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  چكيده
. شــود یمــمحســوب رذایــل اخالقــی داقت و آفت اصلی آن دروغگویی است که یکی از ها، صاز مهمترین ارزش 

. اگر شود ینمو تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد، گفتن آن جایز شمرده است در تمامی شرایع الهی حرام  دروغ
 این مصلحت الزم شود، حرمت آن بر طرف گشته و مشمول قاعده "اهم و مهم" و یا به تعبیری "دفع افسد به فاسد"تحصیل 

آیات قصص قرآنی نشان دهنده مواردی است کــه بــر اســاس ضــرورت و بــرای حفــظ مصــالح فــرد و  ،. با این همهشود یم
، بنیــامین را بــا طرحــی یمصالح (ع) بنا بهحضرت یوسف  تر "توریه"، جایز شمرده شده است.جامعه، دروغ و به تعبیر دقیق

م عیــد شــرکت در مراســعــدم بــرای (ع) وحیانی نزد خود نگه داشت و برادران را به سرقت متهم ساخت. حضرت ابــراهیم 
ن بــاره یز هنگامی که از وی در این ها بت. وی پس از شکستن اعالم کرد که بیمار است ها بتمشرکان و به منظور شکستن 

کــه مفســران حکــم جــواز توریــه و دروغ  وجــود داردقــرآن نیز در  موارد دیگری شد، آن را به بت بزرگ نسبت داد.پرسش 
  .اند نمودهمصلحت آمیز را از آنها استنباط 
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  مقدمه
نیــت شــارع جــامع و  یا برنامــهشریعت الهــی بشری است. خالق ضرورت اولیه جامعه ا 

 و بــا هــیچاســت روح شریعت سازگار و هماهنــگ  مصالحی که با مصالح بندگان است؛ نیتأم
  ندارد. ییک از ادله شرعی تعارض

و  پنهان از مردم، شدید المحال اســت خداوند متعال در انجام چیزی که حکمت دارد و 
 از همــین رو،که موجــب ضــرر و زیــان نگــردد.  داند یممانی الزم تبعیت از احکام دینی را تا ز

غیر متضاد با اهداف شرع را که متضمن مصلحتی است صادر نموده  یها لهیحمجوز بعضی از 
  آنها را مشاهده نمود. توان یمکه در آیات قصص 

طرحی وحیانی، جــام شــاه را  که با (ع) استحیله حضرت یوسف ، ها لهیحاز جمله این  
بنیــامین را نــزد  تاقرار داد و برادران را به سرقت متهم ساخت  میان بار بنیامین برادر تنی خود در

  دارد.خود نگه 
ها  به منظور شکستن بتدر مراسم عید مشرکان و شرکت  (ع) برای عدمحضرت ابراهیم  

مشرکان  بهاو حتی در پاسخگویی . خود را بیمار جلوه داد ،نگاهی به ستارگانبا در غیاب آنان، 
  توریه کرد و آن را به بت بزرگ نسبت داد.ها  بتشکستن  باره در
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ه بود سوگند یاد کرد(ع) آمده که آن حضرت در حال بیماری حضرت ایوب در داستان  
لــت به عولی پس از بهبودی  باهی که از او سرزده، صد تازیانه بزند؛همسرش را به دلیل اشت که

ســوگند  توانست ینماز سوگند خود پشیمان شد؛ ولی چون  عالقه زیادی که به همسرش داشت
  شرعی انجام داد. یا لهیحکار را با خود را بشکند، این 

شهر فرســتاده بودنــد،  اصحاب کهف هنگامی که یکی از یاران خود را برای تهیه غذا به 
مانشــان رفتار کند که کافران متوجه حضور آنــان و ای یا گونهبه  به وی سفارش کرده بودند که

  نگردند.
شرعی است که در شرایع پیشین وجــود داشــته  یها لهیحاز جمله موارد  آنچه که ذکر شد

کــه در عمــده این نکتــه قابــل توجــه ز انجــام آن نــدارد.کریم ضمن نقل آن هیچ ردعی اقرآن و 
  .اند شدهانبیای الهی خود مرتکب آن  ،موارد

 اینکــه و بــا توجــه بــه امه خودســازی اســتمتکفل ارائه برن با عنایت به اینکه علم اخالق 
مفاسد بسیاری در زندگی فردی به وجود آمدن  و علت شود یممحسوب کبیره از گناهان دروغ 

بــا  مطــرح شــده کــه اخالقی یها کتابدر  ، مباحث اخالقی بی شماریشود یمو اجتماعی ما 
را  ب و دروغ گــوییکذ نقطه مقابل آن یعنیصدق و راست گویی و  ،استناد به آیات و روایات

موجــود در ایــن  از آثــار .اند برشــمردهآن را آفات و مضرات فــردی و اجتمــاعی  بررسی کرده و
مصــلحت  دروغ حسین اتــرک و کتــاب اثر "معنای دروغ مصلحت آمیز"مقاله به  توان یم زمینه
 له دروغ و گســتره و ابعــاد گونــاگون آن ازتألیف سید حسن اسالمی اشاره کــرد کــه مســئ آمیز

. لکن در مقاله اند دادهجمله مسوغات دروغ گویی را از نظر اخالقی و فقهی مورد بررسی قرار 
مواردی مطمح نظر است که تاکنون تحقیق مستقلی در باره آنها صورت نگرفته اســت. حاضر، 
 اشــاره کــرد: به این نکات که بر اســاس آیــات قصــص قرآنــی صــورت گرفتــه توان یماز جمله 

جــواز حیلــه "بررسی و استنباط حکم فقهــی  وغ گفتن در ضمن مسئله توریه وارزیابی جواز در 
  .ات قصص قرآنیدر شرایع پیشین بر اساس آی "شرعی
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  تبيين اصطالحات كليدي 

  معناي دروغ مصلحت آميز -1
عناوینی که فقها و علمای اخالق در کالم خویش به عنوان موارد جواز دروغگویی ذکر  
فــرار از  حاجت مهم، ضــرورت، اضــطرار، دوران امــر بــین دو محــذور یــا، عبارتند از: اند کرده

 شــود یمجانی، مالی و آبرویی) و اکراه. با دقت در کالم آنها روشن مفسده بزرگتر، دفع ضرر (
حاجــت "که همه این عناوین، عنوان اصیل نبوده و بعضی عطف تفسیر به بعضی دیگر هستند. 

و ضــرورت در زبــان فقهــا  "مصــلحت"د. اما هستن هر دو یک عنوان "مصلحت مهم"و  "مهم
ت، به معنای صالح و . مصلحت در لغروند یمکار ه گاه به یک معنا و گاه به معنای متفاوت ب

  ).۵١٧: ٢ج ، ق ١۴٠۵ضد فساد است (ابن منظور، 
معنای حاجت و الجاء بــه شــیء  به "اضطرار "و اسم مصدر  "ضرر"از ماده  "ضرورت"
بــه معنــای عــذری  "ضــرورت"اما در اصطالح فقهی،  .)٧٢٠ :٢ج ، ق ١۴٠٧جوهری، است (

از امور ممنوعه مجاز است؛ مانند کســی کــه گرســنه و  یا پارهاست که به موجب آن، ارتکاب 
منبــع ســّد جــوع بــردارد ( اجازه او به قــدر از مال غیر بدون تواند یمدر شرف هالکت است که 

عبارت است از پدیــد آمــدن نیــاز شــدید در برابــر  "ضرورت"توان گفت:  بنابراین، می .پیشین)
 ناموس و حیثیت فرد یا جامعه باشــد؛که موجب بروز خطر و ضرر بر جان، مال، است شرایطی 
خواه فعلیت داشته باشد (ضرر بالفعل) و یــا امکــان  ر مورد نظر، مادی باشد یا معنوی؛خواه ضر 

 "مصــلحت"آن را بــه مفهــوم  "ضرورت" ایجاد آن باشد (ضرر بالقوه). این چنین تعریفی برای
نهفته است که  "ضرر بالقوه"در عدم رعایت مصلحت نیز در واقع نوعی ؛ زیرا، کند یمنزدیک 
بــه معنــای  نیــز واژه مصــلحت . در کالم برخی از فقهاشود یمیر تعب "مصلحت ملزمه"از آن به 

ــه اســت ــه کــار رفت ــی، ( ضــرورت ب ــا در  .)٢٣: ١٢ج ، ق ١۴١٧اردبیل ــاام ــوارد، واژه  یا رهپ م
 یا مرتبــهمصلحت، متفاوت با ضرورت استعمال شده است و در واقع مصــلحت در ایــن معنــا، 

