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Abstract 

From the viewpoint of some popular jurisprudents 

(al-Maliki and Han'ablah), if one considers the al, 

The principle in contracts is the terms of the 
contract, not its words or its root word what is 

attributed to the Ima'im and Shafi'i is the validity 

of the contract and the principles. Not in its 

intentions and meanings, but in fact, in the 

Imamiyyah jurisdiction, on the one hand, it is one 

of the prestigious terms in the contract, and on the 
other hand, the rule of al-Aqud is a subsidiary of 

Laqsud, which holds the heart of the covenant. It 

means that the word is literal in the same sense, 
and in order to be bold it wants to use the word, 

whether it is sex or news that testifies Rejection, if 

there is no intention, there will be no contracts in 
worship or transactions, and the rhetoric alone will 

not be in the Imamiyyah jurisprudence according 

to the rationale and the principle of corruption in 
the contract, from various Shafi'is, indicating 

various beliefs. The literal sufficiency alone is the 

examination of the citation of Torah in contractual 
terms which is apparently inaccurate and in the 

context of the intentions and meanings of the 

validity of the contract, and it has led us to 

consider what position the Torah in the plural 

between literal and meaning will have in the 

contract. If there was a conflict, how would this 
conflict, and how to respond to it, be avoided? 

Law, and as permitted by half-truth be blocked. 
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 طرح مسأله   

توریه در لغت به معنای پنهان کاری ، پوشاندن مقصود ، افشا نکردن راز ، است و در معنای اصطالحی  

، 1۷۹۱)سیوطی ،1سخنی گفته می شود که مراد متکلم خالف آنچه است که بر زبان می آورد  در فقه به

( توریه عالوه بر کالم به نظر برخی از فقهای اسالم می تواند با عمل ۷۹ / 1،  1۰۴۱وجرجانی ،۲۲۲ / ۲

ز توریه به جوا و امامیه تحت عناوین متفاوت . مانند معاریض ، تاویل و تقیه  قائلاهل سنت فقهای  باشد،

درخصوص ( ۲۷۱ /، 1۰1۱،11،شهید ثانی ۰۹۴ / ۱، 1۱۹۷،عسقالنی ،۲۱1 /، ۱)ابن قیم ،بی تا ،   اند

،  استناد شده که کمترمورد اختالف فقها می باشد ۲یآیات و روایات جواز توریه در مواردی خاص، به  

ر از جمله  صحت عقودی که در آن آنچه مراد ما در این بحث می باشد جواز تعمیم توریه به موارد دیگ

قصد با عقد از یک طرف یا لفظ با معنا ، از جهاتی دیگر دارای تعارض می باشد و همخوانی ندارد  که 

مورد مناقشه قرار می گیرد تا روشن شود جایگاه توریه در تجمیع بین لفظ و معنا در عقود به چه صورت 

ان در جواز صحت یا ، عدم صحت  عقود  یا ایقاعات بهره خواهد بود در این جایگاه ، از توریه نمی تو

برد زیرا اکراه در عقود و ایقاعات مانع تحقق عقد یا ایقاع خواهد شد و در صورت اکراه ، همین که مکره 

( در ۲۷۴ / ۱،نووی بی تا، ۱۲ /،1۰1۲باشد کفایت می کند و نیازی به  وجوب توریه نیست  )انصاری ، 

فظ جان  در صورتی که می توان از کذب یا توریه بهره ببرد ارجحیت با توریه می حالی که در موارد ح

،( لذا در مواردی از جمله ۱۴ /باشد هرچند فرد مضطر از دروغ نیز می تواند بهره ببرد )انصاری ،پیشین

طالق در صورت اکراه ، نمی شود حکم به وجوب استفاده از توریه داد لذا خود اکراه جلوی عقد را 

واهد گرفت مگر اینکه لفظ را جدا از معنا در نظر بگیریم و به آن اعتبار بدهیم آن قولی که برخی از خ

شافعیان معتقد به آنند ،  که در اینصورت حکم به بطالن طالق دشوار خواهد شد ،از این جهت اگر ما 

                                                           
 همراهی او با گوینده اینکه به مجاب را شنونده و داشت خواهد باطن در متفاوتی های داشت بر که پهلو چند نقل و کالم سازی ظاهر - 1

    نماید می دارد ای عقیده هم و
( در باره ی سخن دوپهلوی حضرت ابراهیم با ۷۳)صافات/  :سَقیمٌ اِنّی الفَق النجومِ، فی نَْظرَةً از جمله آیات مورد استناد توریه ، فَنَظَرَ - 2

که حضرت ابراهیم می فرماید کار شکستن بتها  کار بزرگترین بتهاست ،وموارد متعددی از  ۹۴انبیاء  (هذا کَبیرُهُمْ فَعَلَهُ بت پرستان ،) بَلْ 

 (11۳/  ۸، 1۷۳1ن از شر کفار جایز می داند )عسقالنی ،روایات که پیامبر توریه را در جهاد و سفر در جهت پناه ماند



 

 خمسه مذاهب در معنا با لفظ تجمیع به رویکردی با عقود در توریه جایگاه / 13

 

 

 ود باشیم ، مسائلی ازعقود را با الفاظ و معانی توامان درنظر بگیرم و قائل به صحت ظاهر و باطن عق

جمله تعمیم توریه در عقود و مبحث اکراه در آن به جهت اضطرار خارج از موضوع سوء استفاده از قوانین 

قرار می گرید و در شریعت هیچ مجوزی برای تعمیم توریه  به موارد ی که نیت آن ، نیل به  اهداف ، 

یم لفظ به تنهایی می تواند مبرز باشد و همین اغراض  و سود شخصی است  ،داده نمی شود واگر قائل باش

که ظاهر افعال درست باشد،  دست مکلفین و طرفین عقد در ظاهر سازی افعال و استناد به توریه در 

جهت توجیه اقوال و افعال خویش باز خواهد شد و این مورد خالف مقاصد ، اهداف و اغراض شاعر 

یر قول مشهور فقهای امامیه در آنچه تحت عنوان باب مقدس به جهات مقاصد الشریعه خواهد بود نظ

ی حفظ ه»مشروعیت حیل شرعی به آن استناد می نمایند از جمله این تعبیر در بکارگیری حیل شرعی 

حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع اگر « ظواهر قوانین الشرع و ان کان روحها غیر موجوده 

(، در این باب می بایست در صدد   1۰ / 1۱۳۴)مکارم شیرازی  ،چه روح قانون وجود نداشته باشد . 

توجیه برآیم که منظور موارد خاصی است که جواز آن به استناد به روایات امامیه صادر شده و تحت 

عنوان راهکارهایی در جهت برون رفت از تنگناها و مضایق بوجود آمده و به لحاظ مفهمومی ، موضوعی 

مباحثی که تحت عنوان ظاهر سازی در جهت عکس اهداف شریعت عمل می  و مصداقی خارج است از

کند ، لذا اگر ظاهر و باطن االعمال طبق حدیث نبوی االعمال بالنیات ، توامان با هم مد نظر باشد و قاعده 

ا هی این باشد  که عقد توامان باید  با قصد ، نیت ، الفاظ و مبانی در کنار هم درنظر گرفته شود ،  و این

شرط در ، صحت عقد باشد  ، از طرفی  هر راه برون رفتی که بر مفاد معانی و مقاصد عقد یا از طرفی 

ید ددیگر بر لفظ یا مبانی عقد لطمه وارد نماید از لحاظ شرعی و قانونی در حکم جوازآن می بایست تج

 .نظر شود
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 جنبه ی نوآوری تحقیق 

از توریه نمی توان در جواز استفاده از برخی حیل   جنبه ی نوآوری تحقیق از این منظر است که

استفاده کرد ، توریه در اثبات حد ، یا عقود ، محل استناد قرار نمی گیرد آنچه مهم است الفاظ بعالوه ی 

صحت نیات است و با سخن به تعریض گفتن نمی شود حکم به جواز یا عدم جواز اعمال ، عبادات ، یا 

 معامالت داد .

