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 دليل نفي غرر

 اري آن بر معامالتذو ميزان اثرگ
 

معامالتي نزد علماي اسالم اسـت و   -نفي غرر در معامالت، داراي ابعاد وسيعي در مباحث فقهي  ةمسئل
 .شود هاي معامالتي بدان استناد شده و مي رشته هدر كلي كهي است شامل بخشهاي گوناگون

اسالم اسـت؛ زيـرا قـوانين وضـعي      در شايد بتوان گفت كه نفي غرر يكي از ويژگيهاي معامالت مشروع
عقودي كـه غـرر    اند و در عصر حاضر به كردهبندي و قمار حمايت  بشري، آشكارا از عقود غرري مثل شرط

 .ندا هدكمتر دارد روي آور
ست كه موارد مشكوك آن بسـيار اسـت چـه    ا آنچه بررسي و مطالعه غرر را اهميت بيشتري بخشيده آن

را در معامالت بسـياري كـه شـرعاً قابـل قبـول       را تفسير كنيم درجات كمتر يا متوسطي از آن هرگونه كه آن
 .يابيم لذا بايد ميان هر يك از اين موارد، تمييز قائل شويم هستند، مي

موسوم هستند كه بـه فقـه    "غرري"وه بر اين عقودي وجود دارد كه در قوانين بشري به قراردادهاي عال
آميـزي بـا آنهـا دارنـد      اند و برخي ديگر برخورد احتياط اسالمي نيز راه يافته و بسياري از فقها آنها را پذيرفته

يعني فـروش بـه    »بيع الوفاء«پيش بعنوان آنچه قرنها  همچناناند، قرارداد بيمه  هائي در آنها يافته"غرر"چون 
» بيـع الوفـاء  «مخالفـان  . بهنگام برگرداندن بها، مطرح شده از جمله ايـن مـوارد هسـتند    مثمن شرط پس دادن

 0F۱.در آن هستند "غرر"چنين شرطي را مخالف مقتضاي عقد دانسته و معتقد به وجود 
 :گيرد و موارد زير مورد تحليل واقع شود اي دربارة موضوع غرر انجام رحال بايد بررسي گستردهه به

 ؛"غرر"تعريف عرفي و دور از هرگونه تصنع : يك
 الح فقهي خاصي وجود داشته باشد؛طمعناي اصطالحي و فقهي آن، اگر اص: دو
 درنظر گرفتن درجات قابل قبول و نيز درجات غير قابل قبول آن؛: سه

قاعات شناخته شده و در واقع توجه به داليل نهـي از  توجه به پيامدهاي آن بر مجموعه عقود و اي: چهار
، پيش فروش آنچه غواص )روي درخت و قبل از ظاهر شدن آن(پيش فروش ميوه : غرر در برخي عقود مثل

) بـرده (، فروش نوزاد بشـر  )قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن(آورد  بيرون مي) يا نهر دريا(از درون آب 
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كـه مقـدارش معلـوم    (، فـروش شـير در پسـتان حيوانـات     )قبل از صـيد (آب  پيش از تولد، فروش ماهي در
 ؛)كه جنس آن معلوم نيست(اي از يك خرمن  ، فروش پيمانه)نيست

آزمـائي و   توجه به پيامدهاي آن نسبت به قراردادهاي جديدي چون بيمه، بيمه مجـدد، بليـت بخـت   : پنج
و برخـي  ) ره(از آنها و نيز رأي امام خميني  برخيبه طلبد و ما  هاي مفصلي را مي غيره كه جملگي آنها بحث

آوريم و  عمل ميه اي ميان آنها و نظريات نوين اهل سنت ب اي كرده، مقايسه ديگر از فقهاي بزرگ شيعه اشاره
 .تر به آنها بپردازيم خواهيم توفيقي دهد تا در آينده مفصل از خداوند متعال مي

 

 در كتب لغت "غرر"
 :كنيم بحث مفصلي وارد شده كه فرازهائي از آن را نقل مي) غرر(يل ماده العرب ذدر لسان 

او را فريب داد و به باطـل  : يعني. خدعه و اطمعه بالباطل: ، فهو مغرورغرةو  "و غرورا"غره يغره غرا 
منظور ايـن  . يعني مؤمن فريب خورده و بزرگوار است» المؤمن غر كريم«: تطميع كرده و ما در حديث داريم

دهـد، كـه حضـرت يعقـوب      انسان يا شيطان و يا چيز ديگري است كه تو را فريب مي "الغرور"ست كه او ا
 .»وال يغرنكم باهللا الغرور«: فرمايد خداوند متعال مي. ، شيطان را مورد نظر داشت)ع(

 .منظور، زينت اشيا در دنياست: گويد فرّاء مي
بيـع  ": دارم و گفتـه شـده اسـت    ز فالن كس، برحذر ميانا غريرك من فالن يعني تو را ا: شود و گفته مي

 .اي كه ظاهري فريبنده براي مشتري و باطني نامعلوم دارد يعني معامله "الغرر
 1F۱.اند موسوعة فقهي كويت يادآور شده كه كتب لغت اين تعبير يعني غرر را به خطر تفسير كرده

نقل كـرده و غـرر را   ) ع(وايتي از امام علي نيز آمده است؛ آنجا كه ر در مكاسب شيخ انصارياين تفسير 
را بـه غفلـت   » غَرِّه«سپس يادآور شده است كه صحاح . به عملي كه مصون از ضرر نيست، تفسير كرده است

. نـاي خطـر گرفتـه اسـت    را بـه مع » غرر«و . تفسير نموده و اغتر بالشيء را به معناي فريب چيزي را خوردن
به معنـاي فريـب   » غرره«: ذكر كرده كه خالصة تفسير قاموس اين است را از نظر قاموس» ررغ«سپس معناي 

، يعني خود را در معـرض  تغرةغرّر بنفسه تغريرا يا : گويد تا آنجا كه مي... داد او را و به باطل تطميع كرد
كـرد و   الغار به معناي غافل و اغتر يعني غفلت: تا آنجا كه ميگويد. اسم اين ماده غَرَر است. هالكت قرار داد

 .اسم از آن الغرَّه با كسر است
بـه معنـاي فـروش     ،از بيع غرر نهي شده اسـت  :به غفلت آمده كهالِغرَّة از تفسير  و در النهايه پس

 .چيزي است كه ظاهري فريبنده و باطني مجهول دارد
غرر فروش چيزي است كه مورد اطمينان نيسـت و شـامل فروشـهائي اسـت كـه       بيع: ازهري گفته است

: كند كه ريدار و فروشنده از چند و چون مورد فروش، خبر ندارند، شيخ انصاري در اين باره اظهار نظر ميخ
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همگان متفقند كه جهالت در معناي غرر، اعم از جهل نسبت به اصل وجود كاال يا به دست خريـدار رسـيدن   
 2F۱.خبري از كم و كيف صفات آن درنظر گرفته شده است آن و يا بي

 :فرمايد مي» وسيله«ر كتاب ابن حمزه د
تـوان قبـل از    د، يا چيزي است كه نمـي كرتوان مقدار آن را به طور دقيق تعيين  غرر چيزي است كه نمي

تسليم از تلف شدن آن در امان بود، و فروش اشياي ديدني، فروش خيـار رؤيـت و پـيش فـروش را شـامل      
 3F۲.شود مي

 :فرمايند مي) ره(ولي امام خميني 
لزوماً به جهالت تفسير نشده است و عنـاوين ذكـر شـده بـراي آن     ) غرر(اين تعبير فقهي  لغتدر كتب "
غير از عنوان جهالت و ناداني است بنابراين ارجاع آن به ايـن مفهـوم و سـپس تعمـيم آن بـه       "غفلت"حتي 

ته طوري كه جهالت در تحقق و حصول را برساند چيزي نيست كه كتب لغت و يا عرف با آن همخواني داش
 ."باشد

 :گويد آنگاه به بحث و بررسي ارجاع همه اين معاني به يك معنا و ضرورت آن، پرداخته مي
چه بسا منشأ آن، احتراز از اشتراك لفظي با اين توهم است كه چنين اشـتراكي خـالف منطـق در لغـت     «

