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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 هجدهمفرع 
آیا تکلیفی غش در معامالت و موارد غیر معامله حرام است اما  ازلحاظ ؟صحت و بطالن چیست ازنظره حکم معامله غشیّ

 مطرح کندمطالبی را عرض کردیم و بعد به تشقیق شقوق پرداختیم اما ممکن است که کسی  ؟یا نه شودمی هم نموجب بطال

مباحث برسیم نهی موجود در غش معامالت براي اینکه مفید بطالن  آنشقوق نداریم و قبل از اینکه به  تشقیقنیازي به 

نوبت به  لذا ود این نهی مفید بطالن استبنابراین خاست چون از غش در معامالت نهی شده کافی است ه باشد معامالت غشیّ

بلکه قبل رسد نمیلحاظ صحت و بطالن قائل شویم ازچه حکمی باید به تشقیق شقوق و اینکه ببینیم طبق قواعد در هر موردي 

و پاسخ این ادعا د .کندمیداللت بر بطالن معامله و مفید بطالن است  واردشدهکه در آنجا  نهیاز اینکه به آنجا برسیم خود 

 دارد:

 اول پاسخ
 وقتییک .است و بین این دو تفاوت است در معامالتدر روایات داریم نهی از غش  آنچهبلکه ه نداریم نهی از معامله غشیّ

که نهی  ال تبع الخمر مثالً طوريآنیا  جوريمعامله اینمنتهی  آیدمینهی روي خود معامله  »ال تبع کذا« گویدمیاست که 

 تواندمیه ک گیردمیتعلق به یک ویژگی بلکه  گیردمیمعامله ن تعلق بهنهی  وقتیک. گیردمی له و بیع و شراءتعلق به خود معام

ممکن است قائل شویم  گرفتهتعلقاگر نهی نوع اول باشد که نهی به معامله و به ذات معامله  .در معامله هم مصداقی داشته باشد

وجب فساد است اما نهی در بحث ما از نوع اول نیست که تعلق به معامله گرفته باشد بلکه نهی تعلق به غش م آنکه نهی در 

زیادي بین این دو تفاوت  .هنه معامله غشیّ )غش در معامله(منتهی موضوع و مصداق و ظرف این غش معامله است است گرفته 

 .روایت معتبري در اینجا نداشتیم و ضعیف بود هاآنیه باشد ولی است شاید در بعضی از روایات ظهور در نهی از معامله غش

 شدتبه. تعابیر هم این بود که غش را بود کذا وکذا من غش فی معاملۀ فی بیع و شراء. یا لیس منا من غشناغالب روایات 

 .کرد نه اینکه معامله غشیه را منع کندمنع می

 واقعیتی مستقل
که نهی در معامالت یا نهی در عبادات این است که نهی به خود معامله یا خود عبادت تعلق بگیرد  شودمیبحثی که گفته  آن

و گاهی در حقیقت مستقلی دارد و که خود واقعیتی است و مفهوم است نهی تعلق به امري گرفته  ؛نیست در اینجاچنین چیزي 
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در عالم خارج غش در معامله با معامله غشیه فرقی  .داردوحدت  هااینشود ولو در عالم خارج ترکیب ضمن معامله محقق می

 .هم مصداق غشو ست اعمل خارجی است که هم مصداق معامله  یکاین دهدمیو خالف واقع نشان  فروشدمیوقتی  ؛ندارد

مصداق دو مفهوم واقعیت  . ایناز یک واقعیت دو مفهوم انتزاع کردشود و می کندمیبه لحاظ ثبوتی و عالم خارج فرقی نپس 

 است. معامله و غش

 بنديجمع
محور نهی باشد معامله حیثیت معاملی بیاید و  آن . اگر نهی روي حیثیت معاملیدنکنمیفرق ایندو به لحاظ فنی و اصولی 

این دو به لحاظ فنی و ظاهر لذا غش است منهی عنه بیاید است اما اگر نهی روي حیثیت دیگري غیر حیثیت معاملی غشیه 

