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Abstract
Lying is one of the most serious harms in society and it is always recommended in
religious and ethical texts to avoid it in various ways. Dissimulation as a way of
avoiding lying has been discussed in various jurisprudential and ethical books. This
research tries to determine the scope of using dissimulation according to the
observance of jurisprudential and moral principles. For this reason, first, the
criterion of truth and falsity of the news has been examined. Next, the ratio of lying
to dissimulation is explained in order to determine the reason for the permission and
non-permission of the rulings of the jurists in using dissimulation and its limits. The
data in this study has been taken from authoritative jurisprudential, logical and
ethical books. The results show that the scope of using dissimulation is much greater
than the need for lying and it can be an appropriate way to avoid lying.
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چكیده
درو یکی ازآسیبهای جدی در جامعه است و در متون دینی و اخالقی ،پرهیز از آن به انحای مختلف همواره توصویه
شده است .توریه عنوان یک راهکار ،بهمنظور عدم استفاده از درو در کتابهای گوناگون فقهی و اخالقی موورد بحوث
قرار گرفته است .این پژوهش سعی دارد گسترۀ استفاده از توریه را با توجه به رعایت اصول فقهی و اخالقوی مشوخص
سازد .به این منظور ابتدا مالک صدق و کذب خبربررسی و سپس نسبت درو و توریهتبیین شده است تا علت جوواز و
عدم جواز حکم فقهادر استفاده از توریه و حدود آن مشخص شود .دادهها در این پژوهش از کتابهوای معتبور فقهوی،
منطقی و اخالقی اخذ شده است و نتایج نشوان مویدهود کوه گسوترۀ اسوتفاده از توریوه بسویار بیشوتر از ضورورت در
دروغگویی است و میتواند راهکاری مناسب برای درو نگفتن باشد.
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 .1مقدمه
درو از آسیبهای روانی جدی در جامعۀ انسانی بوده و است و هماره شواهد منازعوات و
مشکالت پرشماری هستیم که منشأ آن ،گواه دروغگوویی گواه صوراحت بویجوای طورفین
دعواست؛ بنابراین یافتن راهحلی که جامعه را به سمت راست سوخن گفوتن و بجوا سوخن
گفتن هدایت کند ،ضرورتی انکارناپذیر است.
از سویی یکی از توصیههای پرتکرار در گزارههای دینی ،رعایوت صوداقت در گفتوار و
رفتار بوده و دروغگوییبهعنوان بنیان خطاهای متعدد ،نهی شده است و از سوی دیگر عمول
به برخی احادیث مانند «استر کهبک و کهابک و مذهبک» نیازمند پوشاندن حقیقوت اسوت.
اگر فرد در این موارد ،مورد سؤال قرار گیرد ،آیا میتواند سوخنی غیرواقوع بگویود؟ آیوا در
شریعت ،راهحلی برای درو نگفتن در این مواضع و مشابه آن وجود دارد؟
رجوع به آیات و احادیث ،بیانگر این مهم است که گاه مصالح مهمی وجود داشته که به
اقتضای آنها پیامبران و امامان(ع)بهگونهای مجازی و با توریه سخن گفتهانود .سویرۀ اماموان
شیعه(ع) و بزرگان دین حاکی از آن است که نهتنها توریه یکوی از راههوای تقیوه در مووارد
اضطرار ،مقبول بوده اسوت  ،بلکوه در مواضوع دیگوری نیزاسوتفاده شوده اسوت (عسوکری،
1409ق .)355-356 :تا آنجا که تقیه و توریه یکی از موارد رحموت و محبوت الهوی بورای
انسانها و موجب حفظ و سالمت مؤمنان از شر کافران و بودخواهان خوانوده شوده اسوت
(طبرسووی1401 ،ق ،ج440 :2؛ (مجلسووی1403 ،ق ،ج ،328 :17ج ،33 :65ج 15 :68و،16
ج404 :72و.)405
اکنون با این سؤال مواجهیم که موارد جواز استفاده از توریه کدام است؟ رابطۀ توریوه و
کذب کدامیک از روابط مطرحشده در منطق است؟ آیا توریه مساوق کذب اسوت و مووارد
استفاده از آن همان مواضعی است که کذبگویی مجاز است؟ یا توریه و کوذب مبواین بوا
یکدیگرند و موضوعات موارد کذب و توریه متفاوت از یکدیگرند؟
چنانچه توریه مباین با کذب و کاربرد آن در تکلم جایز باشد ،آیا استفاده از آن مطلق و
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بدون شر است و می توان آن را از قضایایمطلقۀ البشر برشمرد؟ یا قیووداتی در اسوتفاده
از آن لحاظ شده است که آن را در مجموعه قضایای مقیدۀ مشروطه قرار میدهد؟
پژوهش حاضر با رویکرد مستقیم به مسلله و با روش اسونادی -تحلیلوی انجوام گرفتوه
است ،اما محقق برای کسبنظرهای عرخ و فهم آنان به مصاحبه نیز پرداختوه اسوت .جامعوۀ
آماری اینمصاحبه ،دانشجویان در دو شهر اصفهان و یاسوج بودند که بوه شویوۀنمونهگیوری
تصادفی انتخاب شدند و در تجزیهوتحلیل نهایی ،نتیجۀ حاصل از آن بهکار رفته است.
 .2مفهومشناسی
توریه ،در لغت به معنای پنهان کردن (فراهیدی1405 ،ق ،کیل« وری») ،پوشانیدن و افشا نکوردن
راز است (فیوومی ،1987 ،کیول «وری»؛ طریحوی ،1362 ،کیول« وری»؛ جرجوانی1405 ،ق97 :؛
سیوطی :1973،ج .)83 :2این وایه از «وراء :پشت سر» گرفته شده است .مثل اینکه انسوان ،خبور
را پشت سر خویش قرار میدهد تا آشکار نگردد (جوهری1428 ،ق ،کیل «وری»).
همچنین گفته شده که توریه وقتی است که یک لفظ دو معنا داشته باشد که یکی از آنها
شایع تر از دیگری باشد که متکلم ،به ظاهر معنای شایع را بوهکوار ببورد ،ولوی ارادۀ معنوای
مخفی آن را بکند (راغب اصفهانی1429 ،ق ،کیل «وری») .هر گاه عورب کالموی را بگویود
که داللت بر سخن مضمری دارد ،تواری گفته میشود (طریحی ،1362 ،کیل« وری»).
در اصطالح علم اخالق و علم فقه ،توریه همان مفهوم لغوی خود را دارد؛ به ایون معنوا
که متکلم از سخن خود معنایی را اراده میکند که مخاطب غیور آن را مویفهمود (معنوایی،
خالخ معنای ارتکازی لفظ) اراده کند) (تفتوازانی1401 ،ق425 :؛ زرکشوی1410 ،ق ،ج:3
493؛ سوویوطی ،1973 ،ج83 :2؛ انصوواری ،1374 ،ج17 :2؛ هاشوومی377-378 :1369 ،؛
حلی1417 ،ق ،ج44 :3؛ خویی ،1377 ،ج398 :1؛ شیرازی1422 ،ق.)256 :
در متون حدیثی و فقهی بهویژه فقه اهل سنِّت ،کاربرد وایه ملعراض یا مَعواریض بوهجوای
توریه هم رایج است که برگرفته از حدیث منسوب به پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه والوه) اسوت:
«اِنُّفِیالمَعاریضِلَمَنْدوحۀًعنِالکِذب (بیهقوی1414 ،ق ،ج199 :10؛ عسوقالنی ،1379 ،ج:10
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 .)594گاه تعابیری دیگر مانند «تأویل» (ابنقدامه1403 ،ق ،ج242-11:245؛ حلوی1417 ،ق،
ج )282 :3و «تعریض» (جوزیوه1423 ،ق ،ج235 :3؛ نراقوی ،1375 ،ج )323-325 :2بوهکوار
رفته است.
وایۀ «تقیه» نیز در ارتبا با توریه بهکار برده شده و از ریشۀ «وَقَیَ» به معنوای حفوظ و
صیانت است(ابنمنظور1410،ق ،کیل«وقی») ،بدینمعنا که فرد ،برای حفظ جوان و موال یوا
آبروی خود ،سخنی خالخ حق بر زبان جاری سازد (عسکری1412 ،ق ،ج.)343 :2
معنای توریه در منابع ادبی و علوم قرآنی ،از محسلِّنات معنوی سخن بهشومار مویرود و
به کالمی توریه گفته میشودکه گوینده ،لفظوی را کوه دو معنوای نزدیوک و دور (قریوب و
بعید) دارد ،بهکار برد و به اتکای قرینه ای پنهان ،معنای دور را اراده کند ،حال آنکه مخاطب
به معنای نزدیک التفات بیابد .همچنان که در اصطالح علوم بالغی ،مترادخ با ایهام بوهکوار
برده می شود ،مثل آیۀ «یداهلل فووق ایودیهم» (تفتوازانی1401 ،ق .)271 :در برخوی آیوات و
روایات نیز مشتق توریه آمده است ،مانند آیات «یاوَیْلَتیأَعَجَزْتُ أَنْ أَکُونَ ملثْلَ هوذَا الْغُورابِ
فَأُوارِی َسَوْأَۀَ أَخلی؛ (مائده)31 :ای وای برمن آیا عاجز شدم از اینکه مانند ایون زا باشوم و
جنازۀ برادرم را مستور کنم».؛ «حَتَّی تَوارَتْ بِالْحلجابِ (ص)32 :؛ تا آفتواب بوه پورده نهوان
شد» ،یعنی خورشید به وسیلۀ شب پنهان شد .و روایت «اکا اراد(ص) غوزوا وری بغیوره الِّوا
غزوۀ تبوک فانه اظهر ما کان یریده ( مجلسی1403 ،ق ،ج258 :21؛عسوقالنی ،1379 ،ج:8
 .)113زمانی که پیامبر(ص) آهنگ غزوهای میفرمود ،آن را پنهان میداشت جز غزوۀ تبووک
که آنچه را اراده کرده بود ،آشکار ساخت».
به نظر شهید ثانی توریه عالوهبر لفظ مفرد میتواند السناد را نیز در برگیرد و شوماری از
فقها بر آن اند که توریه ،عالوهبر اقوال ،در افعال هم صورت میگیرد (شهید ثوانی1413 ،ق،
ج.)293 :11
 .3ادلۀ قائالن به عدم جواز توریه
محقق حلی و برخی دیگر از بزرگان فقها ،جواز توریه را محدود بوه مواضوع جوواز کوذب
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میدانند ،زیرا قائل به تساوق توریه و کذب هسوتند و بودینسوبب جوواز توریوه مقیّود بوه
اضطرار است (نجفی1412 ،ق ،ج.)208 :32
ادلۀ این گروه عبارتاند از:
 .3 .1وحدت موضوع در توریه و کذب

