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  گذاري آن بر معامالتردليل نفي غرر و ميزان اث

  1محمدعلي تسخيري
 )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش31/4/1391: تاريخ دريافت(

  
  چكيده

لمـاي اسـالم   مسئله نفي غرر در معامالت، ابعاد وسيعي در مباحث فقهي، معـامالتي نـزد ع  
دارد و شايد بتوان گفت كه نفي غرر يكي از ويژگيهاي معامالت مشـروع در اسـالم اسـت؛    

بنـدي و قمـار    زيرا بسياري از قوانين وضعي بشري، آشكارا از عقـود غـرري مثـل شـرط    
آنچه بررسي . اند اند و در عصر حاضر به عقودي كه غرر كمتر دارد روي آورده حمايت كرده

ا اهميت بيشتري بخشيده، آن است كه موارد مشكوك آن بسيار است؛ زيـرا  و مطالعه غرر ر
هرگونه كه آن را تفسير كنيم درجات كمتر يا متوسطي از آن را در معـامالت بسـياري كـه    

 .يابيم بنابراين بايد ميان هريك از اين موارد، تمييز قائل شـويم  شرعاً قابل قبول هستند، مي
موسـوم  » غـرري «ارد كه در قوانين بشـري بـه قراردادهـاي    بر اين، عقودي وجود د عالوه

انـد و   هستند و برخي از آنها به فقه اسالمي نيز راه يافته و بسياري از فقها آنهـا را پذيرفتـه  
در پژوهش حاضر، . آميزي با آنها دارند، نظير قراردادهاي بيمه برخي ديگر برخورد احتياط

؛ »غـرر «تعريف عرفي و دور از هرگونه تصـنع  ) 1: غرر در ابعاد مختلف بررسي شده است
در نظـر  ) 3معناي اصطالحي و فقهي آن، اگر اصطالح فقهي خاصي وجود داشته باشـد؛  ) 2

توجه به تأثير آن بر مجموعـه  ) 4قبول آن؛ قبول و نيز درجات غيرقابلگرفتن درجات قابل
در برخـي عقـود مثـل     عقود و ايقاعات شناخته شده و در واقع توجه به داليل نهي از غرر

                                           
  كل پيشين مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالميدبيرمشاور عالي مقام معظم رهبري در امور جهان اسالم و  .1
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فروش آنچه غواص از درون ، پيش)روي درخت و قبل از ظاهر شدن آن(فروش ميوه پيش
، فروش مـاهي در  )قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن(آورد  بيرون مي) دريا يا نهر(آب 
، فـروش  )كه مقـدارش معلـوم نيسـت   (و فروش شير در پستان حيوانات ) قبل از صيد(آب 

توجـه بـه تـأثير آن، نسـبت بـه      ) 5؛ )كه جنس آن معلـوم نيسـت  (يك خرمن اي از  پيمانه
 .آزمايي قراردادهاي جديدي چون بيمه، بيمه مجدد و بليت بخت

    .غرر، نفي غرر، فريب، جهالت :هاكليدواژه
  

  معناي لغوي و عرفي غرر

ـ ) غرر(ذيل ماده  العربلساندر  غـره  «: كنـيم  يبحث مفصلي وارد شده كه فرازهايي از آن را نقل م

يعنـي او را فريـب داد و بـه باطـل     » خدعه و اطمعه بالباطـل : و غروراً و غره، فهو مغروريغره غراً 

دارم و گفتـه   يعني تو را از فالن كس، برحذر مي» انا غريرك من فالن«: شود تطميع كرد و گفته مي

ابـن  (امعلوم دارد باطني ن اي كه ظاهري فريبنده براي مشتري و يعني معامله» بيع الغرر«: شده است

  ).10/41ق، 1408منظور، 

انـد   موسوعه فقهي كويتي يادآور شده كه كتب لغت، اين تعبير يعني غرر را به خطر تفسـير كـرده  

  ).9/186ق، 1414، الموسوعة الفقهية(

نقل كرده و ) ع(شيخ انصاري نيز آمده است؛ آنجا كه روايتي از امام علي المكاسباين تفسير در 

سپس يادآور شده اسـت كـه صـحاح    . را به عملي كه مصون از ضرر نيست، تفسير كرده است غرر

»غـرر «را به معناي فريب چيزي را خوردن و » اغتر بالشيء«اند و را به غفلت تفسير كرده» غَرَّه «

را از نظر قاموس ذكر كرده كه خالصـه تفسـير   » غرر«سپس معناي . معناي خطر گرفته است را به

غـرّر  : گويـد  تا آنجا كه مي... يعني فريب داد او را و به باطل تطميع كرد  »غَرَّه«: اين است قاموس

تا آنجا كـه  . اسم اين ماده غَرَر است. بنفسه تغريرا يا تغره، يعني خود را در معرض هالكت قرار داد

  .كسر استالغار به معناي غافل و اغتر يعني غفلت كرد و اسم از آن الغرَّه با : گويدمي
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از بيع غرر نهي شده اسـت، بـه معنـاي فـروش     : پس از تفسير الغرَّة به غفلت آمده كه النهايهدر 

