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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
 و اصل كه بررسي كرديم بعيد نبود كه بگوييم كه كذب اوليه عرض كرديم كه براي جواز توديه، اوالً از نگاه قاعده

نيست، اما از آنكه بگذريم، گفتيم كه روايات و آياتي هم مورد استشهاد قرار گرفته است. دو روايت را بررسي كرديم 

سوره انبياء بود كه در  وسهشصتمبحث مورد تمسك قرار گرفته است كه يكي آيه  اينو گفتيم چهار آيه هم در 

 أَنْتَ أَ« :ها گفتندآن كهوقتيت بزرگ را به جا گذاشت، ها را شكست و ببت بعدازآنكهقصه حضرت ابراهيم آمده كه 
 كَانُوا إِنْ فَاسْأَلُوُهمْ هَذَا كَِبيرُهُمْ  فَعَلَهُ بَلْ« :حضرت جواب داد )62(انبياء/»إِبْراهيم يا بĤِِلهَتِنا هذا فَعَلْتَ

 .)63(انبياء/»ينْطِقُونَ

گفته شده است كه در اين آيه، نوعي توريه وجود دارد. در بررسي آيه گفتيم كه دو احتمال اصلي در كليت اين آيه 
باشد كه تالي  شرطيه جزاء و جواب شرط مقدم باشد و جمله، جمله »كَبِيرُُهمْ فَعَلَهُ «است، يك احتمال اين بود كه 

توانند نطقي ها ميشود كه اگر اينمي طوراين »إن كان ينطقون فعله كبيرهم«است، در اين صورت  »كَِبيُرهُمْ فَعَلَهُ«آن 
جداي  »َكبِيرُهُمْ فَعَلَهُ«و  حمليه . احتمال ديگر هم اين بود كه اين جمله، جمله»فعله كبيرهم«گويم بكنند، من هم مي

شد كه احتمال اول، اين اشكال مطرح مي بنا بر. »كَبِيرُهُمْ فَعَلَهُ«باشد، نه  »فَاسْأَلُوهُمْ«از آن باشد و جواب شرط هم 
 وجود ندارد. »يْنطِقُونَ كَانُوا إِنْ«و  »كَِبيرُهُمْ فَعَلَهُ«اي بين مالزمه
ها نيست. گفتيم ها را شكسته است، تالزمي بين اينها سخن بگويند و بتوانند سخن بگويند، پس بزرگشان ايناگر آن

فرمودند كه چند جواب داده شده است. جواب اول، جواب مرحوم آقاي خويي بود كه مي سؤالبه اين اشكال، يا 
كنم كه بزرگشان انجام داده است. در جواب كنند، من ادعا ميها نطق ميدر حقيقت؛ يعني اگر اين »كَبِيرُُهمْ فَعَلَهُ «

ز مرحوم آقاي تبريزي بود كه فرمودند عرض كرديم كه اين خالف ظاهر است و مطابق با قواعد نيست. جواب دوم ا
دانيد در منطق قضيه حمليه و شرطيه داريم و شرطيه هم يا متصل كه مي طورهمانشرطيه اتفاقيه است،  اينجاشرطيه 

تالزم واقعي بين  و شرطيه اتفاقيه مطرح است. در شرطيه حقيقيه است، يا منفصل و در متصله هم شرطيه حقيقيه
تصاق و تالزمي باشد. آن دو است، بدون اينكه بينشان ا اتفاقيه صرف تقارن دارد، ولي در شرطيه مقدم و تالي وجود
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تالزمي ندارند؛ چون  باهماين دو تا  »قٌكان االنساُن ناطقاً فالحمارُ ناهإن «زنند اين است كه مثالي كه در منطق مي
نه اين دو علت و معلول هستند و نه  اينجار تالزم يا بين علت و معلول است و يا بين متضاعفين است، ولي د

شود حقيقيه. علت و متضاعفين. هر جا كه مقدم و تالي علت تامه و معلول باشند، يا اينكه متضاعفين باشند، اين مي
. اين »إن كان نهارُ موجوداً فالشمسُ طالعةٌ«، يا برعكس آن »إن كانتِ الشمسُ طالعةً فالنهارُ موجودٌ«معلول مثل 