برخی دانشمندان در این حوزه ،توریه را از نظر موضوع ،داخل در کذب دانسته و حکم هر
دو ،را یکی میدانند؛ بدینسبب توریه مساوق کوذب بووده و در موواردی جوایز اسوت کوه
کذب نیز شرعات جایز باشد؛ و حکمت جواز بلکه وجوب کاربرد توریه برای بازداری انسان
از تکلم به درو است ،پس الزم است در جایی که مجبور به گفتن درو بوا اجوازۀ شوارع
است ،توریه کند تا مشمول مفسدۀ حاصل از دروغگویی نشود .بر این مبنا توریه کردن جوز
در موارد جواز کذب ،همچون ضرورت و اصالح ،مجاز نخواهد بود.
 .3 .2جواز توریه مسبب رواج کذبگویی

یکی دیگر از ادلۀ قائالن به عدم جواز توریه این است که چنانچوه توریوه هوم موضووع بوا
کذب نباشد و حکم حرمت نداشته باشد ،الزم میآید که هر کذبی بوهوسویلۀ توریوه جوایز
گردد .مال صالح مازندرانی در ررحاصولكافی میفرماید« :جاهول تصوور مویکنود توریوه
خارج از موضوع کذب است؛ و اگر کالمی بگوید که ظواهرش کوذب اسوت ،ولوی معنوای
صادقی از آن اراده کند ،کالمش کذب نخواهد بود» (مازنودرانی :1342ج  .)406 :9از نظور
ایشان قطعات این ،مراد شارع نیست و کذب و توریه تنها در آن مواردی جایز اسوت ،کوه در
روایات به آن اشاره شده است.
 .3 .3مقصود لذاته نبودن صدق

کذب و توریه مساوقاند ،زیرا در صادق بودن سخن ،خود خبر موضوعیت ندارد ،بلکه خبر
و گزاره صرفات ابزار و وسیله است که انسان بهوسویلۀ آن موراد خوود را بوه دیگوری تفهویم
میکند؛ نکتۀ اصلی ،تفهیم متکلم است .اگر متکلم بهنوعی صحبت کند که امر خالخ واقوع
تفهیم شود ،محذور کذب باقی است ،اگرچه لفظات عبارت خالخ واقعی به کار نبرده است.
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مالمهدی نراقی و علمای دیگری که توریوه و تعوریض بوه کوذب را قوائممقوام کوذب
میدانند ،معتقدند محذور کذب که تفهیم امر خالخ واقع است ،در توریه نیوز وجوود دارد.
ازاینرو انسان تنها در موارد جواز کذب ،حق دارد از توریه استفاده کند .بنوابراین ،توریوه و
تعریض به کذب بهطور مطلق و در موارد غیر اضطراری جایز نیسوت (نراقوی ،1375 ،ج:2
.)100
از نظر ایشان (نراقی و علمای دیگری که کذب را اوالت و بالذات وصف مخبر مویداننود
نه خبر) ،حرمت سخن به این سبب خواهد بود که متکلم ،امر خالخ واقع را میخواهد بوه
مخاطب تفهیم کند و با این رفتار موجبات اشتباه ،اغوا و فریب مخاطب را فراهممیآورد.
نراقی در ادامۀ استدالل خویش میگویود :خوود صودق و راسوتگوویی مقصوود لذاتوه
نیست ،بلکه صدق بهخاطر هدایت و داللت مخاطب به حق ،موضوعیت دارد .بنوابراین ،بوه
قالب و صورت خبر صادق توجه نمیشود ،بلکه به معنا و حقیقتش توجه میشود( .نراقوی،
 ،1375ج.)100 :2
 .3 .4لزوم همراهی خصوصیت شخصیۀ هر کالم با خودش