حیله و مکر و خدعه که در ضمن یک و غش  ؛قسم استاین نهی در عبادات و معامالت مقصود از  .ندستهدلیل متفاوت 

در خارج یک مصداق ها این .دارد در بطالنکه بگوییم ظهور است معامله محقق شده است. نهی به خود معامله تعلق نگرفته 

و اظهار  ايحیلهغش یعنی مکر و بلکه معامله نیست  ،ر مفهوم غشد .کاري که کرده هم غش است هم معاملهیعنی دارند 

گفتیم غش در غیر معامالت هم باشد و لذا میغش قیدي نیست که مقوم مفهوم کند. معامله می اشمعاملهدر  واقع برخالف

معامله بگیرد در این اگر نهی تعلق به مفهوم معاملی و خود  .مفهوم است غیرازآنو حرام است و این مفهومی  شودمی جاري

باید ببینیم در . کندمیتسري ن آن هباست  پیداکردهگرفته که با معامله اتحاد تعلق اما اگر نهی تعلق به چیز دیگري ؛ آیدبحث می

که ظرفش است تعلق به چیزي گرفته گرفته یا نهی تعلق  معاملهنهی به  ؟است گرفته تعلقنهی به چه چیزي  ،نهی در معامله

شارع نهی را روي عنوان معاملی  وقتیکهم معامله. و در خارج یک عمل است که هم غش است حلت اول  ؟است غش

 برد که ظرفیا روي عنوانی می دهدمیرو خود معامله حرف دارد و خود معامله را مورد نهی قرار  شودمیو معلوم  آوردمی

است که روي خود معامله  اينهیبه  ربوطمشده است گفتهنهی در عبادات و معامالت در مورد در اصول  آنچه .معامله است

 هااینموضوع بحث در نیست. است،  پیداکردهو وحدت معامله است منتهی اینجا با  دیگر چیزیککه ذاتش به  اينهیبیاید اما 

موجب  در اینجااگر کسی بگوید نهی پس نیست.  غشعین حقیقت  ملهاچرا که معجدا شوند  تواندمیباشند و  باهم توانندمی

نه است غش در معامله است.  گرفتهتعلقغش به ه لکبطالن است جواب اول این است که اینجا نهی به معامله تعلق نگرفته ب

 .معامله غشیه

 دوم پاسخ
 ه؟معامالت و عبادات موجب فساد است یا ننهی در آیا که است در اصول بحث شده  .نهی در معامالت موجب فساد نیست

گاهی نهی ارشاد به  ؛موجب فساد نیست کنندمیرا نهی تحریمی  ايمعامله دراگر  .نهی در معامالت موجب فساد نیست معموالً
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ممکن  .)188بقره/لْباطِل (بِاال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ که  گویدمی ؛کنداینکه بگوید فاسد است نهی می جايبهفساد است یعنی 

باشد از بحث ما بیرون است نهی تحریمی اگر  .که این باطل استبه اینمشیر است بلکه است بگوییم این نهی تحریمی نیست 

خواهیم ببینیم مالزمه در بطالن در نهی تکلیفی تحریمی می بطالن است آناست که داللت مطابقی  اينهی ارشاديچون نهی 

که  اينهیگاهی  ؟نهموجب فساد است یا است که آیا در معامله  در نهیبحث ما  .بحث ما نیستمحل  نه پسوجود دارد یا 

 مثالًین است همو قبول ندارم کما اینکه در امرش هم  داندمیاز اول معنایش این است که من این را باطل  آیدمیروي معامله 

و  ذوفن است یعنی فذن عقد ناآ معنايو یک احتمال این است  کندمیبعث  وکه امر ) 1مائده/بِالْعُقُود (أَوْفُوا است  شدهگفته

 طوراینهم  در نهی .العقد نافذ و الزماز ابتدا مفهومش این است که بلکه حکم تکلیفی نیست  آنمفهوم و مدلول  لزوم العقد.

