
 2203�مارۀ ثبت:   

 2 ............................................................................................................................................................................. مقدمه

 2 ................................................................................................................................................................. مفهومی تحلیل

 3 .......................................................................................................................................................... مخدوع جهل

 3 .............................................................................................................................................................. خادع علم

35T35قصد و علمT ........................................................................................................................................................ 4 

35T35خدعه در الزم شرطT ....................................................................................................................................... 4 

 5 ............................................................................................................................................................ یمخف بیع

 5 .............................................................................................................................................. متعارف خالف اظهار

35T35شناسانه مفهوم مالحظاتT ................................................................................................................................ 6 

35T35انتیخT ........................................................................................................................................................... 6 

 6 ..................................................................................................................................................................... ییروا بحث

 7 .......................................................................................................................................... یَعْقُوبَ  بْنُ مُحَمَّدُ تیروا

35T35غَشَّنَا مَنْ داللتT .................................................................................................................................................. 7 

35T35حرمت بر داللتT ................................................................................................................................................. 7 

35T35غش اطالقT ........................................................................................................................................................ 8 

 

 

 

 

  

1 



 2203�مارۀ ثبت:   

2 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
هستند و به نحوي بط مرتهست که با او نیز هاي دیگري واژهاین مفهوم در به مناسبت مفهوم بحث غش عرض کردیم که 

 :هایی را شمردیم البته دو واژه دیگر اینجا وجود دارد که در روایات کمتر داریم. واژهاندخانوادههمشود گفت می

 .است که در لغت به معناي خدعه است غره و غرور و تغریر .1

 .آیدکه به مفهوم خدعه می خالبه .2

 هرحالبه 1دارم.یاد نرا  اما خالبهست اتغریر گاهی در روایات آمده . که گفته شداست غیر از مفاهیمی غرور و خالبه 

ترین مفهومی که کلیدي هرحالبه .ممکن است واژگان دیگري هم باشدو عالوه بر واژه قبلی این دو واژه هم وجود دارد 

مجموعه مفاهیم و مرتبط و در  د.گردبه خدعه برمیاست که  طوراینت ابقیه لغ .ست خدعه و مکر استتر است و مبناواضح

در این  .دهندکه در تعریف بقیه به آن ارجاع می اي و اساسی داردیکی دو واژه و کلمه حالت ریشه متناظر و مترادف معموالً

مفاهیمی که بیشتر کاربرد دارد وضوح معنایی  .گرددبه اینجا برمیبقیه مفاهیم و دارد  ی محوریتمفهوم بیشتر خدعه و مکر نوع

 .دهندو بقیه را به آن ارجاع میشود لذا اصل میبیشتري دارد 

 تحلیل مفهومی 
لغت است و یکی ارتکازات در لغت است که یک منبع کتب  .مقام تحلیل غش و خدعه به معناي عام مستند به دو منبع است

علی خالف  اظهار شیء در مفهوم عام خدعه یا مکر و غش عناصري وجود دارد که اولین قید و عنصر .شودضمیمه به آن می

قید  است. خفاءاالبالفعل یا بالقول و  الواقعفیاظهار آن علی خالف ما هو علیه  است. لذا تعریف بالجنس الواقعفیما هو علیه 

ولی  .شوددر ظاهر کامل و تام و صحیح ارائه می لیاست واین اظهار واقع به شکل مکروه و معیب و ناقص در دوم این بود که 

کند که در آنجا به خدعه و مکر و غش در جایی صدق می هم این است که این قید سوم .مشمول این عنوان نیست عکسبه

به  یصرف اینکه خالف واقع .قرار دهد داريمشکلحقی را از او ضایع کند و در مسیر و  هدرنحوي براي کسی مشکلی ایجاد ک

 رامکروهی  دهد یادر مسیر غلطی قرار نمیو کند و تضرري نمیدارد به او ربطی ن در شئون خود کهدرحالیدیگري نشان دهد 

 /باب تحریم الغش: 690، ص: 22جامع أحادیث الشیعۀ (للبروجردي)، ج . در روایت وارد شده است فی المثل در 1

 و قال: من غّشنا فلیس مّنا. و الخدیعۀ و الغشّ الخالبۀرسول اللَّه صلّى اللّه علیه و آله: نهى عن  أنّ: روینا عن جعفر بن محمّد عن أبیه عن آبائه 27/ 2الدعائم 

