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دروغ، کلید گناهان
دروغ در عربی کذب به معنای س��خن ناراس��ت، خالف حقیقت و 
س��خن ناحق است. )فرهنگ فارسی، ج2، ص1516( هر چند می توان 
ب��ا عمل و اش��اره و رفتار و مانند آن نی��ز دروغ گفت، ولی اصل آن در 
کالم و سخن است؛ یعنی آدمی بیشتر با زبان دروغ می گوید؛ چنانکه 
اصل دروغ درباره گذش��ته و حال است، ولی می تواند درباره آینده نیز 
باش��د؛ مثاًل وعده ای می دهد که نمی خواهد به آن عمل کند. از این رو 
راغب اصفهانی می نویسد: اصل کذب در گفتار است؛ حال گذشته باشد 
یا آینده، همچنین وعده باش��د یا غیر آن. )مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص478، ذیل واژه »صدق«(
براساس آموزه های قرآنی، دروغ از گناهان کبیره است که خداوند به 
دروغگو وعده آتش دوزخ داده است. )نحل، آیه116( این عمل زشت اگر 
به شکل ملکه و صفت درآید، زندگی فردی و اجتماعی را نابود می سازد 
و بسیاری از گناهان و کارهای زشت دیگر را موجب می شود. از این رو 
گفته اند دروغ، کلید گناهان است. حضرت امام حسن عسکری)ع( فرمود: 
جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب؛ تمام پلیدی ها در 
خانه ای نهاده شده و کلید آن دروغ است. )بحاراالنوار، ج72، ص262؛ 

جامع السعادات، ج2، ص322(
البته در برخی دیگر از روایات، از حسادت به عنوان خورنده ایمان 
)بحاراالنوار، ج73، ص255( و از بخل به عنوان »جامع لمساوی العیوب 
و هو زمام یقاد به الی کل سوء، جامع و گردآورنده همه بدی ها و افساری 
که همه بدی ها را به سوی خود می کشاند« )بحاراالنوار، ج73، ص307؛ 
نهج البالغه، حکمت 370(، و از غضب به عنوان »مفتاح کل شر، کلید هر 
شر« )تحف العقول، ص581( و از شراب به عنوان »ام الخبائث و کلید 
ش��رور: ان اهلل جعل للش��ر اقفاال و جعل مفاتیح تلک االقفال الشراب و 
الکذب شر من الشراب؛ خداوند بر در بدی ها و زشتی ها قفل هایی زده 
و ش��راب را کلید آن قفل ها قرار داده، ولی دروغ از شراب بدتر است.« 
)الکافی، ج2، ص339، باب الکذب، ح3( یاد ش��ده است؛ اما در همین 

روایات بیان شده که دروغ از همه بدتر است.
رس��ول خدا)ص( در خطبه اش فرم��ود: از بزرگترین گناهان زبان، 
دروغگویی اس��ت. )بحاراالنوار، جلد21، صفح��ه211( مردی خدمت 
پیامبر)ص( رسید، عرض کرد نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام 

می دهم، دروغ هم می گویم! کدام را اول ترک گویم؟!
پیامب��ر)ص( فرمود: دروغ را و در محضر پیامبر)ص( تعهد کرد که 
هرگز دروغ نگوید، هنگامی که خارج ش��د، وسوسه های شیطانی برای 
عمل منافی عفت در دل او پیدا شد، اما بالفاصله فکر کرد که اگر فردا 
پیامبر)ص( از او در این باره سوال کند، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب 
نشده دروغ است و اگر راست بگوید حد بر او جاری می شود و همین گونه 
در رابطه با سایر کارهای خالف، این فکر و ترک دروغ، سرچشمه ترک 
همه گناهان او گردید. )تفسیر نمونه، جلد11، صفحه413( امام علی)ع( 
نیز فرمودند: هیچ بدی و زشتی، بدتر از دروغگویی نیست. )بحاراالنوار، 

جلد72، صفحه 259، حدیث23(
پیامبر گرامی)ص( دروغ را در ردیف شرک به خدا دانسته است و 
می فرماید: آیا شما را از بزرگترین گناهان خبر ندهم؟ بزرگترین گناه، 
ش��رک به خدا و بد رفتاری نس��بت به پدر و مادر و  دروغ گفتن است. 

)جامع السعادات، ج2، ص322(
پس وقتی دروغ همانند ش��رک باش��د باید انسان بداند که شرک، 
ظلمی بزرگ به خداوند و به عنوان گناه کبیره موجب آتش دوزخ است؛ 

پس دروغ نیز موجب ورود انسان به دوزخ خواهد بود.
متأسفانه برخی از مردم دروغ می گویند و آن را دروغ نمی شمارند 
یا آن را کوچک می دانند. اسماء بنت عمیس می گوید: به پیامبر)ص( 
گفت��م: اگر یکی از م��ا درمورد چیزی که میل دارد، بگوید میل ندارم، 
این دروغ شمرده می شود یا نه؟ پیامبر اکرم)ص( فرمود: دروغ نوشته 
می شود، حتی دروغ کوچک هم نوشته خواهد شد. )بحاراالنوار، جلد72، 