  ).3/355ش، 1367ابن اثير، (ي مجهول دارد چيزي كه ظاهري فريبنده و باطن

بيع غرر، فروش چيزي است كه مورداطمينان نيست و شامل فروشهايي است : ازهري گفته است

شـيخ  ). 17/84تـا،  ازهـري، بـي  (روش، خبـر ندارنـد   وشنده از چندوچون مورد فكه خريدار و فر

همگان متفقند كه جهالت در معنـاي غـرر، اعـم از جهـل     : كند كه باره اظهار نظر ميانصاري در اين

 وكيف صفات آن در نظرخبري از كم نسبت به اصل وجود كاال يا به دست خريدار رسيدن آن يا بي

  ).185ق، 1375اري، انص(گرفته شده است 

توان مقدار آن را به طور دقيق  غرر چيزي است كه نمي: فرمايد مي» الوسيله«حمزه در كتاب ابن

توان قبل از تسليم از تلف شدن آن در امان بود و فروش اشـياي   تعيين كرد، يا چيزي است كه نمي

  ).245، ش1367حمزه، ابن(شود  فروش را شامل ميديدني، فروش خيار رؤيت و پيش

لزوماً بـه جهالـت تفسـير    ) غرر(در كتب لغت اين تعبير فقهي «: فرمايند مي) ره(ولي امام خميني

غير از عنوان جهالت و ناداني است؛ بنابراين » غفلت«نشده است و عناوين ذكر شده براي آن حتي 

اند، چيـزي  كه جهالت در تحقق و حصول را برسطوريارجاع آن به اين مفهوم و سپس تعميم آن به

  .»نيست كه كتب لغت و يا عرف با آن همخواني داشته باشد

: گويـد  گاه به بحث و بررسي ارجاع همه اين معاني به يك معنا و ضرورت آن، پرداخته و ميآن

چه بسا منشأ آن، احتراز از اشتراك لفظي با اين توهم است كه چنين اشـتراكي خـالف منطـق در    «

نشئت گرفته كه تصور شده است لغات مشترك و مترادف يكـديگر در  اين توهم از آنجا . لغت است

يك محيط يا از سوي يك نفر وضع شده، حال آنكه چنين نيست و احتمـال بيشـتر، اگـر نگـوييم     

مطمئناً آن است كه طوايف گوناگون در مناطق پراكنده يا صحرانشـينان دور از هـم، هريـك زبـان     

ف باهم درآميختند، زبان و لغات آنها نيز باهم مخلوط شد و ويژه خود را داشتند و هنگامي كه طواي

شايد هم برخـي لغـات اصـلي بـه     . صورت زبان جمع درآمدبسا برخي از آنها پابرجا ماند و بهچه

منشأ لغات متـرادف  . كه در اثرآميختگي اعراب و فارسها حاصل شد فراموشي سپرده شدند؛ چيزي
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خمينـي،  امـام  (» انـد  ر كرده و آن را تفنن در وضع دانسـته و مشترك اين است، نه آنچه برخي تصو

  .)206و3/205ش، 1368

ايـن لغـت هرچنـد داراي مصـاديق     : آيد آن است كـه آنچه از توضيحات اهل لغت به دست مي

گوناگوني است، ولي معناي واحدي دارد و آن، غيراز معنايي است كـه مرحـوم شـيخ انصـاري در     

ولي وقتي . دهد عناي جهالت گرفته است، بلكه غرر معناي فريب ميفرموده و غرر را به م المكاسب

گونـه  تـوان آن را ايـن   مطرح باشد، نوع معيني از فريب منظور است كه مي» بيع«اين معنا در مورد 

آنچه ظاهري فريبنده و باطني مجهول داشته باشد و آن را در معرض به خطر انداختن : خالصه كرد

هنگـام نـزاع،   تـوان بـه   كه نميطوريدهد؛ به قرار مي) خريدار و فروشنده بين(معامله يعني اختالف 

 2.شـود  موضع مشخصي گرفت و اين خود باعث ضرر، خطر و هالك، به عنوان الزمه غالب بيع مي

اي را  شود، پس بايد ابهـامي كـه چنـين نتيجـه     مي) خريدار و فروشنده(اين شامل هر دو طرف بيع 

  .دربر دارد، برطرف شود
 

  دليل نفي غرر

ترين ويژگيهاي آن، منجر به چنين ضرر و از آنجا كه جهل نسبت به محل و موضوع قرارداد يا مهم

اند كه برخي روايـات نيـز از    شود، بسياري معناي غرر را به جهالت و ناداني ارجاع داده هالكتي مي

ترين آنهـا بـه   نند و مهمك نظر تعيين مصاديق موضوع يا بيان علل حكم، چنين برداشتي را تأييد مي

  :شرح زير است

                                           
انـد، بـه    آنچه اهل لغت در تفسـير غـرر گفتـه   : گويد مي مكاسباي بر نظر شيخ در  در تعليقه) كمپاني(مرحوم محقق اصفهاني  .2