دلیل دیگر قائالن به عدم جواز توریه این است که هر کالم خصوصیات شخصیهای دارد که
متمم مراد متکلماند و بهمنزل ۀ فصول منوّعوه بورای لفوظ هسوتند کوه پورده از موراد موتکلم
برمیدارد؛ یعنی همانطور کوه فصوول ،اجنواس را بوه نووع محصول تبودیل مویکننود ،ایون
خصوصیات شخصیه اسوت کوه کوالم را دارای معنوای محصول مویسوازد .در توریوه ایون
خصوصیت شخصیه کالم ،عمدات بیان نمیشود تا داللت الفاظ مبهم بماند و مخاطب آنهوا را
به معنای دیگری حمل کند .اگر کسی آیوۀ «یوا داوود انوا جعلنواک خلیفوۀ فوی االرض» را
بخواند و از «داوود» شخص دیگوری غیور از حضورت «داوود» را اراده کنود ،کوذب اسوت
(همدانی ،1322 ،ج.)565 :1
 .4ادلۀ قائالن به جواز توریه
گروه دیگری از فقها ،توریه و کذب را متباین میداننود و آن را موضووعات جودای از کوذب
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بهشمار آوردهاند ،در نتیجه حکم به جواز آن دادهاند .برخی از قائالن بوه جوواز توریوه نیوز
معتقدند حتی اگر توریه از نظر موضوع ،خارج از کذب نباشد ،لیک از آنجا کوه بوه صودق
نزدیک است ،به هنگام ضرورت ،توریوه کوردن ،احوو اسوت (ر.ک :طباطبوایی1412 ،ق،
ج . )472 :11صاحب جواهر نیز می فرماید« :بهتر بلکه اقوی آن است که توریوه ،صورفات در
جایی که عرفات درو صدق نکند ،بهطور مطلق مجاز باشد».
ادلۀ این گروه عبارتاند از:
 .4 .1عدم مخالفت خبر در توریه با واقع

برخی علمای شیعه از جمله شیخ انصاری ،توریه را خوارج از کوذب برمویشومرند و آن را
برای رهایی از کذب واجب دانستهاند .استدالل شیخ این است که :اعتبار خبر در توریوه بوه
معنای مرتکز و آن معنایی است که کالم در آن استعمال شده ،مخوالف واقوع نیسوت ،لکون
مخاطب از کالم متکلم امری خالخ واقع فهمیده است که مراد متکلم نبوده است ،بنوابراین
کالم متکلم از مصادیق کذب نیست (طباطبایی1412 ،ق ،ج.)472 :11
در ادامه ،شیخ این ادعا را که مفسدۀ درو  ،اغرا و فریفتن است و در توریوه نیوز هموان
مفسده وجود دارد و به این دلیل ،ممنوع اسوت را رد مویکنود و مویفرمایود کوذب صورفات
به خاطر اغرا ،حرام نیست ،بلکه اگر موجب اغرا نیز نشود ،حورام اسوت .بعضوی افاضول و
بزرگان نیز معتقدند ،آنچه در اتصاخ خبر به صدق و کذب اعتبار دارد ،ظاهر کالم است نوه
مراد متکلم.
بنابراین شیخ ،سخن کسانی را که قائلاند اگر کسی بهطور مثوال بگویود :درازگوشوی را
دیده و بدون نصب قرینه از آن انسان بیشعور را اراده کرد ،خبرش متصف به درو خواهد
شد؛ اینگونه رد میکند که« :اگر مراد ایشان اتصاخ خبر در واقع به صدق و کوذب باشود،
پیشتر گذشت که این امر ،مدار موافقت و مخالفت مراد مخبر با واقع است؛ زیرا مراد مخبر،
معنای خبر و مقصود از آن است ،نه ظاهر خبر که قصد نشده اسوت» (طباطبوایی1412 ،ق،
ج .)472 :11سپس شیخ روایاتی را که بور سولب موضووع درو از توریوه داللوت دارنود،
بهعنوان تأیید نقل میکند (طباطبایی1412 ،ق ،ج .)151 :11ضمن آنکه کسانی که کوذب را
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اوالت و بالذِّات وصف خبر می دانند ،محذور کذب ،گفتن خبر خوالخ واقوع و صودور آن از
دهان است .پس اگر خبر خالخ واقعی از دهان صادر نشود ،کذب نیسوت .در توریوه هوم
خبر خالخ واقع صادر نشده ،زیرا متکلم معنای مطابق واقع را اراده کرده است .پس توریوه
مساوق صدق نیست ،بلکه مباین آن است و اینکه مخاطب امر خالخ واقع را متوجه شوده،
بهخاطر خطای خودش است.
 .4 .2اشتراک لفظی در توریه

محقق اصفهانی از دیگر بزرگانی است که کوذب و توریوه را مبواین مویدانود ،اسوتدالل ایشوان
متضمن بحث اشتراک الفاظ است .بدینصورت که هر سوخنی سوه جوزء دارد :اول «معنوا» کوه
مقصود متکلم است؛ دوم «لفظ» که متکلم برای بیان مقصود خویش به کار میبرد؛ سوم «مودلول»
که لفظ بر آن داللت میکند .مدلول کالم بعد از ایجاد الفاظ وجود مییابد .ازایونرو ،وجوود اوالت
و بالذات برای لفظ است و ثانیات و بالعرض بورای مودلول؛ یعنوی مودلولِ کوالم ،بوالعرضِ لفوظ،
موجود میشود .از طرفی لفظ ،تحقق خارجی و وجود لفظی معنای مراد متکلم است .بوهعبوارت
دیگر ،لفظ ،ظهور معناست و ظهور معنا متقوم به قصد استعمالی متکلم است؛ یعنی موتکلم ابتودا
باید قصد استعمال لفظ در معنایی را داشته باشد و سپس ،برای اظهار آن معنا ،الفواظی را بوهکوار
ببرد .پس اظهار و ظهور معنا ،متقوم به قصد استعمالی متکلم است .از آنجا کوه تحقوق اسوتعمال،
بدون قصد متکلم محال است ،پس این لفظ از حیث صدورش از موتکلم مویتوانود اظهارکننودۀ
معنایی باشد و چون در توریه فرض بر این است که متکلم« ،لفوظ» را در معنوایی غیور از آنچوه
مخاطب از ظاهر کالمش میفهمد استعمال کرده ،پس این معنای ظاهری لفظ متصف بوه صودق
و کذب نمیشود؛ زیرا واقعیتی ورای آن نیست و از این حیوث از قبیول انشوائیات اسوت .آنچوه
متصف به صدق و کذب می شود و واقعیوت ورای آن اسوت ،معنوایی اسوت کوه موتکلم قصود
استعمال لفظ در آن را داشته است (اصفهانی1418 ،ق ،ج43 :2و.)44
 .4 .3مالک نبودن ظاهر کالم در توریه

