
 
 

  
  
  
  
  
  

  
 بازخوانی روایات توریه و حکم آن

 
  *جواد ایروانی

  
  

   :چکیده
شـود، و بـه کـارگیري آن بـه     جواز توریه براي رهایی از کذب به طور مطلق استفاده مـی در چند روایت، 

لیک بررسی سندي و داللی روایات یادشده در کنار تحلیل آیـات مـورد    ،شودپیامبران نیز نسبت داده می
نظـر   کـه توریـه از   دهـد  ها، و نیز تبیین معیار سخن راست و تمایز آن با دروغ، نشـان مـی  استناد در آن

همچون ضـرورت   شود و فقط در مواردي موضوع کذب است و در حال عادي ممنوع و حرام محسوب می
دالیل و شواهد حکم یاد شده به همراه نقد ادلۀ تجویزکننـدگان توریـه، در ایـن    . شودو اصالح مجاز می

اثبـات نرسـیدن   نخست به : گردداز ادلۀ یادشده، دو نکتۀ دیگر نیز روشن می. نوشتار مطرح شده است
  .توریۀ پیامبران و دوم، نفی الزام توریه در مقام ضرورت و صرفاً اثبات مطلوب آن

  
  : هاکلیدواژه

 .صداقت، کذب، توریه، نقد محتوایی حدیث
                                         

 irvani_javad@yahoo.com/ دانشگاه علوم اسالمی رضوياستادیار  *

  یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه
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  طرح بحث  

هاي دینی، صداقت و راستی در گفتار، اصلی مهم است کـه جـز در   دیدگاه آموزه از
یکی از مباحث مهم در این باره آن است که . نیسترفت از آن جایز مواردي خاص، برون

  تواند راهی مشروع و اخالقی تلقی شود و آیا از نظر موضوع یا حکـم، آیا توریه نیز می
کذب است یا نه؟ و اگر از آیات و روایات ثابت شود که توریه راهی مشروع براي فرار از 

ر حال عادي نیـز مجـاز   کذب است، آیا ویژة موارد ضرورت و تجویز کذب است، یا د
ـ ماننـد حالـت اضـطرار و    در مواردي که کذب مجاز است  خواهد بود؟ از سوي دیگر،

آن است  ـ آیا در وهلۀ نخست، توریه واجب است؟ از مباحث فرعی این بحث نیز، اکراه
اند؟ نیک روشن است که پاسخ این سـؤاالت و  که آیا پیامبران نیز از توریه استفاده کرده

هاي مشابه، نیازمند تحلیل آیات و روایات مربوط و توجه بـه مبـانی شـریعت و    پرسش
  . این نوشتار به این سؤاالت پاسخ دهد رکوشد داصول آن است که نویسنده می

 
  هاي مرتبطمفهوم توریه و واژه

این واژه، . واژة توریه در لغت به معناي پنهان داشتن خبر و اظهار غیر آن آمده است
  گرفته شده است، گویی آدمـی، خبـر را وراي خـویش قـرار     » پشت سر: وراء«از ریشۀ 

، 15ق، ج1410؛ ابن منظـور،  2532، ص6ق، ج1407 جوهري، .(دهد تا آشکار نگرددمی
  )301ص ،8ق، ج1408فراهیدي، : ك.، نیز ر389ص

غـزوا وري  ) ص(اذا اراد«: در برخی روایات، مشتقات این واژه به کـار رفتـه اسـت   
، نیـز  258، ص21ق، ج1403مجلسـی،  (»تبوك فانه اظهـر مـا کـان یریـده     ةبغیره اال غزا

) ص](پیـامبر [زمانی که ): »غزوا«جاي به » سفرا«با تعبیر  135، ص13و ج 241ـ240ص
داشت، جز غزوة تبوك که آنچه را اراده فرموده نهان میفرمود، آن را پاي میآهنگ غزوه

روشن است که در این روایت، مفهوم لغـوي واژه مقصـود بـوده،    » .بود، آشکار ساخت
آید، و گویا پنهان داشتن مقصد از سـوي حضـرت، نـوعی    که از ذیل حدیث برمیچنان

  .تاکتیک و تدبیر امنیتی بوده است
گوینده از لفظ معنایی «: ن مفهوم لغوي خود را داردتوریه در اصطالح فقهی نیز، هما

مطابق با واقع را اراده کند، ولی مقصود او از القاي آن این باشد که مخاطب، خالف آن 
ابـن  / 557ق، ص1410مفیـد،  : ك.نیـز ر / 17، ص2ق، ج1419انصاري، (».را فهم نماید
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، 25تـا، ج بحرانـی، بـی  / 398، ص1ش، ج1377ی، خـوی  / 44، ص3ق، ج1410ادریس، 
و به موضعی خاص اشاره کند کـه وي در  » او اینجا نیست«: مانند آنکه بگوید) 388ص

  )17، ص2ق، ج1419انصاري، .(آنجا نیست، حال آنکه او در خانه هست
تا، نراقی، بی: ك.ر.(این واژه در اصطالح علم اخالق نیز به همان مفهوم لغوي است

و یکـی از وجـوه   » ایهـام «غی، مترادف با لیک در اصطالح علوم بال) 254ـ252، ص2ج
به لفظی اطالق شود که «: تحسین معنوي کالم به شمار رفته و چنین تعریف شده است

اي پنهـان، معنـاي   یکی معناي قریب و دیگري بعید، و با اعتماد بـر قرینـه  : دو معنا دارد
ذکر شده که معنـی  ) 5/ طه(»وىالرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَ«و مثال آن، » .بعید آن اراده گردد

/ 271ق، ص1411تفتـازانی،  .(»استقر«: اراده شده و نه معنی قریب آن» استولی«بعید آن، 
  ) 256ق، ص1422شیرازي، 

برخی فقیهان : توان یاد کرددر کنار واژة توریه، از چند واژة دیگر همسو با آن نیز می
عالمه .(اندده و همان معنا را بیان کردهرا به کار بر» تأویل«به جاي اصطالح توریه، واژة 

نیـز بـه مفهـوم    » المعاریض فی الکـالم «همچنین، عبارت ) 282، ص3ج ق، 1413حلی، 
 التوریۀو منه المعاریض فی الکالم و هی ... التعریض خالف التصریح«: توریه آمده است

 ق،1408فراهیـدي،  : ك.نیـز ر / 1087، ص3ق، ج1407جـوهري،  .(»بالشیء عن الشـیء 
در ) 154، ص3ق، ج1408؛ طریحـی،  183، ص7ق، ج1410ابن منظـور،  / 274، ص1ج

بـاب  «یـا  » عن الکذب حۀباب المعاریض مندو«برخی از متون حدیثی نیز بابی با عنوان 
ق، 1410سجسـتانی،  / 121، ص7ق، ج1403بخـاري،  .(گشوده شـده اسـت  » المعاریض

/ 256، ص69ق، ج1403 مجلسـی، : ك.نیـز ر / 199، ص10تا، جبیهقی، بی/ 92، ص2ج
تـوان از واژة  نیز می) 490، ص10تا، جابن حجر، بی/ 26، ص12ق، ج1421مازندرانی، 

ابن (به معنی حفظ و صیانت» وقی«این کلمه از ریشۀ . در ارتباط با توریه نام برد» تقیه«
بدین معناست که فرد، براي حفظ جان و مـال  ) 404و  401، ص15ق، ج1410منظور، 

  طوسـی،  / 498ق، ص1412عسـکري،  .(خالف حق بر زبان جـاري سـازد  خود، سخنی 
با این حال، گفـتن چنـین سـخنی    ) 12، ص2ق، ج1415جصاص، / 434، ص2تا، جبی

/ 429، ص6تـا، ج طوسـی، بـی  .(باید همراه با توریه و تعریض باشد و نه بر وجه اخبـار 
تقیـه را  بدین سـان،  ) 187، ص10ق، ج1405قرطبی، / 14، ص8ق، ج1420فخر رازي، 

  .ساز لزوم توریه دانستتوان زمینهمی
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نخسـت  : انـد یادکردنی است برخی در صدق توریه، دو امر دیگر را نیز معتبر دانسته 

آنکه لفظ بر حسب متفاهم عرفی عادي، در غیر آنچه متکلم اراده کـرده، ظهـور داشـته    
ب به سبب قصور باشد؛ بنابراین هرگاه لفظ در مراد متکلم ظهور داشته باشد ولی مخاط