ر يك محيط يـا  ت لغات مشترك و مترادف يكديگر داست، اين توهم از آنجا نشأت گرفته كه تصور شده اس
حال آنكه چنين نيست و احتمال بيشتر، اگر نگوئيم مطمئناً آن است كه طوايـف   ،از سوي يك نفر وضع شده

كه طوايف  گوناگون در مناطق پراكنده يا صحرانشينان دور از هم هر يك زبان ويژه خود را داشتند و هنگامي
و چه بسا برخي از آنها پابرجا مانـد و بـه صـورت    با هم درآميختند، زبان و لغات آنها نيز با هم مخلوط شد 

و  بلغات اصلي به فراموشي سپرده شدند؛ چيـزي كـه درآميختگـي اعـرا     برخي شايد هم. زبان جمع درآمد
ها حاصل شد، منشأ لغات مترادف و مشترك اين است، نه آنچه برخي تصـور كـرده و آن را تفـنن در     فارس

 .4F۳»اند وضع دانسته
 :شود آن است كه اهل لغت دستگير ميآنچه از توضيحات 

اين لغت هر چند داراي مصاديق گوناگوني است معناي واحدي دارد و غير از آني است كه مرحوم شيخ 
 "بيـع "دهد ولي وقتي اين معنا در مورد  انصاري در مكاسب به معناي جهالت گرفته، بلكه معناي فريب را مي

 :توان اينگونه خالصه كرد ه ميمطرح باشد نوع معيني از فريب منظور است ك
را در معـرض بـه خطـر انـداختن معاملـه يعنـي        آنچه ظاهري فريبنده و باطني مجهول داشته باشد و آن

توان بهنگام نزاع، موضع مشخصي گرفـت و   دهد به طوري كه نمي قرار مي) بين خريدار و فروشنده(اختالف 
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و ايـن شـامل هـر دو طـرف بيـع       5F۱.شـود  لب بيع مـي اين خود باعث ضرر، خطر و هالك، به عنوان الزمة غا
 .اي دربردارد، برطرف گردد شود، پس بايد ابهامي كه چنين نتيجه مي) خريدار و فروشنده(

از آنجا كه جهل نسبت به محل و موضوع قرارداد يا مهمتـرين ويژگيهـاي آن منجـر بـه چنـين ضـرر و       
اند كـه برخـي روايـات نيـز از نظـر       اداني ارجاع دادهرا به جهالت و ن) غرر(شود، بسياري معناي  هالكتي مي

 :كنند و مهمترين آنها به شرح زير است تعيين مصاديق موضوع يا بيان علل حكم، چنين برداشتي را تائيد مي
بـه نقـل    "اسباغ الوضوء"آنچه شيخ صدوق در عيون االخبار با اسنادي كه وسايل آن را در موضوع : يك

زمانـه سـختي بـر مـردم خواهـد      : روايت كرده كه فرمـود ) ع(انشان، از حضرت علي از پدر) ع(از امام رضا 
كنـد،   شود و نيكوكاري و بخشـش را فرامـوش مـي    گذشت كه طي آن آدمي نسبت به آنچه دارد سختگير مي

در ايـن زمـان گروهـي     "نيكوكاري و بخشش ميان خود را فراموش نكنيد": حال آنكه خداوند فرموده است
كسي كه از روي ناچاري و نياز، كاالي خود را به قيمتي كمتر از ارزش حقيقـي آن  (املة با مضطر اقدام به مع

از بيع مضطر و بيع غـرر، نهـي فرمـوده    ) ص(كنند اينان بدترين مردم هستند، زيرا پيامبر خدا  مي) فروشد مي
 6F۲."است

آمـده  ) ع(بن علـي   خود، از حسينبا اسناد ) ع(آنچه از مستدرك الوسائل به نقل از صحيفه امام رضا : دو
رسـد كـه اشـرار بـر اخيـار       زماني بر مردم فرا مي: اي فرمود طي خطبه) ع(اميرالمؤمنين علي : است كه فرمود
از بيع مضـطر و بيـع غـرر و    ) ص(گيرد، حال آنكه پيامبر اكرم  شوند و بيع مضطر صورت مي مقدم داشته مي

 7F۳ .رموده استنهي ف) روي درخت(نيز فروش ميوه نارسيده 
تعيـين  ( ةرسول خدا از بيـع الحصـا  ": آنچه مسلم در صحيح خود به نقل از ابوهريره آورده كه گفت: سه

 8F٤."و بيع غرر نهي فرموده است) مقدار يا مساحت زمين با پرتاب كردن سنگ
 9F٥.از بيع غرر نهي كرده است) ص(آنچه در سنن بيهقي آمده كه پيامبر اكرم : چهار

                                                 
انـد بـه غفلـت،     آنچه اهل لغت در تفسير غرر گفتـه : گويد اي بر نظر شيخ در مكاسب مي در تعليقه) كمپاني( مرحوم محقق اصفهاني -۱

فريب و خطر و عملي كه از ضرر در امان نيست و نيز آنچه مورد اعتمـاد و اطمينـان نيسـت يـا ظـاهري محبـوب و بـاطني ناپسـند دارد؛         
دد و به ظن قوي اين تفسيرها همگي بيان معناي حقيقي غرر نيست، بلكه برخي بيان مفهوم غرر، برخي ديگر بيان الزمة غالبي غرر گر برمي

كند، غرر به معنايي نزديك بـه فريـب اسـت و     و ظاهراً آنگونه كه موارد استعمال غرر نيز آن را تائيد مي. و دستة سوم بيان مورد غرر است
خورد،  غفلت و الزم غالبش خطر و وقوع در ضرر است و فرد فريب خورده حالت اعتماد و اطمينان ندارد وگرنه فريب نميالزمة دائم آن 

چنان كه مورد فريب و خدعه آن جايي است كه ظاهرش پسنديده و باطن آن ناپسند باشد، پس نهي از غرر يا فريب به معنـاي نهـي از    هم
 .)300حاشيه مطالب، چاپ قم، ص (زند  كه هميشه از فرد غافل سرمياست » خود را به غرر گرفتار كردن«
 .330، ص 6وسائل الشيعه، ج  -۲

 .1از ابواب آداب التجاره، حديث  33مستدرك الوسائل، باب  -۳
 .1153صحيح مسلم، جزء سوم، چاب حلبي، صفحة  -٤

 .339، ص 5سنن البيهقي، ج  -٥
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 10F۱ .از غرر نهي فرمود) ص(پيامبر : مرسلي كه در آن آمده استروايت : پنج
مـاهي در  ": فرمـود ) ص(فروش ماهي در آب طي حديث ابن مسعود آمده كه پيـامبر   آنچه دربارة: شش

 11F۲."آب را نخريد كه غرر است
ر آمـده كـه دربـارة فـروش مـاهي د     ) ع(آنچه در كتاب دعائم االسالم به نقل از اميرالمؤمنين علي : هفت

همة اينها جايز نيسـت زيـرا   : درياها، شير در پستان و پشم گوسفندي كه هنوز چيده نشده پرسيده شد فرمود
 12F۳.شود و غرر است مجهول و ناشناخته است و كم و زياد مي

آيد داراي آنچنان اسناد موثقي در نظر ايشـان نيسـت    اين روايات همچنانكه از عبارات فقهاي ما نيز برمي
وادار به پذيرش آن كرده و ارسال آن را جبران نمـوده  تهار خبر ميان اهل سنت و شيعه آنان را جز اين كه اش

 13F٤."سازد اشتهار خبر نزد عامه و خاصه ضعف آن را جبران مي": گويد مرحوم شيخ انصاري مي. است
شـيعه و  ( هـر دو گـروه  ": فرمايند از اعتبار توانائي بر تسليم عوضين چنين ميدر سخن ) ره(امام خميني 

اند كه در وسائل و مستدرك به اسانيد متعدد، قيد شده  استناد كرده) ص(به فرمودة معروف پيامبر اكرم ) سني
 14F٥."و هيچ اشكالي نيز در درستي استناد به آن وجود ندارد

گونـه ترديـدي بـاقي     حق نيز همين است زيرا خبر، از آنچنان شهرتي برخـوردار اسـت كـه جـاي هـيچ     
 .گذارد نمي

كننـد و ايـن شـايد بـه      را نقل به معنا مي) ص(شود كه اين روايات، نهي پيامبر  ر وهلة اول مالحظه ميد
معناي عدم امكان تمسك به اطالق آن باشد، همچنان كه ظاهراً، در پي آن نيستند كه معناي جديـد و اضـافي   