 ف تجمیع لفظ با معنا در عقود در مذاهب خمسه وجه اختال

عمده ی اختالفات فقهای اهل سنت در خصوص قصد و معنا در عقود مربوط می شود به تعبیرات آنها از 

 عقود و در وجه اعتبار بخشی از لحاظ معنا و لفظ ،تقریبا هم نظرند ، از جمله :

بخاطر الفاظ و مبانی آن )هواوینی،  : اعتبار عقود بخاطر مقاصد و معانی آن هاست نه احناف

(  ارزش عقود به معنای آن است نه به لفظ )سرخسی ۲۲۳/ ۲، حموی ، بی تا ، 1۲ / 1بی تا ، 

 / 1(، ارزش در عقود به معانی  آن بدون در نظر گرفتن الفاظ می باشد)ابن نجم ، 1۲۰ / ۹، 

م 1۷۳۲ر ظاهری الفاظ )کاسانی ، ( ، اعتبار در عقود از معنای آن نشأت می گیرد نه از صو۲۴۹

 ،11 ،/ ۰) 

رد ورت نمی گیص: در احکام شرعی ترتب اثر در معامالت و عبادات بدون قصد و نیت  مالکیه

(، در این تعبیر عبادات نیز وارد می شود بخاطر شمول االمور ۱۲۱و۲۱۱ /۲،  1۰1۳)شاطبی ، 

 د اگر تعارض در قصد و لفظ پیشبمقاصدها ، جمع بین نیت و مقصد می باید جمعی حسنه باش

قائل به این هستند که  هبیاید سوال می شود که کدام یک ارجحیت دارد و مقدم می شود مالکی

 (۲۰۳/ 1۷قصد و معنا ارجحیت پیدا می کند )خرشی مالکی ، بی تا ، 

ه معانی است (، اعتبار عقود ب۱۱۲و۱۱1 /۲۴،ارزش و اعتبار عقود به مقاصد آنهاست )ابن تیمیه  حنابله:

( ،  ، 1۱۰ / ۱۱م، 1۷۳۹نه به الفاظ ، اعتبار عقود به معانی و مقاصد آن است نه به مجرد لفظ)ابن تیمیه 

ابن تیمیه و ابن قیم  بر این نظرند قصد در عقود معتبر است و کل این معانی برمی گردد به اینکه قصد و 

تیمیه تصریح می کند عقودی صحیح است که  (، ابن1۴1 / ۱معانی عقود صحیح باشد )ابن قیم ، پیشین 
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داللت قول ، فعل و مقصود آن صحیح باشد نکته ی مشترک بین تمامی این تعابیر این است که آنچه دارای 

اهمیت است در عقود قصد و معنای آن  می باشد و با فعل و قصد صحیح عقد به سرانجام می رسد ، و با 

داشته باشد نافذ باشد یا نباشد بستگی به قصد و نیت طرفین لفظ فقط عقد آغاز   می شود ولی صحت 

  .د که نشانگر قصد ، نیت و عمل استدارند و قبول رکن اساسی بحساب می آی

: اختالف شافعی و دیگر مذاهب بر سر مسئله ی رضا در عقود است ، در عقد برخی از فقهای  هشافعی 

ند برخی از فقهای شافعی بر این باورند  رضا از امور عامه عالوه بر ایجاب وقبول رضا را شرط می دان

خفیه است و فقط خداوند از آن آگاهی دارد و دو طرف عقد ممکن است نسبت به آن بی اطالع باشند 

(مخالفین  این نظر می گویند عقود زیادی با افعال بدون لفظ صورت می ۱/ ۲)انصاری شافعی ،بی تا 

عقد باید با لفظ صورت بگیرد و عقد باید تصریح شود )سرخسی ،  گیرد در این باره سرخسی می گوید

(، عمل همراه با قصد به عبادات تکلیفی تعلق می گیرد به اشیاء بیرونی تعلق نمی گیرد)شاطبی 11 /پیشین ،

( در مقابل ایشان ابن تیمیه حنبلی می گوید  ، می بایست تمام ارکان عقد از قول ، فعل ۱۲۰ / ۲،پیشین ، 

اعتبار عقود به اهداف و معانی آن است نه به الفاظ و » 1صود  درجهت صحت عقد باشد و قاعده ی و مق

 (1۴۱/،1، 1۱۷۷به آن تعلق می گیرد )ابن تیمیه ،«مبانی آن  

ابن قیم می گوید ، ارزش عقود به افعال حقیقی آن است و مقصاد آن و آنچه قصد کرده 

در نظر گرفتن ظواهر الفاظ مهم اند و نقش تعیین  اند مالک اعتبار می باشد و مقاصد بدون

( ،پس باید نیت در عقود با لفظ ۷۱/ ۱کننده در صحت و بطالن دارند  )ابن قیم ، پیشین ، 

آن جمع شود آیا ارزشی در عقود می توان بدون در نظر گرفتن قصد و حقیقت معنای آن 

یح است ، در این مورد در نظر گرفت ،؟ چه کسی می تواند بگوید عقد بدون قصد صح

اگر لفظی با کنایه  یا من باب توریه بر زبان آورده شود چگونه می توان برای آن قائل به 

                                                           
 ،العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی ال لأللفاظ والمبانی - 1
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جواز شد ؟ چگونه می شود آن معنا و مقصودی که تغییر یافته است و امکان دارد فسادی 

نمی در آن رخ داده باشد قائل به صحت آن شد ، این موضوع فساد عقد را در بر دارد و 

 ( ۰۱ / ۲ه ،1۱۷۱و هماو ،  1۲۹ /شود به آن استناد کرد .)ابن قیم ،پیشین 

در نزد فقهای شافعی برخی از ایشان درخصوص ارتباط لفظ با معنا موضوع را بصورت سوالی مطرح 

(و از سیاق کالم ایشان برداشت می شود که فقهای شافعی اعتبار 1۲۲ /ه 1۰۴۱کرده اند )سیوطی شافعی ،

قائل اند و تالزمی حتمی بین لفظ و معنا در عقود را قبول ندارند  مبرز بودن آن ی برای لفظ در ویژه ا

ص  ۲موید این سخن اینکه گفته اند : اعتبار عقود به لفظ است نه به معنای آن)سلیمان جمل ، بی تا ،ج 

ه لفظ د به معناست نه ب( ولی برخی دیگر اذعان دارند اعتبار عقود به قصد است یا اینکه اعتبار عقو۱۲۷

( ولی عمده ی فقهای شافعی اعتبار عقد را به صیغه و معنای آن می دانند ۷۹،بی تا ،ص بافولولوبه تنهایی)

 (۲۳ص  ۲، ج1۰۴1)الشربینی،

:درخصوص مقاصد الشریعه ، اهداف و اغراض شارع مقدس و متشرعین در عقود ، امامیه از  امامیه  

، این قاعد در بردارنده ی  1عقوداز قصد و نیت پیروی می کندمی نمایند تحت عنوان قاعده ای استفاده 

دو نکته است اول آنکه عقد و قرار داد نمی تواند بدون قصد تحقق یابد ، و برهمین اساس عقد ،غافل ، 

مست ، فراموشکار ، خواب وخوابزده ،شوخ طبع که دارای قصد نیستند باطل می باشد )محقق حلی 

( نکته ی دوم  ، عقد با هر قصدی دارای آثار خاص ۱۱۰ /1۲ش،  1۱۷1، عالمه حلی،۰/ ۱، 1۰۴۲،

خود  می باشد  و تفاوت آن با دیگر موارد در نحوه ی بکارگیری قصد مشخص می شود و متعاقدین هر 

و رقصدی بنمایند حکم و اثری متناسب با قصدشان بوجود می آید از جمله تملیک ، تعهد ، زوجیت ، فو

 ( 1۱۷/تراخی ، تعلیق ، تقیید و...تابع قصد خاص طرفین می باشد )نراقی ، بی تا 

 
 

                                                           
 العقود تابعه للقصود - 1
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 علمای اهل سنت صور متفاوت ارجحیت مقاصد نسبت به لفظ در عقود از نظر 

در شرع و عرف هنگامی که ما به مقاصد و الفاظ  توجه می نماییم درعقود الفاظ و معانی مورد استفاده 

های متفاوتی بخود می گیرد ،گاه در این صور مقاصد اهمیت بیشتری پیدا می نمایند  در داد و ستد ، جلوه