 (الخالبۀ: الخدیعۀ باللسان بالقول اللطیف). 
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کند کند یا خالفش را اظهار میرا اظهار نمیچیزهاي ناپسندي که مربوط به خودش است  .مانعی ندارد کند،او متوجه نمی

 .ستنیمادامی که به دیگري ضرري نرساند خدعه یا مکر و غش 

احتمال ا االظهار إللحاق مکروه بالمخدوع و تضرره و تکدره و هذا إنما یتحقق فی ما إذعن یسبب هذا بنابراین نوشتیم که 

اظهار خالف  یعنی نباشد خدعه نیستقید یعنی اگر هر دو قید قبلی باشد ولی این  .حق اعتمد علیه أو کان لمخدوع الخادع و

عالوه بر آن دو قید جایی خدعه است که به  پس .چیز ناقصی را کامل نشان دهد ولی به کس دیگري ضرري نزندو واقع کند 

خواهد براي را به او بفروشد یا میشیري که نصفش آب است مثل اینکه او ضرري برساند و مشکلی ایجاد کند چه در معامالت 

 وید.گبیند در مقام مشورت به او نمیکه در او می ییهابیعدهد ولی  ازدواج مشورت

 جهل مخدوع
جاهل به  ،شودمقابل او خالف واقع نشان داده میقید چهارم این است که خدعه در جایی است که مخدوع و شخصی که در 

غیر شود میخالف واقع کر و غش است که شخصی که به او اظهار این عنصر چهارم در مفهوم خدعه و م .نقص و عیب باشد

ادعاي  هاوقتخیلی که مثل کارهاي دیپلماسی و سیاسی اشکال ندارد. است  طوراینداند که قصه میمطلع باشد و اال اگر 

واقع را نشان گوید که خالف . چیزي را میکنداین وزیر با وزیر دیگر مذاکره میاگر نداند که دهد می و شعار کندمی یگزاف

جایی که  . لذادهدریزد و به او میمی جلوي خودش به شیر آبدر مقام معامله  . یااندازددهد و منافع ملی او را به خطر میمی

اظهار خالف واقع براي او در جایی است که او  .کندخدعه صدق نمی ظاهراًمعلوم است شود براي فردي که اظهار خالف می

 شود بگوییم اظهار خالف واقع کرد و الاقل شبهه مفهومیه است و اگر هم اطالقگر عالم باشد به نحوي نمیجاهل است و اال ا

اینجا صادق باشد. مفهوم بعید نیست که البته  .چیزي داشته باشد و مفهوم هم عام باشد بعید نیست بگوییم از این انصراف دارد

 .علیه یصدق الخدعهالاال و  خدعه جهل شخص شرط استدر صدق ولی 

 علم خادع
اند عنوان قصدي است و قصد شرط فتهدر اینجا بعضی گ .قید پنجم این است که خادع یا ماکر یا غاش عالم به قصه باشد

بعضی مثل  .به او الزم است یعنی قصد خدعه و قصد الحاق مکروه و نقص .این ظاهر مرحوم شیخ در قید پنجم استکه است 

 . حداقلآید بیشتر همین دومی درست استکه به نظر می اند عنوان قصدي نیست ولی علم شرط استمرحوم آقاي خوئی گفته

شد و با علم اقدام به این امر کند عالم به این قصه بابه این کار می این است که در صدق خدعه و نیرنگ و فریب آنکه اقدام

 قیدشاید  .مفهوم خدعه و مکر برایش صادق نیست ،کنداست اظهار نمیبه آن عالم  آنچهچیزي بر خالف  اگرظاهراً  .کندمی
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گذارد ولو اینکه قصد ندارد ولی دارد به اینکه کاله را سر طرف میاگر علم  لذا ه باشدبراي صدق مفهوم ضرورتی نداشت قصد

 .دهد بعید نیست صدق خدعه کنداند و او هم این کار را انجام میدداند که او نمیمی

 علم و قصد
  :مفاهیم سه قسم است

 .علم داشته باشد یا نداشته باشدیا قصد کند که فرقی نمیأکل و ضرب مثالً  .بعضی مفاهیم علم و قصد شرط نیست. در 1