داشتي كه ما از كتب لغت از اين لغوي از آن هستند و با بر - بدهند بلكه بيشتر متكي به فهم عرفي "غرر"به 
اند،  داشتيم ظاهراً هماهنگي دارد و حتي اگر تمامي آنچه را فقها به عنوان مصاديق غرر ذكر كرده) غرر(تعبير 

و ايـن   .كامالً همـاهنگي دارد ) يعني فريب در معامله(مورد استفاده قرار دهيم، خواهيم ديد كه با آنچه گفتيم 
اي كـه آن را در   افتد كه ظاهر معامله فريبنده و باطن آن مجهـول باشـد، بـه گونـه     فريب در مواردي اتفاق مي

حلي بـراي   معرض خطر معاملي، يعني اختالف بعد از معامله قرار دهد، به شكلي كه در هنگام نزاع نتوان راه
 .وجو كرد و حاصل اين فرايند چيزي جز ضرر و خطر نيست آن جست

                                                 
و نيـز ابـن زهـره در     6، مسـئلة  )كتـاب الشـركه  (و در  13مسـئلة  ) كتاب ضمان(» لخالفا«كه شيخ طوسي در  236، ص 3البيع، ج  -۱
 .اند بدان استناد كرده» الشركه«
، 9نقـل از الموسـوعه الفقهيـه، ج    (آن را روايت كرده و روايت دارقطني را صـحيح دانسـته اسـت     388ص  1بن حنبل در ج  احمد -۲

 .)201ص
 . 1ب عقد البيع، حديث از ابوا 7الوسائل، باب  مستدرك -۳
 .185مكاسب، ص  -٤
 .204، ص 3البيع، ج  -٥
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ه از اين معنا است و اينكه منظور از آن چيست و آيا شـامل مـبهم بـودن    ولي مسئلة اصلي در نوع استفاد
يابـد و   گردد يا خير؟ و آيا اضافه بر مورد بيع، بـه ديگـر عقـود هـم تعمـيم مـي       بيع حتي در نتايج آن هم مي

 .بحثهائي از اين قبيل
 

 گردد شامل آن مي "منع از غرر"اي كه حديث  ميزان ابهام منع شده
و نحـوة انتقـال آن   ) كـاال (، مثمن )قيمت(ثمن : گونه ابهامي نبايد اصل عقد، يعني هيچ ترديدي نيست كه

ايـن  . شـود  ها مـي  حديث غرر شامل هرگونه ابهامي در اين. را مورد هدف قرار دهد) از فروشنده به خريدار(
ـ لغويي است كه گفته شد و حديث غرر به معناي برداشت عرفي و لغوي پـيش   –مقتضاي فهم عرفي   ه،گفت

 .اند همان چيزي كه همة فقها از آن برداشت كرده
در معامالتي ين فهم عرفي به دور است از جمله همچنانكه ترديدي نيست كه نتايج مبهم بعدي عقود از ا

اينها قراردادهايي شرعي هسـتند كـه ابهـام در نتـايج آنهـا      . مثل مزارعه، مساقات، مضاربه، شركت و امثال آن
 .شود براساس نسبتهاي درصدي تعيين مي] تقسيم سود در اينها[راي همين نيز آگاهانه بوده و ب

 :اما از جهات ديگري از قبيل موارد زير، بحثهائي مطرح است
 شرط است؟) بها و كاال(آيا به مقتضاي اين حديث، توان تحويل عوضين ) الف
ه مسئله منحصر به وجـود ابهـام در   آيا امكان دارد كه ابهامي در اوصاف كيفي نيز مدنظر باشد يا اينك) ب

 امور كمي است؟
 آيا در شروط نيز غرر وارد است؟) ج

توانيم به همة آنها بپردازيم و لذا تنها به بيان برخـي نظـرات    و از اين قبيل مسائل فرعي كه در اينجا نمي
 :كنيم مهم اكتفا مي

 تحويل كاال را نتيجه گرفت؟ آيا ميتوان با استناد به نهي از بيع غرر، اثبات شرط توانائي -1
 :فرمايد شيخ اعظم انصاري پس از پرداختن به نظريات اهل لغت چنين استنادي كرده مي

اين جهل متعلق اعم از اينكه القولند كه جهالت و ناداني را جزء معناي غرر بگيريم  بالجمله همگي متفق"
ت كمي و كيفي آن باشـد چـه بسـا گفتـه     به اصل وجود كاال يا رسيدنش به دست خريدار و يا جهل در صفا

شود غرر نهي شده، ريسكي است كه نسبت به صفات كاالي خريداري شده و مقدار آن باشد، نه مطلق خطر 
شود، زيرا چنين امري در بيع هر كاالي غير حاضر در محـل بيـع بـويژه     كه شامل تسليم يا عدم تسليم آن مي

، محصـوالت كشـاورزي   )روي درخـت (و در فروش ميوه  .جود داردوكااليي كه در دريا و از قبيل آن باشد، 
نتيجه، عدم لزوم ريسك در فروش كااليي كه تحويل . و از اين قبيل، امري بسيار روشن است) قبل از چيدن(

خصوصاً اين كه اين عـدم اطمينـان از تحويـل از راه    . يا عدم تحويل آن نامشخص و غير قابل اطمينان است
 .ان استقابل جبر "خيار"
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شود كه ريسك نرسيدن كاال به دست مشتري از ريسك جهل به صفات كاال  ولي بر اين تقرير اشكال مي
بيشتر است، بنابراين تقييد كالم اهل لغت معنـا نـدارد بـويژه    ) در حالي كه از اصل رسيدن آن اطمينان باشد(

اند و احتمال اينكـه منظـور از ذكـر     ردهرا مطرح ك) ماهي در آب و پرنده در هوا(پس از آنكه دو مثال مزبور 
اطالعي از ويژگيهاي كاالي خريداري شده و نـه نـاداني و جهـل نسـبت بـه       اين دو مثال براي نشان دادن بي

وجهي ندارد زيرا شهرت طرح چنين مثالهائي در سخنان فقها، در مـورد نـاتواني از تحويـل     ؛تحويل آن باشد
بايست استدالل عامه و خاصه به حـديث نبـوي    ، عالوه بر اين امر مياست، نه جهل نسبت به ويژگيهاي كاال

 .را درنظر بگيريم) تسليم(ياد شده، به اعتبار توانائي تحويل 
فاصلة بسياري بين دو ادعا وجود دارد؛ يعنـي ادعـاي انحصـار    : گويد سپس مي) رحمه اهللا(شيخ انصاري 

نقـل شـده اسـت كـه او غـرر را بـه       ) رحمه اهللا(هيد خطر، به جهل نسبت به صفات كاال و آنچه از قواعد ش
اند معناي سخن خداونـد   برخي گفته. اي تفسير كرده است كه ظاهرش پسنديده و باطنش ناپسند باشد معامله

همين است و شرعاً به معناي جهالت در تحويـل اسـت و مجهـول الصـفات غـرر       "متاع الغرور"در عبارت 
من وجه است، زيرا در خريد و فروش بندة فراري كه ويژگيهايش از و بين اين دو عموم و خصوص . نيست

قبل شناخته شده بوده و يا با توصيف كنوني شناخته شود، غرر هست ولي جهالت نيست و در مكيل، موزون 
شود، مثل سـنگي كـه معلـوم     مواردي هم فقط جهالت شامل آن مي. و معدود، جهالت هست ولي غرر نيست

قره، يا مس و يا صخره؛ موارد ديگري هم هست كه هم جهالت است و هـم نـاتواني از   نيست طال است، يا ن
 .الصفت دستيابي به آن، مثل بردة فراري مجهول

مثالً (الوجود باشد  و جهل گاهي نسبت به اصل وجود كاالست، مثل بردة فراريي كه مجهولوانگهي غرر 
الوجود، گاهي به جنس كاال  ، مثل بردة فراري معلومي به كاال استسو گاهي نسبت به دستر) شايد مرده باشد
يا كااليي از كاالها؟ و گـاهي بـه نـوع    ) گندم، جو، يا عدس(اي كه معلوم نيست كه چيست؟  است، مثل دانه