صفحه258(
برخی عوامل پیدایش دروغ

اما چرا انس��ان به این بدترین گفتار و رفتار تمس��ک می جوید و از 

یکی از گناهان بزرگ، دروغ اس�ت ک�ه از آن به کلید 
گناهان و بزرگ ترین افت زبان نیز یاد می ش�ود. شناخت 
عوامل و آثار دروغگویی می تواند انس�ان را نسبت به آن 
حساس کند و امکان پرهیز از آن را فراهم آورد؛ زیرا اگر 
انس�ان آثار و تبعات عملی را بداند، بهتر می تواند نسبت 
به آن واکنش نش�ان دهد و نس�بت به عوام�ل ایجادی و 
بقایی آن حساس شود. نویسنده در این مطلب با مراجعه 
به آموزه های وحیانی اس�ام گوشه ای از آثار زیانبار دروغ 

و عوامل آن را تشریح کرده است.

این گناه کبیره که موجب بسیاری از بدبختی ها از جمله خشم الهی و 
ورود در آتش دوزخ می شود، اجتناب نمی کند؟

در آیات قرآنی عوامل برای این امر بیان شده که برخی از آنها عبارتند 
از: 1- حسادت )یوسف، آیات9 و 11(، 2- عادت به گناه و گناه پیشگی 
)جاثیه، آیات 6 و 7(، 3- شیطنت ابلیس و شیاطین )شعراء، آیات 221 

و 222(، 4- مکر زنانه )یوسف، آیات 25 تا 28(
عوامل دیگری نیز وجود دارد که در برخی از روایات به آن اش��اره 
شده است. از جمله حضرت محمد)ص( فرمودند: دروغگو دروغ نمی گوید 
مگر به خاطر خواری و کمبودی که در خودش احساس می کند و ریشه 
مس��خره کردن، اطمینان به دروغگویان است. )اختصاص، شیخ مفید، 
صفحه232( پس از جمله عوامل، احساس کمبودی است که دروغگو 
در خود احساس می کند و با بزرگ نمایی از طریق دروغگویی می کوشد 

تا کمبود خودش را جبران کند.

آثار دنیوی دروغگویی
دروغ در زندگی انسان نقش بسیار مخرب و زیانباری دارد. لذا آن را 
منشأ بسیاری از گناهان و شرور و بدبختی های انسان در دنیا و آخرت 
و در ابعاد فردی و اجتماعی و نیز مادی و معنوی دانسته اند. در آیات و 

روایات بسیاری به آثار و پیامدهای دروغ اشاره شده است.
براس��اس روایات، دروغ با ایمان سازگار نیست. امام رضا)ع( روایت 
می کند که از پیامبر اکرم)ص( سوال شد: آیا انسان با ایمان ممکن است 
ترسو باشد؟ فرمود: آری. سوال شد: امکان دارد بخیل باشد؟ فرمود: آری. 
آیا ممکن است دروغگو باشد؟ فرمود: نه. )وسائل الشیعه، ج8، ص573؛ 

جامع السعادات، ج2، ص322(
در آموزه های اسالمی برای دروغ آثار چندی در بعد فردی و اجتماعی 

بیان شده که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود.
1- بیمار دلی: دروغ رفتاری بیمارگونه است که تکرار آن موجب 
افزایش بیماردلی شده و دل را می میراند. )بقره، آیات8 تا 10( حضرت 
علی)ع( فرموده اند: بیماری دروغ، زشت ترین بیماری است. )مستدرک 

الوسائل، ج2، ص100(
2- بدعت: دروغ در بعد اجتماعی می تواند ریش��ه بدعت در دین 
شود؛ زیرا همان طوری که اموری ناراست و ناحق را درباره مسایل دیگر 
می گوید می تواند به حوزه دین نیز کشیده شود و موجب بدعت گویی و 

بدعت گزاری در دین از سوی دروغگو شود. )نحل، آیه116(
3- زیان�کاری و اع�ان جنگ با خ�دا: دروغ موجب زیانکاری 
می شود که البته می تواند دنیای و اخروی باشد. از آیه 28 سوره غافر 
برمی آید که دروغگو نه  تنها از دروغش سودی نمی برد بلکه در نهایت 
زی��ان کرده و زیان دروغ به خود ش��خص باز می گردد. دروغگو گمان 
می کند با دروغ توانسته است خیر و منفعتی جلب و جذب کند، ولی 

این فرد همانند کس��ی اس��ت که ربا می گیرد و گمان می کند با سود 
ربوی ازنظر اقتصادی منفعتی کرده اما در باطن ضرر کرده است؛ زیرا 
هم برکت از مال و زندگی اش می رود و هم موجبات خش��م خداوند را 
فراهم آورده اس��ت. از این رو رسول گرامی اسالم)ص( دروغ را همانند 
رباخوار می داند و در تمثیلی می فرماید: بدترین و باالترین رباها دروغ 
است. )مستدرک الوسائل، ج2، ص100؛ سفینه البحار، ج2، ص473( 
علت اینکه آن حضرت)ص( وضعیت دروغگو را بدتر می داند، شاید این 
باش��د که در ربای اقتصادی س��رمایه مادی افراد از میان می رود، لکن 
در دروغ، اصل ایمان خدش��ه دار می شود. پس اگر رباخوار با رباخواری 
اعالن جنگ می کند، دروغگو به جنگ ایمان رفته و خود را در معرکه 
قرار داده اس��ت. حضرت محمد)ص( همچنین فرمودند: درپی راستی 
و راستگویی باشید، اگرچه فکر کنید که مایه هالکت است، درصورتی 
که راس��تگویی موجب نجات است و از دروغگویی پرهیز کنید، اگرچه 

