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Abstract
Undoubtedly, lies are one of the most important moral evils and there is
honesty and truth in front of them. Always, both in the Eastern and the
Western worlds, many thinkers (both religious and non-religious ideologues)
have regarded honesty as a human truth, defended it, and in their moral
exhortations, have forbidden their followers from lying. However, extensive
research has been conducted with various religious, philosophical and
epistemological, sociological and psychological approaches to the concept of
falsehood and numerous arguments have been put forward. What we are
talking about in this article is the concept of falsehood from the point of
view of Western and Islamic scholars and the proof that both views are
consistent about this concept. This dialogue, by way of comparative
approach, shows that, with the evolution of the twentieth century in the
sense of falsehood, both Westerners and Islamic scholars have not
considered the intention of deception to be a falsehood. Westerners have
resorted to the word "reporting" and Islamic scholars have used the word
"news / reporting" to substantiate their claim. What the two viewpoints have
in common is that both words and their semantic explanations of falsehood,
the concepts of joke, joke, humor, and theater, are well beyond the semantic
scope of the lie.
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و هم اندیشمندان اس میا مصد فریهب را در مانهی درو دخیهل نداننهتهاند .غربیهها
برای امبات مدعای خهود بهه واهش افههارکردن و اندیشهمندان اسه می بهه واهش اخبهار/
گزارزدادن استناد کردهاند .وجه مشهتر

دو دیهدگاه ایه اسهت کهه ههر دو واهه و

تبیی ارتباط ماناشناختی آنها با درو ا مفاهیم شوخیا ل یفها رنز و تئاتر را بههخوبی
اک گنترش مانایی درو خارج میکنند.
کلیدواژهها
مفهومشناسیا درو ا مصد فریبا صدامتا شوخی.
 اک فصلنامه اخ ق خدمتتان رسیدهایم .ضم عهری سه م و تشهکر اک فرصهتی
که در اختیار بنده مرار دادیدا در ابتداا سابقۀ تحصیلی و کمینۀ فاالیتهای علمی خود
را بیان بفرمایید.
 بنده هم خدمت شما و همکاران محترم فصلنامه اخ ق سه م و عهری ادِّ واحترام دارم .علیاکبر تیموری فریدنیا دانخآموخته دکتری اخ ق اس می دانشهگاه
ماارف اس می مم هنتم .حوکش تصصصی وژوهشی بنده بیشتر اخ ق اس می اسهت و
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بهرور خاا در چند سال اخیر بهواس ۀ وژوهشهی کهه بهه سهفارز میهز اخه ق دفتهر
تبلیتات اس می انجام دادهاما بهرور جهدی دربهارش مبحهث درو و مفهومشناسهی آن
کار کردهام .همچنهی ا در همهی حهوکه کتهابی در دسهت تهدوی دارم کهه در آن بهه
مأخذشناسههی و تههدوی گههزارز مههروری دربههارش مفهومشناسههیا حکمشناسههی و
مصداقیابی درو و راستی ورداختهام.
 موضوع ای گفتگو مفهومشناسی درو اسهت .امیهدوارم مبهاحثی کهه در ایه
گفتگو م رح میشود ویخدرآمدی باشد بر مقاالت شمارش اخیر فصهلنامه اخه ق کهه
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با عنوان «ویژهنامه صدامت» و بهه سهفارز میهز اخه ق دفتهر تبلیتهات اسه می توسه

برخی اک مؤلفان تدوی شده و مرار است بهکودی منتشر شود .بهه نظهر میرسهد بحهث
دربارش ضرورت ورداخت به مفهومشناسی درو بهر مفهومشناسهی درو مقهدم اسهت.
لذا ویخ اک آنکه به دیدگاه اندیشمندان غربی و منلمان درای باره بپرداکیم و اک نتهایر
وژوهخ های شما استفاده کنیما بفرمایید چه ضرورتی برای وهرداخت بهه منهئله درو
در ادبیات اخ می اندیشمندان منلمان و غربی وجود دارد؟
 بنده هم امیدوارم مجمهوع مباحهث مها در ایه گفتگهو راهگشهای خهوبی بهرایخوانندگان فصلنامه باشهد .همانرورکهه شهما ههم فرمودیهد ضهرورت مفههومشناسهی
وژوهشگر را اک نظر کاربردی بها اباهاد گنهتردهتر ایه مفههوم در عرصهههای مصتلهف
اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسیا آشنا کند .بها ایه حهالا ضهرورت مفهومشناسهی
درو اک دو جنبه مابلتأمل است :نصنهتا اک جنبهۀ نظهری؛ بهه ایه مانها کهه شهناخت
کافی اک ای حوکه میتواند وشتوانۀ علمی و مناسبی برای دیگر وژوهخها باشهد .دوما
اک جنبۀ عملی که بیشتر به شناخت ماهیهت درو مربهوط اسهت .شهناخت بهتهر دربهارش
ماهیههت درو ا اک شههیوع و گنههترز درو هههایی کههه اک ابهههام در مفهومشناسههی درو
برآمده است جلهوگیری مهیکنهد؛ بهرای مثهالا مفهاهیمی ماننهد درو مصهلحتآمیزا
توریها تقیها تاارفات و ...در درو بودن یا درو نبودن سردرگماند و نههتنها بنهیاری
اک افراد جاماه در