مشهور در تعریف کذب گفته است :عدم مطابقت ظاهر کوالم بوا واقوع .در ایون تعریوف،
مطابِق ،ظاهر کالم است و مطابَق ،واقع و نفس االمر .اگر ظاهر کوالم موتکلم ،مطوابِق نفوس
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االمر نباشد ،آن را کذب خوانند .اما آیتاهلل خوئی این تعریف را صحیح نمیداننود .ایشوان
میگویند مطابقت و عدم مطابقت مراد متکلم با واقع ،مالک صدق و کذب است ،نوه ظواهر
کالمش .استدالل ایشان چنین است:
جمالت -خبری باشند یا انشایی -برای ابراز صور کهنی و اظهار دعاوی نفسانی وضوع
شدهاند .واضع –هر کس که باشد -تعهد کرده و بقیه از او تبعیت کوردهانود کوه هور وقوت
بخواهند چیزی از دعاوی و مقاصدشان را ابراز کنند ،آن را با جملهای که مشتمل بر هیلتوی
خاص و وافی به مقصودشان است ،بیان کنند .این مرحله ،مرحلوۀ داللوت لفوظ بور معنوای
موضوعله خویش است که در آن تمام جمالت خبری و انشایی ،بلکه تمام الفواظ مفورد یوا
مرکب ،از حیث ابراز مقاصد نفسانی مشترکاند؛ چراکه داللت لفظ بر معنا برحسوب علقوۀ
وضعیه است که امری ضروری است و انفکاک بین آنها در مرحلۀ استعمال ،معقول نیسوت،
مگر با انسالخ لفظ از معنایش بهواسطۀ قرائن خارجی .این دعاوی نفسوانی دو نووع اسوت:
یکی انشا و دیگری اخبار .با توجه به آنچه گفته شد ،مراد از مطابِق -با کسره -مراد متکلم؛
یعنی دعاوی نفسانی اوست ،نه ظاهر کالمش .آنچنوان کوه مشوهور تووهم کورده و موراد از
مطابَق -با فتحه -واقع و نفساالمری است کوه بوهوسویلۀ دعواوی نفسوانی از آن حکایوت
میشود (خوئی ،1377 ،ج.)611 :1
براساس این تعریف از کذب ،میفرماینود« :الشوبهۀ فوی خوروج التوریوۀ عون الکوذب
موضوعات» .وقتی توریه موضوعات کذب نبود ،حکم آن نیز جواز خواهد بود .ازایونرو ،ایشوان
توریه را مطلقات جایز میدانند ،حتی در موارد غیرضروری و غیر اضوطراری (خووئی،1377 ،
ج.)612 :1
 .4 .4قصور ادلۀ حرمت توریه

امام خمینی در نقد کالم مرحوم نائینی که قائل به تساوق کذب و توریه است ،مویفرماینود،
این نظر به لحاظ عرخ و لغت ممنوع است؛ چون کذب عبارت است از إخبوار بوه خوالخ
واقع و در آن ،ظهور کالم و فهم مخاطب دخالتی ندارد ،و اینکه گفته میشود توریه از نظور
مالک و حکم با کذب مشترک است ،چون مفسدۀ کذب ،اغرا به جهل و ایقاع دیگوران در
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مفسده است که در توریه هم وجود دارد ،نادرست است ،زیرا مالک کذب عودم تطوابق بوا
واقع است ،نه اغرا به جهل .شکی نیست کذب حتی اگر مفسدهای بور آن مترتوب نشوود و
موجب اغرا نگردد ،همچنان حرام است .در ضمن ،دلیلی بر حرمت مطلوق اغورا بوه جهول
نیست .کسی که به درو می گوید قطر زمین فالن اندازه است یا فاصلۀ ما از خورشید فالن
قدر است ،بهخاطر کذب مرتکب حرام است ،ولوی مفسودهای بور حورفش مترتوب نیسوت
(خمینی1410 ،ق ،ج 64 :2و.)65
ایشان در مکاسبمحرمهبر مبنای روش استداللی خاص خویش که ابتدا حداکثر دالیل
ممکن برای تقویت دیدگاه مقابل را ککر میکنند و سپس ،شروع به نقد تمام موارد کورده و
دیدگاه خود را اثبات می کنند؛ در اینجا نیز ابتدا دالیل دیدگاه تساوق کذب و توریه را ککور
میکنند ،سپس نقد آن می پردازند و دیدگاه خود را چنین بیان میکنند« :فتحصل من جمیوع
کلک عدم قیام دلیل علی الحاق ما لیس بکذب به توریه کان او انشواء او فعوالت موع أنوه قود
وردت التوریۀ فی روایات ظاهرۀ فی جوازها مطلقا» (خمینی ،1381 ،ج.)47 :2
سپس روایاتی را که بر جواز توریه داللت دارند ،مورد بحث قرار میدهنود و سورانجام
میفرمایند« :از آنچه گذشت نتیجه می شود که توریه و همچنین انشاءات و افعالی که مفیود
فایده کذب هستند ،به خاطر اصل ،و قصور ادله ،بلکه داللت برخی روایات بر جواز ،حورام
نمیباشند» (خمینی ،1381 ،ج.)49 :2
 .4 .5دالیل قرآنی – روایی جواز توریه و کذب

از جمله ادل ۀ قائالن به جواز توریه و عدم تساوق آن با کذب ،آیات و روایاتی است که
در آنها توریه از طرخ افراد برگزیده صورت گرفته است ،که در اینجا برخی از آنها بررسی
میشود:
 .4 .5 .1بررسی آیات
الف) بیماری حضرت ابراهیم(ع)
عالمه مجلسی (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،)50 :12مویفرمایود ،در بسویاری از احادیوث ،جوواز
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توریه و تباین آن از کذب ،مستند به آیات زیر است؛ «فَنَظَرَنَظْرَةًفِیالنُُّجُومِ» (« )88فَقَالَ إِنلِّی
سَقلیمٌ» ()89؛ آنگاه (ابراهیم تدبیری اندیشید و) به ستارگان آسمان نگاهی کرد و بوا قوومش
گفت که من بیمارم (و نتوانم به جشن عید بتان آیوم) (صوافات )88-89 :ایون آیوات گفتوۀ
حضرت ابراهیم (ع) به بت پرستان ،پویش از شکسوتن بوت هاسوت .بیشوتر مفسوران شویعه
(طبرسووی1406 ،ق ،کیوول آیووه؛ طباطبووایی ،1371 ،ج399،400 :1و .)402و اهوول سوونت
(جصاص1405 ،ق ،ج393 :4؛ زمخشری1407 ،ق ،کیل آیه؛ قرطبوی ،کیول آیوه ،آلوسوی،
کیل آیه) آن را بر توریه حمل کرده و مراد وی را بیمار شدن در آینده یا بیمواری منجور بوه
مرگ یا مردن دانستهاند.