اي كه وزن آن نامشخص اسـت، و   ها، يا به ميزان و اندازة كاال است مثل پيمانه اي از برده كاال است، مثل برده
رسد؛ گاهي جهالت و غرر در عين كاال است، مثالً فروش يكـي   اي كه اين تير مي به اندازه) ينزم(نيز فروش 
ـ (؛ گاهي جهالت به بقاي كاال است، مثل فروش ميوه )نامشخص(از دو جامه  قبـل از آشـكار   ) الي درخـت اب

آشـكار شـدن    از نظر برخي از اصحاب، هـر چنـد كـه   ) اي كه نتوان ميزان آن را تخمين زد به گونه(شدن آن 
. داننـد  صالحيت براي تخمين و ارزيابي در وقت معامله، شرط شده باشد، زيرا به هر حال همة آن را غرر مي

 .مثل اينكه شرط كرده باشند كه كشتزار به خوشه برسد
اري آن در كاهش و يا افزايش كاال و قيمت آن روشن است، ذگاهي در چيزي است كه تأثيرگغرر : و نيز

كنـد، مثـل    طور اجماع ممنوع است و گاهي آن قدر كم است كه عرف در مورد آن مسـامحه مـي   اين غرر به
 .محل پايه و ديوار، اين نوع هم به طور اجماع قابل گذشت است
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قابل گذشـت و غيـر قابـل    [و گاهي مردد بين اين دو  )حيوان(آبستن بودن  و از همين قبيل است، شرط
) بـاالي درخـت  (االجاره و مضاربه و ميوه  در مال )گتره( مثل جزاف .است، كه محل نزاع فقها است] گذشت

اينكـه  ) [بدون ضميمه كردن چيزي با آن، در هنگام فـروش (قبل از آشكار شدن صالح آن و نيز بردة فراري 
ام را به تو اجاره دادم، هر چه دلت خواست بده يـا ايـن مـال را بـه تـو بـه عنـوان         خانه: صاحب مال بگويد

ام را به تو فروختم، هر چه دلت خواسـت   ادم، هر مقدار كه دلت خواست به من بده، يا بندة فراريمضاربه د
 ].به من بده
اسـت كـه عـرف از    ] ضرري[غرر، احتمال : گويد سپس به سخن شهيد در ارشاد منتقل شده، كه ميشيخ 

اي بر اين  او در تعليقه. گيرد اي كه اگر كسي اجتناب نكرد، مورد سرزنش قرار مي كند، به گونه آن اجتناب مي
 :گويد دو كالم شهيد مي

اي را كه اميد دستيابي به آن باشـد، بـا    فراري يا گم شده ةدرمقتضاي اين سخنان اين است كه اگر كسي ب
كننـد كـه    اش نشده است، زيرا عقال به اميد سود زياد اقدام به اموري مـي  بهاي كمي بخرد، غرر شامل معامله

 .رر اندكي داشته باشداحتمال دارد ض
داننـد، هـر    به قيمت مس بخرد، غرر نمـي  است؛همچنين اگر كاالي مجهولي را كه مردد بين طال يا مس 

 .چند معروف آن است كه جهل به صفت غرر است
همة اين كارها نزد عقال پسـنديده اسـت، آنهـا    . المقدار را به حداقل قيمت بخرد و نيز اگر كاالي مجهول

 .دهند كنند، مورد سرزنش قرار مي كه به بهانة خطر از اين نوع معامالت دوري مي حتي كساني را
 :گويد شيخ سپس به دنبالة اين مطالب مي

منجـر بـه نـزاع در معـامالت اسـت و       ةست كه اين نهي شارع مقدس براي بستن باب مخاطرا اولي آن"
 15F۱."منوط به نهي عقالء نيست كه فقط سفها و نادانها را دربر بگيرد

. در ارشاد، همان معنايي اسـت كـه شـيخ برداشـت نمـوده اسـت       اولشايان توجه است كه سخن شهيد 
اما اگر چنـين احتمـالي   . بنابراين غرر منع شده، همان ابهامي است كه به مخاطره و نزاع در معامله منجر شود

المقـدار بـه قيمـت قـدر      وليعني خريد كـاالي مجهـ  . در ميان نباشد، مثل مواردي كه به عنوان نمونه ذكر شد
 .شود متيقن آن، شامل غرر منجر به مخاطره نمي

به عنـوان شـرطي در عوضـين     ،و بنابراين تمسك به اين حديث نبوي براي اعتبار قدرت در تحويل كاال
در صـحت تمسـك بـه ايـن     «: گويـد  وجهي ندارد و اين برخالف فرمايش مرحوم شيخ انصاري است كه مي

 .»حديث اشكالي نيست
 .چه از بحث لغوي نتيجه گرفتيم، تقريباً مطابقت دارد گيري با آن اين نتيجه

                                                 
 .185المكاسب، چاپ تبريز، ص  -۱
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شناسان را مطرح و نسبت بـه   هاي لغت گيرند، ايشان گفته نسبت به اين استدالل، اشكال مي) ره(ولي امام 
ـ   دارد كـه ضـرورتي نـدارد آن    مقرر مـي  گرفته،ارجاع آن به جهالت، از سوي شيخ اعظم اشكال  اي را بـه معن

 :فرمايند جامعي ارجاع داد؛ سپس مي
طور كلي غرر، در معاني بسياري بكار رفته كه بسياري از آنها مناسب مقام نيست، آنچه مناسبت دارد ه ب"

بنـابراين ارجـاع    ؛با اين مسئلة ما بيگانـه اسـت   "غش"معناي خدعه و فريب است و نهي از آن مانند نهي از 
) يعني شـرط توانـائي تحويـل   (ها و سپس تعميم آن به آنچه مورد نظر ماست آن امعاني به يك معناي بيگانه ب

كه به استنباط و فهم اصحاب، تمسـك گـردد كـه آن نيـز بدانگونـه اسـت كـه         كند مگر آن كمكي به آن نمي
ولي با اين حال تخطئـه   رسد مي اي كه بر آن داللت كند، پيدا شود؛ كه بعيد به نظر قرينه مگر اين كه. بيني مي

 ."است مشكلهمگان، آسان نيست و تقليد بدون دليل نيز 
متعـدد در ترديـد اسـت و در ادامـه      معانياو همچنين در دستيابي به معنايي واحد براي غرر يا عقيده به 

گيـرد و در پايـان    نمايـد و بـه اسـتفاده از آنهـا اشـكال مـي       برخي روايات وارد شده دربارة غرر را مطرح مي
ثابت است اگرچـه از نظـر مسـتند مخـدوش     ) شرط توانائي بر تحويل(ست كه حكم ا انصاف آن": گويد مي

 16F۱."باشد
آورد و با اين نظر معنـايي را كـه مـا از آن     و بنابراين امام، ابهام در توانائي تحويل را غرر به حساب نمي

براي بستن باب مخـاطره  اين كه نهي ": گيري كالم شيخ يعني كند، ظاهراً اگر ما نتيجه استفاده كرديم تائيد مي
توانيم درك كنيم كه مسئلة توانائي تحويل  سادگي ميه را مدنظر قرار دهيم ب "منجر به نزاع در معامالت است

رغم صـحت   از اين جهت، چيزي نيست كه بويژه پس از فرض وجود خيار، منجر به نزاع گردد بنابراين علي
تـوان در   و اين اسـتدالل اگـر تمـام باشـد، مـي     . ستناد كردتوان به آن براي تثبيت اين شرط ا اين حديث، نمي

 .بسياري از مواردي كه با اين معنا هماهنگي ندارد، استناد به قاعدة غرر را كنار گذاشت
 شود؟ آيا منع از غرر شامل ابهام در صفات كيفي هم مي -2

بـا تغييـر   ) كـاال (زش در مورد ويژگيهائي كه ار )آزمايش(اختبار اين مسئله تحت عنوان ضرورت وجود 
 .كند، مطرح شده است آنها تفاوت پيدا مي
يادآور شده كه در زمينة توقف ارتفاع غرر بر علم، تفاوتي بين ايـن اوصـاف و   ) رحمه اهللا(شيخ انصاري 

گيري عوضين از راه پيمانه كردن، وزن نمودن و شمارش نيسـت و توصـيف، مـا را از     ها و بين اندازه ويژگي
دسته ويژگيهائي كه چون طعم، بو، رنگ و كيفيتهاي آن كه  سازد، آما آن مند مستغني مي ضابطه آزمايش موارد