از این منظر در مبحث مقاصد هنگامی که ما لغت ، قصد و معنا را در شرع و عرف در نظر می گیریم آنچه 

جام انمناسبت با داد و ستد دارد ، این مورد است که لفظ به تنهایی از لحاظ تمامیت و مبرز بودن در 

معامالت ناکافی می باشد تا بتوان استدالل کرد لفظ همراه با معانی و مقاصد مورد نظر است در این مورد 

 چند صور به شرح ذیل بوجود می آید 

احتمال بدهیم مراد از لفظی که اتمام کننده ی عقد است ، استعمال لفظ در معنای  -1

وییم اعتبار عقود به معنا و قصد است لغوی جدیدی باشد تا آن را بپذیریم ، وقتی می گ

نه به الفاظ و مبانی ، یعنی اعتباری برای لفظ به تنهایی قائل نیستیم در این صورت اگر 

و قصد بیع را داشته باشد و طرف  هزار تومان باشد می خرم ۱اگر این کتاب قیمتش بگوید

 نطور نیست ومی بایست مورد قبول واقع می شود در صورتی که ای رضایت بدهد بیع

 (۹۹ /ه1۰1۲صراحت در فروختم و خریدم الزم می آید )ابراهیم حریری ، 

ظاهر و باطن لفظ و معنا متناسب باهم در نظر گرفته شود مثال این لباس را   -۲

و با قرائن می دارد خرید و تسلیم ثمن  ظهور دربرای همسرم  می خرم که قصد و لفظ 

هزار تومان به تو  ۱حیت به لفظ دارد و اگر بگوید شود فهمید که قصد در این صور ارج

درهم به عنوان قرینه ی خارجی وجود  ۱هزار تومان را بدهد به طرف مقابل  ۱هبه کرد و 

دارد که بیانگر هبه می باشد و قصد طرف را می رساند که مراد او هبه بوده نه عقد بیع 

 (۷۳ /)عمر بافولولو،پیشین 

حکم ظاهر لفظ پایین تر است در این صور معامله باطل زمانی که حکم قصد از   -۱

است ، طرفین قصد خرید و فروش را دارند ولی مقدار ثمن مشخص نیست که باطل کننده 
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ی عقد می باشد این مورد هبه را در برنمی گیرد بخاطر اینکه هبه مالکیت متزلزل دارد و 

در هبه ، از هبه رجوع کند و  پایین تر از عقد بیع است و مالک می تواند قبل از تصرف

مال را پس بگیرد ، پس هبه تحقق نمی یابد مگر اینکه قبض صورت گرفته باشد یا عقدی 

 معاوضتی همراه با هبه باشد 

اعتبار مقاصد و معانی در عقود به عدم تعارض با مانع شرعی مشروط شده است  -۰

نمونه در نکاح الفاظ به اشتباه  مثال اگر عقدی از لحاظ لفظ درست خوانده نشود  به عنوان

خوانده شود عقدی صورت نگرفته است  یا در طالق از باب کراهت ، طرف با توریه 

در این صورت « اگر شما اینطور می خواهید ،طالق می دهم » سخن دو پهلو بگوید 

طالقی صورت نگرفته است زیرا مانع شرعی هم به لحاظ لفظ ، هم به لحاظ داللت دارد 

نطور متصور است در داد و ستد فاسد که مشروع رد عقد می باشد واجب شرعی ، همی

است که عقد فاسد رد شود اگر مال را رد کند ضمان واجب نمی آید در غیر اینصورت 

نسبت به مال ضامن خواهد بود در این جا نمی توان گفت چون الفاظ عقد کامل خوانده 

نجا اعتبار لفظ و عقد زیر سوال است و در شده و لفظ کفایت می کند عقد صحیح باشد ای

 (1۹۱ / 1م ،  ۲۴1۱فسخ معانی و مقاصد ارجحیت دارد بر لفظ )تاج الدین سبکی ،

 استثنائاتی که قصد با عقد هماهنگ نیست در فقه امامیه 

دربرخی موارد در فقه امامیه ،عقد از قصد تبعیت نمی کند، بخاطر تضاد ظاهری با قاعده ی  عقود از 

 درگفتار ذیل به آن اشاره می شود «صد و نیتها پیروی می کند ق»

عقد مکره که  صحت آن منوط به رضایت طرفین عقد می باشد ، برخی عقد   -1

( و برخی از علمای 1۱۲ /۳  ،مکره را مصداق اکل مال به باطل می دانند )عاملی ، بی تا

نیست  یشک: می گویند  اقینر ،شیعه ادعای اجماع نموده اند که عقد مکره باطل است 

که اکراه منافی با قصد می باشد و با وجود آن حکم به تحقق عقد نمی توان داد  

اما مشهور فقهای امامیه بر این نظر عقد مکره غیر نافذ  (۲۲۹و1۰/۲۲۲ه ، 1۰1۱،)نراقی
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 ۲است زمانی که کراهت رفع شود  همانند عقد فضولی ، جایز می شود )حلی ،پیشین ، 

،/ ۳). 

شیخ انصاری نظر متفاوتی دارد و می گوید در عقد مکره هم قصد  و هم لفظ وجود 

دارد عنصر سوم که رضا است غایب است در صورت رضا عقد صحیح می باشد )شیخ 

 (۱1۴و۱۴۷ / ۱انصاری ، پیشین ، 

در ازدواج موقت مشهور فقها می گویند اگر چه قصد ازدواج موقت باشد ولی  -۲

 ۱هر دلیلی نباشد تبدیل به ازدواج دایم می شود )عالمه حلی ، پیشین ،  اگر ذکر مدت به

می گوید اگر در ازدواج موقت               ( و برخی دیگر از جمله  عالمه حلی۱۲و۱1/

زمان ذکر نشود خطبه ی خوانده شده باطل است زیر رکن چهارم عقد که زمان می باشد 

( آیت ۱۱ / ۱ارد شود ازدواج باطل است )پیشیناجرا نشده است اگر خللی به این رکن و

اهلل بجنوردی نظر اول را قبول ندارد و میگوید امکان ندارد قصد در عقد موقت ، زمان 

موقت است و تبدیل به ازدواج دایم شود زیرا ازدواج دایم را قصد نکرده است ولی درعین 

ج چه دایم چه موقت حال عقد تبدیل به دایم می شود بخاطر اینکه حکم وضعی ازدوا

مورد قبول زوجین بوده و زمان منافاتی بر اصل حکم عقد به دلیل اطالق وارد نمی کند 

( ولی در عین حال اگر 1۱۲و1۱۴ /، ۱و نظر مشهور به این سبب تطابق دارد )بجنوردی 

تعیین وقت را از ارکان ازدواج موقت بدانیم حکم به صحت آن دشوار به نظر می رسد و 

  .قد از قصد را با مشکل مواج می نمایدتبعیت ع

بیع غاصب ، حتی اگر صاحب مال اجازه بدهد  و غاصب بخواهد مال را برای  -۱

خود بردارد ، باطل است بخاطر اینکه وقتی مال را غاصب می فروشد قصدش این است 

که اکل مال به باطل نماید و ثمن را برای خود بردارد که کاری حرام و باطل است و 

افات با قصد شارع از یک سو ، و قصد صحت عقد از طرفین متعاملین از سوی دیگر من
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دارد ،جواز فقها در صورتی است که مالکین رضایت کامل و براساس بیع داشته باشند نه 

غصب ،اینجا اگر چه غاصب الفاظ عقد بیع را به درستی بیان کند ولی به اعتبار قصد 

عدم صحت و تبعیت عقد از قصد ،)شیخ انصاری،پیشین  درونی بیع واقع نخواهد شد بخاطر

 ( ۲۲و۲۱ . ۲ ،1۱۳۲عبدالفتاح ، ۰۳/ ۱

در معاطات علمای شیعه بر دوگروهند برخی معاطات را مفید اباحه ی تصرف   -۰

می دانند برخی دیگر مانند عقد کامل از آن یاد می کنند ، آنها که معاطات را مفید اباحه 