  دوم آنکه ارادة آن معنا از لفظ، صـحیح باشـد،  . در فهم بدان پی نبرد، توریه نخواهد بود
پس اگر کاربرد لفـظ در آن معناــ   . بدین سان که میان آن دو ارتباطی وجود داشته باشد

بـه زیـد پنجـاه    «: مانند اینکه بگوید  ـ نادرست باشد، توریه نیست،که گوینده مراد کرده
و یک درهم را اراده کند و در واقع نیز یک درهم داده باشد؛ چنین سخنی، » رهم دادمد

  )429، ص14ق، ج1412روحانی، .(کذب است نه توریه
  

  گستره مباحث توریه 
نخست اینکه آیا توریه از : در متون فقهی، دو بحث عمده پیرامون توریه وجود دارد

آیا مستثنی از حکم کذب است؟ این نظر موضوع کذب است و در صورت کذب بودن، 
بحث دوم آن است که در موارد . شودبحث به طور معمول در مکاسب محرمه مطرح می

  . ویژه اکراه بر سوگند دروغ، آیا توریه الزم است یا خیرجواز کذب مانند اکراه و به
موضوع بحث ما در این نوشتار، مسئلۀ نخست است و به مسئلۀ دوم نیز به مناسبت 

  . اي خواهد شدحث اول، اشارهب
  

 بررسی کذب بودن توریه
در مورد کذب بودن توریه از نظر موضوع و حرمت آن از نظر حکم، دو دیدگاه وجود 

  : دارد
  . توریه کذب نیست: دیدگاه نخست

 .شماري از فقیهان بر این باورند که توریه، کذب نیسـت و در نتیجـه حـرام نیسـت    
، 1ش، ج1377ی، خـوی / 38، ص2ق، ج1410خمینی، / 17ص ،2ج ش، 1374انصاري، (

  )427، ص14ق، ج1412روحانی، / 398ص
    : آیدچنان است که در ذیل می دیدگاهدالیل این 
ــ مخـالف   خبر به اعتبار معناي خودـ که سخن در آن به کار رفته اسـت  :دلیل اول

را فهم نمـوده،   واقع نیست، بلکه این مخاطب است که از سخن او، معنایی خالف واقع
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و   حرمت کذب نیـز از جهـت اغـراء   . در حالی که گوینده، آن معنا را قصد نکرده است
  )18، ص2ش، ج1374انصاري، .(فریب مخاطب نیست تا از این جهت حرام باشد

این بدان روست که مالك صدق، استعمال جملۀ خبریه در معنـاي موافـق واقـع، و    
  کننـده، واقع است، و بدیهی اسـت کـه توریـه    مالك کذب، کاربرد آن در معناي خالف

کند، هر چند بر خالف قـانون وضـع و   ها را در معناي موافق با واقع استعمال میجمله
  )39ـ38، ص2ق، ج1410خمینی، .(محاورات باشد

یا اینکه مالك کذب، مخالفت دعاوي نفسانی با واقع است و نه مخالفت ظاهر کالم 
  )398، ص1ق، ج1413ی، خوی.(کذب نیست، و بدین جهت توریه با واقع

بر پایۀ این دلیل، شماري از فقیهان متأخر بر این باورند که توریـه، خـروج موضـوعی از    
ی، خــوی/ 17، ص2ق، ج1419، انصــاري(نــه آنکــه از مســتثنیات کــذب باشــد  کــذب دارد،

) 428، ص14ق، ج1412روحـانی،  / 15، ص2ق، ج1414سیستانی، / 398، ص1ق، ج1413
، 1ق، ج1413ی، یخـو .(جه، اختصاص به موارد اضـطرار و ماننـد آن نخواهـد داشـت    در نتی
همراهی آنان   این فقیهان، سخنی از فقهیان پیشین را نیز، مؤید دیدگاه خود و نشانۀ) 398ص

گـویی و سـوگند   اند که هنگـام ضـرورت بـه دروغ   آنان تصریح کرده: اندبا این نظریه دانسته
کـه در ادامـه خواهـد    تا سخن را از کـذب خـارج سازدــ چنـان    توریه واجب است   دروغ،
  )398، ص1ق، ج1413ی، خوی/ 18ـ17، ص2ج ش، 1374انصاري،  :ك.ر.(آمدـ

رسد دلیل عمده یا یکی از دالیل عمـدة  روایاتی چند است که به نظر می :دلیل دوم
 ،2ق، ج1410خمینی، / 19ص، 2ق، ج1419انصاري، : ك.ر.(سلب کذب از توریه باشد

  ) 429، ص14ق، ج1412روحانی، / 399، ص1ج ش، 1377ی، خوی / 41ص
  : بنگرید

  : روایت اول
بل فعله کبیرهم هـذا  «ـ ابراهیم قصۀـ فی عن قول اهللا عزوجل سئل الصادق«

و کیـف ذلـک؟   : قیل. ما فعله کبیرهم و ما کذب ابراهیم: قال» فسئلوهم ان کانوا ینطقون
ان نطقوا فکبیرهم فعل و ان لم ینطقوا فلـم  : اي "کانوا ینطقونان "انما قال ابراهیم : فقال

ایتها العیـر  ": عن قوله تعالی و سئل. یفعل کبیرهم شیئا، فما نطقوا و ما کذب ابراهیم
و لـم   "نفقد صواع الملک": انهم سرقوا یوسف من ابیه، االتري قالوا: قال "انکم لسارقون

انـی  " ول اهللا عزوجل حکایته عن ابـراهیم و سئل عن ق. سرقتم صواع الملک: یقولوا
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طبرسی، (»انما عنی سقیما فی دینه اي مرتادا ما کان ابراهیم سقیما و ما کذب، : قال "سقیم 

 پیرامون سخن خداوندـ در داستان ابراهیم از امام صادق): 104، ص2ج  ق،1386
هـا  ین بـزرگ آن را هم] شکستن بتها[بلکه این کار «:] گفت ابراهیم: [پرسیده شد که

بزرگ آنان آن کار را : حضرت فرمود» .گویندانجام داد، پس از آنان بپرسید اگر سخن می
 ابـراهیم : این چگونه است؟ فرمـود : سؤال شد. انجام نداد و ابراهیم نیز دروغ نگفت

گویند، بزرگ آنان کـاري انجـام   یعنی اگر سخن نمی» گوینداگر سخن می«: چنین گفت
نابراین آنان سخنی نگفتند و ابراهیم نیز دروغی نگفت، و دربارة این سخن نداده است؛ ب

اي «:] مأموران کارگزار یوسف به بـرادران او گفتنـد  : [خداوند متعال نیز پرسیده شد که
آنان یوسف را از پـدرش  : حضرت فرمود» .شما به طور قطع دزد هستید! کاروان] اهل[

شما : و نگفتند» ایمما پیمانۀ پادشاه را گم کرده«: گفتندبینی که آنان آیا نمی. دزدیده بودند
پیمانۀ پادشاه را دزدیدید، و دربارة این سخن خداوند از حضرت پرسیده شد که از قول 

ابراهیم بیمار نبود و دروغی نیز نگفت، «: فرمود» به راستی من بیمارم«: فرمود ابراهیم
  » .است] معارف دینی[نی طالب بلکه مقصودش آن بود که در دین خود بیمار یع

و نیـز مـأموران حضـرت     مـورد در دو  حضـرت ابـراهیم   بر اساس این روایت، 
جواز توریه و   نقل تأییدگونۀ قرآن در کنار عصمت پیامبران. توریه کردند  یوسف

» مـا کـذب ابـراهیم   «): ع(ویژه با توجه به عبارت امامکند، بهکذب نبودن آن را ثابت می
  . از کذب خارج است  شود توریه، موضوعاًمعلوم می

  :روایت دوم
: یـۀ الرجل یستأذن علیه، فیقول للجار قلت البی عبداهللا: من کتاب ابن بکیر، قال«
حر / 632، ص3ق، ج1410ابن اردیس، (».البأس، لیس بکذب: لیس هو هاهنا، فقال: قولی