 .توانيم به وصف دربارة آنها اكتفا كنيم قابل انضباط نيستند نمي
 شـد آن را بـا وصـف    آري، اگر منظور او از آزمودن اوصاف، فقط استعالم صحت و فساد كاال بـود، مـي  

مـورد   ه طعـم و بـوي آنهـا   كاالهايي ك اب هم در جواز خريد مبتني بر توصيفو كلمات اصح. صحت خريد
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آيـد؛ خالصـة    چه از آن برمـي  شيخ بعد از نقل كلمات اصحاب و آن. شود ت، بر همين معنا حمل مياس نظر
 :كند گونه بيان مي نظرش را اين

يد با احراز سـالمت آن  انصاف آن است كه مطلق عيب، اگر مشتري متوجه آن باشد و در آن شك كند، با
تواند جاي توصـيف   اگر فرض شود كه اطالق مي -به وسيلة آزمودن يا توصيف كردن و يا تمسك به اطالق 

السالمه، رفع غرر شود و در ايـن موضـوع هـيچ فرقـي بـين       اصالةو يا انصراف و يا اجراي  -را بگيرد 
 17F۱.ها نيست عيب

كمي و كيفي را با ايـن عنـوان كـه شـمول      ت در ويژگيهايامكان درنظر گرفتن تفاو) ره(حال آنكه امام 
به اين ترتيب كه ظاهر نهي از بيع غـرر، عبـارت از    ؛اند غرر بر ابهام در كميت است و نه كيفيت، مطرح كرده

چـه در   گيرد يعني ذات ثمن و مثمن و در واقع آن وجود غرر در همان چيزي است كه مبادلة آن صورت مي
ـ «شود،  ل ميبهاء تحوي ،ازاي آن از آنجـا كـه در    ؛رونـد  شـمار مـي  ه بنابراين ويژگيهائي كه در شمار كيفيات ب

 هسـتند، و نيـز از ماهيـت بيـع خـارج      -بعنوان كـاال   -از ماهيت كاالي خريداري شده  ،مبادله دخيل نيستند
ود و شـ  برخالف صفات كمي كه هر كاهش يا افزايشي در كميات موجب كاهش يا افزايش در خود كاال مـي 

گـردد ولـي در تفاوتهـاي كيفـي، باطـل       لذا بيع در صورت كم شدن مقدار كاال و به همان انـدازه، باطـل مـي   
 .18F۲»شود ثابت مي "خيار"شود بلكه گاهي  نمي

 :براي توضيح مسئله در اين امر، موضوع به موارد زير قابل تفكيك است
تواند در مورد اسـب يـا اسـتر،     مي اين ولي ؛جهل نسبت به خود كاال، با علم به ويژگيها و بهاي آن) الف

 .مصداق داشته باشد
 .جهل نسبت به كميت متصل يا منفصل) ب
 .جهل نسبت به كيفيت از قبيل طعم، بو و رنگ با حفظ وحدت در قيمت) ج
 .جهل نسبت به پيامدهاي مترتب بر آن) د

 .هاي ديگر جهل نسبت به قيمت ضمن علم به جنبه) هـ
باشـد تنهـا شـامل مـورد اول و دوم      )ثمن و كـاال (گويد كه اگر نهي از غرر فقط در مورد ذات  آنگاه مي

را تعميم دهيم ديگر وجهي براي بيان يا عدم بيان اوصاف كيفي كه قيمت متناسب بـا آنهـا    گردد و اگر آن مي
آيا اين نهي، نهي از بيعـي اسـت   . دپرداز سپس به استنباط موضوع از روايات مي. ماند باقي نمي ،كند تغيير مي

كه در آن غرر باشد يا نهي از بيعي است كه در مبيع آن غرر وجود داشته باشـد و در ايـن حالـت معنـاي آن     
اي كه مـراد   نهي از بيع مجهول است؛ و يا منظور بيعي است كه غرر در متعلق در آن وجود داشته باشد بگونه

 ش قرار گرفته است؟باشد كه مورد فرواز آن عين كاالئي 
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شود و با احتمـال سـوم،    بنا به احتمال اول و دوم، نهي مختص به جهل نسبت به ذات و صفات كمي مي
دهند و  كند، آنگاه احتمال اول را نظر به عدم نياز به تقدير، ترجيح مي همة فرضهاي پيش گفته، مورد پيدا مي

 .شود پس از آن، احتمال بعدي مطرح مي
نسبت به كيفيـات را كـه   وايات را كه احتماالً با استناد به آنها، بطالن بيع توأم با جهل سپس گروهي از ر

يابـد و در   بـرداري نمـي   دهد ولي چيز قابل بهره مورد بررسي قرار مي ،مورد نظر عقالست و جنبة كمي ندارد
 :فرمايند گيري كرده مي پايان نيز نتيجه

دليـل قابـل    ،گـردد  ذات مبيع و ويژگيهائي كه بدان بـازمي  كه اعتبار علم نسبت به غيرانصاف آن است "
توانيم ويژگيهائي چون بو، طعم و رنگ را كه بخش اعظم ماليت چيزهـايي   كه مي قبولي ندارد، نهايت امر آن

دهد دخيل دانسته اما مراتب كمال، صحت و عيـب   كه اين اوصاف هدف اصلي از خريد آنهاست، تشكيل مي
بلكه شكي نيست كه بايد عدم فساد كاال از عيوبي كـه  . ليت را از بين نبرد دخيل ندانيمرا، اگر بخش معظم ما
برد، احراز شود ولي نه به خاطر غرر بلكه به خاطر تحقق بيع كـه قـوام آن بـه ماليـت      ماليت آن را از بين مي

 19F۱ ".مبيع است
 .زند از نظر امام، اين مقدار ابهام نيز زياني به اصل بيع نميو بنابراين 

 :شود در واقع در اينجا دو حالت وجود دارد كه حكم با اختالف آنها دگرگون مي
توان به اطالق تمسـك كـرد و اگـر تخلـف از      اينكه وصف مقوم صحت و فساد باشد، در اينجا مي: اول

 .شود صحت واقع شد، براي رفع نزاع و خطر خيار ثابت مي
گونـه وصـفي بـر مراتـب صـحت و       و از آنجا كه اين. دخود وصف مقصود اصلي در بيع باشاينكه : دوم
شود؛ پس بايد كاال را از اين جهـت   افزايد، از مواردي است كه جهل در آن به نزاع معاملي منجر مي فساد مي

اند  فقها گفته. توصيف كرد، در غير اين صورت غرر محقق است-در صورت امكان  -آزمود يا به طور دقيق 
كرد، خريد آن بـدون آزمـودن جـايز     كان نداشت و آزمودن هم عين مبيع را فاسد ميكه اگر توصيف دقيق ام

و ظاهر آن است كه بايد حالت كاال را تا حد ممكني كه نزاع بعد از معاملـه را از بـين ببـرد، توصـيف     . است
ن گـردد و  اما در كميات، هيچ اختالفي نيست كه بايد مقدار آن از قبـل تعيـي  . اين البته در اوصاف است. كرد

 .كند ادله لفظيه بر اين مطلب داللت مي
 شود يا تنها مخصوص بيع است؟ آيا نهي از غرر، شامل همة عقود مي -3

شـود،   دانيم اهل سنت تقريباً بر اين اجماع دارند كه حكم غرر، همة عقود را شـامل مـي   تا آنجا كه ما مي
ي آن را منحصر به بيع و گروهـي نيـز شـامل همـة     گروه. حال آنكه علماي اماميه در اين امر، اختالف دارند

دانند، دليل اين اختالف نظر همان ثبوت خصوص نهي از بيع غرر و عدم ثبوت نهي از همـة انـواع    عقود مي
غرر در همة عقود است؛ قياس هم نزد علماي اماميه باطل است و آنها از طريق قياس اين حكم را بـه سـاير   
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از بيع باشد يا مـدعي گـردد كـه عمـل     كه كسي قائل به لغو قطعي خصوصيت مگر آن. دهند عقود تعميم نمي
آنها به اين موضوع نيـز  . سازد جبران مي ،كند فقها ضعف سند حديث مرسل نبوي را كه نهي از مطلق غرر مي