مشکل تبعیت عقد از قصد روبرو می شوند چون نظر ایشان فاقد ی تصرف می دانند ، با 

 .(۲۰و۲۱ / ۱و شیخ انصاری ،پیشین ، ۱۷1 /ه 1۰1۱عنصر قصد بیع می باشد )شیخ مفید ،

 جایگاه توریه در مذاهب خمسه 

به لحاظ مشخص شدن ارتباط توریه با الفاظ و معانی در این گفتار به جایگاه توریه در مذاهب 

 .ه می پردازیمخمس

 امامیه 

محقق اصفهانی توریه را دروغ نمی داند و دیدگاه فقهایی که توریه را دروغ می دانند رد می نماید 

در سخنی که برزبان می آوریم یک معنا داریم که مراد متکلم است و یک لفظ داریم ما »می گوید ایشان 

می برد که لفظ مدلول داللت آن معنا و کالم است  داللت کالم پس  که متکلم برای بیان مقصودش بکار

از ایجاد لفظ بوجود می آید ، لذا لفظ به غرض و هدف وابسته به وجود معناست در این منظر تحقق 

خارجی و وجودی لفظ می شود مراد معنا ، پس اظهار و ظهور معنا وابسطه به وجود لفظ می باشد از 

را « لفظ»ظ بدون قصد متکلم محال است  ، در توریه فرض بر این است که متکلم آنجا که بکارگیری لف

فهمد و استعمال کرده، پس این معنای ظاهری لفظ در معنایی غیر از آنچه مخاطب از ظاهر کالمش می

 و از این جهت از قبیل انشائیات خود لفظ واقعیتی را در برندارد شود،  زیرا متصف به صدق و کذب نمی

است  ، معناییواقعیتی است که در باطن کالم نهفته است   ،شود ت. آنچه متصف به صدق و کذب میاس

 (۰۰و۰۱ / ۲)محقق اصفهانی ،پیشین ، «که متکلم قصد بکارگیری ، لفظ در آن را داشته است
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ه بشیخ انصاری نیز توریه را کذب نمی داند دلیل ایشان این است که توریه خبری است 

اعتبار معنای آن ، آن معنایی که در توریه نهفته است ،مخالف واقع نیست. و همانا  مخاطب 

است که از کالم متکلم امری خالف واقع فهمیده است که متکلم آن را اراده نکرده بود. 

ای بر آن مترتب شود، حرام گردد )شیخ بله ممکن است توریه از جهت اینکه مفسده

 (1۱۴ / 1انصاری ،پیشین 

آیت اهلل خویی می گوید مشهور فقهای امامیه توریه را حرف کذب می داند زیرا آنچه 

مراد متکلم است با ظاهر الفاظ تفاوت دارد عدم مطابقت ظاهر کالم با واقع دلیل بر کذب 

بودن آن است اما درنهایت استدالل می نماید توریه کذب نیست و جواز مطلق برای آن 

 (۲11 / 1،  1۱۹۰)خویی ،1است قائل

امام خمینی )ره( توریه را کذب نمی داند و فقط جواز توریه را در حد همان روایات یاد 

)امام خمینی )ره( ۲می پذیرد و در آن موارد چه انشائا چه فعال جواز مطلق می دهد  شده

 (۰۹و۲۱و۲۰ / ۲، 1۰1۴

 امیه مخالفین توریه از ام

مالصالح مازندارنی ، پس از استدالل های می گوید توریه چون به لحاظ معنایی مخالف لفظ و کالم 

بکار گرفته شده است مصداق کذب می باشد و کذب و توریه فقط در سه موردی که شارع مجوز داده 

 .(۰۴۲ / ۷ه ، 1۰۲۱رنی ، مجاز می باشد انسان اگر توریه کند زبانش به کذب عادت می کند )مازندا

                                                           
 تعمالاس مرحله در آنها بین انفکاك و است ضروری امر یك که است وضعیه علقه یك حسب بر معنایش بر لفظ داللت - 1

 وازج نیز آن حکم نبود، کذب موضوعاً توریه وقتی. «موضوعاً الکذب عن التوریة خروج فی شبهة . الباشد،و..نمی معقول

غیراضطراری حکم به جواز توریه می  و غیرضروری موارد در حتی دانند،می جایز مطلقاً را توریه رو،این از. بود خواهد

 دهند 
 وریةالت وردت قد أنه مع فعالً او انشاء او کان توریه به بکذب لیس ما الحاق علی دلیل قیام عدم ذلك جمیع من فتحصل- 2

 «مطلقا جوازها فی ظاهرة روایات فی



 18/  3189پاییز و زمستان  -شماره دوم -سال دوم -دوفصلنامه تخصصی مطالعات فقه و اصول

 

 

، توریه را جایز نمی داند و داللت  الفاظ را در توریه مبهم می داند و این ابهام همدانی

 ،)همدانیسبب می شود مخاطب الفاظ را حمل بر معنای دیگری کند که جز کذب نیست  

 (1/۱۲۱بی تا  

ق کذب می دانند  و توریه و تعریض به کالم مال مهدی نراقی : ایشان توریه را مصدا

را فقط منحصر در موارد که حکم به جواز آن در روایات داده شده می داند ، لذا ایشان  

توریه را تفهیم امر خالف واقع می داند که باعث فریب مخاطب می شود ، ایشان توریه 

خود صدق و »ند را سبب و وسیله ای برای فریب مخاطب دانسته و در نهایت می فرما

گویی مقصود لذاته نیست، بلکه صدق به خاطر هدایت و داللت مخاطب به حق راست

شود، بلکه به معنا و موضوعیت دارد. بنابراین، به قالب و صورت خبر صادق توجه نمی

 (1۴۴ / ۲ش ،  1۱۹۷نراقی«)شودحقیقتش توجه می

 نظریه ی تنقیح مناط در توریه

عنایت به مقاصدالشریعه توریه را قسم بندی نماییم  سه صورت متصور می اگر ما با 

شود ، صورت اول  اگر توریه را مصداق کذب بدانیم خروج موضوعی از جواز استفاده 

پیدا می نماید و فقط می بایست قائل به مواردی باشیم که نصی درخصوص  آن موجود 

: توریه را حرف کذب ندانیم و جواز  است مثل فرار از ظلم و ستم کافران . صورت دوم

مطلق برای آن قائل باشیم که این جواز مطلق مفسده های عدیده ای را به دنبال خواهد 

( ۰۲۱ /1۱۹۷غزالی ، امام  داشت ، امام محمد غزالی قائل به جواز مطلق توریه است  )

دفع  برای صورت سوم به تنقیح مناط در توریه بپردازیم اگر بر اساس مقاصد الشریعه

بر مبنای فریب مردم  اگرضرر جانی و مطابق با روایات خاصه باشد حکم به جواز آن داد 
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و مخالف اغراض شارع مقدس باشد حکم به بطالن آن داد زیرا مصداق فریب و اعمال 

 1می باشد .ناپسند 

 ممنوعیت توریه در عقود برمنای دیدگاه اهل سنت 

تمامی مقاصد در شریعت اسالم در جهت صحت قرار ندارند همانگونه هل سنت ااز دیدگاه علمای 

که الفاظ ممکن است مبطل عقود باشند مقاصد نیز ممکن است مبطل عقود باشند از جمله در امور غصبیه 

 / 1 ،1۰1۴، ابن ماجه ،1۴۲ / ۱این نظر را حنابله و مالکیان دارند )ابن قیم ،پیشین ، و غیره  ،، کراهت 

اکراه را مبطل عقد نمی دانند مثال اگر کسی در حالت اکره صیغه ی طالق را جاری  احناف ،( اما ۲۱۳

ولی جمهور فقهای اهل سنت ، عمل ( 1۳۲و۹/1۳۲نماید حکم به صحت طالق می دهند )کاسانی ،پیشین 

( از ۱۲۷ / ۲،ا نمی باشند )دسوقی ،بی ت            مکره را فاقد قصد می دانند و صحتی برای آن قائل 

طرفی علمای حنبلی و مالکی ، به قاعده ای استناد می نمایند که مبطل هرعقدی که منافات باقصد دارند 

از باب توریه با اکراه باشد  هر عقدی را که و  د می شود و در این باب توریه را نیز درعقود مخل می دانن

