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Abstract
Shill bidding (Najash) is one of the wrong methods of advertising goods for sale.
According to the view of the majority of Islamic jurists, najash occurs when a
person, without buying intention, offers a high price for the goods offered, to
encourage customers to buy it at a higher price. Some jurists have introduced a
second type for najash: praising a product for what it lacks, without buying intention
and in order to attract customers. According to these definitions, some kind of
brokerages and auctions, and media advertising, in which the goods offered are
generally regarded as the best goods, can be considered as examples of najash. There
are disagreement on najash considering positive law and impeditive law as well as
dealing options. Analyzing the arguments of the jurists, it can be concluded that
najash is forbidden, but transaction is correct. Despite the opinion of most jurists,
there is no option for the customer in the first type of najash and in the second type,
the customer has a fraudulent option. The issue of najash has not been stipulated in
the statute law. However, by reviewing articles related to the options of deception,
deficiency and dissimulation, and also based on the recommendation of the authors
of this article to limit the scope of Article 238 of the Civil Code to the meaning of
the option of fraud, it can be concluded that the customer has no option in the first
type of najash but he/she can use dissimulation option in second type of najash.
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چكیده
نجش از جمله روشها ی ناروا در تبلیغ جنس مورد معامله است .بنابر نظر مشهور فقهای مذاهب اسالمی ،نجش عبارت
است از اینکه فردی ،بدون قصد خرید ،قیمت باالیی را برای جنس عرضهشده پیشنهاد کند تا مشتری بشونود و آن را بوا
قیمت بیشتر بخرد .برخی فقها نوع دومی را برای نجش معرفی کردهاند :مدح کاال بوه آنچوه در آن نیسوت ،بودون قصود
خرید و برای جلب مشتری .با توجه به تعاریف مذکور ،میتوان برخی داللیها ،مزایدهها و نیز تبلیغ از طریوق رسوانه را
که معموالت کاالی عرضهشده بهعنوان بهترین جنس تلقوی مویشوود ،از مصوادیق نجوش برشومرد .در خصووص احکوام
تکلیفی ،وضعی و نیز خیار در معامله براساس نجش اختالخ است .با بررسی و تحلیل ادلۀ فقها میتوان گفت که نجش
حرام ،اما معامله صحیح است .برخالخ نظر بیشتر فقها ،در نوع اول نجش ،خیاری برای مشتری نیسوت و در نووع دوم،
مشتری خیار تدلیس دارد .در حقوق موضوعه ،به مسلل ۀ نجش تصریح نشده ،لیکن با بررسی موواد مربوو بوه خیوارات
عیب ،تدلیس و غبن و پیشنهاد نگارندگان بر تحدید دایرۀ مادۀ  238قانون مدنی در معنای تدلیس ،میتوان خیار مشتری
در نوع اول نجش را منتفی دانست و در نوع دوم خیار تدلیس را استفاده کرد.

واژگان کلیدی
تدلیس ،فقه اسالمی ،نجش.
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 .1مقدمه
از جمله حقوق اجتماعی که در طول تاریخ زندگی بشر جریان داشته و در اثر گذشت زمان
و پیشرفتهای صنعتی اهمیت بیشتری پیدا کرده ،حقوق مصرخکننده است .در فقه اسالمی
و حقوق موضوعه ،به طرق مختلف بر حقوق مصرخکننده تأکید شده و حمایتهوای الزم
از آن میتواند در رفع تنشها و کاهش منازعات در بین طرفین معامله یاریرسان باشود .از
جمله مسائل مطرح در کتابهای فقهی که میتوان آن را مورتبط بوا حقووق مصورخکننوده
دانست ،نهی از نجش است .نجش را بهطور کلی میتوان نوعی تبلیغ ناروا در مورد جونس
در معرض فروش دانست که به فروش جنس به قیموت بیشوتر از ارزش واقعوی آن منجور
شود .این مسلله ،با وجود مشاهدۀ آن در بسیاری از معامالت ،در حقوق موضووعه مغفوول
مانده و در کمتر تحقیقی بدان پرداخته شده است .از آنجا که در غالب موارد امور مربو به
معامالت تعبدی نیستند و واگذار به عرخ عقال بوده و نوعات مالک احکوام آن توسوط عقوال
قابل فهم است ،در تحقیق حاضر به بیان و بررسی و تحلیل کامل مباحث مختلف مربو به
نجش از منظر فقهای مذاهب خمسه و حقوق موضوعه پرداخته میشود تا در سایۀ این امور
بتوان به دیدگاه صحیحی در هریک از مباحث مربو به تعریف ،حکم تکلیفوی ،وضوعی و
خیار در نجش دست یافت ،با این امید که راهگشای تصمیمگیوریهوا و تودابیر خواص در
عرصۀ حمایت از حقوق مصرخکننده واقع شود.
 .2معنای لغوی و اصطالحی نجش
نجش (النَّجَشُ) به فتح نون و جیم (طریحی ،1375 ،ج154 :4؛ ابننجیم الحنفی ،بیتوا ،ج:6
 )107در لغت به معنی زیاده اسوت (ابونمنظوور1414 ،ق ،ج .)351 :6در اصوطالح فقهوای
مذاهب اسالمی عبارت است از اینکه فردی (ناجش) بر قیمت جنسی بیفزاید ،درحوالیکوه
قصد خرید آن را نداشته باشد ،تا میزان قیمت باال را به گوش مشتری برساند و بدینسوبب
مشتری به پرداخت قیمت زیواده ترغیوب شوود (ر.ک :عالموه حلوی1414 ،ق ،ج157 :12؛
موسوی خویی1410 ،ق ،ج8 :2؛ طوسی1387 ،ق ،ج159 :2؛ طبرسوی1410 ،ق ،ج520 :1؛
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ابنمودود الموصلی الحنفی1426 ،ق ،ج27 :2؛ ابون عبودالبرالنمری القرطبوی2000 ،م ،ج:6
528؛ ابنزکریا األنصاری ،بیتا ،ج61 :8؛ ابنموسوی أبوالنجوا الحجواوی ،بویتوا ،ج.)91 :2
برخی از فقهای امامیه قائلاند به اینکه در نجش شور اسوت فروشوندۀ جونس بوا نواجش
هماهنگی کرده باشد (نجفی1420 ،ق86 :؛ روحانی1429 ،ق ،ج ،)172 :2اموا فقهوای اهول
سنت و برخی فقهای امامیه قائلاند به اینکه نجش اعم است از اینکه فروشونده بوا نواجش
هماهنگی کرده باشد یا نکرده باشد (موسوی خویی ،بیتا ،ج430 :1؛ عالمه حلی1420 ،ق،
ج252 :2؛ شیخ انصاری1415 ،ق ،ج61 :2؛ ر.ک :ابونرشود القرطبوی1400،ق ،ج171 :17؛
أبوعبداهلل المواق المالکی ،بیتا ،ج250 :6؛ ابنعبدالرحمن النفزی1999 ،م ،ج.)439 :6
برخی از اهل لغوت (ر.ک :طریحوی ،1375 ،ج154 :4؛ واسوطی زبیودی1414 ،ق ،ج:9
 )203و برخی فقهای امامیوه (ر.ک :شویخ انصواری1410 ،ق ،ج184 :12؛ نجفوی1404 ،ق،
ج476 :22؛ حلی1403 ،ق359 :؛ موسوی خویی ،بیتوا ،ج )430 :1و فقهوای حنفیوه (ر.ک:
ابننجیم الحنفی ،بیتا ،ج107 :6؛ ابنعابدین الدمشقی الحنفی1412 ،ق ،ج )381 :19نجوش
را به دو وجه تفسیر کردهاند :وجه اول :فردی بدون آنکه قصد خریود داشوته باشود ،بورای
کاالی عرضهشده قیمت باالیی پیشنهاد می کند تا مشوتری بشونود و آن را بوا قیموت بیشوتر
بخرد .وجه دوم :فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد ،جنسی را که در معرض فوروش
قرار داده شده است ،به آنچه در آن نیست مدح کند ،تا مشتری در خرید آن رغبوت کنود و
آن را بخرد.
وجه اول قول بیشتر فقهاست ،اما ظاهرات در هر دو وجه ،نجش محقق مویشوود .در هور
دو وجه برخی فقهای امامیه قائلاند به اینکه شر است فروشنده با ناجش هماهنگی کورده
باشد ،اما برخی قائلاند به اینکه اعم است از اینکه فروشنده با ناجش هماهنگی کرده باشود
یا نکرده باشد (ر.ک :نجفی1404 ،ق ،ج.)476 :22
 .2 .1بررسی و تحلیل

در دو وجهی که برای نجش بیان شد ،وجه اول مصداق بارز نجش و وجوه دوم ،عوالوهبور
نجش ،یکی از مصادیق بارز غلشّ است .بنا به تصوریح فقهوای موذاهب اسوالمی ،غلوشّ بوه

