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چکیده
در این یقاله ،به تحلال یفهوم و یاهاالت دروغ یصاللحت یاز ،یعاالا ِر شناسالای) یصاللحت و شالرایط توجااله و و
همچنان لوازم و ثمرات و در یوزۀ یقوق کافری ،پرداخته ی)شود تا به این نتاجه نائل شویم :دروغ یصلحت یاز
در یالت استثنای) و با شناسای) یصلحت و راع)ه برتری اهم بر یهم ،توسط کس) کاله صالایب فضالالت فکالری
یق)م بر فضایل اخمر) باش) و ِخرد عمل) او بتوان) یصلحت) را که رعایتش با اخمق یناسبت دارد بشناس) ،رابالل
ّ
ً
توجاه است؛ یق دروغگفتن در شرایط استثنای) وجود ن)ارد و دروغ یصلحت یاز با تحقق عناصرش ،صرفا رابالل
توجاالاله اخمرالال) اسالالت؛ علالال) االصالالول در گسالالترۀ دانالالش یقالالوق کافالالری ،تسال ّالری توجاالاله وارده در یالالورد دروغ
یصلحت یاز ،به سوگن) و شهادت دروغ ،همچنان طرح شکایت و دفاع دروغ ،یبتن) بر رااس است و جایز ناست
و رعایت ص)ارت در دادرس)های کافری و بهویژه نحوه جمع وری ادله و بهدور از هر گونه دروغ ،ضروری اسالت.
ّ
ٔ
یواجهه صادرانه در تحقاق از یتهماو ،از یق)یات واجب اصل یشروعات جمع وری ادله است .صایبینصالباو
نظام ع)الت کافری در گسترۀ یرفۀ تخصصاشاو ناز بای) بهدور از هر گونه فریب و دروغ ،ار)ام کنن).
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علم اخمق به اصول درست و نادرست ی)پردازد؛ به پرسشهای اخمر) و به یعنای شریف بالودو،
پذیرای خوب) بودو ،انجام اعمال دارای فضالت ،داشتن ّنات خار و برگزی)و ع)الت بالر ب)عال)الت)
ی)پردازد .یطالعۀ اخمق به یعنای تأیل دربارۀ هنجارها و یعاارهای رفتار اشخاص و ناالز بررسال) و
طبقهبن)ی یعان) و تأثارات گزارهها و داوریهای اخمر) است (ناگالل۵007 ،؛ ی)یسالوو ،70۵۵ ،ص . 7۹0
ورت) فالسوفاو به جای تعاان درست) و نادرست) ایور در کل)تالرین یالالتهالا ،باله دنبالال تشالخاص
رفتارها و عملکردهای اخمر) درست در این گونه یوارد و یاطههای خاص باشالن) ،درگاالر اخالمق
پ) یافتن رواعال)ی خالاصتر از رواعال) عالام اخمرال)
کاربردی ش)هان) .بنابراین ،اخمق کاربردی در ِ
است که در شرایط ویژه و یوضوعات و یوارد یشخصتر و جزئ)تر کارای) داشته باشال)؛ هرچنال) باله
ٔ
یالوزه تفکالر
نظریههای عام یطرح در اخمق هنجاری ناز ب)توجه ناسالت .از همالانرو ،ایالروزه در
اخمر) به این دسته از یبای به عنواو بخشال) یسالتقل از اخالمق ،نظالر و توجاله یال)شالود کاله از
داینهای بساار گسترده برخوردار است (اسمی) و دیگالراو ،7011 ،ص ۴7۔  . ۴۹از جملاله یبایال اخالمق
بررس) روای) یا ناروای) دروغ یصلحت یاز است.
کاربردی ،تباان و
ِ
از نظر برخ) صایبنظراو« ،ارزشهای اخمر) یشترا» 1به عنواو فضایل) که در یااو همۀ
فرهنگها یشترا هستن) ،عبارتن) از :ص)ارت ،انصالاف ،ایتالرام ،یسالئولات و یراربالت (جنلانالک،
 ،70۵۵ص  ۵1؛ در یاالالاو ارزشهالالای یالالذکور« ،صالال)ارت» 2دارای جایگالالاه خاصالال) اسالالت.
«ص)ارت»از ارزشهای بناادین و جهاوشمول است .یت) ایروزه در گفتماو اخمر) ،اصالطمح
«ص)ارت اخمر)» 3به کار ی)رود؛ که به راستگوی) ،تصالمامگاری و انجالام ارال)ایات) یربالوط
ُ
ی)شود که در هر دو بع) دانش) و عمل) ،روراست) شخص را نشالاو داده و عاالاو سالازد (جنلانالک،
ِ
 ،70۵۵ص  . ۴۵گسترۀ ص)ق ،تنها در گفتار ناست ،بلکه در ّنات و عمالل ناالز هسالت (جالوادی یلال)،
 ،70۵0ص  . ۵۴1در عم)هترین نظامهای اخمر) «صال)ارت» ارزشالمن)ترین فضالالت 4باله شالمار
ی)ه؛ در یال) که «دروغ» از رذایل کهن اخمر) و بنااوبرانال)از شالمرده شال)ه اسالت ،باله همالان
ٔ
نشالانه ب)اخمرال) ،دروغگالوی)
شالاخص اخمرال) زیسالتن ،صال)ارت و
خاطر ی)تواو گفت که
ِ
1. common moral values
2. honesty
3. moral honesty
4. virtue

✺

کیفر ی

1. interdisciplinary

 .2برای نمونه ،دو کتاب زیر از ثار شاخص) هستن) که در یوضوع دروغ و دروغ یصلحت) ،نگاشته ش)هان):
 اسمی) اردکان) ،سا) یسن . 70۵0( .دلوغ مص حت میا ،حنا دل م هوم و گست ه ن .رم :بوستاو کتاب (یرکالزچاپ و نشر دفتر تبلاغات اسمی) یوزه علماه رم و یؤسسه پژوهش) یوزه و دانشگاه.

←
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است (اسمی) اردکان) ،70۵0 ،ص . ۵7۵
در اخمرالال) بالالودو «صالال)ارت» و غاراخمرالال) و ربالالاح بالالودو دروغپالالردازی ،تردیالال)ی ناسالالت
روان) ص)ارت و است که یوجب طمأناناله و رایالش
(فرایرز ررایلک) ،7011 ،ص  . ۵0۵از جهت ثار ِ
ٔ
ی)گردد؛ در یال) که کذب ،القای اضطراب و ب)رراری ی)کن) .ثمره این راع)ه در یوضوع یالورد
بح در این یقاله این است که گفتار و رفتار یرفهای صایبینصالباو یقالور) بایال) صالادرانه و
بهدور از هر گونه دروغ ،یکر ،یاله ،فریب و تزویر باش).
ْ
هر جا سخن از ص)ق ی)رود ،ایکاو دارد که کذب) هم در کار باشال) .دروغ یاننال) هالر باطالل
دیگری در بستر یق ،خود را ی)نمایان) .اگر کس) در غار بستر یق ،باطل را عرضاله کنال) ،کسال)
به و توجه نخواه) کرد و از همانرو ،تشخاص راست و دروغ ،کار سالادهای ناسالت و بایال) ّ
رالو ٔه
تشخاص داشت (کمپان) زارع ،70۵۴ ،ص . ۵7۵
در زن)گ) دی) همواره راست) و دروغ با هم و در کنار هم بودهان) ،ول) نچه نظام زنال)گ) را
نگاه ی)داشته راست) بوده است ،دروغ هم در کنار راست) پا)ا ش)ه است .شای) هرگز جایعهای
ْ
که در و دروغ نباش) وجود ن)اشته است و به وجود ناای) .نگرانال) ایالن اسالت کاله یبالادا دروغ
چن)او غالب شود که جای راست) را بگارد .فساد ،هلم و دروغ هماشه در جهاو بوده است ،ایا
در یقابل ،صمح ،داد و راست) ررار داشته است .یال اگر هر یالک از اینهالا باله نالام اض)ادشالاو
خوانالال)ه شالالون) ،بایالال) نگالالراو تبالالاه) وجالالود دیالال) و در نتاجالاله ویرانالال) و نالالابودی جهالالاو بالالود
(داوری اردکان) ،70۵۵ ،ص . ۵۵7
پرسالالش اصالالل) پالالژوهش ایالالن اسالالت کالاله دروغ در چالاله شالالرایط) جالالایز اسالالت ،ینظالالور از
«یصلحت یاز» ،یعاار صحاح برای شناسای) یصلحت یذکور و ویژگ)های عایل انسان) تصمام
ْ
گارن)ۀ و دروغ ک)ام است و اینکه یق دروغ گفتن در شرایط استثنای) ،وجود دارد؟ پرسالش فرعال)
ناز این است که بان این یوضوع و یقوق کافری ،چه ارتبالاط) وجالود دارد؟ در تحقاالق یاضالر ،از
روش تحقاق توصاف) ۔ تحلال) استفاده ش)ه و از نوع پژوهشهای کتابخانهای است .نگالاه یالا چنال)
تباری و رهاافت یا «یااورشتهای» 1است .شایاو ذکر است ،کتب و یقالاالت) در ارتبالاط بالا یوضالوع
یقاله نگاشته ش)ه که برخ) از نها در این یقاله یورد استناد ناز وارع ش)هان) 2،ایا باله نظالر ی)رسال) -
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دستکم تا زیاو نگارش این یقاله  -ارتباط دروغ یصلحت یاز با یقوق کافری در کتاب یا یقالهای
ِ
کتاب) یورد بررس) وارع نش)ه ،و از همانرو ،پرداختن به ابعاد و یاهات و در خور اهمات است.
با توجه به یااورشتهای بودو یوضوع تحقاق؛ تباان ادباات تحقاق ،یعن) یفهالوم و کاربردهالای
ص)ق و کذب ،دروغ و ٔ
داینه شمول و انواع و ،ضروری به نظالر ی)رسال) .همچنالان باله صالورت
ٔ
یالوزه فلسالفه اخالمق ،بالهویژه
ه)فین) ،یوضع کانت به عنواو یک) از یطرحترین نظریهپردازاو
یوضوع دروغ و ناز یوضع سع)ی به عنواو کس) که به صالورت دراالق و لطافال) در ادباالات ایالراو
زیان به این یوضوع پرداخته است ،تباان و یورد استناد وارالع ی)شالود .در راسالتای تحلاالل دراالق
یوضالالوع و اسالالتفاده از ثمال ٔ
الره و در یقالالوق کافالالری ،الجالالرم سال ّالنتهای اخمرالال) وهافالالهگرایانالاله،
فای)هگرایانه و فضالتیحور ،یورد تباان اجمال) وارع ش)ه ،سپس یوضع خود را در این پالژوهش
همسو با ّ
سنت اخمر) فضالتیحور ،بااو ی)داریم.
ً
غالبالا در تحلاالل یفهالوم صال)ارت و صالال)ق و کالذب ،بالان دو کالاربرد یتمالایز و در «ینطالالق» و
«اخمق» خلط ی)شود :در کاربرد ینطق) ،هر سخن خمف وارع ،کاذب است و هر گفتالار یطالابق
ِ
با وارع ،صادق است ،ایا این یفهوم را در «علم اخمق» به کالار نم)بالریم؛ زیالرا اگالر کسال) سالخن
خمف وارع را به ادلهای یطابق با وارع بانگارد و براساس باور خود سخن) را به زباو بااورد کاله گمالاو
ی)کن) ،یطابق با وارع است ،دروغگو دانستن او از ینظر اخمر) ،رابل تأیل و یحل تردی) اسالت .در
یوارد زیادی افراد به دلال اعتماد باله کسالاو ،سالادهلالوی) و یالا اخالمل در روشهالای تبال)یل داده باله
اطمعات ،سخن خمف وارع بااو ی)کنن) ،ایا ناو را نم)تواو دروغگو دانسالتّ .سالر یطلالب ایالن
تحریف یقاقت است و نه بااو خمف وارع؛ تحریف از بالاب
است که «کذب» در یفهوم اخمر)،
ِ
تفعال ،نوع) ار)ام شخص در وارونهسازی یقاقت است (فرایرز ررایلک) ،7011 ،ص . ۵7۵
«دروغ» عبارت است از گفتار یا نوشتار و یا هر نوع ساستم داللت) جایگزین که اههارکنن)ه باله
و اعتقاد ن)ارد و و را برای فریفتن یخاطب یا دیگری اههار یال)دارد( 1اسالمی) اردکالان) ،70۵0 ،ص . ۵7