)زحیلی «۲ چیزاست آن خود درحکم باطنی، امور در چیزی بر دلیل »باطل می دانند بنا بر قاعده ی

، در صحت و عدم صحت شفافیت  ی است برای سنجش باطن و ظاهر عقودسنگ محک که (1۰۲۹،1/۱۹۲

و هماهنگی بین لفظ و معنای که عقد ، قائم برآن می باشد است در این منظر شارع مقدس احکام را بر 

ه هماهنگی بین ظاهر و باطن اعمال مدنظر شریع نموده است  و حکم حق آن است کتاساس باطن آن 

باشد بخاطر اینکه تمامی افعال بر روح و باطن آن استوار اند پس وصول و تحقق ظاهری در افعال کفایت 

نمی نمایند  واگر ظاهرا حکم به صحت ، داده شده ، بخاطر اعتبار باطن آن عمل می باشد و دلیلی بر 

صورت حتی حکم به درستی ظاهر افعال دشوار بود  )علی حیدر تحقق ،حق افعال می باشد در غیر این 

 ،1۰1۴، 1 ۲۳) 

                                                           
 بنا بر نظر نویسنده، - 1

 دلیل الشیء فی األمور الباطنة یقوم مقامه - 2
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 در عقود از نگاه اهل سنت و ارجحیت معنا و مقاصد ادله ی تجمیع  لفظ با معنا 

در این گفتار به ادله ای استنادی هماهنگی عقود با معنا و مقاصد می پردازیم که در ارتباط با مبحث نتیجه 

 وریه نمی تواند مورد استناد عقود یا حیل شرعی واقع شود مرتبط می باشد   گیری  که ت

( و ۲۲۲وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)بقره آیات شریفه ی 

 (۲۱1 /)بقره )وَالَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لََّتعْتَدُواْ(

آیه صراحت دارد بر اینکه قصد می باید قصد اصالح باشد نه قصد اضرار  این  می شود ،اینگونه استدالل  

رساندن به همسران طالق داده شده و این دلیلی است برهماهنگی بین قصد و نیت با آنچه در عقود انجام 

 می گیرد و اعتبار قصد در عقود را تاکید می نماید 

ه می باشد و اگر قاضی علم پیدا کند که قصد اصالح زوجه در این منظر قصد زوج از طالق اصالح زوج

 ۱م ، ۲۴۴۱را ندارد و می خواهد به وی آزار برساند  می تواند حکم به عدم رجوع زوج بدهد ،)قرطبی،

/ 1۲۲) 

(,  و ) فَإِن طَلَّقَهَا فَالَ ۲۲۲ /سورة بقرة  فَإِنْ خِفْتُمْ أَالَّ یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ فاَلَ ُجَناحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ )

 (۲۳۲/جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن ُیقِیمَا حُدُودَ اللّهِ( ) سورة بقرة 

: طالق خلع مباح نشده است مگر اینکه به قصد اجرای احکام و حدود اینگونه استدالل می شود

( بازگشت به قصد اجرای حدود الهی دلیلی است که می بایست ۷1ص  ۱الهی باشد )ابن قیم ،پیشین ،ج

درعقود قصد رعایت شود  و این قصد اقامه ی حدود الهی خوب دلیل اعتبار قصد در اعمال و عقود می 

 باشد 

   (۲۲ /)مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ( ) النساء 

عدم ضرر رساندن موصی به ارث برنده می باشد در این آیه صراحت دارد الل می شود ،اینگونه استد

نباید موصی به قصد ضرر رساندن به مورث اقدام به وصیت نماید واگر اینکار را کند وصیت باطل است  

 و این دلیلی بر اعتبار قصد در عقود می باشد که می بایست قصد در وصیت حتا صحیح و بدور از اخالق

 .(۰۲۱ / 1، ابن عربی ، بی تا ، ۷۲/ ۱حسنه نباشد )ابن قیم ،پیشین ، 
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 سنت 

 حدیث نبوی االعمال بالنیات 

به نیّت است، و هر کس را آن چیزی است که نیّت کرده است؛ هر که هجرتش به سوی خدا  اعمال 

ه سوی دنیایی بوده است که بدان و رسول او بوده، هجرتش به خدا و رسول اوست، و هر که هجرتش ب

 1۰۴1)بخاری،  1رسد یا زنی که با او همسر شود، هجرتش به همان چیزی است که آهنگ آن کرده است

 ،1 /۱۴) 

حدیث نبوی در این است که جمیع احوال و اعمال مسلمین با نیت آنها اینگونه استدالل می شود 

یت عمل منافات داشته باشد حکم به صحت عمل دشوار پذیرفته می شود در این راستا اگر ظاهر عمل با ن

و ناممکن است به عنوان مثال همانگونه که در باب توریه گفته شد وقتی ظاهر عمل یک مطلب و باطن 

عمل حکمی دیگر را در بر داشته باشد این عمل از ریشه دچار تزلزل و حکم به بطالن آن صحیح است 

یت الحاق نمی شود چه برسد به معامالت که قوام دهنده ی نظام و ثوابی حتا به عبادات بدون قصدو ن

اقتصادی مسلمین می باشد این شمول صحت قصد با ظاهر اعمال شامل عبادات ، معامالت و سایر عقود 

و تصرفات نیز می شود  در این مورد ترتب اثر ظاهری بعد از اینکه باطن االمور صحت داشته باشد مورد 

 (1۱۱ /1لی ،بی تا ، پذیرش می باشد )زحی

، شکار برای شما حالل « صید البَرِّ لکم حالل وأنتم حُرُم ما لم تصیدوه أو یُصَد لَکم»حدیث نبوی 

است ، اما وقتی شما در حال احرام هستید نباید شکار کنید یا برای شما شکار شود ، )مسلم 

 (۲۲1 1،م 1۷۷۴نیشابوری،

 اینگونه استدالل می شود که :

                                                           
 ءٍ اْمرِی لکُلّ  اِنّما و بِالنّیّاتِ االْعَمْالُ اِنَّماِ » 1
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ابن قیم می گوید چگونه ممکن است عملی که قصد آن حرام باشد با نگه داری زمان ، یا 

حیله هایی دیگر تبدیل به حرام شود این قصد ، نشانگر حرام است و در احکام شریعت 

تبدیلی صورت نمی گیرد پس باید توجه داشت اگر حتا ظاهر عمل را درست کنیم و 

 (۷۳ / ۱است )ابن قیم ،پیشین ،  خالف باطن عمل باشد آن عمل باطل

مفهوم آن این است که حق ندارید شکار کنید تا موقعی که حکم به شکار بدهم و شکار 

 (1۹۲ / ۲، 1۱۷۷برای شما حالل نیست تا موقعی که جواز یابید )طحاوی،  

 در هماهنگی بین اعمال با قصد و نیت بنای عرف   

الفاظ ،عام و خاص و ... بیانگر وجود قصد در  تمامی تخصیص ها ،تقیید ها ، تفسیر

اعمال و عبادات است همین که شرح می دهند عبادتی یا معاملی دچار فساد شده است 

بیانگر این مورد که عرف جامعه مقاصد و اهداف الشریعه را مد نظر قرار داده است )قراله 

عقود درست باشد ( فقط حنفیان هستند که می گویند ظاهر اعمال یا ۱۰۰ /م،۲۴۴۷،

 (۲ /11کفایت می کند )کاسانی ،پیشین ، 

 در هماهنگی بین اعمال و قصد و نیت بنای عقل 

هیچ عقدی صورت نمی گیرد مگر قصد در آن وجود داشته باشد  و اینکه از باطن 

اعمال فقط خداوند خبر دارد و به این لحاظ قائل به درستی یکجانه ی ظاهر اعمال باشیم 

نارواست بخاطر اینکه هرچند باطن اعمال مخفی باشد ولی قرائن و شواهدی وجود  سخنی

            دارد که صحت نیت و مقصد را نمایان می کند ابن قیم مواردی را از این مقوله استثناء 

می نماید از جمله ،فراموشی، سهو و خطا از شدت شادی یا غضب ،اکراه ،جهل به معانی 

شاهدین ، اینها را فاقد قصد و فاقد هماهنگی لفظ با معنا در عقود ،درست نبودن حرف 

 (1۴۲ / ۱می داند )ابن قیم ،پیشین ، 
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 نظر ابن قیم در بطالن قصد یا عدم بطالن قصد   

