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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
ش اسم مصدر است و اتصاف هر دو به حرمت درست ش مصدر است و غِعرض کردیم که غَ .ش بودش یا غِ بحث در غَ 

متصف به حرام غِش شود بگوییم میشود و هم است یعنی فعلی که از شخص صادر میحرام غَش شود گفت میهم  لذا است

و بالذات موصوف به حرمت  ش گفته شود به لحاظ اینکه آنچه اوالًاین است که غَ بهتر که عرض کردیم  طورهمینالبته  .است

مراجعه به با  .گیردق میست که فعل به آن تعلشود به لحاظ این ااست. حاصل فعل که متصف به حرمت میشود خود فعل می

 پرداختیم.مفاهیم متشابه و مرتبط با این مفهوم به بعد  .یم مفهوم غش چیستیدلغت د

 ابواب جدید فقهی
بحث غش و  تاما کلیاست نکته مقدماتی قبل از بحث لغوي این است که این بحث غش به مناسبت معامله در اینجا آمده 

که  طورهمان .روابط میان فردي استو در فقه اجتماعی جایگاه آن فقهی است که  یخیانت و تدلیس در روابط بین افراد بحث

التربیه را مطرح فقه  ،فقهدر  مثالعنوانبه .ریزي شودپایه ي در فقهابواب جدیدبایستی آید ر عرض کردیم به ذهن میمکر

واب فقهی جدیدي است که بااین  است.تر باشد فقه روابط میان فردي اجتماعی و براي اینکه دقیققه ف که یکی از ابواب،کردیم 

هاي آن در فقه ما از جمله مکاسب موجود است و خیلی از مباحث در روایات و در اخالق است که با نگاه فقهی باید دستمایه

 حدومرزصت اینکه وارد تبیین رف .مطرح است آن براي در مباحث امروز هم موضوعات و مباحث جدیدي .اینجا مطرح شود

و افراد  هاانسانآداب مثبت و منفی در روابط بین  ،اجمال قصه این است که در اخالقلکن  .م نیستیفقه روابط میان فردي شو

وجود دارد اما مجموعه مباحثی که بعضی در فقه و بعضی در اخالق و مربوط به حوزه هم وجود دارد که در از ابواب فقه 

که از جمله بحث سالم در فقه ما  .تبیین شود گیرد و احکام فقهی آنقرار  موردتوجهباید است در درون جامعه  هاانسانروابط 

از این قبیل  .بین افراد است در روابطه عنوان ادبی بو تحیات بحث سالم  کهدرحالیآید ی از فقه میمتفرق به مناسبتی در جای

اب جدیدي مثل فقه تعلیم و تربیت یا فقه وباما  .پراکنده و متفرق آمده استو که در فقه باب خاصی ندارد است  زیاديمسائل 

و  وبیشکمکه دارد  فراوانی اتچند باب جدید فقهی موضوعاین  .گذاشتیمپایه فقه روابط میان فردي در عقیده یا فقه اخالق 

این  هرحالبه .قرار گیرد موردبررسیجا دارد که با این نگاه فقهی  واقعاً کهدرحالیاست پراکنده در ابواب فقهی آمده  صورتبه
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بحث اینجا تبیین حدود روابط میان فردي است و مقصود ما از این  .یک موضوع کلی است که در جاي خود باید بحث شود

 است.ل این بحث از لحاظ فقهی در بحث دامنه شمو ،عنوان

 

 

 طریق پویایی فقه
 یتکامل .موضوعات در ابواب و کتب فقهی است يهايبنددستهو  هايبندطبقهرشد و پویایی و تکامل فقه  هايراهیکی از 

در طول  .دهدرخ میو مسائل  هاانساننتیجه تحوالتی است که در زندگی و گسترش روابط است پیدا شده در فقه از این طریق 

تطور فقه این بود که ابواب و کتب جدید فقهی  هايراهبیند که یکی از کند میتاریخ فقه اگر کسی تطول و تطور فقه را مالحظه 

و ابواب زیادي است قرار گرفته و بر فقه افزوده شده  موردتوجهموجود در عصر ما ابوابی  است. بر حسب نیازهايمطرح شده 

