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 فرع یازدهم
است که اگر نبود او گاهی تضرري در کار نیست ولی موجب رغبت در خرید شده و در کار است  يگاهی تضرردر غش 

گاهی عیبی و شود موجب نقص قیمت است عیبی که مخفی داشته میگاهی  :این دو نوع استلذا خرید. کرد و نمیرغبت نمی

. همانطور که که نقص قیمت کنداست به آن حد نرسیده  و آوردست ولی رغبت در خرید را پایین مینی است که نقص قیمت

 مثالً .بردبرد ولی رغبت در فروش را باال میگاههی قیمت را باال نمید وشود قیمت را باال رگاهی وجود یک صفت موجب می

کند ولی گاهی به آن ومان یا یک میلیون تفاوت پیدا میقیمت صد هزار تدر ماشین در حدي است که تفاوت دو رنگ گاهی 

البته مبناي قیمت از نظر اقتصادي رغبت است و  .تر استها مثل هم است ولی خرید این راحتقیمت بازار شکل نیست و در

و رغبت مبناي قیمت است ولی گاهی رغبت و عالقه به خرید یا عدم نیاز  .کندها را متفاوت میقیمتخاص رغبت در حدي 

او و اخفاء این  ندانستنگاهی پس کند. و تفاضل قیمت ایجاد نمیعالقه در حدي نیست که موجب تنزل یا ترقی قیمت شود 

است مخفی شده  اینکه عیباست به خاطر تر بوده و او به قیمت باالتر خریده نی قیمت پایینعیب موجب تزلزل مالی است یع

 ولی با اخفاي آن اقدام کرده است.کرد یا اینطور اقدام نمیکرد دید اقدام نمیتضرر غیر مالی است و اگر ضرري میگاهی این و 

 تحلیل مسئله
دارد و به را مخفی میتردیدي نیست که قسم اول مصداق غش است یعنی وقتی که عیبی که در تنزل قیمت مؤثر است 

قسم اول که اخفاء موجب تضرر مالی یعنی  ؛تم غش استامصداق بارز و  ،رودخفاء از نظر مالی کاله سر طرف میاین ا خاطر

اما سؤال در تنبیه یازدهم  ؛قدر متیقن از غش استاست به خاطر اینکه عیب مخفی داشته شده در قیمت مؤثر بوده است شده 

اگر معلوم هم بود قیمت متفاوت است چیزي که مخفی داشته  نی حالتی که؟ یعاین است که آیا قسم دوم هم مصداق غش است

کرد یک نوع کسر شأن طرف بود که چیزي را مخفی کند و او را کرد و حتی اگر اقدام هم میبه خرید نمینبود ولی شاید اقدام 

است ته از نظر اقتصادي کاله سرش رفته گذارد. البکند ولو روي قیمت هم اثر نمیبه این طرف بکشد و نادانسته بر امري اقدام 

لیس منا من در روایات آمده بود که متعدد کیدات أغشی که حرام بود و با ت نه آن هم در این هم غش صادق است یاحال 

 .غشنا

 اطالق لاحتما
واقع نشان بر خالف یعنی  اظهر خالف ما اضمرممکن است کسی بگوید که آنچه که در تعریف غش آمده بود این بود که 

کند و خالف آنچه به عبارت دیگر نقص موجودي را مخفی می ؛دادن در مقام معامله یا مقاماتی که با قیودي در غیر مقام معامله
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اظهر خالف این بود که  .در هیچ کدام بحث مالی و تضرر مالی نبودو عمده از این قبیل تعاریف بود  .دهداست نشان میکه واقع 

چه رودست خوردن است  .دهدکاالي دیگري را به او میخرد ولی کاال را میتصورش این است که این خریدار ، ما اضمر

که این وجه براي احتمال اول است  .بدون اینکه قیمتی باشد رو دست خورده است وتضرر مالی داشته باشد یا تضرر نوعی 

تعابیر در و است ست که براي غش در لغت آمده تعاریفی ا . دلیلشود و هم قسم دومبگوییم غش هم شامل قسم اول می