ضــرری را در پــی نخواهــد  د ضرورت نرسیده و از دست دادن آنکه هنوز به ح تر فیخفاست 
  داشت، اگر چه موجب محرومیت از منفعتی خواهد شد.
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هــم دو معنــای مصــلحت مــورد نظــر اســت؛ هر له دروغگویی، در مسئ رسد یمبه نظر « 
پذیرفت که  توان یمالبته  .از حد ضرورت تر فیخفمصلحت به معنای ضرورت و هم به معنای 
ناب و یا مصلحت بلکه همان ضرورت غیرقابل اجت ،منظور از مصلحت، مطلق مصلحت نیست

  .)٢١ :١٣٩٢(اترک،» هاست انسانروابط 
و علمــای اخــالق مــی گــوییم: از نظــر عقلــی،  قهااین، در مقام جمع بندی کالم فبنابر  

اســت و ضــرورت شــامل ســه  "ضرورت"	دروغگویی تنها در یک مورد جایز است و آن، مقام
. اما عنــاوینی کــه در روایــات شود یم دوران امر بین دو محذور -٣ضطرار ا -٢اکراه  -١مورد: 

بطه بین مــردم، فریــب دشــمن به عنوان موارد جواز دروغگویی ذکر شده، عبارتند از: اصالح را
در جنگ، وعده دروغین به خانواده جهت حفظ خانواده و اصالح رابطــه زناشــویی، دفــع شــر 

  ظالمان و حفظ جان، آبرو و مال.

  مفهوم شناسي توريه -2
و  "ســتر" یل، در اصــل بــه معنــای، مصدر باب تفع"یور"از ماده  ی، لغت عرب"هیتور " 

و  یقــت خبــریپوشــاندن حق« یرود بــه معنــا یکار مه بر بدر مورد خ وقتیاست و  "پوشاندن"
ابــن ( »قت را وراء و پشت خود قرار دهد تا آشکار نباشــدیکه حق یطورهب ،ر آن استیاظهار غ

ه آن یــتور «گــر یر د یــبــه تعب. )٢۵٢٣ :۴ج ، ق ١۴٠٧؛ جــوهری، ٣٨٩: ١۵ج ، ق ١۴٠۵منظــور، 
گــر از آن اراده ید  ییخــود، معنــا یلــو  ،اســت ییکه ظاهر در معنــا یکار ببره ب یاست که لفظ

 ١۴٠۵فیــومی، ( »شود لکن آن معنا خالف ظاهر لفــظ اســت یز میکه آن لفظ شامل آن ن یبکن
  .)۶۵۶ص ، ق

صــورت ن یر آن است؛ بــدیدن آن و ظاهر کردن غیه خبر، پوشانیتور  :سدینو  یم یحیطر  
معنــا،  کار ببرند و از دو هاست) ب یگریتر از د  عیشا یکیکه ( استدو معن یرا که دارا یکه لفظ
  .)١٩٢٩ :٣ج  ،ق ١٣٧۵ طریحی،(را اراده کنند  یمخف یمعنا

یعنــی آن را  ؛کردنــد یمــ، توریــه رفتنــد یموقتی به جنگ (ص) : پیامبر سدینو  یمراغب  
  .)۵۵٧ :ق ١٣٩٢راغب اصفهانی، ( کردند یمکرده و غیر آن را اظهار مستور 
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 ١٣٧١قرشــی، ( کنــد یمــشیدن و مستور کردن تعریف و قرشی آن را از مواراه و به معنی پ 
  .)٢٠۴: ٧ج ، ش

خ ینــدارد. شــ یاش تفــاوت یلغــو  یدر علم اخالق و فقه با معنــا هیتور  یاصطالح یمعنا 
کــه  یبــه نحــو  یدو پهلو در کالم خود به کار ببر یالفاظ« ف آن گفته است:یدر تعر  یانصار

واقع را  خالف ییکه مخاطب معنا یقصد دار یول یا مطابق واقع اراده کرده ییخود از آن معنا
  .)١۵٠ :١ج ، ش ١٣٧۶انصاری، (»از ظاهر کالم تو بفهمد

ه، آن اســت کــه یمراد از تور  :سدینو  یه میف تور یدر تعر  حدائقصاحب  یمحدث بحران 
مــا « د:یــبگو  مــثالً  ســت؛یرا قصد کند که ظــاهر لفــظ ن یزیلفظ، چ یمتکلم از مدلول و معنا

قرض در زمــان  یقرض گرفتن، نف یام) و مرادش از نف من از تو قرض نگرفته( »استدنت منک
از  یکه مــرادش نــوعنیا ایتن، در آن واقع نشده است؛ باشد که عمل قرض گرف یا مکان خاصی
  .)٣٨٨ :٢۵ج ، ق ١٣٨۶بحرانی، (است که آن را قرض نگرفته است  یالم

شــود، پــس هــر کــس کــه  یســم مکه مانع تحقق ق یا لهیو اما ح :سدینو  یم یخ طوسیش 
چــه بــدان اعتقــاد دارد، ت کــرده اســت و آنیکه ن چهشود بر آن یبخورد، قسم او حمل م یقسم

که حاکم از او بخواهــد تــا بــه نفــع طــرف  یهمان است که بر زبان آورده است؛ مگر در صورت
 تیــت، نیــن صــورت، نیکه از نظر حاکم، حق است، قسم بخورد؛ که در ا یزیمقابلش، در چ

ت که نزد هر دو حق باشد اس ین در مواردیکه قسم خورده است. ا یت کسیحاکم است، نه ن
 یشــرع  لــهیاز مــوارد ح یشود که بعض یه ماستفاد ابن کالم ) از٩٧: ،۵ج  ،ق ١٣٨٧طوسی، (

  مجاز است.  هیمجاز، موارد تور 

  ماهيت توريه -3
ه یــکه شخص تور  شود یمط این گونه استنبا لغوی و اصطالحی توریه فیتعار  یاز بررس 

خواهــد واقــع از  یم یبنابر مالحظــات ،اً یثانقصد اخبار خالف واقع و کذب ندارد. ، اوالً کننده: 
 یتکلم بــرامــ ،ثالثــاً  .د کــه دو پهلــو هســتندر ب یکار مه ب یفاظالن یبماند. بنابرا یمخاطب مخف
جــب اشــتباه مخاطــب در مو 	کند و ینظر م صرف یو مقال ین قرائن حالیان ایاز ب ،کتمان واقع

  .شود یص مراد میتشخ
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ه متکلم با اظهــار کالمــش یا در تور ین است که آیه ایف تور یت و تعر ینکته مهم در ماه 
مقصــود  اشتباه و خــالف ینکه مخاطب خود معنایا ایشود  یموجب به اشتباه افتادن مخاطب م

اه انــداختن مخاطــب را ، متکلم قصــد بــه اشــتبیومیف فیطبق تعر  .فهمد یمتکلم از کالم او م
 یظــاهر یمعنا یکیمتعدد است که  یمعان یرا ابراز داشته است که دارا یاو فقط کالم ؛ندارد

بــه قــول  است. یر ظاهریغ یاو آن معنا یر ظاهر است و مراد اصلیو غ یمخف یمعنا یگریو د 
 لــذا ؛ردبــ یمــکــار ه بــ کالم را در معنای مخفیکند و  یش را پنهان میمتکلم مراد خو  طریحی

به قصــد مــتکلم  یبه روشن در تعریف توریه یخ انصاریاما ش ود. و ش یموجب اشتباه مخاطب م
  ده است.نمو ح یه که به اشتباه انداختن مخاطب است تصر یاز تور 

قصــد و   ه دارد،یــا عــدم جــواز تور یــم در حکم جواز یرسد دخالت مستق یآنچه به نظر م 
  .ه استیتور  یریکارگه اراده متکلم از ب

  فرق حيله و توريه -4
ه است و شامل انواع یتر از تور  عیی وسیمعنا یله دارایح گفتاری است.  لهیه نوعی حیتور  

لــه شــرعی، عمــوم و خصــوص مــن یه و حین تور ی. نسبت بشود یمهای قولی، فعلی و ...  لهیح
ه از چــی کــه آنیله شرعی؛ مثل جــایو هم ح ه استیم که هم تور یمواردی دار  ،رایوجه است؛ ز 

له، ین وسیشود و قصد دارد به ا ی است که لفظ در آن استعمال مییر از معنایت کرده، غیلفظ ن
ســت؛ مثــل یلــه شــرعی نیح یت، وله اسیم که تور یدار هم  یموارد ف شرعی فرار کند.یاز تکل

