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 لهمقدمه و بیان مسئ

د  و ده مران اترالمی مطریح شر    بحث صدق و کذب خبی از قین دوم هجیی ده میران متکلّ 

. برود  اتر   همواه  موهد توجه ، ده طول تاهیخ فلسفه و کالم اتالمی، های کالمیتیی بحث

آن نبودنرد   شراید ده اندیشرۀ   ام و جاحظ بصریی ر  ابیاهیم نظّ کنندگان آن ر  نخستین مطیح

ده آغراز  . تدهیج ده مباحث بالغری واهد شرد  هد، وای بگیدضوع واهد مسائ  بالغی که این مو

خبریی و  : انرد قسرم تقسریم کرید     علم معانی، ده بحث پییامون انواع جملره، آنهرا ها بره دو   

وارۀ صردق و کرذبب خبری مطریح شرد        ده میزبندی میان جملۀ خبیی و انشایی، مق. انشایی

 .«و غیی آن انشایی ات ، خبیی، ای که قاب  تصدیق و یا تکذیب باشدهی جمله» :ات 

، نباشرد   واقعیّر  و چنانچه مطابق برا  ،  واقعیّ مطابق  آن ات  با معیاه تصدیق خبی، 

، نیا گفته شد  ات  کره صردقب خبری    و. «ما یَحتَمِ ُ ااصِدقَ و ااکِذبَااخَبَیُ » :کذب ات 

جراحظ بصریی   . هی چند کره آن اعتقراد خطرا باشرد     ،مطابق  آن ات  با اعتقاد گویند 

خراهجی و نیرا اعتقرادِ      واقعیّر ِ عباهت ات  از مطابق  آن برا  ، معتقد بود که صدقب خبی

و کذبب ،  واقعیّ صدقب خبی مطابق  آن ات  با  اند، گفته .(71-71: تابی، ااتّفتازانی)« گویند 

نظّام معتااری معتقرد    .(35: 7711 ،اشمیااه)خاهجی    واقعیّ ِخبی عدم مطابق  آن ات  با 

و کذبب خبری عردمب مطابقر  آن    ، مطابق  خبی ات  با اعتقادِ متکلّم، صدقب خبی»بود که 

خرود معتقرد   « زیدٌ أمرین  »خبیب ۀ نظّام هیگا  گویند قیدۀمثال ، به ع. ات  با اعتقادِ متکلم

 .ترخن او صردق اتر     ه واقع زید متّصف به امان  نباشد ر اگیچه د به امان ِ زید باشد ر 

برین صردق و کرذب    ۀ واترط انکاه کید  و به، انحصاه خبی ها ده صدق و کذب ،جاحظامّا 

به این  متکلّم  با اعتقادِ، قعاو صدقب خبی مطابق  خبی ات  با واۀ به عقید.   شد  ات ئقا

هیگرا  نسرب    : انرد نیرا گفتره   و. (52-53: 7517 ،هجایی)« که آن خبی مطابق با واقع ات 

غیری ایرن    ده و، خبری هاتر   ، مطابقر  کنرد  ( مصداق)با نسب  خاهجی ( مفهوم)کالمی 

 .(26: 7521، نژادهضا) ات  صوهت دهوغ

شراهد مثرال  ، انرد اه  کالم و فلسفه برود  ، مسئلهکنندگانب این  ازآنجاکه نخستین مطیح

، آنران همرواه  ده مبحرث صردق و کرذب     . هایی هم که اهائه شد ، باف  منطقی داشته ات 

ایرن ده حراای اتر  کره     . اندعلمی و شفاف فیض کید های  خبیی ها از نوع گااه های  گااه 

 گییرا از ، ادبری هرای   کره ده گرااه    داهای شاکلۀ علمی و شفاف نیسرتند؛ چنران   هااکثی گااه 

 .ات  که از نظی آنان مغفول ماند  ات ای  مسئلهو این  .دشومنطقب زبانب علمی مشاهد  می
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ن ده و معاصریا  عقاید قدما: های زیی ات پاتخ دادن به پیتش ،هدف از این پژوهش

 وهرای علمری   خبریی چیسر ت تفراوت گرااه     های  هابطه با تنجش صدق و کذب گااه 

ادبری  هرای   های ادبی کدام ات ت ده بیهتیب صدق و کذبب خبری ده گرااه   با گااه  شفاف

 هتدت می کدام شیو  دهت  به نظی

 

 پیشینة تحقیق

های زیادی ر به طوه مسرتق  ر صروهت     صدق و کذبب خبی، پژوهشۀ هیچند که ده زمین

لۀ صردق و کرذب   خاصی به مسرئ ۀ باید به دو مقااۀ زیی که هی کدام از زاوی نگیفته ات ،

 :اند، اشاه  کیدنگییسته

 :7512هادمرید،  )« های خبیی و بیهتی صدق و کذب آن ده زبران و ادبیرات  جمله» .7

777-756). 

تنها میبوط به امروه عینری    «مطابق  خبی با عاام واقع»مذکوه ۀ به نظی نویسندۀ مقاا

بایرد  هرای خبریی ده ادبیرات    بریای جملره  . توان با آن تنجیدات  و اموه ذهنی ها نمی

محتریم هاهکراه مشخصری ها بریای هفرع ایرن        نویسندۀامّا  ؛ای اهائه گیددتعییف جداگانه

نقد و نظیهای جدیرد   ۀفتح بابی بود  ات  بیای اهائ، با این وجود ؛نقیصه اهائه نداد  ات 

 .های خبییپییامون صدق و کذبب جمله

  .(553-773: 7511صفی، تباه)« ایبیال پس  ااهیاتصدق ده  مسئلۀبیهتی » .5

و بره طروه    داد  قریاه مروهد بیهتری    ااهیرات لۀ صدق ها از منظی مسئ، نویسندۀ مقااه

. متمیکرا شرد  اتر     (George Lindbeck)مشخص بری هوی عقایرد جروهی اینردب      

از  هرای اینردب  برود  اتر  ر     که از نروآوهی گیش دهون تیستمی و مقوای به صدق ر  ن