 .شودقسم دوم هم میبنابراین این تعریف اطالق دارد و این واژه شامل  ؛شودنیست و چیزي از آن فهمیده نمیلغویین قید مالی 

 احتمال انصراف
 :شود براي اینکهقسم دوم نمیگوییم شامل ب احتمال دیگر اینکه

تعبیر در کلمات اهل لغت به  درست است که اینیعنی دارد که تضرر مالی باشد  لتیاحیا کلمات اهل لغت انصراف به  .1

ده در جایی که قیمت کم رود که رودست خوره جایی میباست اما ذهن کسی که آن کلمات را بخواند صراحت نیامده 

 .گیردزیاد نشود این تعابیر آن را نمی د و اگر قیمت کم ووشو زیاد می

 . پسییم در لغت عموم و شمول دارد ممکن است ادله منصرف از این است ولو اینکه لغت عام باشدکه بگو فرضبر  .2

اما ادله انصراف گیرد را می و غیر تضررات مالیهمقام تضرر مالی  ،غشو گوییم لغت شمول دارد می ؛خیلی مهم نیست

کند و کاله جایی دارد که طرف ضرري میراف به همه انصاست روایات آمده  این عتابات و وعیدهایی که در .دارد

بدون اینکه بفهمد چیزي از جیبش رفته است. نادانسته در خسارت مالی افکنده و رود و مالی باخته است سرش می

 گوییم این ادله انصراف دارد.ت اما اگر در خسارت مالی نیست میشده اس

 بنديجمع
اطالق دلیل قول اول نسبت به قسم دوم شمول دارد و انصراف در لغت  وجه دو طرف است که اطالق قول لغویین وادله این 

که انصراف این است وجه گردد. بیشتر به استظهار و فهم شخصی برمی از جاهایی است که مورداین  .دلیل براي قول دوم است

کند را نمیضرر مالی هم  حتی آنجایی کهکه روایات پذیرد میبر حرمت ذهن آدم  معاتبه و شدت و حدت و تأکیداتاین با 

. ولی استظهار شخصی است یم. این دو وجهی است که براي این دو مسأله است و بعید نیست که انصراف را بپذیرشودشامل می

خواهیم ببینیم خیانت و خدعه و خالصه اینکه میدشوار است.  و انتخاب داشت به احد الطرفین توانیمناطمینان واضحی و 

مثالً چیزي را قشنگ کند یعنی حالتی که از نظر مالی ضرر نمیممکن است بگوییم انصراف دارد  ه؟یا ن مصداق داردمکر اینجا 

دي است که که در ح دیآمیاین به ذهن و گذارد. ضرر غیر مالی است ه بخرند ولی در قیمت کالهی سرش نمیدهد کنشان می

شود ولی اینطور نیست که روي لب مشتري میاست که موجب رغبت و جموجود عواملی لکن  خریددانست باز هم میاگر می
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کند در آن حد عیبی را مخفی میکند ولی گاهی هم که است و عیبی را مخفی نمیتر نشان دادن گذارد. گاهی خوبقیمت اثر 

بیند در خریدن و نخریدن تأثیر دارد ولی قیمت ثابت است. چنین باشد. چیزهایی که وقتی میقیمت نیست که موجب تفاوت 

به هر حال  .مؤثر است کند بلکه در رغبتشود ولی نه در آن حدي که تفاضل قیمت ایجاد که یک نوع عیبی تلقی میاوصافی 

بتواند اطالق خرید شاید نمی دانست حتماًاگر میوجه اطالق یا انصراف است به این شکلی که عرض کردم البته آنجایی که این 

 اطالق خیلی ضعیف است. ، احتمالرغبت و شور و شوق شکلبه نه خرد ولی ولی اگر طوري است که می را بگیرداین مقدار 

 فرع دوازدهم
 خریداردر جایی که چیز معیوبی را بفروشد . غبن است دوازدهم تفاوت بحث حرمت تکلیفی غش با خیار عیب وفرع 

