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 مقدمه
اما اگر عالم  ؛شود جاهل باشدتري و طرفی که عیب از او مخفی میصدق حرمت غش این است که مش گفتیم مالك در

به ر شکل را حرمتی در آنجا نیست ولو طرف به ظاهو صادق باشد ادله انصراف دارد غش باشد غش صادق نیست یا اگر 

آمده بداند که او عالم به وشنده و کسی که در مقام اخفاء براین فر کهدرصورتیپس  .که گویا عیبی نیستکند درست مینحوي 

البته اگر نداند که عالم  .الم است مانعی ندارددهد ولی چون عاینکه ظاهر را طور دیگري نشان میقصه است مانعی ندارد ولو 

در جایی که طرف آگاه به عیب و نقص  هرحالبه .عالم است تجري کرده است درواقعاست و فکر کند که جاهل است ولی 

 طرف آگاه است.ظاهر را درست کردن و بدون عیب نشان دادن اشکال ندارد براي اینکه  ،ستاموجود در این امر 

 فرع هفتم

در  غالباً شود عیبی که اخفا میاین است که گاهی  مسئلهتوضیح این  ؟یا در اینجا مالك جهل شخصی است یا جهل نوعیآ

ست مجهول ا اردمخفی و مجهول نیست اما نزد شخصی که طرف معامله قرار د يچیزفهمند و می معموالًعرف ظاهر است و 

او جاهل است ولی  .توجه ندارد ولی این به خاطر کودن بودن یا غفلت تفهمند که معیوب اسولو اینکه دیگران به سهولت می

 داردبرمییا کیوي اینکه کسی یک جعبه پرتقال  .است یجهل المشتري شخصاً بلکه نیست و عرفاً ما یجهل نوعاًاین عیب 

داند و نمی دالیلیفهمند ولی این شخص به . این االن متداول است و همه میدانند رویش بهتر از پایینش استهمه می معموالً

ی فهمد ولخاطر زکاوتش خیلی از چیزها را مییا بر عکس جایی که شخصی به  .است طورایناش کند که همهفکر می واقعاً 

شوند ینم مسئلهمتوجه این عیب در این  غالب و متوسط مردماست اي که انجام شده مثالً در این معامله .فهمدعرف آنها را نمی

فهمند. مردم این را نمی معموالًآورد ولی عیب را در میآدم تیزي است با یک نگاه یا است و این به خاطر اینکه کارش او ولی 

امر معیوب را خوب کند و عیبی را مخفی میگاهی  .عموم و خصوص من وجه است ما یجهل نوعاًو  ما یجهل شخصاًین جهل ب

یک لیوان آب در شیر  . مثالًفهمندبراي این شخص و هم غالب مردم نمیکند در حالیکه این واقعیت مجهول است هم وانمود می

-ایندو از هم جدا میگاهی  .ل شخصی و نوعیهجو اینجا ماده اجتماع است  .فهمدمیاو نه فهمند و میمردم که نه ریخته است 

فهمند آنوقت سؤال این است که صدق غش و اطالق ادله مینفهمد و غالب مردم فهمند یا اینکه او میشوند ولی غالب مردم می

 ؟و دلیل حرمت غش در مالك جهل شخص است یا جهل نوعی یا هر دو باید
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 مختار استاد
سه احتمال است که مالك جهل شخصی یا مالك جهل نوعی  .آید که باید اینجا مالك را جهل شخصی قرار دهیمبه نظر می

داند طرف نمیجایی که  .آید ظاهر ادله و متفاهم عرفی جهل شخصی است. به نظر مییا اینکه مالك اجتماع کلیهما باشد :باشد

متوسط الحالی است یا آدم کم هوشی  مثالً گذاردهمند که سر این بنده خدا کاله میفمیکند ولو اینکه غالب مردم او مخفی می و

-به نظر می . لذافهمدپرفهمی غش نیست براي اینکه میین معامله نسبت به آدم معمولی یا آدم د ولو اینکه اورمیکاله که سر او 

به حیثی که او هم متوجه  یظهر ما الیضمرو در هر مورد صدق غش این است که به هر دو مورد کند ادله انحالل پیدا میآید 

دهد که فهمد. البته ممکن است کسی احتمال ولی او نمیفهمند ش این است که نوع مردم این را میقصه نیست ولو اینکه شأن

که اگر نوع است  طوراینهم  ند. آن طرفکند که شخص او و غالب مردم نفهمعنی در جایی غش صدق میدو است یجمع این

یعنی جهل و علم شخصی مالك است نه است کند. این غش شخصی صدق غش نمیفهمد و توجه دارد فهمد ولی او مینمی

شخص باید ببینیم بلکه جهل و علم نوعی دخالت ندارد  ،است که در مقام صدق غشمفهوم  متبادر از صدقاین ظاهر و  .فیعر