  1350پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

معنای خیانتگری و ناخالصی در معامله است .به این معنا که فردی در معامله خیانت کند و
جنسی مغشوش بفروشد (محمدی خراسانی ،بیتوا ،ج376 :1؛ ر.ک :بهجوت1426 ،ق ،ج:2
477؛ نجفی ،1404 ،ج111 :22و112؛ شیخ انصاری1415 ،ق ،ج275 :1؛ ابننجیم الحنفوی،
بیتا ،ج218 :6؛ ابنعمر التَّملیمی المازری المالکی2008 ،م ،ج724 :2؛ ابنقداموۀ المقدسوی،
بیتا1423 ،ق ،ج83 :4؛ ابنسلیمان التمیمی النجدی ،بیتا ،ج .)44 :1غلشّ مصادیق مختلفوی
دارد و یکی از مصادیق آن ککر صفت مرغوب برای جنسی است که ایون صوفت را نودارد
(شیخ انصاری1415 ،ق ،ج ) 280 :1و در تحقق غلشّ ،چنانکه بعضی تصریح کردهاند ،فرقی
نمیکند که اغتشاش به فعل خود بایع باشد یا به فعل غیور ( شویخ انصواری1415 ،ق ،ج:1
 .)279بر این اساس ،میتوان وجه دوم نجش را از مصادیق غلشّ دانست ،زیرا فروشونده بوا
وانمود کردن مرغوبیت جنس بهواسطۀ غیر ،در حق مشتری خیانت میکند و جنس خوود ا
به فروش میرساند.
برخی فقهای اهل سنت در تعریف نجش به نکتهای اشاره کردهاند کوه توجوه بوه آن در
تعیین حکم خیار حائز اهمیت است .طبق تعریف ارائهشده ،نجوش زیواد کوردن در قیموت
است از طرخ کسی که مشتری جنس نیست ،برای اینکه مشتری بشنود و گمان کند که این
مقدار به قیمت زیاد نشده است (ابنقدامه المقدسی1405 ،ق ،ج .)300 :4با در نظر داشوتن
این تعریف ،میتوان به این نتیجه رسید که در نجش مشتری به قیمت جنس علم دارد ،اموا
بعد از زیاد کردن قیمت توسط ناجش گمان میکند که قیمت جنس بیشتر از قیمتوی اسوت
که وی نسبت به آن علم داشته است .علم اولیه به قیموت جونس ،چنانکوه در بحوث خیوار
خواهد آمد ،میتواند مانع از خیار غبن شود ،زیرا با حصول شوک بوهدلیول عمول نواجش،
شخص میتواند احتیا کرده و در مورد قیمت جستوجو کند.
 .3برخی از مصادیق نجش در جامعۀ کنونی
با توجه به تعاریفی که از نجش ارائه شد ،بهطور کلی میتووان نجوش را نووعی از تبلیوغ و
جوسازی برای فروش جنس دانست تا بهواسطۀ آن مشتری تحریک به خریودن جونس یوا
گرانتر خریدن آن شود .برخی از نمونهها و مثالهای بارز و امروزی نجش رایج در جامعوۀ
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کنونی ،عبارت است از بسیاری از داللیها یا تبلیغاتی که توسط رسانهها انجام میگیورد کوه
بهواسطۀ آن عالوهبر اینکه قیمت جنس رشد میکنود ،جونس موورد تبلیوغ بهتورین جونس
معرفی میشود .همچنین برخی مزایدهها که در آن مشتری با علم بوه قیموت ،جونس را بوه
بیشتر از قیمت واقعیاش میخرد.
 .4حكم تكلیفی نجش
 .4 .1حكم تكلیفی وجه اول نجش

در مورد وجه اول نجش ،دو قول حرمت و کراهت از هردو گروه امامیه و اهل سنت وجود
دارد :مشهور فقهای امامیه (شیخ انصاری1415 ،ق ،ج355 :4؛ ر.ک :عالموه حلوی1414 ،ق،
ج157 :12؛ موسوی خویی1410 ،ق ،ج8 :2؛ عاملی کرکی (محقق ثانی)1414 ،ق ،ج)39 :4
و فقهای شافعی (ابنزکریا األنصاری ،بیتا ،ج61 :8؛ ابونسوالم العمرانوی الیمنوی الشوافعی،
1421ق ،ج345 :5؛ الموواوردی ،بویتووا ،ج )636 :5و فقهووای حنبلووی (ابوونموسووی أبوالنجووا
الحجاوی ،بیتا ،ج91 :2؛ ر.ک :ابنقدامه المقدسوی1414 ،ق ،ج )14 :2قائولانود بوه اینکوه
نجش حورام اسوت .فقهوای موالکی نیوز قائول انود بوه اینکوه نجوش در بیوع جوایز نیسوت
(ابنعبدالبرالنمری القرطبی2000 ،م ،ج528 :6؛ ر.ک :أبوعبداهلل المواق المالکی ،بویتوا ،ج:6
 .)250اما برخی فقهای امامیه (محقق حلوی1408 ،ق ،ج14 :2و15؛ صویمری1420 ،ق ج:2
 )31و فقهای حنفی (ابنمودود الموصلی الحنفی1426 ،ق ،ج27 :2؛ ر.ک :ابننجیم الحنفی،
بیتا ،ج107 :6؛ الکاسانی1982 ،م ،ج )233 :5معتقدند که نجش مکروه است.
 .4 .2حكم تكلیفی وجه دوم نجش

در خصوص وجه دوم نجش ،فقهای امامیه حرمت آن را خالی از قوت ندانستهاند (نجفوی،
1404ق ،ج476 :22؛ ر.ک :موسوی خویی ،بیتا ،ج .)430 :1فقهای مالکی ،شافعی و حنبلی
در این زمینه تصریحی نکردهاند .لیکن ،از آنجا که (همانطورکه اشاره شد) وجه دوم نجش
از مصادیق غش است ،و بیشتر فقهای اهل سنت ،اعم از مالکی (ابنعمر التَّملیموی الموازری
المووالکی2008 ،م ،ج613 :2؛ ابوونرشوود القرطبووی1400 ،ق ،ج ،)436 :7شووافعی (ابوونعموور
البجیرمی الشافعی1417 ،ق ،ج512 :2؛ ابنحجر الهیتمی ،1357 ،ج )389 :4و حنبلی (ر.ک:
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ابنقدامه المقدسی1405 ،ق ،ج )80 :8غش را حرام اعالم کردهاند ،مویتووان رأی آنوان بوه
حرمت وجه دوم نجش را استفاده کرد .با این حال ،برخی فقهای امامیه معتقدند که حرمت
وجه دوم نجش بهخصوص بدون هماهنگی فروشنده و ناجش به دلیول احتیواج دارد و لوذا
قائل به کراهت شدهاند (روحانی1429 ،ق ،ج.)172 :2
 .5مستندات و ادلۀ حكم تكلیفی نجش
اگرچه برخی در وجه دوم نجش ،بهخصوص بدون هماهنگی فروشنده و ناجش ،حرمت را
فاقد دلیل دانسته و قائل به کراهت شودهانود ،بیشوتر فقهوا بوه اسوتناد احادیوث و روایوات
واردشده در زمینۀ نجش ،غلشّ و خدعه و همچنین بهدلیل عقل و اجماع ،حرمت در هور دو
وجه نجش را متذکر شدهاند .این ادله در زیر مورد اشاره قرار میگیرد:
 .5 .1روایات

الف) روایاتی که از نجش نهی میکنند یا ناجش را ملعون مینامند:
 از رسول اهلل روایت شده« :لَا تَنَاجَشُوا (ابنمودود الموصلی الحنفی1426 ،ق ،ج27 :2؛ر.ک :ابننجیم الحنفی ،بیتوا ،ج107 :6؛ ابونإدریوس1410 ،ق ،ج91 :3؛ ر.ک :ابونیوسوف
الشیرازی ،بیتا ،ج61 :2؛ الماوردی ،بیتا ،ج765 :5؛ ر.ک :ابنرشد القرطبی1400،ق ،ج:17
171؛ ابنسالم العمرانی الیمنی الشافعی1421 ،ق ،ج :)346 :5بدون تصمیم بر خرید جنسوی
بر قیمت آن نیفزایید».
 عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) روایت میکند« :قال رسولاللِّه :الواشمۀ و المؤتشمۀو الناجش و المنجوش ملعونون علوی لسوان محمود (شویخ انصواری1415 ،ق ،ج:)355 :4
پیامبر(ص) فرمودند :خال کوب و خال کوبیده شده و افزاینده بر قیمت بدون قصد خریود و
کسی که بر قیمت کاالیش افزودهشده ،به زبان محمد(ص) ملعون هستند» این نبوی جبوران
میشود با اجماع منقول از جامعالمقاصدومنتهیالمطلب(شیخ انصاری1415 ،ق ،ج.)61 :2
ب) روایاتی که از خدعه و غلشّ نهی میکند:

صاحب مفتاحالکرامه در دلیل حرمت نجش ،ضمن اشاره به اجمواع محکوی در جيامع
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المقاصدوالمنتهی و نیز تصریح کتابهای مختلف به عدم خالخ بین اصحاب در مسلله بوه
استناد حدیث «ال تناجشوا و ال تدابروا» ،بیان میدارنود« :مضوافات إلوی أنِّوه غوشّ و خیانوۀ و
تدلیس و ظلم و إضرار (عاملی ،بیتا ،ج :)106 :4مضافاَ اینکه آن (نجش) غش و خیانوت و
تدلیس و ظلم و خسارت است».
در خصوص غلشّ و خیانت روایات مختلفی از اهل سنت و امامیه نقل شده است که به
برخی از آنها اشاره میگردد:
 از پیامبر اکرم(ص)« :الْخَدِیعَۀُفِیالنَّيارِ( ابونأبوو عبوداهلل البخواری1422 ،ق ،ج69 :3؛الماوردی ،بیتا ،ج765 :5؛ ابونقداموۀ المقدسوی1405 ،ق ،ج300 :4؛ بروجوردی1429 ،ق،
ج1158 :23؛ کلینی1429 ،ق ج :)37 :4نیرنگباز در آتش است» .
 از امام علی(ع)« :الْمَکرَ وَ الْخَدلیعَۀَ فلوی النَّوارِ(کلینی1407 ،ق ،ج :)336 :2حیلوهگور ونیرنگباز در آتشاند».
 در مورد غش نیز در روایت صحیحه از هشام بن سالم از اموام صوادق(ع) نقول شودهاست« :قَالَرَسُولُاللَّهِ لِرَجُلٍیبِیعُالتَّمْرَیافُلَانُأَمَاعَلِمْتَأَنَّهُلَیسَمِنَالْمُسْلِمِینَمَنْغَشَّهُمْ
(بحرانووی1405 ،ق ،ج190 :18؛ عالمووه حلووی1414 ،ق ،ج142 :12؛ کلینووی1407 ،ق ،ج:5
 :)160رسولاهلل(ص) به مردی که خرما میفروخت فرمودنود :ای فالنوی آیوا نمویدانوی از
مسلمانها نیست کسی که آنها را گول بزند».
 در صحیحۀ دیگر از هشام بن سالم نیز امام صادق(ع) فرمودهاند« :لَیسَ ملنَّا مَونْ غَشَّونَا(بحرانی1405 ،ق ،ج190 :18؛ کلینی1407 ،ق ،ج :)160 :5از ما (مسلمانها) نیسوت کسوی
که ما را گول بزند».
 .5 .2عقل