بـه امـام   : کرده که گویـد ابن ادریس از کتاب ابن بکیر نقل ) 580، ص8تا، جعاملی، بی
بگـو او اینجـا   : گویدطلبند و او به کنیزش میاز مردي اجازة ورود می: گفتم صادق
سلب کذب از » .اشکالی ندارد، دروغ نیست: فرمود]  آیا این سخن دروغ است؟. [نیست

این سخن، مبنی بر آن است که مشارالیه، مکانی از خانه بوده که فـرد در آنجـا حضـور    
، 2ج ش، 1374انصـاري،  (است، زیرا توجیهی دیگر در این روایت وجود نـدارد نداشته 

 .این است که توریه حتی بدون ارادة اصالح نیز جایز است  و مقتضاي اطالق آن،) 20ص
  ) 47، ص2ق، ج1410 خمینی، (
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  :روایت سوم
رفتند، ناگاه دشمنان فـرد دوم  یکی از صحابه با فرد دیگري همراه شده، از راهی می

صحابی انکار کرد که همراه او، فرد مورد نظر آنان باشد و زمانی کـه  . سر راه پیدا شدند
 پس چون نزد پیامبر. ها وي را قسم دادند، او سوگند خورد که وي، برادرش استآن

مسـلمان بـرادر    راست گفتـی،  : صدقت، المسلم اخو المسلم«: آمد، حضرت به او فرمود
: ك.نیـز ر / 685، ص1تـا، ج بی  ابن ماجه،/ 79، ص4ج تا، ابن حنبل، بی.(»مسلمان است

ــی، / 491، ص4ج ق، 1417 طوســی،  ، 1ج ق، 1377خــویی، / 49، ص2ق، ج1410خمین
  . بنابراین، حضرت توریۀ او را مورد تأیید قرار داد) 399ص

  
خمینـی،  .(انـد برخی از فقیهان، اصل و قصور ادله را مجوز توریه دانسته :دلیل سوم

 ) 49، ص2ق، ج1410
  

   .توریه کذب است: دیدگاه دوم
دیدگاه دوم آن است که توریه از نظر موضوع، داخل در کذب اسـت و حکـم آن را   

ـ مجاز نخواهـد  ـ همچون ضرورت و اصالحجز در موارد جواز کذب نیز دارد؛ بنابراین 
بهتر بلکه اقـوا آن اسـت کـه    «: گوید، ضمن اشاره به دو دیدگاه، میجواهرصاحب . بود

و دروغ   به طور مطلـق مجـاز اسـت،     توریه، صرفاً در جایی که عرفاً دروغ صدق نکند،
او دلیل این دیدگاه را چنـین بیـان   » .شودبودن آن از فهم سامع و فقدان قرائن ناشی می

 بدین جهت محقق در متن. دانددارد که عرف در محاورات، توریه را نوعی کذب میمی
) 208، ص32ج ش، 1365نجفـی،  .(جواز توریه را مقید به اضطرار کرده اسـت   ،]شرایع[

انـد کـه آدمـی در تنگنـا قـرار      برخی دیگر نیز جواز توریه را منحصر به صورتی دانسته
اند به ظالم نبودن یا مقید کرده) 204، ص15ج ش، 1373مکارم شیرازي و دیگران، (گیرد

، 3ج ق، 1413عالمـه،  (د که توریه براي ظالم سودي نـدارد انتوریه کننده و تصریح کرده
گلپایگانی، (و یا مشروط به عدم استلزام مفسده کرده ) 388، ص25بحرانی، ج/ 282ص

آن را خارج از کذب ندانسته، لیک از  و یا دست کم از نظر موضوع، ) 192ق، ص1413
ریـه کـردن را احـوط    اند، به هنگـام ضـرورت، تو  آنجا که آن را به صدق نزدیک دانسته

  ) 472ص  ،11ق، ج1412طباطبایی کربالیی، .(اندشمرده
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  بندي جمع 

  : تحلیل این بحث، نیازمند بیان دو مقدمه است
  .اصل صداقت و اهمیت آن :مقدمۀ نخست

در قرآن و روایات، صداقت و مشتقات آن جایگاهی بس فرازمند دارد؛ براي نمونه، 
هاي برجسته آنـان شـمار فرمـوده کـه     ان را از ویژگیقرآن صداقت مردان و زنان با ایم

و هنگـام بیـان   ) 17: آل عمران/ 35: احزاب(.موجب آمرزش و پاداش بزرگ الهی است
همچنـین،  ) 119: مائـده .(کنـد عملی که در آخرت سودمند است، تنها از صداقت یاد می

مبالغه در صـدق   کند کهیاد می» صدیق«قرآن از الگوهاي بشریت در این عرصه، با واژه 
طباطبـایی،  / 19: حدیـد / 69: نساء/ 46: یوسف/ 75: مائده/ 56و  41: مریم: ك.ر.(است
در مقابـل،  ) 76، ص13ش، ج1373مکارم شـیرازي و دیگـران،   / 55، ص14ق، ج1417
نکتۀ قابل توجه در آیات آن . است گویان را نکوهش کردهبه سختی، دروغ و دروغ قرآن

ایمانی، منشـأ سـخنان   برقرار شده و بی» ایمان«و » دروغ«ي میان است که تقابل معنادار
که دروغ، مانعی بر سر راه هدایت الهـی بـه   ، چنان)105: نحل(افتراآمیز  بیان شده است

) 61: آل عمـران (.سازدلعنت خداوند میگویان را شایستۀ و دروغ) 3: زمر(رودشمار می
ـ در آموزه و ) 339، ص2ش، ج1367کلینـی،  (هـا ديهاي حدیثی نیز، دروغ، کلید همۀ ب

/ 118، ص1تا، جبرقی، بی/ 458و حکمت  86، خطبۀ شریف الرضی(نقطۀ مقابل ایمان
طوسـی،  (معرفـی شـده و از آثـار آن، سـلب توفیـق     ) 573، ص8تـا، ج حر عـاملی، بـی  

و ) 21ص ،ش1376واسـطی،  (از دست دادن اعتماد دیگـران ) 122، ص2، جش1365
، 2ش، ج1367کلینی، (ذکر شده و راستگویی، معیار ارزیابی) 550همان، ص(خشم الهی

  )676ق، ص1414طوسی، .(و مورد تأکید فراوان است) 104ص
ـ تردیدي وجـود  ـ جز در موارد استثناییاز دیدگاه فقهی نیز، در حرمت دروغگویی

  وغ گنـاه کبیـره بـه شـمار     هرچند در اینکه آیـا در ) 80، ص2ق، ج1410خمینی، .(ندارد
رود یا خیر، مباحثی گاه درازدامن مطرح است؛ برخی آن را به صورت مطلق از کبائر می

اي از اي نیـز پـاره  اند، و عـده اند؛ برخی به طور مطلق کبیره بودن آن را نفی کردهدانسته
   مصادیق آن همچون دروغ بستن به خدا و فرستادگان او و دروغ گفـتن منجـر بـه قتـل    

، 2ش، ج1374انصـاري،  : تفصـیل مباحـث را بنگریـد در   .(انـد گناه را کبیـره شـمرده  بی
) 420ــ 414، ص14ق، ج1412؛ روحانی، 75ـ54، ص2ق، ج1410خمینی، / 15ـ11ص
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اي از مصادیق دروغ، تردیدناپذیر است، مانند رسد کبیره بودن پارهبا این حال به نظر می
ش، 1367کلینی، / 60: زمر/ 116: نحل/ 33: عرافا/ 93: انعام: ك.ر(دروغ بستن بر خدا

و  62: نســاء: ك.ر(، ســوگند دروغ)72، ص22ش، ج1365؛ نجفــی، 340ــ 339، ص2ج
ــی/ 107و  95، 74، 62، 56، 42: توبــه/ 63 ــا، جحــرّ عــاملی، ب و ) 149ـــ144، ص16ت

  )287، ص2ش، ج1367کلینی، .(شهادت دروغ
یـه، حرمـت کـذب اسـت و مـوارد      بر این اساس، تردیدي وجود ندارد که اصل اول

  . نیازمند دلیلی قاطع است تجویز آن، 
  

  .معیار صدق و کذب :مقدمۀ دوم
ابـن منظـور،   / 56، ص5ق، ج1408فراهیـدي،  .(واژة صدق، نقطۀ مقابل کذب اسـت 