لذا نهي مولوي از فريـب اسـت و   . احتمال دارد نهي در اينجا از مطلق خدعه و فريب باشد: كنند كه اعتنا نمي
 .اي با ابطال معامالت غرري ندارد رابطه
و ابن زهره در كتاب ) 6مسئلة (و در كتاب الشركه  )13مسئلة (رحال شيخ طوسي در كتاب الضمان، ه به

چنان  هم. توان ادعاي انجبار را مطرح ساخت بنابراين مي. اند الشركه به اين حديث مرسل و مطلق استناد كرده
شـود،   چون مجهول و ناشناخته است و كم و زيـاد مـي  ": يز اين تعليل آمده كهكه در روايت دعائم االسالم ن

 ."غرر است
استفاده از اين روايت را هم از نظر سند و از نظر داللـت داراي اشـكال دانسـته اسـت؛     ) قدس سره(امام 

گردد،  آن بازمي بويژه آنچه به اركان ،ولي فقها عموماً ملتزم به اعتبار معلوميت در همة جهات مربوط به عقود
 20F۱.اند شده

توافقي چه بسا باعث اطمينان از لغو خصوصيت بيع و تعميم آن به تمـامي عقـود، شـده اسـت؛     و چنين 
 .ويژه با مشاهدة تطبيقات فراوان معنائي و نه لفظي آن در احاديث نبوي هب

ـ        ) رحمه اهللا(شيخ انصاري  دون هـيچ  يادآور شده كه آنچه بـر زبـان اصـحاب جـاري شـده نفـي غـرر ب
اي از قبيـل اجـاره، مزارعـه، مسـاقات و      باشد تا جائي كه آنها عالوه بر مـوارد معاوضـه   تخصيصي به بيع مي

اي همچون وكالت نيز به آن استدالل كرده و حتي در سخنان خود از قول پيامبر  جعاله، در موارد غير معاوضه
 21F۲.نهي كرده استدارند كه آن حضرت از غرر،  به طور مرسل اظهار مي) ص(اكرم 

و نيز از مالحظـة عمومـات صـلح و مـواردي كـه بـه توسـع در آن        ) رحمهم اهللا(و آنچه از سخنان فقها 
آيد؛ آن است كه غرر در عقد صلح جاري نيست، زيرا در اين عقد بنابر گذشت از غرر  اند، برمي شناخته شده

در صـلح   ،از مجموع ادله اسـتفاده كـرديم  و شايد بتوان گفت كه حدوث غرر به معنايي كه ما گفتيم و . است
 .متصور نيست، زيرا طبيعت صلح با خطر نزاع معاملي سازگاري ندارد

 

 نظر اهل سنت دربارة غرر
 :اين شرح، آورده استرا به ) غرر(المعارف فقهي، برخي تعاريف مذاهب از اين مفهوم  دايرة

 .در اصطالح فقها، تعريفهاي گوناگوني دارد) غرر(
 .ها، آن چيزي است كه دانستن آن بر تو پوشيده ماند حنفي راز نظ

 .اند يكي مطلوب و ديگري خالف آن را در تعريف غرر آورده ،ها نيز ترديد ميان دو امر برخي مالكي
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دانند كه فرجامش بر تو پوشيده ماند يا ترديد در ميـان دو موضـوع اسـت كـه      را چيزي مي ها آن شافعي
 .ري به همراه داردتر ترس بيشت موضوع غالب

دانند و آن عبارت اسـت از آنچـه عـين     ها نيز غرر و خطر را دو لفظ مترادف با يك معنا مي برخي مالكي
 .دانند آن مجهول باشد، محققان آنها نيز اين دو لفظ را متباين مي

اسب خود را در مقابل سـودي كـه   : خطر آن چيزي است كه وجودش متيقن نيست همچنانكه گفته شود
غرر آن چيزي است كه وجودش متيقن ولي پايانش مورد ترديد باشـد  ) ولي(ردا خواهم برد، به من بفروش ف

 .پيش از رسيدن آن] باالي درخت[همچون فروش ميوه 
يكي آن چيزي كه به اصل مورد عقد يـا  : المعارف يادآور شده كه غرر بر دو نوع استدايرة آنگاه 

تحويل مربوط شود كه موجب بطالن بيع است و ديگري آن چيزي كه بـه  اش در  مالكيت فروشنده يا توانائي
 22F۱.محل خالف است ، كهگردد وصف مورد عقد، مقدار، بها يا مدت آن كه معلوم نباشد باز

از  )ص(اكـرم   يادآور شده كه بـا توجـه بـه نهـي پيـامبر     ) از فقهاي بزرگ معاصر(استاد مصطفي الزرقاء 
و ) بچـه شـترهاي نـر   (مثل نهي از بيـع مضـامين    ،غرري از آن نام برده استبيوعي كه به عنوان مصداق بيع 

الغـائص   ضـربةو ) آنچـه از تـور صـياد بيـرون آيـد     (القـانص   ضـربةو ) هاي مادهشتربچه (مالحيق 
و فروش ميوه بر درخت پـيش از رسـيدن آن و نيـز آنچـه فقهـا در      ) كند مرواريدي كه غواص استخراج مي(

همگي در واقع مصداق نهي  ؛اند رغم وجود جهالت به هنگام عقد يادآور شده يل عليمورد شرط توانائي تحو
 .از غرر است و داللت بر نوع مقصود دارد

كه به اتفاق مذاهب، كمتر اعمال بشري است كه از ريسك و مخـاطره خـالي باشـد     به اينو نيز با توجه 
قمـار   همچوناي كه عقد را  عي است، به گونهمقرر داشته كه غرر نهي شده، نوع فاحش و متجاوز از حد طبي

 .آورد كه سود و زيان طرفين، بستگي به شانس دارد محض درمي
ها تأكيد كرده كه آنها همچون ديگران هيچگاه به صرف جهالت به بطـالن   جهالت، بر نظر حنفيدر مورد 

اجراي عقـد شـود و جهـالتي     اند، بلكه ميان جهالتي كه منجر به مشكلي در جهت عقد يا فساد آن حكم نداده
مثال جهالت نـوع اول آن اسـت كـه كسـي      .اند كه در اجراي عقد هيچ تأثيري نداشته باشد، تفاوت قائل شده

اي كه هـر كـدام از گوسـفندانش بـا      همچون فروش گوسفند نامعيني از گله.. چيزي را به تو فروختم«بگويد 
ا در آن جهالتي مطرح است كه حجـت هـر دو گـروه    صحيح نيست، زير) بيعي(يكديگر تفاوت دارند، چنين 

كـه مقـدار   (در آن برابر است و مثال جهالت نوع دوم آن است كه كسي در مورد تمامي حقوقي كه بر اوست 
در ازاي بدل معيني، مصالحه كند، چنين صـلحي درسـت اسـت و حقـوق وي سـاقط      ) داند را نمي و نوع آن

                                                 
؛ و حاشيه الدسوقي علـي الشـرح   6/136؛ و شرح العنايه علي الهدايه، 6/136به نقل از فتح القدير،  186، ص 9ه الفقهيه، ج الموسوع -۱

 .3/55الكبير، 



 ۱۵ 

چون حقوق در حالت سقوط، نيازي بـه تنفيـذ نـدارد و بـر      ،نيست شود، زيرا جهالت در اين حالت مانع مي
 .23F۱»اند ها، نتيجه گرفته همين مبنا صحت وكالت عام را بر خالف نظر شافعي

 اي مختصر مقايسه
هاي خود از بحث لغوي بازگرديم و آنچه را كه مرحوم شـيخ انصـاري ذكـر     گيري در اينجا بايد به نتيجه

بيان ) ره(سد مخاطره منجر به نزاع در معامله بوده است و نيز آنچه حضرت امام كرده كه نهي شارع، از باب 
و اگر بناي بر توسعه بگذاريم  است يعني ثمن و مثمن و صفات كمي آن ،فرموده كه نهي مختص مصب عقد

ايـن  رغم وجود تفاوتهـائي ميـان    خواهيم ديد كه علي ،و آن را شامل صفات كيفي منظور متعاقدان نيز بنمائيم
 .هاي زيادي نيز وجود دارد دو نظر، تشابه