ست، یه نیم که تور یمواردی هم دار  ی قصد فرار از حکم شرعی را ندارد.کند ول ه مییکه تور نیا
ت و یــجــاد محرمیر عقد نکاحی کــه بــرای ایله عملی، نظیله شرعی است؛ مثل موارد حیح ولی

  رد.یگ یفرار از حرمت نظر به زن اجنبی، صورت م

  نيشيجواز توريه در شرايع پ
و برخی از پیامبران یــا پیروانشــان بــرای حفــظ  یع گذشته توریه مشروع و مجاز بوددر شرا 

  .کردند یمقیه یا توریه جان یا دین خود یا مصالحی دیگر ت
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شرکت نکردن در  کردن؛بار برادر و برادران را به سرقت متهم میان  گذاشتن جام شاه در 
و خــود  آن به بت بزرگ مراسم عید مشرکان به منظور شکستن بتها در غیاب آنان و نسبت دادن

دیگری از ایــن  و موارد ؛برای حفظ جان خود، ایمان خود را پنهان کردن ؛را بیمار معرفی کردن
  .میپرداز  یم ها آنان قبیل نشان دهنده جواز توریه، و کتمان حقیقت است که به تفصیل به بی

  جريان حضرت يوسف عليه السالم و سرقت برادران –الف 
ــقا«  ــَل السِّ ــَزُهْم ِبَجھــاِزِهْم َجَع ــا َجھَّ خ  یَة فــیَفَلمَّ

َ
 یــَرْحــِل أ

َ
ٌن أ ــَؤذِّ َن ُم ذَّ

َ
ــمَّ أ ــا اْلعیِه ُث ــُتَھ ــْم ی

ُ
ک ُر ِإنَّ

(و هنگامی که بارهای آنها را بست ظرف آبخوری ملك را در بــار بــرادرش قــرار داد  »َلساِرُقوَن 
  ).٧٠د) (یوسف/یسپس کسی صدا زد ای اهل قافله شما سارق هست

کــه بــه تفصــیل بررســی  انــد نمودهمفسران شیعه و اهل ســنت در ایــن بــاره نظراتــی ارائــه 
  :میکن یم

و تــو اگــر چیــزی  بــرم یمبه کار  یا لهیحراهیم قمی، یوسف گفت من از نظر علی بن اب 
  .)٣۴٩ :١ج ، ش ١٣۶٧قمی،( شو و به آنها خبر ندهحت نادیدی نار 

معرفــی  یا لــهیحطبــری، ابــن ابــی حــاتم، ثعلبــی و بغــوی منظــور از کیــد را سمرقندی،  
ج ، ق ١۴١٢، طبــری ؛٢٠۴ :٢ج ، ق ١۴١۶ ســمرقندی،( که خداوند به یوسف یــاد داد کنند یم

، ق ١۴٢٠بغــوی،  ؛٢۴٢:،۵ج ، ق ١۴٢٢ثعلبــی،  ؛٢١٧۶ :٧ج ، ق ١۴١٩ ابن ابی حاتم، ؛١٧ :١٣
  .)۵٠۵ :٢ج 

اینکه برای رســیدن بــه یــک و  استاستنباط کیاهراسی از این آیه جواز به کار بردن حیله 
 تــوان یمــ فتو یا انجام هر کاری که در آن مصلحت باشد و یا بتوان با آن حقی را گر  امر مباح

اشــاره نمــوده کــه در آن از نیــز  »ِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبــِه َو ال َتْحَنــْث یَو ُخْذ بِ «به آیه حیله کرد. او 
ه ســفر ه پیامبر اکرم هر وقــت بــک شود یمدر ضمن متذکر  شرعی استفاده شده است و یا لهیح
  .)٢٣٣ :۴ج  ،ق ١۴٠۵ کیاهراسی،( نمودند یمتوریه  رفتند یم

کــه کــاری مخــالف بــه این انــد کردهقرطبی جواز استفاده از حیله را مشروط ربی و ابن ع 
برخالف ابو حنیفه که حتی در  که باعث از بین رفتن اصلی نباشد؛ یا این و شریعت انجام نشود
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 :١٠ج ، ق ١۴٠۵ قرطبی، ؛١١٠٠ :٣ج ، ق ١۴٢٢ ابن عربی،( داند یمن حالت هم حیله را جایز ای
٢٣۶(.  

رانی و حویزی در تفاسیر خود ضمن اشاره به روایات رســیده از ائمــه اطهــار عیاشی، بح 
و لــزوم پایبنــدی بــه تقیــه و توریــه  دییــتأبــا اســتناد بــه ایــن آیــه شــریفه، ضــمن  )علیهم السالم(
به روایات زیر اشاره  توان یماز جمله  ه و توریه نداشته باشد دین ندارد.: کسی که تقیسندینو  یم

 :ج، ق ١۴١۶بحرانــی،  ؛۴۴۴ :٢ج ، ق ١۴١٢حــویزی،  ؛١٨۵: ٢ج ، ق ١٣٨٠، عیاشــینمــود: (
١٨۴(.  

 «وســف ین الله، و لقد قال یة من دیعبد الله (ع) قال: التق یر عن أبیبص یة أبیروا یو ف 
َ
ُتَھــا یأ

ْم َلساِرُقوَن یاْلعِ 
ُ
ک . )٢۴٢ :١٢ج ، ق ١۴٠٣مجلســی، ( ئا و مــا کــذبیو الله ما کانوا سرقوا ش »ُر ِإنَّ

ای کاروانیــان «: تقیه یا توریه جزو دین خداست و لذا یوسف گفت ندیفرما یم (ع)ام صادق ام
  به خدا سوگند نه آنها چیزی دزدیدند و نه یوسف دروغ گفت. ».شما سارقید

... و لقد قــال ابــراهیم اّنــی «ل له یجعفر (ع) قال ق یر عن أبیبص یة أخری عن أبیروا یو ف 
رهم یــو ما فعلــه کب» ُرُهْم یَبْل َفَعَلُه َکبِ «م یما و ما کذب، و لقد قال إبراهیسق و و الله ما کان» ٌم یَسقِ 

 «وسف یو ما کذب، و لقد قال 
َ
ْم َلساِرُقوَن یُتَھا اْلعِ یأ

ُ
ک حــر (و اللــه مــا کــانوا ســرقوا و مــا کــذب » ُر ِإنَّ

  .)٢۵٣ :١٢ج ، ق ١۴٠٩ عاملی،
بــه خــدا » اّنــی ســقیم«کــه فرمــود:  (ع)ضمن اشاره به قول حضرت ابراهیم  (ع)امام باقر 

در  »بــل فعلــه کبیــرهم«سوگند وی مریض نبود، و دروغ نگفت و هم چنین آنجا کــه گفــت: 
گفــت  (ع)حالی که بت بزرگ کاری نکرده بود و ایشان دروغ نگفت همان طــور کــه یوســف 

ج  ،ق ١۴٠٣مجلسی، ( ا سارق نبودند و وی هم دروغ نگفتبه خد» ای کاروانیان شما دزدید«
۶٢٣٧ :٩(.  

انجام داد تا برادرش را بدست بیاورد داللت  (ع)چه را که یوسف : آنسدینو  یمجصاص  
نظــر  دییتأبر جواز گرفتن حق از هر طریقی و لو طرف مقابل راضی نباشد. ابن عربی با  کند یم

  .)٣٩٠ :۴ج ، ق ١۴٠۵جصاص، ( این حیله به اذن الله بوده است کند یمجصاص اضافه 
برای نگهــداری بــرادرش بــود کــه  یا لهیوس: غرض یوسف پیدا کردن دیگو  یمطبرسی  

از طرفــی  .و لذا برادرش را در جریان امور گذاشته بــود به امر الهی انجام شده باشد توانست یم
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 ،بنــابراین ؛بســیاری از دیگــران از بــین بــرود یها غمشاید سبب شد تا  ،این غمی که ایجاد کرد
کــه تهمت زدن به پیــامبر داد؛ بــرای ایناین اتفاق بیفتد و نباید نسبت  تا کرد یممصلحت ایجاب 

زدی بــه فرزنــدان پیــامبر وجوه بسیاری داشته باشد و نسبت د تواند یموجود پیمانه در بار برادر، 
  .)٣٨٧ :۵ج ، ش ١٣٧٢طبرسی،( جایز نیست

خبــر نداشــت که بــرادرش  بود برای رسیدن به برادر در حالی یا لهیح: سدینو  یمقرطبی  
 :١٠ج ، ق ١۴٠۵قرطبــی، ( وسف هم خودش بــه او خبــر نــداده بــودکه پیمانه در بار اوست و ی