اند که صدق سخن یعنی مطابق بودن آن با آن مشهور محققان بر) 193، ص10ق، ج1410
ق یعنی مطابقت سخن با اعتقاد گوینده و یا هردو، و کذب، واقع و برخی نیز معتقدند صد

ــ  395، ص1ش، ج1377خـویی،  / 30ق، ص1411تفتازانی، : نک.(نقطۀ مقابل آن است
هر یـک از  ) 38، ص2ق، ج1410خمینی، / 428ـ427، ص14ق، ج1412روحانی، / 397

توارتر است، رسد دیدگاه نخست، اسلیک به نظر می. ها، دالیل خود را دارنداین دیدگاه
زیرا از یک سو متفاهم عرف و بررسی موارد کاربرد صدق و کذب، مؤید آن اسـت، از  

منـافقون اسـت کـه     ةهاي دیگر، آیۀ نخسـت سـور  ترین مستند دیدگاهدیگر سوي، مهم
دروغ شـمرده اسـت، در    خداوند، سخن منافقان را مبنی بر شهادت به رسالت پیامبر

شود مالك در صدق و کذب، مطابقت معلوم می. حالی که این سخن مطابق با واقع است
لیک این برداشت )  30ق، ص1411تفتازانی، : ك.ر.(و عدم مطابقت با اعتقاد گوینده است

نااستوار است، زیرا کذب بودن سخن منافقان، به اعتبار داللت التزامی آن بر ادعاي ایمان 
به دیگر سخن، آنان با گواهی دادن به رسالت حضرت، مدعی ایمان شدند در حالی . ستا

  .که در این ادعا صداقتی نداشتند
اي دیگر است که اهمیت فراوانی با این همه، طرح این بحث بیشتر براي تحلیل نکته

 ن آشکاري بر خالف واقع بودن آنییابد که قراکذب صرفاً در صورتی تحقیق می: دارد
عی را بازگو کند ولی شواهد وجود نداشته باشد؛ بنابراین هرگاه گوینده، مطلب خالف واق

نی در ظاهر سخن یا احوال و شرایط، به حد کافی و روشن موجود باشد کـه بـر   و قرای
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. مخالفت آن با واقع داللت نماید و مخاطب، آن را واقعی نشمرد، کـذب نخواهـد بـود    

ها و نیز زندگی روزمره وجود دارد؛ از سخنان در نوشته هاي متعددي از این دستنمونه
هـاي داسـتان،   هـا کـه شخصـیت   ها و تمثیلهاي ساختگی و تخّیلی، رمانجمله داستان

چنین . دهند که هرگز روي نداده استکنند و خبر از وقایعی میسخنانی را رد و بدل می
روشن است که هیچ یک . هاها و نمایشها در سریالهاي شخصیتاست طنزها و دیالوگ

دلیل مطلب . رود، با اینکه ارائه مطالبی خالف واقع استاز این  موارد، کذب به شمار نمی
رود کـه  نیز همین نکته است؛ سخن غیر مطابق با واقع، صرفاً زمانی کذب به شمار مـی 

  .بدون قرینه باشد و مخاطب آن را واقعی پندارد
اند؛ یکـی از فقیهـان معاصـر،    تصریح یا اشاره کرده برخی از فقیهان، به نکتۀ یادشده

اي بـر  دروغ گفتن به شوخی را صرفاً در صورتی حرام دانسته که قرینۀ حالیه یـا مقالیـه  
 .داندشوخی بودن آن نصب نگردیده باشد، در غیر این صورت، حرمت آن را مشکل می

اخیر نیز وجهی  رسد اشکال در صورتلیک به نظر می) 15، ص2ق، ج1414سیستانی، (
ش، 1365نجفـی،  .(انـد برخی نیز به عدم تحقق کذب با وجود قرینه اشاره کـرده . ندارد

کـه  چنـان ) 17، ص2ش، ج1374انصـاري،  / 208، ص32ج: ك.نیز ر/ 73ـ72، ص22ج
  برخی فقیهان، تکلّم به صورت خبر و بـه شـوخی و بـدون قصـد حکایـت و اخبـار را       

که به ) 10، ص2ق، ج1410خویی، / 15، ص2ق، ج1414سیستانی، (انداشکال دانستهبی
  .نوعی، نکتۀ یادشده از آن قابل برداشت است

  
  تحلیل بحث

تـوان چنـین نتیجـه    آید، میبا توجه به این دو نکته و سایر نکاتی که از این پس می
مجاز نخواهد   رود و جز در موارد جواز کذب،گرفت که توریه نوعی کذب به شمار می

  : آیدو مؤیدات این دیدگاه چنان است که میدالیل . بود
ویژه فهم مخاطب، در صـدق و  گفته، تفاهم عرفی و بهبر اساس دومین نکتۀ پیش. 1

ی گفته شود، ولی بـه جهـت   هرگاه سخن خالف واقع. کذب سخن تأثیري مستقیم دارد
خالف واقع بودن آن نزد مخاطب محرز و روشـن باشـد،     ن و شواهد کافی،وجود قرای

در . ــ ها و سخنان از سر مزاح با شرط یاد شـده ـ مانند تمثیلکذب تحقق نخواهد یافت
مقابل، هر گاه سخنی به ظاهر موافق واقع گفته شود، ولی به جهت ظاهرسازي گوینـده  
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  مخاطب خالف آن را فهم نمایـد، در حـالی کـه آنچـه مخاطـب فهمیـده،        و تعمد وي،
ـ براي زمانی که. خواهد بود، و توریه چنین استچنین سخنی کذب   خالف واقع باشد،

ـ وجـود او  ـ از روي توریهـ مخاطب از حضور فردي داخل خانه پرسیده و گویندهمثال
کند و مخاطب نفی کلی و نبود آن فرد را فهم کند، اي خاص از خانه نفی میرا در نقطه

دانست و بـه عمـد   یشود، زیرا گوینده، مقصود مخاطب را به روشنی مکذب محقق می
و القاي مطلبی خالف واقع، به هر   سخنی گفت که مخاطب، خالف واقع را تلقی نماید،

آنچـه در  : یکـی از فقیهـان در سـخنی اسـتوار گویـد     . کذب خواهد بود بیانی که باشد، 
  اتصاف خبر به صدق و کذب معتبر اسـت، چیـزي اسـت کـه از ظـاهر کـالم فهمیـده        

  )419، ص1تا، جقمی، بی.(از آن بوده استنه آنچه مراد  شود، می
اش آن است که کذب به طـور مطلـق   نتیجه  اگر توریه به طور مطلق مجاز باشد،. 2

امکان توریه وجود دارد و   مجاز خواهد بود، زیرا در تمامی موارد کذب به طور معمول،
د، به راسـتی آیـا   خود را از کذب برهان  تواند پیوسته با به کار بردن آن،گو میفرد دروغ

اي ملتزم بود؟ روشن است کـه در ایـن صـورت، انبـوه آیـات و      توان به چنین الزمهمی
اند، لغو خواهد بود و یا گویی فرمان داده و از دروغ بر حذر داشتهروایاتی که به راست

  .حداکثر بر مواردي نادر بایستی حمل گردند
به سـبب   به سان دیگر احکام،   اسالم،گویی در از سوي دیگر، اصل راستی و راست

سازي در سطح وجود مصالح فردي و اجتماعی فراوانی همچون اعتماد آفرینی و اطمینان
بنابراین اصل یادشده، امـري  ) 21ش، ص1376واسطی، : ك.ر(.جامعه تشریع شده است

ون اي شرعی و بداعتباري محض و بدون فلسفه و دلیل نیست تا به راحتی و یا با حیله
براي فرار   اي که افرادنیک روشن است در جامعه. توجه به فلسفۀ آن، نادیده گرفته شود

توان اعتماد کرد و همان مفاسدي کـه  به هیچ سخنی نمی  از دروغ، پیوسته توریه نمایند،
شاید براي رهایی از چنین . گویی صریح در پی دارد، توریه نیز در پی خواهد داشتدروغ

. اندجواز توریه را مقید به عدم استلزام مفسده کرده  ست که برخی فقیهان،محذوري بوده ا
گویی باشد، روشن است اگر مقصود، همان مفسدة دروغ) 192ق، ص1413گلپایگانی، (

و اگـر مقصـود،     که هر جا کذب مفسده دارد، توریه نیز همان مفسده را خواهد داشت،
اش آن بر فقدان دلیل بر این حکـم، الزمـه   اي فراتر از مفسده کذب باشد، افزونمفسده