ضرر در امان نيست و نيز آنچه مورد اعتماد و اطمينان نيست يا ظـاهري محبـوب و بـاطني     غفلت، فريب و خطر و عملي كه از

كدام بيان معناي حقيقي غرر نيست، بلكه برخي بيان مفهوم غرر، برخـي  گردد و به ظن قوي، اين تفسيرها هيچ ناپسند دارد، برمي

كنـد،   يـد مـي  ه موارد استعمال غرر نيز آن را تأيگونه كآن ديگر بيان الزمه غالبي غرر و دسته سوم بيان مورد غرر است و ظاهراً

غرر به معنايي نزديك به فريب است و الزمه دائم آن، غفلت و الزم غالبش، خطر و وقوع در ضرر است و فـرد فريـب خـورده    

رش پسـنديده و  چنان كه مورد فريب و خدعه، آنجايي اسـت كـه ظـاه   خورد، هم ندارد وگرنه فريب نميحالت اعتماد و اطمينان 

غافـل  است كه هميشـه از فـرد   » خود را به غرر گرفتار كردن«از از غرر يا فريب، به معناي نهيباطن آن ناپسند باشد؛ پس نهي

  .)300ش، 1383اصفهاني، (زند  سرمي
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اسـباغ  «بـا اسـنادي كـه وسـايل آن را در موضـوع       االخبـار عيونآنچه شيخ صدوق در : يك

روايـت كـرده كـه    ) ع(از پدرانشان ذكـر كـرده، از حضـرت علـي    ) ع(به نقل از امام رضا» الوضوء

گيـر  چـه دارد، سـخت  زمانه سختي بر مردم خواهد گذشت كه طي آن، آدمي نسبت بـه آن : فرمودند

نيكوكـاري و  «: كند، حال آنكه خداوند فرموده است شود و نيكوكاري و بخشش را فراموش مي مي

كسي كـه از  (در اين زمان، گروهي اقدام به معامله با مضطر . »بخشش ميان خود را فراموش نكنيد

اينـان  . كننـد  مي) دفروش روي ناچاري و نياز، كاالي خود را به قيمتي كمتر از ارزش حقيقي آن مي

حرعـاملي،  (از بيع مضطر و بيع غرر، نهي فرموده اسـت  ) ص(بدترين مردم هستند؛ زيرا پيامبر خدا

  ).6/330ش، 1345

) ع(بن علي  با اسناد خود، از حسين) ع(به نقل از صحيفه امام رضا الوسائلمستدركآنچه از : دو

رسد كـه   زماني بر مردم فرا مي: اي فرمودند طي خطبه) ع(اميرالمؤمنين علي: آمده است كه فرمودند

از بيع ) ص(گيرد، حال آنكه پيامبر اكرم شوند و بيع مضطر صورت مي اشرار بر اخيار مقدم داشته مي

ق، باب 1411نوري، (نهي فرموده است ) روي درخت(مضطر و بيع غرر و نيز فروش ميوه نارسيده 

  ).1از ابواب آداب التجاره، ح 33

رسول خدا از بيـع الحصـاه   «: م در صحيح خود به نقل از ابوهريره آورده كه گفتآنچه مسل: سه

مسـلم،  (» و بيـع غـرر نهـي فرمـوده اسـت     ) تعيين مقدار يا مساحت زمين با پرتاب كردن سـنگ (

3/1153.(  

ق، 1414بيهقـي،  (انـد  از بيع غرر نهي كرده) ص(آمده كه پيامبر اكرم سنن بيهقيآنچه در : چهار

5/339.(  

خمينـي،  امـام  (از غـرر نهـي فرمودنـد    ) ص(پيـامبر : روايت مرسلي كه در آن آمده اسـت : پنج

و در كتـاب الشـركه    13در كتاب الضمان مسئله » الخالف«كه شيخ طوسي در  3/236ش، 1368

  ).اند در كتاب الشركه بدان استناد كرده» غنية النزوع«زهره در و نيز ابن 6مسئله 
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: فرمودنـد ) ص(مسعود آمـده كـه پيـامبر   در آب طي حديث ابن فروش ماهي آنچه درباره: شش

احمـد ابـن   : به نقل از 9/201ق، 1414، الموسوعة الفقهية(» ماهي در آب را نخريد كه غرر است«

  ).كه روايت دارقطني را صحيح دانسته است 1/388حنبل، 

درباره فروش مـاهي   آمده كه) ع(به نقل از اميرالمؤمنين علي االسالمدعائمآنچه در كتاب : هفت

كـدام از  هيچ: در درياها، شير در پستان و پشم گوسفندي كه هنوز چيده نشده پرسيده شد، فرمودند

ق، 1411نوري، (شود و غرر است  اينها جايز نيست؛ زيرا مجهول و ناشناخته است و كم و زياد مي