مقااۀ فوق به طوه مستقیم برا   هیچند. کشید  شد  ات بوتۀ نقد به  توی نویسندۀ مقااه

صردق و   مسرئلۀ های ادبی اهتباطی نداهد، افق دیدِ ما ها نسب  به صدق و کذب ده گااه 

 .کندمی تی وتیعکذب 

 

 شناسی خبر از ديدگاه زبان اصلی پیکرة 

ی رنباشد و بر  تیی باهگائی از تاخ  ره جرک ای یۀ زبانیرآن زنجی ،شناتی از دیدگا  زبان

: 7526صرفوی،  )شود  می داهای پیامی کام  و مستق  باشد، جمله نامید ، شمِ زبانی اتاس
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تاخته شد  ، خبیی چنانچه از هوی اصول و قواعد حاکم بی توانشب زبانی و هی جملۀ. (26

ده زبان با ته گریو  از قواعرد تری و کراه     . ات  و نقصی بی آن متیتّب نیس باشد، کام  

از این ته گیو  ده جمله هعای  نشرد  باشرد، مفهروم آن جملره      ی  هیداهیم و چنانچه 

قواعد آوایی، هوابط آواییب  .قواعد معنایی -5قواعد نحوی  -5قواعد آوایی  -7: میدود ات 

تاخ  آوایریب  ، نانزبا بدین تیتیب که بیای فاهتی. کندها ها مشخص میکلمات ده جمله

زبانی با  هیچ فاهتی»بیای مثال، .  ِ غیی از آن میدود ات خاصی قاب  قبول ات  و تاخ

هامرین و ماشرین و   »دانرد، واری چرون نظیری آن ده     ها نمی «جاژین»واژۀ این که معنای 

ده حراای کره   . وجود داهد، بنابیاین از احاظ قواعدِ آوایی، تاخ ِ قاب  قبوای داهد «جاایا

بریای یر     آوایی ات ،ۀ چون خاهی از قاعد [نوعی اتم صوت] (ŝtlep)شَتلِپ ۀ واژ مثال ،

صرحیح و   «کتاب ها خواندم»نحوی، جملۀ خبییب  به احاظ. زبان قاب  قبول نیس  فاهتی

امّرا   ؛(فعر  متعردی  + ها + مفعرول )حروی اتر    بق با قاعدۀ نزییا مطا. بدون اشکال ات 

، قواعرد معنرایی  . زییا مطرابق قاعردۀ نحروی نیسر      ،غلط ات  «خواندم ها کتاب»جملۀ 

 «کتابی خییرد صندای » وای جملۀ، کند می ها دهت  معیفی «پدهم کتابی خیید»عباهتِ 

 .(75و 26: 7526صفوی، )« کندها قبول نمی

چنانچه مطرابق   ی ر از خبیی یا انشای عمّار ای   هی جمله ،شناتی زبانبنابیاین از منظی 

 .ب نیس با قواعد آوایی و نحوی و معنایی باشد، صحیح ات  و هیچ نقصی بی آن متیتّ

 

 مان اسالمیفالسفه و متکلّ آثار درگردش صدق و کذب خبر 

هتررااۀ هررای افالطررون ده ترروان از خررالل گفتررهنخسررتین تعییررف دهبرراهۀ صرردق ها مرری

نشرد  کره از وضروح و هترمی  چنردانی بیخروهداه       هیچنرد  مالحظه کرید؛ « توفیس »

     اقرروال اهتررطو پییامررون صرردق و کررذب  بعررد از افالطررون، . (7361، 5ی: 7521افالطررون، )

   یعنرری ] نیسرر ، موجررود»: ده تلقرری او اگری بگرروییم .  وضروح و هتررمی  بیشررتیی یافرر 

     یعنری نراموجود، وجرود    ] ود، هسر  نراموج »: و یرا گفتره شرود   « [موجود، وجرود نرداهد  

یعنی موجود، ] «هس ، موجود»: یمو چنانچه بگوی. ، کذب ات هایی گااه چنین « [داهد

   . (777: 7525اهترطو،  )ایرن گرااه  عرین صردق اتر        «نیس ، ناموجود»: و یا [وجود داهد

 ده ترنجش  معیراه اصرلی او   : د کره شرو های اهتطو دق  شود، مالحظه مری اگی ده گفته

  .ود  ات رب «ولرا محمروع برق ِ موضرمطاب»، ذبردق و کرص
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که اهائه شد، مطلبی ده خصروص صردق و   فلسفۀ قب  از اتالم، بیش از این  دنیای از

 دایر  توترعۀ   امیّه، بهبنی عهد دهخصوص هپس از اتالم، بامّا  .شودکذبب خبی یاف  نمی

های گوناگون از قبی  و پیدایش فیقه، ی  توها از شهینشینی و گستیش افکاه و اندیشه

هرای  دیردگا  قَدَهّیه، أشاعی ، معتااه، میجئه و خواهی و شریعه و غیری  از ترویی دیگری،     

تر ِ   تر  ، ایده مجادالت کالمری و فیقره   .شدند با حساتی  و دق  بیهتی میعقیدتی 

 قریاه  شرکافی دقر  و مرو   مروهد  ، شرد ادا مری  به حیث ی  گرااه  و خبری   هایی کهجمله

مراجیای  . خصم به دتر  آیرد   دنای بیای تسلیم کی، هوزنهها گااه گیف  تا از خالل  می

که ده زمان مأمون به ها  افتاد  برود، و اراهیا  جراحظ    ( آزمایش عقیدتیب علما) «مِحنَره»

از ای  نمونره توانرد  می، (755-773: 7517گوتاس، ) بصیی نیا یکی از میوّجین آن بود  ات 

شرد   تنادی باشد که از توی علما گفتره و یرا نوشرته مری    های اِپییامون گااه اعتقادات 

از قبیر    صردق و کرذب   کننردگانب قیریۀ   ین مطریح تخصّص نخستۀ حوزکه ازآنجا. ات 

طبیعی اتر  کره ده    کالم و فلسفه بود  ات ،، ظّام، قاضی عبدااجبّاه و دیگیانجاحظ، ن