→

 باا ،ساسم . 70۵۴( .دلوغگو یا ،انت ا اخالقا دل ندگا عموما و خصوصاا( .ترجماله :ایال) علاقلاالاو .تهراو :انتشارات نشر نو با همکاری نشر سام.

 .1الزم به ذکر است ،در یورد تعریف دروغ ،بان تعریف صایبنظراو غرب) و اسمی) اتفالاقنظالر وجالود نال)ارد (بالرای یطالعاله اهالم
تعاریف یطرح ش)ه ،نالک :تامالوری فریال)ن) .علال) اکبالر« . 70۵1( .یقایساله تعریالف دروغ از ینظالر غربال) و اسالمی)» ن ا یه
ع ما پووه نامه اخالق ،7۵ ،ش . ۴0

✺

این تعریف با یفهوم کذب در یفهوم اخمر) و ،همسو و ی) نظر یا در این تحقاق است.
دروغ گوی) ،برخمف هاهر واژه ،یح)ود به گفتار ناست؛ وارونهسازی یقاقالت ی)توانال) باله
ً
روشهای یختلف از جمله گفتار باشال) ،اساسالا دیال) دسالتکالم از زبالاو گفتالاری ،کالبال)ی و
تحریالف یقاقالت را نشالاو ی)دهال)،
خمف وارع ،تنها ُبعال)ی از
کرداری برخوردار است؛ گفتار
ِ
ِ
کس) که خشمگان است ایا با یرکات کالب)ی ،خمف و را نشاو ی)ده) در وارع ،وارونهسازی
ی)کن) و کس) که نفرت خود را به وساله رفتارهای ایترام یاز به فرد پنهالاو ی)سالازد ،دروغگالو و
بهعبارت بهتر دروغپرداز است .توجاله باله ایالن نکتاله نشالاو ی)دهال) کاله بالرخمف تصالور رایالج،
دروغگوی) ایر سهل و سادهای ناست؛ زیرا به ان)ا تأیل و یقایسه سه زباو یاد ش)ه ی)تواو پالرده
از دروغگوی) فرد برداشت (اسمی) اردکان) ،70۵0 ،ص  . ۵01با توجه به تعریف پاشگفته ،این یطلالب
رابل استنباط و درا است که «دروغ» جلوههای یتع)دی دارد و شایل ریالا و تزویالر ،نفالاق ،تظالاهر،
تملق و ایور دیگر ی)شود (کمپان) زارع ،70۵۴ ،ص  . ۵77در این یوارد ذکر ش)ه ،انطبار) یااو گفتاله و
کردۀ شخص با یقاقت و نچه خود به و گاه است ،وجود ن)ارد .چنانکه از این رویکرد ،برخال)
(خلالوص
صایبنظراو ارسای) برای دروغ ذکر کردهانال) :دروغ در گفتالار ،دروغ در ن ّاالت و اراده
ِ
ن ّات ن)اشتن  ،دروغ در عزم و تصمام بر کار خار (تظاهر به عالزم در انجالام کالار خاالر  ،دروغ در
اعمال ،دروغ در رسا)و به یقامهای یعنوی برای یثال ،دروغ در زه) و تقوا (نرار) ،ب)تا .
ٔ
یسئله روا دروغگوی) در یااو ع)های از اشخاص کاله خالمف فطالرت اخالمقجالو اسالت،
ِ
در وارع ،ریشه در علوم یختلف دارد و پ)ی)های چنال) عالایل) اسالت و از ایالنرو ،از و یال)تالواو
تباانهای یتع)د رواوشناخت) و جایعهشناخت) ارائه کرد (فرایرز ررایلک) ،7011 ،ص  . ۵0۵برخال) در
ٔ
انگاالزه یتضالاد رالرار دارنال)؛
باب «ع)م ص)ارت» بر این باوران) که رفتارهای یالا تحالت تالأثار دو
از سوی) ی)خواهام خودیاو را افرادی اهل راست) و رابل ایتالرام نشالاو دهالام ،از سالوی دیگالر،
ِ
ی)خواهام با تقلب ،دروغ و فریب به بعض) یزایالا دسالت یالابام؛ اینجاسالت کاله انعطافپالذیری
شناخت) یارتانگاز یا پا به عرصه ی)گذارد .به لطف این یهارت انسان) ،تا زیان) کاله یرتکالب
تقلبهای کوچک ی)شویم ،از و تقلبها سود ی)بریم و هنالوز خالود را انسالان) صالادق تلقال)
ی)کنام .این ایجاد تعادل را فر ین) توجاه ی)ناین) (. Ariely, 2012, p 72
1
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 .1از لبر کایو ( 7۵70-7۵۹0نقل ش)ه است که «دروغ به یثابه هوای گرگ و یاش زیبای) است که به هالر شال)  ،ارزش
[کاذب] خود را ی)بخش)» (رتکلاف ،701۵ ،ص . ۵۵۵
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یک) دیگر از نویسن)گاو ضمن اشاره به یریت دروغگوی) و گناه بودو و  -بالا اسالتناد رالر و و
روایات  -اههار ی)دارد« :یتأسفانه این گناه بساار شایع است و یک) از عوایل شاوع و ،یکم باله
تجویز دروغ یصلحت) است» (رجحالاو ،70۵۵ ،ص  . 070البته ،این عبارت و نظر ،رابل انتقاد اسالت
و به نظر ی)رس) با تحلال یبان) فکری و استنباط) دال بر توجاه دروغ یصلحت) ،و یکالم اولال)
ً
ً
ناسالالت و اوال و بالالالذات ،دروغ ،ذیالالل ادلالاله یمنوعاالالت ر الرار ی)گاالالرد ،ایالالا ثاناالالا ،و بالالالعرض ،و
برای یثال ،در راستای یصالح ضروریای یانن) یفظ دیالن ،یالا جالاو یالک انسالاو« ،دروغ» ذیالل
ثانوی ابایه یا وجوب ررار ی)گارد .البته ،هر کس) صالح به تشخاص دروغ یصاللحت یاز
یکم ِ
ناست و دروغ یذکور یالت) استثنائ) و ناز دارای یعاار است.
دروغ را از یک ینظالر ی)تالواو باله :اول« ،دروغ ب)خواهاناله» و دوم« ،دروغ یصاللحت یاز یالا
یااتبخش» 1تقسام کردِ .رسم اول ،دروغ) است که اههارکنن)ه به و اعتقاد نال)ارد و و را بالرای
فریفتن یخاطب یا دیگری اههار ی)دارد؛ در یال) که ِرسم دوم ،یالت) استثنائ)  -و نه اصالل  -و
دروغ) عن) الضروره است که با انگازه و سببسازی نجات جاو ،رعایت ینفعالت جمالع ،ایاال)،
عزت نفس ،دوست) ،اعتماد ،هم)ل) ،سمیت رواو ،ناکورزی اههار ی)شود .ارسام دیگالری از
دروغ هم رابل تصور است .ع)های برای دوری از دروغگوی) ،به شاوهای یتمسک ی)شون) که و
را ی)تواو «دروغ نقاب)ار» 2نایاال) و و اسالتفاده از باالاو یالبهم و نالارص اسالت .باله همالان دلاالل
صرایت و شفاف بودو زباو با ص)ارت همراه است .هر گونه ابهامگوی) و عال)م ارائاله باله یورالع و
کایل اطمعات در وارع ،ی)توان) به ع)م ص)ارت فرد باانجای) (فرایرز ررایلک) ،7011 ،ص . ۵70
به نظر ی)رس) «دروغ سالازیاویافتاله» 3ناالز ِرسالم دیگالری از دروغ باشال) کاله اغلالب توسالط
ّ
ً
اشخاص یقور) یثم یکویتها ،سازیاوهای عموی) و خصوص) تحقالق ی)یابال) .در ادایاله و
پس از بررس) یعنا و یاهات دروغ یصلحت یاز ،ثمالرۀ بحال در برخال) یورعاتهالا در گسالترۀ
یرفههای یقوق کافری و ناز ضوابط و بررس) و ارائه ی)شود.
 .1تحلیل دروغ مصلحتآمیز

«دروغ یصلحت یاز» در ّ
سنتهای اخمر) یتع)د ،یطرح بوده و هست؛ هالم در ینالابع دینال) و
1. vital lie
2. masked lie
3. organized lie

✺

 .2توریه از لغت «ورا » به یعنای پشت ،اخذ ش)ه است ،که در یقابل لغت «ایام» به یعنای جلو ررار دارد ،و در لغالت باله
یعنای ستر و پوشان)و ی)ه است .در اصطمح دو تعریف را نقل ی)نمایام کاله اولال) شالایل گفتالار و عمالل؛ و دویال)
ً
صرفا شایل گفتار ی)شود .توریه عبارت است از« :اراده وارع و اههار خمف و ،بهگونهای که طرف یقابل و ،یعنالای
خمف را ی)فهم) و هاهر عمل و گفتار ناز او را در این فهم یساع)ت ی)نمایال)» (ابالن ینظالور ،7۴0۴ ،واژه ورا  .در
تعریف دیگر ،عبارت است از« :افزودو را) و شرط) به گفته خویش در ذهن یا بهره جستن از ابهای) در گفته خالویش
ّ
یا در باطن ،و اعتقادی به ج)ی بودو گفتاله خالویش ن)اشالتن» (علاالا ،70۵7 ،ص  ۹۴؛ باله عبالارت بهتالر ،یالتکلم از
کمیش یعنای) را که یطابق وارع است اراده کن) ،ول) و را بهگونهای بااو کنال) کاله یخاطالب ،چاالزی خالمف ار ٔ
اده او
ِ
بفهم) .یانن) این که بگوی) :یک درهم ن)ارم و یخاطب تصور کن) اصم پول ن)ارد ،ول) ینظور گوین)ه ایالن باشال) کاله
باش از یک درهم ن)ارد (یسان) ،7017 ،ص  . 7۴۵عل) االصول و با توجه به اطمق لفالظ توریاله ،یفهالوم و شالایل
گفتار و عمل ی)گردد ،و به بخش گفتاری و «المعاریض ف) الکمم» ناز گفته ی)شالود( .صالفری ،70۵۴ ،ص . 7۴
ً
توریه یاهاتا دروغ در یفهوم اخمر) ناست؛ بلکه دروغ در یفهوم ینطق) اسالت ،و از نجالا کاله دروغ یصاللحت یاالز،

