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 کذب
 در کذب نبود مخاطب

ورد بررسی قرار دادیم. ذیل آن روایات مستدرک را نیز مورد بحث قرار دادیم. بحث دیگری که در مورد را م ٣٨روایت در باب  ١٥
 .اندکسی در کذب شرع است یا خیر؟ این بحث را امام (ره) بیان کردهشود این است که حضور مخاطب و استماع کذب مطرح می

در ابواب قدر متیقن جایی است که مخاطب حضور دارد اما در زمانی که کسی حضور ندارد، جای بحث است. نظیر این بحث 
مسخره کند.  در است. مثل سب و لعن. مثًال شخصی بدون حضور مخاطب و مستمع، سب و لعن کسی می بحثقابلدیگر نیز 

 شود.از وی صادر می مسخره کردننیز چنین است. گاهی در خلوت عمل  کردن

و آن هم زمانی به شکل دیگری نیز بررسی کرد  توانمیای که مخاطب دارند، را شویم که امور محرمهمتوجه میبا طرح این مسئله،
ی حرمت کذب شمول ادلهپردازیم که آیا این صورت ماست که مخاطب و حضور کسی وجود نداشته باشد. اکنون به بررسی این می

 است یا خیر؟

 احتماالت:
 در این باب دو احتمال است:

 قطعًا شمول دارد.اند و .احتمال اول این است که بگوییم دلیل اطالق دارد. ادله حضور مخاطب را بیان نکرده١

 وجود ندارد جایز است. مخاطبیبگوییم کذب در زمانی که . احتمال دیگر این است ٢

 نظر امام (ره)
 نظری دارند که دارای مقدماتی است. بارهدراینامام (ره) 

بعضی داللت تصوریه را قبول ندارند و داللت استعمالی را قبول دارند. در این مقدمه اول این است که داللت تابع اراده است. 
اگر کسی در خواب کذب و گناهی انجام بدهد، چون اختیاری  داللت تابع اراده است را باید بپذیریم. مثالً مقدمه مبنای نظریه 

 باشد. این نظر خواجه است. ای وجود داشتهندارد، گناهی انجام نشده است. داللت در جایی است که اراده
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 ای باشد. قصد و نیت و ارادهداللت در جایی است که همراه با کالم، گیریم کهاز این مقدمه نتیجه می

ی اضافه است. این مقوله متقوم به طرفین است. داللت هدایت شخص دیگر به محتوا مقدمه دوم این است که داللت از مقوله
در این راهنمایی،باید هادی و مهدی وجود داشته باشند تا هدایت صدق کند و مصداق پیدا یی است. است. داللت به معنای راهنما

 کند. 

خواهد، اراده نیز در جایی کند، داللت نیز در جایی است که اراده میگیریم که کالم کذب، داللت میاز این دو مقدمه نتیجه می
 است که طرف مقابلی وجود داشته باشد تا راهنمایی بشود. 

ته این در  مورد تمام گناهانی که داشته باشد، کذب حرام نیست. البن گیریم که زمانی که مخاطب وجودمیبنابراین استدالل نتیجه 
 کند.طرف مخاطب دارند، صدق می

 اشکال امام (ره) به نظر خودشان
اند. این فرمایش خواجه، محل خدشه قرار داده است. داللت در جایی که اراده هم اشکال مقدمه اول را در اصول بحث کرده

شویم. ، این جمله مدلولی دارد. وارد بحث اصولی مقدمه اول نمینباشد، بر اساس نظام وضع و قراردادی بین الفاظ و معانی است
 ولی عدم قبول این مقدمه امر درستی است و داللت تابع اراده نیست.

گوییم داللتی که در آن که امر اضافه است و متقوم به طرفین است، ما می اشکال مقدمه دوم نیز به این صورت است که: داللت
م، قطعًا ناظر مسئله نیست ولی اگر ی را هدایت کند. اگر ما هدایت را به معنای ما یدل بالفعل بگیریشأنیتی وجود دارد که کس

داللت را شأنیت بگیریم، قطعًا ناظر است. زیرا ممکن است کسی نشنود، ولی داللت وجود دارد. مقصود از داللت و تعریف 
 برد. لت به این معنا است که اگر شخصی بشنود، به معنا پی میی شخص است. دالداللت ما یفید المعنا  است و هدایت بالقوه