شراهد  . از قواعرد منطرق پیریوی کرید  باشرند     ، خود پییامرون صردق و کرذب    های بحث

که « زَیدٌ أمین »نظیی ،اعتقادی داهدصبغۀ  شد  ات ، اهائه از توی آنان نیا که هایی مثال

شرود، ایرن    مری  مشاهد  ها مثالإشکاای که ده شاهد . (53: 7517، هجایی) نظّام گفته ات 

واقعری قابر  ترنجش و    مثالب عینری و  شاهد تهوا ِ ی  هب، هاصدق و کذبب آن، ات  که

کاه ها بغینج کید  ، هایی با واقعاثباتِ تطبیق و یا عدم تطبیقب چنان گااه . بیهتی نیس 

قابر  پرذییش   ، به این شکلی که جاحظ مطیح کید  ات ، اعتقاد متکلم»بنابیاین . ات 

 .(773: 7512هادمید، )« تواند باشدنمی

 ی پییامرون صردق و کرذب دیرد     ده میان فالتفه بحثی جردّ  ،تا قین چهاهم هجیی

   . مطریح برود  اتر    ( نظیری نظّرام و جراحظ   )مران  ده میران متکلّ  هیچنرد کره   ؛شود نمی

       لۀ صردق و کرذبب قیرایا    طروه مسرتق  و صرییح بره مسرئ     هاگری چره بر    ااکندی و فاهابی

     واقعیّر ِ مطابقر  گرااه  برا    تروان پری برید کره      مری  از خالل تخنانشان ،انداشاه  نکید 

     ود کره  زیریا ااکنردی معتقرد بر     انرد؛ دانسرته ها شیط اصرلیب صردق و کرذب مری     خاهجی

       فرراهابی نیررا ده . (512، 5ی: 7513اافرراخوهی، )اترر  « ءعلررم برره حقیقرر  اشرریا »فلسررفه، 

     : 7661فراهابی،  )کنرد  مری  معیفری  «ضردیّ  برا واقرع   عدمب »، آن ها «یقین»پییامون  یبحث

 .یددرگ می نردق و یقیرب صره موجراهجی ات  کرخ   واقعیّ ِن راییعنی . (53، ص7ی
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، زیریا  ؛دانسرته اتر   ها شیط تحققب صردق مری    واقعیّ حکم با مطابق   اایئیس شیخ

 کنرد  حوااه می مطابق  این إدّعا با عاام خاهیها به  «کاتبٌزیدٌ »: ای مث گااه ی  صدقب 

 .(27: 7663ابن تینا، )

صردق و   ،وی: شود ایرن اتر  کره   اتتنباط می نکتۀ جدیدی که ،امام غااای ده آهای

غیری قابر  ترنجش     ر  وهم و خیال هستندۀ که میبوط به حوز ر  ها ادبی هایکذبب گااه 

تربب   بره  تلقی کید  و «وَهم و خیال»ۀ قوۀ عق  ها جدا از قو غااای زییا. دانسته ات می

  :گیفته ات ی  حوزۀ خاصی ده نظی  بیای هی ،اعتقاد به توحید

دچراه اشرتبا     گا  هیچاگی عق  از تیطیۀ وهم و خیال هها شود، ده معیف  اشیاء » 

 .(56: 7676غااای، )« شودنمی

گونره کره ده نظرام    بدین. از امام غااای بیداشته ات ین گامی بلندتی خواجه نصییاادّ

  واقعیّر ِ برا   حتمرا  ، و فطریی  اندیشگی خواجه نصیی، ااومی نداهد که یر  حکرمب ذهنری   

ذهنری  بلکه اگی حکمری  ، گیدد «صدق»خاهجی مطابق  داشته باشد تا متصّف به صف ِ 

 ذهنری ی  امی  (امکان )=که هم موضوع  - «مقاب ب امتناع ات ، مکانا»: مث  صاده شود

هیگا  شرجی   ،این چیا یا شجی ات  یا حجی: مث ، امتناع] (امتناع )=ات  و هم محمول 

ایرن دو ده اصر  جمرع شردن     . چون حجی باشد دیگی شجی نیسر  ، و حجی نیس  باشد،

با محموای ذهنری و یرا   ، (انسان) و یا چنانچه به کم  ی  موضوعب عینی [متیاد هستند

، ده هری دو  «ات  ااوجود ممکن، انسان»: نظیی، حکمی صاده گیدد، (ااوجود ممکن) عقلی

طوتری،  )خاهجی تنجید  شود   واقعیّ ااومی نداهد که صدقب احکامب صاده  ااااما  با ، موهد

7661 :16) . 

، تصدیق ها به دو بخش تقسریم  (أتاسُ اإلقتباس) یکی از آثاه خود طوتی دهۀ خواج

آن صردقی   ،و معتقد ات  که صدقب جرازم ا. تصدیقب جازم و تصدیق غییبجازم: کید  ات 

وجرود   ات  که هیچ ش  و تیدیدی ده صدق برودن آن نبرود  و ناقیری هرم بریای آن     

آن صدقی ات  که اگیچه گویند  بره صردق برودنب آن     و صدقب غییجازم،. نباشد نداشته

ای کره  دیدگا  تاز . (565: 7527طوتی، )تواند ناقیی هم داشته باشد معتقد ات ، وای می

اندکی توتّرع   «صدق»ۀ دهباه خواجهاین ات  که ، شود می ده این تخنب خواجه مشاهد 

اهزش صدقی ده نظی گیفته اتر ؛   «اعتقادِ متکلّم»عنی که بیای بدین م. ئ  شد  ات قا

که از ترخن  دومی نکتۀ . خاهی نقییی هم داشته باشد عاام ده متکلّم  هیچند که عقیدۀ
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تواننرد ده عراام خراهی    کره مری   رهای ادبی نیا  گااه  :این ات  که، گیدداو اتتنباط می

 نروعی  و شد  محسوب «صدقب غییجازم» ده نظام فکیی او ده شماه داشته باشند ر ناقض 

 .(همان) ها داها هستند از اهزش صدقی

 خراهجی ها شریط صردق خبری      واقعیّر  مطابقر  خبری برا    ( مالصدها)صدهاامتأاّهین 