٢٣١(.  
کــار  به این امر قائــل هســتند کــهفیض کاشانی و شریف الهیجی در دفاع از این مطلب  

ه یــو عنــه عل: انــد آورده(ص) برای اصالح بود و بــه نقــل از پیــامبر اکــرم  )ع(حضرت یوسف 
ه علالسالم  ی اللَّ ه صلَّ    ه و آله و سلم: ال کذب علییقال قال رسول اللَّ

َ
ــْم یــُتَھــا اْلعِ یمصلح ثم تــال أ

ُ
ک ُر ِإنَّ

ــه مــا َســَرقوا و مــا کــذب  شــریف ؛ ٣٣ :٣ج ، ق ١۴١۵فــیض کاشــانی، (َلســاِرُقوَن ثــم قــال و اللَّ
  .)۵۴٣ :٢ج ، ش ١٣٧٣الهیجی، 

ه را تــالوت یــن آیــ؛ ســپس ادشــو  ینمــعنی دروغ برای شخص مصلح، دروغ محســوب ی 
 «کردند 

َ
ْم َلساِرُقوَن یُتَھا اْلعِ یأ

ُ
ک سپس فرمودند: به خدا سوگند نه ایشان دزدی کردند و نــه  .»ُر ِإنَّ

  او دروغ گفت.
قــی یبرادر را دزد خوانــدن) جــدی و تهمــت حق( ن نامگذارییا«از نظر عالمه طباطبایی 

با در  کرده است. آن را اقتضا می جازمی فی صوری بوده که مصلحت الزم وینبوده، بلکه توص
م شــرعی نبــوده (تــا بــا وسف جزء افتراهای مذموم عقلی و حــراین جهات، گفتار یداشتن ا نظر

ن کالم خود او نبوده، بلکــه اعــالم ینده اینکه گو یعالوه، اه منافات داشته باشد) با یعصمت انب
  .)٣٠۴: ١١ج ، ق ١۴١٧ طباطبایی،(» ای بوده که آن را اعالم کرده است کننده

لذا توریه نوعی حیله شرعی است و منظور این است که با توریه کردن، قصد فــرد بــرای  
  افراد فاش نشود.
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مالک جواز در ایــن نــوع توریــه، مصــلحت در عمــل بــوده  ،و مفسران شیعه از نظر فقها 
مفســران اهــل ســنت و از دید فقهــااست و الزمه دینداری، توریه و تقیه در موارد لزوم است؛ اما 

  شرعی برای گرفتن حق و به اذن الله است. یا لهیحتوریه 

  طرح حضرت ابراهيم براي بت شكني بت بزرگ -ب 
گفت: بلکه بزرگشان این کار را (». ْنِطُقــونیُرُهْم هذا َفْسَئُلوُهْم ِإْن کاُنوا یقاَل َبْل َفَعَلُه َکب« 

  .)۶٣انبیاء/() ندیگو  د اگر سخن مییکرده! از آنها سؤال کن
ن کار را یشان ایت اصنام، گفت: بزرگ ایم (ع) به داعی الزام خصم و ابطال الوهیابراه( 

" د: یــفرما ان نمــوده، مــییــمنظــور خــود را ب حاً یصــر کرده. هم چنــان کــه در جمــالت بعــدی 
ِه ما ال  َفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّ

َ
ْم َش یأ

ُ
ُکْم ...")یئًا َو ال یْنَفُعک   .)۶۶یاء/انب( ُضرُّ

گونــه  نیا .ن کار را کرده استینکه بخواهد به طور جدی خبر دهد که بزرگ آنها اینه ا 
از م گفت: "ین است که: ابراهیه ایی آپس معنا است؛ رات در مخاصمات و مناظرات بسیاریتعب

 نین کار، کار همید که ایآ اند، و تنها بزرگشان سالم مانده، بر می شاهد حال که همه خرد شده
نه برای جمله بعدی فراهم شود کــه گفــت:" ین را به آن جهت گفت، تا زمیا شد".بت بزرگ با

 د ...".یاز خودشان بپرس

 هــا بتقــت حــال را از خــود یدستور داده کــه حقْنِطُقــوَن" ی"َفْسَئُلوُهْم ِإْن کاُنوا در جمله: 
 بزنــد،توانــد حــرف  تــا اگــر مــی .ن بال را بــر سرشــان آورده کــه بــودید، که آن کسی که ایبپرس

اســت کــه جــزای آن حــذف ای  هیجمله شرط ْنِطُقوَن"ی" ِاْن کاُنوا جمله پاسخشان را بدهد؟! پس
 فسئلوهم" بر آن داللت دارد.شده، و جمله "

نکــه یفه بــه ظــاهرش و بــدون ایه شــر یــآ نتیجه گرفت که توان یماز آنچه که مذکور افتاد 
ا دچــار محــذور یــم، و یری در آن مرتکــب شــو یتــاخم و یا تقــدیم، و یر یر بگیزی در آن تقدیچ
صــدر  ار اســت.یر آن در محاورات بسیه نظاکرده ک انی ایفای، مضمون خود را با بمیصه گرد ینق

ل آن فــراهم شــود و بتواننــد بــه ینه برای ذیرا مستند به بت بزرگ کرده، تا زم ها بتآن شکستن 
جــه مــردم ید جوابتــان را بدهنــد، و در نتزننــ د، تــا اگــر حــرف مــییبپرس ها بتد: از یشان بگو یا

 .)۴٢۵ :١۴ج ، ق ١۴١٧طباطبایی،(زند  نکه بت حرف نمییف کنند به ااعترا
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: نه بت بزرگ این کار اند آورده و حویزی به نقل از امام صادق (ع) علی بن ابراهیم قمی
ار را کــرده را انجام داد نه ابراهیم دروغ گفت، بلکه منظور این بود که اگر بــت بــزرگ ایــن کــ

 :٢ج  ،ش ١٣۶٧، قمــی( پس هیچ کاری انجــام نــداده اســت زند ینمحرف بزند و اگر حرف 
  .)۴٣١ :٣ج  ،ق ١۴١٢حویزی، ؛ ٧٢

ّدیتی که مالزم بــا نه ج داند یمرا از روی استهزاء  (ع)سمرقندی جواب حضرت ابراهیم  
تحلیــل مطلــب گروهــی از مفســران در  .)۴٣١: ٢ ، جق ١۴١۶(ســمرقندی، دروغ گفــتن شــود 

که کــار ، بلکه برای ایناند عاقل ها بتاین نبود که بگوید  (ع): قصد حضرت ابراهیم سندینو  یم
تا حجت را بر آنها  هخودش را موجه نشان دهد از اسلوب تعریض و مخفی کاری استفاده کرد

ابــن ؛ ١۵۶ :٢٢ج ، ق ١۴٢٠(فخــر رازی،  ، نــه اینکــه دروغ بگویــدو زبانشان را ببنــدد ندتمام ک
؛ ٣٠١ :١١ج ، ق ١۴٠۵؛ قرطبـــی،١٩۵ :٣ج ، ق ١۴٢٢؛ ابـــن جـــوزی، ١٢۶۵ :ق ١۴٢٢عربـــی، 
  .)٣٣٣ :۴ج ، ق ١۴٢٣کاشانی، 

 د نمــوده بقولــهیــرا مق) ُرُهْم یَفَعَلُه َکبِ ( ...« :طبرسی نیز به دروغ نبودن آن تصریح کرده 
ن یمعنی چنــ در ست ویموجود ن د به شرطی است کهین اعتبار کالم مقیو به ا) ْنِطُقوَن یِإْن کاُنوا(
ن یــا ســت وین دروغ نید، و بنــابرایباشند بپرســیشودکه بزرگ آنان کرده اگر آنها سخنگو م یم

 »اگــر بــاالی ســر مــا آســمان نباشــد دیــگو  یمــد فالنــی راســت یــکه بگو  مثل قول کسی ماند
  ).٨۶ :٧ج ، ش ١٣٧٢(طبرسی، 

یف شــر ( کننــدنیــز بیــان مــیقریب به این مضمون را شریف الهیجــی و فــیض کاشــانی 
  .)٣۴٣ :٣ج ، ق ١۴١۵؛ فیض کاشانی، ١٢٧: ٣ج ، ش ١٣٧٣الهیجی، 

 هریره، که به نقــل از پیــامبر اکــرم (ص)طبری، ثعلبی و بغوی ضمن اشاره به روایت ابو  
 هــا بت(که یک مورد مربوط به شکســتن  »ابراهیم دروغ نگفت مگر در سه جا ...«: دیگو  یم

تا بــدین وســیله اذن داده باشد  وند متعال به خلیل خودحال نیست که خدانویسند: ممی ،است)
ســوء نظرشــان را نســبت بــه خودشــان  با مردم احتجاج کرده، مواضــع اشتباهشــان را بفهمانــد و

که  همان طور که به حضرت یوسف یاد داد تا برادرانش را سارق معرفی کند در حالی بفهمند،
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 :٣ج ، ق ١۴٢٠؛ بغوی، ٢٨٠: ۶ج ، ق ١۴٢٢؛ ثعلبی، ٣١ :١٧ج ، ق ١۴١٢(طبری،سارق نبودند 
٢٩٣(.  