فکر کنید دروغگویی عامل نجات است، درصورتی که آن مایه هالکت و 
نابودی است. )نهج الفصاحه، صفحه226، حدیث 1127( امام صادق)ع( 
دروغ را همانند ربا از مصادیق اعالن جنگ با خدا دانسته و فرموده اند: 
کسی که با آگاهی قسم دروغ بخورد با خدا به مبارزه و جنگ برخاسته 

است. )محاسن برقی، صفحه 119، حدیث 131(
یکی از موارد زیانکاری آشکار در زمینه دروغ، این است که شخص به 
خاطر دیگران دروغ بگوید و در واقع به خاطر دنیای دیگران، آخرت خود 
را تباه کند. چنین انسانی بر طبق نص روایات، از زیانکارترین افراد است.

4- ظلم: از دیگر آثار دروغ آن است که شخص به انسانی ستمگر 
تبدیل می شود که آثار مخرب ظلم در دنیا و آخرت بسیار گفته شده 

است. )آل عمران، آیه94؛ انعام، آیات21 و93(
5- محرومی�ت از درک حقایق: دروغگویی، موجب محرومیت 
از درک و دریافت حقایق بویژه حقایق آیات الهی می شود و امور بر او 
مشتبه شده و نمی تواند تحلیلی درست از مسایل داشته باشد. )جاثیه، 

آیات7 و 8(
6- محرومی�ت از هدایت: از آنجایی که دروغگو محروم از درک 
حقایق می شود، به طور طبیعی از هدایت الهی نیز محروم خواهد شد و 

راه ظاللت را در پیش می گیرد. )زمر، آیه6؛ غافر، آیه28(
7- نفاق: دروغ عاملی برای گرفتاری انس��ان در امر دین می شود؛ 
زیرا کسی که عادت به دروغگویی داشت، دلمرده می شود و کم کم در 
ام��ر دین و اعتق��ادات نیز دروغ می گوید و نتیجه آن جز نفاق در دین 
نخواهد بود. )توبه، آیه77( رسول گرامی اسالم)ص( فرمود: سه خصلت 
است که در هر کس باشد منافق است هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند 
و خود را مسلمان بداند: 1- در امانت خیانت کند؛ 2- در سخن دروغ 
بگوید؛ 3- در وعده تخلف کند. )محجه البیضاء، ج5، ص238؛ وسائل 

الشیعه، ج11، ص269(
8- محرومیت از عنایت الهی: دروغگو از درگاه خدا طرد می شود 
و از عنایت و توجه خداوند محروم خواهد شد. امام سجاد)ع( در مقام 
نیایش می گوید: خدایا! شاید مرا در جایگاه دروغگویان یافتی که به حال 

خود رهایم کردی. )مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(
9- بوی گند و لعن فرشتگان: دروغ همانند هر گناه دیگری بوی 
گندی دارد که انسان های دارای چشم برزخی آن را استشمام می کنند. 
این بو چنان بد است که موجب تنفر و لعن فرشتگان می شود. کسانی 
که دروغ ملکه آنان شده حتی مردم عادی از آنان تنفر دارند و دوست 
ندارند با آنان نشس��ت و برخاس��ت کنند، هر چند که گاه علت آن را 
نمی فهمند. رس��ول  گرامی اسالم)ص( فرمود: هرگاه مومن بدون عذر 
دروغ بگوید هفتاد هزار فرش��ته او را لعن��ت می کنند و از قلبش بوی 
گندی بیرون می آید که تا عرش می رس��د؛ آنگاه نگهبانان عرش بر او 
لعنت می فرستند. )مستدرک الوسائل، ج2/ ص100؛ سفینه البحار، ج2/ 
ص474؛ جامع السعادات، ج2/ ص322( خداوند در قرآن نیز دروغگو را 

مستحق لعنت و سزاوار خشم خود دانسته است. )نور، آیه7(
10- محرومیت از نماز شب: یکی از گناهانی که توفیق نماز شب 
را از انس��ان سلب می کند دروغ گفتن است. نماز شب از اعمال واجب 
برای پیامبر)ص( و مستحب موکد برای مؤمنان است؛ زیرا انسان را به 
کماالت و مقاماتی چون مقام محمود می رساند. )اسراء، آیه79( حضرت 
امام صادق)ع( فرمود: مردی که دروغ بگوید به خاطر آن از خواندن نماز 

شب محروم می شود. )سفینه البحار، ج2، ص473(

11- کاهش روزی: توسعه رزق و روزی انسان، عوامل بسیاری دارد 
که در آیات و روایات بیان ش��ده اس��ت. در قرآن بیان ش��ده که زکات 
موجب نزول برکات آس��مانی و زمینی برای انس��ان می شود. برخی از 
گناه��ان روزی را کاهش می دهد یا از برکت می اندازد. از جمله عوامل 
کاه��ش روزی می توان به دروغ اش��اره کرد. دروغگو همواره در رزق و 
روزی زیان می کند. رس��ول گرامی اسالم)ص( می فرماید: دروغ روزی 
انسان را کم می کند. )جامع السعادات، ج2، ص322؛ کنزالعمال، جلد3، 

