم مي
شود، ولي اگر مخبري استعمالي بگيريد كذب نيست. در مورد شوخي هم كذب را كذب خبري بگيريد توريه كذب مي

سه اصطالح كذب شود گفت دروغ نيست؛ زيرا دو معنا و دو اصطالح از شود گفت شوخي دروغ است و هم ميمي
 بنا براصطالح عام؛ يعني كذب خبري، شوخي كذب است و  بنا بردر عمق وجود و ارتكاز و تبادر ما وجود دارد. 

-آييد. عامها را تنظيم كنيد از عام به خاص مياصطالح اخص؛ يعني كذب مخبري، كذب نيست. وقتي بخواهيد اين

واقع مطابق نباشد، بدون لحاظ قصد و اراده گوينده، پس  ترين معناي كذب، كذب خبري است كه ظاهر جمله با
ظاهرُ الجمله يُقاصُّ إلي الخارج «. فقط »شود الكذبُ الخبريُّ�ُ بال لِحاظِ قَصدِ الحكايةِ و ارادةِ الجدّيهالمعنيَ األعم مي«

 .»بال مالحظةِ القصدِ و االرادةِ الجدّيه

 نتيجه
ترين معني است كه اگر اين موضوع راده جدي كاري نداريم. اين عامسنجيم و با قصد و اجمله را با خارج مي

شوند و جايي هم كه قصد دليل باشد، هم توريه و هم شوخي حرام هستند و هم مقام احتجاج و مقام تعجيز حرام مي
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ين معناي ترگيرد؛ زيرا موضوع دليل، عاماستعمالي يا اراده جدي او با جمله هماهنگ نيست، مشمول حرمت قرار مي
كذب خبري است. عنصر در اينجا همان ظاهر جمله و خارج است كه مطابق با واقع نيست و كاري به اراده و نيت 

اي كه جمله بگوييمتر؛ يعني معناي دوم، اين است كه ترين معناي كذب است. يك مرتبه پايينگوينده نداريم. اين عام
معناي خاص است كه ميانه است. طبق معناي دوم توريه اشكال  قصد حكايت و اراده استعمالي همراه اوست، اين

ندارد؛ چون قصد حكايت ندارد و قصدش چيز ديگري است. معناي سوم كذب معناي اخص است كه در آن مجموع 
دو عنصر حكايت و اراده جدي با واقع مطابق نباشد. اگر اين كذب اخص مالك باشد، خيلي موارد از كذب خارج 

ها اراده جديه شوند؛ زيرا در اينتوريه و قصد احتجاج و مناظره و قصد شوخي و ديگر حرام نميشود، مثل مي
 وجود ندارد.

 بنديجمع
للكذبِ ثالثةُ مَعاني و مصطلح؛ مصطلح اول عام است، مصطلح دوم خاص است و مصطلح سوم أخص است. در 

دوم، قصد و اراده استعمالي دخالت دارد و در مصطلح اول، قصد و اراده جدي هيچ دخالتي ندارند. در مصطلح 
ها نباشد، اشكال نداشته و دايره مصطلح سوم قصد استعمالي و اراده جدي هر دو دخالت دارد كه اگر يكي از اين

وسيع است كه توريه و شوخي و احتجاج  قدرآندايره مفهوم اول  كهدرحاليشود، شمول مفهوم سوم خيلي تنگ مي
شود و توريه ها را شامل نميتر است كه توريه آنشود و دايره معناي دوم يك مقدار تنگخل ميو... در كذب دا

ماند. به دليل وجود اين اصطالحات در كذب است رود، ولي شوخي و احتجاج و مناظره و... در كذب ميبيرون مي
ظي است، البته بين متباينات شود گفت كذب نيست و اين مشترك لفشود گفت توريه كذب است و هم ميكه هم مي

 مشترك لفظي وجود ندارد، بلكه بين عام و خاص است.