 چه تلقی از این معامله دارد.او 

 نسبیت بحث
لذاست  و ؛غش استاگر او بفهمد که این عیب را دارد ولو اینکه هیچ کس نفهمد غش نیست و اگر او نفهمد ولو همه بفهمند 

نسبی شود چون تابع جهل شخصی  و شدبانسبت به دیگري غش نو کسی غش شود  رايممکن است ب که اخفاء یک عیب

فهمد. در میغش نیست براي اینکه او  انجام دهدهوشمند زرنگی  یاین شخص اگر همین معامله را با آدم .است نه جهل نوعی

ماشینی که موتورش پیاده مثالً کنار بگذارید.  نیست. بحث علم غیب را اگر او بداند مخفی کاريلذا فعل او جهل شرط است 

-طالع ندارم غش است ولی وقتی به شما میفروشد و من چون او به من میدهد که آکبند است است را طوري نشان میشده 

ر بداند او عالم است اگتجري است. اگر فکر کند جاهل است  فهمید.داند که میشد که آگاه هستید غش نیست چون میفرو

در حالیکه باز است باز نشده هم ماشین پیچ دهد که گویا را طوري نشان می ظاهر .اشکالی ندارد مگر اینکه در قول کذب باشد

نگاه و با نسبت به آقایی که در خرید و فروش ماشین مهارت دارد ولی کند فهمد صدق غش میو این طرف چون نمیشده 

اال اینکه مستلزم کذب باشد یعنی در سخن بگوید این ماشین آکبند است وانمود کرده  طوراینفهمد غش نیست ولو اینکه می

 کند.صدق غش نمی ،نشان دهد طوراینرا نباشد و ظاهر  یاست و هیچ تغییري در آن ندادم و اال اگر سخن
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 استصحاب
گوید یک عالم به این است یا نیست می داند که او. نمیکندگناه می ظاهرياز نظر  .کنداگر معلوم نیست استصحاب جهل می

پس شود که اینجا غش است. اش این میکند آنوقت نتیجهلذا استصحاب جهل مینیست عالم و االن هم است نبوده عالم وقتی 

نیست یا استصحاب جهل  شک کند که جاهل است یا جاهل . اگرشود و اگر نداند غش نیستاگر بداند او جاهل است غش می

آنوقت استصحاب در مرتبه بعد  اصل مثبت است اصل مثبت است که ظاهراًاستصحاب شود اگر هم گفتیم کند و غش میمی

د که او داننیست. جهل همان استصحاب است نمی اصل این است که غش و داند این غش است یا غش نیستآید که نمیمی

خواهد این . استصحاب اصل مثبت است. چون میاصل جهل است یعنی استصحاب جهلگوید عالم است یا جاهل است می

ترتب غش بر جهل ترتب شرعی نیست  .مفهوم را بگوید این ترتب عقلی بر آن است که او جاهل است پس این غش است

 شود.ترتب عقلی است و لذا اصل مثبت می

 بنديجمع
بنابراین گفتیم که تقوم صدق غش  ؛مفهوم هم صادق باشد منصرف استر اگگوییم مفهوم غش صادق نیست یا اینکه یا می

 هر چقدر او ظاهر کاري کند غش نیست یا مفهوماًو داند کند و اال اگر می. جاهل که باشد صدق غش میبه جهل مشتري است

غش و خدعه نیست دیپلماسی است و لذا در مقام  طوراینغش نیست یا ادله از این انصراف دارد. خدعه و فریب و نیرنگ هم 

گوید. در فرع هفتم مطرح کردیم که ندانستن شخصی او مقوم موضوع غش و حکم غش فهمد که این دروغ میچون طرف می

چیزي  آدم غبی .در آدم غبی و زکی است و جداییشوند ؟ چون اینها از هم جدا میاست یا ندانستن نوعی و شأنی کافی است

فهمد. ما گفتیم مالك نوعی است یا شخصی فهمند میمردم نمی چیزي که نوعاً آدم زکیولی فهمد مند نمیفهمردم می که نوعاًرا 

فهمد غش . اگر او میظاهر این است که مالك جهل جهل شخصی است یعنی حساب و کتاب با این است .یا جمع این دو

 هل عالم بفهمند غش است.فهمد ولو اینکه همه او اگر او نمینیست ولو اینکه دیگران نفهمند 

 هشتم فرع
اند که غش در جایی صادق است که آگاهی به آن نقص و عیب مخفی داشته شده اختصاص به اند و گفتهبعضی احتمال داده

این است  معناي این سخن .شوند غش نیستغاش ندارد و دیگران هم متوجه می غاش داشته باشد و اما اگر اختصاص به خود