صفحه623، حدیث 8220(
12- فراموش�ی و رس�وائی: دروغ افزون بر آث��ار اجتماعی، آثار 
روان ش��ناختی نیز دارد. به عنوان نمونه دروغ موجب روانپریش��ی در 
شخص می شود به طوری که نمی تواند امور را به خاطر بیاورد. حضرت 
صادق)ع( فرمود: خداوند فراموشی را بر دروغ پردازان مسلط می سازد. 
)بحاراالن��وار، ج69، ص251( پس دروغی می گوی��د و آن را فراموش 
می کند و بعد خبری می دهد که منافی )مخالف( با دروغ اولی است و 

خود را نزد مردم رسوا می سازد.
دروغگویی موجب رس��وایی ش��خص در دنیا و آخرت خواهد شد. 
امام علی)ع( فرمودند: دروغگویی عیبی رسوا کننده است. )بحاراالنوار 
جلد66، صفحه313، حدیث7( معموال دروغ بعداز مدتی آشکار می شود 
و انسان دروغگو در بین مردم رسوا می گردد و دیگر کسی به او اعتماد 
نمی کن��د. پس موجب بی اعتمادی دیگران در حق خود نیز می ش��ود. 
عبیدبن زراره گوید: از امام صادق)ع( شنیدم که می فرمود: از چیزهایی 
که خدا آن را مایه رسوایی و زیان دروغگویان قرار داده است، فراموشی 
است. )کافی، جلد2، صفحه341، حدیث15( چون دروغگو دروغش را 
از یاد می برد و دچار فراموش��ی ش��ده و از همین راه رسوا می گردد. از 
این رو گفته اند، دروغگو بی حافظه یا کم حافظه است. امام علی)ع( نیز 

فرموده اند: دروغگویی مایه ننگ و عار در دنیا و موجب  عذاب آتش در 
آخرت است. )غررالحکم، جلد2، صفحه31، حدیث 1708(

13- اهانت دیگران و خواری در نزد مردم: امیرمؤمنان علی)ع( 
فرمودند: دروغگو با دروغ خودش سه چیز به دست می آورد: 1- خشم 
الهی بر او، 2- اهانت به خودش از طرف مردم 3- سرزنش و نکوهش 
فرش��تگان نس��بت به او. )میزان الحکمه، جلد3، صفحه2678، حدیث 
1746( آن حضرت همچنین می فرماید : انس��ان دروغگو خوار و ذلیل 

است. )غررالحکم، جلد1، صفحه93، حدیث339(
14- دروغ نش�انه بی عقل�ی: از آثار دروغ این اس��ت که مردم 
او را س��فیه و نابخرد می ش��مارند؛ زیرا عاقل، دروغ نمی گوید؛ چنانکه 
امیرمؤمنان علی)ع( می فرماید: هیچ عاقلی دروغ نمی گوید و هیچ مؤمنی 

زنا نمی کند. )بحاراالنوار، جلد66، صفحه313، حدیث7(
15- فسق و فجور: انسان دروغگو همان طوری که در کالم، بی پروا 
می ش��ود، گرفتار بی پروائی در رفتار نیز می شود و گناهان را آشکارا و 
بی پروا انجام می دهد. رسول خدا)ص( فرمودند: از دروغ بپرهیزید، زیرا 
دروغ انسان را به فسق و فجور می کشاند و فسق و فجور هم انسان را 
روانه آتش جهنم می کنم. )جامع االخبار، صفحه417، حدیث 1157(

16- بی اعتمادی: از دیگر آثار دروغ بی اعتمادی است. شکی نیست 
که اعتماد مهم ترین س��رمایه اجتماعی هر انسانی است. فقدان اعتماد 
از ش��خص یعنی از دست دادن بزرگ ترین سرمایه اجتماعی؛ از این رو 
دروغگو در حکم مرده است. امام علی)ع( فرمودند: دروغگو و مرده هر 
دو یکسانند، زیرا برتری زنده بر مرده این است که به او اعتماد می شود، 
پس وقتی در اثر دروغگویی به س��خن او اعتماد نش��ود، زنده بودن او 
بی فایده گشته، همانند مرده می شود. )غررالحکم، جلد2 صفحه139، 
حدیث 2104( اصوالً انس��ان به سخن دیگری اعتماد می کند و آن را 
خبری راست می شمارد. بنابراین، وقتی کسی دروغ می گوید، به اعتماد 
آن ش��خص خیانت کرده است. حضرت محمد)ص( فرمودند: خیانتی 
بزرگ است که به برادرت سخنی بگویی که تو را راستگو می شمارد و 
تصدیقت می کند، ولی تو به او دروغ بگویی. )نهج الفصاحه، صفحه450، 
حدیث 2120( دروغگو با این کارها اعتماد دیگران را نسبت به خود از 
میان می برد و گاه کار تا جایی پیش می رود که اگر هم راست بگوید، 
س��خنش را دروغ می پندارن��د. حضرت عل��ی)ع( می فرمایند: دروغگو 
در آنچه بگوید متهم اس��ت، اگرچه دلیل و برهان قوی داش��ته باشد و 
گفتارش هم راست باشد. )غررالحکم، جلد2 صفحه64 حدیث 1849(