شروع مابن قیم بر این نظر است اگر قصد از عبادات و معامالت رسیدن به عملی فاسد باشد آن قصد  غیر 

و باطل است هرچند الفاظ آن درست باشد قصد اعتبارش از الفاظ بیشتر است و هماهنگی بین آنها الزم 

و ضروری است اگر قرائنی بر صحت هرباشد عمل به آن واجب است اگر الفاظ یا معانی ابهام داشته باشد 

 (۷۲ / ۱چگونه می توان دلیلی بر اعتبار آن قائل شده ، ؟)ابن قیم ،پیشین ، 

ابن تیمیه بر این نظر است مصحح فعل و الفاظ در عقود قصد می باشد هم فعل و هم لفظ باید تحت عنوان 

قصد درست باشد اگر نه موجب فساد عمل می باشد و اصالت اطالق در عقود بر عقدهایی است که ناظر 

 (۱۴۹و۱۴۱/ ۲بر صحت قصد و مقصد آن در عبادات و معامالت می باشد )ابن تیمیه ،پیشین ، 

 نظر شافعیان 

علت اینکه شافعیان قائل به عدم تاثیر قصد در عقودند به این علت است که نهی را دال بر کراهت می 

گیرند و عمل هماهنگ با قصد را بر استحباب می گذارند که ضرری به عقد وارد نمی آورد )نووی شافعی 

 (1۲۱/ ۷م، 1۷۷۹،

 یت الفاظ  و ظواهر در عقود ادله ی شافعی ها بر کفا

همانطور که اشاره شد شافعیان از اهل سنت به قائل به کفایت ظواهر و الفاظ در عقود و صحت عقود بر 

اعتبار عقود به  براین اعتقادند ، ( همچنین ۰۴۲/ ۰، شروانی ،بی تا ۱۹۰ / ۲ ،این مبنا هستند )زرکشی

عقدی صحیح (  »۲۰۳ / ۷ود دارند )نووی ،پیشین ، ظاهر آن است نه آنچه متعاقدین در ذهن و نیت خ

 (۱۱ / 1رجب حنبلی ،بی تا «)نیست مگر اینکه صیغه و ظاهر آن درست باشد 

 کریم ( قرآنادله ی  کفایت الفاظ و ظواهر  در عقود ) 

( وقوله تعالى )وَالَ أَقُولُ لِلَّذِینَ تَزْدَرِی أَعْیُنُکُمْ  ۱1 /وَالَ أَقُولُ لَکُمْ عِندِی خَزَآئِنُ اللّهِ واَلَ أَعْلَمُ الْغَیْبَ)هود

 (۱1هود/لَن یُؤْتِیَهُمُ اللّهُ خَیْراً اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِی أَنفُسِهِمْ إِنِّی إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِینَ)
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ی عقود خبر دار نم تنها خداوند به باطن اعمال آگاه است و کسی از باطن اینگونه استدالل می شود که ،

شود اال خداوند متعال ، پس اعتبار لفظ باقی می ماند و آنچه پنهان است قصدو باطن اعمال است )جزیری 

( و حقیقت ایمان ، معامالت و عبادات برکسی روشن نیست اال خداوند متعال پس الفاظ و ۲۱1 /1۰1۲،

ر گرفتن الفاظ راه بجایی نمی برند ولی ظاهر عقد قرینه ای است برای صحت عقد ، وقصد ها بدون در نظ

 لفظ بدون قصد ظاهرا صحت دارد 

وَالَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل،   

 (۱۲ء/همه مسؤولند. )اسرا

پیروی نکنید شما که به نیات و مقاصد عقود ، از آنچه به آن علم ندارید  اینگونه استدالل می شود که

آگاهی ندارید چگونه  قصد را در عقود اصل می دانید شما چگونه در این دنیا به مقاصد و نیات افراد پی 

 (۲۱1 /می برید اینها را فقط خداوند می داند و بس ، )جزایری ،پیشین 

 (حدیث نبوی ادله ی کفایت الفاظ و ظواهر  در عقود )

 (1۱۳1 / ۰اری خإنِّی لم أُومَر أَن أُنَقِبَ عن قُلُوبِ النَّاس, وال أَشُقَ بَطُونَهم )ب"

 اینگونه استدالل می شود :

مقصود انسان از عمل امور باطنی است که به غیر خداوند از آن کسی آگاهی نمی یابد  پس عمل به 

که به  1ن به باطن اعمال را نداریم و احادیث دیگرظاهر صحیح واجب است زیرا ما قدرتی و توان پی برد

 همین مطلب اشاره دارند که خداوند از باطن اعمال آگاهی دارد 

إنَّ امرَأتِی وَلَدَت غُالماً » مرد اعرابی نزد رسول خدا آمد و گفت همسر من فرزندی سیاه بدنیا آورده است 

 «أسوداً

 :، اینگونه استدالل می شود نب شافعیهشرط بودن صحت ظاهر عقود از جا  بر

                                                           
 رضی- رٍبَکْ أبو وکان,  -وسلم علیه اهلل صلى-  اللَّهِ رسول تُوُفِّیَ لَمَّا قال -عنه اهلل رضی- هُرَیْرَةَ أَبی عن بسنده صحیحه  فی البخاری أخرج .۲- 1

 حتى اسالن أُقَاتِلَ أَنْ رْتُأُمِ:  -وسلم علیه اهلل صلى-  اللَّهِ رسول قال وقد الناس تُقَاتِلُ کَیْفَ: -عنه اهلل رضی- عُمَر فقال, الْعَرَبِ من کَفَرَ من وَکَفَرَ, -عنه اهلل

 (۱۴۹،ص  ۲اللَّهِ)بخاری ،پیشین ،ج على وَحِسَابُهُ بِحَقِّهِ إال وَنَفْسَهُ مَالَهُ مِنِّی عَصَمَ فَقَدْ قَالَهَا فَمَنْ, اهلل إال إِلَهَ لَا یَقُولُوا
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فردی نزد پیامبر )ص( آمد و با تعریض و توریه سخن گفت که همسر من فرزندی سیاه به دنیا آورده 

، پیامبر فرمودند تعریض و توریه قصد خفی است یعنی قول ایشان این است که ظاهر کالم توریه را نشان 

تناد کرد ، سخن به توریه صراحتی در وجوب حد قذف می دهد و به توریه نمی شود برای حد قذف اس

ندارد حکم پیامبر به ظاهر الفاظ تعلق گرفت نه به باطن الفاظ ، و اراده ی پیامبر به آن تعلق گرفت که 

این حرف مرد اعرابی داللتی و صراحتی بر وجوب حد قذف ندارد پس به سخن با توریه حد قذف وارد 

لفظ توریه در زمان عمر اتفاق افتاد و مردی دیگر گفت  من زنا زاده نیستم نمی شود ، ولی همین مورد با 

و مادرم نیز زنا زاده نبوده  عمر بر او حد جاری کرد هرچند با توریه سخن گفته و حد ندارد و توریه 

 (1۲۳ / ۱قصد خفی است و غیر ظاهر و صراحت ندارد تا حد جاری شود )ابن قیم ،پیشین ،

 ی کفایت الفاظ در عقود ادله ی عقل

همانا اصل در عقود الفاظ ظاهری ان است تا صحت داشته باشد و الفاظ است که اعتبار به مراد و 

معانی می دهد و از مراد و معانی اطالق و شمول فهمیده نمی شود بلکه از الفاظ اطالق برداشت می شود 

ک الفاظ می باشد ، زیرا الفاظ در عالم وضع پس نمی شود ظواهر عقود را ترک کرد اعتبار معانی موید تر

برای عمل خاصی وضع شده اند و ارتباطی به بازگشت معانی از مقصود الفاظ ندارند برای اینکه در ظاهر 

عقود اگر شرط مفسدی باشد عقد باطل می شود اگر در باطن امور باشد مخفی است و خللی به عقد وارد 

 (1۹۱/ 1/کی ،بی تا ،،سب1۲۱ / ۷م، 1۷۹۹نمی کند )نووی ،

و مراد از آنچه گفته شد این است که همانا لفظ اعتبار دارد در مقایسه با معنا مراد از لفظ آن چیزی 

 است که برای مقصود وضع شده است و اعتبار قصد از قرائن و ظواهری است که در الفاظ آشکار می باشد 

 جایگاه توریه در عقود از منظر قانون مدنی  

خصوص عقود از لحاظ  قانون مدنی ، طریقه ی انشاء عقد می بایست بصورتی باشد که خللی در  در

صراحت عقد بوجود نیاید ومواد قانونی متعددی داللت بر صراحت الفاظ عقد می نماید که از این منظر 
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 1۷۱، ماده  ق.م11۷1ماده ، ندارد توریه در عقود از لحاظ قانون مدنی  ایران ، جایگاهی در جهت جواز 

،  ودر صورت اختالف بین دوطرف عقد ، تفسیر عقد با توجه به  ۰ق.م  ۰۲۱ماده  ۱. ق.م   1۷۲ماده  ۲ق.