و ناقصی را تام و کامل کند و معیوب فروشد و عیبی را مخفی میدهد و چیزي را میاي را انجام میکه گاهی شخصی که معامله

فهمد ولی گاهی این عیب چیزي است فهمد و کس دیگري نمیچنان مخفی است که فقط خود او می این عیب ،کندوانمود می
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خودش بوده  مثالً هلِبَال یعرف اال من قِکند . پس این دو نوع است یک وقت عیبی که مخفی میتوانند بفهمندم میکه دیگران ه

ال طوري که  استعیب مخفی  وفهمد یخته که این لیوان آب را کسی نمیو کسی نبوده و در یک ظرف شیر یک لیوان آب ر

اند که صدق غش در . بعضی احتمال دادهنند بفهمندتواکسان دیگري هم با دقت میاما گاهی  ؛یعرف هذا العیب احد اال الغاش

فهمد ولی دیگران ولو اینجا او نمی یعرف العیب من قبل االخرینباشد و اما جایی که  ال یعرف العیب من قبلهجایی است که 

 .غش نیست فهمندمی

 مختار استاد
یعنی کاري  ؛فقط مخصوص خود غاش باشدکند که فهم و آگاهی به عیب موجود در صدق غش فرقی نمیآید که به نظر می

فهم دیگران  توانند با دقت و آزمایشی بفهمند.اینکه چیزي است که دیگران هم می تواند بفهمد یااست که کسی نمیانجام داده 

توانند یال اینها باشد. اگر دیگران هم مشکل عادي و معمولی یا با اختبارات در جهازات اختباریه و آزمایش امث هتوانند بمی

وجهی ندارد بگوییم غش و کند ی هست که بفهمد باز هم غش صدق میفهمند ولی کسیا حتی غالب مردم هم نمیبفهمند 

-صدق غش میفهمند و اهل فن هم می. آنجایی که یعرف العیب غیر از او ال یعرف العیب اال الغاشآنجایی است که  ربوط بهم

بنابراین امر هشتم  ؛داند در حالیکه این دخالت نداردخودش میئی است که فقط کند چون در ذهن قائل این است غش اخفا

و اهل فن باشد یا اینکه نه ولو اینکه غیر از ا بل البایعال یعرف العیب اال من قِاین است که آیا در صدق غش شرط است که 

است یعنی که اولی است ولی حق و ظاهر دومی است فهمند باز غش صادق است. احتمال داده شده دیگري هم این عیب را می

فهمد یا اینکه عیب حال یا خودش تنهایی این عیب را میشود غش است کند و طرف هم متوجه نمیآنچه که عیب را مخفی می

 بلکه اگرشرط نیست  ال یعرف العیب اال من قبلهدر آن پس کنند. میشود و اهل فنی آن را روشن میدر آزمایشگاه معلوم 

 .است طورایندیگران هم بفهمند 

 بنديجمع
گوییم الزم نیست یعنی اینجا می ؛به یک شکلی شاید کمی مقدم بر آن باشد درواقعامر هفتم و هشتم مکمل هم هستند و 

در امر قبلی گفتیم که جهل شخصی  .صادق استغش دیگرانی هم ندانند و بتوانند بفهمند  .عیب را کسی نداند مگر خود او

که اینجا است کند. این هم بحث دیگري فهمد باز صدق غش میفهمند و او نمیمردم میك است نه نوعی و لذا اگر غالب مال

دلیل لفظی در  .کنیمنصرافات و ارتکازات عرفی تمسک میکنیم یا اینکه به ابه لغت استناد مییا  البته اینجا غالباً .صادق است

کند یعنی . چون مخفی میال یعرف العیب اال من قبل البایع در غش نبود. در بحث هشتم بحث این است که موارد خیلی از این
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کافی آیا شرط است که فقط خودش بداند یا اینکه دیگران هم اگر بدانند حال دهد داند و طور دیگري نشان میخودش می

 است؟

 فرع نهم
است و گاهی ایجاد کرده غاش کند خود و اخفاء نقص میا تام وانمود ر و آننقصی که در این امر موجود است و اگاهی 

شیر مخلوط به آب یک وقتی  مثالًکند. او به دست آورده و االن مخفی می از قبل بوده واست و عیبی است که او ایجاد نکرده 

و مخلوطی ندارد و است ه شده االن دوشید شیرکند که این کند که طرف فکر میولی طوري وانمود میکند را خودش درست می

نیست که عیبی را  طوراینحالت واسطه دارد. همیشه  یعنی فروشدخرد و میاو میگاهی دیگري این آب را در شیر ریخته و 

است و داند که این نقص ایجاد شده او یک واسطه است ولی میو ست نی طوراینکند خود ایجاد کرده باشد گاهی می که مخفی