یک حرمت  غش . باید توجه داشته باشیم که درو زیاد کرده باشد خیار غبن دارد ا اگر در قیمت چیزي کمخیار عیب دارد ی

این است که اینها  ؟ جوابآیا اینها با هم مالزمه دارند و مساوي هستند . حالیک حکم وضعی با عنوان خیارو تکلیفی داریم 

کند که اسقاط خیار میخیار نباشد مثل جایی  حرمت تکلیفی و ادق باشد وممکن است مواردي غش ص .با هم مساوي نیستند

خیار عیب یا غبن فوري است  کسی بگوید آنجایی است که مثالًتر واضح .را هم پذیرفته باشد برداريولی نه در حدي که کاله 

اگر فوري اعمال و است فرمایند این خیارات فوري کما اینکه خیلی از فقها مید نکرفسخ فوراً متوجه شد  خریدارو وقتی 

بنابراین حرمت تکلیفی غش که در باب عیب و غبن  ؛کار حرامی انجام داده استفروشنده خیار ساقط است ولی  ،دنکرخیار 

وجود نداشته  آنست اما مواردي هم ممکن است حرمت تکلیفی باشد ولی خیار و حق اعمال ابا آن خیار همراه  آید غالباً می

اما اینها همراه هستند  مصداقی به ذهنم نیامد که جایی خیار باشد ولی حرمت تکلیفی نباشد. غالباً طرفالبته از آن باشد. 

 ولی اعمال نشده است.است شوند یعنی خیار وجود داشته شود که در اعمال خیار از هم جدا میمواردي هم پیدا می

 فرع سیزدهم
تر از کند بلکه این شیء را کاملولی گاهی عیبی را مخفی نمیگذارد و کاله سر طرف می کندگاهی عیبی را مخفی می

ولی کند . مثالً این ماشین عیبی دارد و مخفی میاخفاء عیب غیر از ارائه شیء به نحو أکمل است .دهدواقعیت موجود نشان می

و دهد وبی را تام نشان میی معیگاه .با هم متفاوت است دواینلذا  .دهدآن را خیلی کامل نشان می عیب ندارد بلکهگاهی 

قسم اول  قطعاً لذا  گیریم که در قیمت هم مؤثر استمیفرض البته دهد و یحی را اکمل و اصح و اتم نشان میگاهی امر صح
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و در مرتبه یعنی اینکه امر صحیحی را اصح  یا نه؟ سؤال این است که قسم دوم هم مصداق غش است . حالمصداق غش است

 ؟هد مصداق غش استدتري نشان میکامل

 مختار استاد
را به هر حال اینکه بگوییم معیوب  .کندفرقی نمی کند بخصوص آنجایی که تأثیر در قیمت دارد قطعاًآید فرقی نمیبه نظر می

آید ه است. به نظر میمتفاوت است کاله سرش گذاشت صح نشان داد در هر حال اگر قیمتناقص یا تامی را اتم و صحیحی را ا

اینها چیزهایی است که  .در لغت چیزي نیست که معیوب را ناقص نشان دهد .که تأثیر در قیمت دارد مصداق غش است چیزي

خالف واقع نشان داد یا به او فروخت. تعبیر معیوب به  اظهر خالف ما اضمرما برایش درست کردیم و اال در لغت این است که 

قیمت نازلتري دارد به که گوید که به هر حال چیزي را هم بیش از این نمیت و ارتکازااست نیامده  تجاي تام و صحیح در لغ

این شیء را  د بلکه اگرصحیح نشان دهرا که معیوب  ه این نیستبصدق غش بنابراین  ؛دهد که قیمت باال برودشکلی نشان می

است مواردي ت. اینجا یکی از شود کاله سر طرف برود خدعه و غش اسشده و موجب میطوري نشان دهد که قیمت متفاوت 

. این یکی از مصادیقی وجود داردکه خیار عیب نیست البته خیار غبن اینجا چرا که ممکن است با بحث عیب متفاوت شود 