عقل داللت میکند بر قبح نجش ،زیرا این غش و فریب و خسارت است (شویخ انصواری،
1415ق ،ج61 :2؛ ر.ک :نجفی1404 ،ق ،ج.)476 :22
 .5 .3اجماع (شیخ انصاری1415 ،ق ،ج355 :4؛ عاملی کرکی (محقق ثانی) ،ج.)39 :4
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 .6بررسی و تحلیل مستندات و ادله
برخی روایات مذکور بهصراحت از نجش نهی میکنند که با توجه به ظهور صویغۀ نهوی در
تحریم ،میتوان حرمت نجش را مرجح دانست .برخی روایوات ،نجوش را خدعوه و غوش
مینامند و روایات دیگر از خدعه ،غش و نیرنگ نهی میکنند و به کسانی که خدعوه کننود
وعده عذاب میدهند .با توجه به اینکه یکی از مالکها برای گناه کبیره وعدۀ عذاب نسبت
به آن است ،میتوان خدعه و مصادیق آن (از جملوه نجوش) را از گناهوان کبیوره دانسوت.
عالوهبر اینکه رسول اکرم(ص) ناجش و منجوش را ملعون میشمارند .طبق برخی روایات
صحیحه ،فردی که مسلمانان را فریب دهد ،مسلمان نیست ،از جملوه دو روایوت صوحیحۀ
هشام بن سالم از امام صادق(ع) کوه ککور شود .ایون دو روایوت عوالوهبور اینکوه بوهطوور
غیرمستقیم بر حرمت وجه اول نجش داللت میکنند ،بهطور مستقیم بور حرموت وجوه دوم
نجش داللت دارند ،زیرا همانطورکه در معنای نجش بیان شد ،وجه دوم نجش از مصوادیق
غش است .عالوهبر این ،از تصریح فقها به خدعه بودن وجه اول نجش (ر.ک :عاملی کرکی
(محقق ثانی) ،ج39 :4؛ ابنسالم العمرانی الیمنوی الشوافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛ المواوردی،
بیتا ،ج765 :5؛ ابنیوسف الشیرازی ،بیتا ،ج61 :2؛ ابنموسی أبوالنجوا الحجواوی ،بویتوا،
ج91 :2؛ ر.ک :ابنقدامۀ المقدسی1414 ،ق ،ج )14 :2و وجوه دوم (نجفوی1404 ،ق ،ج:22
 )476و همچنین بنای عقال و اجماع میتوان حرمت در هر دو وجه نجش را استفاده کرد.
 .6 .1حكم وضعی نجش از حیث صحت و بطالن معامله

 .6 .1 .1وجه اول نجش
در خصوص وجه اول نجش ،فقهای امامیه (طوسی1387 ،ق ،ج159 :2؛ طبرسوی1410 ،ق،
ج520 :1؛ عالمه حلی1420 ،ق ،ج252 :2؛ نجفی1404 ،ق ،ج ،)476 :22حنفی (ابنموودود
الموصلی الحنفی1426 ،ق ،ج27 :2؛ ر.ک :ابننجویم الحنفوی ،بویتوا ،ج107 :6؛ الکاسوانی،
1982م ،ج ،)233 :5شافعی (ر.ک :ابنعبدالبرالنمری القرطبی2000 ،م ،ج528 :6؛ أبوعبوداهلل
المواق المالکی ،بیتا ،ج250 :6؛ ابنرشد القرطبی1400،ق ،ج ،)171 :17موالکی (ابونسوالم
العمرانووی الیمنووی الشوووافعی1421 ،ق ،ج ،346 :5ر.ک :ابوونإدریوووس1410 ،ق ،ج91 :3؛
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ابنیوسف الشیرازی ،بیتا ،ج61 :2؛ أبوحامد الغزالی1417 ،ق ،ج64 :3؛ المواوردی ،بویتوا،
ج )765 :5و حنبلی (ابنسلیمان المرداوی الدمشقی الصالحی1419 ،ق ،ج285 :4؛ ابنقداموۀ
المقدسی1414 ،ق ،ج )14 :2معتقدند که بیع براساس نجوش صوحیح اسوت و عقود باطول
نیست .اما احمد بن حنبل قائل است به اینکه بیع نجش باطل است (ابونقداموۀ المقدسوی،
1414ق ،ج14 :2؛ ر.ک :ابوونسوولیمان الموورداوی الدمشووقی الصووالحی1419 ،ق ،ج.)285 :4
ابن جنید معتقد اگر نجش از طرخ بایع باشد ،بیع را باطول مویسوازد ،ولوی اگور از طورخ
واسطه باشد بیع الزم است و درصورتیکه بوه مشوتری ضورر وارد شوده باشود ،جبوران آن
ضروری است (صیمری1420 ،ق ،ج.)31 : :2
 .6 .1 .2وجه دوم نجش
فقها تصریح خاصی در خصوص وجه دوم نکردهاند و بهطور کلی همانطورکوه ککور شود،
معتقدند که بیع نجش صحیح است؛ بنابراین میتوان گفت که قول ایشان اعم است از وجه
اول و دوم و شامل هر دو وجه میشود .منتها با توجه به اینکه وجه دوم از مصوادیق غوش
است ،شائب ۀ بطالن وجود دارد .البته این شائبه با توجه به نظر فقهای امامیه در ایون نووع از
غش ،مردود است (زیرا تنها در صورتی معاملۀ غش باطل است که شیء برخالخ جنسوش
اظهار شوود) (شویخ انصواری1415 ،ق ،ج .) 280 :1فقهوای حنفوی ،شوافعی و موالکی بیوع
انجامگرفته با غش را صحیح میدانند (ر.ک :ابنسلیمان التمیمی النجدی ،بویتوا ،ج448 :1؛
ابنقدامۀ المقدسی1405 ،ق ،ج.)257 :4
 .7مستندات و ادلۀ صحت یا بطالن بیع نجش
بهطور کلی قول به صحت یا بطالن معاملۀ نجش را میتوان مبتنی بر بحث داللت نهوی بور
فساد در اصول فقه دانست که در شمول آن نسبت بوه غیور عبوادات (معوامالت) اخوتالخ
است .فقهای قائل به بطالن بیع نجش ،نهی از نجش را مقتضی فساد مویداننود (ابونقداموۀ
المقدسی1414 ،ق ،ج14 :2؛ ر.ک :ابنسلیمان المرداوی الدمشوقی الصوالحی1419 ،ق ،ج:4
 ،)285بهخصوص اگر نجش از طرخ بایع باشود ،زیورا وی مجوری غوش و خدعوه اسوت
(صیمری1420 ،ق ،ج.)31 : :2
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اما فقهایی که قائل به صحت بیع نجش هستند ،معتقدند دلیلی بور فسواد بیوع نجوش وجوود
ندارد (طوسی1387 ،ق ،ج ،)159 :2زیرا اصل صحت بیع است و قول خداونود متعوال «وَ أَحَيلَّ
اللُّهُالْبَیعَ» با نهی از نجش معارضه نمیکند ،زیرا در نجش از خدعه نهی شده اسوت (کوه خدعوه
غیر از بیع اسوت) (عالموه حلوی1414 ،ق ،ج157 :12و158؛ ر.ک :ابونسوالم العمرانوی الیمنوی
الشافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛ ابنإدریس1410 ،ق ،ج .)91 :3بنابراین بیع صحیح است ،زیرا نهوی
در معنی عقد و شرایط آن نیست ،بلکه برای معنی خوارج از عقود (خدعوه) اسوت (ابونموودود
الموصلی الحنفی1426 ،ق ،ج27 :2؛ ر.ک :نجفی1404 ،ق ،ج476 :22؛ ابنسالم العمرانی الیمنوی
الشافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛ ابنرشد القرطبی ،بویتوا ،ج185 :3؛ المواوردی ،بویتوا ،ج636 :5؛
ابنیوسف الشیرازی ،بیتا ،ج )61 :2و جمهور فقها قائلاند به اینکه زمانیکه نهوی وارد شوود بور
معنی که در منهیعنه است متضمن فساد است ،مثل نهی از ربا و غرر ،و زمانیکه وارد شوود ،بور
امری از خارج از معنی ،متضمن فساد نیست (ابنرشد القرطبی ،بیتا ،ج.)185 :3
اما در اینکه نهی به فعل عاقد برمیگردد یا فعول نواجش ،دو قوول وجوود دارد :برخوی
معتقدند که تحریم به فعل عاقد برمیگردد نه به عقد ،لذا تحریم ،عقد را باطل نمیکند ،اموا
اگر تحریم به عقد برگردد ،باطل کنندۀ عقد است (الماوردی ،بیتوا ،ج .)636 :5برخوی نیوز
معتقدند نهی به ناجش برمیگردد نه به عاقد ،پس نهی تأثیری در بیع نودارد (عالموه حلوی،
1412ق ،ج 317 :15؛ ابنقدامۀ المقدسی1405 ،ق ،ج ،)300 :4زیرا ناجش صواحب جونس
نیست و غیر از متبایعین است .پس ،از فعل ناجش و نجش که منهیعنه است ،بیع متبایعین
فاسد نمیشود .البته امر کردن صاحب جنس به نجش معصیت است از جانب وی و عملی
که ناجش انجام میدهد نیز معصیت است (ابنإدریس1410 ،ق ،ج .)91 :3بنابراین نهی بوه
حق آدمی است ،پس بیع را فاسد نمیکند ،مثل تلقی رکبان و بیع جنس معیووب و تودلیس
در معامله ،برخالخ حق خداوند ،چون حق آدمی ممکن است با خیار جبران شوود (عالموه
حلی1412 ،ق ،ج317 :15؛ ابنقدامۀ المقدسی1405 ،ق ،ج.)300 :4
در نتیجه نهی در نجش ،نهی از خدعه است که از جانب عاقد یا ناجش اسوت ،و نهوی
به بیع نیست ،لذا نهی موجب فساد و بطالن بیع نیست.
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 .7 .1حكم خیار در نجش