  ).1از ابواب عقد البيع، ح 7باب 

چنان اسناد مـوثقي در نظـر   آيد، داراي آن قهاي ما نيز برميكه از عبارات فاين روايات همچنان 

سنت و شـيعه، آنـان را وادار بـه پـذيرش آن كـرده و      ايشان نيست جز اينكه اشتهار خبر ميان اهل

اشتهار خبر نـزد عامـه و خاصـه،    «: گويد مرحوم شيخ انصاري مي. ارسال آن را جبران نموده است

  .)185ق، 1375، انصاري(» سازد ضعف آن را جبران مي

هـردو گـروه   «: فرماينـد  در سخن از اعتبار توانايي بر تسليم عوضين چنين مـي ) ره(امام خميني

اسـانيد   مسـتدرك و  وسائلاند كه در  استناد كرده) ص(به فرموده معروف پيامبر اكرم) شيعه و سني(

خمينـي،  امـام  (» متعدد آن، قيد شده و هيچ اشكالي نيـز در درسـتي اسـتناد بـه آن وجـود نـدارد      

  ).3/204ش، 1368

گونـه ترديـدي    چنان شهرتي برخوردار است كه جاي هـيچ حق نيز همين است؛ زيرا خبر، از آن

  .گذارد باقي نمي

كنند و اين شايد  را نقل به معنا مي) ص(شود كه اين روايات، نهي پيامبر در وهله اول مالحظه مي

چنان كه ظاهراً، در پـي آن نيسـتند كـه معنـاي     به معناي عدم امكان تمسك به اطالق آن باشد، هم

بدهند بلكه بيشتر متكي به فهم عرفي، لغوي از آن هستند و با برداشـتي  » غرر«جديد و اضافي به 

داشتيم ظاهراً هماهنگي دارد و حتي اگر تمامي آنچه را فقهـا  ) غرر(كه ما از كتب لغت از اين تعبير 

يعنـي  (رداستفاده قرار دهيم، خواهيم ديد كه با آنچـه گفتـيم   اند، مو عنوان مصاديق غرر ذكر كردهبه

افتـد كـه ظـاهر معاملـه،      اين فريب در مواردي اتفـاق مـي  . كامالً هماهنگي دارد) فريب در معامله
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اي كه آن را در معرض خطر معاملي، يعني اختالف بعـد از   گونهفريبنده و باطن آن مجهول باشد، به

حلي براي آن جستجو كـرد و حاصـل ايـن     ه در هنگام نزاع نتوان راهمعامله قرار دهد، به شكلي ك

  .فرايند چيزي جز ضرر و خطر نيست

ولي مسئله اصلي در نوع استفاده از اين معنا است و اينكه منظور از آن چيست و آيا شامل مبهم 

د هـم تعمـيم   شود يا خير؟ و آيا اضافه بر مورد بيع، به ديگر عقو بودن بيع حتي در نتايج آن هم مي

  .يابد و بحثهايي از اين قبيل مي
 

  )غرر(نوع و اندازه ابهام 

از (گونه ابهامي نبايد اصل عقد يعني ثمن، مثمن و نحوه انتقال آن  ترديدي نيست كه در عقد بيع هيچ

حديث غـرر شـامل هرگونـه ابهـامي در ايـن مـوارد       . را موردهدف قرار دهد) فروشنده به خريدار

اي است كه گفته شد و حديث غرر به معناي برداشت عرفي ضاي فهم عرفي، لغويشود؛ اين مقت مي

  .اند گفته، همان چيزي است كه همه فقها از آن برداشت كردهو لغوي پيش

كه ترديدي نيست كه نتايج مبهم بعدي عقود، از اين فهم عرفي به دور اسـت؛ از جملـه   همچنان 

اينها قراردادهايي شرعي هستند كه ابهام ... . ه، شركت و در معامالتي مثل مزارعه، مساقات، مضارب

براساس نسبتهاي درصدي تعيين ] تقسيم سود در اينها[در نتايج آنها آگاهانه بوده و براي همين نيز 

  .شود مي

  :اما از جهات ديگري از قبيل موارد زير، بحثهايي مطرح است

  شرط است؟) ها و كاالب(آيا به مقتضاي اين حديث، توان تحويل عوضين ) الف

آيا امكان دارد كه ابهامي در اوصاف كيفي نيز مدنظر باشد يا اينكه مسئله منحصر به وجـود  ) ب

  ابهام در امور كمي است؟

  آيا در شروط نيز غرر وارد است؟) ج

توانيم به همه آنها بپردازيم؛ بنـابراين تنهـا بـه بيـان      و از اين قبيل مسائل فرعي كه در اينجا نمي

 :كنيم خي موارد مهم اكتفا ميبر
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  وسيله دليل نفي غرربه » قدرت بر تسليم«اثبات  -1

القولنـد كـه    بالجملـه همگـي متفـق   «: فرمايد شيخ انصاري پس از پرداختن به نظريات اهل لغت مي

جهالت و ناداني را جزء معناي غرر بگيريم؛ اعم از اينكه اين جهل متعلق به اصل وجـود كـاال يـا    