این  نه.یا که آیا موجب فساد محل بحث در نهی در معامالت است  ؛محل بحث نیست که گاهی معناي نهی یعنی بطالنکه است 

اینجا هم از  .نهآیا مالزم با بطالن وضعی است یا  تکلیفیببینیم حرمت  خواهیممیمنتهی  کندمیاست که نهی حرمت را بیان 

ه مالحظه کردید همه تکلیف کسی که غش کند عذاب دارد و روایات و اخبار و احادیثی ک گویدمیکه  اينهی ؛همین قسم است

ظهور  .چنین چیزي نیست ؛بگوید معامله غشیه باطل است خواهدمینه اینکه از اول  کندمیاست یعنی حرمت غش را بیان 

موجب فساد است  این نهیکه آیا  آیدمیمعامالت در این در بحث نهی  . حالتمام ادله در حرمت تکلیفی غش در معامله است

غیر از نهی تحریمی دلیل دیگري  آننهی در معامالت موجب فساد نیست و فساد  گوییممیما ی المبنا است. این هم عل نه.یا 

 .خواهدمی

 بنديجمع
بطالن معامله است. دو جواب به این داده شد که  به معنايبنابراین گفتیم ممکن است کسی بگوید نهی از غش در معامالت 

از معامله غشیه نهی که  برفرضجواب دوم هم این است که  .از غش در معامله استبلکه این نهی از معامله غشیه نیست  اوالً

ت از غش اهایی که در رواینهی این از پساین نهی در اینجا نهی تحریمی است و نهی در معامالت موجب فساد نیست  ؛باشد

بطالن  هانهیبگوید از این  طورکلیبهنکردیم که چون دلیلی پیدا  استخراج کردرا فساد و بطالن  شودمیدر معامله آمده بود ن

 .قبل وارد بحث شدیم در جلسه است که همانی اینکند باید ببینیم قاعده چه اقتضا میلکن  آیدمیمعامله غشیه بیرون 
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 شقوق بحث
گفتیم  صادر کرد.یک حکم کلی شود نمیدر مورد اینکه آیا معامله باطل است یا نه گفتیم که باید تشقیق شقوقی کنیم و 

بعضی حکم و در متفاوت است و در بعضی از موارد باید حکم به بطالن معامله کرد  شودمیکه موجب غش در معامله  يموارد

 ؛متفاوت است نتیجهاین شقوق به لحاظ  .آن به صحت

 قسم اول
حمار را  ؛فروشدمیچیز دیگر  جايبهباشد یعنی چیزي را  واردشدهیک وصف مقوم به عنوان شق اول این بود که غش 

ما وقع لم یقصد و ما قصد لم  طبق قاعدهاین قسم در  .طال که اینجا غش یک وصف مقوم است جايبهآهن را  و فرس جايبه

 .است حرامی کردهمعامله باطل و کار  یقع

 قسم دوم
غش در  .هم فروخته است ايجبهصحیح و معیوب را یعنی قسم دوم این بود که غش در وصف صحت باشد مقابل عیب 

. چون آیدمیگفتیم در ادله خیار عیب  .صحیح فروخته است جايبهوصف عرضی است که معیوب را  ؛وصف مقوم نیست

 است.هی عرضش تفاوت داشته تهمان بوده منبلکه اینجا نبوده شده است فروخته  آنچهطور نیست که بگوییم اصل نایمعامله 

و خیار  آیدمیاین هم در ادله خیار  .معیوب است گویدمیبلکه نیست  آنمعامله باطل است و این  گویدمیعرف ن موارددر این 

 عیب دارد.

 قسم سوم
است تلقی این بوده  .کمال مقابل غیر کامل نه مقابل ناقص و معیوب ؛سوم غش در وصف کمال بیاید نه وصف تمامدر قسم 

نیست.  هکردمیکه معیوب نیست ولی ماشین کاملی که او فکر است ي به او فروخته او ماشین دیگر امااست  یین ماشینچنکه 

خیار  ،وصف کمال است آنیا توافق و تبانی بر است  ذکرشدهاین هم وصف کمال بود که گفتیم که با توجه به اینکه در عقد 