الفاظ مندرج در عقد نامه صورت می گیرد  لذا ، هماهنگی بین الفاظ ، قصد و نیت عقود در جهت صحت 

 هر است معتبر رسمی، سند در شده اعالم اراده م.ق1۱۴۷و1۲۷۲مواد ، مطابق آن الزم و ضروری می باشد

 ناداس مفاد در تردید پذیرش عدم:  گفت توانمی مورد، این در. باشد معارض باطنی اراده با اراده این چند

 دفتر رد حضور.  آنهاست تنظیم چگونگی خاطر به بلکه نیست، ظاهری اراده بودن اصیل دلیل به رسمی،

 واز یدنما کافی دقت باطنی اراده ابراز در شخص که شودیم سبب سردفتر نزد سند وامضای رسمی اسناد

( 1۱۹۳/۷۲قشقایی،) کرد عمل ظاهری اراده خالف بر تواننمی موارد این در قانون حکم دلیل به دیگر طرف

 فعلی فسخ یا و خیار مسقط باشند، رضا از کاشف نوعاً که تصرفاتی م.ق ۰۱1و  ۰۱۴ و مواد قانونی 

 مترتب لفظ بر را اثرحقوقی نیز م.ق۲۰۳و۲۰۱ننماید، مطابقت باطنی اراده با که چندهر اند، شده قرارداده

است ،آنچه در عقود،  اراده ی باطنی و ظاهری را  نداده قرار نظر مد را واقعی اراده از آن وکاشفیت ، نموده

ی در قوانین مدنی ق م ، می باشد ول۰۱۲ق م ،  1۷1توامان باهم در قوانین مدنی ایران مدنظر دارد ماده ی 

اهل سنت ، اگر طرفین عقد مدعی شوند اراده ی آنها مطابق با الفاظ عقد نیست ، قاضی می بایست به 

، لذا مشخصا ، توریه نه  ۱تحقیق در خصوص نیت عقد بپردازد تا شبهه ای در آن عقد وجود نداشته باشد

                                                           
داند این ماده، اصالت را با قصد و اراده  می «. کند شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصدعقد محقق می:»- 1

 کندو لفظ را وسیلۀ ابراز آن تلقی می 
م انشاء عقد را، بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، این ماده نیز به اصالت قصد و مبرز بودن عمل تصریح  - ۲

 ( ۲۳۱،ص 1۱۳۱کرده است. )ا کاتوزیان،
شود شخص معامله را برای غیر انجام داده معامله برای غیرخواهد بود . در اینجا نیز اثبات وتفسیر عقد، بر اساس ارادة اگر ثابت  - ۱

 باطنی شکل گرفته است
داند .در اینجا نیز در تعارض اراده ظاهری بیع شرطی را که احراز شود، قصد بایع، حقیقت بیع نبوده است، مشمول احکام  بیع نمی - ۰

 نی، قصد واقعی شخص مقدم شده است.وباط
مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند،  ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری با اراده باطنی متعارض  - ۱

 ( 1۷۷۳/۲۹۹نهوری، شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود وتفحص برای کشف اراده باطنی الزم است )س

لبنان  ، ارجحیت با اراده باطنی است و قاضی مکلف شده است که به ظاهر توجه نکند و در پی کشف اراده « الموجبات والعقود»قانون 

 ( .۲۲۴/ ۲، 1۷۷۳واقعی باشد. به شرط اینکه عدول از اراده ظاهری، مدلل ومنطقی باشد )الیاس ناصیف، 
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امامیه در خصوص ابهام در عقودبه عرف  در فقه امامیه نه در فقه اهل سنت ، جایگاهی ندارد  ، در فقه

 1رجوع می شود و شرایط با عرف سنجیده می شود و این مسئله بین فقهای امامیه اجماعی می باشد 

 نتیجه 

اگر در شرایط عقد اگر عملی صورت بگیرد که باقصد منافات داشته باشد ، از منظر علمای 

یست تمامی صوری که مغایرت قصد و عقد امامیه آن عمل باطل می باشد ، در این خصوص می با

را چه از لحاظ الفاظ ، چه از لحاظ معنا در بر می گیرد حکم به بطالن آن داد ، در باب توریه از 

باب  دوپهلو گویی یا چند پهلو گویی و مراد گویند یا عمل گویند آنچه بر نظر می رسد  نیست  

ز آن بواسطه ی رهایی از چنگال آزار و اذیت ، ظاهر آن با قصد فاعل تفاوت ماهیتی دارد و جوا

کافران صادر شده و جزء موارد خاص می باشد لذا تعمیم آن به اینکه مجوزی باشد برای موارد 

ء کلشی»دیگر از جمله حیله های شرعی یا صحت عقود دور  از واقعیت می نماید بخاطر اینکه  

هرآنچه باعث و در برگیرنده ی نقص تضمن  نقض غرض اصل مشروعه الحکم ، یحکم ببطالنه ، 

(  ۲۴۲ /۱۲،  1۰۴۰)نجفی ، «  غرض اصلی تشریع یک حکم گردد ، حکم به بطالن آن می گردد

ما در تجمیع لفظ با معنا در عقود به این نتیجه رسیدیم براساس اصل صحت و صحت افعال 

مر، استفاده از توریه مسلمین می بایست اعمال از لحاظ ظاهر و باطن حمل بر صحت شود که این ا

چه در جهت توجیه ، حیل شرعی ، چه معامالت و عبادات مگر در موارد خاص را  ممنوع می 

 .ده از آن به تنقیح مناط پرداختنماید  و می بایست در جواز استفا

 

 

                                                           
 .(1۱۲۱/1۲۲؛نجفی،۱۷۹ق، /1۰1۲؛ خوئی۲۲۹ق، /1۰1۰؛ شهید ثانی، ۱۹؛ حلی، بی تا،/۱۹۲ق/1۰۴۳وع شود به د )کرکی، برای مطالعه ی بیشتر رج - 1
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 نابع م

 .دار صادر : لسان العرب ، بیروت. (1۰1۰ ) .محمد بن مکرم بن على، ابن منظور 

 .. بی جاأسنى المطالب شرح روض الطالب .)بی تا (.، زکریا  اری شافعی انص

 .دار الفکر :بیروت. تحقیق محمد عبد القادر عطا. دون نشر  .)بی تا( .ابن عربی ، محمد احکام القرآن

ید لمجچاپ حمدی عبدا :بیروت.بیان الدلیل علی بطالن التحلیل .(1۰1۳) .ابن تیمیه  ، احمد بن عبدالحلیم

 .سلفی

 دار المعرفۀ :بیروت.  البحر الرائق شرح کنز الدقائق )بی تا(. .زین الدین ،ابن نجیم الحنفی 

چاپ طه عبدالرؤف  :بیروت .اعالم الموقّعین عن رب العالمین( 1۷۹۱.)محمد بن ابی بکر ،بن قیم جوزیها

 سعد

ترجمه : حسین   .برهان فی شرح ارشاد االذهانمجمع الفائدة و ال.(1۰11) .اردبیلی ،احمدبن محمد مقدس 

 .چاپ مجتبی عراقی :قم .یزدی اصفهانی 

تحقیق عبداهلل محمود محمد .کشف األسرار عن أصول البزدوی.(1۰1۳) .بخاری،  عالء الدین عبدالعزیز 

 .دار الکتاب العلمیۀ:عز. بیروت 

 .ترجمه :حسین صابری .زگار با فلسفه فقهحیله های شرعی ناسا.(1۱۹۲) .بحیری ، محمد عبدالوهاب 

 مشهد 

تحقیق هالل مصیلحی مصطفى  .کشاف القناع على متن اإلقناع .( 1۰۴1).بهوتی ،منصور بن یونس إدریس 

 .دار الفکربیروت :هالل. 