آثار اخروی دروغ
برخی آثار اخروی دروغ که در آیات و روایات بیان شده عبارتند از:
1- روس�یاهی در قیامت: دروغ به ویژه دروغ و افترا بس��تن به 
خداوند موجب می ش��ود که ش��خص در قیامت روسیاه محشور شود. 
خداوند این مطلب را در آیه 60 س��وره زمر بیان کرده اس��ت. رس��ول 
گرامی اسالم)ص( نیز فرموده است: از دروغ گفتن خودداری کنید زیرا 

انسان را روسیاه می کند. )مستدرک الوسائل، ج2، ص100(
2- محرومیت از رستگاری: محرومیت انسان از رستگاری از جمله 
آثاری است که در صورت ملکه شدن این خصلت زشت در انسان پدید 
می آید؛ زیرا کسی که دروغگو شد به خدا دروغ می بندد و در نتیجه از 

رستگاری ابدی محروم می شود. )یونس، آیه69؛ نحل، آیه116(
3- در دوزخ: همان طوری که راستی و راستگویی در بهشت است، 
دروغ نیز در دوزخ است. حضرت محمد)ص( فرمودند: راستی پیشه کنید 
که آن دری از درهای بهش��ت اس��ت و از دروغ بپرهیزید که آن، دری 
از درهای جهنم است. )کنزالعمال، جلد3، صفحه346، حدیث 6862(
4- دوزخ: از آثار مهم دروغ گرفتار شدن در دوزخ است، مردی از 
رس��ول خدا)ص( پرسید: چه عملی سبب داخل شدن در آتش است؟ 
فرمود: دروغ، زیرا دروغ س��بب فجور و فجور س��بب کفر و کفر سبب 

داخل شدن در آتش است. )مستدرک الوسائل(.
5- مسخ در قیامت: کسی که دروغ می گوید در قیامت مسخ شده 
و با صورتی غیر از صورت انس��ان محشور می شود. رسول خدا)ص( به 
حضرت زهرا)س( فرمود: در شب معراج زنی را دیدم که سرش مانند سر 
خوک و بدنش مانند بدن االغ بود و سببش فتنه انگیزی و دروغگویی اش 

بود. )عیون اخبار الرضا)ع((

* براساس آموزه های 
قرآنی، دروغ از 

گناهان کبیره است 
که خداوند به دروغگو 
وعده آتش دوزخ داده 
است. این عمل زشت 
اگر به شکل ملکه و 
صفت درآید، زندگی 

فردی و اجتماعی 
را نابود می سازد و 

بسیاری از گناهان و 
کارهای زشت دیگر را 

موجب می شود.

* رسول گرامی اسام)ص( فرمود: سه خصلت 
است که در هر کس باشد منافق است هرچند 

روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند: 
1- در امانت خیانت کند؛ 2- در سخن دروغ 

بگوید؛ 3- در وعده تخلف کند.

* رسول  گرامی اسام)ص( فرمود: هرگاه مومن 
بدون عذر دروغ بگوید هفتاد هزار فرشته او 
را لعنت می کنند و از قلبش بوی گندی بیرون 
می آید که تا عرش می رسد؛ آنگاه نگهبانان 

عرش بر او لعنت می فرستند.

مرحوم عامه طباطبایی از جمله متفکرانی اس�ت که از دو 
سنت موجود در جامعه شناسی معرفت، به سنت معرفت شناسی 
اجتماعی تعلق دارد.سنت معرفت شناسی اجتماعی، در حقیقت 
گونه ای معرفت شناس�ی است که به جهت درگیر شدن برخی 
معرفت ه�ا با پدیده های اجتماع، وارد عرصه اجتماعی و جامعه 
شناسی می شود و هدف آن، جست و جوی موارد تعامل این دو 
دسته پدیده با رویکردی اغلب معرفت شناختی و فلسفی است؛ 
به بیان دیگر در سنت معرفت شناسی اجتماعی، رویکرد غالب 
وجود شناختی است و متفکر از آن جهت که شناخت بهتر برخی 
معرفت ها، به شناخت پدیده های اجتماعی و تعامل آن دو با هم 
بستگی دارد، وارد عرصه جامعه می شود. آنچه در ادامه خواهد 
آم�د، مهم ترین مبانی و اصول حاکم بر تعامل معرفت و جامعه 

در اندیشه عامه طباطبایی است.
***

1- در نظ��ر عالمه)ره( همه معرفت ها، حتی معرفت های حس��ی، 
ام��وری مجردن��د و قوانین حاکم بر موجودات م��ادی، از جمله قانون 

معرفت شناسی اجتماعی در اندیشه عالمه طباطبایی)ره(

تغییر و تحول ماهوی بر آنها جاری نیست؛ بر این اساس ایشان گرچه 
تغیی��رات غیرماهوی متعددی مانند تغییرات کمی، عمقی، موضوعی، 
حکمی، ابطال و اصالح را می پذیرد، اما معتقد اس��ت که معرفت ها در 
اثر ارتباط با پدیده های دیگر، از جمله پدیده های اجتماعی، هیچ گونه 