دامنه  ازلحاظترتیبش با خیار عیب  بگوییم باطل است. خیاري ثابت است البته خیار شرط شودمین ولی شودمیشرط ثابت 

 .این نیستدیگري در عرش هم دارد ولی  اخذدر خیار عیب حق  مثالًاست  متفاوت
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 قسم چهارم
و نه زده  ايخدعه است نه در وصف مقومقسم چهارم غش و خدعه در قیمت بود به این معنا که چیزي را که به او فروخته 

ولی کالهی که سرش گذاشته است را به او فروخته  خواستهمیو همانی که او  آنکمال  در وصفنه  در وصف صحت و تمام و

 فروشیگران. این هم خدعه در قیمت است. ارزدمیپنجاه تومان  کهدرحالی ارزدمیطوري نشان داده که این صد تومان و 

است ولی پنجاه تومان  مثالًکه  کندیمحرام نیست ولی اگر حالت غشی پیدا کند حرام است یعنی طوري است که او فکر  مطلقاً

 .به او فروخته استصد تومان 

 فروشیگران
در  واقعاً که این قیمت را است نشان داده  ايگونهبهبما هو هو حرام نیست ولی گاهی مصداق غش است یعنی  فروشیگران

که همراه با غش  فروشیگران .براي خرید نداشت ايانگیزهیا  خریدنمی دانستمیبازار دارد و او هم خریده به حیثی که اگر 

خاصی است ممکن  شرایط در اگر ترك عدل منجر به ظلم شود واجب است. ؛هر عدلی واجب نیستو البته  باشد حرام است

عدل و انصاف به معناي مستحب و و . اسالم براي مالیکت خصوصی ارزش قائل است نهعادي  شرایطاست ظلم شود ولی در 

از این مغازه نخرید. صد مغازه در بازار است  توانیدمیهم شما  ؛حق او است و مال خودش .ست ولی حرام نیستاوه ترك مکر

بر مال خودش قیمتی بگذارد  تواندمی لذاکشیده ودارد و زحمتی براي مالش  ايانگیزه هرکسیو متفاوت است  هاقیمتو 

؛ ظلم قبیح را محدود کند. مروت و عدل واجب نیست آنیلی بیاورید که . اصل این است شما دل»الناس مسلطون علی اموالهم«

 .نیست فروشیگرانحرمت . دلیل قاطعی براي اینکه شودمیاگر اختالل در نظام  است

 فروشیتفاوت کم
 للمطففینویل  .نیامده است قرآن هماند و در یک آیه هیچ جا ائمه نفرموده لیمطرح بوده ودر همه اعصار  فروشیگران

تعهد دارد که این مقدار  فروشیکمدر  .مالیکت آزاد است ی نیامده است وجامعو هیچ دلیل مطلق  فروشیگرانبراي داریم ولی 

 بازاراید ب بیندمیوقتی  ؛ستااگر عنوان غش پیدا کند حرام است البته حق حکومت تعیین قیمت  فروشیگرانولی  فروشدمیرا 

وقتی مصلحت نیست و است که مصلحت باشد  درجاییدهد و او هم باید رعایت کند ولی حق حکومت را تنظیم کند قیمت می

ها کاال وفوربهکه تنگنا و سختی و گرفتاري و تحریم نیست و  درجایی .کندمیتنظیم  گذاريقیمتبازار خودش را بهتر از 

 .نیست فروشیگران. سود متعارف است و شودمیبازار بدون اینکه کسی بگوید تنظیم  ،آیدمیبیرون 

 فروشیعناوین ثانویه در گران
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با عنوان حکومتی و والیی  غیرازآنبا عناوین ثانویه و  فروشیگرانحرام نیست و این اجماع فقها است اما  فروشیگران

که صد تومان  دهدمیري نشان طو یعنی است که همراه با غش باشد فروشیگران ثانویهتحریم شود. یکی از عناوین  تواندمی

نه در وصف مقوم نه در وصف صحت  ین غش در قیمت است.ا است؛پنجاه تومان دیگر در مغازه  کهدرحالی فروشدمیاست و 