بسا گفته شـود غـرر نهـي    چه. ه دست خريدار يا جهل در صفات كمي و كيفي آن باشدرسيدنش ب

شده و مقدار آن باشد، نه مطلـق خطـر كـه    به صفات كاالي خريداريشده، ريسكي است كه نسبت

شود؛ زيرا چنين امري، در بيع هر كاالي غيرحاضر در محل بيـع   شامل تسليم يا عدم تسليم آن مي

، )روي درخـت (در دريـا و از قبيـل آن باشـد، وجـود دارد و در فـروش ميـوه        ويژه كااليي كهبه

نتيجـه، عـدم لـزوم    . و از اين قبيل، امري بسيارروشن اسـت ) قبل از چيدن(محصوالت كشاورزي 

اطمينـان اسـت؛   ريسك در فروش كااليي است كه تحويل يا عدم تحويل آن نامشخص و غيرقابـل 

  .»جبران استقابل» خيار«تحويل از راه  خصوصاً اينكه اين عدم اطمينان از

شود كه ريسك نرسيدن كاال به دست مشتري، از ريسك جهل به صفات  بر اين تقرير اشكال مي

بيشتر است، بنابراين تقييد كالم اهل لغت معنـا  ) كه از اصل رسيدن آن اطمينان باشد در حالي(كاال 

انـد و   را مطـرح كـرده  ) در آب و پرنـده در هـوا  مـاهي  (ويژه پس از آنكه دو مثال مزبور ندارد؛ به

اطالعي از ويژگيهاي كاالي خريداري شـده   احتمال اينكه منظور از ذكر اين دو مثال، نشان دادن بي

باشد و نه ناداني و جهل نسبت به تحويل آن، وجهي ندارد؛ زيرا شهرت طـرح چنـين مثالهـايي در    

بر ايـن امـر   عالوه . نه جهل نسبت به ويژگيهاي كاالسخنان فقها، در مورد ناتواني از تحويل است، 

را در ) تسـليم (بايست استدالل عامه و خاصه به حديث نبوي يادشده، به اعتبار توانايي تحويـل   مي

  .نظر بگيريم

فاصله بسياري بين دو ادعا وجـود دارد؛ يعنـي ادعـاي انحصـار     «: گويد شيخ انصاري سپس مي

نقل شده است كه او غـرر را  ) رحمه اهللا(و آنچه از قواعد شهيد  خطر، به جهل نسبت به صفات كاال

انـد معنـاي    برخي گفتـه . اي تفسير كرده است كه ظاهرش پسنديده و باطنش ناپسند باشد به معامله

همين است و شرعاً به معناي جهالـت در تحويـل اسـت و    » متاع الغرور«سخن خداوند در عبارت 

ن دو عموم و خصوص من وجـه اسـت؛ زيـرا در خريـدوفروش     بين اي. الصفات، غرر نيستمجهول
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بنده فراري كه ويژگيهايش از قبل شناخته شده بوده يا با توصيف كنوني شناخته شود، غرر هسـت  

مواردي هـم فقـط   . ولي جهالت نيست و در مكيل، موزون و معدود، جهالت هست ولي غرر نيست

طال است يا نقره يا مس يـا صـخره؛ مـوارد    شود، مثل سنگي كه معلوم نيست  جهالت شامل آن مي

ديگري هم هست كـه هـم جهالـت اسـت و هـم نـاتواني از دسـتيابي بـه آن، مثـل بـرده فـراري            

  .الصفات مجهول

الوجـود   اي كه مجهولبه اصل وجود كاالست، مثل برده فراريوانگهي غرر و جهل گاهي نسبت 

ـ    ) مثالً شايد مرده باشـد (باشد  ي بـه كـاال اسـت، مثـل بـرده فـراري       و گـاهي نسـبت بـه دسترس

گنـدم، جـو، يـا    (اي كه معلوم نيست كه چيسـت   الوجود، گاهي به جنس كاال است، مثل دانه معلوم

ها، يا بـه ميـزان و انـدازه     اي از برده يا كااليي از كاالها و گاهي به نوع كاال است، مثل برده) عدس

اي كـه ايـن تيـر     به انـدازه ) زمين(ز فروش اي كه وزن آن نامشخص است و ني كاال است مثل پيمانه

؛ گـاهي  )نامشخص(گاهي جهالت و غرر در عين كاال است، مثالً فروش يكي از دو جامه . رسد مي

اي كـه   گونـه به(قبل از آشكار شدن آن ) باالي درخت(جهالت به بقاي كاال است، مثل فروش ميوه 

ب، هرچند كه آشكار شـدن صـالحيت بـراي    از اصحا؛ از نظر برخي )نتوان ميزان آن را تخمين زد

داننـد، مثـل    هر حال همه آن را غرر ميتخمين و ارزيابي در وقت معامله، شرط شده باشد؛ زيرا به 

  .اينكه شرط كرده باشند كه كشتزار به خوشه برسد

نيز غرر گاهي در چيزي است كه تأثيرگذاري آن در كاهش يا افزايش كاال و قيمت آن، روشـن  