إن كان عمرو أباً «تالزم واقعي است، يا اينكه متضاعفين باشند، مثل  اينجاشود حقيقيه و در و معلول تامه مي علت
است كه تضايف و يا علت و  آنجاييشود و ، اين أبوت و بنوت كه بيايد متضاعفين حقيقيه مي»لِزيد، فزيدُ ابن لعمرو

 و تالزمي ندارند و تالزمش يك نوع تالزم ادعايي است و قضيه داشتهمعلول باشند، در غير اين موارد صدق مقارن 
 )السالمعليهشود. اين فرمايش مرحوم آقاي تبريزي بود؛ يعني در حقيقت حضرت ابراهيم (شرطيه اتفاقيه مي

بت  كهاينهاي شكسته و است. بين نطق اين بت »كَبِيُرهُمْ فَعَلَهُ «ها علت براي خواستند بفرمايند كه نطق آننمي
شود. اتفاقيه مي ها را شكسته باشد، نه عليت و معلوليت تامه است و نه تضايف؛ بنابراين قضيه شرطيهبزرگ آن

گويند كنند، لذا ميخواهند قضيه را حقيقيه بگيرند و در تالي يك دخل و تصرفي ديديد كه مرحوم آقاي خويي مي
بينند گويند همين ظاهر است، اما ميايشان در تالي و جواب مياست.  »فعله«نيست، بلكه ادعاي  »فعله«تالي خود 

كه تالزم و التصاق به نحو علت و معلول يا تضايف نيست، پس اتفاقيه است. گفتيم فرمايش ايشان غلط نيست و 
 چيزي داريم، اما خالف ظاهر است. حقيقيه بشود. گونهاين

 )تعالي عليه اهللارضوان(ـ پاسخ امام خميني  3
فرمايند كه داده شده است از سوي مرحوم امام خميني است. ايشان مي سؤالسومين جوابي كه به اين اشكال، يا  

شرطيه نيست و از باب تعليق بر محال است.  درواقعشرطيه است، اما  »فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون«ظاهر جمله 
 وَ «فرمايد: اي كه ميليق علي المحال است. شبيه آن آيه، بلكه من باب تع»ليس بشرطيةٍ حقيقيةً«فرمايند: ايشان مي

شوند، مگر ها وارد بهشت نميگويند كه اينمي )40(اعراف/»الْخِياطِ سَمِّ  في الْجَمَلُ يَلِجَ حَتَّى الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ ال
شود بگوييم شرطيه نيست، البته نميشود، سوزن عبور كند؛ يعني اين اگر بشود، اين هم مي شتر از اين روزنه كهوقتي

گردد و شود و به همان قضيه اتفاقيه برميبلكه اينجا شرطيه است و تعليق بر محالش همان قضيه اتفاقيه مي
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دو امر  اينجاتواند آن كار را انجام بدهد. در توانند نطق بكنند، بت بزرگ هم ميها ميخواهد بفرمايد كه اگر اينمي
 گردد.شرطيه آمده است، فلذا اين تعليق بر محال در حقيقت به قضيه اتفاقيه برمي صورتبهها محال است كه اين

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
كلمه، متصور  معنايتمامبهرابطه و تالزم را حقيقي بگيريم  اينجاداد اين است كه اگر در  اينجاشود در پاسخي كه مي

 حقيقي متصور نيست، فلذا اگر پذيرفتيم كه اين جمله شرطيه و نيست و اگر بخواهيم جمله شرطيه بگيريم، اين تالزم
نوعي قضيه اتفاقيه است، منتها اتفاقيه محض نيست. در منطق  ناچاربهجواب شرط است، در اين صورت  »فعله«

اقيه و حقيقيه آن است كه يا عليت تامه بين شرط و جواب و جزاء ه است و يا اتفيگفتيم كه قضيه شرطيه يا حقيق
شود، منتها اين اتفاقيه ذو مراتب و درجات است. گاهي دو امري كه هم اتفاقيه مي غيرازاينباشد، يا تضاعف باشد، 