فروشد منتهی خواهد میبلکه همانی را که او میاست و نه در وصف کمال کالهی سر طرف نگذاشته و خالف واقع نشان نداده 

است البته خیار مطرح وضعی بحث غبن و خیار غبن  ازنظرتکلیفی معلوم است و  ازنظر؛ طرف گذاشته است در قیمت کاله سر

 .خودش پس معامله باطل نیست شرایطغبن با 

 قسم پنجم
را وزن  هاپارچهکه بعضی از است بوده  طوراینقدیم  مثالً باشد  فروشیکماست یعنی غشی که به نحو  فروشیکمقسم پنجم 

 فروشیکمکه غش او در مقام تطفیف و  اینو امثال  شودکه وزنش سنگین  زندمیبه پارچه آب  مثالً فروختندمیند و کردمی

تطفیف  . گاهیحرام است مستقالً  ،مستقل نداشت یحرمتکه  فروشیگران برخالفاست که دو حرمت دارد چون خود تطفیف 

همان چیزي  یوضعحکم  ازنظر .باید بخرد و ندارد ايچارهولی  مدفهمیطرف هم و  کندمیتطفیف  وقتییکو غشیه شده 

این را بحث کردیم که یکی از  ؟آیا معامله باطل است یا باطل نیستحال است که سابق مفصل بحث کردیم که کم فروخت 

خالف و و چون کم داده خیار دارد. کذب عملی معلوم نیست حرام شود  شودمیباطل ن طورکلیبهاست که  آنجاییحاالتش 

مانعی ندارد مگر اینکه حالت غش داشته باشد و کاله سر او بگذارد. اصل خیار غبن را در قسم چهارم هم واقع نشان دادن 

 شی را نداده و بخشی را داده است.است. قسم پنجم تبعض سفقه است که بخ فروشیگرانگفتم که 

 سم ششمق
آهن  تکهیکطال نقره به او داده یا  جايبهدر قسم اول این بود که  است.گاهی غش به این است که حالت ترکیبی قسم اول 

است که مطلوب  یهمانآنبخشی از  ،را که به او فروخته ازآنچهبه او داده است اما قسم ششم به این است که بخشی  شدهرنگ

سکه  پنجسکه واقعی و  پنجکرده که  قاتىاین ده سکه را  خواستیمده سکه که او  مثالً هبودو بخشی چیز دیگر است او بوده 

غیر  وآقاي تبریزي مزج المراد مرحوم تعبیر  و به با غیر مراداست مراد در معامله  آنچهبه غش مخلوط  یعنی تقلبی است

یک و را دارد  هاویژگیصحیح و کامل است و همه و  خواهدمیاین نوع غش بخشی از این مبیع آنی است که او در المراد. 

چیز دیگري مخلوطش کرده  گوییممی کندمیبا چیز دیگري مخلوط  خواهدمیاو را که  آنچه .را ندارد هاآنقسمت دیگرش 
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و واجد وصف مقوم و صحت و کمال است  کامالًبخشی است  نیست بلکهمبیع فاقد بحث مقوم یا صحت یا کمال است. همه 

 .فاقد یکی از این اوصاف است یک بخش دیگر

 حاالت قسم ششم
به عبارت دیگر گاهی یک ؛ شودمییعنی مخلوط کردن مراد و غیر مراد سه قسم  کندمیبنابراین قسم ششم سه حالت پیدا 

ي کاله سر خواهد و با همان قیمت و هیچ کالهی سرش نگذاشته است اما در بخش دیگرقسمت از مبیع عین آن است که او می

 کند:او گذاشته است؛ آن بخش دیگر سه حالت پیدا می

 آنجایی .ض سفقه استباطل چون تبعّ دیگرينسبت به و صحیح است  آناینجا معامله نسبت به  .وصف مقوم را ندارد .1

 .خیاري هم دارد که نصفش طالي بدلی است و ارزشی ندارد و طال نیست

ست چون عیب ااینجا خیار عیب  .سکه است منتهی سکه معیوبی استیعنی حالت دوم این است که عنوان مبیع را دارد  .2

 .الزم نیست در کل باشد در بعضی هم که عیب باشد خیار عیب است

ق معامله درست است منتهی خیار شرط در آنجا صاد .که وصف کمال را دارد کردمیوصف کمال را ندارد و او فکر  .3

 نیست.