و هم استاد مصطفي الزرقـاء بـه صـحت قـرارداد بيمـه و حتـي       ) رحمه اهللا(كنيم كه هم امام  مالحظه مي
24Fكنند، مسائل مستحدثه مطرح مي 10تجديد بيمه كه امام در مسئلة شمارة 

 .دهند فتوا مي ۲
اري هست ولي از آنجا كه همـة امـوري كـه امـام     روشن است كه در عقد بيمه، ريسك و احتماالت بسي

معـين شـدن   : يادآور شده، در عقد بيمه معين هستند جائي براي غرر مبطل وجود ندارد، اين امور عبارتنـد از 
 .فرد بيمه شده و طرفهاي قرارداد و مبلغ پرداختي از سوي بيمه شونده و نوع خطر و زمان آغاز و انجام بيمـه 

توان از راه ضمانت معوضه آن را به دست آورد و يا بـه نحـو    ن شود، هرچند ميمعي همبلغ بيم و الزم نيست
 25F۳.صلح و يا هبه معوضه آن را جاري ساخت

 :گويد استاد الزرقاء نيز قرارداد بيمه را به همين دليل قبول كرده، مي
يـرا مبلـغ هـر    آنچنانكه روشن است از نوع غرر غير مانع اسـت، ز ") هاي بيمه در قسط(جهالت در آن "

شود ولـي مـادامي    و ميزان مجموع اقساط است كه شامل جهالت مينگام سر رسيد آن معلوم است ه قسط به
گر متعهد به پرداخت تعويض مورد توافق بهنگام فوت بيمـه شـونده بـه مـثالً خـانوادة وي در زمـان        كه بيمه

 .داد اقساط كم يا زياد باشدمانعي براي اجراي عقد وجود ندارد، هرچند تع ،مشخص قرارداد باشد
 

 مقتضاي قواعد اصولي
وقتي در مفهوم غرر اختالف پيش آيد، در حقيقت مورد آن ارتباط كامل بـا مسـئلة اصـولي معـروف بـه      

 .كند پيدا مي» هاي مفهومي مخصص منفصل هنگام دوران بين اقل و اكثر جواز تمسك به عام در شبهه«
 :كه خالصه آن

                                                 
 .51 - 2، صفحات )نظام بيمه(نظام التأمين  -۱
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ال (، سـپس دليـل منفصـلي بگويـد     )عالم كل اكرم: (بگويد الشود، مثل اينكه مو ميگاهي دليلي عام وارد 
اند،  ، و ما در مفهوم فاسق شك كنيم كه آيا فقط كساني هستند كه مرتكب كبيره شده)تكرم الفاسق من العلماء

اند كه  يادآور شدهدر اينجا دوران بين اقل و اكثر است و علما . و يا اعم از آنها و مرتكبان صغيره منظور است
 .در حكم عام صحيح است) كه متيقن است(ماعداي اقل  وارد ساختن در اين مورد تمسك به عام براي

 :گويد در اين زمينه مي -يكي از بزرگان اصولي  -ميرزاي نائيني 
خـود بـاقي اسـت و     حجيـت منفصل بين اقل و اكثر مردد شد، نسبت به اكثر، عـام بـر   اگر امر مخصص 

صيص آن يقيني است، خعام فقط در خصوص اقل، كه ت حجيتو . شود لعموم در آنجا جاري ميا اصالة
العمـوم و عـدم    اصالةزيرا در مورد اكثر شك در تخصيص است و مرجع در اين هنگام، . شود ساقط مي

 بگويـد ال كـرم العلمـاء، سـپس    أ: پس اگر موال بگويد. تخصيص است، زيرا ظهور عام قبالً منعقد شده است
تكرم فساق العلماء و معناي فاسق بين خصوص مرتكب كبيره يا اعم از او و مرتكب صغيره در ترديد باشـد،  
نسبت به مرتكب كبيره، عام از حجيت ساقط است، زيرا به هر حال علم به خروج آن داريم، امـا نسـبت بـه    

 .صغيره است خروج مرتكب مالعموم عد اصالةمرتكب صغيره، شك در خروج وجود دارد و مقتضي 
كه آنچه از تحت پوشش عام خارج شده است، عنوان فاسق است نه خصوص مرتكب كبيـره   اين: توهم

از عـام خـارج شـده    ) فاسـق (و عام نسبت به عنوان فاسق، كبراي كلي نيست، زيرا علم داريم كه اين عنوان 
 .اندم العموم نسبت به فرد مشكوك باقي نمي اصالةاست، پس مجالي براي تمسك به 

 
 :جواب

زيرا آنچه از تحت پوشش عام خارج شده است، مفهوم فاسق نيست، بلكه فاسـق  . اين توهم فاسد است
و از آنجا كه معلوم نيست، مرتكب صـغيره در ذيـل فاسـق واقعـي قـرار دارد يـا نـه، المحالـه         . واقعي است

 26F۱.لعموم خواهد بودا اصالةتخصيص خوردن عام نسبت به آن، مورد ترديد و شك است، لذا مرجع، 
 :گويد عالمة مظفر مي

در دشـبهه "در (منفصـل باشـد؛ حـق آن اسـت كـه اجمـال خـاص        ران بين اقل و اكثر اگر مخصص و" 
العموم براي تحت پوشش قرار گـرفتن   اصالةكند، به اين معنا كه تمسك به  سرايت نمي عامبه ) مفهومي

 زيـرا ظهـور عـامِ   . بنابر آنچه گذشـت، آشـكار اسـت    صحيح است، و دليل آن نيز ،ماعداي اقل در حكم عام
شـود از بـاب    ص، با دليل خاص منفصل از آن، قبالً منعقد شده است و اگر دليل خاص بر آن مقدم ميمخص

پس اگر دليل خاص در بيشتر از قدر متـيقّن اجمـال داشـت، در آن مقـدار زائـد،      . تقدم اقوي الحجتين است
پس حجيت آن به قدر متـيقّن كـه   . و ظهوري ندارد مجمل استليل خاص حجت نيست، زيرا بنابر فرض، د

در شـمول بـه همـة     ،تواند مزاحم ظهور عام چگونه مي] دليل خاص مجمل[اين . گردد اقل باشد، محدود مي

                                                 
 .المدرسين قمجامعة ، چاپ 524، ص 2رسهاي ميرزا، ج فوائد االصول، تقريرات مرحوم كاظمي از د -۱



 ۱۷ 

كه دخولش در افراد خاص مورد ترديد (افرادش گردد كه از جمله آن افراد، قدر متيقّن خاص و قدر زايد آن 
از تحت پوشش آن خارج شد؛ قدر زايـد   ،تر از عام اشد؟ پس هنگامي كه قدر متيقّن با دليلي قويب مي) است

 27F۱.ماند عام قرار گرفتن و مشمول ظهور آن شدن، بدون مزاحم مي حجيتبراي تحت پوشش 
واضح و روشن باشـد و مـا در تحقّـق     ،اين در جايي است كه شبهه مفهومي باشد، اما اگر مفهوم خاص

برخي از اصوليان قائـل بـه   . شك داشته باشيم، در جواز تمسك به عام اختالف است ،ن در مورديمصداق آ
پـيش   )ىتؤدّ  ىخذت حتأاليد ما  ىعل(چنان كه در قاعدة يـد   جواز تمسك هستند، هم

 ؟)عـادي (در يد كسي كه مسئول مالي است كه آيا يد او يد اماني اسـت و يـا يـد غيـر امـاني      آيد و شك  مي
اند ولي مرحوم مظفر حكـم بـه عـدم جـواز      سك به عام نموده فتوا به ضامن بودن يد مشكوك دادهبرخي تم

تـر از دليـل عـام اسـت،      از آنجا كه مخصص حجتي قوي: دليل ما بر اين حكم آن است كه: گويد كرده و مي
ا بـرداريم  شود كه حكم عام را به باقي افرادش محدود ساخته و در بخشي از مدلولش، حجيت آن ر سبب مي

و دخالت فرد مشكوك در تحت پوشش عام يا خروج از آن مورد ترديد است و عام نيز داللتي بر ورود فـرد  
آنگونـه   - مشكوك در موارد حجيت خود ندارد، پس در نتيجه عام در فرد مشكوك حجت بال مزاحم نيست