 .کندر عیب روي این نظر تفاوت پیدا میاست که با خیا

 فرع چهاردهم
گران فروشی حرام نیست مگر اینکه منع و کم فروشی حرام است  ؟گران فروشی و کم فروشی چه نسبتی با بحث غش دارد

فروشد آیا این است که در جایی که کسی کم یا گران میسؤال در امر چهاردم  .حکومتی داشته باشد ولی کراهت شدیده دارد

یعنی حرمتی  آید که در این دو مورد هم اگر جهل مشتري باشد غش صادق استبه نظر می ؟غش صادق است یا صادق نیست

فروشد و طرف هم . ممکن است جایی گران میاز باب غش هم دارد ولی مساوي نیست که همیشه آنها مصداق غش هم باشد

فروشد ولی طرف هم ناچار . یا اینکه کم میغش نیست ،داندچون میکند ولی لذا با کراهت عمل میخرد که گران میفهمد می

 ؛ا غش نیست چون طرف متوجه قصه استاینجلذا  نگ یک کیلویی او نهصد گرم استداند که این سو میخرد است و می

و اگر اینها همراه با جهل مشتري باشد  .کم فروشی و گران فروشی با غش نسبت عموم و خصوص مطلق استنسبت بنابراین 

داند مصداق غش قصه است و می ما اگر طرف عالم بها ؛شودغش میکرد حیثی که اگر عالم بود اقدام نمی به او باشد فریب

گران  ند و حیلهنداند و با ترففرد و اال اگر حرام نیست لذا گران فروشی در جایی است که طرف بداند و معلوم باشد  .نیست
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حرام است منتهی اگر با جهل او باشد و نوعی کاله سر گذاشتن در کار  کم فروشی ذاتاً  .فروشد مصداق غش و حرام استمی

 شود.میو مؤکد ت مضاعف باشد این حرم

 فرع پانزدهم
را با نشان دادن معیوب به صورت صحیح، چیزي که تفاوت دارد و معیوب است و گذارد ایع کاله سر مشتري میگاهی ب

خرد به شتري چیز گران واقعی را ارزان میاما مواردي م ؛فروشدتومان میکه پنجاه تومان را صد دهد طوري درست نشان می

کند خري میخري مردهو باصطالح کهنهدهد و کاالي تامی را ناقص نشان میعبارت دیگر مشتري در مقام خرید امر صحیحی 

ذي قیمت است پایین  ا واقعاً ی چیزي ربا بیان چرب و نرم . مثالًاطالعی از بازار ندارد بایعدر حالیکه خیلی ارزش دارند ولی 

صحیحی  این امر یک چیزدر در واقع  .خردهزار تومان میصد چند با را ارزد میمیلیون چند  کهخطی  دهد و کتابینشان م

. خرددهد و با قیمت پایین از او میتر نشان میو قیمت را پایین داندمی زشاربیمعمولی و دهد یا متعارف را ناقص نشان می

که بایع معیوبی را صحیح نشان  آنچه ظاهر کلمات فقهی است همه در طرف بایع است؟ ست یا نهاآیا این مصداق غش حال 

چیز خوبی عکس مشتري ه فروشد اما اگر بدهد و ناقصی را تام و چیزي که قیمت پایینی دارد به قیمت باالتري به طرف میمی

 یست؟حکمش چ دیخرآورد و ارزان را پایین 

 قول مختار
 .اینجا غش استحتماً آید وجهی ندارد و باید بگوییم قسم اول غش است ولی به نظر میظاهر کلمات را اگر بگیریم همان 

 لکن:گذارد دهد و سر بایع کاله میکند و فریب میاینجا مشتري غش می

است. اینکه  اظهر خالف الواقعیا  اضمراظهر خالف ما گوییم لغت در مورد بایع مثال است و اال روحش همان یا می .1

غش این یک وجه است براي اینکه بگوییم  .ینهمو اال روح لغت یعنی بوده به عنوان مثال است باع در لغت آمده 