←
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هم در کتب اخمق نزد نظریهپردازاو شرر) و غرب) و هم در ثار شاعراو یکامال) چالوو سالع)ی
(سع)ی شالارازی ،70۵۵ ،ص  77یطرح ش)ه است .نقل و بررس) همۀ و را و ادله ،خار از یوصاللۀ
این نوشتار است ،از اینرو ،تنها به اهم دی)گاهها اشاره و اکتفا ی)شود.
ً
برخ) نظریهپردازاو ،این نوع دروغ را گاه) اخمرالا یطلالوب ،ثمالربخش و عقمنال) ی)داننال)
یسالاب اخالمق را از یصاللحتان)یشال) ،جال)ا کالرده بالود دروغ
(باا . 70۵۴ ،کانت از نجالا کاله
ِ
یصلحت یاز را بر نم)تابا)؛ بر این باور بود که هالر جالا یصاللحتبانال) باشال) ،اخالمق ناسالت
(جانسوو . 70۵7 ،از نظر ّ
سنت اخمر) کانت) 1هالر ینالع اخمرال) ،رالانون) ب)راال) و شالرط اسالت؛
ْ
بنابراین ینع دروغ هر ر)ر دروغ خاص و ضروری هم به نظر برس) ،استثنابردار ناسالت؛ او اعتقالاد
ِ
راسخ دارد که ضرورت ،رانوو نم)شناس) و به یحض اینکه ضرورت ،عذری برای هر اسالتثنائ)
رانوو اخمق ،دانسته و پذیرفته شود ،سرانجام جوازی برای نقض همالۀ رواعال) اخالمق خواهال)
بر ِ
بان) عقل عمل) و
ش) (سالالاواو ،701۵ ،ص  . ۵1نظریۀ او از این جهت رابل انتقاد است که یصلحت
ِ ِ
ً
فضالت عقل) در زن)گ) عمالوی) ،یالک ایالر نالاگزیر اسالت (داوری اردکالان) ،70۵۵ ،ص  . 7۹7ضالمنا
ُ
ارایت یک فرد به دمکشال) کاله یالادۀ کشالتن اوسالت ،بالرخمف فریالول انسالانات
لو دادو یحل ِ
یطرویه از سوی کانت است؛ فریول یذکور یقرر ی)دارد که هر انساو ف) نفساله ،غایالت اسالت
ٔ
یسالئله دروغ یصاللحت یاز کاله همچنالاو در
(کانت . 70۹۵ ،همچنان بالا اسالتناد باله نظالر کانالت،
عرصههای یختلف وجود دارد ،رابل یل ناست و گوی) صورت یسئله پاا ش)ه است.
البته ،در راستای همسوی) با نظر کانت چه بسا بتواو گفت او توریاله (راسالتنمالای)  2را ربالول

۱7

دارد؛ زیرا او در درسهای اخمق ،ارزش ایتااط ،یعنال) یالزم و دوران)یشال) و خویشالتنداری در
ً
ً
بااو افکار و ایساسات را گوشزد ی)کن)؛ با این توضاح کاله یعمالوال بسالااری از راههالای اخمرالا
پذیرفتن) وجود دارن) که ی)تالوانام بال)وو دروغ گفالتن ،از راسالتگفالتن ناالز بپرهاالزیم ،از جملاله
سکوت ،پاسخهای غاررطع) ،طفره و دوپهلوگوی) .یاصل نظر کانالت دربالارۀ دروغگالوی) ایالن
است که بع) از اینکه به رایت) اعمم کردیم که راست خواهام گفت ،هرگالز جالایز ناسالت دروغ
ً
بگویام .افراد صادق ،ول) ر ْ
ازدار راست ی)گوینال) ،ولال) ناله ضالرورتا هالر راسالت) را؛ باله عکالس،
ً
اشخاص یتقلب عم)ا سخن) را که ی)دانن) کذب است به زباو ی)رانن)؛ زیرا ی)خواهن) دیگری
یا دیگراو را فریب دهن) (سالاواو. 701۵ ،
ً
طرف)اراو ّ
سنت اخمر) فای)هگرای) 1یعموال از دروغ یصلحت یاز به یثابه نالوع) فریالب یالاد
ی)کنن) 2.ایشاو یعتق)ن) این نوع دروغ ب)اهمات ،یا ب)ضرر و یا ضررش ناچاز است؛ به عالموه
دروغ یوصوف ،یمکن است در عمل سودین) باش) و به این ترتاب کفۀ ترازو را به نفع فای)ه برگردانال)
(باا ،70۵۴ ،ص  . 70۹فای)هگرای) ناز از این جهت رابل انتقاد است که باشالتر نظریالههای یطالرح ذیالل
این ّ
سنت اخمر) ،در پ) ترویج نتایج و پاای)های) هستن) که به سخت) با یکدیگر در ارتباطن) .فالرد
به یحض اینکه خار یا ینافع) در دسترس باش) در پال) و یال)رود؛ یالا اینکاله فایال)هگرایاو یمکالن
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→

ذیل دروغ در یفهوم اخمر) یطرح ی)گردد پس توریه ،دروغ یصلحت یاز ناست .به این توضاح کاله دروغ در یفهالوم
اخمر) شایل دروغ یصلحت یاز و غار یصلحت یاز ی)گردد و در هر دو تحریالف یقاقالت و ناالز فریالب ،تحقالق
ی)یاب) ،البته با تفاوت در انگازۀ ب) و خوب؛ ایا در توریه ،تحریف یقاقت و ناز فریب) در کار ناست و فقالط یالتکلم از
کمیش یعنای) را که یطابق وارع است اراده ی)کن) ،ول) و را بهگونهای بااو کن) که یخاطب ،چاالزی ِخالمف اراده او
ی)فهم) .به عبارت سادهتر تمش ی)کن) هاهر را از وارعات جال)ا نگهال)ارد و هماله چاالز را نگویال) یالا جزئال) از و را
بگوی) .بنابراین ،تعریالف برخال) نویسالن)گاو (وابرتالوو ،70۵۵ ،ص  ۵۹از توریاله یالا توریالهگالوی) ،یبنال) بالر اینکاله
«توریهگوی) یعن) پنهاو کردو گزینش) اطمعات به رص) فریب» صحاح به نظر نم)رس).

1. utilitarianism

 .2اگرچه برخ) نویسن)گاو یعتق)ن) که «فریب» و است که کس) به صورت عم)ی باع ی)شود تا دیگالری باله بالاور
ّ
نادرست) برس) .برای نمونه ،فرض کنا) که ثروتمن)ی ،با پوشا)و لباس افراد یتک)ی ،دیگراو را بفریب) و به واسطۀ ایالن
ٔ
یطلالق فریالب ،گسالترده اسالت و از همالانرو،
لفالظ
رفتار از وها ص)ره بگارد و کسب در ی) کن) .داینه شمول و افر ِاد ِ
ِ
چهبسا کس) با گفتار و یا رفتار خود باع فریب دیگراو شود .بر این یبنا برخ)« ،دروغ» را ذیل فریب ،رابالل طالرح و
ِ
از انواع و ی)دانن) (اترا ، 7011 ،ایا در این یقاله بالا توجاله باله تباانال) کاله از دروغ ارائاله شال) و تأکاال) نمالودیم کاله
دروغگوی) ،برخمف هاهر واژه ،یح)ود به گفتار ناست ،و وارونهسازی یقاقت ی)توانال) باله روشهالای یختلالف از
ً
جمله گفتار باش) ،اساسا دی) ی)ارل از زباو گفتاری ،کالب)ی و کرداری برخوردار است؛ این یطلب رابل اسالتنباط اسالت
که دروغ جلوههای یتع)دی دارد و شایل ریا و تزویر ،نفاق ،تظاهر ،تملق و ایور دیگری چوو «فریب» ناز ی)شود.

