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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقوّم صدق و كذب در جمالت
. اين بحث كنيمميديگر هم تأثير دارد؛ لذا جداگانه مطرح  درجاهايامر هفدهم در مباحث كذب، مطلبي است كه 

قيود زماني و مكاني آن، موضوع و  با همهخبريه، مفاد جمله  هايجملهاين است كه در سنجش صدق و كذب در 
 سنجيد و ارزيابي كرد. توانميمقوم صدق و كذب است؛ يعني صدق و كذب را با مالحظه همه قيود در جمله 

 نقش قيود در اتصاف جمله به صدق و كذب
قيود زماني و مكاني است. همه اين قيود يك جمله، گاهي خبريه است كه مشتمل بر قيود زماني و مكاني يا غير 

كه ديروز زيد آمد،  گويدميقيود، قيد زمان است. اگر جمله  ازجملهدر اتصاف جمله به صدق و كذب دخالت دارد. 
قيد ديروز در صدق و كذب اين جمله دخيل است. بايد ببينيم ديروز بوده يا نه و اگر فردا يا امروز باشد، اين جمله 

 عني قيد ديروز در سنجش صدق و كذب دخيل است.كاذبه است؛ ي
مطابق اين جمله، ديروز است. اگر در ديروز با اين قيد، مفاد تحقق پيدا كرده است، اين جمله صادق است؛ اما 

. پس مالك صدق و كذب اين است كه همه شودمياگر همين مفاد امروز يا فردا صدق كرده است، اين جمله كاذب 
 آمده است ديده شود.قيودي كه در جمله 

اهللا واحدٌ، اين جمله بدون قيد زمان، مطابق قضيه است و گاهي هم قضيه  مثالًگاهي جمله بدون قيد زمان است؛ 
و  شودميو مطابقش هم با قيد زماني است. اگر با آن قيد زماني واقع شده است، صادق  شودميبا قيد زماني صادر 

 .شوديماگر آن قيد را نداشته باشد، كاذب 

 هاي مقيدامكان تعدد كذب در جمله
يك نوع از كذب جمله  مثالًدارد؛  انحاييمتعدد است؛ يعني كذبش  هاآني كه قيدي دارند، كاذبه هايجملهدر 

مصاديق آن كذب  هاايننيامد يا امروز آمد و يا فردا آمد. همه  وقتهيچديروز زيد آمد، اين است كه بگوييم: زيد 
 با همهر جمله با قيودي در جمله مأخوذ بود، صدق آن يك حالت دارد و آن اين است كه اين مفاد . پس اگشودمي

 .قيودش محقق باشد
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. نبودن اين مجموعه به شودميمتعدد دارد و اين مجموعه مقيد و قيد در عالم واقع محقق ن هايحالتكذب آن نيز 
في يوم زيد  ءكاذا جا«: گويدمياين شبيه قضيه شرطيه است كه  اين است كه اصالً نباشد يا در زمان ديگري باشد.

 وقت حاالت متعدد دارد.ودن كل آننب .اكرام الزم نيستوقت نبود، اين  در مفهومش اين است كه اگر »اكرمه الجمعه

 انواع قيود در جمله
ين با مجموعه اد امف ،زيد در فالن نقطه سخنراني كرد گويد:مي ؛ وقتيگاهي مكانيو قيود گاهي زماني است 

و  شودمياگر اين سخنراني در آن زمان و در آن مكان وجود داشته اين جمله صادقه  شود وميمطابق قضيه  ،قيود
يا  ودر آن زمان نبوده ولي يا سخنراني كرده يا اصالً سخنراني نكرده  شود؛مي هذباك جمله ،اگر اين مجموعه نبود

 شوند.مياز كذب  اديقيمص هااينهمه  .بوده ولي در آن مكان نبوده است هم در آن زمانو سخنراني كرده 
به همراهي  ، صدق اين جملهآمدند باهمزيد و عمر  گويد:مي مثالً هستند؛ مكانيو غير زماني  همبعضي از قيود 

نيامده  و ديگري نيامدند يا اين آمده كدامهيچاين دو در آمدن است و اگر اين مجموعه نباشد كاذب است يا اينكه 
قيود و متعلقات آن  با همهجمله را  ،پس در سنجش صدق و كذب شود.ميهمه مصاديق كذب  ،بالعكسو است 
به خاطر اينكه اين مجموعه با  كند،ميكذب اين جمله تعدد پيدا  هايحالت ،و هر چه قيد بيشتر باشد سنجيممي