1

هرچند به نظر عالمه طباطبایی (طباطبایی ،کیل آیه) دلیلی بورای بیموار نبوودن حضورت
ابراهیم(ع) وجود ندارد و اصوالت سخن گفتن به روش توریه ،چون موجب سلب اعتمواد از
گفتار پیامبران میشود ،برای آنان روا نیست (طبرسی1406 ،ق ،کیل انبیاء.)63 :
ب) مقابلة حضرت ابراهیم(ع) با بتپرستان
از دیگر مستندات قرآنی جواز توریه ،پاسخ حضرت ابراهیم(ع) در برابر پرستش بتپرستان
است« .قَالَبَلْفَعَلَهُكبِیرُهُيمْهَيذَافَاسْيأَلُوهُمْإِنكيانُواینطِقُيونَ »)63( ؛ابوراهیم(ع) (در مقوام
احتجاج) گفت :بلکه این کار را بزرگ آنها کرده است ،شما از ایون بتوان سوؤال کنیود اگور
سخن میگویند (انبیاء .)63 :به نظر مفسران ،مراد حضرت ابراهیم(ع) از این گفتوه آن بووده
که اگر این بتها سخن میگویند شکستن بتها کار بت بزرگ بوده است .بوه بیوان دیگور،
حضرت ابراهیم(ع) سخن خود را بر شرطی محال تعلیق کرده تا بطالن مدعای بتپرسوتان
را برای آنان به اثبات برساند (زمخشری1407 ،ق/1 :کیل آیه؛ طبرسی1406 ،ق ،کیول آیوه؛
ابن جوزی1404 ،ق ،ج ،5کیل آیه) احادیثی را نیز مؤید ایون نظور دانسوتهانود (زمخشوری،
1407ق؛ مجلسی1403 ،ق ،ج 54 :12و ج239 :69و.)240
همچنین مفسران بدین استناد که گفتههای حضرت ابراهیم(ع) در آیات پیشوین از بواب
 .1برای معانی دیگر ر.ک :ابن جوزی1404 ،ق:کیل آیه؛ توحیدی:1371 ،ج ،1ص.402
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توریه بوده ،این تفسیر مجاهد را از آیۀ  82سورۀ شعراء ،که موراد از وایۀ «خطیلوۀ» سوخنان
کذب آن حضرت در آیات مذکور است ،مردود شمردهاند ،همچنان که مراد از کوذب را در
حدیثی که آن را به حضورت ابوراهیم(ع) نسوبت داده (نوووی ،1392 ،ج ،)123 :15توریوه
دانستهاند (طبرسی1406ق :کیل آیۀ  82شعراء و بیضاوی1416 ،ق :کیول آیوۀ  82شوعراء).
به عالوه ،اصوالت نسبت دادن کذب حقیقی به انبیا با عصمت آنان ناسازگار است (سرخسوی،
1406ق ،ج211 :30؛ طبرسی1406 ،ق ،کیل آیه).
ج) سرقت در قصة یوسف(ع)
مفسران ،آیۀ «فَلَمَُّاجَهَُّزَهُمبِجَهَازِهِمْجَعَلَالسُِّقَایۀَفِیرَحْلِأَخِیهَُِمَُّأَذَُّنَمُؤَذُِّنٌأَیتُهَاالْعِیرُإِنَُّکيمْ
لَسَارِقُونَ» ()70؛ چون بار آن قافله را مهیا ساخت جام (زرین شاه) را در رحل بورادر نهواد و
آنگاه از غالمان منادیی ندا کرد که ای اهل قافله ،شما بیشک دزدید (یوسوف )70 :را نیوز،
که در آن به برادران یوسف(ع) نسبت سرقت داده ،شوده ،از مصوادیق توریوه دانسوته و
گفته اند که مراد از آن به سرقت بردن حضرت یوسف (ع( از پدرش یا استفهام است .این
تفسیر در احادیث هم آمده است (بیضاوی 1416 ،ق ،کیل آیه؛ آلوسی ،کیل آیه؛ مجلسی،
1403ق ،ج 241 :12و ج 425 :72؛ توحیووودی ،1371 ،ج .)399-4029 :1همچنوووین در
تفاسیر ،آیات دیگری را از مصادیق توریه یا اشارهکننده بوه توریوه شومرده شوده اسوت ،از
جمله آیۀ  73سورۀ کهوف (مجلسوی ،1403 ،ج209 :2و ج226 :26وج  ،)120 :52آیوۀ 88
سووورۀ یوسووف (عسووکری1409 ،ق356 :و357؛ نوووری1408 ،ق ،ج 263 :12و ،)264آیووۀ
106سورۀ نحل (طبرسی1406 ،ق ،کیل آیه) و آیۀ  125سورۀ نحول (قرطبوی ،1967 ،کیول
آیه).
 .4 .5 .2بررسی روایات
در احادیث نیز ،توریه از جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفتوه و در سوخنان اماموان(ع)،
تقیه و توریه مایۀ رحمت الهی بر شیعیان و موجب حفظ و سالمت مؤمنان از شر کوافران و
بدکاران خوانده شده است (عسوکری1409 ،ق1 :؛ طبرسوی1401 ،ق ،ج440 :2؛ مجلسوی،
1403ق ،ج328 :17؛ ج 33 :65؛ ج15 :68و1؛ ج404 :72و .)405و با توجه به کثرت وقوع
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توریه در سخنان امامان ،آنان خوود بور ضورورت درایوت و تأمول در احادیوث ،بوهمنظوور
بازشناسی موارد تقیه و توریه از دیگر موارد ،تأکید کردهاند (مجلسی1403 ،ق ،ج.)184 :2
در سیرۀ امامان شیعه(ع) و پیروان آنها نیز توریه کردن بهعنوان یکی از راههای تقیه در مووارد
اضطرار ،مقبوول بووده اسوت (مجلسوی1403 ،ق ،ج505-503 :31؛ ج131 :97؛ نووری-1408 ،
1407ق ،ج266 :12؛ طبرسی1401 ،ق ،ج 370 :2و .)381امام صادق(ع) ،توریوۀ یکوی از یواران
خود را در برابر فردی از مخالفان که در حضور ایشان بود ،تأییود فرمودنود (عسوکری1409 ،ق:
 )355-356روایات زیادی در این باره نقل شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
روایت اول :الف) از امام صادق(ع) در خصوص سوخن خداونود در داسوتان حضورت
ابراهیم(ع) پرسیده شد که ایشان فرمودند« :بلکه این کار (شکستن بتها) را هموین بوزرگ
آنها انجام داد ،از آن بتها بپرسید اگر سخن میگویند» .حضرت فرمود« :بزرگ آنان آن کار
را انجام نداد و ابراهیم(ع) نیز درو نگفت .سؤال شد :این چگونه است؟ فرمود :ابراهیم(ع)
چنین گفت« :اگر سخن میگویند» یعنی اگر سخن نمیگویند ،بزرگ آنان کاری انجام نداده
است؛ بنابراین آنان سخنی نگفتند و ابراهیم نیز سخنی دروغی نگفت».
ب) دربارۀ این سخن خداوند متعوال نیوز از آن حضورت پرسویده شود کوه( :موأموران
کارگزار یوسف به برادران او گفتند)« :ای کاروان! شما بهطور قطوع دزد هسوتید» .حضورت
فرمود« :آنان یوسف را از پدرش دزدیده بودند .آیا نمیبینی که آنان گفتند« :ما پیمانۀ پادشاه
را گم کردیم ».و نگفتند :شما پیمانۀ پادشاه را دزدیدید».
ج) همچنین دربارۀ این سخن خداوند از حضرت پرسیده شد که از قول ابوراهیم(ع) فرموود:
«بهراستی من بیمارم» .فرمود« :ابراهیم بیمار نبود و دروغی نیز نگفت بلکه مقصودش آن بوود کوه
در دین خود بیمار یعنی طالب (معارخ دینی) است» (طبرسی1401 ،ق ،ج.)104 :2
براساس این روایات ،حضرت ابراهیم(ع) در دو مورد و موأموران حضورت یوسوف(ع)
نیز به امر او توریه کردند و با توجه به عصمت پیامبران(ع) جواز توریه و تباین آن با کذب،
اثبات میشود.
روایت دوم :ابنادریس از کتاب ابن بکیر نقل کرده که گویود :بوه اموام صوادق (ع) گفوتم :از
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مردی اجازۀ ورود میطلبند و او به کنیزش میگوید :بگو او اینجا نیست .فرمود« :اشکالی نودارد،
درو نیست» (حلی1417 ،ق ،ج632 :3؛ حرعواملی1416 ،ق ،ج .)580 :8سولب کوذب از ایون
سخن مبنی بر آن است که مشارالیه مکانی از خانه بوده که فرد در آنجوا حضوور نداشوته اسوت،