تغییر ماهوی نمی پذیرد.
2- مرحوم طباطبایی، خاستگاه )منبع( معرفت های انسان را جهان 
غیب، قلب، عقل، طبیعت، جامعه و تاریخ می داند و معتقد اس��ت که 
انسان به کمک ابزارهای وحی و الهام، کشف و شهود، استدالل و حس و 
تجربه می تواند به انواع شناخت ها دست یابد. با آنکه تنها برخی معرفت ها 
در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی شکل می گیرند، از نظر عالمه)ره(، 
همه آنها متأثر از جامعه انسانی اند و در اثر ارتباطی که با جامعه انسانی 
دارند، برخی ویژگی های خود را کسب می کنند. این خصوصیت، چنان 

که خواهد آمد، حتی در مورد معرفت های وحیانی نیز صادق است.
3- توجه به »مالک« و »معیار« صدق معرفت ها، از جمله مباحث 
مهم معرفت شناسی است. در این خصوص نظرات مختلفی مطرح شده 
و برخی سعی کرده اند، »صدق« یا »حقانیت« معرفت ها را به گونه ای 

با جامعه انس��انی و رفتارهای ایشان پیوند دهند. دکتر توکل در کتاب 
خود»جامعه شناسی معرفت« در این ارتباط به سه دیدگاه سازگاری، 
انطباق و عملگرا اشاره می کند؛ شهید مطهری در مباحث خود، ضمن 
آنکه نظریه سازگاری را به آگوست کنت فرانسوی نسبت می دهد، نظریه 
اصالت نفع را نیز در کنار این چند دیدگاه )در ارتباط با »مالک صدق« 
معرفت( مطرح می کند. از جمله طرفداران این نظریه اخیر می توان به 

ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس آمریکایی اشاره کرد.
ب��ه هر ح��ال، نظر مرحوم عالمه طباطبای��ی )ره( در این خصوص 
)مالک صدق(، »انطباق با واقع« اس��ت. از نظر ایش��ان، این مالک، نه 
تنها درباره همه معرفت ها، بلکه حتی همه »موجودات« و »اعمال« نیز 
جاری اس��ت و مالک صدق آنها انطباق آنها با واقع است. البته در نظر 
عالمه )ره( برخی معرفت های عملی از این قاعده مستثنی هستند. به 
اعتقاد ایش��ان، از آنجا که برخی از این معرفت ها، اساس��ا انشایی اند و 
صدق و کذب نمی پذیرند، تطبیق این قاعده در آنها بی معنی خواهد بود.
نظر مرحوم عالمه در خصوص معیار صدق معرفت نیز مانند بسیاری 
دیگر متفکران اس��المی است. در نظر ایش��ان، معیار صدق اندیشه ها، 
اندیشه است. در این دیدگاه، ابزار محک زدن صدق اندیشه های پیچیده، 
اعم از عملی یا نظری، اندیشه های بدیهی است، اما اندیشه های بدیهی 
»خود � معیار« دانسته شده، صدق و کذب آنها به بداهت عقل واگذار 
می شود. در نظر عالمه، اصل »امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض«، معیار 
صدق اندیش��ه های نظری و دو اندیش��ه بدیهی »حسن عدل« و »قبح 
ظلم«، معیار صدق اندیش��ه های عملی تلقی شده است. بر این اساس 
عالم��ه به رغم تأکید بر تفکر جمع��ی، به عنوان راه مورد توصیه قرآن 
برای نزدیک شدن به معرفت صادق، هر گونه عصمت فکرِی»هیئت های 
جمع��ی« مانن��د اهل حل و عق��د، اکثریت، کل امت اس��المی، طبقه 
روش��نفکران یا کارگران و مانند آن را انکار می کند و معتقد اس��ت که 
تنها معیار بیرونی برای صدق معرفت ها )در کنار معیار صدق درونی(، 

اندیشه، گفتار و رفتار انبیا و امامان معصوم )علیهم السالم( است.
بنابراین، از نظر مرحوم عالمه طباطبایی یک معیار درونی برای صدق 
معرفت ها داریم که همان معرفت های بدیهی است و یک معیار بیرونی 

داریم و آن اندیشه، گفتار و رفتار معصومان)ع( است.
4- معرف��ت عملی )اعتب��اری یا پنداری( محور معرفت شناس��ی 
اجتماع��ی مرحوم طباطبایی اس��ت. از نظر ایش��ان، عوامل اجتماعی 
بیشترین تأثیر را بر معرفت های عملی دارد. دلیل این امر را نیز باید در 
ماهیت این گونه معرفتها ردیابی کرد. در نظر عالمه، این معرفت ها، اساسا 
کاربردی، غیرواقعی، متغیر و این جهانی بوده، زیر بنای همه جوامع و 
تمدن های بشری محسوب می شوند. عالمه ریشه معرفت های عملی را 
احساسات باطنی انسان که خود برخواسته از طبیعت و فطرت انسانی 
است می داند.معرفت های عملی به دو قسم پیش و پس از اجتماع تقسیم 
پذیرند.احساسات باطنی عام، ریشه اعتباریات )معرفت های عملی( پیش 
از اجتماع و احساسات باطنی خاص، ریشه اعتباریات پس از اجتماع اند.