مال صردها  ، تفاوتی که عقیدۀ او با خواجه نصیی داهد، ده این ات  کهامّا  .دانسته ات  می

کنرد   مری  تلقری  «جهر  میکّرب  » اهائه داد  برود،  ها که خواجه نصیی «تصدیق غییجازم»

به جه  ، های ادبی، گااه مال صدهاتوان گف  که از نظی  می چنین اذا. (6: 7525مالصدها، )

 . اند«جه  میکّب»ۀ زمیده  عدم تطابق با واقع،

 دگری  تیاجُرع و عقرب  ، برا  «صردق »اهادی تباواهی پییامون تعییرف  ده تخن حای ملّ

ده  «مطابقر  آن برا واقرع   »تعییرف صردق از   تیی بدین معنا که پس از . شویممواجه می

ده کرالم خواجره    «تصدیق جرازم و غیری جرازم   »و غاّاای، و هتیدن به  اایئیس شیخکالم 

به هااه ترال  ، دوباه  حکیمب تباواهی ،«جه  میکّب»ۀ به قیی مالصدهاههیاف  نصیی، و 

مطابقر  برا   »ترخن از   ،ده تعییف صدق، اایئیس شیخو همچون جاحظ و  گشته قب  باز

ااکرذب   و ااواقرع  مطابقةاقول محتم  ااصدق أی  ةضيالقانّ » آوهدبه میان می «عاام واقع

 . (566، 7ی: 7655تباواهی، ) «عدمها

 امه طباطبایی ده خصوص صدق و کذبب قیایا، به نظی خواجه نصیی طوتری عقیدۀ علّ

: معتقرد اتر   ، طوتری ۀ نیرا همچرون خواجر    کره علّامره  معنا بدین . بسیاه نادی  ات 

انسان )اإلنسانُ ضاحِ ٌ : مث ، خاهجی باشد قیایایی که موضوع و محمولب آنها ر هی دو ر  

  واقعیّر    به تحقرق آن ده  ، صدق بودنب آنها منوط اتیعنی تعییف به أعیاض (خندد می

کذب  وگینه  خندد، این خبی صدق اتانسان می، اگی دیدیم که ده عاام خاهی]، خاهجی

امریی ذهنری باشرند، تحقرقب      ر هیدو ر   وای چنانچه موضوع و محمول [شود محسوب می

: 7665طباطبرایی،  ) نره چیرا دیگری   شان با ذهن و دهباهۀ آنها، منوط ات  به مطابق  صدق

 میرید  می پس تقیاط (کبیی) میید می هی انسانی (صغیی)تقیاط انسان ات  : مث  (56

 . (نتیجه)

که نهراد  ، ادبیهای  آن دتته از گااه  کم دت ، امه طباطباییاز نظی علّ ،بدین تیتیب 

 . گییند می جای «صدقب ذهنی»ۀ ذهنی هستند، ده مقوا آنها ر هی دو رۀ و گااه

 ید  ات ، ده خصوص صدق و رامه طباطبایی تلمّذ ککه ناد علّا آنراتتاد مطهیی ب اما
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« صردقب ذهنری  »بدین معنا که علّامره بره   . نداهد کذبب خبی، نظی تلمیذ با اتتاد همگونی

بریای   ها مالک قیاه داد  و «خاهجی   واقعیّ ِ» تنها که اتتاد مطهیی معتقد ات ، دهحاای

 .(726-725، 3ی: 7515مطهیی، ) نشد  ات  قائ  جایگاهی   متکلّم  صدق ذهنی و اعتقاد

 

 آرای ويتگنشتاين و ديگران

و تأثییگرذاه تردۀ    مّاز فیلسروفان مهر   (Ludwig Wittgenstein)ویتگنشتاین  اودویگ

اش این بود که میز میران امروه   اگی چه دغدغۀ اصلی او ده دو دوهان فلسفی. بیستم ات 

معنا ها هوشن کند و مالک و معیراهی بریای چگرونگی تکروّنب معنرا بره       معناداه و اموه بی

وی، تنها ده حروزۀ فلسرفۀ زبران    شناتانۀ شناتانه و معناهای دالا بحثامّا  دت  دهد،

فلسفۀ دین، فلسفۀ اخالق، فلسفۀ ذهرن و   :های فلسفی نظییمنحصی نماند  و تایی شاخه

بره  تروان ویتگنشرتاین ها متردیّن    هیچند نمی. فلسفۀ هوانشناتی ها نیا ده بیگیفته ات 

میقا  بره  و عیفانی ده زندگی او ع معنویهای دغدغهامّا  معنای هایج کلمه به حساب آوهد،

 . خوهدچشم می

 ، بری امروه تواند هماننرد دیگری   امیی بییونی نیس  و نمی« صدق» ویتگنشتایناز نظی 

ای بتوانرد  نیستند کره گرااه    هایی ویژگی« صدق»و « صادق بودن». حم  گیدد «گااه »

. گف  ای دیگی تخنده موهد گااه  بتوان آنۀ وتیلبهتا  ،گااهۀ دیگی حم  بکند آن ها بی

هرای ترازندۀ یر  گرااهۀ دیگری      ده موهد تعداد واژ  مثال  ،توان با ی  گااه می کهحال آن

، از چهراه واژ   «آن کیرف تربا اتر    »گرااهۀ   :این نمونه ها ده نظی بگیییرد  .تخن گف 

ها بری یر    « از چهاه واژ  تاخته شد  ات »ما محمولب ، ده این مثال، تاخته شد  ات 

ده صروهت   تروان  نمری ها  «صدق»وای . ایم کید حم  « آن کیف تبا ات » (خبی) گااه 

ۀ بره عقیرد  . (13: 7511اغ، دبّر )« ده صروهتِ گرااه  جرایی نرداهد     صادق بودن» ؛گااه  آوهد

بی گااهۀ موجود افراود    آن ها توان نمیگااه  مندهی ات  و  ویتگنشتاین صدق ده مفهومب