درستی اک ماهیت آنهها ندارنهدا بلکهه در میهان اندیشهمندان نیهز

درای باره اخت فاتی دیده میشود که وژوهشی مناسب و خاا را میرلبد.
 اینکهه درو بههه چههه ماناسههت و چگونههه اک نظههر اندیشههمندان اسه می و غربههی
مفهومساکی شده یا میشود محل بحث است .تصور اولیه ای است کهه نبایهد تفهاوت
جدی مانایی بی تاریفی که دو نگاه اک ای مفهوم ارائه کردهاندا وجهود داشهته باشهد
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درو بههر خههود مفهومشناسههی درو مقههدم اسههت؛ چههون رههرح ضههرورت میتوانههد

و بیشتر تفاوتها احتماالً در حوکش کاربرد ک م و سصنی است که فهرد اک آن اسهتفاده
میکند .شما در وژوهشی که با عنوان «مفهومشناسی و چینهتی درو » انجهام دادهایهدا
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بهرور جدی به ای منئله ورداخته و تفاوت ای دو نگاه را بررسی کردهایهد .در ابتهداا
بهرور کلی بفرمایید درو در جهانمانای ذهنی ویشینی یا همان ک سیک غربیها بهه
چه مانا بوده است؟
 تاریف ک سیک اک درو در دنیای غهرِّا متشهکل اک سهه مؤلفهه اسهت .در دورانک سیکا غربیها سص یا جملهای را درو تلقی میکردند که اوالً خ ایی گفتهه شهودا
مانیاً گوینده اک خ ابودن جمله م لهف باشهد و مالثهاًا گوینهده مصهد فریهبدادن مصارهب را
داشته باشد .ای تاریف در گذشته و امروک ررفداران فراوانی داشته و دارد.
 آیا نقدی هم بر مؤلفههای درو در مانای ک سیک آن وجود دارد؟
 بلها نقد که به رور جدی وجود دارد .در دو شهرط اول ایه تاریهف اخت فهاتیوجود داردا اما به نظرم ای دو شرط جزء مؤلفههای درو به حنهاِّ میآینهد .بیشهتر
فیلنوفان غربی ماتقدند در درو ا جملۀ بیانشده باید خ ا باشد و اگر سهصنی راسهت
کنههی را بفریبههدا بههه آن فریههب مههیگوینههد نههه درو  .افزونبههرای ا گوینههده بایههد اک
خ ابودن جمله م لف باشد؛ چراکه اگر اک خ هابودن سهص خهود آگهاه نباشهدا حتهی
اگر باعث گمراهی دیگران هم بشودا به او دروغگهو نمیگوینهد .بنهابرای ا مشهکل و
نقد بیشتر دربارش مؤلفه سوم یانی مصد فریب است.
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 استدالل کنانیکه با آوردن ای مید موافق هنتندا چینت؟
 علت اینکه شرط سوم در نظریههای ک سیک لحا شد ای بهود کهه شهوخی ول یفه اک ذیل تاریف درو خارج شود؛ چون در شهوخی مصهد فریهب وجهود نهدارد.
البته برخی شرط سوم را با توجه به کارکردهای ذهنی فرد دروغگهو لحها کردهانهد.
اینکه دروغگویان کندتر اک راسهتگویان واسه مهیدهنهدا شهاهدی بهر وجهود مصهد
فریب در درو است؛ چراکه اگر افرادا بهرور شهودی یا ذاتیا صادمانه واسه دهنهد
به تفکر نیاک ندارندا اما ومتی شصص هنگام واسصگویی تأمل میکندا به احتمال مهوی
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تصمیم به فریفت مصارب گرفته و درو میگوید.

 اسههتدالل کنههانیکه مؤلفههه مصههد فریههب را در تکمیههل مانههای درو ضههروری
نمیدانندا چینت؟
 کنههانیکه موافههق آوردن ای ه میههد در مانههای درو نینههتند ت ه ز میکننههد بههاتمنک به مثالهایی نشان دهنهد در باضهی اک درو ههاا گوینهده مصهد فریهب نهداردا
درحالی که درو دربارش آنان صادق است؛ برای مثالا کودکان تها دو سهالگی فهمهی
اک مصد فریب ندارند .همچنی ا کنانیکه به بیماری دروغگویی مبهت هنهتند1ا مصهد
فریفت مصارب را ندارند .فردی را تصور کنید کهه اک تهرس جهان در دادگهاه حاضهر
نههداردا بلکههه آرکو مههیکنههد دادگههاه فریههب او را نصههورد و حههرف او را بههاور نکنههد.
همچنی ا تصور کنید کنی در کمان حیات خود دچار تصلفات مهالی فراوانهی شهده و
شههاهدی را منههم داده کههه چیههزی درای بههاره نگویههد .باههد اک مههرگ اوا شههواهد
انکارناوههذیری مبنههی بههر مجرمبههودن او یافتههه مههیشههود و در دادگههاه اک شههاهد ورسههیده
میشود که آیا اک جرمهای آن فهرد در کمهان حیهاتخ م لهف بهوده یها خیهر؟ شهاهد بهه
درو افهار می کند که اک ای تصلفات م لف نبوده استا امها ههدف او مصهد فهریفت
دادگاه نینتا بلکه برای وایبندی به منهم خهود افههار بیخبهری میکنهد .در ایه دو
مورد نیز مصد فریب وجود نداردا اما درو صادق است.
در مثال دیگرا دادگهاهی را در نظهر بگیریهد کهه مضهات آن حقیقهت مهاجرا را اک
رریق ویدئو فهمیدهاندا اما شاهد باک هم درو میگوید .در ای موردا شاهد مهیدانهد
که نمیتواند مضات را فریب دهد و مصد فریب منتفهی اسهتا ولهی بهاک ههم شههادت
درو میدهد .دانخآموکانی را تصور کنید که مرتکب تقلب شدهاندا آنان اک سهویی
میدانند که اگر اعتراف نکنند تنبیه نمیشهوند و اک سهوی دیگهرا مهیداننهد کهه نهافم