در خصوص حکم خیار (فسخ یا امضا) در نجش (بدون تفکیک بوین دو وجوه نجوش) ،در
بین فقها چهار قول وجود دارد:
 .7 .1 .1قول اول :خیار عیب
برخی فقهای امامیه به ثبوت خیار عیب برای مشتری قائلانود (صویمری1420 ،ق ج31 :2؛
ر.ک :طوسی1407 ،ق ،ج171 :3؛ سوبزواری1421 ،ق254 :؛ طوسوی1407 ،ق ،ج.) 172 :3
بیشتر فقهای مالکی نیز معتقدند مشتری زمانیکه به نجش علم پیودا کنود خیوار عیوب دارد
(ابنعبدالبرالنمری القرطبی2000 ،م ،ج528 :6؛ ر.ک :أبوعبداهلل المواق المالکی ،بویتوا ،ج:6
.)250
دلیل فقها بر ثبوت خیار عیب در بیع نجش این است که افزودن قیمت در نجش عیوب
است ،لذا واجب است تا خیار ثابت شود مثول سوایر عیووب (طوسوی1407 ،ق ،ج،172 :3
سووبزواری1421 ،ق254 :؛ صوویمری1420 ،ق ج31 :2؛ ر.ک :بوون عبوودالبرالنمری القرطبووی،
2000م ،ج528 :6؛ أبوعبداهلل المواق المالکی ،بیتا ،ج ،)250 :6چه غبنوی در کوار باشود یوا
نباشد (صیمری1420 ،ق ج.)31 :2
 .7 .1 .2تحلیل و نقد قول به خیار عیب در نجش
خیار عیب عبارت است از اینکه مشتری به تصور اینکه جنس سالم است ،آن را خریوداری
کند و پس از خریدن ،عیبی در جنس بیابد که در وقت خریداری بوه آن جاهول بووده ،لوذا
مشتری اختیار دارد که یا معامله را فسخ کند ،یا اینکه معامله را قبوول کنود و ارش معیووب
(تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب) را از بایع بگیرد (قواروبی1414 ،ق ،ج187 :12؛ ر.ک:
مکی عاملی1410 ،ق119 :؛ محقق حلی1418 ،ق ،ج125 :1؛ شویخ انصواری1415 ،ق ،ج:5
275؛ ابنعوض1429 ،ق ،ج .)350 :1مراد از عیب نیز هر چیزی است که زیادتر یا کمتر از
خلقت اصلی باشد (قاروبی1414 ،ق ،ج188 :12؛ ر.ک :مکی عاملی1410 ،ق119 :؛ محقوق
حلی1418 ،ق ،ج .)125 :1در نتیجه میتوان گفت که خیار عیب در هویچیوک از دو وجوه
نجش محقق نمیشود ،زیرا در هیچیک از دو وجه ،در جنس عیبی وجود ندارد .برخی فقها
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نیز به این نکته تأکید کردهاند مبنی بر اینکه عیب متعلق به جنس اسوت و عیوب آن چیوزی
است که در جنس است ،اما در فرض مورد بحث (نجش) اینگونوه نیسوت کوه در جونس
عیب باشد ،لذا خیواری از ایون حیوث در کوار نخواهود بوود (طوسوی1407 ،ق ،ج172 :3؛
صیمری1420 ،ق ج31 :2؛ طبرسی1410 ،ق ،ج520 :1؛ ر.ک :ابونعبودالبرالنمری القرطبوی،
2000م ،ج.)528 :6
 .7 .2قول دوم :خیار تدلیس

برخی فقهای امامیه به ثبوت خیار تدلیس برای مشتری قائلاند (عالمه حلوی1413 ،ق ،ج:5
45؛ سبزواری1421 ،ق254 :؛ عالمه حلی1414 ،ق ،ج .)158 :12دلیل فقها بر ثبووت خیوار
تدلیس در بیع نجش این است که نجش ،تدلیس (عالمه حلی1413 ،ق ،ج45 :5؛ سبزواری،
1421ق ) 254 :از جهت بایع است ،پس شبیه تصریه اسوت (عالموه حلوی1414 ،ق ،ج:12
 ،)158لذا مشتری خیار تدلیس دارد.
 .7 .2 .1تحلیل و نقد قول به خیار تدلیس
تدلیس به معنای نیرنگ زدن در عقد است و در چند امور محقوق مویشوود .1 :نشوان دادن
چیزی برخالخ واقع ،مانند ندوشیدن شیر گوسفند بهمنظور پرشیر نشان دادن آن (تصوریه)؛
 .2بازگو نکردن عیب موجود در جنس با علم به آن عیب؛  .3عقد به وصف یا شر کموال
با علم به فقدان آن (صفت کمالی را بگویند که در جنس موجود نباشد یا بهصوورت قضویۀ
شرطیهای بگوینود کوه موجوود نباشود) (نجفوی1404 ،ق ،ج362-365 :30؛ ر.ک :موسووی
خویی ،بیتا ،ج205 :1؛ جبعی عاملی1413 ،ق ،ج139 :8و140؛ عاملی کرکی (محقق ثانی)،
ج256 :13؛ حائری ،بیتا ،ج .)137 :2تودلیس موجوب ثبووت خیوار مویشوود (جمعوی از
پژوهشووگران1426 ،ق ،ج423 :2؛ ر.ک :نجفووی1404 ،ق ،ج .)362 :30در نتیجووه مویتوووان
گفت در وجه اول نجش مشتری خیار تدلیس ندارد،زیرا همانطورکه ککر شود ،تودلیس یوا
در جایی محقق میشود که جنسی برخالخ واقع نشان داده شود ،مانند تصریه ،درحوالیکوه
طبق قول فقها در تصریه ،فریب در نفس مبیع است ،اما در اینجا فریب خارج از مبیع اسوت
(ابنزکریا األنصاری ،بیتا ،ج .)61 :8لذا نجش شبیه تصوریه نیسوت؛ یوا تودلیس بوا اظهوار
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وصف کمال یا اخفاء عیب در معقود علیه است ،درحالیکه وجه اول شامل هیچیک از ایون
مصادیق نیست و همانطورکه برخی فقها تصریح کردهاند ،درست است کوه نجوش خدعوه
است ،ولی هر خدعهای تدلیس نیست (جعفوری لنگورودی ،1388 ،ج135 :2و .)136آقوای
خوئی در این زمینه میفرمایند :چون معنای لغوی تدلیس مشتبه ساختن امور بور دیگوری و
پوشاندن عیب جنس است ،میتوان نتیجه گرفت که صرخ اعموال و گفتواری کوه موجوب
رغبت و تمایل مشتری شود ،مادامی که مستلزم کتمان عیب یا اظهار کمال غیرموجه نشوود،
تدلیس نیست ،وگرنه میبایست قائل به حرمت تزئین جنس میشدیم ،اما هیچ فقیهی ملتزم
به این حرخ نمیشود (موسوی خویی ،بیتا ،ج.)205 :1
اما در وجه دوم نجش ،مشتری خیار تدلیس دارد ،زیورا یکوی از مصوادیق تودلیس ایون
است که عقد به وصف کمال جنس محقوق شوود ،کوه ایون در وجوه دوم نجوش صوورت
میگیرد ،با این فرق که در نجش ککر وصف کمال توسط ناجش است ،نه فروشونده .البتوه،
در توجیه و رفع این تفاوت ،میتوان فروشنده را (ولو در صورت عودم تبوانی بوا نواجش)
بهسبب عدم منع از کار ناجش که با تعریف غیرواقعی موجب فوروش جونس شوده اسوت،
سبب غرور و فریب مشتری دانست.
 .7 .3قول سوم :خیار غبن