✺

 .3عقل عمل) را نبای) با عقلگرای) ( Rationalismیکساو پن)اشت .عقلگرایاو اخمر) شالری) از یقتضالاات اخمرال)
بر یبنای رابلات شناخت) عقل ارائه ی)دهن) .عقلگرایاو است)الل ی)کنن) یک اصل یالا یجموعالهای از اصالول وجالود
دارد که از طریق تأیل عقمن) رابل تعاان ،برای ارزیاب) و است)الل عقمن) ایفالا نقالش ی)کننال) .خالرد بال)وو کمالک
ایساس و یال ی)توان) به برداشتهای) از نچه یجاز ،ضروری و یمنوع است ،دست یاب) .بنابر نظر عقلگرایاو ،ایالن
نوع از تباان و توجاه برای اخمق ضروری است .ایشاو یعتق)ن) ِخالرد فال) نفساله بالرای تالأیان رواعال) یالاهوی عمالل،
وهایف اخمر) واجب بر یا به عنواو فاعمن) عارل ،کاف) است (جاکوبز ،70۵۹ ،ص . 7۵۵
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است ینفعت) بزرگ ایا گذرا یثل «لذت» را ه)ف ررار دهن) (وارد ،70۵1 ،ص . 1۴
از نظر طرف)اراو ّ
سنت اخمر) فضالتگرایال) (اخالمق فضالالتیحور  1،کمالاالت شالخص
درست) اخمر) است .این دی)گاه به این یضموو تأکا) دارد که فاعالل
فضالتین) ،یعاار یا یما
ِ
به ینظور خوب عمل کردو و ناک زیستن بای) واج) یاالت خاص) از شخصالات و ِخالرد باشال).
این یاالت او را رادر ی)سازد تا به نحو صحاح ،اهمات اخمر) یورعاتها را دریابال) و باله نحالو
عارمنه تأیل و انتخاب کن) کاله چاله بایال) انجالام دهال) .فاعالل فضالالتین) دارای درا صالحاح،
رضاوت خوب و اعتمی فکری است و نچه به ایالن شالاوه انتخالاب شال)ه اسالت ،دنبالال ی)کنال)
(جاکوبز ،70۵۹ ،ص  . 70۵در این دی)گاه تأکا) خاص) بالر «عقالل عملال)» 2ی)شالود و و فضالالت)
است که عمل را ه)ایت ی)کن) و فضایل شخصات) ،یاالت سرشت) یال و ایساس هستن) کاله
ْ
توسط نچه عقل خوب ی)شمارد نظم یافتهان) 3.بنابراین ،فرد تصالمام گارنال)ه در وضالعات دروغ
یصلحت یاز ناز بای) صایب فضالت فکری یق)م بر فضالایل اخمرال) باشال) و ِخالرد عملال) او
بتوان) یصلحت) را که رعایتش با اخمق یناسبت دارد بشناس) و رعایت کن).
یوضع یا در این یقاله همسو با نظریۀ فضالتیحور است؛ زیرا ایالن ّ
سالنت اخمرال) ،زنال)گ)
خوب را به عنواو ریان) کلگرا جستوجو ی)کن) ،ه)ف زن)گ) ریان) را بالرای بشالر باله عنالواو
یک کل در نظر ی)گاالرد و از نظالر طرفال)اراو ّ
سالنت یوصالوف ،کمالال کلال) بشالریت از توسالعۀ
هرفاتها و برتریهای کلا)ی به دست ی) ی) .تفکر اخمر) در این سنت ،از اخالمق یبتنال) بالر
فضالت افمطوو و ارسطو سرچشمه ی)گارد .برای داشتن روح یتعالال) فالرد بایال) فضالالتهای)
یانن) ص)ارت ،شجاعت ،دوست) ،تواضع ،یاانه روی و تقوا را کسب کن) (وارد ،70۵1 ،ص 1۴۔. 17
به نظر ی)رس) در نظام اخمر) اسمم ناز بان ادله و بالهویژه روایالات وارده کاله از یالک طالرف
دروغ را یمنوع و جز گناه کباره ی)داننال) و از طرفال) در یالوارد اسالتثنای) یاننال) جنالگ ،اصالمح
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ذات البان ،برای یصالح دین) و سااس) و … (نک :اسمی) اردکالان) 70۵0 ،را رابالل توجااله ی)داننال)،
تعارض) وجود ن)ارد و به اصطمح اصولااو ،بان ادله شالرع)ای کاله دال بالر یریالت دروغانال) و
ادلهای که دال بر جواز دروغ در یوارد استثنای)ان) ،تعارض به یعنای اخالص وجالود نال)ارد ،بلکاله
تعارض هاهری و از نوع تخصاص وجود دارد؛ یعنال) ادلالۀ اسالتثنائ) ،دایناله شالمول عمالوم ادلاله
یمنوعات دروغ را یح)ود کرده اسالت و تخصالاص در لسالاو عقالمی عالالم و شالارع کاله اعقالل
عقمست ،ایری رایج است.
سع)ی ناز گزارشگر ّ
سنت است و ینظور او و ناست کاله هالر شالخص یالق دارد بالرای هالر
یصلحت) دروغ بگوی) ،بلکه او در در باب هشتم کتاب گالراوسالنگ گ ساتان ،و در داب سالخن
ً
گفتن ،ب)وا دروغگوی) را یضالر و خالمف یصاللحت دانسالته اسالت؛ سالپس در یکایالت اول از
باب اول ،در سارت پادشاهاو ،یصلحت یفظ جاو فردی ب)گناه و جلوگاری از ستم بر یظلوی)
را با توسل به دروغ ،یطرح ی)نمای)؛ که با تأیل در و به این نتاجه خواهام رسا) که بالان دو بالاب
پاشگفته ناز تخصاص وجود دارد و دروغ یصلحت یاز را کسال) ی)توانال) بگویال) کاله صالایب
فضالت فکری یق)م بر فضایل اخمر) باش) و ِخرد عمل) او بتوان) یصاللحت) را کاله رعالایتش بالا
اخمق یناسبت دارد و صرف یصالح شخص) و گروه) ناسالت ،بشناسال) و رعایالت کنال) (داوری
اردکان) ،70۵۵ ،ص  ۹۵و  . ۵7بنا براین به نام یصلحت ،هر دروغ) رابل توجاه ناست.
به اعتقاد برخ) ،یک) از دهها عایالل روا دروغ را ی)تالواو نالاتوان) اشالخاص در یواجهاله بالا
تعارض اخمر) دانست و داستاو «دروغ یصلحت یاز و راست یفس)هانگاز» در وارالع ،یکال) از
روشهای ناکار ی) در یل تعارضات (تنگناها یا دوراههای اخمر) 1است؛ فرد بالر سالر دو راهاله
«راست بگویم یا دروغ بگویم» ررار ی)گارد و بنا بر ادلهای او از یااو بال) و بال)تر ،بال) را انتخالاب
ی)کن)؛ ب)وو وکه به جستوجو از راههای سوم (نه ب) و نه ب)تر بپردازد و به همالان دلاالل ،اگالر
یهارتهای یل اثربخش تعارضات اخمر) را افزایش دهام ،ی)تالوانام باله یاالزاو رابالل تالوجه)
یانع روا دروغگوی) شویم (فرایرز ررایلکال) ،7011 ،ص  . ۵0۵به نظر ی)رس) در یورد این نظر بتالواو
گفت که اگر در وضعات فوق ،راه یل سوی) باشال) ،وضالعات یوصالوف ،تعالارضنماسالت ،ناله
 .1تنگنای اخمر) ( ، moral dilemmaوضعات) است که فاعل اخمر) ،همزیاو دو وهافه اخمرال) دارد کاله هالر کال)ام
ً
به تنهای) وهافه اوست ،ول) اتفارا و فقط به دلال همزیان) نم)توان) هردو را انجام ده) و بای) نسبت به ِاعمال یکال) از
نها تصمام بگارد (. Morton, 1991
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 .3توجاه اخمر) عبارت است از رون) یا ٔ
نتاجه ارایه دلال برای یوجه ساختن اصول و دعاوی اخمرال)؛ توجااله اخمرال)،
یک) از یقاص) اصل) تفکر اخمر) است (علاا. 70۵7 ،
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تعارض به یعنای اخص یا هماو تزایم در اصول فقه؛ پس اگر کس) برای یثال ،برای یفظ جالاو
عقلال) برتالر
غار ،از یااو دو راه راست گفتن و دروغگفتن ،یبتن) بالر ارزش برتالر و رعایالت راعال)ه
ِ
1
دانستن اهم ،یک) را برگزین) و برای یثال ،دروغ بگوی) ،یا بنا بر یتوو فقه) و ناز اخمرال) ،توریاله
کن) ،ار)ایش رابل «توجاه اخمر)» 2است 3.البته ،ناکو و بایسته است که یکلف یا فردی کاله در
و وضعات وارع ش)ه خمق باش) و به راه یل سوم باان)یش).
به اعتقاد برخ) ،یعاار و یفهوم یصلحت یا یفا) بودو ،گره) از کار نم)گشای) و بایال) یعاالار
4
دراقتری ارائه نمایام که یبتن) بر دو راع)ه اسالت :راعال)ه اول ،توجاله و لحالاظ «راعال)ه زریالن»
ٔ
عصالاره ادیالاو و کتالب سالمان) اسالت،
است؛ این راع)ه سنگ بنای باشتر نظامهای اخمرال) و
بر اساس این راع)ه با دیگراو نگونه رفتار کن که ی)خواه) با تو رفتار کنن) .بنالا بالراین ،هرگالاه در
یوردی خواستام دروغ بگویام ،بای) نخست ببانام که یا یاضریم دیگراو ناز در هماو یورد به یالا
دروغ بگوین) یا خار؟
ص)ارت» یاست؛ باله ایالن توضالاح کاله سالتمگالراو نبایال) از
راع)ه دوم «ابز ِار ستم وارع نش)و
ِ
ص)ارت یا سو استفاده کنن) .پس هرگاه دی)یم راستگالوی) یالا یوجالب سالو اسالتفاده ایشالاو و
بهخطر افتادو جاو ب)گناهاو ی)شود و بان دوراهه راستگفتن و راست نگفتن بودیم و راه دیگری
نباش) ،دروغ گفتن رابل توجاه است (اسمی) اردکان) ،70۵0 ،ص . 7۵۵
به رغم یفا) بودو این یعاار اخار ،به نظر ی)رسال) کاله انتقالاد و ِاشالکال روشالن نبالودو یعاالار
یصلحت در باب یفهوم ستم که یفهوی) کل) و بنوع) یبهم است ،وارد باش) .در راع)ه دوم تنهالا
ً
به خطر افتادو جاو اشاره کرده است؛ در یال) که به نظر ی)رس) :اوال یفهوم «یصاللحت» ،هالم
در لغت و هم اصطمح ،دستکم در یتوو فقه) و اسمی) یشخص است و از و بهتر ،یصادیق
ً
یصلحت ناز کایم یشخص است و در نتاجه ،به نظر ی)رس) اصالل بالر رذیلاله اخمرال) بالودو و
یمنوعات دروغ است و دروغ یصلحت یاز در یالت ضرورت و با شناسای) یصلحت و لحالاظ
دو راع)ه پاشنهادی پاشگفته و ٔ
راع)ه برتری اهم بر یهم ،توسط کس) که صایب فضالت فکالری
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یق)م بر فضایل اخمر) باش) و ِخرد عمل) او بتوان) یصلحت) را که رعایتش بالا اخالمق یناسالبت
دارد و صرف یصالح شخص) و گروه) ناست بشناس) ،رابل توجاه است.
ای) عملاات) اهم از یهم و ترجاح ارزش برتر و یل تعارضات
به نظر ی)رس) در راستای شناس ِ
ّ
اخمر) ،راه کار استناد به «یصاللحتان)یشال)» 1یوجاله باله نظالر برسال) و یالا را در درا یعرفالت
اخمر) ،یاری رسان) .در برخ) نظریههای اخمر) ،یصلحتان)یش) اصطمی) برای اشالاره باله
«در ازای یکمت عمل)» است (جاکوبز ،70۵۹ ،ص  ، 7۹۴یعن) فضالت) از ان)یشه که هالادی عمالل
است و فاعل ار طریق و کار درست را بفهم).
«یصلحت» در یقابل یفس)ه به یعنای صمح و خار اسالت( ،ابالن ینظالور 7۴0۴ ،ق ،واژه یصاللح و در
اصطمح اصول) ،عبارت است از چازی که در یقاص) دناوی انساو یا یقاص) اخروی او و یالا هالردو
یوافق با انساو است و ٔ
نتاجه و تحصال ینفعت یا دفع یضرت است (یحقق یل) 7۴00 ،ق ،ص . ۵۵7
از نظر شرع اسمم ،تشریع ایکالام و یقالررات شالرع) بالر یبنالای یصالالح و یفاسال) اسالت و
َُ َ
یفالظ
یهمترین یصالح ی) نظر شارع که یعنوو است به یصالح یعتبر یالا ینصالوعه و عبارتنال) از ِ
دین ،نفس (جاو  ،عقل ،نسل (نسب و یال.
۹55
بن)ی دیگر« ،یصلحت» تقسام ی)شود باله« :الالف «یصالالح ضالروری» کاله
در یک تقسام ِ
هماو پنج یورد فوق که یاات بشر و بقای جایعه باله و بسالتگ) دارد؛ ب «یصالالح ایتاالاج)»
(یورد نااز  :یعن) یصالح) که به ینظور توسعه و گشایش در ایور انساو لحاظ ی)شود و نبالودش
به یر و یشقت ی)انجای)؛ «یصالح تحسالان)» (اخمراالات  :ایالوری اسالت کاله یکالارم
اخمق و عادات پسن)ی)ه ،و را ارتضا ی)کن) و فق) و ینجر به یشقت نم)شودٔ .
ثمالره ایالن تقسالام
و است که هنگام تعارض یصالح ،یصالح ضروری بر دو رسم دیگر یق)م است .یاالاو ضالروریات
پنجگانه ذیل و ناز اولویت به ترتاب زیر است :اول ،یفظ دیالن ،دوم ،یفالظ نفالس (جالاو  ،سالوم،
یفالظ7 :
یفظ عقل ،چهارم ،یفظ نسل و پنجم ،یفظ یال .یتعلالق یصاللحت عبالارت اسالت از ِ
دین ۵ ،نفس؛  0عقل؛  ۴نسل [درت در یفظ نسب] و  7یال» (زیال) 7۴71 ،ق ،ص  70به بع) .
یفظ این یوارد در اجتماع یل) و بان الملل) ،ینجر به استقرار نظم و اینات  -و در کل رعایت
یقوق بشر  -ناز ی)شود .اولویت یا در این یقاله ،هماو یصالح ضروری یا ینصوصه است.
در تزایم یااو ایکام فردی و ایکام اجتماع) ،یصالح اجتماع) یق)م گردی)ه و تق)م ایکالام
1. expediency