مفهرل شناسر اروغ ا ،ن اه انردشمنران مسلمان و عیبر (گفی ر با ا یی علر ا هی سیمررخ)

میشود و شهادت درو میدهد .در ای موردا او نههتنها مصهد فریهبدادن دادگهاه را

مدرسههه بههر تقلههب آنههان آگههاه اسههت و نمههیتواننههد او را فریههب دهههد .درو ایهه
 . 1منظور کنانی است که هدفشان فق گفت جملۀ خ ایی استا حتی اگر سصنشان هیچ باور غل ی ایجاد نکند.
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دانخآموکان نه برای فریبدادنا بلکه برای گریز اک تنبیه اسهت .نتیجهه اینکهه اگرچهه
مصد فریب در بنیاری اک درو ها وجود داردا شرط ضروری درو نینت.
 منئله دیگری که در م الاات شصصی به آن رسیدم مباحث مربوط بهه گفهت یها

نگفت حقیقت به دیگری و ارتبهاط آن بها درو اسهت .جهایی میخوانهدم کهه کانهت
درو را حتی به نیت کتمان حقیقت برای حفهو جهان دیگهری نیهز جهایز نمیشهمرد؛
چون او درو را م لقاً ممنوع میداننت .نظر اندیشمندان غربی در توجیه ای نگهاه و
نظریه کانت چینت؟
 کنانیکه مانند کانتا دروغگویی را م لقاً ممنوع میدانندا کوشهخ مهیکننهدتاریف بنیار محدودی اک درو ارائه دهند تها مثهالههای نقضهی کهه در مقابهل دارنهد
توجیهه شهود .در نقهض دیهدگاه کانهت ایه مثهال را کدهانهد کهه مهاتلی خ رنها

در

جنتجوی کنی است و اک شما مکان اختفای او را میورسد .بیشک در ای صهورت
درو گفت برای حفو جان دیگری جایز است و مهیتهوان ماتهل را گمهراه کهردا امها
کانت مصالف بوده و ماتقد است حتی در ای صورت هم نباید درو گفت .شهماری
اک ویروان کانت برای اینکه حکم خه ف بهداهت کانهت را توجیهه کننهدا تاریفهی اک
درو ارائه داده اند تا ایه مهورد را اک ذیهل درو خهارج کننهد .م هابق دیهدگاه آنهان
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مؤلفه های درو اک ای مرار است که جملۀ خ ایی م رح شودا گوینده بهه خ هابودن
آن جملههه بههاور داشههته باشههدا گوینههده مصههد فریههبدادن مصارههب را داشههته باشههد و
درنهایتا مصارب حق داننت حقیقت موردبحث را داشته باشد .م ابق ایه تاریهفا
در مثال یادشدها ماتل حق داننهت محهل مربهانی را نهدارد .درنتیجهها خه ف حقیقهت
گفت در ای مثالا درو نینت.
به نظر میرسد ای تاریف اک جنبههای دیگری هم اشهکال دارد؛ چهون حقیقهت
یک امر ذاتی استا البته در دیدگاه مارفتشناختی غیر کانتی .اگهر حقیقهت را یهک
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امر ذاتی بدانیما گفت حقیقت یک امر عرضی است؛ یانی بها توجهه بهه شهرای ی کهه

وجههود دارد و مصارههب آن را حههس میکنههدا گفههت حقیقههت بههه او اتفههاق میافتههد
نههه اینکههه شههرای فههدای ذاتیههت چیههزی بشههود و باعههث شههود شههرای را بهههرور کلههی
فراموز کنید .به تابیر دیگرا آنچه اصالت دارد گفت حقیقهت بهه دیگهری اسهتا نهه
گفت حقیقت به هر کنی.
 ای توضی شما کام ً درست است .البتهه مه توضهی شهما را ای گونهه کامهلمیکنم که اگر بپهذیریم حقیقهت را در ههر شهرای ی بایهد بهه دیگهری گفهتا در ههر
مههومایتی بایههد بپرسههیم آیهها فهه ن شههصص حههق داننههت حقیقههت را دارد یهها خیههر؟
مصارب حق شنیدن حقیقت را داشته یها خیهر؟ بههع وها ایه تاریهف بهاکهم مشهکل
ممنوعیت م لق درو را برررف نمیکند؛ تصور کنید کنی جراحی ملب انجهام داده
و به توصیه وزشکان بهه ههیچ وجهه نبایهد دچهار اضه راِّ شهود .اک مضهاا تنهها فرکنهد
او در تصادف کشته میشود .بیمارا باد اک جراحیا سهرا فرکنهد خهود را میگیهرد و
علت اینکهه وی بهه م مهاتخ نیامهده اسهت را جویها میشهود .در اینجهاا بههرور م هف
برای نجات جان ودر درو گفت جایز استا اما شرط چهارم ویروان کانت نمیتوانهد
ایه مههورد را اک دایههره درو خههارج کنههد؛ چراکههه وههدر حههق دارد اک سرنوشههت تنههها
فرکند خود م لف شود.
 عهههدهای مثهههل دیویدسهههون در تاریهههف درو ا رویکهههرد جدیهههدی دارنهههد
و فههههار اک مبههههاحثی کههههه در حههههوکش ک سههههیک دربههههارش درو گفتههههه شههههدها