قدر كم است كه عرف در مورد آن مسـامحه  طور اجماع ممنوع است و گاهي آنن غرر، بهاي. است

  .گذشت استطوراجماع، قابلاين نوع هم به. كند، مثل محل پايه و ديوار مي

قابـل گذشـت و   [و گـاهي مـردد بـين ايـن دو     ) حيوان(از همين قبيل است، شرط آبستن بودن 

االجاره و مضاربه و ميـوه   در مال) گتره(است، مثل جزاف  است كه محل نزاع فقها] غيرقابل گذشت

بدون ضميمه كردن چيزي بـا آن،  (قبل از آشكار شدن صالح آن و نيز برده فراري ) باالي درخت(

ام را به تو اجاره دادم، هرچه دلت خواست بده يا  خانه: اينكه صاحب مال بگويد) [در هنگام فروش
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ام را بـه   به دادم، هرمقدار كه دلت خواست به من بده، يا بنده فـراري عنوان مضاراين مال را به تو به

  .»]تو فروختم، هرچه دلت خواست به من بده

اسـت  ] ضرري[غرر، احتمال «: گويد منتقل شده، كه مي ارشادشيخ سپس به سخن شهيد اول در 

. »گيـرد  قرار مي اي كه اگر كسي اجتناب نكرد، موردسرزنش گونهكند، به كه عرف از آن اجتناب مي

مقتضاي اين سخنان، اين است كه اگـر كسـي بـرده    «: گويد اي بر اين دو كالم شهيد مي او در تعليقه

اش نشده  اي را كه اميد دستيابي به آن باشد، با بهاي كمي بخرد، غرر شامل معامله شدهفراري يا گم

. تمال دارد ضرر اندكي داشته باشـد كنند كه اح است؛ زيرا عقال به اميد سود زياد اقدام به اموري مي

داننـد،   همچنين اگر كاالي مجهولي را كه مردد بين طال يا مس است، به قيمت مس بخرد، غرر نمي

المقدار را به حـداقل   و نيز اگر كاالي مجهول. هرچند معروف آن است كه جهل به صفت غرر است

ي كساني را كه به بهانـه خطـر از ايـن    همه اين كارها نزد عقال پسنديده است، آنها حت. قيمت بخرد

  .»دهند كنند، مورد سرزنش قرار مي نوع معامالت دوري مي

اولي آن است كه اين نهي شارع مقدس، براي بسـتن  «: گويد شيخ سپس در ادامه اين مطالب مي

باب مخاطره منجر به نزاع در معامالت است و منوط به نهي عقال نيست كه فقط سـفها و نادانهـا را   

  ).185ق، 1375انصاري، (» ربر بگيردد

. ، همان معنايي است كه شيخ برداشت كرده اسـت ارشادتوجه است كه سخن شهيد اول در شايان

اما اگر چنـين  . بنابراين غرر منع شده، همان ابهامي است كه به مخاطره و نزاع در معامله منجر شود

المقـدار   ه ذكر شد، يعني خريد كاالي مجهولاحتمالي در ميان نباشد، مثل مواردي كه به عنوان نمون

شود؛ بنابراين تمسك به اين حديث نبـوي   به قيمت قدر متيقن آن، شامل غرر منجر به مخاطره نمي

عنـوان شـرطي در عوضـين وجهـي نـدارد و ايـن بـرخالف        براي اعتبار قدرت در تحويل كاال، به

ك بـه ايـن حـديث، اشـكالي     در صـحت تمسـ  «: گويـد  فرمايش مرحوم شيخ انصاري است كه مي

  .»نيست

نسبت بـه  ) ره(گيري با آنچه از بحث لغوي نتيجه گرفتيم، تقريباً مطابقت دارد، ولي امام اين نتيجه

اند و نسبت به ارجاع آن شناسان را مطرح كرده هاي لغت ايشان گفته. گيرند اين استدالل، اشكال مي
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ضـرورتي نـدارد آن را بـه معنـاي جـامعي      : ندابه جهالت از سوي شيخ اعظم اشكال گرفته و گفته

كار رفته كه بسـياري از آنهـا   طور كلي غرر، در معاني بسياري بهبه«: اندسپس فرموده. ارجاع دهيم

آنچه مناسبت دارد، معناي خدعه و فريـب اسـت و نهـي از آن، ماننـد نهـي از      . مناسب مقام نيست

اع معاني به يك معناي بيگانه با آنها و سپس تعميم غش، با اين مسئله ما بيگانه است؛ بنابراين ارج

كنـد مگـر آنكـه بـه      كمكـي بـه آن نمـي   ) يعني شرط قدرت بر تسليم(آن به آنچه موردنظر ماست 

اي كـه   مگر اينكه قرينه. بيني گونه است كه مياستنباط و فهم اصحاب، تمسك گردد كه آن نيز بدان

رسد ولي با اين حال، تخطئه همگان آسان نيسـت و   ظر ميبر آن داللت كند، پيدا شود؛ كه بعيد به ن