✺

یولفۀ «دروغ یصلحت یاز» کاله از نظالر گذشالت ،ایالن یوضالوع در اغلالب عرصالههای زنال)گ)
اجتماع) و یرفهای ،از جمله دانش و یرفههای یقور) رابل استناد اسالت؛ زیالرا همالاوطور کاله
ّ
اشاره ش) دروغ هم با گفتار و هم با رفتار رابل تحقق است .در ایالن گفتالار ،وجاله ارتبالاط یوضالوع
یورد بح و ثمرۀ و ،با برخ) یورعاتها و یرفالههای یقالوق کافالری ،همچنالان ضالوابط دروغ
یصلحت یاز ارائه ی)شود.
 .1 .5ثمره بحث در حقوق کیفری

در برخ) یرفههای یوجود در نظام ع)الت کافری ناالز هالر گوناله گفتالار و رفتالار غاالر صالادرانه کاله

کیفر ی

 .5دروغ مصلحتآمیز در برخی حرفههای حقوق کیفری و ضوابط آن
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یکویت) که به جهت تزایم یق جایعه با یق فرد و تق)م جایعه بر فرد ،بر ایکالام اولااله اسالت،
ناز از این باب است که در یریله استنباط و تصمامگاری یااو ناازهای اجتمالاع) و یکالویت) بالا
ناازهای فردی ،تزایم وارع ش)ه و کشف یصال)اق و در یکالم یکالویت) ،یوجالب ی)شالود کاله
یصالح عایه بر یصالح افراد یق)م شون) و از این روی ،یکم یکویت) بر تق)م یصالالح اجتمالاع
بر یصالح افراد صادر خواه) ش) (ایزده) ،70۵0 ،ص . ۵7
در نگرش اسمی) و بر یبنای فقاله شالاعه ،خاسالتگاه اعتبالار یقولاله «یصاللحت» ،در یالوازین
شرع) بوده است و یصلحت ،دلال یستقل) برای وضالع ایکالام شالرع) در عالرض دیگالر ینالابع
شریعت ،یحسوب نم)شود ،بلکه یصلحت در ٔ
گستره شریعت و به غرض تأیان اه)اف شریعت
و اولویتگالذاری در یقالام تالزایم ایتمالال) در اجتمالالاع در یقولاله شالرع) ،جعالل شال)ه اسالالت؛
از اینرو ،یراد از «ضوابط یصلحت» ،کشف ضوابط) برای یصلحت در یوزه شریعت و تعاالان
یصلحت یورد تأیا) و رضایت شارع است .بر همان اساس ،ضوابط یصلحت را برخ) با تقسام
به عام و خاص بودو ضوابط ،ارائاله کالردهانال)« :ضالوابط عالام یصاللحت» عبارتنال) از :یحوریالت
شریعت و غایات و؛ همچنان ترجاح اهم بر یهم؛ «ضوابط خاص و» ناالز عبارتنال) از :زیالاو و
یکاوشناس) دراق (توجه به یقتضالاات زیالاو و یکالاو ؛ غایالتیال)اری؛ تقال)یم جایعاله بالر فالرد
(شناسای) و توجه به یصالح جایعه ،نه ٔ
توده افالراد یالا اکثریالت ؛ ابتنالا بالر خبرویالت و یشالورت؛
دوران)یش) و همهجانبهنگری (ایزده) ،70۵0 ،ص . 71۴ –7۵7

اههارکنن)ه به و اعتقاد ن)ارد و و را برای فریفتن یخاطب یا دیگالری اههالار یال)دارد؛ چاله از سالوی
اشالالخاص یقالالور) و صالالایبینصالالباو نظالالام عالال)الت کافالالری باشالال) و چالاله از سالالوی شالالهرون)او و
یراجعه کنن)گاو به و نظام« ،دروغ» یحسوب ی)شود .در این بن) به ثمرۀ بح و بررسال) یوضالوع
یقالۀ یاضر در گستره برخ) یرفهها یانن) رانووگذاری ،دادرس) و تحقاقات پلاس) ی)پردازیم.
 .1 .1 .5دروغ مصلحتآمیز در مقام رسیدگی قضایی و تحقیقات پلیسی
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یک) از یسائل یربوطه در رسا)گ)های رضای) و تحقاقات پلاس) این است که یا یقام رضای) یا
ناروی پلاس رسا)گ)کنن)ه ،یالق دارد در راسالتای کشالف یقاقالت ،باله یالتهم  -و لالو بالا توجااله
یصلحت یاز بودو  -دروغ بگوی) و یا او را اغفال کن) و فریب ده)؟ ارتبالاط یوضالوع یاضالر ،بالا
رسا)گ)های رضای) و تحقاقات پلاسال) و بالهویژه ٔ
نحالوه جمالع وری ادلاله از لحالاظ یواجهالهای
صادرانه ،یائز توجه است؛ زیرا در برخ) کشورها یانن) یریکا به بازجویالاو یجالوز داده ی)شالود
ُّ
که به یتهماو دروغ بگوین) ،یا برای تشویق نها باله اعتالراف از یقالههای فریالبکاراناله دیگالر ناالز
استفاده کنن) .یت) برخ) نویسن)گاو ،رائل به این نظر هستن) که برخ) تکناکهای فریالبکاراناله
۹52
به یازاو یعقول ،یعتبر ،اثربخش و اجتنابناپذیر است (اسکرکر ،70۵۵ ،ص . ۵۴
واجالب
به نظر ی)رس) ،رعایت «اصل ص)ارت» در برخورد و تحقاق از یتهماو ،از یقال)یات
ِ
«اصل یشروعات جمع وری ادله» است .اصل یشروعات جمع وری ادلاله ،یکال) از یعاارهالای
دادرس) عادالنه است که نسبت به الزای) بودو و ،یقررات و اجماع جهان) وجود دارد و رعایالت
و در تمام یرایل رسا)گ) ،ضروری دانسالته شال)ه اسالت .ابتنالای اصالل یوصالوف ،بالر رعایالت
ص)ارت در جمع وری ادله علاه یرتکب جرم ایتمال) ،با توجاله باله کرایالت انسالان) و همچنالان
ٔ
جایعه اخمر) ،یهمترین راع)های که بای) پذیرفته و ِاعمالال
کرایت نظام ع)الت کافری است .در
ایت انسان) است (یرادی . 70۵۵ ،اصل یالذکور ،ینجالر باله ایجالاد یالق یالتهم باله باطالل
شود ،کر ِ
تلق) ش)و ادله به دست ی)ه از راههای غاررالانون) ی)گالردد (ریمال)ل . 7 ،7011 ،تفصالال اصالل
یذکور خار از یوصله این نوشتار است (برای یطالعه باشتر ،نک :ت)ین. 7 ،7011 ،
دروغ ،اغفال و فریب یان تحقاق ،با توجه به نچه یا در این یقالاله یبتنال) بالر رعایالت اصالل
ً
ص)ارت از نظر گذران)یم ،نهتنها اخمرا یردودن) ،بلکه در روانان یوضالوعه ناالز یقالام تحقاالق باله
پرهاز از وها ایر ش)ه است .به نظر ی)رس) با تباان) که از وضعات تعارض اخمر) و یا تالزایم
از نظر گذران)یم ،یقام تحقاق ،عل) االصول یان تحقاق از یتهم ،در وضالعات دوراهاله اخمرال)