زیرا توجیهی دیگری در این روایت وجود ندارد (انصواری ،1374 ،ج )20 :2و مقتضوای اطوالق
آن ،این است که توریه حتی بدون ارادۀ اصالح نیز جایز است (خمینی1410 ،ق ،ج.)47 :2
روایت سوم :یکی از صحابه با فرد دیگری هموراه شود ،از راهوی مویرفتنود کوه ناگواه
دشمنان فرد دوم سر راه پیدا شدند .صحابی انکار کرد که همراه او ،فرد موردنظر آنان باشود
و زمانیکه آنها وی را ق سم دادند ،او سوگند خورد که وی برادرش است .پوس چوون نوزد
پیامبر(ص) آمد ،حضرت به او فرمود« :راست گفتی ،مسلمان بورادر مسولمان اسوت» (ابون
حنبل1416 ،ق ،ج79 :4؛ خمینی1410 ،ق ،ج49 :2؛ خویی ،1377 ،ج.)399 :1
عالوهبر پیامبران ،کاربرد توریه از سوی برخی صالحان نیز گزارش شده ،از جمله دربارۀ
مؤمن آل فرعون ،که با توریه کردن در برابر پرسش فرعون ،خود را نجات داد (طبری ،کیل
آیه؛ زرکشی1410 ،ق ،ج 493 :3و( .)494سیوطی ،1973 ،ج 83 :2و.)84
مواردی چند از کاربرد یا تجویز توریه ،در سیرۀ پیامبر اکرم(ص) نیز نقل شده اسوت ،از
جمله گفتهاند که آن حضرت هنگامیکه آهنگ سفر یا جهاد داشت ،با توریه قصود خوود را
پنهان می کرد تا دشمنان از آن آگاه نشوند (ابناثیر ،1364 ،ج160 :4؛ عسقالنی ،1379 ،ج:8
117؛ نراقی ،1375 ،ج .)323 :2یا آن حضرت سوگند سُوَید بن حنظله را مبنی بر آنکه وائل
بن حجر برادر اوست ،با حمل کردن سخن او بر توریوه تأییود فرموود (ابووداوود1420 ،ق،
ج224 :3؛ بخاری1401 ،ق ،ج121 :7و122؛ مجلسی1403 ،ق ،ج.)239 :20
از صحابه و تابعین نیز موارد متعددی از توریه گزارش شده است (سرخسوی1406 ،ق،
ج213 :30؛ جوزیه1423 ،ق ،ج191-195 :3؛ خطیب شربینی ،2009 ،ج.)231 :4
 .5بحث و تحلیل ادلۀ طرفین
در بررسی ادلۀ طرفین (قائالن به جواز و عدم جواز توریه) ،بهنظر میرسود نظرهوای قوائالن بوه
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عدم جواز توریه که کذب و توریه را مساوق دانستهاند ،با توجه بوه مسوتندات دینوی و منطقوی،
قابل خدشۀ جدی است؛ بنوابراین قابول تأییود نیسوت .اولوین مسوللۀ آنوان اهمیوت صوداقت و
وابستگی رستگاری به رعایت آن است (ر.ک :احزاب35 :؛ آلعمران )17 :و از آنجا که در توریه
کردن از سخن متکلم خالخ واقع فهمیده میشود ،پس نوعی کذب اسوت و بوا اصول صوداقت
تعارض دارد؛ فهم عرفی و بررسی موارد کاربرد صدق و کذب را نیز مؤید آن دانستهاند.
این ادعانادرست است ،زیرا توریه تفاوت ماهوی با کذب دارد و موضوعات از کذب خوارج
است .متکلم از دو معنایی که بر کالمش مترتب است یوک معنوا را لحواظ مویکنود و معنوای
لحاظشده مطابق واقع است و عدم فهم مخاطب نمیتواند معیار کذب برای کالم باشد .به هور
روی مشهور محققان برآناند که صدق سخن یعنی مطابق بودن آن با واقوع یوا صودق سوخن
یعنی مطابقت آن با اعتقاد گوینده و یا هر دو و کذب ،مقابل آن است (تفتوازانی1401 ،ق30 :؛
خویی ،1377 ،ج .)395 :1این گروه معنای اول را مالک صدق و کوذب گرفتوهانود ،لکون بوا
استناد به آیۀ نخست سورۀ منافقون که خداوند ،سخن منافقان را مبنی بر شوهادت بوه رسوالت
پیامبر(ص) درو شمرده است ،درحالیکه سخن ایشان مطابق با واقع بود؛ باید گفوت :موالک
در صدق و کذب ،مطابقت و عدم مطابقت با اعتقاد گوینده است.
دلیل دوم که فهم عرخ را مالک گرفتوه انود نیوز مخودوش اسوت زیورا سیصود نفور از
دانشجویان اصفهان و یاسوج با نمونهگیری تصادفی انتخاب شودند و موورد مصواحبه قورار
گرفتن در این مصاحبه پس از توضیح چگونگی کاربرد توریه و مسولله صودق و کوذب از
آنان سؤال شد که آیا توریوه را مسواوق کوذب مویداننود و بویش از دویسوتوپنجواه نفور
پاسخشان با توجه به الزام رعایت شرایط مذکور در منفی بود.
استدالل دیگر قائالن به تساوق توریه و صدق ،و مخالفت با جواز توریه ،این است کوه
جواز مطلق توریه موجب رواج کذب در جامعه و اسوتفاده از حیلوۀ شورعی بورای اغووا و
فریب دیگران شده و امنیت و اطمینان در جامعه متزلزل میشود .پس توریوه دارای مفاسود
شایان توجهی است که جواز آن را غیرممکن میسازد.
این ادعا نیز نادرست است ،زیرا چنانکه گذشت ،توریه موضووعات خوارج از کوذب اسوت و
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مقید به عدم استلزام مفسده اسوت (گلپایگوانی .)192 :1413 ،سوخن اموام صوادق(ع) نیوز اگور
مستلزم مفسده باشد جایز نیست ،بنابراین مفسده داشوتن اموری ،سووای صودق و کوذب بوودن
سخن است.
آخرین استدالل قائالن به تساوق توریه و کذب ،مخودوش دانسوتن روایوات واردشوده
پیرامون جواز توریه است ،بدین ترتیب که روایاتی که مبتنی بر تأیید جوواز توریوه هسوتند،
ضعف سندی دارند و غیرقابل استنادند (خوویی ،1377 ،ج 399 :1و .)400دو روایوت ککور
کردهاند که روایت اول ،روایتی است از امام صوادق(ع) دربوارۀ توریوۀ حضورت ابوراهیم و
حضرت یوسف(ع) که مدعیاند صرفات در کتاب احتجاج طبرسی بهصورت مرسل نقل شده
است .درحالیکه اگرچه این روایت بهصورت مرسل نقل شده اما روایت یادشده به شوکلی
متفاوت در برخی کتابهای حدیثی دیگر نیز آموده اسوت (کلینوی ،1365 ،ج341-343 :2؛
حر عاملی1416 ،ق ،ج341 :8؛ خویی ،1377 ،ج.)399 :1
روایت دوم روایتی است که از ابن ادریس در کتاب ابن بکیر نقل شده و احتمال دادهاند
که ثبوت اصولی که ابن ادریس از آنها حدیث نقل میکند ،نزد وی ،بوا وجووهی اجتهوادی
بوده که برای ما قابل اعتماد نیست و معروخ بودن آن اصوول در عصور وی نیوز بوه اثبوات
نرسیده و ابنادریس هم طریق خود را به آن اصول ککر نکرده است؛ پس سند قوی بهشمار
نمیرود و حجت نیست .درحالیکه به لحاظ منطقی روشن اسوت کوه احتموال بور چیوزی
موجب اثبات آن نمیشود ،ضمن آنکه در صورت نادیده گورفتن ایون دو روایوت ،روایوات
کافی برای تمسک به آنها در جواز توریه وجود دارد.
بنابر این ادله ،جواز توریه محدود به یک یا دو دلیل نیست تا با ضعف آنها جواز توریه
مخدوش و مبدل به کذب شود .البته قائالن به جواز یوا وجووب توریوه ،شورایطی را بورای
استفاده از آن برمی شمرند که رعایوت آن الزاموی اسوت ،و در صوورت عودم رعایوت ایون
شرو  ،ممکن است توریه از مصادیق کذب بهشمار آید.این شرو عبارتاند از:
 .5 .1ضایع نشدن حق دیگران