البته در جلد اول فقه  .تا فقه بتواند پاسخ گوي جامعه امروز باشد گرددجدید ارائه  يهايبندطبقهشود و در وده باید افزنیز 

مرحوم عالمه و شهید و  بنديطبقهما هنوز است متفاوتی براي فقه ارائه شده  هايبنديطبقه بااینکهتربیتی عرض کردیم که 

ابوابی مثل فقه  هرحالبه .بیشتري پیدا کندگسترش بندي باید ی درون این طبقهنتهي چهار قسمی فقه را قبول داریم مدبنطبقه

گوییم و فقه روابط میان فردي که با معناي خاصی که می هاسازمانیده و اخالق و فقه مدیریت و تعلیم و تربیت و فقه عق

یکی از  که بحث با مکاسب محرمه هر جادر ذیل مباحث  .اب جدید فقهی است که باید توجه شودوبا هرکدامعرض کردیم 

ناسبتی داشته در کتاب صالة همین سالم چون جایی نداشته و م اي به این موضوع داشتم مثالًارتباطی داشت اشاره هاآن

بیت یا همین مسائل تعلیم و تر .کنیمدر آنجا میاند ولی اگر ما فقه روابط میان فردي داشته باشیم سالم و تحیت را بحث آورده

 شود.معلوم میحدودش و ولی اگر فقه تعلیم و تربیت داشته باشیم قواعد گفته شده است که پراکنده آمده 

 مفاهیم مرتبط
فقط از زاویه بحث  .آیدکند اینجا نمیرا پیدا  ودغش از مسائل فقه روابط میان فردي است و اگر فقه جایگاه مناسب خ

 مطرح نخواهد شد. مباحث کالنولی شود اي گفته میجملهست ادب تجارت انوعی باب اینکه  زیا اتکسب 

مقدمه بحث مفهوم شناسی غش و مفاهیم مرتبط و  نداولین بحث ما بعد از چ .مفهوم غش را از چند کتاب لغت خواندیم

 ،مکر )،داریمکه خیار تدلیس هم ( تدلیس ،خدعه ،خیانت از اندعبارتسلسله مفاهیمی که با غش مرتبط است  .متناظر است

البته ممکن است مفاهیم دیگري باشد که  .مفهوم غش که عنوان بحث ما قرار گرفته است و تمویه ،تزویر ،تلبیس )،نبَغَ(بن غَ
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ذکر شده گاهی تمویه در روایات و بیشتر عنوان خیانت و خدعه و مکر و تدلیس و تلبیس و تزویر است ولی در روایات آمده 

در مفهوم شناسی کمی بحث  .ربطی دارند باهماي از مفاهیمی هستند که خانواده هانیا. دي آمده استغش در روایات زیااست. 

 .بینیم که ناظر به فقه روابط میان فردي استتر میرا کلی

 

 

 لغوي یتحیث
کسی را  بعدازاینکه لم ینصح بعد ائتمانهتعبیر دیگر به یعنی نقض العهد یا  .خان العهد نقضهدارد  طورایندر لغت  :خیانت. 1

 .امین شمردند او خیرخواه نبود

خانواده مشترك  هانیااز این به بعد  .دارد هانیا با همهتفاوت جدي  و است که خیانت مفهومی است طوراین :خدعه .2

ف ما اظهر له خالیعنی خدعه  .هستند غیر از مفهوم خیانت که جهت خاصی در آن است بقیه مفاهیم از یک خانواده هستند

اظهر خالف ما یخفیه و الحق به المکروه  .دهدآن را نشان می کند و خالفدعه این است که چیزي را اخفاء میمعناي خ یخفیه

 .فهمدکند به حیثی که خودش نمییعنی کار ناپسندي را متوجه کسی می من حیث ال یعلم

 .اي خدعه در اینجا آمده استهمان معن .خدعهیا  کتم عیب ما یبیعه یعنی دلس یا دلس :تدلیس .3

 .دارد خدعه فی البیع و الشراءمنتهی غبن است خدعه آمده معناي همان به  :غبن .4

چیزي را با چیز دیگر مخلوط کردن و مشتبه سازي با غیر خودش  .خلطه و جعله مشتبها بغیره خافیاًیعنی  لبسه :تلبیس .5