  . است که کذب نیز صرفاً در همین صورت حرام باشد و نه به طور مطلق
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  . دانست نیز مخدوش استدالیل دیدگاه نخست که توریه را مجاز می. 3 

مخدوش   اما دلیل نخست، از نکاتی که در مقدمه این بحث و دلیل اول بیان گردید،
  . بودن آن روشن شد

در نقد اسـتناد  . و اما دلیل دوم یعنی روایات، نیازمند تحلیل سندي و محتوایی است
  . به روایات یادشده براي جواز توریه، چند نکته یادکردنی است

که چنان روایات یادشده همگی ضعف سندي دارند و قابل استناد نیستند، : نکتۀ اول
کردن روایات، به این نکتـه اذعـان    برخی فقیهان، با وجود باور به جواز توریه و مطرح

  ) 400ـ399، ص1ج ش، 1377خویی، .(اندکرده
طبرسـی بـه    احتجـاج به صورتی که ما یاد کردیم، صـرفاً در کتـاب    روایت نخست

: و از دو جهـت ضـعف دارد  ) 104، ص2ق، ج1386.(صورت مرسل نقـل شـده اسـت   
و دوم از جهت خود کتاب که مؤلف آن تاکنون به طور قطعی   نخست از جهت ارسال،

  )94، ص1ش، ج1383معرفت، : نک.(شناخته نشده است
  ست،روایت یادشده به شکلی متفاوت در برخی کتب حدیثی دیگر نیز آمده ا  باري،

ها را در متن و تحلیل آن. شودها دیده نمیلیک از نظر محتوا، اثري از بحث توریه در آن
  . بحث بعدي خواهیم آورد

از کتاب عبداهللا بن بکر بن اعین نقل  مستطرفات سرائررا ابن ادریس در  روایت دوم
کنـد، در  ها حدیث نقل مـی کرده است، لیکن معروف بودن اصولی که ابن ادریس از آن

به اثبات نرسیده و ابن ادریـس نیـز طریـق خـود را بـه آن      ) یعنی قرن ششم(عصر وي 
بـا وجـوهی     ها نـزد وي، رود ثبوت آنبدین جهت، احتمال می. اصول ذکر نکرده است

ــ بـرخالف   ویژه آنکه عصر ابن ادریساجتهادي بوده که براي ما قابل اعتماد نیست، به
صاحبان اصول نزدیک نبوده و حدود سه قرن فاصله داشـته  صدوق و مانند اوـ به زمان 

  ) 48ـ47ص ، 2ق، ج410خمینی، : ك.ر.(است
روایت سوم نیز صرفاً در منابع حدیثی اهل سنت وجود دارد و سپس به کتب فقهی 

راه یافتـه و از ایـن طریـق بـه       )در کتاب خالف و مبسوط(قدما و از جمله شیخ طوسی
که ها ضعیف و غیر قابل استناد است، چنانسند آن. کرده است کتب متأخران، انتقال پیدا

  ) 399، ص1ج  ش،1377  خویی،.(اندبرخی از فقیهان نیز بدان تصریح کرده
  اتی ضعیف را مورد تحلیل قرار داده و در ـروای  جاي شگفتی است که برخی فقیهان،
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یات تأکید کنندة برابر اصل محکم و اساسی صداقت و حرمت کذب و انبوه آیات و روا
  .اندبر آن، به چنین منقوالتی استناد کرده

روایت نخست، گویاي آن است که از یک سو پیامبر و معصوم نیز توریه  :نکتۀ دوم
نیز آن را تأییدگونه گزارش کـرده؛ بنـابراین، جـواز     قرآن کریمکند و از سوي دیگر، می

  . تواند مستند قرآنی نیز داشته باشدتوریه می
ین رو، در اینجا به اختصار به تحلیـل آیـات یادشـده و امکـان توریـه از سـوي       از ا

  : پردازیممعصوم می
پرستان، پس از در هم شکستن بتها و بازگشت بت حضرت ابراهیم: آیۀ نخست

: انبیـاء (»ینطقُـونَ لُوهم إِنْ کَانُوا ئَقَالَ بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذَا فَاس«: این کار را متوجه بت بزرگ کرد
: ك.ر.(، دست کم شش دیدگاه مطـرح شـده اسـت   در توجیه این سخن ابراهیم) 63

ق، 1420؛ فخـر رازي،  97ــ 96، ص7ق، ج1406طبرسـی،  / 259، ص7تا، جطوسی، بی
از جملـه  ) 240ــ 237، ص69و ج 54ــ 53، ص12ق، ج1403مجلسـی،  / 185، ص22ج

إِنْ «ط بود نه مطلـق، و شـرط آن،   مشرو خبر حضرت ابراهیم: گویدسید مرتضی می
گوینـد، بزرگشـان ایـن کـار را کـرده      ها سخن میبوده است یعنی اگر بت» کَانُوا ینطقُونَ

انجام این کار توسط بـت بـزرگ نیـز محـال       است، و از آنجا که نطق آنان محال است،
ب از این سخن نیز، بیدارسازي و سرزنش کردن آنان بـه سـب   مقصود ابراهیم. است

کـه  عبادت چیزي بود که توان نطق، دیدن، شنیدن و خبر دادن از خود را نـدارد، چنـان  
»ئَفَاسم24تا، صسید مرتضی، بی.(نیز معلق بر همان شرط است» لُوه ( 

تر از احتجاج نقل کـردیم،  عالمه مجلسی، ضمن تأیید این وجه با روایتی که ما پیش
بر وجه توریه و مصلحت   آید که این سخن،رمیاز بسیاري از روایات ب«: گویدچنین می
 ».پذیر استامکان  گفته،صادر شده و توجیه توریه با برخی از وجوه پیش از ابراهیم

  ) 54، ص12ق، ج1403  مجلسی،(
مخدوش است، زیرا تنها یک روایت وجود دارد کـه از آن توریـه     این سخن عالمه،

سایر روایاتی . اج است که قابل استناد نیستو آن، روایت ضعیف احتج  شوداستنباط می
  بـه هـیچ روي سـخنی از توریـه بـه میـان         شریف نقـل شـده،   کافیکه در این باره در 

روایات یادشـده  . ها را نقل کرده استاند و عالمه، خود در ادامه، برخی از هماننیاورده
  : را بنگرید
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حماد بن عثمان عن الحسـن  علی بن ابراهیم عن ابیه عن احمد بن ابی نصر عن «ـ  

أَیتُهـا  " :فی قول یوسف قلت البی عبداهللا انا قد روینا عن ابی جعفر: الصیقل قال
بلْ فَعلَه کَبِیـرُهم هـذَا   ": و قال ابراهیم واهللا ما سرقوا و ماکذب، : فقال "الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ

قُونَئَفَاسنطإِنْ کَانُوا ی مفقـال ابوعبـداهللا  : قـال . واهللا ما فعلوا و مـا کـذب  : فقال "لُوه:    مـا
ان اهللا احب اثنـین  : فقال: قال. ما عندنا فیها اال التسلیم: فقلت: عندکم فیها یا صیقل؟ قال

ان  و ابغـض الکـذب فـی غیـر االصـالح،      ... احب الکذب فی االصالح... و ابغض اثنین
علی انهم الیفعلون، و قـال   داللۀاالصالح و  ةاراد "یرُهم هذَابلْ فَعلَه کَبِ"انما قال  ابراهیم
  )342ـ341، ص2ش، ج1367کلینی، (».االصالح ةاراد یوسف

پیرامـون سـخن    از امـام بـاقر  : گفـتم  بـه امـام صـادق   : حسن صـیقل گویـد  
به خـدا سـوگند   : روایت شده که فرمود» کاروان، شما دزدید] اهل[اي «: که یوسف

: گفـت ] کـه [ ابـراهیم ] دربـارة سـخن  [و   آنان سرقت نکردند و او نیز دروغ نگفت،
: فرمـود » گویندبلکه این کار را بزرگ آنان انجام داد، پس از آنان بپرسید اگر سخن می«

: فرمود امام صادق. ودند و او نیز دروغ نگفتبه خدا سوگند آنان این کار را نکرده ب
بـه  : فرمـود . فقـط تسـلیم  : اي صیقل چه چیزي نزد شما در این باره وجود دارد؟ گفـتم 