 ه؟ست یا نافرقی  دوآیا بین این حال .دهد که گویا شیر خالص است یا این ماشین آکبند استنشان میطوري او 

 مختار استاد
 هیا ن داردآنجایی که خود او این کار را کرده ممکن است بگوییم معصیت بیشتري  .تفاوتی نیست دوآید بین ایننظر می به 

نفس البایع احدث العیب و کند که خود ت غش در مقام معامله فرقی نمیحرمصدق عنوان و  درگرچه خیلی واضح نیست ولی 

داند و است ولی میبواسطه غیر ایجاد نکرده  یعنی بیع و یخفی العیب الذي کان موجوداًی یا اینکهنقص و اخفاه فی مقام البیع ال

که  اظهر خالف ما اضمرکند را مخفی می. عیبی کندولی از این حیث فرقی نمی دروغ به قول استگرچه کند. االن اخفاء می

نیست که بگوییم اگر  طوراین .کند نه در صدق لغوي و نه در صدق ارتکازي و عرفی. فرقی نمیوجود داشته بیده یا بید الغیر

هیچ  و کنددهد صدق نمیو از کس دیگري خریده و انجام می کند اما اگر واسطه استصدق غش میخودش ایجاد کرده است 

 قی در این جهت ندارد.فر

 دهم فرع
گوید که این ماشین صفر کند و میتعریف میدر مقام معامله گاهی  یعنی ؛گاهی بالفعلو بالقول است  ،اخفاء عیبگاهی 

فعلی است یعنی  گاهی اظهار .قولی است یعین اظهار اخفاءنیست  طورایندر حالیکه  ...شیر خاص است ویا کیلومتر است و 
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خرد بدون اینکه یک کند که ماشین صفر کیلومتر میحس می دهد که طرف کامالًید ولی فضا را طوري نشان میگوچیزي نمی

 کند.طوري است که چنین فکر میمقام و آرایش مقام معامله و چینش بحثها در کلمه بگوید ولی 

 مختار استاد
آنچه مهم است این است که لغت و یا ارتکاز ما بیش از این  .هر دو غش استو آید فرقی ندارد به نظر میدر این جهت 

است  مانعۀ الجمعگاهی  .االظهار هذا یکون إما بالقول و إما بالفعل و اظهار خالف ما اضمرنیست که غش اخفاء عیب است و 

البته این نکته را  .استمصداق غش  هر دوي اینها قطعاًکه اخفاء است لذا گوید دهد و مییعنی طوري نشان می گاهی هر دوو 

عالوه بر غش عنوان کذب هم صادق است و لذا اگر یعنی ست اباید توجه داشته باشیم که در جایی که بگوید کذب در آن 

بنابراین در جایی  ؛ستانیست ولی کذب صادق گوید این ماشین صفر کیلومتر است اینجا عنوان غش میداند ولی او طرف می

را  موارد اینکذب گوییم معلوم نیست می بعداً  .نیست درواقعدهد که را طوري نشان میچون فعل  که قولی باشد کذب است

 این روي مبنایی است که کذب اختصاص به قول دارد. .غیر صادق استکذب فعل در مورد کذب وصف قول است اما  .بگیرد

 نسبت غش و کذب
ت ست اما جایی که بالقول باشد عالوه بر حرمت غش حرمابنابراین هر دو نوع اخفاء به قول و فعل مشمول حرمت غش 

شود بگوییم که بین عنوان کذب که وصف قول است و غش که وصف آن اخفاء در مقام کذب هم هست و به عبارت دیگر می

ین صفر کیلومتر است گوید این ماش. آنجایی که میغش گاهی هم کذب است و هم .عمل است عموم و خصوص من وجه است

 طوراینگوید ولی ی کذب نیست آنجایی که نمیگاهی غش است ول .غش است و هم کذبمورد هم داند این و طرف هم نمی

که گوید این عیب دارد ولی او به دروغ می داند کهست ولی غش نیست آنجایی که طرف میکند. گاهی هم کذب اوانمود می

کسی  ربوط بهمال مو واسطه بایع نیست گاهی ست اواسطه دو نوع  اینجا فقط حرمت کذب است.که این صفر کیلومتر است 

گفتیم این است که خریده و مالک شده و اي که ما اینجا میبحث دیگري دارد اما واسطهفروشد. این فقط میدیگر است و او 

کند ولو اینکه او لذا صدق غش میداند فروشد و طرف هم نمیعنوان شیر خالص می کند که بهوانمود می مثالً .فروشنده است

هزار به عنوان ماشینی که پنج شش است اینکه شما ماشینی را که صد هزار کیلومتر کار کرده  . مثلآب را در شیر نریخته است

 نباید وانمود کند. طوراینی رفته یعن کمتردهد که طوري نشان می. طرف ار کرده خرید و مالک شدکیلومتر ک
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