آورده اســت کــه  (ص)سیوطی در ضمن نقل روایتی از ابو سعید به نقل از پیــامبر اکــرم  
شــفاعت کنــد. آمدند و درخواســت کردنــد تــا پــیش خداونــد ایشــان را  (ع) مردم پیش ابراهیم

پیــامبر  .)شــفاعت کنــد توانــد ینمــدیگر و سه بار دروغ گفته ( که ابراهیم (ع) در جواب گفت
که مشکلی را در دین خداوند : هیچیک از آنها دروغ نبود جز آناند فرمودهر اینجا د (ص)اکرم 

؛ ٣٢١ :۴ج ، ق ١٣۶۵شیخ طوسی نیز به همین مضمون اشاره نموده است (سیوطی،  حل کرد.
  .)٢۶١ :٧ج ، ق ١۴٠٩طوسی، 

در اینجــا دروغ گفــتن نیســت،  (ع)ضــرت ابــراهیم از منظر مفسران فریقین الزمه توریه ح
بلکه مصلحت هدایت امت و استدالل و احتجاج در مقابل کــافران بــا اذن الهــی آن را اقتضــاء 

  .نمود یم

  بيماري حضرت ابراهيم (ع) واقعيت يا كذب –ج 
ُجوِم * َفقاَل ِإنِّ  یَفَنَظَر َنْظَرًة فِ «  ان افکند و گفت (سپس) او نگاهی به ستارگ ».میَسقِ  یالنُّ
  .)٨٩-٨٨صافات/(م) یآ مارم (و با شما به مراسم جشن نمییمن ب

ضــی یم (ع) از مر ین اســت کــه خبــر دادن ابــراهیه این دو آینکه ظاهر ایست در ایشکی ن
ن بوده که یا برای این نگاه کردن در ستارگان یخود، مربوط است به نظر کردن در نجوم، حال ا

مثل کسی که دچار تب نوبه است، و ساعات عود تب خود را  ص دهد،یوقت و ساعت را تشخ
ا بــرای آن بــوده کــه از یکند و  ن میییت خاص نجوم تعیا از وضعیای و  با طلوع و غروب ستاره

دســت ها آن حوادث را از اوضاع ستارگان به  ای که منجم ندهینگاه کردن به نجوم، به حوادث آ
 ن کند.یآورند، مع می

رون یــشود: وقتی اهل شهر خواستند همگــی از شــهر ب ن مییه چنیآ یمعنابنابر وجه اول، 
م نگــاهی بــه ســتارگان انــداخت و ید خود را به پا کننــد، ابــراهیرون شهر مراسم عیشوند تا در ب
د یــن عیــتوانم در ا شود، و من نمی شان اطالع داد که به زودی کسالت من شروع مییسپس به ا

 شرکت کنم.
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ن هنگام نگــاهی بــه ســتارگان کــرد و یم در ایشود: ابراه ن مییش ایعناو بنابر وجه دوم، م
توانم با  جه نمییض خواهم شد، و در نتیی کرد که به زودی من مر یشگو ین پیطبق قواعد منجم

 رون شوم.یشما از شهر ب

نکه آن جناب یرسد؛ برای ا تر به نظر می م علیه السالم مناسبیولی وجه اولی با وضع ابراه
ری قائــل باشــد. و از ســوی یر خدا تاثیگر معنا ندارد برای غیدی خالص داشت، د یه توحنکیبا ا

ض نبــوده در دســت یام مــر یــنکه آن جناب در آن ایلی هم که به قوت داللت کند بر ایگر دلید 
ك سو خدای تعالی او را صاحب ینکه از یض بوده، برای اینکه مر یم بر ایل دار یم، بلکه دلیندار 

گفتــه اســت: مــن  حاً یصــر ت کــرده کــه یــگــر از او حکایی کرده و از ســوی د م معرفیقلبی سل
 ١۴١٧ طباطبــایی،( دیگو  هوده نمییاست، دروغ و سخن بم یضم و کسی که دارای قلب سلیمر 
  .)٢٢۵ :١٧ج ، ق

نــه دروغ  دانــد یمــدر بین مفسران اهل سنت سمرقندی آن را پیش بینی بیماری در آینده 
، بغــوی، قرطبــی و ابــن از نظر طبری، ابن جوزی، زمخشــری. )١۴۶ :٣ج گفتن. (سمرقندی، 

رسیدن به هــدف شــرعی بیــان  کثیر این نحوه بیان، دروغ نیست، جزو معاریضی است که برای
، ج ق ١۴١٢(طبــری،  ض موت را کرده کــه گفتــه مــن بیمــارموی در واقع نیت مر  شده است.

، ق ١۴٢٠؛ بغــوی، ۴٩: ۴ج ، ق ١۴٠٧؛ زمخشــری، ۵۴۵ :٣ج ، ق ١۴٢٢؛ ابن جوزی، ۴۵ :٢٣
  .)٢٢ :٧ ، جق ١۴١٢ ر،یکث ؛ ابن٩٣: ١۶ج ، ق ١۴٠۵؛ قرطبی، ٣۴ :۴ج 

: علــم نجــوم و ســدینو  یمــ پاســخ داده اســت. اوابهامــات تفصیل بــه البته فخر رازی به  
استدالل بر اساس آن، حرام نیست چون علــم خــاص خــودش را دارد. از ایــن آیــه کــذبی الزم 

ب تعریض بیان شده و انسان در بسیاری از احوال مشــکل جســمانی یــا قلبــی زیرا از با ،دیآ ینم
نقل شده و در آن در (ص) و تمام اینها سقم است. اما در مورد روایتی که از پیامبر  کند یمپیدا 

بایــد گفــت در تعــارض بــین نســبت  اند داده (ع)سه جا ایشان نسبت کذب به حضرت ابراهیم 
ی بالضروره معلوم است که نسبت آن بــه راو(ع) ضرت خلیل یا ح کذب دادن به راوی حدیث

  )٣۴١ :٢۶ج ، ق ١۴٢٠فخر رازی، (اولی است 
علیهمــا (طبرسی از مفسران شیعه بــه نقــل از تفســیر عیاشــی از امــام بــاقر و امــام صــادق  
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 (ع): تقیه جزو دین خداست، به خدا سوگند حضرت ابــراهیم سدینو  یمدر باره این آیه  )السالم
، طبرســی... بلکه توریه کرد و توریه بهتر از دروغ گفتن است ( یض بود و نه دروغ گفتنه مر 
  .)۵١٠ :٨ج ، ق ١۴٠٩ی، طوس ؛٧٠٣: ٨ج ، ش ١٣٧٢

به توریه بودن کالم اشــاره  بحرانی و حویزی نیز با نقل روایتی از امام صادق علیه السالم 
فـــیض کاشـــانی و  .)۴٠۶ :ج، ق ١۴١٢حـــویزی، ؛ ۶٠٨: ۴ج ، ق ١۴١۶بحرانـــی، ( انـــد کرده

که منظور ایشــان از "ســقیم" بیمــاری  کنند یماضافه  (ع)بروجردی نیز با نقل روایتی از امام باقر 
ج ، ش ١٣۶۶بروجــردی،  ؛٢٧٣ :۴ج ، ق ١۴١۵فیض کاشــانی،( استارتداد و کفر مردم بوده 

۵: ۵١٢(.  
"بر وجــه توریــه اّنی سقیم « :دیگو  یمشریف الهیجی در ذیل همین روایت به صراحت  

  ).٧٨٢ :٣ج ، ش ١٣٧٣شریف الهیجی، ( »گفته شده است و توریه جزو دین خداست
اذعان تمامی مفسران شیعه و اهل سنت بر توریــه نمــودن و دروغ نبــودن کــالم حضــرت 

  در این آیه کریمه مشخص است. (ع)ابراهیم 

 آل فرعون و نجات حضرت موسي (ع) مؤمن –د

ُتُم إیِمْن آِل ِفْرَعْوَن  َو قاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن « 
ْ
ْن یک