 قيود موردتوجه قرار گرفته است. مجموعه

 شود؟ودن و نبودن دليل بر كذب ميب مهمآيا  س:
 :چهار عنصر مهم است ،گفتيم در صدق و كذبطور كه شود. همانودن و نبودن دليل بر كذب نميج: مهم ب

 ؛ يعني عدم تطابق خبري.در متن واقع با عالم خارج مطابق نباشدجمله اين : 1
 را اراده كرده باشد.او هم اين عدم تطابق : 2
 اراده هم جدي باشد. ر اين بيان ود: 3
 هاايناگر  و اين چهار عنصر در صدق كذب و موضوع كذب محرم دخيل بود: كسي اين را بشنود و بفهمد. 4
ما قيد را آورديم ولي فرقي ندارد كه امروز باشد يا ديروز و جمله كه  د بگويدتواننمي. كسي شودميكذب  شودجمع 

 شود.ميجمله كاذبه  ،قيد هست ياگر عنايت روما كذب نيست. 
 ي دارد؟كذب درجات و مراتبآيا  س:
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زيد ديروز  :شايد قبح اينكه بگويد .نفي كنيم خواهيمنميآن را و ج: البته گفتيم كه كذب درجات و مراتب دارد 
اگر ست. و روز قبلش آمده اباالتر از اين باشد كه زيد ديروز نيامده  ،اصالً نيامده است و نخواهد آمد كهدرحالي ،آمد

، اين مانعي مقصودش در زمان گذشته است گويد: زيد ديروز آمد وكه عنايتي به آن نيست؛ مثالً ميقيد حالتي دارد 
 ندارد و كذب نيست.

 قيود غير مصرح
 ،و بدون اينكه تصريح بشود شودميگاهي هم تصريح نو  شودميتصريح  صورت لفظيبه بعضي از قيود گاهي به

ناظر به زمان گذشته بوده و او طوري جواب  سؤال، مثالً ؛ن است كه اين قيد وجود دارداي جملهن متفاهم عرفي از آ
است و بااينكه اين قيد به آن تصريح نشده است اما متفاهم از جمله آن داده كه كالم در زمان گذشته ظهور پيدا كرده 

 است.
هم و ثالثاً بيان و افاده اين قيد دخيل است باشد كه دي بنابراين اوالً قيد در صدق و كذب دخالت دارد ثانياً هر قي

 ، دخيل است.قيد ارتكازي مثالًيا  والتزامي يا مدلول مطابقي  ؛به هر شكلي باشد

 مالك صدق و كذب در جمالت شرطيه
مفاد صدق و كذب در جمله حمليه است؛ اما در جمله شرطيه  .به حمليه و شرطيه شودميتقسيم  هجمله خبري

اذا كانت « :تالزم است بلكه صدق خارجي نيست. اگر اين تالزم وجود داشت، تالزم بين مقدم و تالي استآن، 
گويد و ظرف صدق و كذبش همان ميتالزم بين مقدم و تالي را  ،اين جمله خبريه »موجود طالعة فالنهارالشمس 

 مده وجود دارد يا ندارد.ر جمله آد كهنحويبه هاايناين تالزم بين  ديد كهبايد تالزم است و 
بايد ببينيم اين مالزمه در متن واقع و نفس االمر وجود  و متصله است كه تالزم مفاد قضيه استجمله شرطيه يا 

و إما زوج أ العدد؛ مثالً تقابل در خارج وجود دارد يا ندارد بايد ببينيم . در منفصلهيا منفصله استو دارد يا ندارد؟ 
 .فرد

قيود و شرايطي كه در جمله  بايد بررسي كرد، با همهمطابق را با تحقق خارجي  ،حمليه هايهجملدر  بنابراين
و در مالك صدق و كذب است درواقع شرطيه تالزم و عدم تالزم آن  هايجملهآمده است مصرح يا غير مصرح. در 

 و عناد شرط سنجش صدق و كذب است. تعاند هاي منفصله شرطيه منفصله،جمله
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 ها با نفس االمريه شرطيه منفصله و سنجش آنانواع قض
يد با به همان شكلي كه اراده كرده باها در منفصلهالخلو و حقيقيه.  ، مانعةالجمع ةمانع منفصله سه نوع است:

و نه ردع  شوندميباشد كه نه جمع  ايگونهبه بايد تعاند ،اگر به نحو منفصله حقيقيه است خارج سنجيده شود؛
الخلو باشد جمله را  ةاگر مانع شود وبا خارج خودش سنجيده مي الجمع است به همان شكل اگر مانعة شوند وليمي

شكلي كه مفاد قضيه و مراد او از قضيه است با نفس االمر مطابق خودش سنجيده  پس با همان كند.ميكذب ن
 .شودمي