✺

2. entrapment

کیفر ی

 .1در فقه شاعه ،اصطمح «اتحاد طریق دو یسئله» به کار رفته است که گویا یتالرادف بالا تنقالاح ینالاط رطعال) و ویال)ت
یما است .وی)ت یما  -که در یقوق به و بساار استناد ی) شود  -عبارت است از اینکه یالما یکالم در یالک
ً
یوضوع ،در یوضوع دیگری هم عانا وجود داشته باش) .به عبارت دیگر اگر دو یوضوع که یکم یک) از نها باالاو شال)ه
است و یکم دیگری بااو نش)ه ،شباه یک)یگر بوده و در یما و یناط باهم یشالترا باشالن) ،یکالم یکال) باله دیگالری
ً
سرایت ی) کن) .یعموال این اصطمح را در جای) به کار ی) برن) کاله یالما یکالم باله صالورت رطعال) کشالف شال)ه
باش) (راف) و شریعت) ،۵ ،70۵1 ،ص . ۵0۹
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ناست و با کااست و ت)بار رضای) ی)توان) راه و یا راه یلهای یتع)دی  -به غاالر از دروغ و لالو بالا
ّ
توجاه یصلحت یاز -را برای کشف یقاقت ایتحاو کن)؛ یگر در استثنائ)ترین اوضالاع و تحقالق
دوراههها یا تنگناهای اخمر)؛ و هم با شناسای) یعاار یصلحت بصورت دراق که توضالاح و از
نظر گذشت.
در یاده  7۵7قانون یین دادلاا کی ی یصوب  70۵۵ایراو ،هر گونه پرسشهای تلقانال) ،یالا
همراه با اغفال ،اکراه و اجبار یان تحقاق از یتهم توسط یقالام تحقاالق ،یمنالوع اسالت کاله بنالا بالر
ْ
اتحاد طریق 1،علت این ْ
تحقاق نسبت به یتهم ناز ی)شود.
یکم شایل دروغ توسط یقام
یک) دیگر از یوضوعات یرتبط با اصول ص)ارت و یشروعات جمالع وری ادلاله ،در تحقاالق و
رسا)گ)ها ،رفتاری یبتن) بر ع)م ص)ارت « -دامگستری» -2است .دامگستری ،عبالارت اسالت از
ایجاد شرایط و تله گذاشتن یأیوراو اینات) و پلاس نسبت به یرتکباو جالرائم و فالریفتن ایشالاو باله
ارتکاب جرم ،به ینظور فراهم ساختن ادله اثبات) جرم و به تبالع یالتهم گرداناال)و و یحکالوم شال)و
ّ
ایشاو که تحقق این ایر  -چه توسط پلاس و چه به دستور یقام رضالای)  -بنالا بالر رعایالت نکالردو
ص)ارت و به تبع ت)لاس رضای) ،ی)توان) یک) از یوارد نقض اخمق یرفهای و بطمو رسالا)گ)
بر یبنای و باش) .تفصال یوضوع دامگستری ،خار از ه)ف این نوشتار اسالت و در ایالن یقالاله،
به اثبات یا نف) این یوضوع در نظامهای یقالور) پرداختاله نم)شالود ،بلکاله تأکاال) ی)گالردد کاله
بر یبنای فرهنگ و اخمق رضای) ،رفتاری غار اخمر) و برخمف اصالل یشالروعات جمالع وری
ٔ
یطالعه باشتر ،نک :یوذوزادگاو و یسن) ،ص . 70۵۵
ادله ،علاه افراد در یظاو اتهام است (برای
عل) االصول دامگستری ،رفتاری غار صادرانه ،بالرخمف اصالول صال)ارت و ناالز یشالروعات
جمع وری ادله و ناز یعاارهای اخمق یرفهای تعقاب و تحقاق است و اسالتناد باله ایالن روش در
برخ) جرائم یهم یانن) جرائم سازیاویافته ،اینات) ،یواد یخ)ر ،ارتصادی و … جای) کاله تالزایم

ً

بان یقوق یتهم و ینافع اجتماع) یطرح است  -که عقم ینافع اجتماع) ،اهالم تلقال) ی)گالردد -
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ً
بای) این ار)ام (دامگستری یستن) به رانوو باش) و در اوضاع) کایم استثنائ) ،یورد اسالتناد وارالع
شود؛ زیرا در نظامهای دیوکراس) تنها و روشهای فریبکارانهای ّ
یوجه است که بتواو شالکارا و
از پاش در یورد نها بح کرد و به نها رضایت داد.
یک) دیگر از یوضوعات یرتبط بالا رعایالت اصالول صال)ارت و یشالروعات جمالع وری ادلاله ،در
تحقاق و رسا)گ)ها ،یسئله «دروغ نقابدار» در دادرس)ها و تحقاقات است؛ بالرای یثالال ،راضال)
تحقاق یا بازپرس یا پلاس ،یان تحقاق از یتهم بای) به زباو صریح و شفاف ،ادله یوجود در پرونال)ه
را برای او و یا وکالش تباان نمای) و بااو نارص و یبهم ادله یوجود و تفهام اتهام ،یک) از یوارد نقالض
اخمق یرفهای پلاس) و دادرس) است که در صورت اثبات از یوارد بطمو رسا)گ) است .یکال) از
یواضع رایج دروغ نقابدار ،یبالغه و گزافگوی) است؛ زیادهگوی) و نشالاو دادو یالک ایالر بالاش از
نچه هست ،یبالغه است .ع)های در بااو توانای) ،ایساسات ،عواطف ،خواستهها و ناز در توصالاف
ایور ،زیادهگوی) ی)کنن) و ایور را باش از ان)ازه وارع) بالزرگنمالای) ی)کننال) .بالرای یثالال ،راضال)
تحقاق یا بازپرس ،یان تحقاق و بازجوی) از یتهم بای) با وارعنگری نچاله وارعاالت هسالت را بالر
 ۹51یبنای ادله به یتهم و یا وکال او تفهام کن) و یبالغه یاز و دهشالتانگاالز ،نچاله روی داده اسالت را
توصاف نکن) .یبالغه در رفتار ارتباط) بان شخص) ،سبب دروغ و فریب و در فراینال) رسالا)گ) و
دادرس) ینجر به «تال)لاس رضالای)» 1ی)شالود .در راسالتای یمایالت از ایالن ارتضالای اخمرال)،
ٔ
وایال)ه رالانوو «ایتالرام باله زادیهالای یشالروع و یفالظ یقالوق
رانووگذار ایران) در بن)  77یاده
شهرون)ی» یصوب  7010یقرر داشته است که پرسشهای یطرویه از سوی صالایبینصالباو
رضای) و ناز ضابطاو رضای) بای) یفا) ،روشن و یرتبط با اتهام و یا اتهایات انتساب) باش).
 .5.1 .5دروغ مصلحتآمیز در تنظیم سیاست جنایی ،قانونگذاری کیفری و اجرای مجازاتها

همچنان در تنظام سااست جنای) 2،رانووگذاری کافری و ناالز اجالرای یجازاتهالا باله سالرعت و
1. judicial fraud

.2سااست جنای) ( criminal policyاز یک ینظر به سااست جنای) :نخبهگرا و عوامگالرا ،رابالل تقسالام اسالت .در اولال)،
ی) نظر است و به کشف علل وارع) ارتکاب انحرافالات،
ار)ایات ینطق) ،سنجا)ه ،علم) ،صادرانه ،شفاف و کار ی) ِ
تخلفات و جرائم توجه ی)شود؛ ایا در دوی) ار)ایات ایساس) ،هاجالان) ،ناسالنجا)ه ،غارعلمال) ،غاالر کارشناسالانه

←
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3. Jean Baudrillard (1929-2007

کیفر ی

→

ی) نظر است ،و باله علالل وارعال) ارتکالاب انحرافالات ،تخلفالات و جالرائم اهتمالام
غار صادرانه ،غار شفاف و ناکار ی) ِ
نم)شود ،و با اتخاذ پاسخهای راطع و سریع ،به دنبال جلب رضایت افکار عموی) بهخصوص بزهدیال)گاو در راسالتای
نشاو دادو ارت)ار دستگاه ع)الت کافری است ،و یاهات) ایناتگرا و سختگاراناله دارد .بنالابراین ،دولتهالا بالا هال)ف
جلب رضایت یردم ،گاه تحت تأثار فضای یتشنج جایعه که در اثر رخ)اد یالک وارعاله« ،هالراس اخمرال)» ( moral
 panicدر و شکل گرفته است و گاه تحت تأثار جنبههای ایساس) و هاجان) ،به سااست گالذاریهای عالوامگرایاناله
ی)پردازن) .به گفته استنل) کوهن 7۵۵۵( ،هراس اخمر) زیان) بروز ی)کن) که شرایط و یالت فرد و یالا گروهال) از
افراد به عنواو ته)ی)ی برای ارزشها و عمیق اجتماع) یعرف) ی)شون) .عوامگرای) تاب تحمل «یاکماالت رالانوو» را
ن)ارد و ی)خواه) فراتر از و و برای عبرت سایرین ،بزهکار را تأدیب کن) ،از همانرو ،اینجاسالت کاله نالااین) رضالائ)
سر بر ی) ورد و این نااین) شایل افراد بزهکار و غار بزهکار ی)شود (نک :یق)سال) و فرجاهالا70۵۵ ،؛ نجفال) ابرنال)
بادی و سا)زاده ثان). 70۵7 ،
1. populism
 .2هاهرسازی اخمر) ( moral appearanceوضعات) است که دولت یرداو با تظاهر به اعتقادات اخمر) و رجوع باله
عواطف خارخواهانه شهرون)او ،در وارع ،ی)خواهن) اطاعت شهرون)او را ساو تر جلب کنن) (علاا. 70۵7 ،
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ً
ً
بعضا ب)درت ،نسبت به برخال) بزههالا یرتکبالاو بالزه؛ بعضالا تحالت سااسالت جنالای) عالوامگالرا،
کنشگراو و نهادهای نظام ع)الت کافری به صورت سازیاویافته و با یواجهالهای غاالر صالادرانه و
اغراق یاز و توجاه این که این ایور خواست عموم یردم و یطابق با یصلحت جایعه است ،ارال)ام
ی)کنن)؛ یورد اخار در یقوق کافریُ ،ی َع َنوو به «عوام  /تودهگرای)» است 1 ،که خود بالر یال)ی از
ع)م ص)ارت و در یکم «هاهرسازی اخمر)» است 2.به نظر ی)رس) اغراق نکردهایم اگالر رائالل
باشام که این وضعات ،همسو با یفهوم اغوای) ست کاله ژاو بودریالار 3 ،توصالاف ی)کنال)؛ یعنال)
ُ
ساالری نمادین فرمها و ِشکلها (بودریار ،70۵1 ،ص . ۴0
در وارع ،هماو
ِ
ِ
البتالاله ،عالالوامگرای) ی)توانالال) از یصالالادیق دروغ نقالالابدار هالالم باشالال) کالاله در ایالالن زیانالاله هالالم
ّ
علالال) االصالالول دروغ یصالاللحت یاز جایگالالاه) نالال)ارد ،یگالالر در اسالالتثنائ)ترین اوضالالاع و تحقالالق
دوراههها یا تنگناهای اخمر)؛ و هم با شناسای) یعاار بصورت دراق کاله پالاشتالر توضالاح داده
ش)؛ زیرا رانووگذار بای) به رواع) کاف) بودو و شفافات در رانووگذاری ّ
یقا) باش).
ٔ
یسئله دروغ نقاب)ار در یورد رانووگذاری ناز رابالل طالرح اسالت .یکال) از یواضالع رایالج دروغ
نقاب)ار ،یبالغه و گزافگوی) است؛ زیادهگوی) و نشاو دادو یک ایر باش از نچه هسالت ،یبالغاله
است .ع)های در بااو توانای) ،ایساسات ،عواطف ،خواستهها و ناز در توصاف ایور ،زیادهگوی)
ی)کنن) و ایور را باش از ان)ازه وارع) بزرگ نمای) ی)کنن) .در یورد رانووگذاری و جالرمانگالاری