 مراد از كذب كدام اصطالح است؟
اي نداشته مراد از كذب كدام معنا و اصطالح است، نياز به قرينه است، در جايي كه قرينه كهاينبراي تشخيص 

الكذبُ شرٌّ من «شود وم است كه أخص است، مثالً گفته ميباشيم بايد قدر متيقن را بگيريم. قدر متيقن هم اصطالح س
اينجا كذب به معناي اول مراد است يا دوم و يا سوم. اگر به معناي اول باشد توريه و شوخي  دانيم درنمي »الشّراب

-را در برميگيرد، ولي شوخي و احتجاج و مناظره گيرد. اگر معناي دوم مراد باشد، توريه را نميو... همه را در برمي
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گيرد، بلكه فقط جايي كه گوينده با عنايت و با جد برخالف ها را نمياين كدامهيچگيرد. اگر به معناي سوم باشد 
 شود.گويد، كذب ميواقع سخن مي

 مقدمات باب كذب
م اگر ما اين سه اصطالح و اشتراك را بپذيريم و نسبت بين اين معاني را عام و خاص و اخص بدانيم و بگويي

شود كه بايد ها نيست، در اين صورت بايد بگوييم كه نتيجه اين مقدمات اين مياي بر تعيين يكي از ايناينجا قرينه
است و نتيجه آن خروج جد و احتجاج و مناظره و توريه از  »الكذبُ المُخبرين الجدّي«قدر متيقن را بگيريم كه 

شود؛ يعني در مابقي كه شك داريم، اصول عمليه اجرا مي كذب است. اين در جايي است كه قرينه داشته باشيم،
 برائت و جواز.

 بنديجمع
حرام است. اين قول در مكاسب و  مطلقاً هزلگفت دانيم. قول اول مياين تقريب اول است كه ما آن را بعيد نمي

 ١»الشََّراب ِمنَ شَرٌّ الْكَذِبُ«گويند: دليل در معاصرين هم در انوار الفقاهه مطرح شده است. صاحبان اين قول مي
 گيرد.اطالق دارد و همه اقسام كذب؛ يعني شوخي، جدي، توريه و غير توريه را در برمي

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
جواب ما اين است كه اطالق در جايي است كه لفظي معناي واحدي داشته باشد؛ يعني مشترك معنوي لفظي و در 

گوييم مي ؟و كجا مشمول اراده جدي موال هست ؟و كجا نيست ؟كه كجا كذب استمصاديق آن شك داشته باشيم 
كرد، پس در مشترك  تمسكشود به اطالق مشمول است، اما در جايي كه مشترك لفظي باشد، ديگر نمي اينجادر 

-رينه ميشود به اطالق تمسك كرد، چه مشترك لفظي به نحو تباين باشد و چه نباشد. در مشترك لفظي قلفظي نمي

خواهيم و قرينه هم نبود تا يكي از معاني را بگيريم. در متباينات يكي از معاني ترجيح بال مرجح است، ولي در 
؛ زيرا مشكوك هستند و در شودميآنجايي كه عام و خاص باشد، قدر متيقن آن مسلم است. مابقي هم ديگر رها 

 دانيم.قريب اول بود و ما اين تقريب را بعيد نميشود. اين تقرير و تها اصل برائت و جواز جاري ميآن
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 :تقريب دوم
ممكن است گفته شود دليل و ادله از موارد شوخي و امثال آن انصراف دارد ولو اينكه مفهوم كذب، مفهومي است 

و مقام احتجاج و  هزلگيرد و هم مقام كه يا خبري است يا مخبري به معناي عام است و مفهوم هم مقام جد را مي
ها مناظره را و لذا بايد بگوييم همه اين موارد مشمول مفهوم هست. مفهوم يكي است و اطالق هم دارد، ولي همه اين

 طورهمانشود. گيرد، منتهي چون داعيِ جد نيست، مفهوم انصراف دارد؛ يعني شموليت مفهوم كذب محدود ميرا نمي
گوييم در اين مقام كذب اشكال ر مقام احتجاج و مناظره انصراف دارد و ميكه مفهوم كذب، يا دليل حرمت كذب د

است و مفهوم كذب با وجود شمولي كه دارد، ولي از شوخي منصرف است و شامل  گونههمينندارد، در شوخي هم 
 شود.شوخي نمي

 قواعد اوليه است. مقتضاي ،اين قاعده

 