در مفهومسههاکی آنا درو را نههوعی افهههار و اعهه م داننههتهاند .منظههور دیویدسههون
اک افهار و اع م چینت؟
 -دیویدسهههههون در مقالههههههای بههههها عنهههههوان «فریهههههب و تقنهههههیمبنهههههدی»

مفهرل شناسر اروغ ا ،ن اه انردشمنران مسلمان و عیبر (گفی ر با ا یی علر ا هی سیمررخ)

همچنی ا نمیتوانیم بر درو بودن هیچ جملههای حکهم کنهیما مگهر آنکهه بهدانیم آیها

( )Deception and divisionبه یکی اک امنام فریب یانی «خودفریبی» ورداختهه و بهه
تاریف درو نیز اشاره کرده است .او ماتقد است درو نوعی افهار و اع م اسهت و
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برای آن دو شرط برشمرده است؛ یکی اینکهه گوینهده مصهد کنهد خهود را بهه چیهزی
باورمنههد نشههان دهههد کههه بههدان بههاور نههدارد .دوم اینکههه گوینههده مصههد کنههد مقصههود
خهههههود را اک شهههههنوندگان مصفهههههی نگهههههه دارد .م هههههابق نظهههههر دیویدسهههههونا
«افهههارکردن» همچههون س هؤالکردنا دارای مههوت و مههدرتی اسههت کههه مهها آن را بههه
سصنانمان ننبت مهیدههیم؛ بهه عبهارت دیگهرا افههارکردن فقه گفهت یهک جملهه
ربههق مواعههد دسههتوری نینههتا بلکههه مصههد ایهه اسههت کههه شههنوندگان جملههه را
به نحو خاصی در

کنند؛ یانی گوینهده بهه شهنوندگان وانمهود مهیکنهد کهه جملهۀ

گفتهشده صحی است.
 آیا اندیشمندان دیگر نظریه دیویدسون را بن داده و اک آن ویروی کردهاند؟

 -بله کارسونا فالیس و استو

 -البته با تفاوتهایی که در ادامه عهری مهیکنم

 مههروج نگههاه دیویدسههون بودهانههد .دروامههفا نظریههه دیویدسههون هههم وایههه و اسههاسدیدگاههای جدید دربارش تاریف درو شده و هم محل اخت فنظرههای گونهاگونی
مرار گرفته است؛ برای مثالا اک نظر چیشولم و فهه افههارکردن چیهزیا بهه بهاور مها
وابنته است .بهرور مشصصا شما کمانی چیزی را افهار میکنید که چیزی بگوییهد و
باور داشته باشید که در مومایتی هنتید که شنوندگان دربارش دو امر توجیه مهیشهوند؛
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اینکه شما به آنچه میگویید باور دارید و شما مصد دارید دیگران باور کنند کهه شهما
محتوای سص خود را باور دارید .بنهابرای ا تاریهف آنهها بهر ایه اسهتدالل بنها شهده
است که اگر جملۀ  xرا به  pبگوییم و ماتقد باشیم که با گفت  xبه pا  pباور میکنهد
که ما به  xماتقدیم و باک ماتقد باشیم که با گفت  xبه pا  pباور میکنهد کهه مها مصهد
داریم  pباور کند که ما به  xماتقدیم و اعتقاد داشته باشهیم کهه  xخ اسهتا بیتردیهد
ای جمله درو است.
در اینجا آنچه باید بهرور خاا به آن توجه داشته باشیم ایه اسهت کهه ربهق ایه
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تاریفا درو تنها کمانی صادق است که ما موفق شویم مصارب را فریهب دههیم و او