که غش در بخشی از  شودمی آنجاییو قسم ششم  شودمیهشت قسم  درواقعاگر بخواهید این سه قسم را جدا بکنید 

در بعض است و وصف صحت بلکه که غش در کل نیست  شودمی آنهفتم  . قسمبخش وصف مقوم را ندارد آنده و بومعامله 

صد یخچال  مثالً. استخیار شرط که هشتم بخشی را غش کرده که وصف کمال را ندارد قسم و است خیار عیب  لذارا ندارد 

باطل  آن. معامله نسبت به گویدمیرا به خاطر تأخیر قیمت باالتري  تاپنجاهرا قیمت واقعی حساب کرده و  تاپنجاهفروخته که 

بخش باطل است وقتی باطل  آنه است. نسبت به تبعض سفقو نیست  اشاآلن همهاست منتهی کل معامله چیزي به او داده که 

بپذیرد و قیمتش را به همان اندازه را صحیح است  آنچه تواندمیپس ندادي  خواستیممی آنچهکه کل  گوییممیشد به دنبالش 

با صحیح است حق دارد  آنچهباطل است و نسبت به  آن. نسبت به خواهمنمیمن و بگوید کلش را ندادي  تواندمیبدهد و 

که کردیم حاوي  بنديتقسیماین  کنممیفکر . خواهمنمیحق دارد بگوید من  تنفیذ کند یادرصد قیمت خودش  همان

 ر یکه حکمو روي ترتیب فقهی تنظیم شد و  ترفنیو کمی بود و آقاي تبریزي و آقاي مکارم  خوییشیخ و آقاي  بنديتقسیم

 .معلوم
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 بنديجمع
که مالحظه کردید حرمت غش را کمی فراتر از معامالت  طورهمانهجده بحثی که ضمن بحث غش مطرح کردیم در 

گفتیم حرام نیست مگر اینکه عنوان ف واقع نشان دادن در مقام عمل میو این را هم مالحظه کردید که مطلق خال دانستیممی

حرمت و اما  کندمیه کسی حقی دارد عنوان غش و حرمت پیدا خالف واقع نشان دادن در معامله یا جایی ک .غشی پیدا کند

 کنیممیاگر به کذب برسیم بحث جامعی . آیدمیچیزي را عین واقع نشان ندهد یا خالف واقع نشان دهد از ادله بیرون ن اینکه

است که انسان در ظاهر  که بعد اخالقی مهمی دارد به این شکل که چیزي داریم که واقع را نشان ندادن و یک درجه بعدش این

که  کندمیانواع و اقسامی پیدا  .گاهی در فعل استو دومی گاهی در قول و اولی اشکال ندارد  .خالف واقع را نشان دهد

بگوییم این است که اینکه  خواهیممیاینجا  آنچه .کنیممی بنديجمعو خواهیم داشت  آنبه  ايمنظومهدر کذب نگاه  شاءاهللان

دلیل نداریم که حرام است مگر اینکه حالت  مطلقاًنشان دهد اینکه خالف واقع را در فعل  ؛ان ندهد اشکال نداردواقع را نش

است  درجاییهم  و این خالف نشان دادن دهدمیرا نشان  آنو خالف  دهدمیغشی پیدا کند. غش این است که واقع را نشان ن

منتهی ما روي نگاه منظومه سازي از مفاهیم  کندمیست که عنوان غش پیدا معامله یا مشورت ا .دارد ايمطالبهو  که طرف حق

خالف واقع  اصوالًمنظومه سازي که  .کنیممیبسنده  بنديجمعمختلف بحث کردیم به همین  درجاهايمرتبط فقهی که چند بار 

 نشان دادن قولی و فعلی و انواع و اقسامش در بحث کذب انجام خواهیم داد.
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