ب یعنی تزیین الکذ .تزویر هم دارد و ستاواقع  آنچهخالف  .پوشاندمیآید یعنی چیزي را از لباس میاصلش  .تلبیس است

 بخشدرا زینت می غیرواقعیچیز 

 .ستاولی در لغت است در روایات این اصطالح نیامده  .همان تلبیس است :تمویه .6

 و خالف واقع نشان دادن. زدن: گول به جهلاغراء . 7

اظهر له یعنی  غشه بود طوراینغش در المنجد  .و در لغت خیلی تفاوت ندارند شداز مقاییس یا المنجد عرض  معانی این

کند و یا ت تزیین میسامصلحت  آنچهغیر از  زین له غیر المصلحهکند و ف آنچه در باطن است اظهار میخال .خالف ما اضمر

 و ؛مقابل نصح و خیرخواهی است غش الغش نقیض نصحدر لسان هم دارد که است. در ذیل غش تعبیر خدعه هم آمده  .خدعه

 لم یمحضه النصیحۀ یعنی غشهعین دارد الدر  .است مشرب الکدراصل غش از  .است المشرب الکدرکه  هو مأخوذ من الغش

استفهام یا  الغین و الشین اصول تدل علی ضعف فی الشیء والستعجالدر مقاییس دارد که  .نصیحت خالص به او ارائه نکرد
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انجام  طوراینراجع به غش آمده است کسی اجیر شود براي اینکه در معامله  .الغش عن ال تمحض النصیحۀبعد هم دارد که  فیه

 دهد.

 اصطالحات غش
خالف آنچه  .اصطالح مطلق همان اظهار خالف ما یضمر است .مطلق و خاص ؛خود غش دو اصطالح داردشود گفت می

این معنا معناي عام غش است تزیین کند. ست او مصلحت  درواقع آنچهبر خالف  .دهدست به دیگري نشان و درون او درواقع

کتاب چاپ فالن را به جاي چاپ مثالً آید که هم در بیع و شراء میاین معناي غش  .اختصاص به معامالت و بیع شراء نداردو 

به که در مقام نصیحت کسی  مثالً در غیر معامالت مثل نکاح و از این قبیل و و هم  دهدمیفریب و طرف را  فروشدبیروتی می

یک معناي غش کاربرد غش در خصوص  .نوعی غش در مقام ارتباط با دیگران استرود. است به کار میاو اعتماد کرده 

یعنی اظهار خالف واقع در مقامی  تر شویم غش به معناي مطلقدقیقاگر خیلی  .است بیع و شراء و احیاناً کل معامالت)( معامله

یکی در خصوص بیع و و اظهار خالف واقع در همه عقود و معامالت  . پس غشدهیم و مقام خاصی استبعد توضیح میکه 

ه معامالت است و غش هم نقیض نصح است درمجموعاست یعنی  مثالعنوانبهبیع و شراء  .خیلی تفاوت ندارد این دوشراء که 

یا غیر در معامله  ینکه واقع را نشان بدهد در گفتار یا نوع عملا .ست در مقام گفتار یا رفتاراهی و ارائه واقع که همان خیرخوا

 .اي که آبش زالل نیست. چشمهیعنی چشمه کدر این بود که غشو اصل این واژه  استشود و مقابلش غش معامله نصح می

خواهد به دیگري یا چیزي که میمبیع  درواقعگویند به خاطر اینکه میمعامله یا اظهار خالف واقع غش آنوقت به خدعه در 

گولش  یعنی خدعهیعنی  غشهو  خدعیعنی  غشکه است گاهی در مفهوم غش در لغت المنجد آمده است. را مکدر کرده بدهد 

 .اظهار خالف واقع و امثال اینو پس معناي اول معناي عام است به معناي خدعه گول زدن  .زد

 شت معانی به خدعهبازگ
گویند که گاهی می د داردجدر المن .یا استعماالت دیگري دارداست معانی دیگري پیدا کرده غش که گاهی ایننکته دیگر 

 هانیا .یعنی عبوس شد غش وجههیعنی قلبش سیاه شد یا  غش قلبه .قلب سیاه ،یعنی سواد القلب ورزيکینه ،حقدغش یعنی 