طقٌ فالحمارُ كان االنسانُ نا إن«دهيم، مثل ربطشان مي باهمها را اتفاقي اين صورتبههيچ ربطي به هم ندارند، 
 اگرچه .آوريمدرمييك جمله شرطيه  صورتبه باهمربط را كه يك نوع شرطيه اتفاقيه است كه دو چيز بي »قٌناه

ربط نيستند ولو در حد عليت تامه هايي داريم كه خيلي هم بيربطي به هم ندارند، اما يك نوع اتفاقيه اين دو امر هيچ
است ولو اينكه  ترقبولقابلتر است و ها دلچسباست، اين نوع اتفاقيه هانيست، اما يك مالك مشتركي بين آن

قطعي و صد در صد بين اين دو امر نيست تا حقيقيه بشود، اما يك نوع ارتباط منطقي و واقعي بين اين دو  مالزمه
د، بلكه اتفاقيه نيست كه فقط يك نوع باش گونهاينگوييم، جمله شرطيه اتفاقي كه مي بنابراينشرط و جزا است؛ 

شود؛ داراي عرض عريض و مراتب است و تشكيكي است و عرض آن از جايي كه اتفاقيه محض است شروع مي
اعدادي وجود ندارد و جايي كه رابطه عليت و معلول قطعي  يعني از جايي كه بدون مقدم و تالي است كه هيچ رابطه

إن كانتِ الشمُس «گوييم كه آن حقيقيه است ، مثالً گاهي مييك تأثيري هم دارد حالدرعيننيست ادامه دارد، اما 
نهار موجود است كه اين  وقتآنشمسي چنين باشد،  گوييم كه اگر منظومه، اما گاهي هم مي»طالعةً فالنهارُ موجودٌ
م اتفاقيه شمسي دارد در پيدايش روز تأثير دارد، منتها تأثيرش به نحو عليت تامه نيست، اين ه نظامي كه منظومه
شود و چيزي بين حقيقي و اتفاقيه است؛ زيرا اين شكل نظام اي كه اندك تالزمي هم در آن ديده مياست، ولي اتفاقيه

شمسي، در پيدايش چنين روزي مؤثر است. طلوع شمس جزء اخير علت و علت تامه است و لذا حقيقيه  منظومه
اي كه ندارد، اما يك نوع تالزم دارد و اين اتفاقيه است، اما اتفاقيه، اما مراتب ديگر آن ولو اينكه عليت تامه شودمي
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تر است، پس ظاهراً در اين آيه اگر جمله را شرطيه بگيريم همان فرمايش اتفاقيه را بايد بپذيريم؛ يعني قابل توجيه
د كه گفتند تعليق آقاي مرحوم آقاي تبريزي فرمودند، به نحوي شايد روح فرمايش مرحوم امام هم همين باش آنچه

ربط باشند و دو موضوع نيست كه تالي و مقدم، جزاء و شرط آن بي گونهايناي است كه بر محال است، منتهي اتفاقيه
ها ها همه از آن چوبيك ربط هم دارند و ربطش اين است كه اين بت ربط را بخواهيم در ظاهر ربط دهيم، بلكهبي

ها را صاحب شعور و كرده است. اگر اينفرقي نمي باهمها ودند و داستان اينهايي بودند كه تراشيده بو يا سنگ
قطعي بين  است و مالزمه تصورقابلترشان بقيه را بزند، است و هم اينكه بزرگ تصورقابلآگاهي بدانيم، هم نطقشان 

است و آن ريشه اين است كه  ولقبقابلها اين هردويگردند كه اگر باشد برمي ها نيست، ولي هر دو به يك ريشهاين
است و هم اينكه يكي بيايد  قبولقابلچيزي باشد هم نطقش  جوراينها صاحب علم و آگاهي و تعقل باشند، اگر آن

كند و از شرطيه اتفاقيه است؛ بنابراين وجهي در كار است كه اين را تصحيح مي قبولقابلبقيه را بكوبد و از بين ببرد 
كند. شايد فرمايش آقاي تبريزي و حضرت امام هم به همين برگردد، پس شرطيه اتفاقيه ميمحض بودن، خارجش 