« صدق و کذب ها باید بی حسب ااهاه و یا انکراهب گوینرد  فهمیرد   » ؛تا آن ها صادق نماید

 .(11: همان)

. طیز تعبیری اتر   ده تنها ، (.ق557.م)تگنشتاین و نظّام معتاای وی بین تخن تفاوت

و یا عدم  مطابق  آن ات  با اعتقاد، صدق و کذبب خبی»: نظّام که گفته بودۀ عقیدوگینه 

فیقری   (ااهراه و انکراه گوینرد    ) با عقیدۀ ویتگنشرتاین  (57: تاقاوینی، بی)« گویند  اعتقاد
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فیر  تقردمب نظّرام ده    ، فاصله هس  تالتیصد حدود هااه و  بین این دو کهبا این .نداهد

، چااش بی تی صدق و کذبب خبی»به اعتقاد ویتگنشتاین . بیانگیا ات  این زمینه تحسین

اگری ده  ، ای پایره هر گرااه  ، بدین معنا که. تازدده نهای  ما ها با دوه و تسلس  مواجه می

خودِ آن گااهۀ دوم نیا بایرد   ،های دیگی باشند، ده آن صوهتتابع گااه  اهزش صدقیب خود

گرا    انجامرد و هریچ  کاه بره تسلسر  مری   ، و ده نتیجه. های دیگیی باشدتابع صدقب گااه 

ده معناداهی، تابع صدقب های پایه، گااه  ،بنابیاین. جهان ها تصویی کنیمنخواهیم توانس  

کره  آنبری ، (معنا داشرته باشرند  )= گااه  باشند ، اولۀ ها باید ده وهلگااه . خویش هستند

. شرود  نظیی ابریاز ، و یا ده موهد صدق بودن آن، نیاز باشد تا عنصیب صدق ده آن گنجاند 

همران   ،گااه چیا که معنای . ده گااه  جایی نداهد« تأیید»عنصی  ویتگنشتاین،ۀ به عقید

 pۀ اشتبا  ات  اگری بگروییم کره گرااه    . چیای ات  که توتط گااهشگی تأیید شد  ات 

 بریای . (Wittgenstein, 1969: 94)« صرادق اتر    p»وقتی قاب  فهم ات  کره بردانیم   

فری نفسره   ، «آتمان باه امان  نتوانس  کشید» :نظییای  گااه  خواهد بگوید که می ،مثال

یرا   و] ایرن صرادق اتر    »: بیای تفهیم آن گفته شودکه و نیازی نیس  ، قاب  فهم ات 

نیاز فهم  صدق یا کذب بودن، پیش .«آتمان باه امان  نتوانس  کشید :که[ صادق نیس 

دهون  ی گااه معنا. مالزم  ذاتی با مفهومب گااه  نداهد، کذب صدق وۀ مقوا .گااه  نیس 

بایرد بره جامعرۀ     «دهخر  »ای نظیی بیای دهیاف  معنای واژ  .یابدجامعۀ زبانی تکوّن می

، ده این ههیاف . هودبه کاه می و به چه معنا که این واژ  چگونهدید و کید زبانی میاجعه 

بیای احیاز شیایط دهتتی و نادهتتیب کاه بیدِ ی  ( صدق و کذب)معیاه و محکی بییونی 

 .(11: 7511دباغ، )« گیددبی میهمه چیا به جامعۀ زبانی » د؛واژ  وجود نداه

ده عرین   بسریاه تراد  و  ، صدق و کذب خبیۀ دهباه (Frege.G)گوتلوپ فیگه ۀ عقید

، ۀ نفیرانرق نشرتنها از طیی ،بره عقیدۀ او کرذب برودنب گرااه . تر انگیا ابی ر ال تأمرح

، «اتر   کراذب »: کره بگروییم  به جرای این ،بدین معنا که. شودال میرعمااه  اری آن گرب

افظ رچنین نیس  که حر » :مثال . (75: همران )« ادق ات رچنین نیس  که ص»: وییمرگمی

 .ظ ده قین ششم، کذب ات رافریعنی زیستن ح ؛«زیسته ات ین ششم میرده ق

 فاقدای  چنانچه گااه ، بی طبق نظی او، فیگه ده این ات  کهۀ انگیا بودنب عقیدبی تأم 

چنرین  ( مرثال  )هیچند کره  . ات  «صدق»، نفیۀ فقدان نشانبه دای ب ، باشد «نشانه نفی»

 به نظی فیگه، اگی گوینرد  . «زیسته ات  می حافظ ده قین ششم»: داشته باشیمای  گااه 
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که حرافظ ده قرین    چنین نیس »: گف  می خوات  به کذب بودن گااه  اشاه  بکند، می

حرافظ ده قرین   »ۀ اشاه  نکرید ، پرس گرااه    نفیۀ با نشان و چون. «زیسته ات  می ششم

نظّرام  ۀ و این دهت  همران عقیرد   .صدق ات  ،گویند به اعتقاد  «زیسته ات  می ششم

  .ات 

  

 ادبی های  صدق در گزارهة لمسئ

کند، این نکتره  های ادبی ایجاد تشکی  میصدقب گااه  تنجش که دههایی  یکی از مقواه

عانی خودکاه و دتتیتی آتان به متبب  به ،زبان معیاهده غیی ادبی جمالت ده ، ات  که

واری صردق و کرذب    ، ات  پذیی امکانتهوا   به تنجش صدق و کذب، قیاهدادیب واژگان

های ادبی که ماهی  وجودی آنها گییا از هنجاههای طبیعی و خودکاه زبان اتر ،  گااه 

برا   «نشرنیدن »یب حافظ با آوهدن مصرده منفر   ،مثال بیای. به آتانی قاب  تنجش نیس 

 :تازدبه کلّی نظام تنجش صدق و کذبب گااه  ها دگیگون می ،«واجب ات »فع ب 

 واجب ات  نشنیدنعمالن که وعظ بی  عنان به میکد  خواهیم تاف  زین مجلس

  .اابته این وجوب، وجوبب شیعی ات 

آزمرون و خطرا   های علمی و شفاف نیستند که داهای ماهی  های ادبی از نوع گااه گااه 

ترخن ده میران   هرای موجرود و باافعر     های شفاف از هوابط بین پدیرد  گااه  ده اگی. باشند