سص ما را باور کنهد .ایه تاریهفا تئهاتر و ل یفهه را اک ذیهل درو خهارج مهیکنهد؛
چراکه در ای موارد گوینده باور ندارد که شنوندگان بهاور دارنهد کهه او بهه محتهوای
سصنخ باور دارد؛ اگرچه اشکاالتی هم به ای تاریف وارد است.
اندیشمند دیگرا توماس کارسون است که بر مبنای نظریۀ دیویدسون ماتقهد اسهت
جمله ای درو است که ای سه خصوصیت را داشته باشد :جملۀ خ هایی گفتهه شهودا
گوینده به خ ابودن جمله باور داشته باشهد و بیهان جملهه در بافهت و مهالبی باشهد کهه
گوینده صدق آن را تضمی کند .چنی جملهای بیتردید درو است .در اینجا رکه
وجود دارد؛ بههمی دلیلا ای جم ت شنونده را بهه اعتمهاد و وهذیرز سهص دعهوت
می کنند .دعوت مصارب بهه اعتمهاد بهر سهص ا بهه ایه ماناسهت کهه گوینهده صهدق
محتوای جمله را تضمی میکنهد .البتهه ضهمانت صهدق همیشهه صهری نینهتا بلکهه
گاهی ضمانت صدق را بهرور ضمنی در سص مییابیم .بنابر نظر کارسهونا ضهمانت
صدق جمله به مصد و باور فرد وابنته استا نه بهه وامایهت .در ایه صهورتا دربهارش
شوخیا اگر فرد باور داشته باشد که در مومایت شوخی استا ک مخ درو نینهت؛
درنتیجه ضمانت صدق وامای مه

نینهتا بلکهه بایهد ایه را در نظهر بگیهریم کهه

گوینده ماتقد است ضمانت صدق وجود دارد یا خیر؟
دن فالیسا اندیشمند دیگری اسهت کهه مهدافف نظریهه دیویدسهون اسهت .او بها رد
تاریف کارسونا تاریف جدیدی اک درو  -البته بر مبنای دیدگاه دیویدسون  -ارائهه
کرده اسهت .فهالیس درو را «افههار سهصنی کهه بهه کهذِّ آن بهاور داریهم» تاریهف
میکند .در اینجاا الکم است به مانی «افهارکردن» دمت کنیم .فالیس در توضی ایه
واهه اک اصل کیفیت اولیه وائول گهریس (( )Paul Griceآنچهه بهه خ هابودن آن بهاور

مفهرل شناسر اروغ ا ،ن اه انردشمنران مسلمان و عیبر (گفی ر با ا یی علر ا هی سیمررخ)

اصلی تاریف کارسون «ضمانت صدق» اسهت .در جمه ت مامهولی ضهمانت صهدق

داری به کبان نیاور) بهمنزلۀ یک نرم گفتگهو کمهک میگیهرد .نهرمههای اجتمهاعی یها
همان هنجارها به گونهای هنتند که ماموالً افهراد آنهها را رعایهت مهیکننهد و تومهف
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دارند دیگران نیز آنها را رعایت کنند .بهرور مشصص هنجار «چیزی را کهه بهه خ ها
بودنخ باور داری به کبان نیاور»ا در هر گفتگوی عادی در جریهان اسهت و مها اک ایه
حقیقت م لف هنتیم .درنتیجها اک نظهر فهالیس «افههار کهردن» یانهی شهما جملههای را
بگویید و باور داشته باشهید در مهومایتی هنهتید کهه نبایهد آنچهه غله اسهت بهه کبهان
آورید؛ به عبارت دیگرا شما تنها کمانی دروغگو هنتید که چیزی را بگویید که بهدان
باور ندارید و بدانید که نرم گفتگو (نگفت چیزی کهه بهدان بهاور نهداریم) در جریهان
است .با ای توضیحاتا فالیس درو را ای گونه تاریف میکنهد :جملهه  xرا بگهویم
و باور داشته باشم کهه ایه جملهه را در حهالی میگهویم کهه اصهل اولهی محهاوره در
جریان است (جمله ای را که به خ ابودن آن باور داریا ابراک نکه ) .درنهایهتا بهاور
داشته باشم که جمله  xخ است.
آنههدراس اسههتو ا آخههری تاریههف را اک درو بهها تأکیههد بههر واهه «افهههارکردن»
ارائه کرده است .براساس تاریف اوا فهرد تنهها کمهانی دروغگوسهت کهه جملههای را
بگویههد کههه بههدان بههاور نههدارد و ویشههنهاد بدهههد کههه ایه جملههه بههه باورهههای عمههومی
( )common groundاضافه شود .اینکه ویشنهاد دههیم گهزارش الهف بهه بهاور عمهومی
اضافه شودا به ای ماناست که همۀ افرادی که مصارهب گفتگهو هنهتند آن گهزاره را
اخالق /سر و چهارل /سابسیان 1398

بپذیرند .بنابرای ا شما مصد نکردید که همۀ مصاربانتان صهدق گهزارش الهف را حقیقتهاً
باور کنندا بلکه تنها امید داریهد کهه صهدق گهزارش الهف را مفهروی بگیرنهد .بها ایه

توضههیحاتا تاریههف اسههتو

اک درو چنههی اسههت S :جملههۀ  Pرا بههه  XبگویههدS .

ویشنهاد بدهد که Pبه باوری مشتر

تبدیل شود S .باور داشته باشد که  Pخ است.