 كنيم.دو نوع است كه به آن اشاره مي
 شرطيه اتفاقيه محضـ  1
اي كه يك ربط واقعي بين تالي و مقدم، يا شرط و جزا هست، البته نه آن ربطي كه اين دو را كامًال شرطيه اتفاقيهـ  2

ها صاحب علم و اين هم همه برفرضارتباط باشد. نيست كه بي گونهاينمالزم بكند، ولي يك نوع ارتباطي است. 
ه در اين حد باشد كه بتواند بگويند، ولي قطعي وجود ندارد و ممكن است مالزم آگاهي و قدرت باشند، باز مالزمه

ها را به هم ربط دارد. اين شود اينمشتركي است و مي اين ريشه يك ريشه حالدرعيننتواند كاري انجام بدهد، ولي 
 اي است كه فيه نوعٌ مِن التالزم و الربط.ارتباطي محض نيست كه بشود اتفاقيه محضه، بلكه يك اتفاقيهيك بي

 بنديجمع
س در وجود معلول بايد علت تامه باشد، ولي در عدمش همان نفي أحد االجزاء هم كافي است. اين قضيه االتفاقيه پ

و لذا  و الحقيقيه براي اين است كه بگويد كه اين دو يك علت مشترك؛ يعني جزء العلة مشتركي دارند كه آن نيست
فاي احد اجزاي علت كافي است، نه در انتفاء جميع اجزاي نه اين است و نه آن، چون نفي معلول، در نفي معلول و انت
آيد كه فرمايش آقاي خويي وجهي ندارد و چون راهي نداريم علت و لذا اگر اين جمله را شرطيه دانستيم، به نظر مي
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محضه  فاقيهشود، پس بايد بگوييم كه اتفاقيه است، منتها اتمي معناتمامبه حقيقيه تا بگوييم كه اين قضيه يك شرطيه
 سهيم هستند. باهمها در يك علت مشتركي است كه فيه نوعٌ من التالزم. به اين دليل كه اين نيست، بلكه يك اتفاقيه

 )حفظه اهللا(نظر استاد 

اين خالف ظاهر  كهدرحالياند از طريق قائل شدن به شرطيه، توريه را كنار بگذارند، حقيقت اين است كه خواسته
دهد و اضراب هم دارد و در آيه آمده است كه ها ميجواب به آن »كَبِيرُهُمْ فَعَلَهُ«آيه اين است كه  آيه است، ظاهر

و اين با جمله حمليه متناسب است، نه  »كَِبيرُهُمْ فََعلَهُبل « نهگويد گويند تو انجام دادي و ابراهيم ميها ميآن
 عرض كرديم.هايي بود كه شرطيه، ولي اگر شرطيه باشد اين بحث

 تكمله ثمره احتمال دوم
اگر احتمال دوم را بپذيريم و به ظاهر آيه معتقد شويم و بپذيريم كه ظاهر اين جمله جواب نيست، بلكه جمله حمليه 

فرمايد: ، حضرت هم مي»ِبĤلِهَتِنا هذا فَعَلْتَ أَنْتَ أَ«كنند كه مي سؤالها مستقله و در جواب آن سائالن است؛ يعني آن
اي است كه جدا است. اگر ، جمله شرطيه»إن فسألوا من كانوا ينطقون«و جمله تمام شده است.  »هذاكَِبيرُهُمْ  فَعَلَهُ«

 شود.هاي سابق مطرح مياين احتمال دوم را بپذيريم، ديگر بحث توريه است و همان بحث

 سؤال
ها را دانيم كه آن بت بزرگ آنرا توجيه كرد؟ زيرا مي لهمسئجمله حمليه شد، چگونه بايد  »كَبِيرُهُمْ فَعََلهُ« اگر جمله

 نشكسته بود.