کره ایرن کراه برا     ازآنجاامّرا   .گوینرد  مری  ترخن هرا   ها و برااقو  های ادبی از ممکن، گااه ات 

آید که آثراه ادبری گرویی از    گیید، این گمان به وجود میاتتفاد  از منطق ادبیات صوهت می

قابر  صردق و کرذب    های ادبری از حقرایق   که گااه  دهحاای. گویندای تخن میحقایق ویژ 

ترخن  ( Data) هرا از داد . زننرد   حریف مری  گویند، بلکه از حقایقب ممکن و بااقوّ تخن نمی

. ایرم کنون آنهرا ها ندیرد  و دهک نکرید    زنند کره ترا   می هایی حیففهبلکه از مؤاّ، گویند نمی

  :کشندماند  ها پیش می هانند و مفاهیمب مغفولشد  ها عقب می کلیشههای  گااه 

  چیا ده قفسب هیچ کسی کیکس نیس ت و 

 کنند تا محتم یضه نمیرون و خطا ها عروف به آزمرای معطرهداد  ،ای ادبیرهگااه 

 .ادهاکیب جدید ات  هایب اهزشیدنب ریح کرمط، های ادبیکاهب گااه  ذب باشند؛رصدق و ک

 نداهند یدرا معنای واحرو شفاف نیغیی ادبی های  بیخی از گااه حتی از توی دیگی، 

ایرن  ، «او ایوانی دیگری آب نوشرید  »شود وقتی گفته می، تا به آتانی قاب  تنجش باشند
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تخن ویتگنشرتاین نراای    .«او قبال  ی  ایوان آب نوشید  بود»: هتاند که می معنی ها نیا

امیی متعلق به حوزۀ هوانشناتی اتر   ، بیان» :گفته ات که  جاآن ات  مسئلهبه همین 

 .(15: 7511، دبّاغ)« و هبطی به منطق نداهد

 

 زدايی صدق و کذب و آشنايی 

ده هرا   گااه اهزش صدقیب  بدین معنا که .اهزش صدقیب خاص خود ها داهند های ادبیگااه 

صدقی ب آثاه  اهزشامّا  شود،می زبانب معیاه، بی اتاس هابطۀ آنها با جهانب مصادیق تنجید 

 .شرود تعیرین مری   شران برا چیرای دیگری ر     و نه به اعتباه هابطره  ادبی به ذات خودشان ر 

مصرادیقب  برا  ها « دوش دیدم که مالی  دهب میخانره زدنرد  »گا  میاتب صدقب  خوانند  هیچ

، خرودش  صریفا  بره اعتبراه   ، تا بی  ها اهزشیابی کند، بلکه اثیب ادبی تنجد نمیخاهجی آن 

 . (733: 7515شناس،  حق)شود  اهزشیابی می

های ادبی نیسر   ده گااه  ،آن بساط  و تادگیب معمول ده جمالت اهجاعی و شفاف

ایجراد  ، کاه اصلیب هنی (Viktor Shklovsky)به قول شکلوفسکی . شوند آزمایی صدقتا 

تازد آشناها ها بیگانه میکند و ها ها دگیگون میهنی عادت. ات    واقعیّ تغییی شک  ده 

ده حقیقر  وایفرۀ هنری و ادبیرات کشرفِ دوبراهۀ موجودیر         . (716-715: 7513شمیسا، )

صروهت   ، بره   واقعیّر  ده زبان هنجاه و عادی، دهیافر  مرا از   . هات   اجسام، اشیاء و پدید

 که وایفۀ ادبیات این ات  که مرا ها قراده ترازد ترا بره      دهحاای. آیدامیی خودکاه ده می

هنری و  . دهیرافتی متفراوت داشرته باشریم    ، و اشریاء  ها  واقعیّ ده بیابی ، کم  عناصی ادبی

داهد و حراکم بری آنهرا پرید  بری مری       «هابطۀ صدقی و کذبیب»موجود و    واقعیّ ِادبیات از 

زدایی که یکی از ابااههای گییا از منطق زبان ات ، شرام    آشنایی. آفییندی نو میواقعیّت

کراه هنری و   . کنرد زبرانی مخاافر  مری    های عادتونی ات  که با هنجاهها و شگیدها و فن

: 7511علوی مقردم،  ) و ناآشنا کیدنب مفاهیمب آشنات ، نابودیب جنبۀ خودکاهب ادهاک، ادبیات

 :گویدوقتی حافظ می. (762-761

 اتاس هستی ما زان خیاب، آباد ات   اگی چه مستی عشقم خیاب کید وای

، پییشری اتر    دچاه زبران ، چون ده منطقب زبانب هایج، «دنآباد بو، از خیاب»محمولب 

یا هنگرامی کره اخروان ثاارث ده     و . صدق و کذب آن ها تنجید توان نمیتادگی هطبعا  ب

 :گویدمی «نوحه»شعی 
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 ما شکسته ما خسته 

 ای شمایان به جای ما پییوز 

 این شکس  و پییوزی، به کامتان خوش باد

 هریچ شرباهتی برا موضروعات    ، (بره جرای مرا پیریوز     یانای شرما )این شرعی   موضوعب

( این شکس  و پییوزی، به کامتان خوش باد) نیا آن محمولب. شد  ده منطق نداهد مطیح

بره کامتران   »بیعیب زبران، معمروال  جملرۀ دعرایی     ط زییا ده هنجاه ؛داهد بغینجی بیشتیی

کره ده گرااهۀ    حراای ده ؛داشته باشد «وفقی و م پییوزی»باید متعلَقی از نوعب « خوش باد

 . تبیی  گفته شد  ات  «شکس »ۀ دهباه، فوق

فیلسوف معاصی انگلیسری قابر  مالحظره     (Walter Stace)تتیس این تخن وااتی ا

کره   چنران  نره آن  .منطق فقط با بعیی از عواامب محقّق و یا محتمر  انطبراق داهد  »: ات 