د آنوقت گاهی شوعناي کدورت و ناصافی و ناپاکی میاین به م .شوداستعمال میمفهوم کدر است که گاهی در قلب و صورت 

گاهی یک نوع کدر و رود به کار میپس مفهوم غش گاهی به معناي کدورت  .گاهی به صورتو شود به دل نسبت داده می

وقتی  .دهدو چیزي را خالف واقع نشان میکند کدر سازي می درواقعاست.  يسازي در مقام معامله یا در مقام روابط میان فرد

و یا  خدعه بالمعنی العامیا  خدع منتهیاین غش یعنی  .به معناي عبس نیست وجههیا  غش قلبهمقصودمان غش گوییم میکه 

شت چون در ذیل همین گاهی غش به نحوي به خدعه برگ درواقعپس  .در معامالت یا در بیع و شراء خدعه بالمعنی الخاص
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ف آنکه خالاست یعنی  اظهر له خالف ما یخفیخدعه  .نوعی خدعه است درواقعشود بگوییم غش است و میخدع آمده 

کذب  .دهدمکروهی قرار میکند و او را در خالف اظهار می و الحق به المکروه من حیث ال یعلمکند کند اظهار میمخفی می

 .از حیث دیگر خاصو از این حیث عام است ل یا رفتار است. خالف نشان دادن در قول اعم از قو .در قول استخدعه 

خدعه است که شود پیدا می هانیا درمجموعواژه محوري که  درواقعیعنی  گرددبرمیمکر و غبن و تلبیس به خدعه تدلیس و 

خدعه و گوییم میفردي بخواهیم این محور را مطرح کنیم اگر در فقه روابط میان  .گوییم فریب دادن و گول زدندر فارسی می

خدعه به معناي عام با اصطالح معناي عام غش یا با مکر مساوي است. خدعه در مقام معامله غبن  .آوریمبقیه را ذیل آن می

شود. اطالق میت مکر در معناي عام غالب است ولی غش بیشتر به بیع و شراء معامالاستعمال ها این است که . فرق واژهاست

 .ستاگردد و آن اظهار خالف واقع به یک واقعیت برمی هانیاد ولی همه برنمی مکر و خدعه را بیشتر به کارمعناي عام 

 قیود خدعه

 و قول غش در فعل
یظهر خالف ما جنس تعریف خدعه و غش این است که  .تا اینجا جنس مفهوم خدعه و غش به معناي عام را پیدا کردیم

مطلق  گرچه خواهددیگري می قیودیست بلکه خدعه یا غش نمفهوم نهایی  تنهاییبهجنس اما این  ؛یظهر خالف الواقعو  یضمر

 .نکته در این مفهوم است لکن نیاز به ذکر چند .اظهار خالف واقع اشکالی ندارد

دهد مثالً با را خالف واقع نشان می رکاتش چیزيگاهی انسان با ح .ربما یکون بالقول و اخري بالفعلاظهار خالف واقع 

ز راه ااست که از قبیل کارهایی که همه طرق فریب دادن و گول زدن  هانیاها براي اینکه وزنش باال برود و امثال تنظیم میوه

است که واقع پس اظهار خالف واقع گاهی با عمل است یعنی کارهایی انجام داده  .شودتصرف عملی در خارج حاصل می

 طورهمیندهیم ی که ما در رفتارهایمان انجام میانواع اظهار خالف واقع .کندمی شود و ظاهر طور دیگري نمود پیدامخفی می

همه اظهار خالف واقع  هانیا .در دلش این خبرها نیست واقعاً کهدرحالیدهد نشان می الذکردائمو خودش را مقدس مثالً است 

منتهی  وجود دارداي از نفاق در آدم ه ظاهرت بیشتر از باطنت است شعبهبه همان اندازه ک گویدمیمفهوم عام نفاق  .است

دهد براي اینکه خودش یا خیلی افعال را انجام میاظهار خالف واقع و اخفاء واقع گاهی بالفعل است و پس  .دارد یدرجات

 آنچهزند خالف . یعنی حرفی میواقع به قول استگاهی هم اظهار خالف  .ست نشان دهداواقع  آنچهچیزي یا امري را خالف 