 آیا امروکه ای تااریفا ما را به یک تاریف نهایی اک درو در میان اندیشهمندان
غربی میرساند؟
 -بلها تقریباً ای تااریف و بههویژه تاریفهی کهه دیویدسهون بها رویکهرد جدیهدز
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ارائه کرده استا بنیار مهم و ورکاربرد است .البته تااریف فالیس و استو

(با الههام

اک همان نظریهۀ دیویدسهون) آخهری تاهاریف ارائهشهده اک درو در غهرِّ محنهوِّ
میشوند .استفاده اک واهه «افهارکردن»ا نق ه موت ای دو تاریف محنهوِّ میشهودا
اما تبیی ای واهه در ای دو تاریف به کاوز بیشتری نیاک دارد.
 درو اک نگاه اندیشمندان منلمان چه تاریف و محدودش مانایی دارد؟
 تمام تااریف ارائه شده اک درو در دنیای اس م را میتوان در سه دسته خ صههکرد :اول اینکه باضی درو را گزارز خ ف وامف مانی کردهاند؛ دستهای دیگهر در
تاریف درو گفته اند که درو ا گزارشی خ ف وامهف بها علهم بهه آن اسهت و دسهتۀ
واهه «گزارزدادن» لحها شهده اسهت .بهه نظهر بنهده اک میهان ایه تاهاریفا تاریهف
اول وههذیرفتنی نینههت؛ چههون فههردی کههه اک روی غفلههت سههص خ ههایی گفتههه باشههدا
در عرف به او دروغگو نمی گویند .بنهابرای ا تاریهف درو را در مهوارد دوم و سهوم
جنتجو میکنیم.
 آیا تااریف آنها اک درو شباهتی به نگاه و رویکرد غربیها به ایه مفههوم دارد
یا در یک بافت و شبکۀ مانایی دیگری درو را مفهومساکی کردهاند؟
 بلها م اا ای راب ۀ ماناییا هم اک نظر مارفتشناختی و هم اک نظر کبانشهناختیابی اندیشمندان ما و غربیهها وجهود دارد؛ دروامهفا تاهاریف آنهها مرابهت کیهادی بها
تاریف درو ل مبتنی بر افهارکردن دارد .واهههایی چون اعه ما الخبهارا الفههاما ارشهاد
غیر و ...ای مرابت مانایی را نشان میدهند.
 یانی ای مفاهیم را چیزی ماادل افهارکردن گرفتهاند؟
 بلها به نظر بنهده افههارکردن کهه در ذهنیهت غربهی بهرای تاریهف درو وجهودداردا همان اخبار و گزارشی است که اندیشمندان منلمان بهرای تاریهف ایه مفههوم

مفهرل شناسر اروغ ا ،ن اه انردشمنران مسلمان و عیبر (گفی ر با ا یی علر ا هی سیمررخ)

سوم درو را گزارشی میدانند که خ ف عقیدش اننهانی اسهت .در ههر سهه تاریهفا

ارائه کردهاند .بهرور کلی در ذه اندیشهمندان اسه می جمه ت  -اعهم اک خبهری و
انشایی  -برای ابراک دعاوی و ادعاهای نفنانی وضف شده است .م جملهای را به نقهل
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اک آیت ِهال خویی نقل میکنم تا منئله روش شود .ایشان در کتهاِّ «مصهباح الفقاههه»
(1417قا ج  :1ا )398 - 397میفرمایهد :هیئهت نوعیهه جملهههای خبریهه و انشهاییه
برای ابراک صور ذهنی و دعاوی نفنانی یا مقصود درونی یا ههر چهه میخهواهی اک آن
تابیر کنیا وضف شده است .واضف [هرکس که میخواهد باشد]ا متاههد شهده [و بقیهه
اک او تبایت کردهاند] که هرگهاه اراده کهرد کهه چیهزی اک دعهاوی نفنهانی و مقصهود
خود را ابراک کند اک گفتاری که مشتمل بر هیئتی خاا است و با آن مقصهود خهود را
ادا میکنندا استفاده کند .ای مرحلها یانی ابراک مقاصد نفنهانی بها اسهتفاده اک جملهها
میان جم ت خبریه و انشاییه مشتر

است.

 وس میان آنچه در وامایت بیرونی اتفاق افتاده و آنچه فرد دربارش آن ادعها کهرده
و با نگاه نفساالمری خود یا همهان مقصهد نفنهانیاز ایه وامایهت را بهر آن من بهق
کرده استا ارتباط تنگانگی وجود دارد و ای راب ه است که امکهان تحقهق درو را
دربارش یک ک م ایجاد میکند.
 بلها ای دمیقاً همان نتیجهای است که در تحلیل وامایت و مصد نفنانی بهه تابیهرمرحوم خویی میتوان گرفت .ایشان درای باره میگوید :دعاوی و مقاصد نفنهانی بهه
دو صورت است :اول اینکه مقاصد نفنانیا امر اعتباری محض و مائم بهه نفهس ماتبهر
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است؛ به ای مانا که فرد امری را در ذه خهود اعتبهار کهرده و سهپس بها بههکاربردن
لفظی اک آن حکایت میکند که ای جمله انشائی خوانده میشود و به صدق و کهذِّ
متصف نمیشود .دوم اینکه جملۀ ما حاکی اک امر دیگری باشدا حهال چهه محکهی اک
مضایای خارجیه باشدا مثل میام کید در خارج و چه اک اوصاف نفنانیه باشدا مثل علهم
و شجاعت و ....در ای صورت اگر حکایت م ابق با وامف محکی باشدا صادق و اگهر
مصههالف بهها وامههف محکههی باشههدا کههاذِّ اسههت .بههدی ترتیههبا روشه مههیشههود کههه
«گزارزدادن» غیر اک «گفت » است .در درو شهصص فقه سهص نمهیگویهدا بلکهه
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ع وه بر آنا با استفاده اک هیئتی که حکایت اک امهر دیگهری داردا بهه ابهراک دعهاوی و