ولی از باب مصداق است نه به عنوان  دارددر بایع  است که ظهورشود ولو تعابیري در لغت آمده هم میشامل قسم دوم 

 .مقوم مفهوم

شود و عقل و ارتکاز ما مساعد با این است که اینجا القاء خصوصیت می اگر بگوییم ظاهر مقوم مفهومی است قطعاً یاً ثان .2

مطرح البته همین بحث در خیار هم  .هیچ فرقی ندارد که بایع کاله سر طرف بگذارد یا مشتري کاله سر بایع بگذارد

این  مشتري است یا کال البایع و المشتري؟ در اینجا حق بحثی فنی در مکاسب بود که آیا خیار مخصوص که ؛ستا

 .داردخیار هم  بایعاست که 

6 



 ٢٢٢٩�مارۀ ثبت:   

7 

 روایتی اخالقیبررسی 
 که مربوط بهپرداخته شده است به حدیثی  )جهاد اصغر( العدواز جهاد  جهاد اکبر) بعد( نفسابواب جهاد الشیعه وسائل در 

 بحث فقه اخالقی است.

وَ إِذَا  إِذَا رَغِبَ  نَفْسَهُ مَلَکَ مَنْ «قَالَ:  علیه السالمفَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنِ الصَّادِقِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ 

 1.»رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهَى وَ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَضِیَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ 

شعیب عقرقوفی هم توثیق  .سند مرحوم صدوق به ابن فضال درست و غالب بن عثمان هم به نحوي قابل تصحیح است ظاهرا

همان  یعنیدین خودسازي است  سکند که اساروایت اشاره به یک اصل اساسی می این .معتبري دارد و سند تقریباًاست شده 

اصل تقوي  .الناس بتواند مصون دارداهللا چه حقرا در برابر معصیت و گناه چه حق اینکه انسان خودش .تقوي و خویشتن داري

تواند فرمان و بحاکم بر درون خودش باشد  .اینکه انسان مالک سلطان درون خودش باشد .بر نفس استو مالکیت سلطنت 

. خودسازي و کمال انسان است مالکیت نفس اساس تقوي و اساس .اساس تقوي است ،اینجا حرکت کنو اینجا بایست  .دهد

و جهات شیطانی انسان در هر حال مالک خودش است منتهی گاهی بعد دانی یعنی گوییم مالکیت نفس انسان البته اینکه می

مقصود این است که بعد عقالنی و بعد عالی انسان فرمانرواي بعد دانی او باشد نه  .شودمالک میگاهی عقل و شود مالک ما می

جهان درون  .بریماز چیزهایی که در ابعاد وجودي ماست فرمان میدر هر حال ما در درون خود  .د دانی فرمانروا شوداینکه بع

 مَلَکَ از اینجا مقصود  .ما پیچیده است منتهی اینکه فرمانروا بعد شیطانی ما باشد یا بعد الهی و رحمانی ما تفاوت قصه است

اصل تقوي که عقل رحمانی او حاکم بر وجودش شود  .النیت او حاکم بر نفسش شوداین است که فکر و دانش و عق نَفْسَهُ

یعنی مالیکت و سلطنت و سیطره عقل بر وجود و این جهان درون انسان است تا بتواند آنها را کنترل کند و بعد  ؛همین است

حاکمیت بعد رحمانی بر ابعاد  و اصل تقوي حاکمیت بعد عالی انسان بر ابعاد دانیه انسان .دانی در خدمت بعد عالی قرار گیرد

 شیطانی است.