َ
 َتْقُتُلوَن َرُجًال أ

َ
بِّ یماَنُه أ ــُه َو َقــْد جــاَءُکْم  یُقوَل َر  اللَّ

ْم َو ِإْن یِباْلبَ 
ُ
ک بِّ ــذیُك صاِدقًا یِه َکِذُبُه َو ِإْن یُك کاِذبًا َفَعلَ یناِت ِمْن َر ْم َبْعــُض الَّ

ُ
ــَه ال ی یِصــْبک ِعــُدُکْم ِإنَّ اللَّ

اٌب َمْن ُه  یْھدی داشــت گفــت،  مان خود را پنهان مییمرد مؤمنی از آل فرعون که ا( »َو ُمْسِرٌف َکذَّ
ه است در حــالی د پروردگیگو  نکه مییخاطر اه د بید کسی را به قتل برسانیخواه ا مییآ ار من اللَّ

ل روشنی از سوی پروردگارتــان آورده، اگــر دروغگــو باشــد دروغــش دامــن خــود او را که دالی
دهــد بــه شــما  را که وعده می ییها عذابفت، و اگر راستگو باشد (الاقل) بعضی از خواهد گر 
 )کنــد ت نمــییار دروغگــو اســت هــدایخداوند کسی را کــه اســراف کــار و بســ .دیخواهد رس

  ).٢٨غافر/(
ز از خــواص یــان بــوده و نیــعنــی از نــژاد قبطیمؤمن آل فرعون از دودمان خود فرعــون، «

مان خــود را از آنــان مخفــی یمان درونی او خبردار نشده، چون ایز اان وی بوده و کسی ایدربار 
  .)۴٩٨، ص ١٧ج ، ق ١۴١٧(طباطبایی،  »نموده است کرده و توریه می می
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فتح الله کاشانی، فیض کاشانی و حویزی در ذیل آیه به ذکر روایتی از امام  مألطبرسی،  
کســی کــه تقیــه  ن پــدران مــن اســت و: تقیه، دین من و دیاند فرمودهکه  پردازند یم(ع) صادق 

، ش ١٣٧٢(طبرســی،  شد یمکشته  کرد یم اظهار ایمانآل فرعون اگر  مؤمنندارد دین ندارد و 
و حــویزی،  ٣۴٠ :۴ج ، ق ١۴١۵؛ فــیض کاشــانی، ١۴٢: ٨ج ، ش ١٣٣۶؛ کاشــانی،٨١١: ٨ج 

  .)۵١٩: ۴ج ، ق ١۴١٢
  ند:یگو  یه میر آیدر تفس یابن عربی و قرطب 
د کــافر اســت اگــر چــه آن را بــر زبــان یت کفر بنمایش نیکه در قلب خو مکلف زمانی  

کــه آن را بــر زبــان  یمان داشته باشد مؤمن نخواهد بــود تــا زمــانیت ایاورد؛ اما اگر در باطن نین
ن خــود و ین سخنان در بیه و ترس، مانع به زبان آوردن ایکه تق یش جاری سازد؛ در صورتیخو 

ســت کــه ین مــان آنیو شــرط ا گــران شــودیدن د ید مــانع شــنیباه تنها یش نگردد. تقیخدای خو 
ه) و دست از وی ن را بدانند تا (او را کافر ندانستیگران ایتنها الزم است د  گران آن را بشنوند.ید 

  .)٣٠٨ :١۵، ج ق ١۴٠۵، یقرطب؛ ١۶۵٩: ۴ج ، ق ١۴٢٢(ابن عربی، و مال او بردارند 
آل فرعون در پوشاندن ایمــان خــود اشــاره  مؤمنشریف الهیجی نیز به توریه بودن عمل  

  .)٩٠٨ :٣ج ، ش ١٣٧٣شریف الهیجی، (کرده است 

  جريان تقيه اصحاب كهف -ه 
م هـِذِه ِاَلی الَمد 

ُ
م ِبــِرزق ِمنــُه و یــَازکــی َطعامــًـا َفل ها یانُظر یَنِة َفلیَفابَعثوا َاَحَدُکم ِبَوِرِقک

ُ
أِتک

ف و ال یل م َاَحــدایَتَلطَّ
ُ
د تــا ید بــه شــهر بفرســتیــای کــه دار  ن سکهیك نفر را با ایاکنون  »شِعَرنَّ ِبک

د یــاورد، امــا باین نفر از آنها غذای پاکتری دارند، از آن مقداری برای روزی شما بیبنگرد کدام
گاه نسازد یت دقت را به خرج دهد و هینها   ).١٩کهف/(چ کس را از وضع شما آ

ان آنــان یــافتــه و باطــل در میالء یستشان ا اصحاب کهف مردمی بودند که کفر بر جامعه
دی از ظهــور یــأس و نومیاز هر سو مردم را احاطه کرده، سپاه  ایی اقو یکرده بود، و زورگو  غلبه

دن عمــر یها از طول کشــ ورش برده بود. حوصلهین بر دلهای آنان یکلمه حق و آزاد شدن اهل د 
د شوند که خــدا یچار شك و ترد خواستند د امدن دوران ظهور حق سر آمده بود، و مییباطل و ن

ه خودش ینجاتشان داد. و بعد از آنکه وارد غار شدند از خدای تعالی درخواست رحمتی از ناح
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ن دو دلــی و ســرگردانی نجــات یی آماده نسبت به امر خود نمودند که هر چه زودتر از ایو اهتدا
نکــه، ی. ... سخن کوتــاه اتشان کردین طور هدایشان را مستجاب نموده ایز دعایابند. خداوند نی

ست) در نظرشــان قــوت گرفــت و از زوال یگر حق ظاهر شدنی نین پندار (که د یی که ایاز آنجا
دارشان کــرد تــا از یشدند، خداوند سالهای متمادی به خوابشان برده آن گاه ب وسیمأغلبه باطل 

ك روز، آن یــی از ا د پارهیگری بگو یك روز، د ید یکی بگو یم، یا دهیگر بپرسند چقدر خوابیکدی
گری شده و کــم کــم بفهمنــد کــه یا طور د ینند اوضاع و احوال دنیسته ببیرامون خود نگر یگاه پ

گران چند صد سال بوده به ین چند صد سال که به نظر د یاند و ا صدها سال است به خواب رفته
  د.یآ ك روز مییا بعضی از یك روز و یشان ینظر ا

ه یــی تهیشــان بخــرد، و غــذایه شهر بفرستند تــا طعــامی براك نفر را بیکند  شنهاد مییپ ...
ك یــعنی کــدام ینه است، یگردد، و مقصود اهل مد نه بر میی" به مدها یار در کلمه" یکند. ضم

ْم هــِذِه َو لْ اورد.... و فرمــودهیــاز اهل شهر طعام بهتری دارد، از او بخرد و ب
ُ
ــْف َو ال ی" ِبــَوِرِقک َتَلطَّ

 ی
َ
ْم أ

ُ
نکــه یه معنای اعمال لطف و رفق و اظهار مــدارات اســت، پــس ا" تلطف" ب-َحدًا"ْشِعَرنَّ ِبک

َحدًا"ی" َو ال فرمود:
َ
ْم أ

ُ
خواهد همــان جملــه قبلــی را معنــا  ری، که مییعطفی است تفس ْشِعَرنَّ ِبک

ن شــخص کــه یــد ایــن است که باید ایآ اق برمیین کالم به طوری که از سیکند، و مقصود از ا
لــی یعمال نازك کاری و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و معامله کــردن خد در ایفرست می

اش این شود که مردم از راز و حال ما  جهیا نزاعی واقع شود که نتیسعی کند، تا مبادا خصومتی 
  ).٣۶٢-٣۵٨ :١٣ج ، ق ١۴١٧سردرآورند (طباطبایی، 

ــ« فرماید: در این باره می (ع)امام صادق  ْھــِف ِإْن َکــاُنوا َما َبَلَغــْت َتِقیَّ
َ
ْصــَحاِب اْلک

َ
ــَة أ َحــٍد َتِقیَّ

َ
ُة أ
َتْین ْجَرُهْم َمرَّ

َ
ُه أ ْعَطاُهُم اللَّ

َ
َناِنیَر َفأ وَن الزَّ َیُشدُّ ْعَیاَد َو

َ
سی به درجــه تقیــه تقیه هیچ ک » َلَیْشَھُدوَن اْأل

کــه  شــدند و زّنــار (کمــر بنــدی ) حاضر میها پرست بت(در اعیاد  ها آناصحاب کهف نرسید. 
خدا پاداششــان را  ،بستند (با آنکه خداشناس و موحد بودند) از این رو نصارا به عنوان شعار) می