کافی نیس  که بگوییم چرون  . احوالب ممکن منطبق باشدکنند، با همۀ عواام و تصوّه می

تروان  می[ از جمله عاام ادبیات]به تایی عواام نیا ، منطق ده جهانب هوزمیّۀ ما کاهبید داهد

ها ده هی عااَمی کره کثریت   ( و صدق و کذب قیایا)منطق : بلکه باید گف . اطالقش کید

، ایی هس  که مَقسَمی ده کاه باشرد کثیت ده ج. توان به کاه بیدده آن موجود ات ، می

ر   یوه  ده جهرانب زمرانی  اذا منطق باایّر . چیای از چیا دیگی متمایا گیدد، که به مدد آن

کره بریای    .های دیگیی هم وجود داشته باشدوای ممکن ات  مَقسَم. مکانی کاهبید داهد

 .(513: 7527اتتیس، )« ما ناشناخته ات 

 

 هاسنجش صدق و کذب با سرچشمه

عرااَم حراد    »از نروعب  فقرط  ، اتر  گفته که جاحظ  چنان آن، ممکنهای  یا تمامی گااه آ

فیانسه  شا ِ» و یا از نوعب( خنددانسان می)مطیح کید   اایئیس شیخکه  گونه و یا آن« ات 

نظیری  یر  جملرۀ اهجراعی و شرفاف      زای هیکه ده ا تواند باشدت دهحاایمی «طاس ات 

 .زبانی وجود داهدها جملۀ غیی اهجاعی و فیا ، د جمالت فوق

 هرکهستند   رآن انداز  از بساطداهای ، انداعیری اهجروال  غیرا متون ادبی که معمرآی

عیفرانی و  ، هرای دینری  نهایر  گرااه   بری  تترنجید هاحتری  هبتوان صدق و کذب آنها ها ب

دوش دیردم کره   » :آیرا مصریع  ت   شوندگونه باید تنجیدچ ،اند اتاطییی که غیی اهجاعی

نقصران اهزشب  »و یرا  ( تصدیقب غیری جرازبم  )نصیی با معیاه خواجه « مالی  دهب میخانه زدند
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قابر   ، برود که جاحظ گفتره   «و مطابق  با واقع متکلّم  اعتقاد»فیان  پاامی و یا « صدقیب

 تتنجش ات 

هرای  مرول ، بره ناچراه بایرد قواعرد و فی    قبی هایی از این نهای  گااه با بیمواجهه ده 

نهایرر ِ  هررا و متررونی کرره دهگررااه . ای دیگرری اندیشرریدزد  ها عرروض کررید و چرراه  قااررب

چه شرباهتی هسر  برین گرااهۀ     . طلبندطیح و ایدۀ جدیدی ها می، پذییی هستند تأوی 

 ت «گییمها میمن وضو با تپش پنجی »با « اإلنسانُ ضاحِ ٌ»تادۀ 

قریانب آنهرا بریای    و ا ئیسااریّ  شریخ معتقد ات  که نه عقاید جاحظ و  ،هاقم این تطوه

امثرال فیانر  پراامی و     و نره نظییرۀ  ، اتر   و وافری  ها کافیتنجش صدق و کذب گااه 

ای ها برا توجره بره    ها هف  و صردقب هری گرااه    بلکه باید به تیاغ تیچشمه ویتگنشتاین؛

 . موهد بیهتی قیاه داد، تیچشمه و آبشخوهب آن

وقتری  . گااه  شک  گیفته اتر   گااه  ات  که از هااهان پاه  ، ی  کالنمتن ادبیهی 

تنهرایی کبراب    هوزی ی  گوهخی ها به« هتتم»خوانیم که  می که ده متنی مث  شاهنامه

ای به نام تیمیغ، ها پیند  «زال»یا  و( که هی باه گوهی بُدی خوهدنیش) خوهدکید  و می

نهفتره ده ایرن حیکرات و هفتاههرا ها ده منطرقب       «صردقب » ناچاهیم کره ، پیوهش داد  بود

های نهفته ده پاهادوکس اگی نتوانیم صدقب، به همین نسب  .یاتاطیی جستجو کنیم والغی

به خطا هفته و دچاه تشتّ  ذهنی خرواهیم   های آن بسنجیم، قطعا عیفانی ها با تیچشمه

 :شویم که می نما از این دت  مواجه هایی متناقضوقتی با گااه . شد

 دانگریدانۀ مررا دانررۀ بری نه خانگی، وارما نه میغان ه

 جانبیوین کبوتی جانبب بی پید زی جانبیهی کبوتی می

 (51: 7521، شفیعی کدکنی)..... از خاموشی چیاغی ندیدم تی  هوشن: و یا

بسرنجیم،  « شرا ِ فیانسره  »عقاید امثال فیانر  پراامی و قیریۀ    چنانچه بخواهیم آنها ها با 

 ای پاهادوکسری هایب اگی چنین گااه امّا  .اند «فقدان اهزشب صدقی» چاهدناچاه باید گف  که  به

ۀ زیریا تیچشرمه و هیشر    یرابیم؛ مری  ها بسنجیم، آنگا  آنها ها ده کمالب صردق ها با تیچشمه

اآلخِرری و ااظّرراهِی و هررواّوّل و » :قرریآن هسرر ؛ مررثال هاتِ پاهادوکسرری بابیررات فرروق ده عبررا

  .«....ااباطِن

ها توجه داش  و صدق و کرذب  های دینیب غیی اتالمی نیا باید به تیچشمهده گااه 

نسب  میان حییت مسریح   اانجی  یوحنّده » تنجید؛ هایشان چشمهها ها با تیآن گااه 
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عاهفانه بیران شرد    اشاهات و کنایاتِ  جملگی باو ،   ات عمق و دقّ ده نهای ِ، و خداوند

دهرد  همیشه مستقیما  به خداوند مانند پده آتمانی اهجراع مری  ( ع) حییت عیسی. ات 

وحدت میان أَب و إبن، چنان ده هم تنید  بود کره  . که پیوتته ده او حیوهی ثاب  داهد

فانینرگ،  )« تر  گویی که پده آتمانی ها زیاهت کید  ا ،دیدهیکسی حییت مسیح ها می

7516 :61) . 