 ء.ع و شرایعناوین قصدیه است مثل ب . برخی2

. اگر علم داشته باشد مسئلهعناوین علمیه است یعنی قصد بما هو قصد در آن دخیل نیست ولی باید علم به برخی  .3

 .کندنداشته باشد صدق نمی

شخصی ظاهراً بر یعنی  .آید علم شرط استبه نظر میبودند  هانیا خانوادههمو مکر و لبس و مفاهیمی که  هخدع در مفاهیم

دعه و مکر و خاست خالف واقع را اظهار نکرده  يچیز و بر حسب علم خوددهد کند یا مشورت میکه معامله میجاهلی 

 ،آنجا در مفهوم .نجز تکلیف الزم استعلم براي ت .گفتیممیباب اعانه  این غیر از چیزي است که در .کندصدق نمی هانیاامثال 

تکلیف علم نداشته باشد در اعانه و خیلی به براي تنجز تکلیف علم به آن چیز الزم است و اال اگر و علم دخالت نداشت 

اما اینجا ممکن است بگوییم خدعه صادق نیست ولو اینکه او است. او کمک کرده  الواقعفی و جاهاي دیگر مفهوم صادق است

 .گذارندی اسم این عمل را خدعه و مکر نمیولاست موجب این امر شده 

 شرط الزم در خدعه
یک چیزي در  .آگاهی و قصد خدعه بگویند هرگونهاز  نظرقطعآید خدعه از افعال محضی نیست که فعلی را با نظر میبه 

گویند اینجا علمش مساوي میبعضی  .همان علم و آگاهی کافی است یست.در حدي که قصد باشد الزم ن آن شرط است منتهی

در جایی که علم باشد حداقل قصد  .قصد قهري است دیگرعبارتبهآید علم اینجا شرط است یا . به نظر میبا قصدش است

یم خدعه ولی اگر بداند گویفروشد نمیرا میو این  اگر کسی نداند که بین این کتاب پنجاه صفحه نیست وجود دارد.قهري 

این هم بعید نیست که در آن علم و  .شبه قصدي است که علم در آن حداقل شرط است يهاعنوانبنابراین از  .کندصدق می

درست ارتکاز در این قیود شک کنیم و نتوانیم اگر  .نیستصادق  الاقل من الشک یک نوع قصد قهري شرط است و اگر نباشد

 .شودشبهه مفهومیه میلغوي را استخراج کنیم 
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 عیب مخفی
و اما ما یعرف بل بایعه أو بدقۀ کثیره ال یعرف اال من قِکه  ايگونهبه عنصر ششم این است که نقص و عیب امر مخفی باشد

 .فال یصدق علی اظهار خالفه خدعه بسهولۀ و سرعۀ

خدعه، کند که در صدق مفهوم فرمود که فرقی نمیآقاي تبریزي در اینجا می و مرحوم وجود داردی چه اینجا اختالفگر

خدعه اگر بداند  و آید عیبی که روشن است و خود شخص مشتري ممکن است نداند. به نظر میعیب مخفی باشد یا ظاهر

جود دارد و کسی هم که و هابیعدقتی است و خیلی متعارف است که این داند ولی به خاطر بینیست ولی اگر مشتري نمی

-و معمولی میعیوبی است که متعارف و آشکار است و اگر کسی بخواهد با دقت متعارف  مد یعنیفهکند می، دقتی میبخواهد

ممکن است بگوییم این لکن دارد  تريجذابکه ظاهر است او هم طوري نشان داده است و تواند بفهمد ولی او دقتی نکرده 

روایات  .م خدعه صادق استوگویند اینجا مفهقبلی نیست بعضی می يهابحث وضوحبهالبته اینجا  .کندنمیخدعه صدق موارد 

کند ولو اینکه میخدعه صدق مشتري یا طرف معامله جاهل است  کههمیناند گفتهمفهوم شناسی بعضی در بینیم ولی اً میرا بعد

یعنی اگر عیوب  .کند یا الاقل من الشک را اینجا بیاوریمییم صدق نمیقاطع بگو طوربهینجا اما بعید نیست ا .امر واضحی باشد

الزم نیست آزمایشگاه ببرد و معلوم کند و واضحی است که در بازار هم متعارف است و اگر کسی بخواهد بفهمد دشواري ندارد 