 .)٢١٨ :٢ج ، ش ١٣۶٢دو بار داد (کلینی، 

ْف"ی"َو لْ اند که مراد از  ح کردهیتصر  یعه و سنیمفسران ش   یکی زمانی که توریه است. َتَلطَّ
ه کند، دوســتان یها غذا تهنآ یه شهر برود و برادار شدن قصد کرد بیاز اصحاب کهف بعد از ب



 3 ياپي، شماره پ1395بهار و تابستان  ـ اول سال دوم  شماره: دانشگاه قم ةنام دوفصل

 

 
ژپوش

طی ی ر 

٧٨ 

گــاه شــوند و جــان آنهــا بــه گاه آنید تا مبادا دشمنان از مخفاط کنیه کردند که احتیاو توص ها آ
  فتد.یخطر ب

ــْف" ی"َو لْ ســد: کــالم خداونــد ینو  یم یفخر راز در این باره ش را بــه یعنــی کــار خــو یَتَلطَّ
، یرازفخــر ( شان بــا خبــر نســازدیگاه ایشهر را از جا انه انجام دهد و کسی از اهلیصورت مخف

  .)٨٨ :٢١ج ، ق ١۴٢٠
شان، آن شخص را تنها بــه شــرط توریــه یباست که ایای ز  ه نکتهین آیدر ا« یاز نظر قرطب 

گاهی پیدند که کسی از وجود ایترس می، راید انجام دهد؛ ز یل نمودند تا خر یوک ند؛ دا کیشان آ
  .)٣٧۶ :١٠ج ، ق ١۴٠۵، یقرطب( »دش نگران بودنیچون بر جان خو 

با لطافت برخورد کند) آن اســت کــه ( "تلّطفیو ل"سد: مقصود عبارت ینو  یر میابن کث 
رون رفتن از غار و رفتن به شهر و خرید و بازگشت و در همه کارها مراقب باشــد و کســی یدر ب

گاه نسازد ...  شــان را تحــت یفتــه و اایشان را یا یدند که جایترس انوس مییاز اصحاب دق. را آ
رنــد؛ در ینکــه بمیا ایــرنــد و یانوس را بپذین اصحاب دقیز د یشان نیها قرار دهند تا ا انواع شکنجه

ابــن ( ا و آخــرت نخواهنــد داشــتیــاری در دند کــه رســتگیر یشان را بپذین این صورت اگر د یا
  .)٧٨ :٣ج ، ق ١۴١٢کثیر،

: ســدینو  یمــکهــف اشــاره نمــوده و به توریه اصحاب (ع) بحرانی به نقل از امام صادق  
مــان و یإن أصــحاب الکھــف أســروا اإل«عبــد اللــه (ع) قــال:  یر، عــن أبــیبصــ ی: عن أبیاشیالع«

کــه ایشــان  کنــد یمــنقــل  (ع)ابــو بصــیر از امــام صــادق  ».نیأظھروا الکفر، فآجرهم اللــه مــرت
دو بــار بــه نــد فرمودند: اصحاب کهف ایمانشان را مخفی و تظاهر به کفــر نمودنــد پــس خداو 

  .)۶١٣ :٣ج ، ق ١۴١۶بحرانی، ( دهد یمایشان پاداش 
ودن حفظ جان و مخفی ماندن و دور ب را هین آیکی از موارد مطرح شده در ای یسعدآل  
توانــد بــرای  ن موارد انســان مییدر ا از نظر او افتد. نشان به فتنه مییکه د  داند یم ییها گاهیاز جا

  د.یاری نماپنهان ک اش ینید خود و برادران 
ان یب ا؛ وار در راه خدیها و ترک د  ش و فرار از فتنهین خو یبه د  اصحاب کهف ادیعالقه ز 

ن راه، یــکــه انیشان است و ایترک ا ها وها و مفاسدی که سبب ناخشنودی از آن انیها و ز  بیآس
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، از دیگر مواردی است که آل سعدی در خصوص این آیــه بــه نده استیراه مومنان گذشته و آ
  .)۴٧٣ :١ج ، ق ١۴٠٨آل سعدی، نها اشاره کرده است (آ

، بــر انــد نمودهنقــل  )علــیهم الســالم(با عنایت به روایاتی که مفسران شیعه از ائمه اطهــار 
اساس این آیه مصلحت حفظ دین و جان، مجوز توریه است. مفسران اهل سنت نیز برای حفظ 

  .اند دانستهتوریه را جایز  ،جان و پرهیز از فتنه

  ماجراي سوگند حضرت ايوب (ع) -و
اٌب یَو ُخْذ بِ «  وَّ

َ
ــُه أ ا َوَجْدناُه صاِبرًا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّ [و بــه او ( »ِدَك ِضْغثًا َفاْضِرْب ِبِه َو ال َتْحَنْث ِإنَّ

ر و به او (همسرت) بزن و سوگند خود را یا مانند آن) را برگیهای گندم ( ای از ساقه بسته م]یگفت
 )کننــده بــه ســوی خــدا بــود  ار بازگشــتیم، چه بنده خوبی که بســیافتیبا یو را شکمشکن، ما ا

  ).۴۴(ص/
(ع) در حال بیماری به علت تخلفی کــه   حضرت ایوب این آیه آمده، تفسیر در كهچنان 

بزند،  نهتازیا از همسرش سر زده بود، سوگند یاد کرد که بعد از بازیابی سالمت خود، او را صد
اما بعد از بهبودی به لحاظ عالقه و محبتــی کــه بــه او داشــت و از طرفــی خــدمت و پرســتاری 
فداکارانه همسرش، از سوگند خــود پشــیمان شــد و در اجــرای آن تردیــد کــرد. او از یــک ســو 

شــد کــه آن حــد ســنگین را  توانست سوگندش را بشکند و از سوی دیگر دلش راضــی نمی نمی
  اجرا كند. وفادارش همسر بر

و خروج او از ایــن تنگنــا، راه  (ع)خداوند رئوف برای حل مشکل عبد صالح خود ایوب 
های گندم، جو، یا خرمــا و ماننــد  حلی شرعی به او آموخت که یک دسته چوب نازک از ساقه

یک بار بر بدن همسرش بنوازد. بنابراین اجرای حد به این شکل، نــوعی حیلــه آن را تهیه کند و 
و چاره جویی شرعی برای فرار از تنگنایی شرعی است کــه خداونــد متعــالی آن را بــه پیــامبرش 

  آموخت.
وی در این  است. جصاص ،از بین مفسران تنها کسی که از این آیه استنباط توریه نموده 

وه از خــود یــا دیگــران را ه جواز حیله برای انجام هر کار جایز یا دفع مکــر : این آیسدینو  یمباره 
  .)٢۶٠ :۵ج ، ق ١۴٠۵جصاص، ( رساند یم
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توریــه" را اســتنباط حکم فقهی" جواز  توان یماز منظر مفسران فریقین از آیات ذکر شده  
و هــدایت امــت  ،. با این توضیح کــه الزمــه توریــه، دروغ گفــتن نیســت، بلکــه مصــلحتنمود

  است. رابر مخالفاناستدالل و احتجاج در ب
علــیهم (و مفسران شیعه مالک جواز توریه بــا اســتناد بــه روایــات اهــل بیــت  از نظر فقها 
مفسران  و ، اما بر اساس اجتهاد فقها، مصلحت حفظ دین و جان و الزمه دینداری است)السالم

فتنه است که بــه اذن اللــه صــورت شرعی برای گرفتن حق و مقابله با  یا لهیحاهل سنت، توریه 
  گرفته و برای آن از اسلوب تعریض و مخفی کاری استفاده شده است.