گاهی  خدعهشود یعنی گول زدن و قول هم میالبته جنس اظهار خالف شامل  است.ب بالقول کذخالف این  .ستا درواقع

 کند بدونبرداشت می طورایناست که طرف  مسئلهعرضه و ارائه  یبه نوع .گاهی اظهار خالف واقع بالقول نیست. بالقول است
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غش به معناي عام  مفهومم و یهامفاین پس اولین قید در  .هر دو اظهار خالف واقع است .جاري شده باشد اینکه چیزي از زبان

 .اظهار خالف واقع است ي دارد،کمتر یتمموعرود و به کار میدر بیع و شراء  غالباً که غبن  و

 ظهار خالف و اخفاءا
کند کند و اظهار خالف می. مخفی میاظهار خالف واقع با اخفاء چه نسبتی داردنکته دوم در قید اول مفهومی این است که 

است تعبیري که آمده  .اظهار خالف واقع یا اظهار خالف ما یضمر استاست در مفهوم خدعه آمده  آنچه .با عمل یا با قول

که است اخفائی بلکه محض نیست  اخفاء گاهی .است که ظاهرش خالف آن است نوعی اخفاء درواقع. هر له خالف ما یخفیظا

ولی اگر جایی مالزم  .شودکند خالفش ظاهر میو عیبی که انسان مخفی می مالزم هستند هانیا غالباً .کندوه میخالف آن جل

باطنش خوب نیست اما اگر  کهدرحالیدهد اظهاري است که خوب نشان می .د بحث دیگري استننباشند و اگر جایی جدا شو

فروشد ولی طور دهد دیگر خدعه نیست. گاهی انسان چیز خوبی میو باطنش خوب است ولی خوب نشان نمی شد عکسبه

دهد. لذا ممکن است کار خوبی باشد و به این جنس خیلی خوبی به او می درواقعدهد ولی تر میدهد و ارزاندیگري نشان می

 گویند.خدعه نمی

 مطلق اظهار خالف
خوب  درواقعخوب نمایی یک امر ناپسند و نمایش دادن چیزي که یعنی اظهار نوع این مطلقاً به قید سوم این است که 

کسی اگر اصالح نکند و لباس خوب نپوشد زیبایی ندارد ولی با اصالح خودش  هاوقتخیلی  .گویند، خدعه و غش نمینیست

مطلق اینکه کسی عیبی را مخفی کند و عیب لذا کند و عیبش را با این مخفی میگذارد می گیسکالهدهد یا می را زیبا نشان

و آن کسی لهجه زشتی دارد  مثالً .به ظاهر بهتري بدیل کند مانعی نداردرا در بدن و لباس و رفتار و مسائل دیگر خفی خودش 

ن به نحوي در بنابراین اظهار خالف واقع در جایی است که طرف حقی و توقعی دارد و این خالف نشان داد .کندرا مخفی می

دهد به صورتی کند و خالفش را نشان میو حقی دارد و او آن را ادا نمیتوقعی و یعنی او اعتماد کرده  .کنداجحاف میحق او 

او دارد اي از است و مطالبهدهد در مقامی که شخصی اعتمادي به او کرده نشان می پس خالف را .که گویا من این را ادا کردم

دهد ب نشان میست به صورت خوي که خالف توقع و انتظار و حق اواو چیزولی خواهد صحیح را میو امر درست و 

مقام معامله این است که طرف واقع  القاعدهعلیکند همین معامله وقتی کسی معامله می مثل .نیست طوراین درواقع کهدرحالی

کند انتظارات . یا وقتی ازدواج میکندعامله که انسان اعتماد میمدر  .ه و قیمت را در حد متعارف ارائه دهدادرا به او نشان د

 .که عیوب او را بگویداست در مقام مشورت که به او اعتماد کرده  یا .نداشته باشدرا متعارفی وجود دارد که فالن مریضی 
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که  شدباوجود داشته و انتظاري  حقو تعاملی باشد باید  و اعم استکه معامله  در تنهانهاین خیانت و خدعه و فریب دادن بنابر

 .دادن اشکال داشته باشداین مقام خالف واقع نشان 
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