با نفس االمر مناسب  هاآنمفاد و كذب، صله و شرطيه منفصله در صدق انواع قضاياي حمليه شرطيه متبنابراين 
هرچه قيود  سنجيم.صدق و كذب را ميآن ضوابط و حدود و قيود و شرايطي كه در جمله هست  با همهخودش و 

مصاديق و فروض كذب بيشتر يعني تنوع  شود؛مي تروسيع كذبش شود و دامنهش محدودتر ميبيشتر باشد صدق
 شود.مي

 صدق دارد؟ تعدد قيد چه نسبتي با س:
و  شودميبگوييم كه هر چه قيد بيشتر بخورد دايره صدق محدود خواهيم مي .درست و دقيقي است سؤالج: 

ثانيه فالن با وسيله كذا از فالن  ،دقيقه فالن ،زيد ديروز ساعت فالن گويد:ميوقتي  شود.ميبيشتر  كذبمصاديق 
بر يك اتفاق در  شودميمنطبق  ق او چقدر محدودتر شده وكند صده اضافه ميقيودي ك ،جاده وارد فالن نقطه شد
 هزاران مصداق داشته باشد.ست توانمي ،زيد ديروز آمد گفتمياگر  كهدرحالي .يك ثانيه در يك نقطه

 عدم تعدد صدق و كذب با تعدد قيود
باشند.  يمتعدد هاييق كذب متعدد است نه اينكه كذبولي مصاد شود؛مييكي از اين قيود نباشد كذب  اگر

اينجا يك  كند.ميدارد كه كل را منتفي وجود . در عالم واقع يك حالت شودميتعددي در كذب يا در معصيت پيدا ن
دايره  ،كه در صدق هم هر چه قيد كمتر باشد طور. همانوسيع است اشدايرهيك معصيت بيشتر نيست ولي و كذب 
اين تعدد قيود و شرايط  . پسيك كذب است وباز يك صدق مصاديق بيشتري دارد ولي و است  تروسيعصدق 

 جمله يك صدق يا يك كذب دارد. .كه صدق يا كذب تعدد پيدا كند شودميموجب اين ن
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كه ظهور  درجاييولي اگر مقيد نشود صد نفر شد ميمقيد  كرد،مي ، اگر يكيآمدند باهمصد نفر  گفت:مي وقتي
زيد ديروز ساعت فالن با ماشين  گويدمي. وقتي شدميجمله متعدد و  دهديمخبر  جداجدادر انحالل داشته باشد 

 .انحالل نيست وچهار جمله  شودميمقيد كه دهد. گزارش مييك واقعه و از فالن آمد يك جمله است 
اين انحالل  ،آن آمد ،اين آمد گويد:مي جداجداصد نفر آمدند اگر ظهور جمله در اين باشد كه  گويد:ميوقتي 

اين تقيد عنايت داريم. تقيد جمله به به ما  و اين يك خبر است ،اما اگر ظهورش اين باشد كه صد نفر آمدند شود؛مي
اگر اين  .و صدق و كذبش هم يكي است كندميجمله را يكي  ،مكاني يا همراهي افراد يا هر قيد ديگري ،قيود زماني
 مثال ايندر معصيت و ا اينثمره اين جمله يك كذب دارد.  ،نشد باهماگر و شد جمله صادق است  باهممجموعه 

 شود.ميظاهر 
قيد از اين دو  .با ماشين فالني فالن زمان آمد مثالً چگونه است؟را دروغ بگويد  قيد از چهار قيددو اگر س: 

 اشد.دروغ ب قيود
كذبش به اين است  ،وسيله پيكان آمد فالني در ساعت نه با گويد:مينباشد.  دروغش به اين است كه مجموعج: 

قبح باالتري دارد تا اينكه با است بگوييم آنجا كه اصالً نيامده، ممكن  .كه مجموع قيود در اين نفس االمر نباشد
 ل نيست كه تعدد پيدا كند.كيفيت درجه است ولي انحال در اينجاقيودش نباشد. 