دروغ را بـه هـدف   ... داردراستی خداوند دو چیز را دوست و دو چیز را مغبـوض مـی  
 بـراهیم دارد، به راستی او دروغ را در غیر اصالح مبغوض می... اصالح دوست دارد

صرفاً به هدف اصالح و » را بزرگشان انجام داد] هاشکستن بت[بلکه آن کار «: که گفت
یوسف نیز آن سخن را بـه  . توانند چنین کاري بکنندها نمیبراي این بود که بفهماند آن

  . هدف اصالح گفت
ابوعلی االشعري عن محمد بن عبدالجبار عن الحجال عن ثعلبـه عـن معمـر بـن     «ـ 
: ثم تال ال کذب علی مصلح، : قال رسول اهللا: قال عن ابی عبداهللا  عن عطاءعمرو 

بـلْ فَعلَـه کَبِیـرُهم هـذَا     ": ثم تـال . واهللا ما سرقوا و ما کذب: ثم قال "أَیتُها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ"
قُونَئَفَاسنطإِنْ کَانُوا ی م343، ص2همان، ج(».واهللا ما فعلوه و ما کذب: ثم قال "لُوه (  

کننده دروغی نیست، پس این آیه بر اصالح: رسول خدا فرمود: فرمود امام صادق
به خـدا سـوگند آنـان    «: پس فرمود» .اي اهل قافله شما سارق هستید«  :را تالوت فرمود

 ».نیز دروغ نگفـت ] یوسفندادهنده از سوي [این کار را نکردند و او ] برادران یوسف[
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هـا  را همـین بـزرگ آن  ] هـا شکستن بت[بلکه این کار «: آنگاه این آیه را تالوت فرمود
بـه خـدا سـوگند    «: سـپس فرمـود  » .گوینـد انجام داد، پس از آنان بپرسید اگر سخن می

  ».آن کار را انجام نداد و ابراهیم نیز دروغ نگفت] بزرگ آنان[
عن ابان بن عثمان عن ابی   عن معلی بن محمد بن الوشاء الحسین بن محمد االشعري«ـ 

و  و ما کان سقیما و ما کـذب،   "إِنِّی سقیم": و لقد قال ابراهیم: ... قال ابوجعفر: ... بصیر قال
أَیتُهـا  ": و ما فعله و ما کذب، و لقـد قـال یوسـف     "بلْ فَعلَه کَبِیرُهم هذَا": لقد قال ابراهیم

  ) 100، ص8ج  همان،( ».واهللا ما کانوا سارقین و ما کذب "الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَ
، »به راستی من بیمـارم «: گفت و ابراهیم: ... فرمود امام باقر: ... ابوبصیر گوید

شکسـتن  [بلکه این کار «: نیز ابراهیم فرمود. در حالی که بیمار نبود و دروغی نیز نگفت
، در حالی که بزرگ آنان آن کار را انجام نـداد و  »ها انجام دادن بزرگ آنرا همی] هابت

شـما بـه طـور قطـع دزد     ! کـاروان ] اهل[اي «: و یوسف گفت. ابراهیم نیز دروغ نگفت
  .به خدا سوگند آنان دزد نبودند و او نیز دروغ نگفت» .هستید

، 5، جق1413خـویی،  : ك.ر(سند روایت نخست به جهت مجهول بـودن حسـن صـیقل   
، روایت دوم دست کـم بـه جهـت    )400ص ، 1ج ش، 1377همو، / 179، ص6و ج 358ص

  ش،1377همـو،  / 291ــ 290، ص19ق، ج1413خـویی،  : ك.ر(مجهول بودن معمر بن عمرو
/ 272، ص19ق، ج1413خـویی،  : ك.ر(و سومی به جهت معلـی بـن محمـد   ) 400ص ، 1ج

 معانی االخبارکه روایتی را نیز صدوق در چنانضعیف است، ) 400ص ، 1ش، ج1377  همو،
نکتۀ مهم آن است که در متن   به هر روي،. آورده که آن نیز ارسال دارد) 210ش، ص1361(

کـه روایـت مؤیـد توجیـه سـید      روایات یادشده، سخنی از توریه به میان نیامده است، چنـان 
  . است االخبارمعانی مرتضی نیز، صرفاً روایت ضعیف السند احتجاج و حدیث مرسل 

تـر  پیش: وجود دارد تري براي این سخن ابراهیمبه نظر ما، توجیه بهتر و معقول
یابد که گوینده، سـخنی خـالف واقـع بگویـد و     ایم که کذب در صورتی تحقق میگفته

براي شـنونده    ن،یشنونده آن را واقعی پندارد، ولی آنجا که به سبب وجود شواهد و قرا
 و سخن ابـراهیم   یابد،کذب تحقق نمی  بودن آن کامالً آشکار است،نیز خالف واقع 

دانستند که بـت بـزرگ، آن کـار را    پرستان نیز به روشنی میزیرا بت  از این قبیل است،
از این سخن نیز، به سخره گـرفتن آرا و تخـیالت    مقصود ابراهیم. انجام نداده است

دهـد کـه آن   شان بود و آیات بعد نشان میهایها به هدف بیدارسازي افکار و وجدانآن
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یکـی از  ) 29ق، ص1423معرفـت،  : ك.ر.(حضرت در هدف خود توفیـق داشـته اسـت    

که آن را تعریض به اثبـات آن کـار بـراي      هاي یادشده در توجیه سخن حضرت،دیدگاه
به سخن یادشده نزدیـک  ) 54، ص12ج ق، 1403مجلسی، ( داندآنان می خود و استهزاي 

  . سخن حضرت نه کذب بود و نه توریه این اساس،  بر. است
براي اثبات توریـه بـودن سـخن      تأکیدات روایات شیعه در این باره،  رسدبه نظر می

، بلکه تأکید و تصریح، بر استـ نبوده سان که عالمه مجلسی ابراز داشتهآنـ ابراهیم
مکـرر تأکیـد     یعه،روایات صحیح و موجود در منابع اصیل ش. نفی کذب بودن آن است

ایـن تأکیـدها،   . اندو وجه این امر را مشخص کرده  دروغ نگفت، اند که ابراهیمکرده
ها به صراحت، دروغگویی به ایـن پیـامبر   ناظر به منقوالتی از اهل سنت است که در آن

اال  لم یکذب ابـراهیم : قال ةعن ابی هریر«: بزرگ نسبت داده شده است؛ براي نمونه
بل فعله کبیـرهم  : انی سقیم و قوله: قوله  ثالث کذبات ثنتین منهن فی ذات اهللا عزوجل؛

ان ههنا رجال : فقیل له ةبینا هو ذات یوم و ساره اذ اتی علی جبار من الجبابر: هذا و قال
بخاري، ... .(اختی: من هذه؟ قال: فارسل الیه فسأله عنها فقال. من احسن الناس ةمعه امرأ

  ) 4ص  ،5ق، ج1403  ترمذي، / 98، ص7ج تا، نیشابوري، بی/ 112، ص4ج ق، 1403
: ها در راه خدا بوددو مورد آن : نگفتابراهیم جز در سه مورد، دروغ : ابوهریره گوید

شکسـتن  [بلکه ایـن کـار   : سخن او که] دیگري[من بیمار هستم و : سخن او که] یکی[
روزي او همراه ساره، در بـین راه  :] مورد سوم[ و. را همین بزرگ آنان انجام داد] هابت

فردي به او خبر داد کـه در اینجـا مـردي اسـت و     . به ستمگري از ستمگران برخوردند
وي نزد ابراهیم فرسـتاد و از او دربـارة آن زن   . همراه او زنی که از زیباترین مردم است

  ... .این خواهر من است : ابراهیم گفت. پرسید
ــ  یادشـده  هـاي دروغبه دلیـل   ـحتی مقام شفاعت را از ابراهیممنقوالت یادشده 

  )44، ص4ق، ج1403ترمذي، / 226، ص5ق، ج1403بخاري، !(اندسلب کرده
، در تحلیـل و  منقـوالت هر چند برخی عالمان اهل سنت، بـا صـحیح دانسـتن ایـن     

تـا،  بـی   نـووي، : ك.ر(اندها با عصمت پیامبران سخت به تکاپو افتادهسازگار ساختن آن
لیک تردیدي نیست کـه ایـن   ) 278ـ277، ص6تا، جبی ابن حجر، / 125ـ123، ص15ج