ً
نهالاد رانووگالذاری در خصالوص برخال) نابهنجاریهالای
رفتارها ناز بعضا یمیظه ی)شالود کاله ِ
اجتماع) ،با یواجههای غارصادرانه بجای پاشنهاد ار)ایات فرهنگ) ،اجتمالاع) و یال)ن) ،ضالمن
اغراق در خصوص و رفتارها یانن) ب) یجاب) و یا استفاده از تجهازات یاهوارهای ،یمالل سالمح
سرد و … ،سع) در جرمانگاری رفتارهای یذکور دارن) ،ایا هر گونه یبالغهای کاله یوجالب دروغ و
ً
فریب یخاطباو و لو با توجاه یصلحت باش) ،اخمرا نارواست.
 .1 .1 .5دروغ مصلحتآمیز و مراجعه کنندگان نظام عدالت کیفری
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در خصوص یر ٔ
اوده شهرون)او و یراجعهکنن)گاو به نظام ع)الت کافری ناز در یالورد برخال) ادلاله
اثبات دعوی یانن) رسم (سوگن) و شهادت (گواه) و همچنان طرح شکایت و ناز دفاع واهال)،
کاذب و یبتن) بر اغراق ناز یوضوع یقاله یاضر واج) نفع و یحل بح است .با این توضاح کاله
به نظر ی)رس) با توجه به یبان) توجاه وضعات دروغ یصلحت یاز که از نظر گذشت ،نم)تالواو
رائل به جواز سوگن) و یا گواه) دروغ و یا طرح شکایت واه) و به دروغ در یراجع رضائ) ناز ش)
ْ
و ّ
تسری این توجاهات به این ایور ،یبتن) بر رااس است و جایز ناست.
۹57
سوگن) و گواه) دروغ در اغلب روانان جزای) کشورها جرمانگاری ش)ه است (نالک :یالواد  ۹۴۵و
 ۹70رانوو یجازات اسمی) بخش تعزیالرات  . 70۵7سوگن) و گواه) دروغ ،به ترتاب ،عبارتن) از یقال) کاله
نسبت به و خبر داده ی)شود و یخبر در راستای اثبات و سوگن) یالاد کالرده ،یالا ادعالای یشالاه)ه
(دی)و ی)کن)؛ در یال) که یطابق با یقاقت ناست.
ْ
در یقوق ایراو یستن) به یاده  ۵70قانون مجاهات ااالما مصاو  2931ایا ان ،باله سالوگن)
دروغ ،ترتاب اثر داده نم)شود و در صورت اثبات ،فردی که سوگن) یاد کرده اسالت ،باله یجالازات
سعای ات  - 70۵7شش یاه تا دو سالال یالبس  -یحکالوم
یاده  ۹۴۵قانون مجاهات ااالما
خواه) ش) و دفاع او یبتن) بر دروغ یصلحت یاز ،رافع یسئولات کافری او نخواه) بود.
همچنان یستن) به یاده  ۵70رانون یین دادلاا کی ی مصو  2931ایا ان ،شالاه) (گالواه
سوگن) یاد ی)کن) که جز به راست) چازی نگوی) ،یا بر طبق یاده  0۵۵هماو رانوو ،راض) دادگالاه
پاش از شروع به تحقاق از شاه) ،یریت و یجالازات شالهادت دروغ  -یعنال) یالاده  ۹70رالانوو
یجازات اسمی) بخش تعزیرات یصوب  70۵7یبن) بر یبس سه یاه و یک روز تا دو سالال و یالا
جزای نق)ی یک یالاوو و پانص)هزار تا دوازده یالاوو ریال  -را به شاه) ،گوشزد و تفهام ی)کن).
الزم به ذکر است که دروغ بودو سوگن) و یا گواه) بای) توسط یقام رضای) ایراز شود.
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در خصوص طرح شکایت کذب ناز ،رانووگذاراو به یشتک)عنه ،فرصت طرح شکایت افترا
ً
و اعاده یاثات را دادهان) .در افترا (دروغ بستن ،بهتالاو زدو  ،کسال) باله دیگالری عمال)ا و صالریح
ایری را که جرم است ،نسبت ی)ده) و شرط است که نتوان) درست) و را ثابت کن) و ایالن عجالز
از اثبات درست) شکایت ،اطمق دارد .بنابراین ،چه طرح اولاه شکایت یبتن) بر برخ) ادله باشال)
که از نظر یقام تحقاق کاف) به نظر نرس) و چه یبتن) بر دروغ باش) ،برای طرف یقابل یالق طالرح
شکایت یبتن) بر افترا و به تبع اعاده یاثات وجود دارد .این یوضوع با عنواو جرم افتالرا در یالاده
 ۹۵۵قانون مجا ات ااالما مصو  2931ای ان یورد توجه و جرمانگاری وارع ش)ه است.
شالکایت دروغ
ذکر این یطلب خال) از فای)ه ناست که در راستای کشالف گالواه) ،سالوگن) و
ِ
توسط رضات ،استناد به دانش «رواوشناس) رضای)» 1نافع باله نظالر ی)رسال) .یأیوریالت دانالش
یذکور ،نفوذ در روح کسان) است که ی)توانن) ینبع دلال باشن) تا به نقص فر ین) ّ
یس) ،ادراک)،
عقل) و سو ّنات نها پ) برد .پس برای تحقاق دراالق ،یالافتن اشالتباه و یالا کشالف دروغ ،بایال) باله
بررس) و پژوهش ترتابات) پرداخت که یقام تحقاق را در صحت نتالایج و کشالف یقاقالت یالاری
کن) (التاویم ،۵ ،701۵ ،ص . 700

۹53
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ضالوابط دروغ
در یقام جمعبن)ی ذکر چن) نکتاله ،نالافع باله نظالر ی)رسال) کاله از نهالا بالا عنالواو «
ِ
یصلحت یاز» یاد ی)کنام:
الف دروغگوی) یمکن است در یالت) استثنای) یوجه باش) ،ایالا ایالن دلاالل نم)شالود کاله نتاجاله
بگاریم که« :دروغگوی) گاه خوب است و گاه ب)»؛ زیالرا ایالن گالزاره باله رال)ری یالبهم اسالت کاله
ی)توان) در عمالل ،تمالام دروغهالای یالا را توجااله پالذیر سالازد و بلکاله شایسالته اسالت بگالویام:
«دروغگوی) جایز ناست» و از رذائل اخمر) است و در وضعاتهای) بساار استثنای) و با یعرف)
یعاار شناسای) یصلحت و یوزش یهارتهای و در یرفههای یختلف ،تحالت عنالواو «دروغ
یصلحت یاز» ،و توسط فرد اهل فضالت و یتفکر و وضعات استثنائ) ،گاه رابل توجاه است.
ً
ب هنگام دروغ گفتن به ّنات خار و با لحاظ یصلحت و شناسای) و ،بای) کایم یطمئن باشالام
1. judiciary psychology
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 .5 .5ضوابط دروغ مصلحت آمیز

که چنان است و «خودفریب)» 1و خودتوجاه) نکنام 2 ،و این تصمام بر یبنای ینافع شخص)
یا نباش) (کوالکوفسک) ،70۵۴ ،ص . ۴۵
همواره تأکا) داشته باشام که دروغ ب)خواهانه ،عموه بر ایراد ضرر باله غاالر ،همالواره باله خالود
دروغگو ،لطمه ی)زن) .او را یضطرب و به جهت روان) تخریب ی)کن) (کوالکوفسالک) 70۵۴ ،و
3
همچنان به گسترش ب)اعتمادی در جایعه داین ی)زن).
د دروغ یت) نجا که به صورت استثنای) ضرورت دارد و و وضعات رابل توجاه است ،بایال) بالا
نهایت ایتااط صورت پذیرد.
ھ بالاله ینظالالور یشالالخص سالالاختن وضالالعات) کالاله دروغ در و رابالالل توجاالاله اسالالت ،ی)تالالواو بالاله
«اصل صحت» 4استناد کرد؛ اصل یذکور به این یعناست که در هر یورعات) که ایتمالال دارد
دروغ گفتن از ذهنماو خطور کن) ،ابت)ا به گزینههای صادرانه باان)یشام (باا. 70۵۴ ،

۹51

و به ینظور شناخت و درا باشتر وضعات) که دروغ در و رابل توجاه است ،ی)تالواو باله «اصالل
عمویات» 5ناز استناد کرد؛ این اصل یذکور به این یعناست کاله توجااله دروغ بایال) در یقابالل
عموم ،رابل طرح و دفاع باش) (باا. 70۵۴ ،
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ز تبعات غار رابل جبراو دروغ را یورد تأکا) ررار داده و به و باان)یشام .به این توضالاح کاله دروغ
یانن) دیگر سو رفتارها و گفتارهای اخمر) ی)توان) به «کرخت) اخمرال)» 6باانجایال)؛ یعنال)
هر چه باشتر یردم شاه) این ایور باشن) ،ربح یوضوع از بان یال)رود و یالردم باله ایالن اوضالاع
عادت کرده و کمتر از لحاظ اخمر) دچار عذاب وج)او ی)شون) (رود ،70۵1 ،ص . ۵۵
1. self-deception

 .2اصطمح «خودفریب)» در دهههای اخار به ادباات فلسف) غرب وارد ش)ه است ،و وضعات) است که در و اشخاص ،پنال)ار ،گفتالار
و رفتار نادرست شاو را با استناد به یغالطات و شبه ادله توجاه ی)کنن)ٔ .
پ)ی)ه یالذکور دارای یراتالب اسالت ،یعنال) شال)ت و ضالعف
دارد و اشخاص در عرصههای یختلف یانن) عرصههای فکری ،سااس) ،رضای) ،دین) ،فقهال) ،ارتصالادی ،فرهنگال) و  ...دچالار و
ی)شون) .به نظر ی)رس) خودفریب) ،از ثمرات رعایت نکردو ٔ
راع)ه ص)ارت است (یرادی. 70۵۵ ،
 .3بر طبق برداشت کانت از یقوق /یق /رانوو ( ، lawراسالتگالوی) و دروغگالوی) شالالودههای یقالوق /رالانوو ،و شالالودههای
جایعه را تحت تأثار ررار ی)ده) .دروغ هماشه به انسان) دیگر ساب ی)رسان)؛ اگر به یوجود انسان) دیگر سالاب نرسالان) ،بالا ایالن
یال به انسانات ساب ی)رسان)؛ زیرا خود سرچشمۀ یق /رانوو را فاس) ی)کن) (زوپانچاچ ،70۵۹ ،ص ۵۴۔. ۵0