که کند فضاسازي میي باشد که اگر عیب ظاهر طور. قبلی نیست وضوحبهممکن است بگوییم این هم خدعه نیست البته اینجا 

ممکن است بگوییم خدعه  .تواند بفهمددهد اما راحت میکند گرچه ظاهر را خوب نشان میتحقیق نکند به آن خدعه صدق می

 .چه اگر دروغ بگوید حرام استدر این شکل صادق نیست گرو غش 

 اظهار خالف متعارف
در اموري است که مبناي بازار شده  خالف واقعگاهی اظهار  .این است که این اظهار خالف واقع دو شکل است قید هفتم

درجه معمولی از اظهار خالف واقع وجود دارد و  .است حد متعارفعرف بازار یک نوع اظهار خالف در  .داننداست و همه می

درجاتی از اظهار خالف در مبیع و  خدعه برايید نیست بگوییم بع .آورندها المپ میاست مثل اینکه روي میوهمتعارف 

یا  يهافیخفچه موارد و عنصر هفتم با شکی مواجه است گراما این وجه  .صادق نیست استاجناس و کاالها که متعارف شده 

و جذاب کردن بازار  بیشتر براي جذب مشتري .دانداقع داریم که عرف آن را خدعه نمیدرجات خیلی پایینی از اظهار خالف و

براي اینکه اگر چیز خیلی  برگردد لبه شکلی ممکن است به قب این عنصر .کندخدعه صدق می است اما اگر بیشتر باشد ظاهراً

ممکن است  .برگردد بعید نیست به یکی از دو قید قبل آیدبه حساب نمیشد یا او علم دارد یا اینکه از امور مخفی با متعارف
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. چیزي که در انگیزه او دخیل است یا در قیمتیا  خدعهپس  ند.خریدت اثر ندارد ولی اگر آن نبود نمیش قیمخدعه در افزای

 .فهمند شاید خدعه نباشدفهمد خدعه است و چیزي که عرف میمتخصص می

 شناسانه مالحظات مفهوم 
هر دو  خدعه و غش .مصداق پیدا کند تواندو در جاهاي دیگر هم می که گفته شد اعم از معامالت است طورهمانخدعه 

رود ه غش بیشتر در معامالت به کار میعلت این است ک .خدعه اعم از غش است عام و معناي خاص دارند ولی غالباً يمعنا

 تحلیل .کنیمم شناسی به همین اندازه اکتفا میدر مفهو .سه اصطالح دارندمعنا هر دو  .خدعه اعم است و اال مثل هم هستندولی 

گیرد چون بحثمان مفهوم قرار می موردتوجه مسئلهتنبیهات نکات متعدد دیگري در معانی بعضی از و در جامعی انجام شد 

 .پیدا کند ییهاتفاوتولی از نگاه فقهی و دخالت روایات ممکن است بعضی از این نکات  .بود شناسیلغتشناسی و 

 خیانت
من  نسبت مفهوم خیانت و نقض عهد با خدعه طبعاً .ینصح بعد مأتمن علیه نقضه یا لمکه  خان العهدیعنی مفهوم خیانت 

اي . خدعهگذاردفهمد ولی عهدش را زیر پا میرت آشکار است یعنی خود طرف هم میصو هنقض عهد گاهی ب .شودوجه می

پس ماده افتراق  .آنجا خدعه هم هست کهدرحالیکند . گاهی نقض عهد مین خدعه استونقض عهد بد .به او نزده است

ولی  کندشکند و به طرف ظلم میکه دارد عهد و پیمانی را می وزوريضربخیانت از خدعه آنجایی است که آشکارا با 

یک ماده افتراق در طرف خدعه داریم و آن جایی است که عهدي وجود  .اي در آن نیست که کالهی سرش گذاشته باشدخدعه

ولی خیانت به معناي نقض  .رسانددهد و به مسیر خالفی میمثالً آدرس اشتباهی به او میگذارد ولی کالهی سر او میندارد 

مشرکین با پیامبر اکرم  .دنشکنولی عهد را مید ندو دولت پیمان دارمثالً  .کننداجتماع پیدا می هانیاموارد خیلی در  .عهد نیست