در بیع نجش ،برخی فقهای امامیه به عدم ثبووت خیوار بورای مشوتری قائولانود (طوسوی،
1387ق ،ج159 :2؛ طبرسوووی1410 ،ق ،ج520 :1؛ طوسوووی1407 ،ق ،ج :172 :3یموووری،
1420ق ،ج31 :2؛ سووبزواری1421 ،ق254 :؛ حلووی1407 ،ق ،ج .)366 :2بووا ایوون حووال،
براساس تصریح عدهای از فقها ،حتی کسانی که قائل به عودم ثبووت خیوار بورای مشوتری
هستند ،معتقدند که اگر غبن فاحش وجود داشته باشد ،حق خیار محفووظ اسوت (عواملی،
1419ق ،ج350 :12؛ ر.ک :عالمووه حلووی1413 ،ق ،ج44 :5؛ محقووق حلووی1408 ،ق ،ج:2
14و15؛ عاملی کرکی (محقق ثانی) ،ج .) 39 :4اما اگر غبن به مقداری باشود کوه عوادت در
مثل آن جاری میشود ،خیار ساقط و بیع الزم اسوت (عالموه حلوی1412 ،ق ،ج.)317 :15
فقهای حنبلی نیز معتقدند برای مشتری خیار ثابت میشود زمانیکه مغبوون (غوبن فواحش)
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شود ،و مشتری مخیر است بین رد و امساک (ابنموسی أبوالنجا الحجاوی ،بیتوا ،ج،)91 :2
البته همانطورکه ککر شد ،احمد بن حنبل معتقد است که بیع نجش باطل است (ابونقداموۀ
المقدسی1405 ،ق ،ج.)300 :4
 .7 .3 .1مستندات و ادلة قول به خیار غبن
دلیل فقها بر ثبوت خیار غبن در بیع نجش این است که در غبن فاحش خیار وجوود دارد و
فرقی ندارد که غبن بهواسوطۀ نجوش باشود یوا غیور نجوش (عواملی1419 ،ق ،ج)350 :12
همچنین فرقی ندارد که نجش بدون تبانی با فروشنده باشد یا با تبانی بوا فروشونده (عالموه
حلووی1412 ،ق ،ج318 :15؛ عوواملی کرکووی (محقووق ثووانی) ،ج39 :4؛ ابوونموسووی أبوالنجووا
الحجاوی ،بیتا ،ج.)91 :2
 .7 .3 .1 .1تحلیل و نقد قول به خیار غبن در بیع نجش
مقصود از خیار غبن آن است که بایع در اثر ندانستن قیمت بازار ،متاع را به قیمتی کمتور از
قیمت عادالنۀ بازار (ارزان) بفروشد ،یا مشتری در اثر ندانستن قیمت بازار ،متاع را به قیمتی
بیشتر از بازار (گران) بخرد ،بهطوریکه تفاوت آن دو قیمت (ثمن یا قیمت عادالنۀ بازار) به
مقداری باشد که اغلب در میان مردم از آن چشمپوشی و گذشت نمیکنند؛ یعنی ضرری که
عرخ مردم تحمل آن را برخالخ عدالت و انصاخ بدانند و به آن غبن فاحش گویند (مکی
عاملی1410 ،ق119 :؛ محقق حلی1418 ،ق ،ج121 :1؛ حوائری ،بویتوا ،ج525 :1؛ جبعوی
عاملی1413 ،ق ،ج203 :3؛ محقق حلی1408 ،ق ،ج16 :2؛ ر.ک :ابننجویم الحنفوی ،بویتوا،
ج .)125 :6در این هنگام مغبون مخیر است بین فسخ یا امضا (محقوق حلوی1418 ،ق ،ج:1
121؛ حائری ،بیتا ،ج .)525 :1ازاینرو یکی از شرو غوبن ،جهالوت شوخص مغبوون بوه
قیمت بازار است .در نتیجه میتوان گفت خیار غبن در وجه اول نجش محقوق نمویشوود،
زیرا همانطور که در معنای نجش بیان شد ،در نجش مشوتری بوه قیموت جونس علوم دارد
(اگرچه بعد از نجش ،نسبت به قیمت شک میکند) .بنابراین اگور در ایون حالوت مشوتری
جنس را بدون مشورت و با قیمت بیشتری خریداری کند ،با اختیار و قصد و رضای خوود
تهیه میکند ،زیرا زمانیکه ناجش قیمت بیشوتری پیشونهاد مویدهود ،مشوتری مویتوانود از
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خریدن جنس خودداری ورزد و تأمل کند و اگر خودش تشخیص نمیدهود بوا کسوی کوه
ثمن متاع را تشخیص میدهد ،مشورت کند .بنای عقل و عقال مؤید این امر است و برخوی
فقها نیز به این مطلب تصریح کرده اند (ر.ک :ابنعبدالبرالنمری القرطبی2000 ،م ،ج528 :6؛
ابنزکریا األنصاری ،بیتا ،ج61 :8؛ ابنیوسف الشیرازی ،بویتوا ،ج .)61 :2بوه هموین دلیول
تفریط از جهت مشتری است که با سخن دیگری فریب خورده و احتیا نکرده توا از اهول
خبره سؤال کند (عالمه حلی1419 ،ق ،ج520 :2؛ ر.ک :ابنیوسوف الشویرازی ،بویتوا ،ج:2
 ) 61و بنابر قول برخی فقها ،زیاده را خود مشتری اختیار کرده است (الماوردی ،بیتوا ،ج:5
 .)766بهخصوص در دوران کنونی که در بسیاری از موارد مویتووان از طورق مختلوف بوه
قیمت واقعی جنس دست یافت .خیار غبن در وجه دوم نجش نیز محقق نمیشود ،زیورا در
این وجه ،مشتری اصالت متاع را به قیمتی بیشتر از بازار نخریده است.
 .7 .4قول چهارم :تفكیک بین دو صورت تبانی بایع و ناجش و عدم تبانی

برخی فقهای امامیه معتقدند اگر نجش بدون امور و تبوانی فروشونده باشود ،خیواری بورای
مشتری وجود ندارد .اما اگر نجش به امر و تبانی فروشنده باشد ،در بین فقها دو نظر وجود
دارد ،برخی معتقدند مشتری خیار نودارد و برخوی قائولانود بوه اینکوه مشوتری خیوار دارد
(طوسی1387 ،ق ،ج .)159 :2برخی فقهای مالکی نیز مانند ابنرشد معتقدند اگور نجوش را
فردی انجام دهد که از طرخ فروشنده نیست و فروشنده سبب نجوش نباشود ،معاملوه الزم
است ،اما اگر بایع سبب نجش باشد ،مثالت عبد یا اجیر یا شریک یا ...را برای نجوش موأمور
کرده باشد ،مشتری خیار دارد که معامله را قبول یا فسخ کند و اگر جنس در دسوتش تلوف
شده بود ،قیمت را رد کند (ابنرشد القرطبی1400 ،ق ،ج .)171 :17ابنحبیب نیز به هموین
قائل است (ر.ک :أبوعبوداهلل الموواق الموالکی ،بویتوا ،ج250 :6؛ ابونعبودالرحمن النفوزی،
1999م ،ج .) 439 :6فقهای شافعی نیز معتقدند اگر بایع هماهنگ نکرده باشد ،خیاری بورای
مشتری نیست (ابنسالم العمرانی الیمنی الشافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛ الماوردی ،بیتوا ،ج:5
 .)766و اگر بایع ناجش را نصب کرده باشود ،در خیوار بورای مشوتری دو وجوه اسوت.1 :
ابواسحاق گفته است :خیار دارد (ابنسوالم العمرانوی الیمنوی الشوافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛
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ر.ک :الماوردی ،بیتوا ،ج)766 :5؛  .2خیوار نودارد (ابونسوالم العمرانوی الیمنوی الشوافعی،
1421ق ،ج.)346 :5
 .7 .4 .1مستندات و ادلة قول چهارم
دلیل فقها بر عدم ثبوت خیار درصورتیکه نجش بدون تبانی فروشنده باشد ،این اسوت کوه
مشتری نمیتواند بیع را بهواسطۀ فعل دیگری (ناجش) فسوخ کنود (طوسوی1387 ،ق ،ج:2
 .)159عالوهبر اینکه بایع در بیعش تدلیس نکرده است (ابنسالم العمرانی الیمنی الشوافعی،
1421ق ،ج346 :5؛ الماوردی ،بیتا ،ج.)766 :5
و دلیل فقها بر ثبوت خیار درصورتیکه نجش با تبانی فروشنده باشد ،این اسوت کوه در
اینجا تدلیس محقق شده (طوسی1387 ،ق ،ج159 :2؛ ابنسالم العمرانوی الیمنوی الشوافعی،
1421ق ،ج346 :5؛ ر.ک :الماوردی ،بیتا ،ج )766 :5و تدلیس از جهت بوایع اسوت ،پوس
شبیه تصریه است (ابنسالم العمرانی الیمنی الشوافعی1421 ،ق ،ج346 :5؛ ر.ک :المواوردی،
بیتا ،ج .) 766 :5شایان ککر است که برخی فقها ،حتی در صورت تبانی ،قائل به عدم حوق
خیار برای مشتری هستند ،زیرا عدم خیار ظاهر نص است و اینکوه نیسوت در آن بیشوتر از
غبن (ابنسالم العمرانی الیمنی الشافعی1421 ،ق ،ج.)346 :5
 .7 .4 .1 .1قول مختار
قول مختار نویسندۀ سطور این است که در وجه اول نجش هیچ خیواری محقوق نمویشوود و
فرقی هم بین صورت هماهنگی یا تبانی بوایع و نواجش و عودم تبوانی نیسوت؛ در وجوه دوم
نجش ،فقط خیار تدلیس محقق میشود ،اعم از اینکه بایع با ناجش همواهنگی و تبوانی کورده
باشد یا هماهنگی نکرده باشد .ادلۀ رجحان این قول همانطورکه تحلیل و نقد سوه قوول قبول
بیان شد ،عبارت است از اینکه  .1عیب عبارت است از اینکه مشتری به تصوور اینکوه جونس
سالم است ،آن را خریداری کند و بعد از خریدن ،عیبی در جنس بیابد که در وقت خریوداری
به آن جاهل بوده ،درحالیکه در هیچیک از دو وجه ،در جنس عیبی وجود نودارد ،لوذا خیوار
عیب در هیچیک از دو وجه نجش محقق نمیشود؛  .2تدلیس به معنوی نیرنوگ زدن در عقود
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است و در موردی محقق میشود که جنسی برخالخ واقع نشان داده شود ،یا با اظهار وصوف
کمال یا اخفای عیب در معقودعلیه است ،درحالیکه وجه اول شامل هیچیک از این مصوادیق
نیست .عالوهبر اینکه صرخ اعمال و گفتاری که موجب رغبت و تمایل مشتری شود ،موادامی
که مستلزم کتمان عیب یا اظهار کمال غیرموجه نشود ،تدلیس نیست .اما در وجه دوم نجوش،
مشتری خیار تدلیس دارد ،زیرا عقد به وصف کموال بورای جونس محقوق شوود ،کوه ایون از
مصادیق تدلیس است ،زیرا فروشنده جنس را با تعاریف غیرواقعی ناجش میفروشد و سوبب
غرور و فریب مشتری است؛  .3مقصود از خیار غبن آن اسوت کوه مشوتری در اثور ندانسوتن
قیمت بازار متاع را به قیمتی باالتر از بازار (غبن فاحش) بخرد ،و یکی از شرو غبن عبوارت
است از جهالت شخص مغبون به قیمت بازار .ازاینرو خیار غبن در وجه اول نجوش محقوق
نمیشود ،زیرا در نجش مشتری به قیمت جنس علم دارد (اگرچه پوس از نجوش ،نسوبت بوه
قیمت شک میکند) ،لذا زمانیکه ناجش قیمت بیشتری پیشنهاد میدهد ،مشتری مویتوانود از
خریدن جنس خودداری ورزد و با اهل خبره مشورت کند .شاید بتوان گفت این ماننود یکوی
از مسائل فقهی است مبنی بر اینکه هر گاه طرفین جنسی را نقد با قیمتی معامله کننود و نسویه
با قیمتی گرانتر؛ برای مثال فروشنده بگوید :این جنس را نقدات به فالن مقدار میدهم و نسویه
ده درصد گرانتر حساب میکنم و مشتری قبوول کنود موانعی نودارد (خمینوی1424 ،ق ،ج:2
 .)231در اینجا نیز زمانیکه مشتری حتی با علم سابق به قیمت کاال و بدون مشورت جنس را
به قیمت باالتر میخرد ،این نوعی رضایت به معامله است و بوه هموین دلیول مشوتری خیوار
ندارد .خیار غبن در وجه دوم نجش محقق نمیشود ،زیرا در وجه دوم نجش ،مشوتری اصوالت
متاع را به قیمتی باالتر از بازار نخریده است .بنابراین از نظر نگارنده در وجه اول نجوش قوول
آن دسته از فقهای شافعی که قائل به عدم خیار برای مشتری شدهاند ،صحیح است و در وجوه
دوم نجش قول برخی فقهای امامیه که قائل به خیار تدلیس شدهاند ،صحیح است.
 .8نجش از منظر حقوق موضوعه
در حقوق موضوعه ،در هیچ مادهای به نجش تصریح نشوده اسوت ،ازایونرو بوه بررسوی و
تحلیل مواد مربو به خیار عیب و تدلیس و غبن میپردازیم:
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 .8 .1خیار عیب