اندیش��ه های وجوب، حس��ن و قبح، اجتماع، اس��تخدام، عدالت و 

مانند آن از دس��ته اول، و اندیش��ه های کالم و س��خن گفتن، ملکیت، 
ریاست، ازدواج و مانند آن از دسته دوم اند. مکانیسم حاکم بر تغییرات 
معرفت های اعتباری، س��ه اصل »کوش��ش برای حی��ات«، »انطباق با 

محیط« و»گزینش سبک تر و آسان تر« است.
5- تغییراتی که در معرفت های انسان، به ویژه معرفت های عملی 
ظاهر می شود، از عوامل مختلفی تأثیر می پذیرد. این عوامل را می توان در 
چهار دسته غیبی، محیطی، اجتماعی � فرهنگی و فردی قرار داد. عوامل 
غیبی به عامل الهی و شیطانی، عوامل محیطی به عوامل جغرافیایی و 
محیط کار و عمل، عوامل اجتماعی � فرهنگی به عوامل تربیت، فضای 

عمومی، پایگاه اقتصادی، همنشینی، پایگاه سیاسی � اجتماعی و عوامل 
فردی به تأثیرات عوامل َخلقی، ُخلقی، اندیش��ه ای، رفتاری و کنشی 
اشاره دارد. چنان که مالحظه می شود، مرحوم طباطبایی در کنار عوامل 
غیبی، فردی و محیطی، به عوامل مختلف اجتماعی توجه ویژه ای دارد 
و مناسبات مختلف انسان با دیگران را اعم از آنکه اقتصادی، سیاسی، 
رفاقتی، خانوادگی، شهری و روستایی و مانند آن باشد، به عنوان عوامل 

شکل دهنده به ویژگی های معرفت مورد توجه قرار می دهد.
البته باید توجه داش��ت ک��ه هدف اصلی تأثیر ای��ن گونه عوامل، 
معرفت ه��ای پنداری و عملی اس��ت و به جهت س��اختگی بودن این 

آن شکل گیری دس��ته های مختلفی از معرفت هاست. مرحوم عالمه 
س��طح این نس��بیت معرفتی را حتی به جوامع کوچک تر و خانواده ها 
تنزل می دهد و معتقد اس��ت که این تفاوت را می توان در مقایس��ه دو 

خانواده نیز مشاهده کرد.
باید توجه داشت که مرحوم عالمه نسبیت گرایی را در اندیشه های 
کلی نظری، و بخش��ی از اندیش��ه های کلی عملی انکار می کند؛ ضمن 
آنکه در خصوص مبانی اخالق )حسن و قبح(، به لحاظ مفهومی قایل 
به »اطالق« و به لحاظ مصداقی قایل به »نسبیت« است. البته با توجه 
به برخی سخنان عالمه)ره( که در آنها خلقت ها، صفات باطنی، افعال و 

عوامل بیرونی گوناگون زمینه به وجود آمدن طیف های معرفتی مختلف 
می شود، می توان نتیجه گرفته که ایشان حتی در این گونه معرفت ها 

نیز قایل به نسبیت است.
مرح��وم عالم��ه راهکارهای��ی ارائ��ه می ده��د ک��ه از آن طری��ق 
می توان»تش��تت معرفتی« را به س��وی »وحدت معرفتی« سوق داد. 
»تربی��ت دینی«، »فراخوانی عمومی دینی«، »امر به معروف و نهی از 
منکر«،»عمومیت بخشیدن به تبلیغ« و »نرمی در فراخواندن و تربیت« 

از مهم ترین این راهکارهاست.
7- از نظر مرحوم طباطبایی، معرفت وحیانی یکی از انواع معرفت 
است و خاستگاه آن عالم الغیب و علم لدنی الهی دانسته می شود. حامالن 
و م��ردان این گونه معرفت، دارای صفت عصمت اند و در تلقی و تبلیغ 
وحی و نیز در اعمال شخصی خود دچار گناه و خطا نمی شوند. معرفت 
وحیانی از هر گونه تغییر و تحول ماهوی به دور است و دگرگونی های 
جهان طبیعت، ماده و اجتماع بر محتوای آن تأثیر ندارد. با این وصف، 
به جهت تغییر »انس��ان«، »مصالح« و »شرایط زمان« از حیث صورت 

و شکل، متغیر است.
عالمه )ره(، »ش��رایع« را نمود چنین تغییراتی می داند. ایشان این 
اصل را بر قرآن و ش��ریعت اسالم نیز جاری می داند و معتقد است که 
این دو نیز بر اثر تغییر در ش��رایط انسانی و اجتماعی، ویژگی هایی به 
خ��ود گرفته اند.از نظر عالمه، اصل »ن��زول قرآن« تحت تأثیر عوامل 
انس��انی و برای رس��اندن باطن قرآن، در حد فهم انسان صورت گرفته 
اس��ت. »ن��زول تدریجی« قرآن نیز متأثر از همی��ن عوامل و به دالیل 
»آموزشی«، »احتجاج بودن« و »ضعف فراگیری عمومی مردم« است. 
»کالم بودن«بخش��ی از تعین پذیری اجتماعی قرآن دانسته شده، که 