 خالصه نكات امر هفدهم در صدق و كذب
صورت وجود داشت كه بيان كرديم و خالصه آن نكات بديننكته اساسي  چندجدا كرديم كه هم تبصره هفددر 
 است:

 شود.تناسب خودش با صدق و كذبش سنجيده ميبه هركدامحمليه و متصله و منفصله  هايجمله نكته اول:
، بيايد و هر قيدي كه شكل تقيدي دارد ،قيود مهم است و اگر جمله حالت قيد دارد هاايندر همه  دوم: نكته

 صدق و كذب جمله يكي است.
گفتيم و به  سابقاً بحث مجموع را .شايد عقالً اينجا يك نوع درجاتي باشد ولي تعدد و انحالل نيست سوم: نكته

نكنيم، منحل  كند؛ اما اگر مقيد. اگر به مجموع، قيدي بزنيم انحالل پيدا نمينحوي با بعضي اعاظم هم اختالف داشتيم
و بدون قيد  الرجال م: جاء عشرةگوييها باين جايبهجاءني زيد و بكر و عمر و خالد  گوييم:ميوقتي  شود؛ مثالًمي
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 گوييم: جاءني عشرةو ميجمعش كرده و سپس در حقيقت مثل اين است كه گفتيم جاءني هذا هذا هذا  بگوييم،
. در صورت اول انحالل است كندميهمه را يكي  »معاً«قيد  .لرجال معاًجاءني عشره ا گوييم:مي وقتيكاما  ؛الرجال
 م اما در تقيد ديگر انحالل نيست.يگفتميكه قبالً 

؛ مثًال خيلي روشن است در اشخاص مجموع مجزا .گاهي مجموع مقيدو  گيرندميمجموع مجزا را  هااينگاهي 
حالت مجموع بدون تقيد يا بنابراين  ؛الرجال معاً د: عشرةگويميولي گاهي  گويدرا بدون تقيد ميالرجال  عشرة

و  شده دومي غير منحل خواهد داشت، و چند صدق يا كذب شودميچند جمله  و اولي منحل شود.ميمجموع مقيد 
 دارد. و يك صدق يا كذباست يكي 

 نگاه عرف در اشخاص و غير اشخاص
عدم  و حالت مجموعي ،نگاه عرف در اشخاص بدون قيد .نگاه عرف تقيد است ند.قيود غالباً حالت تقيدي دار

ظهورش  شودمي هاو مانند اين ظهور عرفي در غير اشخاص كه متصل به زمان و مكان ؛ اما نگاه عرف وتقيد است
 .در تقيد است

در ساير قيود متصله كه ظرف . معاً :بگويد و مثالً در اشخاص اگر بخواهد تقيد بياورد بايد يك قيد اضافه بياورد
 مؤونه ،را جدا كند هاايناگر بخواهد  .ست ظاهرش اين است كه تقيد به يك جمله استها امانند اينزمان و مكان و 

و مكاني اين است واال عقالً در هر دو متصور  يشرايط زمان با قيود وتفاوت اجتماع اشخاص  خواهد.مي ايزائده
 طورايندر اشخاص  كه اين دو حالت استپس  .بدون انحالل ي يا تقيدي وحدوي. حالت مجموعي انحاللاست
 است. گونهاين جاظهور آنجا اين است ظهور اين .است طور ديگردر قيود و  شودمي

 شود.ميدروغ  اصل اين ،كالً افراد نيامدندگويد كه وقتي ميس: 
 كند.مي تقيد مجموعه را يكيج: 

 .اينجا وحدت استو س: تعدد اينجا مالك نيست 
و يك جمله است؛ اما هميشه مجموعه يك حرف  يعني اينكه. تقيد كندميقيودات وحدت ايجاد  گوييمميج: ما 

 د متعدد باشد.توانمصاديق نفي مركب مي دارد.متعدد  هايدر نفي مركب حالت
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د اگر اين مجموعه نباش شود.مياين يك جمله  ،ين كذا آمدزيد در ساعت فالن با لباس كذا با ماش گويد:اگر مي
 شود.ميباشد صادق  باهم قيودهمه  شود و اگرميشود كاذبه يكي از اين قيود كه منتفي  شود.ميكذب 

 در چيست؟ تقيدنگاه  و مجموعي انحاللي تفاوت نگاه س:
 و نگاهمان مجموعي انحاللي است جمله اگرر آن افراد متعدد يا قيود متعدد هست، كه د دهيمميج: وقتي خبري 

كند، جمله زند و يكي ميها را به هم گره مياينكه  ايگونهبهنگاهمان تقيد است  شود و اگرميمتعدد  صدق و كذب
جاءني زيد  جايبهالرجال  عشرة جاءني گوييم:مي ها را بسنجيم. گاهيجملهبايد ظهور  جادر همه شود.ميواحد 

واقعاً  و تركيبشان آمدند هيئتبا  هايعني اين ؛رجال معاًال گوييم: جاءني عشرةمي هم گاهي .جاءني عمر جاءني خالد
 شود.مي يك جملهاين 