شر مهم جواز توریه ،که فقها بهویژه دربارۀ توریه در سوگند خووردن ککور کوردهانود ،آن
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است که توریه موجب ضایع کردن حق دیگران و ستم بر آنان نشوود و توریوهکننوده ظوالم
نباشد (عالمه حلی1417 ،ق:ج282 :3؛ بحرانی1405 ،ق:ج .)388 :25حتی فقهایی که جواز
توریه را منو به تحقق ضرورت یا مصلحت نکردهاند ،به لزوم این شر قائولانود (میورزا
حسینقلی ،1409-1410 ،ج 20 :2و 21؛ توحیدی ،1371 ،ج 409 :1و  .)410بر این اساس،
توریۀ هریک از دو طرخ دعوا که حق با او نباشد ،جایز نیست (نوووی ،1392 ،ج124 :14؛
عسووقالنی ،1379 ،ج595 :10؛ شووهید ثووانی1413 ،ق ،ج207 :9؛ میوورزا حسووینقلی-1410 ،
1409ق ،ج.)21-23 :2
 .5 .2تحقق اضطرار

شر دیگری که برخی برای وجوب و حتی جواز توریه قائلاند ،تحقق اضطرار بوه معنوای
عام آن است ،یعنی عاملی که نیاز به سخن گفتن یا سوگند خوردن یا بر زبان آوردن صیغۀه
عقد را ایجاب کنود (ابون قداموه1403 ،ق ،ج243 :11و244؛ بحرانوی ،1363-1367 ،ج:21
410؛ ج 388 :25و 389؛ نجفی1412 ،ق ،ج .)387 :11و برخی نیوز ،صورفات وجوود نیواز و
مصلحت را الزم دانستهاند (ابنقدامه1403 ،ق ،ج244 :11؛ فخورالمحققین ،1389 ،ج46 :4؛
میرزا حسینقلی1410 ،ق ،ج )23-25 :2و جواز توریه را منحصر به صورتی دانسوتهانود کوه
آدمی در تنگنا قرار گیرد (مکارم شیرازی و همکاران ،1373 ،ج.)204 :15
برخی دیگر ،وجود اغراض کماهمیت ،مانند تأدیب و مزاح را کافی شمردهانود (غزالوی،
1406ق ،ج .)149 :3البته در موارد وجوب توریه ،تحقق این شر ضورورت و اجتنواب از
درو  ،مفروض است.
 .5 .3مفسده نداشتن

برخی فقها این نکته را یادآور شدهاند که نباید بر توریوه کوردن مفسودهای مترتوب شوود و
توریه مشمول عنوان حرامی باشد وگرنه توریه حرام خواهد بود (ابنقویم جوزیوه1423 ،ق،
ج236 :3؛ شهید ثانی1413 ،ق ،ج323 :2؛ گلپایگانی1413 ،ق .)192 :از جمله مصادیق این
امر ،حرمت توریه در مواردی است که بیان کردن و اظهار واقعیت واجب بهشومار مویرود،
مانند لزوم بیان کردن واقع در بیع

مرابحه.
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 .5 .4توانایی بر توریه