  .»تقليد بدون دليل نيز مشكل است

او همچنين در دستيابي به معنايي واحد براي غرر يا عقيده به معاني متعدد، در ترديد است و در 

و در  گيرد كند و به استفاده از آنها اشكال مي ادامه برخي روايات وارد شده درباره غرر را مطرح مي

ثابـت اسـت؛ اگرچـه از نظـر     ) شرط توانايي بر تحويل(انصاف آن است كه حكم «: گويد پايان مي

  ).207و3/206ش، 1368خميني، امام (» مستند مخدوش باشد

آورد و با اين نظر، معنايي را كه مـا   بنابراين امام، ابهام در توانايي تحويل را غرر به حساب نمي

نهـي بـراي   «گيري كالم شيخ يعني اين را كه  ظاهراً اگر ما نتيجه. كند مي از آن استفاده كرديم، تأييد

تـوانيم درك   سـادگي مـي  مدنظر قرار دهيم، به» بستن باب مخاطره منجر به نزاع در معامالت است

ويژه پس از فـرض وجـود خيـار،    كنيم كه مسئله توانايي تحويل، از اين جهت، چيزي نيست كه به

توان به آن براي تثبيت اين شرط اسـتناد   رغم صحت اين حديث، نمي ابراين بهمنجر به نزاع شود؛ بن

توان در بسياري از مواردي كه با اين معنا همـاهنگي نـدارد،    كرد و اگر اين استدالل تمام باشد، مي

 .استناد به قاعده غرر را كنار گذاشت

 
  به صفات كيفيشمول غرر نسبت  -2

بار و آزمايش در مورد ويژگيهايي كه ارزش مبيع با تغيير آنهـا  اين مسئله تحت عنوان ضرورت اخت

  .كند، مطرح شده است تفاوت پيدا مي
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شيخ انصاري يادآور شده كه در زمينه توقف ارتفاع غرر بر علـم، تفـاوتي بـين ايـن اوصـاف و      

ـ   ويژگيها و بين اندازه ا گيري عوضين از راه پيمانه كردن، وزن كردن و شمارش نيست و توصـيف، م

سازد، اما دربـاره ويژگيهـايي مثـل طعـم، بـو، رنـگ و        مند مستغني مي را از آزمايش موارد ضابطه

  .توانيم به وصفشان اكتفا كنيم انضباط نيستند، نميكيفيتهاي آن، كه قابل

شـد آن را بـا    البته، اگر منظور او از آزمودن اوصاف، فقط استعالم صحت و فساد كاال بـود، مـي  

كلمات اصحاب در جواز خريد مبتني بر توصيف كاالهايي كه طعـم و بـوي    وصف صحت خريد و

شـيخ بعـد از نقـل كلمـات اصـحاب و آنچـه از آن       . آنها موردنظر است، بر همين معنا حمل كـرد 

انصاف آن است كه مطلـق عيـب، اگـر مشـتري     «: كند گونه بيان ميآيد، خالصه نظرش را اين برمي

بايد با احراز سالمت آن به وسيله آزمودن يا توصيف كردن يـا   متوجه آن باشد و در آن شك كند،

تواند جاي توصيف را بگيرد،  يا انصراف يا اجـراي   تمسك به اطالق، اگر فرض شود كه اطالق مي

ق، 1375انصـاري،  (السالمه، رفع غرر شود و در اين موضوع هيچ فرقي بـين عيبهـا نيسـت    اصالة

201.(  

نظر گرفتن تفاوت در ويژگيهاي كمي و كيفي را با ايـن عنـوان كـه     امكان در) ره(حال آنكه امام

اند؛ به اين ترتيب كه ظاهر نهـي از بيـع    شمول غرر بر ابهام در كميت است و نه كيفيت، مطرح كرده

گيرد؛ يعنـي ذات ثمـن و    غرر، عبارت از وجود غرر در همان چيزي است كه مبادله آن صورت مي

بنابراين ويژگيهايي كه در شمار كيفيات بـه  «: شود ي آن، بها تحويل ميمثمن و در واقع آنچه در ازا

به عنوان كاال  –روند، از آنجا كه در مبادله دخيل نيستند، از ماهيت كاالي خريداري شده  شمار مي

و نيز از ماهيت بيع خارج هستند، برخالف صفات كمي كه هر كـاهش يـا افزايشـي در كميـات،      -

شود و بنابراين بيع در صورت كم شدن مقدار كـاال و بـه    موجب كاهش يا افزايش در خود كاال مي

ـ «شـود بلكـه گـاهي     گردد، ولي در تفاوتهاي كيفي، باطل نمي همان اندازه، باطل مي ثابـت  » ارخي

  ).3/351ش، 1368امام خميني، (» شود مي

  :تفكيك استبراي توضيح مسئله در اين امر، موضوع به موارد زير قابل



  آن بر معامالتگذاري نفي غرر و ميزان اثر دليل

   
45

توانـد در مـورد اسـب يـا      اين مي. به خود مبيع، با علم به ويژگيها و بهاي آنجهل نسبت ) الف