مقاصد نفنانی و ارادش افهام مانای منتامل مهیوهرداکد .بهه مهول تههانویا در درو اک
هیئتی (جم ت خبریه) استفاده میشود که به ومهوع امهری در خهارج اشهاار دارد؛ بهه
همی دلیل است کهه نهزد عقه احتمهال م ابقهت و عهدمم ابقت آن وجهود دارد .در
اینجهها منظههور اک خههارجا امههری واماههی و عینههی در خههارج نینههتا بلکههه مههراد امههری
خهارج اک حهاکی اسهت؛ چهه خهارجا واماهی باشهد و چهه نفساالمهر اراده شهود .ایه
برخ ف ننبتهای انشایی است که در آن حکایتی وجود ندارد و گوینده مث ً رلهب

است که کمدی ها با عنوان «استندآپ کمدی» برای خنداندن مردم در رسانۀ ملهی بهه
شوخی روایت میکنند .شاید یا بهرور م فا ایه رویهداد خنهدهدار وامایهت خهارجی
ندارد و همۀ مردم هم میدانند که صرفاً به نیت شوخی و خنداندن آنها بیان میشهود.
آیا ای ها اک نگاه اس می در کمره سص یا ک م درو مرار دارند؟
 همان رور که ویخ اک ای عری کردما در اندیشۀ غربی مید «مصد فریب» بهرایخروج شوخی اک ذیل تاریف درو لحا شدا اما در تاریفی که فقهها اک درو ارائهه
دادهاندا بهرور کلیا واهه الخبار یها گهزارزدادن شهامل شهوخی نمهیشهود .دروامهفا
ک م شوخی یا همان هزل به دو صورت است :صورت اول اینکه گاهی فهرد اک وامهف
خبر میدهدا امها ایه اخبهار جهدی نینهتا بلکهه گوینهده مصهد مهزاح دارد .در ایه
صورت چون ک م او م ابق وامف نینهتا او کهاذِّ اسهت و نیهت مهزاحا جملهۀ را اک
کذِّبودن خارج نمیکند؛ چراکه تاریف کهذِّ شهامل ایه صهورت ههم میشهود.
صورت دوم جایی است که الخبار اک وامهف نینهت و هیچگونهه مصهد حکهایتی وجهود
ندارد؛ به ای مانا که متکلم انشای باضی اک ماانی را به مصد مزاح انجام مهیدههد .در
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وجود ننبت یا عدمخ را دارد یا حنرت اک دست رفت آن را میخورد.
 یکی اک الخبار و گزارزهایی که اتفاماً امروکه باِّ شدها رویدادهای خنهدهداری

ای مورد مصارب نیز در وی صدق و کذِّ سص نینت .فقهاا شوخی نوع اول را کهه
در اص

ح به آن کذِّ در مقام هزل میگویندا حرام میدانند و روایاتی کهه کهذِّ
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حتی به شوخی را ممنوع میدانندا بر ای صورت حمل میکننهد کهه در آنا که م اک
روی جدیت اما با هدف هزل گفته شود .اما صورت دوم را که الخباری در آن وجهود
ندارد و ک م فامد مصد تحقق مدلولخ است؛ اک تاریف کذِّ خهارج و درنتیجهه آن
را جائز میدانندا همانرور که سیرش متشرعه نیز ای جواک را تأیید میکند.
 یانی در ای تحلیلهها در نظرگهرفت یها بنه میهد یها مؤلفهه مصهد فریهب اصه ً
ضرورت ندارد؟
 به نظر بنهده بها توجهه بهه اینکهه در اندیشهۀ اسه می اک واههههایی چهون اخبهار وگزارزدادن استفاده میشودا بهه در نظرگهرفت «مصهد فریهب» بهرای ایه واهههها در
تاریف درو نیاکی نینت؛ چون مصهد فریهب در جهایی م هرح مهیشهود کهه اک واهه
«گفت » (نه الخبار) استفاده شود.
 آیا میان سص خ ف وامف و سص خ ف عقیده  -اک ای نظهر کهه کهدام درو
ملمداد میشود  -هم میتوان تفاوتی اک نگاه اندیشمندان اس می و غربی مائل شد؟
 بهتر است سهؤال شهما را بههرور مبنهایی واسه دههم تها ههر دو دیهدگاه غربهی واس می دربارش ای موضوع روش شود .برای ای منئله چهار حالهت میتهوان تصهور
کرد :حالت اول ای است که سص گفتهشده م ابق وامهف (ننهبت خهارجی) و م هابق
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عقیده (ننبت ذهنی) باشد .در ای صهورتا ربهق تاریهف غربهی و اسه میا شهصص
صادق است .حالت دوم ای است که سص گفتهشدها مصالف وامف و مصهالف عقیهده
باشد .در ای صورتا شصص م ابق تاریهف غربهی و اسه می کهاذِّ اسهت .حالهت
سوم ای است که سص گفتهشهده مصهالف وامهف و م هابق عقیهده باشهد؛ بهرای مثهالا
شصصا امری را به کبان بیاورد که در وامف خ است اما او به صهدق آن ماتقهد اسهت.
ای فردا م ابق تاریف غربیا دروغگو نینهت؛ کیهرا اک نظهر آنهان الکم اسهت فهرد بهه
خ ابودن جمله باور داشته باشهدا امها در اندیشهه اسه می در دروغگوبهودن ایه فهرد
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اخت ف وجهود دارد .حالهت چههارم ایه اسهت کهه سهص گفتهشهده م هابق وامهف و