براساس مادۀ  422قانون مدنی «اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع معیوب بوده مشوتری
مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معاملوه» حقوقودانان در تفسویر ایون
ماده قائل اند به اینکه کسی که اقدام بوه خریود موالی مویکنود و در مقابول آن ،عووض بوه
فروشنده میدهد ،به تصور آن است که آن مال سالم و بودون عیوب اسوت ،ایون امور را در
اصطالح حقوقی سالمت از عیوب مینامند .بودینسوبب اسوت کوه در بیوع اگرچوه شور
سالمت مبیع نشده باشد ،اطالق عقد اقتضا میکند که مبیع سالم و خالی از عیوب باشود ،و
درصورتیکه مشتری به تصور آنکه مبیع سالم است خریوداری کنود و آن موال در حقیقوت
معیوب باشد ،ضرری از این راه متوجه مشتری میشود که عدل و انصواخ اقتضوا مویکنود
جبران شود (امامی ،1374 ،ج 500 :1و .)501ازاینرو اگر پس از معاملوه معلووم شوود کوه
مبیع معیوب است ،برای مشتری خیار ثابت است ،یعنی می تواند مبیوع را بوا هموان عیوبش
بپذیرد و میتواند «ارش» یعنی مابهالتفاوت بین صحیح و معیب را به نسبت از ثمن بگیرد و
معامله را کالت فسخ کند و کل ثمن را از بایع پس بگیرد .قانون مدنی عیب را تعریف نکرده،
بلکه آن را موکول به نظر عرخ کرده است؛ چنانکه در موادۀ  426گفتوه اسوت« :تشوخیص
عیب برحسب عرخ و عادت میشوود و بنوابراین ممکون اسوت برحسوب ازمنوه و امکنوه
مختلف شود» ،چراکه ممکن است عرخ در محلی چیزی را عیب بهحسواب آورد و عورخ
محل دیگر آن را عیب نداند (طاهری1418 ،ق ،ج.)142 :4
 .8 .2بررسی و تحلیل

براساس مواد مذکور و تفاسیری که حقوقدانان از این مواد دارند ،خیار عیب در وجه اول و
دوم نجش محقق نمیشود ،زیرا همانطورکه در مواد ککرشده مبیع باید معیوب باشد و مراد
از عیب نیز عیب عرفی است ،درحالیکه در هیچیک از دو وجه نجش ،مبیع معیوب نیست،
بلکه مبیع سالم است ،لکن براساس عملیات ناجش ،مشتری تحریک به خریودن جونس یوا
گرانتر خریدن آن میشود.
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 .8 .2 .1خیار تدلیس
براساس مادۀ  238قانون مدنی «تدلیس عبارت است از عملیاتی کوه موجوب فریوب طورخ
معامله شود» و براساس مادۀ « 239اگر بایع تدلیس نموده باشد مشوتری حوق فسوخ بیوع را
خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصوی در صوورت تودلیس مشوتری»
حقوقدانان در تفسیر مادۀ  238قائلاند به اینکه ،در اثر تدلیس حقیقت امر بر طورخ مقابول،
مستور و پوشیده می ماند و عیوب مبیع یا ثمن قابل رؤیت نیست .طبق تعریوف موذکور در
مادۀ  438در تحقق خیار تدلیس دو امر الزم است .1 :عملیاتی انجام گیرد :عملیات ممکون
است گفتار باشد؛ مثل اینکه فروشنده در حین معامله صفات کمالی را برای مبیع بشمارد که
در واقع در آن نباشد .و ممکن است افعال باشد ،مثل اینکه کاری روی مبیع انجام دهود کوه
مشتری آن را کمال کاتی بهحساب آورد و بعد معلوم شود که آن کمال دوام ندارد .خالصوه
پنهان کردن صفت نقص و یا نشان دادن صفت کمال که در مبیع نیسوت ،مصوداق تودلیس
است؛  .2مو جب فریب شود :یعنی هر نوع عملیاتی که روی مال مورد معامله انجوام گیورد،
مصداق تدلیس نیست ،بلکه عملیات باید طوری باشود کوه سوبب گوول خووردن و فریوب
مشتری شود و مشتری در اثر آن رغبت و میل نسبت به مبیع پیدا کند ،ولی بعدات معلوم شود
که آن صفت اصلی و واقعی نبوده است (طاهری1418 ،ق ،ج 150 :4و.)151
 .8 .2 .1 .1بررسی و تحلیل
اگرچه ظاهر مادۀ  238عام است و شامل هر عملیاتی است که موجب فریب طرخ معاملوه
شود که این شامل وجه اول نجش نیز میشود ،اما با توجه به تفسیر این ماده میتوان به این
نتیجه رسید که این ماده تنها شامل وجه دوم نجش است که در آن ناجش جنس را به آنچه
در آن نیست مدح میکند ،و ماده شامل وجه اول نجش نیست ،زیرا همانطورکه ککر شود،
اوالت در وجه اول نجش پنهان کردن صفت نقص یا نشان دادن صفت کمال در مبیع نیسوت،
ثانیات مشتری به قیمت جنس علم دارد و پس از عملیات ناجش تنها دچار شک میشوود کوه
شاید قیمت جنس بیشتر از قیمتی باشد که وی اطالع دارد ،بنابراین اگور بودون مشوورت و
بررسی جنس را به قیمت باالتر بخرد ،با اختیار خود خریده و ایون شوامل تودلیس نیسوت،
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ازاینرو پیشنهاد نگارندگان این است که دایرۀ مادۀ  238قانون مدنی مانند مادۀ  216محدود
شود ،همانطورکه براساس مادۀ « 216مورد معامله باید مبهم نباشد ،مگور در مووارد خاصوه
که علم اجمالی به آن کافی است» که یکی از مصادیق «موارد خاصه» مذکور در مواده ،عقود
جعاله است که معلوم بودن عمل بهنحو تفصیل در آن الزم نیست (ر.ک :طواهری1418 ،ق،
ج .)82 :4در مادۀ  238نیز باید معنای تدلیس را به «عملیاتی اعوم از پنهوان نموودن صوفت
نقص و یا نشان دادن صفت کمال در ثمن یا مثمن که موجب فریب طورخ معاملوه گوردد»
محدود کرد تا تدلیس شامل جامع افراد و مانع اغیار (وجه اول نجش) شود و شامل نجوش
به معنای اول نباشد ،زیرا اگرچه در وجه اول نجش نیز مشتری فریب میخوورد ،خوود بوه
این معامله راضی است .عالوهبر اینکه همانطورکه آقای خوئی فرمودنود ،براسواس معنوای
تدلیس ،صرخ اعمال و گفتاری که موجب رغبت مشتری شود ،مادامی که مسوتلزم کتموان
عیب یا اظهار کمال غیرموجه نشود ،تدلیس نیست.
 .8 .3خیار غبن