4. principle of veracity
5. principle of publicity
6. Ethical Numbing
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ْ
یق دروغ گفتن و یا ّ
ح چازی به نام ّ
یق تخط) از رانوو وجود نال)ارد؛ بالا دروغ گفالتن در یوارالع
بساار استثنای)  -برای یثال ،به رص) نجات جاو دیگری  -نم)توانام به این نتاجه نائالل شالویم
که یق تخط) از و هنجار کل)ای که یالا را یلالزم باله راسالتگالوی) ی)کنال) یحفالوظ اسالت
(زوبانچاچ ،70۵۹ ،ص ۵۵۔. ۵1
نتیجه و پیشنهاد
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«دروغ» عبارت است از گفتار یا نوشتار و یا هر نوع ساستم داللت) جایگزین که اههارکنن)ه باله و
اعتقاد ن)ارد و و را برای فریفتن یخاطب یا دیگری اههار ی)دارد« .دروغ» ،جلوههالای یتعال)دی
دارد که در نها انطبار) یااو گفته و کردۀ شخص با یقاقت و نچه خود به و گاه اسالت ،وجالود
ن)ارد .اصل بر رذیلۀ اخمر) بودو و یمنوعات دروغ است و دروغ یصلحت یاز ،تنها در یالالت
ضرورت و استثنای) و با شناسای) یصلحت و راع)ه برتری اهم بر یهم ،توسط کس) که صالایب
فضالت فکری یق)م بر فضایل اخمر) باش) ،رابل توجاه است .یق دروغ گفتن وجود ن)ارد و بالا
دروغ گفتن در یوارع بساار استثنای) نم)توانام به ایالن نتاجاله نائالل شالویم کاله یالق تخطال) از و
هنجار کل)ای که یا را یلزم به راست گوی) ی)کن) یحفوظ است ،بلکه اگر در چنالان وضالعات)،
دروغ بگویام ،در وارع ،خمف هالاچ هنجالار و یالا وهافالۀ یقالور) رفتالار و رالانون) را ناالز نقالض
نکردهایم؛ زیرا جای) که یق) وجود ن)ارد ،وهافهای هم وجود ن)ارد.
در یقوق کافری ،تسری توجاه وارده در یورد دروغ یصلحت یاز ،به سالوگن) و گالواه) دروغ،
ٔ
یواجهاله صالادرانه در
همچنان طرح شکایت و دفاع دروغ ،یبتن) بر رااس است و جالایز ناسالت.
تحقاق از یتهماو ،از یق)یات واجب اصل یشروعات جمع وری ادله است؛ همچنان هالر گوناله
ار)ام در تنظام سااست جنائ) ،رانووگذاری کافری با یواجههای غارصادرانه یبنال) بالر تصالویب
یک یقرره و ناز تعاان و اجرای یجازاتها به سرعت و ب)درت ،خمف اصالل صال)ارت و رواعال)
کاف) بودو و شفافات و از یوارد نقالض اخالمق یرفالهای در ایالن زیاناله اسالت .بنالابالراین ،دروغ
یصلحت یاز در این زیانهها توجاهکنن)ه ع)م ص)ارت ناست .در خصوص ارتبالاط شالهرون)او و
یراجعهکنن)گاو با نظام ع)الت کافری ناز در یورد برخ) ادله اثبات دعوی یانن) گالواه) و رسالم و
همچنان طرح شکایت و ناز دفاع واه) ،کاذب و یبتن) بر اغراقّ ،
تسالری توجاهالات یوصالوف در
یورد دروغ یصلحت یاز به این یوارد ،یبتن) بر رااس است و جایز ناست.
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پاشنهاد ی)گردد :الف سازیاوها ،بهویژه سازیاو رضای) و ناز رانووگذاری و پلالاس کشالور؛
در راستای تقویت رفتار اخمر) نسبت به ت)وین بااناههای اخمر) تخصص) در راسالتای ایجالاد
ً
فرهنگ سازیان) در این خصوص ار)ام کنن) و صرفا به نحالو شالعاری باله اصالل صال)ارت ،اشالاره
نکنن) و به صورت عملاات) و کاربردی ،به تباان رهنمودهای دانالش اخالمق کالاربردی و یرفالهای
ناهر بر رعایت ارزشهای اخمر) بهویژه صال)ارت و کالاربرد اسالتثنائ) دروغ یصاللحت یاز ،بالا
درست شناسای) یصلحت ار)ام کنن) و در دورههالای یوزشال) ضالمن خال)یت ،بالا
یعاار
ِ
یعرف) ِ
تفکاک بان سطوح ناروهای انسان) سازیاو اعالم از یال)یراو و کارکنالاو و یسالئولاتهای ایشالاو،
به نحو تخصص) یهارتهای شناسای) اصل ص)ارت و یالتهای تعارض اخمر) ،خالودفریب)
و ناز اوضاع استثنائ) دروغ یصلحت یاز ،یوزش داده شود .ب رانووگذار به صورت صریح در
رانوو ،جرائم) را که ی)تواو با استناد به دامگستری نسبت به تحصال ادله و تحقاالق پارایالوو نهالا
وارد عمل ش) ،تباان و در این خصوص رانووگالذاری نمایال) .اسالتناد باله دانالش رواوشناسال)
رضای) و یوزش یهارتهای الزم باله صالایبینصالباو رضالای) و انتظالای) .در راسالتای کشالف
شکایت دروغ ،ی) نظر وارع شود.
گواه) ،سوگن) و
ِ
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انتشارات یج).
ت)ین ،عباس . 7011( .اصل م وعیت سحصیل دلیل کی ی .تازههای علوم جنالای) .یجموعاله یقالالههالا.
(  ،7چاپ اول  .تهراو :نشر یازاو.
جانسوو ،رابرت .و . 70۵7( .ی س ۀ اخالق کانت( .ترجمه :یه)ی اخواو  .تهراو :انتشارات رقنوس.
جنلانک ،پاتریک ام . 70۵۵( .لهب ی مو شا و اواد اخالقا( .ترجمه :نازیم فن)ی)ه و ثریا روره جالال) .
(چاپ دوم  .تهراو :سازیاو انتشارات جهاد دانشگاه).
ّ
جوادی یل) ،عب)الله . 70۵0( .س سی موضوعا ق ن ک یم ،م احل اخالق دل ق ن( .چاپ یالازدهم  .رالم:
یرکز نشر اسرا .
جاکوبز ،جاناتاو  . 70۵۹( .ی هنگ اصطالحات ی سا ه اخاالق( .ترجماله :یحمال) علال) تقالوی و زهالره
علوی  .تهراو :نشر یرکز.
یسان) ،یحم) . 7017( .ی هنگ لغات و اصطالحات یةها .تهراو :انتشارات سروش.
یل) ،جعفر بن یسن( ،یحقق یل)  7۴00( .ق  .معالج افصول .رم :انتشارات ل البات (ع .
داوری اردکان) ،رضا . 70۵۵( .ی س ه ،ایدئولوژی و دلوغ .تهراو :انتشارات سخن.
ِر ِتکلاف ،سوزاو . 701۵( .ی هنگ کوچک کس ولد دل ماولد نةال قاول م ااهی ( .ترجماله :لالال) ایاالری
شایسته  .تهراو :انتشارات فرهنگ یعاصر.
رجحاو ،سعا) . 70۵۵( .اصول ع م یةه ،دل الۀ اصول حااکم ا احکاام الهاا اااالم .تهالراو :انتشالارات
دانشگاه ایام صادق (ع .
ریم)ل ،ینصور . 7011( .دادلاا عادفنه و مة لات کی ی ای ان .تازههای علوم جنای) .یجموعه یقاالت.
 .7تهراو :نشر یازاو.
ّ
رود ،دبورا ال . 70۵1( .سة ب ،اخالق دل ندگا لو م ه( .ترجمه :یریم یق)س)  .تهراو :انتشارات رقنوس.
زیال) ،وهبه 7۴71( .ق  .نظ یه الض وله ال عیه ،مةالنه ما الةانون الوضعا .باروت :ب)جا.
زوپانچاچ ،لنکا . 70۵۹( .اخالقیات ام واقعا؛ کانت ،فکان( .ترجمه :عل) یسنزاده  .تهراو :انتشارات
گاه.
ّ
سالاواو ،راجر . 701۵( .اخالق دل ی س ه کانت( .ترجماله :عالزت اللاله فوالدونال) ( .چالاپ دوم  .تهالراو:
انتشارات طرح نو.
ّ
سع)ی شارازی ،یصلح بن عب)الله . 70۵۵( .ک یات اعدی .تهراو :انتشارت سخن
ّ
صفری ،نعمت الله . 70۵۴( .نة سةیه دل ااتنباط( .چاپ دوم  .رم :بوستاو کتاب رم).
علاا ،یسعود . 70۵7( .ی هنگ سوصی ا ی س ه اخالق .تهراو :انتشارات هریس با همکاری یؤسسه یکمت
و فلسفه ایراو.
فرایرز ررایلک) ،ای) . 7011( .اخالق اا مانا .تهراو :انتشارات سر ی).
راف) ،یسان؛ شریعت) ،سعا) . 70۵1( .اصول فقه کاربردی،۵ ( .چاپ دوازدهم  .تهراو :انتشارات سمت.
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قانون احت ام ه ادیهای م وع و ح ظ حةوق شه وندی ،یصوب .7010
رانوو یان دادرس) کافری ،یصوب .70۵۵
سعای ات ،یصوب .70۵7
قانون مجا ات ااالما
قانون مجا ات ااالما ،یصوب .70۵۵
کانت ،ایانوئل . 70۹۵( .مبادی ما عد الطبیعه اخالق( ،ترجمه :یماال) عنایالت و علال) راصالری  .تهالراو:
انتشارات خوارزی).
کمپان) زارع ،یه)ی . 70۵۴( .موفنا و اخالقا یستن .تهراو :نشر نگاه یعاصر.
کوالکوفسک) ،لشک . 70۵۴( .دلسگ تالهایا کوچک دل مولد مةوفسا الگ( .ترجمه :روشالن وزیالری .
(چاپ دوم  .تهراو :نشر نگاه یعاصر.
ی)یسوو ،سویان) . 70۵۵( .م دم نگالی انتةادی ،لوش ها ،ع م اخالق و اوا ا( .ترجماله :فهاماله سالادات
کمال)  .تهراو :انتشارات علم) فرهنگ).
یرادی ،ایار . 70۵۵( .اخالق ح یهای دل گست ه کن گ ان حةوق کی ی .تهراو :انتشارات یازاو.
یق)س) ،یحم)بارر؛ فرج) ،یحمال) . 70۵۵( .ویوگاهاای ایااات کی ا ی عاوام گا ا ،مطالعاه سطبیةاا.
فصلنایه مطالعات حةوق سطبیةا . ۵( ۴ .ص .777–70۵
یوذو زادگاو ،یسنعل)؛ یسن) ،عباس . 70۵۵( .وضاعیت دیااع دام گسات ی دل حةاوق کی ا ی م یکاا،
ی انسه و ای ان .فصلنایه مو ههای حةوق کی ی .0 .ص .70-۵0
نجف) ابرن) بادی ،عل) یسان؛ سا)زاده ثان) ،یهال)ی . 70۵7( .لژیام ینالم اا ها اس اخالقاا :نةا
لاانه .فصلنایه سحةیةات حةوقا . 770( 21 .ص .7۵۹-70۵
نرار) ،یحم) یه)ی( .ب)تالا .وااما الساعادات( .تحقاالق :یحمال) کمنتالر  .باالروت :یؤسساله األعلمال)
للمطبوعات.
وابرتوو ،نایجل . 70۵۵( .اندی یدن ،گاما ن ست دل س ک نةادانه( .ترجماله :یهال)ی خسالروان) ( .چالاپ
سوم  .تهراو :انتشارات علم) و فرهنگ).
وارد ،استفن ج) ای . 70۵1( .اخالق لاانه ای( .ترجمه :تهمتن بروین)  .تهراو :انتشارات ان)یشه ایساو.
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