 )عليهاهللاسالم(توجيه كالم حضرت ابراهيم 
 چند جواب داده شده است: اينجاگفتيم در 
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 جواب اول
-توريه مي »فعله«توريه باشد. به اين بيان كه در مفهوم  »كَبِيرُُهمْ فَعَلَهُ «جواب اول اين است كه كالم حضرت؛ يعني 

؛ يعني بزرگ اين قوم و مقصود خود حضرت است، نه آن بت، ولي مردم »هم«يا همان ضمير  »كبير«كند و مفهوم 
 شود.ظاهر كالم حضرت را برداشت كردند. اين يك جواب است كه با آن، مشكل حل مي

 جواب دوم
بگويم كه كالم حضرت كذب بوده است، ولي  كهاينهم همان چيزي بود كه قبالً عرض كرديم،  دوماحتمال يا جواب 

ها بوده است و بر اساس آن، كذبي از حضرت صادر تري كه در هدايت آناز نوع جايز آن، به دليل مصلحت مهم
 شده است.

 ثمره اين دو جواب
وضوعاً و م اينجادانند، كالم حضرت در گفتيم بنا بر احتمال يا جواب اول و طبق نظر كساني كه توريه را كذب نمي

 تخصصاً كذب نيست، ولو اينكه ظاهرش به لحاظ خبري يك كذب خبري است، ولي به لحاظ مخبري كذب نيست.
بنا بر احتمال يا جواب دوم هم گفتيم كالم حضرت به لحاظ موضوعي كذب است، منتها به لحاظ حكمي كذب  

ن بود كه در جلسه قبل مطرح شد، اما ادامه نيست؛ زيرا اين مورد از مستثنائات كذب است. اين دو جواب و ثمرات آ
 بحث

 جواب سوم
جواب سوم از سوي مرحوم آقاي طباطبايي مطرح شده است و آن اين است كه اين آيه در مقام احتجاج است و در 

اي او را به زمين بزنند. در اين آيه شوند تا در يك نقطهاين مقام اين نوع بيان رايج است كه همراه با خصم مي
، »فسألوهم إن كان ينطقون«گويد ها را برگرداند، ميبعد براي اينكه آن ،»هذاكَبِيرُهُمْ  فَعَلَهُ«حضرت فرموده است 

 اللَّيْلُ  َعلَيْهِ  جَنَّ َفَلمَّا«مثل  »كَِبيرُهُمْ فَعَلَهُ«خواهد بگويد كه فعله كبيرهم نيست. پس برويد از خودشان بپرسيد. مي
در مقام احتجاج  »يهذا ربّ«يا  »كَبِيرُهُمْ فََعَلهُ«شود. است كه همراهشان مي )76(انعام/»رَبِّي هذا قالَ كَوْكَباً رَأى
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 شود همراه كسي شد، بدون اينكه اعتقادي بهاست و كالمي كه در مقام احتجاج باشد، كذب نيست. به اين بيان كه مي
 آن را از بين ببرد. اين كالم عالمه طباطبايي است. وقتآناو داشته باشد و در جاي خودش 

 )رحمة اهللا عليه(انواع داللت از منظر شهيد صدر 
در اصول، در كتاب حلقات دارند كه داللت دو گونه است: تصوريه و تصديقيه، داللت  )رحمة اهللا عليه(شهيد صدر 

تصديقيه هم از نظر ايشان دو گونه است: داللت تصديقيه اولي و ثانيه و اين تعبيري است از اراده استعمالي و اراده 
اي هم نباشد، اين كلمه و گر ارادهجديّه. از نظر اصوليون جمله يك داللت تصوريه دارد كه همان خبريه است؛ يعني ا

كند، ولو اين جمله از آدم خواب و يا از يك دستگاهي شنيده بشود. اين داللت جمله دارد از يك جايي حكايت مي
داللت تصديقيه يا اراده استعماليه كه به  شودميشود، اين اين جمله مي كسي پشتوانه اراده كهوقتيتصوريه است، اما 

رد كه اين لفظ و اين جمله، اين معنا را دارد و گوينده هم همين معنا را اراده كرده است؛ يعني اين لفظ و اين توجه دا
كند، اما هميشه كند و معني را از اين لفظ اراده ميخودش استعمال مي اين معني را در مقام تصور و مقام اراده

اولي، گاهي هست و گاهي نيست،  همين باشد و آن ارادهنيست كه اراده او در عمق ضمير او هم مطابق با  گونهاين
گويد كه اآلن روز است، اينجا هم تصميم دارد و اراده كرده است كه اين جمله را در معناي خودش به مثالً وقتي مي