براساس مادۀ  416قانون مدنی «هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشود بعود از
علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند» ،حقوقدانان در تفسیر این ماده قائلاند بوه اینکوه خیوار
غبن ،اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن ،به متضرر داده اسوت
که میتواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول کند .نامیدن خیار مزبور به خیار غوبن از نظور آن
است که یکی از طرفین معامله ،اغلب در اثر خدعه ،دیگری را مغبوون مویکنود .برقوراری حوق
فسخ برای مغبون از نظر رفع ضرری است که در اثر اشتباه در ارزش مبیع متوجه او شده اسوت،
بدینسبب قانون فقط غبن فاحش را یعنی ضرری کوه عورخ تحمول آن را بورخالخ عودالت و
انصاخ بداند ،موجب پیدایش حق فسخ دانسته و ضرری را که عورخ مسوامحه مویکنود ،قابول
تحمل شناخته و اختیار برهم زدن معاملوه را بوه متضورر نمویدهود (اموامی ،1374 ،ج 496 :1و
 .)497براساس مادۀ  418نیز «اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادالنه بوده اسوت خیوار
فسخ نخواهد داشت» .براساس این ماده تحقق خیار غبن در صورتی است کوه مغبوون در حوین
معامله جاهل به قیمت عادلۀ مبیع در بازار باشد (امامی ،1374 ،ج.)498 :1
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 .8 .3 .1بررسی و تحلیل
براساس مواد مذکور و تفاسیری که حقوقدانان از این مواد دارند ،خیار غبن در وجوه اول و
دوم نجش محقق نمیشود ،زیرا براساس مادۀ  418برای تحقق خیار غوبن بایود مغبوون در
حین معامله جاهل به قیمت عادلۀ مبیع در بازار باشد ،اما در وجوه اول نجوش مشوتری بوه
قیمت جاهل نیست ،بلکه نسبت به قیمت علم دارد و اگرچه با عملیات ناجش دچار شوک
میشود ،با توجه به اینکه بدون بررسی و مشورت جنس را به قیمت بیشتر میخرد ،خود به
ضرر خود اقدام میکند و ازاینرو خیار غبن محقق نمیشود .براساس موادۀ  416نیوز بایود
بایع در اثر خدعه ،مبیع را با قیمت گران (غبن فاحش) به مشتری بفروشد ،درحوالیکوه در
وجه دوم ن جش مشتری جنس را با قیمت واقعی خود خریده و قیموت بیشوتری پرداخوت
نکرده است ،مگر اینکه عدم وصف کمال موجب تفاوت قیمت فاحش شود؛ لوذا در وجوه
دوم نیز خیار غبن محقق نمیشود.
از نظر نگارنده با بررسی و تحلیل مواد قانون مدنی که ککر شد نیز میتوان به این نتیجه
رسید که در وجه اول نجش مشتری خیار نودارد ،اموا در وجوه دوم نجوش مشوتری خیوار
تدلیس دارد.
 .9نتیجهگیری
نجش از مصادیق تبلیغ جنس برای مشتری است ،بنابر قول مشهور فقها نجش عبارت است
از اینکه فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد ،برای کواالی عرضوهشوده قیموت بواالیی
پیشنهاد کند تا مش تری بشنود و آن را با قیمت بیشتر بخرد .اما برخی فقها و اهول لغوت بوه
نوع دومی نیز برای نجش تصریح کردهاند مبنی بر اینکه فردی بدون آنکه قصد خرید داشته
باشد ،جنسی را که در معرض فروش قرار داده شده است ،به آنچه در آن نیست مدح کنود،
تا مشتری به خرید آن رغبت کند و آن را بخرد .این نوع نجش از مصادیق بارز غش است.
اگرچه فقها در کراهت یا حرمت نجش اختالخ کردهاند ،اموا بوا بررسوی روایوات ،عقول و
اجماع میتوان به این نتیجه رسید که هر دو نوع نجش حرام است ،زیرا روایات موذکور یوا
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بهصراحت بر حرمت نجش تصریح کردهاند یا اینکه نجش را خدعه معرفی و از خدعه نهی
کردهاند ،عقل نیز بهدلیل غش و فریب بودن نجش بر قبح آن داللت میکنود .در خصووص
هریک از دو نوع نجش نیز فقها به دو قول مبنی بر بطالن و صحت بیع فتوا دادهاند ،اموا بوا
بررسی اقوال میتوان به این نتیجه رسید که نهی در نجش به خدعوه یعنوی فعول عاقود یوا
ناجش برمیگردد ،ازاینرو نجش موجب فساد و بطالن بیع نبوده و بیع نجش صحیح است.
اما در مورد خیار در نجش نظرهای مختلفی در بین فقها وجود دارد ،برخی به خیوار عیوب،
برخی به خیار تدلیس و برخی به خیار غبن قائلاند ،بعضی نیز بنوابر اینکوه نجوش بوا امور
فروشنده باشد یا نباشد ،به تفکیک قائل شدهاند ،عدهای نیز بهطور کلی معتقدند که مشوتری
خیار ندارد ،اما با بررسی و تحلیل شرایط سه خیوار موذکور و اموور دیگور بوه ایون نتیجوه
میرسیم که مشتری در نجش نوع اول خیار ندارد ،اما در نجش نوع دوم خیار تدلیس دارد.
در حقوق موضوعه اگرچه در خصوص مسوللۀ نجوش ،مبحوث خاصوی وجوود نودارد ،بوا
بررسی و تحلیل مواد مربو به سه خیار مذکور و پیشنهاد نگارندگان مبنی بر اینکوه دایورۀ
مادۀ  238قانون مدنی در معنای خیار تدلیس محدود شود ،میتوان اثبات کورد کوه مشوتری
در نجش نوع اول خیار ندارد و در نجش نوع دوم خیار تدلیس دارد.
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 .34حائری ،علی (بیتا) .ریاضالمسائل- (القدیمۀ) ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .35حر عاملی ،محمد (1412ق) .هدایۀاألمۀإليیأحکياماألئميۀ ،مشوهد :مجموع البحووث
اإلسالمیۀ.
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 .36حلی ،جمالالدین (1407ق) .المهذبالبارعفیررحالمختصرالنافع ،قم :دفتر انتشوارات
اسالمی.
 .37حلِّی ،مقداد (1403ق) .نضدالقواعدالفقهیۀ ،قم :آیۀاهلل مرعشی نجفی.
 .38خمینی ،روحاللِّه (1424ق) .توضیحالمسائل(محشُّيی) ،چ هشوتم ،قوم :دفتور انتشوارات
اسالمی.
 .39روحانی ،صادق (1429ق) .منهاجالفقاهۀ ،چ پنجم ،قم :انوار الهدی.
 .40سبزواری ،علی(1421ق) .جامعالخالفوالوفاق ،قم :زمینهسازان ظهور امام عصر(ع).
 .41شیخ انصاری ،مرتضی (1415ق) .كتابالمکاسب- (الحدیثۀ) ،قم :کنگرۀ جهانی.
1410( ------------- .42ق).كتييابالمکاسييب(المحشُّييی) ،قووم :مؤسسووۀ مطبوعوواتی
دارالکتاب.
 .43شیخ صدوق ،محمد (1413ق) .منالیحضرهالفقیه ،چ دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .44صیمری ،مفلح (1420ق) .غایۀالمرام ،لبنان :دار الهادی.
 .45طاهری ،حبیباهلل (1418ق) .حقوقمدنی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .46طبرسی ،فضل (1410ق) .المؤتلفمنالمختلفبینأئمۀالسلف ،مشهد :مجموع البحووث
ا سالمیۀ.
 .47طریحی ،فخرالدین ( .)1375مجمعالبحرین ،چ سوم ،تهران :مرتضوی.
 .48طوسی ،محمد (1407ق) .الخالف ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
1387( ---------- .49ق).المبسو فیفقهاإلمامیۀ ،تهران :المکتبۀ المرتضویۀ.
 .50عاملی ،جواد (1419ق) .مفتاحالکرامۀ- (القدیمۀ) ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .51عاملی کرکوی (محقوق ثوانی) ،علوی (1414ق) .جيامعالمقاصيد ،چ دوم ،قوم :مؤسسوۀ
آلالبیت(ع).
 .52عالمه حلی ،حسن (1414ق .)،تذكرةالفقهاء(- الحدیثۀ) ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .53عالمه حلی ،حسن (1420ق) .تحریراألحکامالشرعیۀ- (الحدیثۀ) ،قم :مؤسسوۀ اموام
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صادق(ع).
 .54عالمه حلی ،حسن (1413ق) .مختلفالشیعۀ ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
1412( ----------- .55ق) .منتهیالمطلب ،مشهد :مجمع البحوث ا سالمیۀ.
1419( ------------ .56ق) .نهایۀفیمعرفۀاألحکام ،قم :مؤسسۀ آلالبیت(ع).
 .57کلینی ،محمد (1429ق) .الکافی- (دارالحدیث) ،قم :دار الحدیث للطباعۀ و النشر.
 .58محمدی خراسانی ،علی (بیتا) .ررحتبصرةالمتعلمین ،بیجا :بینا.
 .59محقق حلی ،نجمالدین (1408ق).ررائعاإلسالم ،بیجا :مؤسسۀ اسماعیلیان.
1418( --------------- .60ق) .المختصرالنافع ،قم :مؤسسۀ المطبوعات الدینیۀ.
 .61مکی عاملی (شهید اول) ،محمد (1410ق) .اللمعۀالدمشقیۀ ،بیروت :دار التراث.
 .62موسوی خویی ،ابوالقاسم (بیتا) ،مصباحالفقاهۀ(المکاسب) ،بیجا :بینا.
1410( ----------------- .63ق) .منهاجالصالحین ،چ بیستوهشتم ،قم :نشر مدینوۀ
العلم.
 .64نجفی ،جعفر (1420ق) .ررحالشیخجعفرعلیقواعدالعالُّمۀابنالمطهر ،بیجوا :مؤسسوۀ
کاشفالغطاء.
 .65نجفی ،محمدحسن (1404ق) .جواهرالکالم ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .66واسطی زبیدی ،محبالدین (1414ق) .تاجالعروسمنجواهرالقاموس ،لبنان :دارالفکر.
References
1. A group of researchers (2005). Dictionary of jurisprudence according to the
)religion of Ahl al-Bayt (AS), Qom: Encyclopedia Institute. (in Persain
2. Abu Abdullah Al-Mawaq Al-Maliki, Muhammad (no date). crown and iadem.
)(in Arabic
3. Al-Kasani, Aladdin (1982). Badaa Al-Sana'a, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. (in
)Arabic
4. Allama Hali, Hassan (1992). different Shiites, Qom: Islamic Publications Office.
)(in Arabic
5. Allama Hali, Hassan (1993). Tadhkira Al-Fuqaha (I-Hadith), Qom: Al-Bayt
)Foundation (AS). (in Arabic

