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 کذب
 اخبار از قضیه مشکوک فیها: شانزدهممبحث 

 نظر امام (ره)
الفاسق و شخص شک کند که فاسق است یا نیست، مانعی وجود ندارد که وی را تکرم کند. در مبحث ما اگر دلیلی بگوید ال تکرم 
 بگوید باران بیاید، دو حالت دارد: داند،آید، کذب است و اگر نمیداند باران میمی نیز کذب حرام است، اگر

ی مصداقیه است. ما در اینجا کذب مخبری این شبههحرام نیست.  اما چون شک دارد، آید و مصداق کذب است.باران نمی یا .١
داند که مصداق شخص نیز همین را اراده کند. ولی در این مثال، شخص نمی خواهیم. این یعنی، جمله مطابق واقع نباشد ومی

 کذب است یا نیست.

 ید و کذب نیست.آدوم باران می احتمال .٢

ی خالف واقع باشد و شخص نیز آن را اراده کرده باشد. اما در مثال باال، ارادهایم کذبی است که مچیزی که ما از آن منع شده
 شخص به غیر واقع نشده است.

ی مصداقیه کذب اخبار از قضیه مشکوک فیها، با ادات شک و تردید، مصداق کذب نیست. بدون ادات نیز مانعی ندارد چون شبهه
د. وقتی خبر ندارد، نباید خبر داده شود. درست است که در ظاهر شبهه مصداقیه دهاما شم فقهی ما اجازه جایز بودن را نمی است.

 است. اما باید وجوهی برای حرمت این مطلب را بیان کنیم.

این امر از عنوان کذب شاید دارای حرمتی نباشد اما از عناوین دیگر  آورند.ی برای حرمت این مطلب را میاادله در ادامه امام (ره)
 د که عبارت است از:حرمت دارن

 صدق وجوب .١
با این بیان شبهه مصداقیه در  ای بیاوریم که بگوییم صدق واجب است.توانیم ادلهگفتیم، کذب حرام است. اما میتاکنون ما می

 در اینجا باید احراز صدق کنیم ولی در اینجا احراز صدق نشده است. اینجا صادق نیست.
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 تصاویر وجوب صدق
 توانیم تصویر کنیم:دو شکل می وجوب صدق را به

 علی االطالق واجب است. ) صدقالف

 ب) وجوب صدق علی فرض اراده اخبار است. اگر قرار است خبر و سخنی بگویی باید در آن سخن، صادق باشی.

 تصویر اول، ناعاقالنه است. زیرا یعنی هر چه که درست است را شما باید بگویی. قطعًا این منظور نیست.

ثمره این شرط، در بحث ما روشن  خواهی سخن بگویی، باید صادق باشی.ما همین تصویر دوم است. یعنی در هر جا که میمنظور 
حتمًا باید راست بگویی. در اینجا الزام به حرف زدن نیست  گوید هر گاه لب به سخن گشودی،است. در این صورت دلیل ما می

 زنید باید صادق باشد.ولی اگر حرف می

ایجابی و الزامی داریم  حکم .٢تحریمی که در اینجا صادق نیست زیرا شبهه مصداقیه است.  حکم .١ینجا ما دو حکم داریم: در ا
 است. که بر صدق علی تکلم

 اشکال
البته قطعًا استحباب دارد اما دلیلی بر وجوب آن  حتی شواهدی بر خالف این امر نیز است. ما دلیلی بر وجوب صدق نداریم.

 نیست.

 . الغای خصوصیت٢
این وجه دوم این است که ما  توضیح حرمت فتوا به غیر علم است. وجه دوم فرمایش حضرت امام (ره) الغای خصوصیت از ادله

شود، باید علم این وجود و قضا داریم. این دو نباید به غیر از علم باشد. کسی که فتوا و حکمی در قضا صادر می افتاای در باب ادله
ی بسیاری واقع شده است که فتوا و قضا را با حجت ادلهی اگر شک داشته باشد، حرام است. با واقع مطابق است. حت باشد که

ق کذب نیست ولی عنوان دیگری به خالف دارد، کذب قطعی است. حتی اگر شک کند و نداند، مصدا حجت کهوقتیصادر کنید. 
 دارد و حرام است.
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دهد. روح مسئله تنقیح مناط است. اساس این است که چیزی از شخص فتوا انجام می اینکهمقدمه دوم الغای خصوصیت است. 
 داند با واقع مطابق است یا خیر؟ مالک در این دو مورد، اخبار من غیر علم است.شود که نمیصادر می

 در این صورت دو قاعده وجود دارد:

 داند خالف واقع است، کذب است و حرام است.جایی که می در .١

 آید.بدون علم و شک حرام است. که در قضایای مشکوکه می خبر .٢

 اشکال
یرا از موردی حکم را به مورد دیگر می این احتیاج به مالک مناسبی دارد و اخبار به علم بریم. این تنقیح مناط خیلی بعید است. ز

اولویت وجود ندارد، بلکه معکوس اولویت  اینجادر  ضا به خاطر اهمیت زیاد، شارع تحریم کرده است.غیر است. در فتوا و ق
 است.

 مدلول التزامی در اخباراتمتکلم  عقیده .٣
آید. این دو کند، بدون اینکه ادات شرط و تردید در بیان وی باشد، مثًال باران میی مشکوکیه را بیان میقضیه در جایی که شخص

آید، یک جمله گوید باران میدهد و میکسی خبری می کهوقتیجمله است. یک جمله مطابقی است و یک جمله التزامیه است. 
ها یک مدلول التزامی دارد که یعنی من به این اعتقاد دارم. این ی این جملههمه کند، امامطابقی است که همین خبر را افاده می

، اعتقاد خودمان را نیز مدلول التزامی آن کنیمای را بیان میهای ما وجود دارد. ما هر وقت یک جملهمدلول التزامی همیشه در حرف
است که کذب هستند، البته از حیث مدلول مطابقی کذب اگر این مطلب را پذیرفتیم، اشکال جمالت مشکوکه این دانیم. می

این شخص کاذب از حیث مدلول التزامی امی است. کذب در مدلول التزدر نتیجه  نیستند، بلکه از حیث مدلول التزامی کذب است.
 شود.می

 التزامی است.های مطابقی حرام بود. اما در اینجا حرمت وجود دارد، ولی برای مدلول در وجوه سابق، مدلول
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