منقوالت، از اسرائیلیاتی است  که جز مشـوه جلـوه دادن چهـرة پیـامبران الهـی هـدفی       
  )28ق، ص1423  معرفت،/ 260، ص7تا، جطوسی، بی: ك.ر.(ندارد
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در روایـت   ابراهیم گواه این سخن آن است که سومین کذب نسبت داده شده به
تـورات، سـفر تکـوین، اصـحاح     (شـدة فعلـی آمـده اسـت    در تورات تحریـف   یادشده،

برگرفته  قرآنـ از دو مورد دیگر را نیزـ به زعم خود و گویا جاعل حدیث، ) 20ـ12/11
بـه شـدت رد و انکـار     از این روي در سخنان امامان معصـوم  !! و بدان افزوده است

نسبت دادن کذب به راوي حدیث بهتـر  : فخر رازي در سخنی استوار گوید. شده است
  ) 185، ص22ق، ج1420فخر رازي، .(از نسبت دادن آن به پیامبران است

هنگام خروج مردم از شهر و در اعتذار به عدم همراهی با آنان،  ابراهیم: آیۀ دوم
وجوهی گفته شده است، از   در توجیه این سخن نیز) 89: صافات(»إِنِّی سقیم«: چنین فرمود

یا  رسد، جمله با نظر کردن در ستارگان فهمید که به زودي زمان بیماري و تب او فرا می
اندوه یا شک و مانند  اینکه خداوند با وحی این مطلب را به او فهماند، و یا مراد از سقم، 

/ 147، ص26ق، ج1420فخـر رازي،  / 510ــ 509، ص8تـا، ج طوسی، بی: نک.(آن باشد
برخی این سـخن را نیـز از سـر توریـه دانسـته و      ) 50ـ49، ص12ق، ج1403  مجلسی،

ق، 1419ابن کثیر، .(اندروایات فراوان مجوز کذب و توریه هنگام تقیه را مؤید آن دانسته
ه در حالی که در هیچ روایت معتبري نیامد) 50، ص12ج ق، 1403مجلسی، / 15، ص4ج

هـا یـاد   و روایاتی که گاه این نکته در آن   در آن لحظه بیمار نبوده است، که ابراهیم
به هر حال در تحلیل این سخن دو وجـه  . ـ ضعف سندي دارندتر گذشتـ و پیششده

طباطبایی، : ك.ر.(واقعاً بیمار بود نخست آنکه در آن لحظه ابراهیم: رسدبهتر به نظر می
ایـن  ) 92 ــ 91، ص19ش، ج1373مکارم شیرازي و دیگـران،  / 148، ص17ق، ج1417

نیک روشن . است قرآنوجه مبتنی بر استناد نکردن به روایات ضعیف در رفع ید از ظاهر 
دهـد و روایـات   است که ظهور آیه و عصمت پیامبران، صدق این سخن را نتیجـه مـی  

ست که به فرض، وجه دوم آن ا. تواند موجب رفع ید از این دو دلیل گرددضعیف نمی
ها تصریح شده که سخن حضرت در خود آن  روایات یادشده را در اینجا حجت بدانیم،

در مقام اصالح یعنی موارد جواز کذب بوده است و نه به طور مطلـق؛ بنـابراین جـواز    
  . تحلیل بیشتر این نکته خواهد آمد. رساندمطلق، توریه را به اثبات نمی

ن یوسـف بـراي نخسـتین بـار بـه مصـر آمدنـد و او را        اهنگامی که برادر: آیۀ سوم
قیمت و مخصوص گران او براي نگه داشتن بنیامین نزد خود، دستور داد پیمانۀ  نشناختند،

اي اهل قافله، : همین که کاروان آمادة حرکت شد، کسی فریاد زد. را درون بار او بگذارند
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مگر چه : آنان پرسیدند) 70:یوسف(»ها الْعیرُ إِنَّکُم لَسارِقُونَثُم أَذَّنَ مؤَذِّنٌ أَیتُ«: شما سارق هستید 

: همان(»قَالُوا نَفْقد صواع الْملک«. ایمما پیمانه سلطان را گم کرده: اید؟ گفتندچیزي گم کرده
نیک روشن است که برادران یوسف سارق نبودند، ولی سرقت به آنان نسـبت داده  ) 72
/ 383، ص6ـ5ج ق، 1406طبرسی، : ك.ر.(در توجیه آن، مطالبی چند گفته شده است. شد

  ) 241ـ240، ص69ج ق، 1403مجلسی، / 179، ص18ق، ج1420فخر رازي، 
تردیـدي  : تحلیلی صحیح ارائـه داد توان لیک بر اساس ظواهر گویاي این آیات، می

 گفـت، شـخص یوسـف   نیست کسی که این نسبت را به آنان داد و با آنـان سـخن مـی   
 ،گفته و این، خود نقدي بر روایات ضعیف پیش.(بود» اي مؤذنکنندهاعالم«بلکه  نبود

   آمده کـه بـه نظـر   » قَالُوا«در ادامه نیز .) دادنداست که این سخن را به یوسف نسبت می
جمعـی از کـارگزاران یوسـف بودنـد کـه وقتـی پیمانـۀ          رسد گویندگان این سخن،می

و معمول است   مخصوص را نیافتند، پنداشتند یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است،
آهنگ ربوده شود و ربایندة اصلی شناخته نگردد، همه که اگر چیزي در میان گروهی هم

یگر، اصل این کار نیز با هماهنگی میان یوسف و بنیامین از سوي د. سازندرا مخاطب می
/ 225، ص11ق، ج1417طباطبایی،  : ك.ر.(صورت گرفته و او به این کار راضی بوده است

  ) 40ـ 39، ص10ش، ج1373 مکارم شیرازي و دیگران، 
دهندگان از ماجرا باخبر نبودند و بدین جهت، کـذبی وجـود   بر این اساس، اصوالً نسبت

گفته چنین آمده بود و منظور از سـرقت، سـرقت   باري، در برخی روایات پیش. نداشته است
کردن یوسف از پدرش یعقوب به وسیلۀ برادران بوده و در نتیجۀ نوعی توریه بـه کـار رفتـه    

ـ این توجیه در صـورتی  ـ که به تفصیل گذشتلیک افزون بر ضعف سند آن روایات. است
یوسف به آنان داده شده باشد، زیرا او از سابقه آنان آگـاهی    سیلۀاست که نسبت مذکور به و

اي لیـک در آیـات هـیچ نشـانه    ) 40، ص10ش، ج1373  مکارم شیرازي و دیگـران، .(داشت
نیـز  ) 73: یوسـف (»وأَنَا بِـه زعـیم  «عبارت . یوسف باشد وجود ندارد که گویندة این سخنان، 

ویا سخنگوي کارگزاران و مأموران بوده اسـت و نـه   ناظر است که گ» مؤذن«ظاهراً به همان 
و به فـرض مقصـود، یوسـف باشـد،     ) 384، ص6ـ5ق، ج1406طبرسی، ( سخن یوسف

از سـوي حضـرت بـوده    » آورنـدة پیمانـه  «صرفاً تضمین یک بار شتر به عنوان پاداشی براي 
  )72: یوسف.(است

  ان ـآن«: شده که تصریحنکته ا بر این ـگفته تنهافزون بر آن، در بسیاري از روایات پیش
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، 8و ج 343، ص2ش، ج1367کلینــی، (»ســرقت نکــرده بودنــد و او نیــز دروغ نگفــت
ولی وجه آن بیان نشده است؛ از این رو، احتمال داده شده که مأموران بـدون  ) 100ص

را به شکلی استفهامی مطرح کرده » إِنَّکُم لَسارِقُونَ«اطالع یوسف این نسبت را داده یا اینکه 
  ). 385، ص6ـ5ق، ج1406  طبرسی،.(باشند

توریۀ معصوم  نیزتوان جواز توریه و گانه نمیبر این اساس، از هیچ یک از آیات سه
ویژه آنکه سرمایۀ مهم پیامبران در تبلیغ، اعتماد عمومی به آنان اسـت و  را اثبات کرد، به

ـ روا نخواهد ايهمچون خبرهاي دو پهلو و حتی تقیه هر آنچه موجب تزلزل آن گرددـ
مکارم شیرازي و / 97، ص7ق، ج1406طبرسی، / 260ـ259، ص7تا، جطوسی، بی( بود