مصالف عقیده باشد؛ برای مثالا منافقان به نبوت ویامبر شهادت دادندا امها اکآنرو کهه
بهه محتهوای سصنشههان عقیهده نداشههتندا خداونهد آنهان را اک دروغگویههان برمهیشههمرد
(منافقون .) 1 :براساس تاریف غربی به ای صورت نیز درو ار ق نمیشود؛ چراکهه
ای خبر م ابق وامف است.
در اندیشههه اس ه می ربههق تاریههف اول (گههزارز خ ه ف وامههف) و دوم (گههزارز
خ ف وامف با علم به آن) نیهز ایه صهورت درو نینهتا امها براسهاس تاریهف سهوم
(گزارز خ ف عقیده) ای مورد درو است .مائ ن به تاریف سهوما تفکیهک میهان
اما در کذِّ مصبریا گوینده چیزی که اعتقاد ندارد به کبان میآورد .سهص خداونهد
در ای آیه و درغگو خواندن منافقان نیز نافر به کذِّ مصبری است .بهدی ترتیبا در
اندیشههه غربههی و ربههق تاریههف اول و دوم اندیشههمندان اسهه میا کههذِّ مصبههری
بدون کذِّ خبری وجود نداردا اما براسهاس تاریهف سهوم اسه میا کهذِّ مصبهری
بههدون کههذِّ خبههری وذیرفتههه شههده اسههت .درنتیجههها همههی کههه شههصص سههص
خه ف عقیههدهاز را بگویههد کههاذِّ اسههت و تنههها مصالفههت بهها عقیههده مه

تایههی

صدق و کذِّ است.
 چه نتیجهای برای شهما در حهوکش مفهومشناسهی درو اک نگهاه غربهی و اسه می
حاصل شده است و وجه تفاوت کار شما با دیگران چینت؟
 نتیجهگیری خود را اک مباحثی که م رح شدا در مالب چند جملهه بیهان مهیکنم.نتیجۀ اول ایه اسهت کهه غربیهها در سهالهای اخیهر در تااریفشهان اک درو ا اک واهه
افهارکردن استفاده کهرده و درو را بههرور خ صهه «افههار آگاهانهه امهری خه ف
وامف» تاریف کردهاند .دوم اینکه ای تاریهف مرابهت کیهادی بها تاریهف اندیشهمندان
منلمان اک درو (با تأکید بر واهش «الخبار /گزارزدادن») دارد .منظور اک الخبهارا ابهراک
دعاوی نفنانی بهوسیله هیئتی خاا است که حاکی اک امر دیگری در خارج یا نفهس
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کذِّ خبری و مصبری را م رح میکنند؛ در کذِّ خبریا خبر خه ف وامهف اسهتا
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االمر است .سوم اینکها صهرفنظر اک میهودی کهه اک مانهی درو یانهی «افههار امهری
خ ف وامف با علم به آن» به کار رفته استا ایه تاریهف مشهابه تاریهف اول اک درو
در دنیای اس م است؛ یانی همان الخبار آگاهانهه اک امهری خه ف وامهف .افزونبهرای ا
واهه اخبار در تاریف اول (اخبار خ ف وامف) و تاریف سوم ( اخبار خه ف عقیهدها
چه خ ف وامف باشد چه نباشد) مشتر

است .نتیجۀ آخر هم اینکه در تاریهف اخیهر

غربیان اک درو ا برخ ف تاریف سهمؤلفهایا مید «مصد فریب» وجود ندارد و ته ز
میشود مانایی اک افههارکردن ارائهه شهود تها بهه ایه میهد بهرای خهارجکردن ل یفهها
شوخیا تئاتر و ...نیاکی نباشد .با ای حالا تفاوت کار بنده با باضی اک تحقیقهات کهه
مید مصد فریب را در تاریف درو لحا میکنندا ای است کهه امبهات کهردهام کهه
همی رویکرد که درو را به گونهای مانا کنیم که به مید مصهد فریهب نیهاکی نباشهدا
نزد اندیشمندان منلمان بهویژه فقهای شیاه ماننهد آیهت ِهال خهویی نیهز وجهود داشهته و
آنان اخبار را به گونهای (فار اک مید مصد فریب) مانها کردهانهد کهه شهوخیا ل یفهها
تئاتر و ...را شامل نشود .بنابرای ا ما اک ای نظر در تاریف درو بها اندیشهمندان غربهی
در یک منیر مرار داریم.
 ضم تشکر مجدد اک حضور حضرتعالی در ای گفتگوا در وایان ل فاً منهابای
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دربارش ای موضوع مارفی کنید تا خواننهدگان بهرای م الاهه و تامهق بیشهتر بهه آنهها
مراجاه کنند.
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