ي جمله را به جديه در اينجا نيست؛ يعن را پذيرفته است، اما گاهي ارادهكار ببرد و هم واقعاً به اين اعتقاد دارد و اين 
گويد و داعي او جدي نيست، بلكه يك داعي ديگري است. اگر از جمله آن استعمال اول را كه عنوان شوخي مي

مشترك بين شوخي و جدي و حاالت مختلف است، اراده كرده است و از اين لفظ آن معنا را اراده كرده است، اراده 
 .گوييم اينجا اراده جديه هم داردمياو استعمالي است، اگر انگيزه جدي هم داشته باشد 

 هاي متصور در ارادهحالت
 متصور است: اينجاسه حالت در 

 حالت اول
 او نه استعمالي است و نه جدي. انسان خواب است و توجه ندارد، اراده كهوقتي
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 حالت دوم
او اراده دارد و  اينجاها است. در كند، ولي در حالت شوخي و بازي و امثال اينگاهي انسان قضيه را استعمال مي

 استعمالي است. اينجامعنا را تصور كرده است و لفظ را هم در معنا استعمال كرده است و لذا اراده او در 

 حالت سوم
خواهد اين را افاده بكند، اين اراده جديه حالت سوم اين است كه عالوه بر اين، واقعاً هم به اين پايبند است و مي

استعمالي او  اراده اينجادر  »أُوفُوا بالعقُود«فرمايد: نيست. وقتي مي گونهاينها بته در عام و خاص و اينشود، المي
جدي او يك چيزهايي از  اش يك تخصيصاتي به اين وارد شده است و در عمق ارادهجديه عام است، ولي در اراده

 است و عام است. »قوداوفوا بالع«اين عام زده شده است، ولي در مقام استعمال 

 بنديجمع
از لحاظ  كهاينجديه در طول اراده استعمالي است؛ يعني بعد از  . ارادهجديه است و گاهي ارادهاراده گاهي استعمالي 

اش جدي است و يا اراده جدي گوييم كه يا ارادهمي وقتآنرود، استعمال و ظهور عرفي در لفظ و در معنا به كار مي
هم در اين  قبالً گفتيم كذب مخبري است، نه خبري و اراده آنچهق با همين است و يا نيست. پس طبق او هم مطاب

 كذب دخالت دارد.

 اصل در تطابق اراده
توانيم استعماليه است، اين از اصول بسيار محكم است؛ يعني نمي جديه با اراده الزم است بدانيد كه اصل، تطابق اراده

 گويد اصل تطابق ارادهبگوييم كه شايد اراده جدي او اين نباشد. اين همان اصالة الظهور است كه مي طوريهمين
داديم كه اين عام، عام نباشد، بلكه خاص باشد و اي احتمال ميجديه با استعماليه است، اگر اين نبود در هر جمله

گوييم كند و اينكه ميكند، يا تقيه ميه دارد شوخي ميداديم كاي احتمال ميهزار استثناء داشته باشد و در هر جمله
اصل عدم تقيه است؛ يعني همين تطابق اراده جدي با اراده استعمالي. اين اصل بسيار اصل مهمي است، اگر اين اصل 

 دانيد كه اگر به ظهورات تمسكها تمسك كرد. ميشود در هيچ جا به ايننباشد، براي كشف اراده موال اصالً نمي
خوانيم يا سخن اش را كشف كنيم؛ يعني قرآن و روايت را كه ميواقعي كنيم براي اين است كه از سخن او، ارادهمي
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او را كشف بكنيم. براي كشف اراده اول بايد ظهورات سطحي  خواهيم از اين سخن او ارادهمي شنويم،كسي را كه مي
استعمالي را تنظيم  جدي او مطابق است، پس بخشي از اصول اراده ها با ارادهرا درست كرد و اصل اين است كه اين

گوييم كه موال مي وقتآنها با آن اراده واقعي موال تطابق دارد. گوييم كه اينكنيم و با يك اصل كلي هم ميمي
 او است و اين حكم موال است. اين ارادهخواهد اين را بگويد و مي