که ذکر  مراتبسلسلهو گردد آخرش به ظلم برمی هانیاهمه  .خیانت استکه شکستند  ولی عهد بسته بودند)وسلموالهعلیهاهللاصلی(

است. اگر عهدي دارد ولی آن را رسد منتهی مراتب ظلم متفاوت به ظلم می فروعاتی است که نهایتاً  هانیاکردیم گفتیم همه می

 .کندا میاي پیدد خدعه هم هست. خیانت گاهی شکل خدعهشکند بدون اینکه طرف بفهممی

 بحث روایی
در جلد دوازده ابواب  .هشتادوششابواب ما یکتسب به باب وسائل جلد دوازده  .روایات بحث غش در این ابواب است 

در جلد هشت در کتاب حج ابواب احکام  و در جلد دوازده ابواب احکام العیوب باب نه طورهمینو  مآداب التجاره باب دو
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عام  . بعضی روایاتشودتقسیم می طایفهبه دو  مجموع این روایات عمدتاً .و دو صدوبیستو  وهفتسیالعشره باب صد و 

 .بعضی در خصوص معامالت استو است که اختصاص به معامالت ندارد 

 

 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَروایت 
دٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ«

  .»2غَشَّنَا مِنَّا مَنْ قَالَ: لَیْسَ  السالملیهعهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

اولین موضوع بحث سندي است که سند تام است اما از لحاظ داللت یک  .کسی که غشی نسبت به ما روا بدارد از ما نیست

 شود:می معنا گونهدو  غَشَّنَا مَنْ نکته این است که 

 غَشَّنَا مَنْ داللت
است در  و والة االمر غش االئمهاحتمال این  بنابراین .یکی اینکه مقصود غش ائمه و اولیاي الهی و اولیاي امر باشد .1

  .نصیحۀ االئمۀ المؤمنینمقابل 

یعنی از  غَشَّنَا بلکه نه براي خودشان بما هم ائمه و بما هم اولیاء غَشَّنَاگوید احتمال دوم که بعید نیست این است که می. 2

کسی که غش مؤمنین کند مثل اینکه ما یعنی  غَشَّنَاگوید است. میحیث اینکه مسلمان هستند کما اینکه در بعضی روایات آمده 

 .را غش کرده است

به ضمیمه  احتمال دوم شمول دارد و غش مؤمنین مقصود است یا مقصود بالمطابقه همین است یا اینکه کهیا اینحال 

  .شواهدي در روایات بعدي داریم و بعید نیست شمول و عموم مقصود باشد .گوییم آن هم در حکم این استروایات دیگري می

 داللت بر حرمت
این هم دو احتمال دارد ممکن است  ؟شودشود یا نمیحرمت استفاده میمِنَّا  لَیْسَ در این روایات از آیا  اینکه بحث دیگر

ت سبعید نی .کندتباط ویژه را نفی میارمِنَّا  لَیْسَ رساند یا اینکه شود و حرمت را مییعنی والیتش با ما قطع میمِنَّا  لَیْسَ بگوییم 

 .شود و قطع این پیوند یعنی عذاب الهییعنی پیوندش با ائمه قطع می االطالقعلیمِنَّا  لَیْسَکه داللت بر حرمت کند براي اینکه 

معنایش این است که مِنَّا  لَیْسَگوید خواهد و اال وقتی میاي میقرینهولی است استعمال شده نیز البته این تعبیر در مکروهات 

 279، ص: 17. وسائل الشیعۀ، ج 2
                                                           



 2203�مارۀ ثبت:   

شود یعنی کار کند والیتش با خدا قطع میکسی که شتم مراجع  :فرمودند ودوچهلدر سخنرانی سال  ماما مثالً .پیوندش قطع شد

  .حرامی است

 

 اطالق غش
 مقصود است.مالت نکته سوم در بحث داللی روایت این است که غش در اینجا محتمل به معناي مطلق باشد یا غش در معا

 .بعید نیست بگوییم غش در اینجا به معناي مطلق است نه غش در معامالت چون مفهوم مطلق در خود لغت وجود دارد

د بنابراین این روایت با این وجوهی که عرض کردیم بعید نیست داللت در لغت به معامالت تخصیص زده باشنیست که  طوراین

 ت غش داشته باشد.مطلقی بر حرم
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