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 نجش
 مرور بر گذشته

 در جلسات قبل حرمت نجش را مطرح کردیم. دالیلی که بر این امر آمده بود:

 روایت نبوی بود. دو .١

و مازادی را از مشتری گرفت،  حرمت غش در معامله. این قاعده داللت تام داشت، البته در جایی که معامله محقق بشود قاعده .٢
 گیرد.تعلق می

 اضرار. حرمت .٣

از  خرید با قیمت نامتعارف انجام شودانواع اضرار را ذکر کردیم. اضرار به غیر حرام بود. اضرار مثل غش، در جایی صادق است که 
 . محدوده داللت اضرار مثل قاعده غش است.یی همین اقدام، باعث افزایش قیمت شده باشد نه چیزهایی مثل مزایده و ... سو

 : اختالفات در مؤثر اضرارنکته سوم
خویی (ره)  اللهیتآو مرحوم اضرار فعل نجاش است یا خیر؟ در اینجا بین اعالم اختالفی وجود دارد. مرحوم تبریزی (ره) 

اثر  فرمایند که اضرار مستند به ناجش نیست، بلکه عملی است که مشتری به آن اقدام کرده است. درست است که رفتار ناجشمی
 داشته است ولی اضرار اقدام مشتری است.

گاهی جایی می با علمرا  یعنی کسی گردد به مبحث دیگری که ما در بعضی از افعال سبب و مباشر داریم.این بحث برمی برد، و و آ
 شود. در سبب و مباشر اختالف وجود دارد.باعث ضرر رساندن به او می

تواند شخص دارای اختیار است و می درست است که مباشر، اقدامی خالف واقع انجام داده است، ولی شخص باید دقت کند.
 که ناجش، اثر داشته است. اما شخص باید دقت کند.کند. درست است دقت را اعمال کند، عرف اضرار را به ناجش متعلق نمی
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و طوری شخص اقدام به خرید  ی مقابل گفته شده است. فرض این است که مباشر طوری تبلیغات کرده است، نقطهانوارالفقاههدر 
ر به دهند و اگاضرار را به شخص اطالق نمی درنتیجه کرده است که قانع شده است و چشم و گوش شخص بسته شده است.

 دهند.شخص اطالق بدهند، به مباشر نیز اطالق می

شوند و ضرار قاعده کلی وجود ندارد. یعنی گاهی شرایط در سبب به شکلی است که عرف به آن متعلق میکنیم در اما نیز فکر می
 گیرد.گاهی به مباشر تعلق می

شرایط است. شرایطی وجود دارد که شخص زمانی که اقدام نکته مؤثر  ندر اینجا نباید بگوییم مطلقًا اضرار فعل مشتری است. ای
کرده است و شخص  غیرمتعارفیدر این صورت خود شخص مقصر است. گاهی نیز مباشر اقدامی  دهد.کند، احتمال اضرار میمی

ار را به یک طرف است. نباید با یک قاعده کلی، اضر اقویمن المباشر است و گاهی نیز مباشر  اقویگاهی السبب  را فریفته است.
 اطالق بدهیم.

 بنديجمع
 در این مطلب سه نظر وجود دارد:

 تبریزی اللهیتآخویی و  اللهیتآ نظر .١

 آمده است. انوارالفقاههکه در  ینظر .٢

 که به تفصیل اطالق دارد. ینظر .٣

 دو احتمال دیگر نیز وجود دارد:

 حرمت دارد. درنتیجهاست)، مباشر اعانه علی االثم کرده است.  چنیناینباشد (غالبًا  اقویدر جایی که مباشر 

است، گاهی حامل به او نسبت داده  اقویسبب احتمال دیگر این است که اضرار به نحو مشارکت انجام شده است. زمانی که 
 گوییم وی نیز اضر است.گوییم تعاون است. اگر قاعده تعاون باشد، میگاهی نیز می و شودیم
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 توافق بایع و ناجش در حرمتتأثیر 
 بشود. اقویشود که سبب توانیم بگوییم که توافق تأثیر خاصی ندارد. این توافق تنها باعث مینمی

 گیري در دلیل سومنتیجه
 در دلیل سوم ما باید قائل به تفصیل باشیم. البته در اعانه مطلق است.

 جود ندارد، فقط عناوینی چون غاش و اضر وجود دارد.بایع هم غاش و هم اضر است. در ادله عامه، عنوان نجش و

 ظلم دلیل چهارم:
شود که این نوع اقدام صوری برای افزایش قیمت و ضرر به شخص، ظلم است. متوجه می هرکسیاند: فرموده بعضی از بزرگان

 حرمت ظلم نیز مشخص است.

 کبرای حرمت ظلم، عقًال و ظاهرًا صادق است.

 ي مستقل نیستادله ظلم اشکال:
صدق ظلم چیزی جز غش و اضرار است یا اینکه ظلم به خاطر چیز دیگری است. یعنی طرح دلیل ظلم نکته مهم این است که 

ای جز ویژه عنواناگر برای ظلم، دلیل مستقل وجهی ندارد. امکان دارد بگوییم، ظلم از حیث همان غش و اضرار است. عنوانبه
 یعنی بینیم ظلم همان غش و اضرار است.کنیم، میا بکنیم، باید دلیل قرار بدهیم. ولی زمانی که تحلیل میغش، اضرار و کذب پید

 اضرار است. اگر بگوییم فریب داده است همان غش است و اگر بگوییم ضرر رسانده است،

 عنوان ظلم، عام است و مصادیق زیادی دارد. غش، اضرار، کذب مصادیق ظلم هستند.

 اشکالجواب 
ما یک سری دالیلی عقلی و نقلی داریم. در ظلم، دالیل بر آن وجود دارد.  و اطالقاتی غش و اضرار، عناوینی است که ادله شرعیه

ای که برای حرمت غش و عقلی وجود دارد؛ دالیل نقلی نیز وجود دارد. وقتی هر دو عنوان را از حیث شرعی بررسی کنیم، ادله
 ی متفاوتی دارند.اضرار آمده است، دامنه

4 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٥٤:�ماره ثبت                                                                                                                         

تفاوت دارند. مثًال  باهماگر بگوییم حکم عقل وجود دارد، ظلم دلیل مستقل نیست. اما وقتی دلیل شرعی شد، در محدوده داللت 
 ی متفاوتی دارند.ی ظلم اطالق دارد. دلیل شرعی و عقلی، دامنهی غش اختصاص به مسلم دارد ولی ادلهادله

 گیرينتیجه
درست است که از لحاظ  ی دیگر دارد.ی متفاوتی با ادلهاند به خاطر این است که دامنهم را مستقًال بیان کردهکسانی که ادله ظل

 ای دارند.و شرایط جداگانه احکاماز لحاظ شرعی، امامرتبط هستند؛ باهمعقلی این سه ادله (غش، اضرار، ظلم) 

 نکته مهم
ی خاصه از حکم ادله، عموم و خصوص من وجه است، مثًال غش و اضرار مرتبه کند. جدایی ایناین وجه، وجه قبلی را تکمیل می

ی ظلم تمسک کنیم. اگر این امر را بگوییم از لحاظ عقلی نیز توانیم به قواعد عامهاست. یعنی ظلم مراتبی دارد، در این قسمت می
 توانیم دلیل بیاوریم.می
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