ل اي زيد بكر عمر خالد اگر واقعاً ارجال و بگوييد: جاءني عشرة تصريح بكنيد وظهور جمالت را بگذاريد اگر 
اگر  شود؛ امامي متعدد و انحالل كه آمدند جداجدا كه بگويد خواهدميالرجال  فهمد. عشرةيماو هم  فهممميمن 
 ه است.اجتماعيه محقق شد هيئتبا  و با قيد اجتماع ، آمدن اين ده نفرالرجال معاً يد: جاءني عشرةبگوي

گويد: جاء زيد سپس ميو  در ساعت فالنجاء زيد  گويد:ميبعد است. اين يك خبر  ،جاءني زيد گويد:مي اگر
 باهمرا  هاايناگر  .بايد صدق و كذب خودش را بسنجيمو مستقل است  هركدام بوده واين سه خبر  با ماشين پيكان،

 .اين واقعاً انحالل است دهد،ميظهورش اين باشد كه سه خبر  بازهمكنيم ولي جمع در يك جمله 
كند كه ما جمله را مقيد ميخيلي فرق  .ظهور را بگيريم بايد باشد؛ اماممكن است نوع برداشت ظهور متفاوت 

ولي  ؛در اصل مثبت اثر داردجمله مقيد باشد اگر  .اين بحث منطقي است كه در اصل مثبت هم آمده است كنيم يا نه.
 شود.گانه جاري ميجدا هاايناستصحاب در  قيود، حالت تركيبي داشته باشند،اگر 

 شخاص يا مجموعه قيودانحالل يا ادغام در مجموعه ا
گاهي حالت تركيبي انحاللي  شود،ميمجموعه اشخاص يا مجموعه قيود در يك جمله جمع  درجايي كه بنابراين

هر بخشي و  شودميمتعدد  هاكذبصدق و و موضوع  ،دارد در حالت اول .گاهي حالت تقييدي ادغاميو دارد 
و كذبش هم مطابق با اين  و صدق شوندمييكي  هااينوم اما در حالت د شود؛ميبا واقع خودش حساب  گانهجدا

 مجموعه مقيد است.
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 ؟دندخالت داردر صدق و كذب  ،ظهور و نيتآيا  س:
ظهور  و نيت باشد شود و اگرمينيت نباشد كذب ن و چون اگر ظهور باشد ؛ج: ظهور و نيت هر دو دخالت دارد

 شود.محقق چون گفتيم اين چهار عنصر بايد جمع بشود تا كذب  شود؛كذب نمينباشد باز 
ظهورش  گويد: جاء في الساعة السادسةميولي وقتي  ؛الرجال يا جاءني القوم در انحالل است ر جاءني عشرةظهو

كه قيود و  جايي و ظهور همان حالت اول انحالل است ،جمع كرده است باهمكه اشخاص را  جاييدر تقيد است. 
معاً بياورد كه معلوم  است در اولي قيد ممكن درهرحالولي  ؛تقيد استدر ظهورش  ،و شرايط را چسباندهظروف 

 .نشود تقييدي واست در دومي يك قيدي بياورد كه حالت تركيبي به آن بدهد هم ممكن و بشود تقييدي است 
 اينجا چگونه است؟. در فالن كار كردو رفت و زيد آمد و بگويد: را متعدد كند  هااگر فعلس: 
 .تعدد فعل بيشتر در انحالل ظهور دارد مگر اينكه قيدي بيايد كه تركيب باشد .حالت ديگري است هاتعدد فعلج: 
غير  و يامكاني  باشد يازماني هم ممكن است قيود  .قيوددر گاهي  وفعل  درگاهي  و تعدد در فاعل است گاهي

 كند.ميدر هرجايي ظهوراتش فرق  .زماني و مكاني

 نكته اساسي بحث
 و هافعليا  باشنددر يك جمله آمده  باشند ومتعدد  هافاعل درجايياگر  كه است بحث اينه كليدي و اصلي نكت

. اگر قسم اول باشد يتقييدي و عدم انحالل همانحاللي بگيريم و و يم تركيبي توانهم ميرا  هااين باشنديا قيود متعدد 
البته درجات و كيفيت آن ممكن  شود؛ميصدق و كذب واحد باشد، قسم دوم و اگر  شودميمتعدد  هاكذبصدق و 

 كنيم.ميرا نفي ن هاآن و است متفاوت باشد
يعني عنوان مشير قرار  ؛گويدخواهد بميآمدن آن ده نفر را  گويد و گاهي همرا مي هي عشرة بما گاهي عشرة

تابع  شود وميتقييدي عنايت دارد،  هي عشرة بما بر عشرة در اين باشد كه ظهوراينكه آن ده تا آمدند. اگر  ايداده بر
 نخواهد بود.ظهوراتش 