در حالی که استفاده از شیوة توریه، اعتماد عمـومی را  ) 97، ص19ش، ج1373دیگران، 
  .کندسلب می

تحلیل آیات یادشـده نقـل   شریف در مورد  کافیدر برخی از روایاتی که  :نکتۀ سوم
به قصد   و یوسف که سخن ابراهیم به صراحت این نکته آمده است ست، کرده ا

مجوز بیان چنین سخنی بوده است؛ بـراي نمونـه، در روایـت     اصالح بوده و همین امر، 
بـل فعلـه   ... ال کذب علی مصـلح، ثـم تـال ایتهـا العیـر     «: چنین آمده منقول از پیامبر

  ) 342ـ341ص: ك.؛ نیز ر343، ص2ش، ج1367کلینی، (»... .کبیرهم
در مقام اصالح بیان شده و روشن است   مفهوم این عبارت آن است که این سخنان،

صـاري،  ان/ 342، ص2همان، ج: ك.ر(.که از جمله موارد جواز کذب، ارادة اصالح است
بنابراین، به فرض از این آیـات  ) 414، ص1ش، ج1377خویی، / 31، ص2ش، ج1374

جواز توریه ثابت گردد، مخصوص موارد جواز کذب همچون اصالح اسـت    و روایات،
  . و نه به صورت مطلق
  : پاسخ دلیل سوم

تواند دلیل تجویز توریه به طور مطلـق قـرار گیـرد، زیـرا     اصل و قصور ادله نیز نمی
وجوب صدق و حرمت کذب است و بر اساس معیار صـدق و   اصل اولی در این باب، 

قصور ادلـه نیـز در جانـب تجـویز     . ـ توریه نوعی کذب استتر گذشتـ که پیشکذب
و   به دیگر سخن، دالیل تجویز توریه به طـور مطلـق،  . توریه قابل طرح است نه منع آن

تواند مسـتند حکـم فقهـی    است و نمی که گذشت، ضعیف و قاصرویژه روایات چنانبه
  .چنین قرار گیرداین
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بـراي    نکته سزامند یاد است که برخی فقیهان از جمله شیخ انصـاري،  در پایان، این  

بـه هنگـام     اند که توریه رابه سخنان شماري از فقیهان پیشین استناد کرده تجویز توریه، 
اند تا آن را از الزم یا مستحب دانسته ضرورت و اکراه بر سوگند دروغ یا رهایی از ظالم،

ابن / 557ق، ص1410مفید، : ك.نیز ر/ 17، ص2ج ق، 1419انصاري، .(کذب خارج کند
ق، 1413عالمه حلی،  / 596، ص3ق، ج1409محقق حلی، / 44، ص3ق، ج1410 ادریس، 

  ) 270، ص3ج 
  :این سخن از چند جهت قابل تأمل است

ت یا لزوم توریه را فقط در مقـام ضـرورت بـه    نخست آنکه فقیهان یادشده، مطلوبی
توان در تجویز توریه به طور مطلق نمی اند و نه به طور مطلق؛ بنابراین کذب مطرح کرده

 . به سخنان آنان استناد کرد
صرفاً لزوم یا مطلوبیت توریه را بـه هنگـام    دوم آنکه فقیهان یادشده، به طور عموم، 

: ك.ر(نبودن آن را، و فقـط برخـی همچـون محقـق    اند و نه کذب ضرورت مطرح کرده
اند که توریه، سخن را از کذب خـارج  اظهار کرده) 596، ص 3ق، ج1409محقق حلی، 

آید که توریه نیـز کـذب   در مقابل، از عبارات برخی همچون عالمه به دست می. کندمی
توریه، بدین جهت محقق ثانی در شرح سخن او، چنین مناقشه کرده که با وجود  است، 

اند برخی نیز تصریح کرده) 38، ص6، جق1408کرکی، : ك.ر.(کذبی محقق نخواهد شد
 .کنـد لیـک آن را بـه صـدق نزدیـک مـی       سازد،سخن را از کذب خارج نمی که توریه، 

 ) 427، ص1ق، ج1412طباطبایی کربالیی، (
،  توریه یعنی. گفته، سخن اخیر، سخنی استوار استبه نظر ما با توجه به مطالب پیش

نوعی کذب است، لیکن صراحت کاملی در کذب ندارد و بدین جهت در موارد جـواز   
تـوان بـر همـین    سخنان عموم فقیهان پیشین را نیـز مـی  . یابدکذب، توریه مطلوبیت می

 .مطلب حمل کرد
اي برخاسـته از پـاره   سوم اینکه حکم یادشده مبنی بـر توریـه در هنگـام ضـرورت،     

صرفاً توریـه مظلـوم    از این اشاره خواهد شد، و این روایات نیز، روایات است که پس 
 . براي رهایی از ظالم را مطرح کرده است

بـه   حتی اگر به حد شهرت نیـز برسـد،     چهارم اینکه برداشت فقهی و حکم فقیهان،
، 1ق، ج1419انصـاري،  : ك.ر.(توانـد دلیـل و مسـتند فقهـی قـرار گیـرد      هیچ روي نمی
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استناد به سخنان   بنابراین،) 261ـ255، ص3ق، ج1413خراسانی،  آخوند/ 236ـ231ص
شـیخ   مکاسـب سـان کـه در   اي دیگر، آنبرخی فقیهان پیشین در این مسئله و هر مسئله

  . شود، جایگاهی نداردانصاري و برخی متون فقهی دیگر به وفور یافت می
موارد جواز کـذب  آخرین نکته این است که توریه صرفاً به هنگام ضرورت و دیگر 

پـرده  فـرد از دروغ صـریح و بـی     همچون اصالح مجاز و مطلوب است تا بدین وسیله،
ـ شاهد تر نیز اشارت رفتسان که پیشـ آن. اجتناب ورزد و قبح آن پیوسته محفوظ ماند

برخی روایات است که توریه در سوگند دروغ را به گاه اضطرار، صرفاً براي   این سخن،
طوسـی،  / 444، ص7ش، ج1367کلینی، .(اند و نه براي ظالمو مفید دانستهمظلوم مجاز 

  ،25ج تـا،  بحرانی، بی: ك.نیز ر/ 371ص ، 3ج ق، 1404 صدوق، / 280، ص8ش، ج1365
که فقیهان پیشین نیز، بحث تجویز توریه را در مبحـث اضـطرار بـه    چنان) 389ـ388ص

سخ دومین پرسش یادشـده در صـدر   از مطالب یادشده، پا. اندسوگند دروغ مطرح کرده
شـود؛ و آن،  ـ نیز روشـن مـی  ـ مبنی بر وجوب یا استحباب توریه هنگام ضرورتبحث

  .گونه موارد است و نه الزام آنمطلوبیت توریه در این
  

 گیري نتیجه
اند و در بسیاري از فقیهان، توریه را براي رهایی از کذب به طور مطلق مجاز دانسته

لیک بررسی سندي و داللی روایات یادشـده  . اندروایاتی چند استناد کردهاین حکم، به 
ها و نیز تبیین معیار سخن راست و تمایز آن بـا  در کنار تحلیل آیات مورد استناد در آن

  توریه از نظر موضوع، کذب است و در حال عادي ممنوع و حـرام   دهد دروغ، نشان می
همچـون ضـرورت و    ت که کذب جـایز اسـت،   جواز توریه صرفاً در مواردي اس. است

هر چند کذب صریح نیز جایز است، ولی بـراي آنکـه قـبح     گونه موارد، در این. اصالح
شود از این کار بپرهیزد توصیه می دروغگویی آشکار، پیوسته نزد شخص محفوظ بماند، 

الح مجاز به صراحت آن را در مقام ضرورت یا اص روایات باب توریه نیز، . و توریه کند
دالیل و شواهد حکم یادشده به همراه نقد ادلۀ تجویزکنندگان توریه، در ایـن  . انددانسته

گردد؛ نخست بـه  دیگر نیز روشن می ۀاز ادلۀ یادشده، دو نکت. نوشتار مطرح شده است
اثبات نرسیدن توریه پیامبران و دوم نفی الزام توریه در مقـام ضـرورت و صـرفاً اثبـات     

  .آنمطلوب بودن 
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