 بنديجمع
دهند که در اینجا نیز اطالق وجود دارد. کذب در جایی که گیرند و ترجیح میشان اشکال میخود حضرت امام (ره) به دو مقدمه

 شود. مخاطبی وجود ندارد را شامل می
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 مناقشه در مقدمه اول امام (ره)
کند. بحث د بلکه اراده معنا میکنبگوییم داللت تابع اراده است یا خیر، نقشی در بحث ما ندارد. چون شخص اراده فهم نمی اینکه

دهد. در اینجا قصد افهام وجود ندارد. قصد مضمون در اینجا وجود ما این است که کسی بدون قصد افهام، کذب و سب انجام می
در این مورد نیز اراده معنا و قصد مضمون  ین نظر دارند داللت در جایی است که اراده باشد،الددارد. کسانی مثل خواجه و قطب

 شد. بنابراین مقدمه اول، در اینجا نباید وارد میوجود دارد. 

قصد مضمون کردن،  دهیم کهاگر کسی بگوید مقوله اضافه بودنش نیاز به قصد تفهیم دارد. جواب این شخص را به این شکل می
کند این است که کند، قصد تفهیم است.  چیزی که امر را اضافی میکند بلکه چیزی که این امر را اضافی مین را امر اضافی نمیای

 قصد فهماندن بکند و داللت نیز به معنای قصد فهماندن نیست. 

 مناقشه در مقدمه دوم حضرت امام (ره)
ی معنا را و متقوم شأنیت است. زیرا معنای داللت در جایی است که شأنیت افاده امام (ره) فرمودند داللت متقوم اضافه نیست؛

 داشته باشد. 

یعنی چیزی که شأنیت هدایت را دارد. اما باید بگوییم دلیل از  داللتدهیم، ما قبول داریم که گونه جواب میی دوم اینبه این مقدمه
گوید کذب و فحش حرام است، انصراف به جایی دارد که کسی ریم. دلیلی که میباینجا انصراف دارد. این را در مقوله اضافه نمی

ها برای کذب کند. درست است که اینلطی به خاطر کذب پیدا میشود و یا اینکه شخص تصور غحیثیت میهتک شنود، نوعی می
عرف بود مخاطب، دلیل منصرف بشود. تواند دلیل بشود که در صورت ناما این بحث میی حکمت دارد؛علت نیست و بیشتر جنبه

 گوید که دلیل از این امر منصرف است. در این موارد می

 گیرينتیجه
توانیم بگوییم که دو استدالل برای عدم شمول ادله و اطالق ادله وجود دارد. یک استدالل مقدمه دوم می با توجه به نکات باال،

ست و در جایی است که مخاطب و مستمع باشد. این استدالل تام نیست و جواب حضرت امام (ره) فرمودند. داللت متقوم اضافه ا
 کند.شأنیت معنا را داشته باشد، کفایت می کههمیندارد. 

 اما  عرفًا در این موارد دلیل انصراف دارد. استدالل دوم این است که مفهومًا کذب، صادق است،
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ها اوضح است. شاید در کذب بگوییم تر است. انصراف در آناین استدالل در فحش، استهزاء واضح استدالل دوم، بعید نیست.
 تر است. قبح فاعلی مطرح است ولی در آنجا واضح

 تأثیر وجود مخاطب و قصد گوینده در حکم
شته باشد که مخاطب ماست. اگر شخص توجه دا مدنظرقصد شنیدن و نشنیدن در اینجا مطرح نیست بلکه بود و نبود مخاطب 

شنود و شخص قصد نکرده است، کار حرام است ولی تنجز وجود نداشته اما اگر توجه ندارد که کسی می فعل حرام است.شنود، می
  است.

شرط حرمت این نیست که کسی قصد بکند یا نکند، شرط حرمت این است که کسی بشنود و بفهمد. اگر کسی شنید حرمت وجود 
 کند ولی اگر کسی نشنود و قصد هم کرده باشد، حرمت است ولی تنجز نکرده است. دارد و تنجز می

 غیرمستقیمحکم در مخاطب 
چه در این زمان و  غیرمستقیمکند و دلیل انصراف از آن دارد در جایی است که مخاطب مستقیم یا گوییم تنجز نمیچیزی که ما می

کند، این انصراف ندارد و کند، اکنون مخاطب ندارد ولی بعد مخاطب پیدا میچه بعد ندارد. اما گاهی شخص نواری را ضبط می
 گیرد. اطالق می
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