بـه معنـاي    -معلوم االنطباق بـودن   -انطباق عام بر آن معلوم است ولي اين هر چند  - كه در دليلشان گفتند
بنابر فرض  -نتيجه اينكه در اينجا دو حجت معلوم . معلوم االنطباق بودن حجيت عام بر فرد مشكوك نيست

و  ؛مدلول خود حجـت اسـت   در مخصص، كه -2عام، كه در ماعداي خاص حجت است  -1. وجود دارد -
 28F۲.مردد بين اين حجت و آن حجت است ،فرد مشتبه و مشكوك

 .در اينجا تفصيالتي هست كه بايد به محل آن رجوع شود
 .گرديم با تحقق اين مطلب اصولي به بحث غرر برمي

اوفوا « :مثل فرمودة خداوند متعـال كند،  اي عام وجود دارد كه بر صحت عقود عرفي داللت مي ادله

عـرف آن را   اي كـه  پس هر معاملـه . و روشن است كه خطاب خداوند متوجه عرف است .29F۳»بالعقود
 .عقد دانست، تحت پوشش اين خطاب است

اي به طور منفصل وارد شده كه عقدهاي ربوي، غرري، صوري و عقدهايي كه در آن اكـل   ادلة مخصصه
اگر اين ادله مخصصه داراي مفهومي روشن . سازد مال به باطل است، را از تحت پوشش اين عموم خارج مي

اتفاق نظر وجـود   روشن و )قرض همراه با سود(وع ربا كه مراد از آن آيد، مثل موض نميباشند، مشكلي پيش 
اگر شكي در پيش باشد، شك در مصداق است، يعني شبهه، مصداقي است كه تمسك به عام در مـورد  . دارد

 .كه در مفهوم آن شكي نيست -مثالً  -آن ممكن نيست و نيز همين طور است، عقودي صوري 
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تمسك بـه   -نه بين دو چيز متباين  -آن مفهوم مردد بين اقل و اكثر باشد  شك در مفهوم باشد واما اگر 
. اين حالت به طور دقيق در مورد اكل مال به باطل صـادق اسـت  . پذير است در ماعداي قدر متيقن امكانعام 

ف، و نيز در مورد غرر، كه ديديم كـه در مفهـوم آن اخـتال   . زيرا موارد اكل مال به باطل به دقت معلوم نيست
شـود؛ يـا    بسيار است؛ كه آيا جهالت منجر به نزاع است يا اعم از آن است و شامل همـة انـواع جهالـت مـي    

 .ها كه در گذشته ذكر كرديم جهالتي است كه همراه با خدعه باشد و امثال اين
د اگر به عنوان مثال به عقد بيمه نگاهي بيندازيم، شكي نيست كه در برخي از اطراف آن شك وجـود دار 

و تعيين حد اعالي خسارتهاي پرداختي و شـروط دقيـق بـراي حالتهـاي      اكتواريوليكن دقت در حسابهاي 
شـود   كند، عالوه بر اين، عقد بيمه به طور قطع به تنازع منجر نمي مند مي جهالت را تقريباً ضابطه ،مختلف آن

 .عقد، حتي در صورت تجاري آن طبيعتي تعاوني دارد اين و نيز
دهـيم كـه در يكـي بيمـه رواج دارد و در      اي اجمالي بين دو جامعه انجام مـي  د مطلب، مقايسهبراي تأكي
مـا  و اي وجود ندارد، آيا اين دو جامعه از نظر تعاون و همكـاري بـا هـم قابـل مقايسـه اسـت؟        ديگري بيمه

 .استنفسه در معامالت تعاوني مثل هبه و تكافل مورد مسامحه قرار گرفته  فيدانيم كه غرر  مي
از آن قدر متيقن نيست كه عام را به طـور قطعـي    -مثالً  -سازد كه عقد بيمه  همة اين مطالب روشن مي

 .پذير است تخصيص داده باشد، پس تمسك به عام در مورد آن امكان
اند، داليلي بر صحت آن دارند، عالوه بـر آن كـه اسـتنباط جـواز آن      فقهايي كه عقد بيمه را جايز شمرده

يا صلح و يا حتي براساس مبادله بين اقساط و عنصر امـان كـه    30F۱»ضهومع هبة«يا » الجزاءهبة «براساس 
واهللا . نيـز وجـود دارد  » عقـد حراسـت  «پذير است و براي آن نظايري مثـل   در عرف امر مطلوبي است، امكان

 .اعلم
 

 معيار صوري بودن عقد
چنـان كـه معـروف     معيار است و همنسبت به موضوع صوري بودن يا نبودن عقد و تشخيص آن، عرف 

 :شود هاي زير به عرف مراجعه مي است در زمينه
در  ايـن  و. دربارة كشف حكم شرعي در جايي كه نصي وجود نداشته باشـد، مثـل عقـد استصـناع     -1

 ).تقرير معصوم(جايي است كه عرف از زمان معصوم وجود داشته بوده و او آن را رد نكرده باشد 
 ).مثل عقود، غني و اسراف(براي تشخيص مفاهيم  -2
براي كشف مراد از سخن، مثالً كشف داللتهاي التزامي عرفي از قبيل طهارت اطراف خمره شـرابي   -3

 .تغيير يافته سركهبه  شرابكه به سركه تبديل شده است و از اين راه حكم كردن به طهارت 
ظـواهر، يـا حجيـت     براي كشف چيزي كه بتوان با آن احتجاج كرد، مثل بناي عرف عام بر حجيت -4

: زيرا معناي عقود صوري روشن اسـت . بدون شك از قسم دوم است) عقود صوري(و مورد ما  .قول ثقه

                                                 
 -پس چرا آن را بر خود بيمة تجـاري  . است مطرح شدهن براي عقد بيمه بر همين پايه هاي اسالمي جانشي حل عجيب آنكه تمامي راه -۱
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اي ظاهري براي رسيدن به مقصد ديگري كه از ظاهر اين معامله آشكار نيست و طرفهـاي معاملـه    معامله
و در ايـن  . شبهه، مصداقي استوليكن تحقق اين امر مورد شك و ترديد است، پس . آن را درنظر ندارند

هاي حقيقي را كه عرف بپذيرد مورد نظر قرار داد تا عـرف بـه صـوري نبـودن موضـوع       حالت بايد فرق
 .شود و اين امر با ذكر مثالي روشن مي. اطمينان پيدا كند

كه عقدي است كه در آن شرط شده اسـت كـه هرگـاه فروشـنده      -» عقد وفاء«فقها در مشروعيت  :مثال
اند؛ اكثر علماي مـذاهب اربعـه آن را رد    اختالف كرده -كاال را برگرداند، مشتري نيز كاال را پس بدهد  بهاي
 .اند اند و برخي فقهاي متأخر حنفي و شافعي و همة فقهاي امامي آن را جايز دانسته كرده

 :اند كه از آن جمله است اند به اموري استناد كرده آنهايي كه آن را رد كرده
 .ط مخالف مقتضاي عقد استاين شر -1
 .اين شرط متضمن سودي براي فروشنده است و دليلي بر جواز آن نيست -2
 31F۱.اين عقد صوري است و هدف اصلي ربا است -3

 :اند و در پاسخ ادلة فوق طرفداران اين عقد گفته
 .شرط و مقتضاي عقد بين بين شرط و اطالق عقد منافات وجود دارد نه -1
طرف باشد، حالتي طبيعي اسـت و نيـاز بـه چيـزي كـه آن را تصـحيح كنـد         اينكه شرط به سود يك -2
 .نيست
 :عقد صوري نيست به دليل اينكه -3
 .تواند بهاي كاال را برنگرداند و عقد را تثبيت نمايد فروشنده مي -
سـازد كـه    عين كاال اگر در اثناي كار تلف شود، از حساب مشتري تلف شده است و ايـن روشـن مـي    -

 .طور حقيقي منتقل شده است نه به شكلي صوري ملكيت به
 .البته علماي اماميه در اين خصوص ادلة خاص خود را دارند

اگر مطلب تمام نباشد، اين عقـد تحـت    ليو. ايم اگر مطلب فوق كامل باشد، ما اصل بيع را تصحيح كرده
 .ر نيستپذي ، امكانآنگيرد كه تمسك به عام براي تصحيح  پوشش شبهه مصداقي قرار مي
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