1373  بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه
6. Allama Hali, Hassan (1998). The end of judgment is knowledge of judgments,
Qom: Al-Bayt Foundation (AS). (in Arabic)
7. Allama Hali, Hassan (1991). The ultimate requirement, Mashhad: Islamic
Research Complex. (in Arabic)
8. Allama Hali, Hassan (1999). Writing the rules of Sharia (I- Hadith), Qom: Imam
Sadegh (AS) Foundation. (in Arabic)
9. Al-Mawardi, Abu al-Hasan, (no date). Great Taoist, Beirut: Dar Al-Fikr. (in
Arabic)
10. Ameli, Javad (1998). Key to Dignity (i - old), Qom: Islamic Publications Office.
(in Arabic)
11. Ameli Kirki (Mohaqiq Thani), Ali (1993). Comprehensive goals, second edition,
Qom: Islamic Publications Office. (in Arabic)
12. Bahjat, Muhammad Taqi (2005). Collector of Issues (Bahgat), second edition,
Qom: His Holiness's Office. (in Persain)
13. Bahrani, Yusuf (1984). Fresh gardens in the provisions of the pure progeny,
Qom: Islamic Publications Office. (in Arabic)
14. Boroujerdi, Hussein (2008). A collection of Shiite hadiths, Tehran: Green
Culture. (in Persain)
15. Free agent, Muhammad (1991). Guiding the nation to the rulings of the imams,
Mashhad: Islamic Research Complex. (in Arabic)
16. Haeri, Ali (no date). Riyad Al-Masail (I - Old), Qom: Al-Bayt Foundation (AS)
17. Hali, Jamal al-Din (1986). The polite clever in explaining the useful manual,
Qom: Islamic Publications Office. (in Arabic)
18. Halli, Meqdad (1982). jurisprudence rules, Qom: Ayatollah Marashi Najafi. (in
Arabic)
19. Ibn Abd al-Bar al-Nimri al-Qurtubi, Yusuf (2000). remembrance, Beirut: Dar
Al-Kitab Al-Alamiya. (in Arabic)
20. Ibn Abedin Al-Damashqi Al-Hanafi, Muhammad (1991). confused reply, Beirut:
Dar Al-Fikr. (in Arabic)
21. Ibn Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad. (2001). Sahih Bukhari, (no place):
the lifeline house. (in Arabic)
22. Ibn Awad, Bahram (2008). Comprehensive in the jurisprudence of Imam Malik,
(no place): the center of nobility. (in Arabic)
23. Ibn Hajar Al-Haytami, Ahmad. (1978). The masterpiece of the needy in
explaining the curriculum, (no place): Great Trade Library. (in Arabic)
24. Ibn Idris, Muhammad. (1989). the mother, Beirut: Dar Al-Ma'rifah. (in Arabic)
25. Ibn Manzoor, Abu al-Fadl (1993). Arabes Tong, Third edition, Tehran: Dar alFikr for printing. (in Arabic)
26. Ibn Maudood Al-Musali Al-Hanafi, Abdullah (2005). The choice to justify the
chosen one, Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiya. (in Arabic)
27. Ibn Musa Abu al-Najah al-Hajjawi, Musa (no date). persuasion, Lebanon: Dar
al-Ma'rifah. (in Arabic)
28. Ibn Najim Al-Hanafi, Zayn al-Din (no date). clear sea, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
(in Arabic)

1400  زمستان،4  شمارۀ،17  دورۀ، پژوهشهای فقهی 1374
29. Ibn Rushd al-Qurtubi, Muhammad (1980 Statement and collection, Lebanon:
Dar al-Gharb al-Islami. (in Arabic)
30. Ibn Rushd Al-Qurtubi, Muhammad (no date). The beginning of the mujtahid and
the end of the prudent. (in Arabic)
31. Ibn Salem Al-Imrani Al-Yamani Al-Shafi'i, Yahya (2000). The statement in the
doctrine of Imam Shafi'i, Jeddah: Dar al-Minhaj. (in Arabic)
32. Ibn Sulayman Al-Mardawi Al-Damashqi Al-Salehi, Alaa Al-Din (1998).
fairness, Beirut: Dar Ihyaa. (in Arabic)
33. Ibn Sulayman Al-Tamimi Al-Najdi, Muhammad (no date). fairness brief. (in
Arabic)
34. Ibn Qadama Al-Maqdisi, Abdullah (2003). Al-Idda mayor’s explanation, Cairo:
Dar al-Hadith. (in Arabic)
35. Ibn Qadama Al-Maqdisi, Abdullah (1993). Al-Kafi in the jurisprudence of Imam
Ahmad, (no place): Dar al-Kitab al-Alamiya. (in Arabic)
36. Ibn Qadama Al-Maqdisi, Abdullah (no date). The great explanation, (no place):
Dar Al-Kitab Al-Arabi. (in Arabic)
37. Ibn Qadama Al-Maqdisi, Abdullah (1984). The singer, Beirut: Dar al-Fikr. (in
Arabic)
38. Ibn Umar Al-Bajirmi Al-Shafi'i, Sulayman (1996). Beloved masterpiece, Beirut:
Dar Al-Kitab Al-Alamiya. (in Arabic)
39. Ibn Umar Al-Tamimi Al-Mazri Al-Maliki, Muhammad (2008). memorization
explanation, (no place): Dar al-Gharb al-Islami. (in Arabic)
40. Ibn Yusuf Shirazi, Ibrahim (no date).
polite, the unscrupulous (no place): Dar
al-Kitab al-Alamiya (in Arabic)
41. Ibn Zakaria Al-Ansari, Zakaria (no place). Asni demands. (in Arabic)
42. Imami, Hassan (1995). Civil Law, Tehran: Islamic Bookstore. (in Persain)
43. Jabai Ameli (Shahid Thani), Zin al-Din (1992). comprehension pathways, Qom:
Islamic Knowledge Foundation. (in Arabic)
44. Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (1388 H Solar). The difference, Tehran: The
Treasure of Knowledge. (in Persain)
45. Khomeini, Ruhollah (2003). Clarify the issues (stuffed), Eighth edition, Qom:
Islamic Publications Office. (in Persain)
46. Klini, Muhammad (2008). Al-Kafi (I - Dar Al-Hadith) , Qom: Dar Al-Hadith for
printing and publishing. (in Arabic)
47. Maki Ameli (the first martyr), Muhammad (1989). Damascene luster, Beirut:
Heritage House. (in Arabic)
48. Mohammadi Khorasani, Ali (no date). Explanation of the learners’ insight. (in
Persain)
49. Mohaqeq Hali, Najmuddin (1987). Islamic Sharia, (no place): Ismaili
Foundation. (in Arabic)
50. Mohaqeq Hali, Najmuddin (1997). useful manual, Qom: Religious Press
Foundation. (in Arabic)
51. Mousavi Khoi, Abu al-Qasim (no date). Jurisprudence Lamp (Gains). (in
Arabic)

1375  بررسی حکمی و موضوعی نجش در فقه مقارن و حقوق موضوعه
52. Mousavi Khoi, Abu al-Qasim (1989). Minhaj Al-Saleheen, Twenty-eighth
edition, Qom: Publication of the City of Knowledge. (in Arabic)
53. Najafi, Ja'far (1999). Explanation of Sheikh Jaafar on the rules of the scholar Ibn
al-Mutahhar, (no place) :Kashif Al-Ghatta Institute. (in Arabic)
54. Najafi, Muhammad Hassan (1983). Jewel of the Word, Beirut: Dar Al-Hayya AlTarath Al-Arabi. (in Arabic)
55. Qarubi Hassan (1993). Al-Nadhid, Qom: Davari Publications. (in Persain)
56. Rouhani, Sadegh (2008). syllabus of jurisprudence, Fifth edition, Qom: Anwar
al-Huda. (in Arabic)
57. Sabzwari, Ali (2000). The collector of disagreement and reconciliation, Qom:
The Groundbreakers of the Emergence of Imam Asr. (in Arabic)
58. Sheikh Ansari, Morteza (1989). The book of gains (Al Mahshi), Qom: Dar alKitabah Press. (in Arabic)
59. Sheikh Ansari, Morteza (1994). The book of Gains (I- Hadith), Qom: World
Congress. (in Arabic)
60. Sheikh Saduq, Muhammad (1992). Who does not attend the jurist , second
edition, Qom: Islamic Publications Office. (in Arabic)
61. Simari, Mufleh (1999). The end of the ideals, Lebanon: Dar al-Hadi. (in Arabic)
62. Tabarsi, Fazl (1989). The difference between the different imams of the
predecessors, Mashhad: Islamic Research Complex. (in Arabic)
63. Taheri, Habibaullah (1997). Civil Law, Qom: Islamic Publications Office. (in
Persain)
64. Tarihi, Fakhruddin (1996). Bahrain Complex, second edition, Tehran: Mortazavi.
(in Arabic)
65. Tusi, Muhammad (1986). Al-Khalaf, Qom: Islamic Publications Office. (in
Arabic)
66. Tusi, Muhammad (2008). Al-Mabsoot in the Fiqh of the Imamiyyah, Tehran:
Mortazavi Library. (in Arabic)
67. Wasiti Zubaydi, Moheb al-Din (1993 Bride's crown from the dictionary jewels,
Lebanon: Dar al-Fikr. (in Arabic)