عاهفران  ۀ وتریل بره ، عباهات شطحیاز نوع گییا  های منطقیهودی نیا گااه  ااهیاتده 

فیمرا   توانرد بری آنهرا حکرم    نمی «صدق و کذب»ه طبعا  قانونب ک، یهودی مطیح شد  ات 

زبانشان که بی گونه شطحی هی، صال با خداوندواتطۀ اتّ آنان اطمینان داشتند که به. باشد

 ااهیرات ده . (35-37: 7513شروام،  )اتر  و حقیقر  داهد   « صردق »عرین  ، شودجاهی می

 :ای پاهادوکسی از این دت  کم نیس هیهودی گااه 

  «ک ِ شیء ده حییتِ توت  و حییت  ده ک ِ شیء» 

 (721: مانه)

 :حافظتخن نظیی 

  حیوهی گی همی خواهی ازو غایب مشو حافظ

هرا هسرتند،   ها ها که ده معناداهی، مستق  از دیگی گرااه  گااه  گونه ویتگنشتاین این

هرای   صردقب گرااه    تعبیی هاقم، به .((Wittgenstein,1969: 94های پایه نامید  ات  گااه 

 .شود بید  نمیآنهات  و با ابااه منطق ها  به جایی های  تیچشمه ادبی، معطوف به

 

 نتیجه

هرای منطقری اترتفاد     از مثال ،صدق و کذب قیایاده بحث پییامون مان و فالتفه متکلّ

  .به همان چشم نگییسته شوند ها نیاباعث شد  که دیگی انواع گااه  و این اند،کید 

 رر .( ق566)م نظّرام  رات ابیاهیر ره از وفر رتراای کر  تیصد ااه و ره نادی  به ده طیّ

 اهائه داد  اتر  ر  ای ییهری نظراهۀ صدق و کذب خبره دهبری کرن کسروان نخستیرعن هرب

اط با صدق و کذب رده آهای فالتفۀ اتالمی ده اهتبیی رچشمگیی تکاملیب رگذهد، تیمی

 وتّعری تر دکرانر ، یانره دیگران نسب  بریخی از آنره بریچرگ. ودرشرد  نمیاهری مشرخب

 .ود  ات ربربخش ن دردان امیرچنامّا  اند،ران داد ف صدق و کذب نشرییرده تع

 گییا، ده آثاه ادبی. های اهجاعی و عادی داهندا گااه رادبی تفاوت اتاتی بهای گااه 
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نظیرری ای  نمونره، مقوارره  برریای .شررودآشررکاها دیررد  مری ، و زبرران منطرق  از منطرقب زبرران 

 . تواند به حساب آید می گییا های ادبیب منطقکنندۀ گااه  ، توجیه«زدایی آشنایی»

 یعنی. تکیه کید هاتیچشمۀ گااه  به ادبی، بایدهای بیای تعیین صدق و کذب گااه 

عنروان یر  هنجراه ده     بره ( ده نظم و نثی عیفانی)آمیا  و یا شطحنما  متناقضای اگی گااه 

 پرذیی نباشرد ر    ی پذییفته و معمول باشد ر هیچند که با ابااه منطرق توجیره   ااهیاتِ عیفان

آنهرا  هرای   ادبری و تیچشرمه  هرای   و چنانچه مطابق  و تنخیّتی بین گااه  .صدق ات 

کره ده  ( آوایری، معنرایی، نحروی   )انرواع انحریاف    به همرین تریاق،   .اند کذب، یاف  نشد

ر   پذیی باشند غ  و نقد بالغی توجیهچنانچه از منظی بال، شود می های ادبی مشاهد  گااه 

ای  های اترطوه  دهباهۀ گااه  .ات صدق  ق زبانب معیاه آن ها تأیید نکند ر منط هیچند که

 .حاکم ات  مسئلهنیا همین  ...و

ادبری باشرند، نره    هرای   کنندۀ صدق و کرذبب گرااه    توانند توجیهها میتنها تیچشمه

الزم ات  تا ده کتب بالغی ده خصوص معیاه صدق و  بنابیاین ؛مباحث منطقی و فلسفی

 .کذب خبی تجدید نظی شود
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 .، انتشاهات تم های نقد ادبی معاصینظییه، (7511)علوی مقدم، مهیاه 

  .دمشق، ااتیا  ةمکتبـ، تحقیق احمد شوحان، اّنواه ةمِشکا، (7676) محمد بن غااای، محمد

، ترازمان انتشراهات آمروزش انقرالب     تاهیخ فلسفه ده جهان اتالم، (7513) ااجُیّ، خلی اافاخوهی، حنّا؛ 

 .تهیان، 5اتالمی، ی

د محمود میعشی نجفی، پژو  و تیّ ، تحقیق محمدتقی دانشاامَنطِقیّات اِلفَاهابی، (7661) فاهابی، ابونصی

 .قم، 7 میعشی نجفی، یابهل کتابخانۀ آی 

 .تهیان، ین هادمهی، انتشاهات نیلوفیفییداادّ ، تیجمۀعاهفان مسیحی، (7516) اتتیون، فانینگ

، احلکمة، منشوهات داهشَیحُ اامُختَصَی اِسَعدِ اادّین ااتَفتَازانی عَلی تَلخیصب اامِفتَاح ،(تابی) قاوینی، خطیب

 .قم

میکرا نشری   تعید حنایی کاشانی،  ، تیجمۀ محمد، فیهنگ عیبیتفکی یونانی ،(7517)گوتاس، دیمیتیی 

 .تهیان، دانشگاهی

 .تهیان، ، صدهامجموعۀ آثاه ،(7515) مطهیی، میتیی

، ااردینی  ةمشکک  تصحیح عبدااحسرین  ، أالَمَعاتُ اامَشیبقیَه، (7525) ین محمد شییازیمالصدها، صدهاادّ

 .تهیان، آگا 

 .بییوت، داهاافکی، اابَالغه جَواهِیُ، (.م7711)د احمد تیّ ،ااهاشمی
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