خود متضمن دو ویژگی »عربیت« و »زبان تمثیل« است.
مرحوم طباطبایی از جمله دالیل عربی شدن زبان قرآن را »امتیاز 
زب��ان عربی در بیان مطالب و معانی«، »عرب بودن عمده مخاطبان« 
در مراحل آغازین« و »آس��ان ش��دن برای فهم« عنوان کرده است. از 
نظر عالمه، باطن قرآن دارای دو مرحله نزول بوده است: مرحله نخست 
از »تأوی��ل« به »معارف« و مرحله دوم از معارف به »آیات و بیانات«. 
چون الفاظ توانایی نش��ان دادن معانی بلند ق��رآن را ندارند، خداوند 
آنها را در سرتاس��ر قرآن در قالب قصه ها، مثل ها و... پراکنده و از این 
طریق، تا حدودی آن معانی را در حد فهم مردم قرار داده اس��ت. به 
اعتقاد عالمه، از آنجا که دین برای هدایت انسان آمده و یک بعد مهم 
انسان نیز اجتماعی بودن اوست، خداوند اجتماع را مورد توجه خاص 
قرار داده و ضمن قایل شدن به یک هویت مستقل دارای شعور، اجل، 
کتاب، درک، فهم، طاعت و معصیت برای جامعه، احکام دین خود را 
براساس آن تنظیم کرده است. اجتماعی بودن دین اسالم در اثر تأکید 
آن بر»فطرت«، »تفکر«، »اجتهاد و بحث جمعی«، »خنثی سازی عوامل 
تفرق��ه«، »نیروی جمعی اجرای��ی«، »اجتماعی بودن احکام«، »عقل 

محوری« و مانند آن است.
8- ب��ه هر ح��ال، از مباح��ث مختلف عالمه در خص��وص تعامل 
معرفت و جامعه به خوبی استفاده می شود که ایشان رویکری »وجود 
شناختی«دارد و این ویژگی را در اغلب مباحث معرفت شناختی خود 
حفظ کرده اس��ت. در این میان تنها معرفت ه��ای عملی و پنداری تا 
اندازه ای متفاوت اند، چرا که در کنار استفاده از رویکرد وجودشناختی 

در باب آنهاسعی داشته، از رویکر »غایت شناختی« نیز بهره گیرد.
منبع :پایگاه حوزه

معرفت ها و تأثیرات ش��گرفی را از این گونه عوامل اجتماعی و انسانی 
می پذیرند.

6-  الزمه مطالبی که در بند قبل )5( عنوان شد، شکل گیری نسبی 
گرایی معرفتی است. ایشان این سخن را بطور مطلق در باب معرفت های 
عملی )کاربردی / پنداری( قبول دارد. در نظر ایش��ان از آنجا که این 
دس��ته معرفت ها به ش��دت از عوامل اجتماعی و انسانی متأثر است و 
عوامل اجتماعی و انسانی نیز در جوامع و تمدن های مختلف به شدت 
متفاوت اس��ت، پس مجموع معرفت های عملی و کاربردی هر یک از 
این جوامع و تمدن ها نیز نسبت به یکدیگر متفاوت خواهد بود و الزمه 

*عامه به رغم تأکید بر تفکر 
جمعی، به عنوان راه مورد 
توصیه قرآن برای نزدیک 
شدن به معرفت صادق، هرگونه 
عصمت فکرِی»هیئت های 
جمعی« مانند اهل حل و عقد، 
اکثریت، کل امت اسامی، 
طبقه روشنفکران یا کارگران 
و مانند آن را انکار می کند 
و معتقد است که تنها معیار 
بیرونی برای صدق معرفت ها 
)در کنار معیار صدق درونی(، 
اندیشه، گفتار و رفتار انبیا و 
امامان معصوم)ع( است.

* تغییراتی که در معرفت های انسان، به ویژه معرفت های عملی ظاهر می شود، از عوامل مختلفی تأثیر 
می پذیرد. این عوامل را می توان در چهار دسته غیبی، محیطی، اجتماعی � فرهنگی و فردی قرار داد. 
عوامل غیبی به عامل الهی و شیطانی، عوامل محیطی به عوامل جغرافیایی و محیط کار و عمل، عوامل 

اجتماعی � فرهنگی به عوامل تربیت، فضای عمومی، پایگاه اقتصادی، همنشینی، پایگاه سیاسی � 
اجتماعی و عوامل فردی به تأثیرات عوامل َخلقی، ُخلقی، اندیشه ای، رفتاری و کنشی اشاره دارد. 

* مرحوم عامه راهکارهایی ارائه می دهد که از 
آن طریق می توان»تشتت معرفتی« را به سوی 
»وحدت معرفتی« سوق داد. »تربیت دینی«، 
»فراخوانی عمومی دینی«، »امر به معروف و 

نهی از منکر«،»عمومیت بخشیدن به تبلیغ« و 
»نرمی در فراخواندن و تربیت« از مهم ترین این 

راهکارهاست.

 حسین اژدری زاده 

دروغ؛ خیانت زبان
بررسی عوامل و آثار زیانبار دروغ بر زندگی فردی و اجتماعی
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