گیرد گاهی عادي و هایی که انسان در آن قرار میکند این است که موقعیتي که در این حدیث به آن اشاره میااما نکته

آنجا اي است که و ویژههاي امتحان لحظهآنچه که مهم است خیلی دشوار نیست اما  در آنحامعمولی است که مالیکت عقل 

هنگامه خاص امتحان یا به عبارت دیگر جایی که ابعاد و هاي ویژه . لحظهشود چه مقدار حاکمیت نفس وجود داردمعلوم می

مهمی است که خود  تواند تاخت و تاز کند. مالیکت نفس در این شرائط امردارد که آن میسرکشی و طغیان  یدانی انسان نوع

إِذَا مواقعی که مواقع خاصه در این روایت برشمرده شده است به عنوان مثال است  .این هم ذو درجات و مقوله به تشکیک است
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 .شودجب نوعی طغیان شیطان بر انسان میاو پیدا شود خوشحالی مو که خوشحال باشد و رغبت در ی. وقتوَ إِذَا رَهِبَ رَغِبَ 

شود که از جاي خودش بیرون است موجب میرسد همانطور که در قرآن هم آمده مواقعی که به نعمتی می و سرور درفرح 

کند که فرمان خدا را زیر پا وت میترس و وحشت او را به این دع اینگیرد یی که در یک ترس و وحشتی قرار میبرود یا آنجا

کشد یا آنجایی که غضبی درون او پیدا آمده که او را به سمت خود میاي دارد جاذبهرد یا آنجایی که چیزي را دوست میبگذا

-زندگی را درست انجام میها شرائط طبیعی خیلیر داصل تقوي چیزي است که  حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِاینکه  است.شده 

تقواي عالی آن وقتی است که بعد دانی شیطانی ما  دارد.عالی  شود تقوايمیحَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ دهند اما آن کسی که 

اي شده که میل و رغبت و غضب و شهوت او با حدت و شدت و شرائط ویژهیعنی هنگامه مخصوصی است است سرکشی کرده 

و یک خط کلی این مثل همان است که در روایات زیاد دارد  .ایستادگی خیلی ارزش دارداست که اینجا است. وارد میدان شده 

إِذَا  نَْفسَهُ مَلَکَ بنابراین  ؛کندخدا حکمت را بر قلب او جاري می را حفظ کرد و چشمگوید وقتی مواجه با گناه شد که میاست 

است که  إِذَا رَغِبَاین جنسش است ولی ظرف خاصش  .حاکم باشد و تقوي داشته باشد و بر خودیعنی توجه به خدا  رَغِبَ 

گوید یعنی خویشتن داري و مالکیت نفس تا حدي که در مواقع ویژه هم بر خود حاکم باشد نه در ي را میمرتبه خاص تقو

این امر مهمی است البته درجات دارد چون رغبتها و  .در شرائط ویژه بتواند بر خود حاکم و غالب باشد .شرائط عادي و طبیعی

سخت  در .تر باشدهم آنجا باید قويهر چه رغبت و شهوت و غضب باالتر باشد مالیکت نفس  .دارد یو غضب خود مدارج

بودن در شرائط مختلف فردي و روحی و اجتماعی  . مالک بر خودو حر شود هترین شرائط باید بر همه ترس غالب شد

اصل تقوي هم این و کند پیدا مینفس و تقوي ارزش باالتري تر باشد مالیکت بر . هر چقدر آن شرائط سختمتفاوت است

جري اهللا علی یا  حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِگوید . این تعبیر میرودرود و جهنم نمیبه بهشت میکسی با تقوي باشد و است 

خاص هر چقدر آزمون و فتنه و شرائط که موارد خاص است است در مورد و تعابیري که در جاهایی آمده  قلبه الحکمه

معتبر  در این حدیث علیه السالمآنچه که امام صادق .ارزش هم بیشتر است و تقوي و مالیکت باید باالتر باشد ،دشوارتر باشد

یعنی انسان بر و خشم و اندوه و شادمانی و سرور و مواقع ویژه  رغبت و ترسموقع است که مالیکت نفس در اند این فرموده

گاهی ممکن است خیلی جلو برود  .باید کار کرد و قدم به قدم جلو رفت .مارست و تمرین دارداین نیاز به مو حاکم باشد  خود

باید با  تا لحظه مرگ مصون نیست و . انسانزمین بزندبه انسان را در مراحل خاص  یولی یک نفس سرکش و شیطان

 و مالیکت نفس را تقویت کرد.خودسازي مواظب بود 
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