 مالك در كذب
 مطرح است اين است كه آيا مالك در كذب همان اراده استعماليه است يا اراده جديه؟ اينجاكه در  سؤالي

اگر مالك در كذب كه همان كذب مخبريه است، اراده استعمالي باشد؛ يعني كه او در مقام استعمال، قضيه حمليه را 
شود كذب و در شوخي مي برد كه مطابق واقع نيست، ولو داعيه او داعيه شوخي است، ايندر يك چيزي به كار مي

جديه است و داعي او هم در اين  اما اگر گفتيم مالك اراده ؛هم اراده استعمالي وجود دارد، ولي اراده جديه ندارد
كذب  وقتآنخواهد همين را خبر بدهد نه از باب شوخي و يا چيز ديگري، استعمال داعي جد بود؛ يعني واقعاً مي

 اشد، ديگر كذب نيست.و اال اگر داعي او جد نب است

 بنديجمع
جديه است؛ يعني كافي نيست كه  استعماليه و تصديقيه اولي فقط نيست، بلكه مالك اراده مالك در كذب، اراده 

شود كذب، اما اگر داعي مي وقتآناخبار جدي باشد،  بگوييم كذب در جايي بايد باشد كه اراده استعمالي و با انگيزه
 شود.نمي جد نباشد، ديگر كذب

 )رحمة اهللا عليه(توجيه فرمايش عالمه طباطبايي 
 فَعَلَهُ «پردازيم. در توجيه فرمايش مرحوم آقاي طباطبايي بايد گفت كه اين بعد بيان اين مطالب به ادامه بحث مي

، كذب نيست؛ زيرا به داعي احتجاج است، نه اينكه بخواهد از واقع خبر بدهد، بلكه در مقام اراده »هذا كَبِيرُهُمْ
دهد، نه در مقام جد و داعي او داعي احتجاج است، مثل داعيِ هزل. اگر داعي هزل بود، ديگر استعماليه خبر مي

استهزاء، داعي تعجيز و نيز داعي امر  كذب نيست. اگر داعي جد باشد، كذب است، اما اگر ساير دواعي، مثل داعي
هم داعي احتجاج و مناظره است و در مقام مناظره و احتجاج اصًال  اينجاحقيقي و... باشد، اين ديگر كذب نيست. 
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سخن بگويد كه او  ايگونهبهكاري به برداشت خصم نداريم. اينجا جاي توريه هم نيست. توريه اين است كه گوينده 
داشت كند. توريه به اين منظور است كه طرف را به اشتباه انداخته و ظاهر را برداشت كند، ولي مقام اي ديگر برگونه

احتجاج و  احتجاج، مثل مقام توريه نيست. حاالت خود انسان را ببينيد: گاهي انسان به توريه توجه ندارد، انگيزه
را بدهد، البته براي اين است كه اين دواعي ديگر  خواهد اين خبرها را هم ندارد، بلكه واقعاً ميشوخي و اين حرف

. بيندازددهد و داعي او جد است، براي اينكه او را به اشتباه دواعي توري است و او به جد دارد اين خبر دروغ را مي
گويند كه حضرت ابراهيم در مقام احتجاج و مناظره است اين فرمايش مرحوم آقاي طباطبايي است؛ زيرا ايشان مي

 لذا سخن او كذب نيست. و

 )حفظه اهللا(نظر استاد  
مصلحتي  در توجيه فرمايش عالمه بايد گفت كه الزم نيست كه ما بگوييم كه توريه است و يا كذبي است كه در آن 

وجود داشته است، اينجا نه كذب مصلحت دار است و نه توريه است، بلكه در مقام احتجاج است و كذب نيست. 
گويد تا در احتجاج چيزي مي كهايناست؛ يعني اين ديگر زرنگي شخص است كه در عين  جمعقابلالبته با توريه 

 مسئلهبا توريه است، ولي اصل  جمعقابلبرد و اين مانعي ندارد و همراه طرف بشود، يك نوع توريه هم به كار مي
احتجاج باشد، چون داعي جد نيست، كذب ها در مقام احتجاج است و هر جايي كه انسان در مقام اين است كه اين

 كند.صدق نمي

 

 

 