فقها یکی از شرو وجوب توریه را در موارد اضطرار یا اکراه بر کذب ،توانایی مضوطر یوا
مکرَه نسبت به توریه کردن ،دانستهاند و در غیر این صوورت ،توریوه را واجوب نمویداننود
(انصاری50 :1374 ،؛ میرزا حسینقلی ،1409-1410 ،ج23 :2؛ سرخسوی1406 ،ق ،ج78 :13؛
ابنقیم جوزیه1423 ،ق ،ج )235 :3و بر این باورند که حمل سخنانی از امامان(ع) وو که در
مقام تقیه صادر شده وو بر توریه ،از حمل آن بور کوذبِ دارای مصولحت ،سوزاوارتر اسوت
(طوسی559 :385-460 ،؛ خطیب شربینی1406 ،ق ،ج.)88 :3
 .5 .5وجود قرینه

شر دیگر فقها در صدق توریه ،اموری این است که لفظ برحسب متفاهم عرفوی و عوادی
درغیرآنچه متکلم ارادهکرده ظهور داشته باشد ،بنابراین درصورتیکه ظهور سوخن ،در موراد
متکلم ،عرفا تمعلوم باشد ولی مخاطب ،به علت قصور در فهم ،متوجه مقصود نشود ،توریوه
مصداق کذب نخواهد بود(.توحیدی ،1371 ،ج398 :1و399و ج( .)301 :3روحانی،1376 ،
ج.)126 ،2
نکته دوم ،ارادۀ آن معنا از لفظ صحیح باشد ،بدینسوان کوه میوان آن دو ارتبوا وجوود
داشته باشد .به هر روی اگر کاربرد لفظ در معنایی که گوینده موراد کورده نادرسوت باشود،
توریه مساوق کذب است .مثال :فردی بگوید به فالنی پنجواه درهوم دادم و یوک درهوم را
اراده کند و در واقع نیز یک درهم داده باشد ،چنین سخنی کذب است نه توریه (روحوانی،
 ،1376ج .)429 :14بدین سبب شماری از فقها در فرضی که کاربرد لفظ در معنای موراد ،از
باب مجاز و نیازمند قورائن یوا قیوودی باشود کوه در سوخن وجوود نودارد ،آن را مصوداق
دروغگویی میدانند (مکارم شیرازی 407 :1373 ،و  .)408که از نظر قائالن به رابطۀ تبواین
بین توریه و کذب چنین مواردی کذب و خارج از موضوع توریه است.
برخی مؤلفان ،قصد درافکندن مخاطب را در معنای غیرمراد ،جزء مفهووم توریوه ککور
کرده اند (انصاری50 :1374 ،؛ غدیری1418 ،ق :کیل وایۀ توریه)؛ یعنی متکلم قصود پنهوان
داشتن حقیقت و مراد اصلی را داشته باشد و کالم را طوری بیان کند که در معنوایی غیور از
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آنچه خود اراده کرده ظهور داشته باشد .بنابراین اگر متکلم بدون قصد پنهوان داشوتن موراد
اصلی خویش مطلبی را بیان کند که دارای وجوه مختلفی است و میتوان ظاهر کالموش را
بر همۀ آنها حمل کرد و مخاطب آن را به معنایی خالخ مراد متکلم برداشوت مویکنود ،در
واقع نوعی سوء تفاهم است نه توریه.
در واقع بهطور کلی میتوان گفت ،شخص توریه کننده اوالت و بالذات قصد اخبار خالخ
واقع و کذب ندارد .ولی بنابر مالحظاتی میخواهد واقع ،از مخاطب مخفی بمانود .بنوابراین
الفاظی بهکار می برد که دو معنا از آن قابل برداشت است؛ ایون الفواظ در سوه گوروه جوای
میگیرند:
 .1الفاظی که مشترک لفظی اند و معانی متعدد دارند :الف) معانی از حیث استعمال لفوظ
در آنها یکسان است که در این صورت ،برای تعیین معنای آن نیازمند به نصب قرینه است؛
ب) یک معنا شایعتر از معنی دیگر است و معانی دیگور خفوی و غیور شوایع اسوت ،در آن
صورت ،استعمال لفظ در معنای خفی نیازمند قرینه است.
 .2لفظ به کاررفته ،جزء الفاظ اشاره و ضمائر است و تعیوین معنوای آن ،نیازمنود قرینوه
حالیه و مقالیه است؛ لذا متکلم برای کتمان واقع از بیان این قرائن حالی و مقالی صرخنظور
می کند و موجب اختفای سرِّ خویش از مخاطب میشود .بنابراین توریوه متبواین بوا کوذب
میباشد و موضوعات خارج از حیطۀ آن است.
آخرین مطلب نیز توجه به احادیثی چون «اُستر کهبک و کهابک و موذهبک» اسوت کوه
عمل به این نوع از احادیث در بسیاری از موقعیتها و مواضع ،نیاز به توریوه کوردن دارد و
بدون چنین احادیثی قابلیت اجرا نمی یابند ،مگر اینکه فرد تمام روابط خانوادگی و دوسوتی
خود را قطع کند ،قطع ارتبا و انزواطلبی نیز مخالف نص صریح قرآن و روایات است.
 .6نتیجهگیری
توریه خبری است که به اعتبار معنای خود ،مخالف واقع نیست؛ بلکه این مخاطب است که
از سخن متکلم ،معنایی خالخ واقع را فهم کرده ،درحالیکه گوینده ،آن معنا را قصد نکرده
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است .بنابراین نسبت میان کذب و توریه نه مساوق ،بلکه تباین است و دیگر اینکه حرموت
کذب نیز بهسبب اغرا و فریب مخاطب نیست ،بلکه مالک صدق ،استعمال قضیۀ خبریوه در
معنای موافق واقع و مالک کذب کاربرد آن در معنای خالخ واقع است و بدیهی است کوه
توریه کننده قضایا را در معنای موافق با واقع و مطابق با اعتقادش استعمال میکنود؛ هرچنود
برخالخ قانون وضع و محاورات باشد .وجه دوم مالک کذب ،مخالفت دعاوی نفسوانی بوا
واقع است و نه مخالفت ظاهر کالم با واقع و بدینسبب نیز توریه کذب نیست.
بنابراین با توجه به گزاره های دین مقدس اسالم و تحلیل مستندات دو گوروه و کسوب
نظر عرخ می تووان پوذیرفت کوه توریوه ،خروجوی موضووعی از کوذب دارد نوه اینکوه از
مستثنیات کذب باشد .در نتیجه اختصاص به مووارد اضوطرار و ماننود آن نخواهود داشوت.
همچنین هنگام ضرورت به دروغگویی و سوگند درو  ،توریه واجب است توا سوخن را از
کذب خارج سازد .بنابراین در توریه نه کذب خبری هست نه کذب مخبری و موضووعات بوا
کذب متباین است و بر فرض اینکه آثار آن با کذب یکی شوود ،بوه صورخ شوباهت آثوار،
نمیتوان آن را تحت شمول کذب درآورد.
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