 چاپ محمد ذهنی افندی :استانبول .صحیح البخاری .(1۰۴1) .بخاری، محمدبن اسماعیل

 تاریخ مدینۀ السالم. بیروت .م (۲۴۴۲) . بغدادی ،خطیب

 مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث :قم .وسائل الشیعۀ  .ق( 1۰۴۷).حرعاملی ،محمد بن حسن 

 قم  . کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی.(1۰11) .حلّی ، ابن ادریس
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 دار الکتب العلمیۀ بیروت:مد زهری النجار.تحقیق مح .شرح معانی اآلثار .(1۱۷۷) .طحاوی ، أحمد 

 قم  .تذکرةالفقهاء .( 1۰1۰) .عالمه حلّی، حسن بن یوسف

 .طلوع و زرین:جابی .کیمیای سعادت .(1۱۲1).محمد ،غزالی

القواعد الفقهیۀ المستخرجۀ من کتاب إعالم الموقعین للعالمۀ ابن قیّم .ه (1۰۲1) .جزائری، عبد المجید

 .دار ابن عفان السعودیۀریاض:   .یۀالجوز

 .مجلس النشر العلمی کویت : .القواعد الفقهیۀ على المذهب الحنفی والشافعی.م( ۲۴۴۰).محمد ،زحیلی

 . : دارالفکر دمشق( . قواعد الفقهیه وتطبیقاتها فی المذاهب االربعه.1۰۲۹) زحیلی ،محمدمصطفی .

 .الجامعۀ االردنیۀ اردن : .د الفقهیۀ فی کتاب الغیاثى المام الحرمینالقواع .( ۲۴۴۲).بافولولو ،عمر  

المطبعۀ :نجف .تقریر میرزا محمدعلی توحیدی تبریزی .المصباح الفقاهه.(1۱۹۰).خوئی،ابوالقاسم 

 الحیدریه، 

 مؤسسۀ دارالعلم:قم.تحریر الوسیلۀ, ، چاپ اول .(1۰۴۹).خمینی ، سید روح اهلل   

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى:قم .کتاب البیع.ش( 1۱۹۷).سیدروح اهلل  خمینی،

 دار الفکربدون :بیروت .طبع .شرح مختصر خلیل.)بی تا(.خرشی ، محمد عبد اهلل 

تیسیر فائق أحمد  . تحقیق المنثور فی القواعد .(1۰۴۱).زرکشی شافعی، محمد بهادُر أبو عبد اهلل 

 ر وزارة األوقافدا کویت :محمود.

 بیروت  .کتاب المبسوط .(1۰۴۲)ق .سرخسی،محمدبن احمد شمس االئمه

 بیروت  .القرآناإلتقان فی علوم .( 1۰1۰).سیوطی  ، جالالدین

اإلبهاج فی شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول  .(1۰۴۰) .سبکی، علی عبدالکافی 

 العلمیۀ دار الکتب :بیروت .للبیضاوی

 .بیروت: منشورات الحلبیه الحقوقیه .الوسیط فی القانون المدنی.م( 1۷۷۳).سهنوری ، عبدالرزاق 

 .دار المعرفۀ . :بیروت .المبسوط.  .)بی تا(سرخسی ، شمس الدین أبو بکر
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 .یخ علیعوضتحقیق عادل عبد الموجود والش .األشباه والنظائر.( 1۷۷1).سبکی ،عبد الوهاب تاج الدین 

 .دار الکتب العلمیۀ بیروت:

  .دار الکتب العلمیۀ . بیروت :األشباه والنظائر.( 1۰۴۱).سیوطی ، عبد الرحمن بن أبی بکر  

 .ریاض :دارالکتابتحقیق: هشام سمیر البخاری .الجامع ألحکام القرآن .(۲۴۴۱).محمد ،قرطبی

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی  : قم.خصوصی شیوه تفسیر قرارداهای.ش( 1۱۹۳).قشقایی،حسین

 حوزه علمیه.

 .سلمان چاپ مشهوربن حسن آل:عربستان سعودی  .الموافقات.ق( 1۰1۹).شاطبی ،ابراهیم بن موسی 

 .الکبرى المکتبۀالتجاریۀ . ریاض:عبد اهلل دارز .الموافقات فی أصول الشریعۀ  .)بی تا(.شاطبی، أبو إسحق 

  .مؤسسۀ قرطبه:مصر .مسند االمام احمد بن حنبل .)بی تا (  .ى ، ابو بداللّه احمدشیبان

 قم  .مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم .( 1۰1۱) .)شهید ثانی(.عاملی ،زین الدین بن علی

 .چاپ افست :بیروت.شرح صحیح البخاری.فتح الباری.( 1۱۴1) .عسقالنی ، ابن حجر 

 مکتبۀ نزار مصطفى :مکۀ .القواعد فی الفقه اإلسالمی .م (1۷۷۷) .، ابن رجب ،عبد الرحمنحنبلی

  ..ۀدار الکتب العلمی: بیروت  .بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع .( 1۷۳۲).کاسانی الحنفی ، عالء الدین  

 شرکت سهامی انتشار.: تهران.عقود معین.ش(1۱۳1).کاتوزیان ،ناصر

دار  :تعریب المحامی: فهمی الحسینی. بیروت  م.درر الحکام فی شرح مجلۀ األحکا .)بی تا.(،علیحیدر 

 .الکتب العلمیۀ

 .دار المعرفۀ.بیروت:األم.(1۱۷۱).محمد ادریس  ،شافعی

 موسسه معارف االسالمیه.:قم.مسالک االفهام .( 1۰1۰)زین الدین .  شهید ثانی، 

گردآوری ابوالقاسم علیان  .حیله های شرعی و چاره جوئی های صحیح .(1۱۳۲).مکارم شیرازی ،ناصر

 قم .نژادی

مدرسۀ االمام على بن :قم .تدوین ابوالقاسم لیان نژاد  .بررسی فرار از ربا .(1۱۳۱).مکارم شیراز ی، ناصر

 .ابى طالب
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 بیروت  .جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالم.)بی تا(.نجفی، محمد حسن بن باقر 

 .المطبعۀالمصریۀ قاهره : .المنهاج فی شرح صحیح مسلم .( 1۷۱۴) .نووی ،یحیى بن شرف 

 دار إحیاء التراث  . بیروت :ه (شرح النووی على صحیح مسلم 1۱۷۲) .نووی ، یحیى 

 بیت المقدس :بیروت .المبدع فی شرح المقنع. (بی تا ) .مقدسی الحنبلی إبراهیم

 دار احیاء التراث .بیروت :تحفۀ المحتاج فی شرح المنهاج . (بی تا .)ی، أحمد  بن حجرهیثم

 تجارت کارخانۀ دار: ریاض.  المجلۀ المجلۀجمعیۀ(.  تا بی. )نجیب  هواوینی،

 .موسسه آل البیت: قم.جامع المقاصد .(1۰1۳)علی بن حسین .کرکی،محقق 

 .دارالکتب العلمیه: بیروت.ن البصائر غمز عیو.ق(1۰۴۱).مصری،ابن نجیم

 .دارالکتب االسالمیه: قم .جواهرالکالم .ش(1۱۲۱).نجفی ،محمدحسن

 مجالت :

 .دراسۀ تحلیلیۀ تطبیقیۀ .دلیل الشیء فی األمور الباطنۀ یقوم مقامه "قاعدة .م(۲۴۴۰).قرالۀ، أحمد -1  

 .1عدد ۱1المجلد .مجلة دراسات  علوم الشریعة والقانون
 

 
 