در نظــام اخالقــی اســالم چیــزی بــه نــام  اساساً اگر ادعا شود که به گفته برخی محققان، 
دروغ مصلحت آمیز پیش بینی نشده است، ادعای گزافی نخواهد بود؛ بدین معنــا کــه در نظــام 

ت بشــر و جــا کــه ایــن دیــن بــا ماهیــغیــر اخالقــی اســت، امــا از آن مطلقــاً م دروغ اخالقی اسال
تمهیــدی اندیشــیده تــا کمتــرین  ،که به دام مطلق گرایــی در افتــداو آشناست بی آن یها ضعف

دروغ گفته شود و هر جا هم از سر ضرورت دروغی گفته شد، آثــار منفــی آن برطــرف گــردد. 
منظر، از قبیل دفع افسد به فاسد است؛ یعنی ما به کمک  خاص از این یتجویز دروغ در موارد
  .)۴۴۵ :١٣٨٢(اسالمی،  میکن یماز خطری بدتر پیش گیری  دروغی که بد است،

  گيري نتيجه
 در موارد ذیل فهرست نمود: توان یمبرایند نوشتار را  

 یکالمش است که با اظهار یخو  یبه قصد پنهان داشتن مراد اصل صرفاً ه یتور   ی ازنوع .١
نــه ینکه در کالم با عــدم نصــب قر یشود بدون ا یان میب ،متعدد است یمعان یذو وجوه که دارا

ماننــد اصــحاب ب مخاطــب شــود. یــنه منحرف کننده، موجب اشــتباه و فر یا با نصب قر یالزم 
 ایمان و محل حضور را مخفی نماید. کنند در زمان خرید،کهف به یکی از یارانشان توصیه می

برادر  (ع)یوسف  .کند یمایمان خود را کتمان  یلحزق .کند یممعرفی خود را بیمار  ع)(ابراهیم 
، از نظــر هیــتور  ازنــوع ایــن  . و ... کنــد یمران دیگر را به دزدی متهم خود را نگهداشته و براد
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ن ینکه عنــاو یمگر ا ،ز استیخود جا یبه خود ،قتیچون کتمان حق ؛ز استیجا مطلقاً اخالق، 
 .عه عارض آن شوده ممنو یثانو 

ن یــدر ا ؛ردیــگ یب و به اشتباه انداختن مخاطب صورت میه با قصد فر یگر تور ینوع د . ٢
اش نادرست و خالف واقع است و با عدم  یظاهر یکه معنا یقسم متکلم عامدًا با اظهار کالم

 ین منحرف کننده موجب اشتباه مخاطــب در فهــم معنــایا با نصب قرای یت قواعد دستوریرعا
آن بــدتر از  یزشــت وب است یچون مصداق فر  ،ستیز نیجا توریه نوع این .شود ید متکلم ممرا

 دروغ است.

مفسران شیعه با استناد به روایات رسیده از اهل بیــت از منظر مفسران فریقین باالخص . ٣
، حفظ دیــن، جــان و دینــداری الزمه توریه، دروغ گفتن نیست، بلکه مصلحت )علیهم السالم(

را در مــوارد حیــاتی  یبنا به حکم عقل و برای دفع افسد بــه فاســد الزم اســت حقــایق لذا .است
منافع و مصالح جامعه از جمله اصالح بین مــردم و ... کتمــان  نیتأممانند زمان جنگ یا برای 

     نمود.
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  كتابنامه
  کریم با ترجمه ناصر مکارم شیرازی.قران 

 مکتبــه النهضــه . بیــروت:ر کــالم المنــانیتفس یم الرحمن فیالکر  ریسیت ).ق ١۴٠٨آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر. ( .١

 العربیه.

 عربستان سعودی: مکتبه نزارمصطفی الباز.. تفسیر ابن ابی حاتم. )ق ١۴١٩ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد. ( .٢

 بیروت: دارالکتاب العربی. .زاد المسیر ).ق ١۴٢٢(ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی.  .٣

 . بیروت: داراحیاء التراث العربی..احکام القرآن). ق ١۴٢٢بن عبدالله. ( ابن عربی، محمد .۴

 .دار المعرفة: بیروت .میر القرآن العظیتفس ).ق ١۴١٢. (ریبن کث ول بن عمر ی، إسماعابن کثیر .۵

 . تهران: نشر ادب الحوزه.لسان العرب). ق ١۴٠۵( ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. .۶

، بهــار و تابســتان ١٢ تبریــز، فلسفی، دانشگاه یها پژوهش هینشر  معنای دروغ مصلحت آمیز..). ١٣٩٢اترک، حسین. ( .٧
٢-١۵. 

 . قم: موسسه النشر االسالمی.مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان). ق ١۴١٧اردبیلی، احمد. ( .٨

 . قم: بوستان کتاب.دروغ مصلحت آمیز). ١٣٨٢اسالمی، سید حسن. ( .٩

 . تهران: انتشارات دهقان.المکاسب المحرمه). ١٣٧۶انصاری، شیخ. ( .١٠

 . تهران: بنیاد بعثت.البرهان فی تفسیر القران). ق ١۴١۶بحرانی، سید هاشم. ( .١١

 نجف: مطبعه نجف.. الحدائق الناضره ).ق ١٣٨۶(. بحرانی، یوسف .١٢

 . تهران: انتشارات صدر.تفسیر جامع). ١٣۶۶بروجردی، سید محمد ابراهییم. ( .١٣

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.معالم التنزیل). ق ١۴٢٠بن مسعود. (بغوی، حسین  .١۴

 دار احیاء التراث العربی. بیروت: الکشف والبیان.. )ق ١۴٢٢ثعلبی، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم. ( .١۵

 . بیروت: دار احیاء التراث العربی.احکام القرآن ).ق ١۴٠۵جصاص، احمد بن علی. ( .١۶

 . بیروت: دارالعلم للمالیین.الصحاح). ق ١۴٠٧( جوهری، اسماعیل بن حمار. .١٧

 ).ع(مؤسسه آل البیت . قم: وسائل الشیعهحر عاملی، محمد بن حسن. (بی تا).  .١٨

 .مؤسسه اسماعیلیان. قم: تفسیر نورالثقلینق).  ١۴١٢حویزی، عبد علی بن جمعه. ( .١٩

 . بیروت: داراحیاء التراث العربی.بیغح الیمفات یار یکبالر یفسالت.). ق ١۴٢٠ر. (ن محمد بن عمی، فخر الدیشافع یراز .٢٠

 . تهران: المکتبه المرتضویه.مفردات الفاظ القرآن الکریم). ق ١٣٩٢راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ( .٢١

 . بیروت: دارالکتاب العربی.الکشاف ).ق ١۴٠٧زمخشری، جارالله محمد بن عمر. ( .٢٢

 ارالفکر.: د.تفسیر بحرالعلوم). ق ١۴١۶سمرقندی، نصر بن محمد. ( .٢٣

 .دار المعرفة: بیروت .الدر المنثور). ق ١٣۶۵سیوطی، جالل الدین. ( .٢۴

 ). تفسیر شریف الهیجی. تهران: دفتر نشر داد.١٣٧٣شریف الهیجی، محمد بن علی. ( .٢۵

 . قم: دفتر انتشارات اسالمی.المیزان). ق ١۴١٧طباطبایی، سید محمد حسین. ( .٢۶

 تهران: انتشارات ناصر خسرو.مجمع البیان.  ).١٣٧٢طبرسی، فضل بن حسن. ( .٢٧
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 ، بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان). ق ١۴١٢طبری، محمد بن جریر. ( .٢٨

 تهران: مکتبه مرتضویه مجمع البحرین.). ق ١٣٧۵طریحی، فخرالدین. ( .٢٩

 .مکتب االعالم االسالمی :قم التبیان. ).ق ١۴٠٩طوسی، محمد بن حسن. ( .٣٠

 مکتبه مرتضویه. ران:. تهلمبسوطا ).ق ١٣٨٧. (طوسی، محمد بن حسن .٣١

 . تهران: چاپخانه علمیه.کتاب التفسیر ).ق ١٣٨٠عیاشی، محمد بن مسعود. ( .٣٢

 . تهران: انتشارات صدر.تفسیر الصافی). ق ١۴١۵محسن. ( مألفیض کاشانی،  .٣٣

 (ع). ین علیر المؤمنیاصفهان: کتابخانه امام ام الوافی.). ق ١۴٠۶. (-------------------- .٣۴

 . تهران: انتشارات هجرت.المصباح المنیر ).ق ١۴٠۵حمد. (فیومی، احمد بن م .٣۵

 ، تهران: دارالکتب االسالمیه.قاموس قرآن ).ش ١٣٧١قرشی، سید علی اکبر. ( .٣۶

 .دار االحیاء التراث العربی بیروت: .الجامع الحکام القرآن .).ق ١۴٠۵قرطبی، محمد بن احمد. ( .٣٧

 دار الکتاب. . قم:تفسیر قمی .).ش ١٣۶٧قمی، علی بن ابراهیم. ( .٣٨

 . قم: بنیاد معارف اسالمی.زبده التفاسیر .).ق ١۴٢٣فتح الله. ( مألکاشانی،  .٣٩

 . تهران: انتشارات ا سالمیه.اصول کافی ).ش ١٣۶٢کلینی، محمد بن یعقوب. ( .۴٠

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.احکام القرآن). ق ١۴٠۵کیاهراسی، ابوالحسن علی بن محمد. ( .۴١

  .مؤسسة الوفاءت: بیرو . بحاراالنوار ).ق ١۴٠٣مجلسی، محمد باقر. ( .۴٢