  .استر، مصداق داشته باشد

  .به كميت متصل يا منفصلجهل نسبت ) ب

  .به كيفيت از قبيل طعم، بو و رنگ با حفظ وحدت در قيمتجهل نسبت  )ج

  .به پيامدهاي مترتب بر آنجهل نسبت ) د

  .هاي ديگر به قيمت، ضمن علم به جنبهجهل نسبت ) هـ

باشد، تنها شامل مورد اول و ) ثمن و مبيع(گويد كه اگر نهي از غرر فقط در مورد ذات  گاه ميآن

آن را تعميم دهيم، ديگر وجهي براي بيان يا عدم بيان اوصاف كيفـي كـه قيمـت    شود و اگر  دوم مي

آيا اين . پردازد سپس به استنباط موضوع از روايات مي. ماند كند، باقي نمي متناسب با آنها تغيير مي

نهي، نهي از بيعي است كه در آن غرر باشد يا نهي از بيعي است كه در مبيع آن غرر وجـود داشـته   

در اين حالت، معناي آن نهي از بيع مجهول است يا منظور بيعي است كه غرر در متعلـق آن   باشد و

  اي كه مراد از آن، عين كااليي باشد كه مورد فروش قرار گرفته است؟ گونهوجود داشته باشد؛ به

شود و با احتمـال   به ذات و صفات كمي ميبنا به احتمال اول و دوم، نهي مختص به جهل نسبت 

بـه عـدم نيـاز بـه      گاه احتمال اول را با توجـه آن. كند گفته، مورد پيدا مي، همه فرضهاي پيشسوم

  .شود دهند و پس از آن، احتمال بعدي مطرح مي تقدير، ترجيح مي

بـه   سپس گروهي از روايات را كه احتماالً با استناد به آنها، بطالن بيـع تـوأم بـا جهـل نسـبت     

يابد  برداري نمي كند ولي چيز قابل بهره جنبه كمي ندارد، بررسي مي كيفياتي كه موردنظر عقالست و

بـه غيـر ذات   انصاف آن است كه اعتبار علم نسـبت «: فرمايد گيري كرده و مي و در پايان نيز نتيجه

توانيم ويژگيهـايي   نهايت امر آنكه مي. قبولي نداردگردد، دليل قابل مبيع و ويژگيهايي كه بدان بازمي

عم و رنگ را كه بخش اعظم ماليت چيزهايي كه ايـن اوصـاف هـدف اصـلي از خريـد      چون بو، ط

دهد، دخيل دانسته اما مراتب كمال، صحت و عيب را اگر بخش معظم ماليت را  آنهاست، تشكيل مي

از بين نبرد، دخيل ندانيم بلكه شكي نيست كه بايد عدم فساد كاال از عيوبي كه ماليت آن را از بـين  
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» م آن به ماليـت مبيـع اسـت   خاطر تحقق بيع كه قواخاطر غرر بلكه بهاز شود ولي نه بهبرد، احر مي

  .زند از نظر امام، اين مقدار ابهام نيز زياني به اصل بيع نميبنابراين  )3/359همان، (

  :شود درواقع در اينجا دو حالت وجود دارد كه حكم با اختالف آنها دگرگون مي

توان به اطالق تمسك كرد و اگر تخلف  در اينجا مي. و فساد باشداول؛ اينكه وصف مقوم صحت 

  .شود از صحت واقع شد، براي رفع نزاع و خطر خيار، ثابت مي

گونـه از اوصـاف بـر مراتـب      از آنجا كه ايـن . دوم؛ اينكه خود وصف مقصود اصلي در بيع باشد

شود؛ پـس بايـد    ملي منجر ميافزايد، از مواردي است كه جهل در آن به نزاع معا صحت و فساد مي

در غير ايـن صـورت،   . كاال را از اين جهت آزمود يا به طور دقيق، در صورت امكان، توصيف كرد

اند كه اگر توصيف دقيق امكان نداشت و آزمودن هم عين مبيع را فاسـد   فقها گفته. غرر محقق است

الت كاال را تا حد ممكني كه كرد، خريد آن بدون آزمودن جايز است و ظاهر آن است كه بايد ح مي

اين البتـه در اوصـاف اسـت امـا در كميـات، هـيچ       . نزاع بعد از معامله را از بين ببرد، توصيف كرد

  .كند اختالفي نيست كه بايد مقدار آن از قبل تعيين شود و ادله لفظيه بر اين مطلب داللت مي
 

  شمول دليل نفي غرر نسبت به عقود ديگر غير از عقد بيع -3

سنت تقريباً بر اين اجماع دارند كه حكـم غـرر، همـه عقـود را شـامل      دانيم، اهل ا آنجا كه ما ميت

گروهي آن را منحصر به بيع و گروهي . شود؛ حال آنكه علماي اماميه در اين امر، اختالف دارند مي

عـدم  دليل اين اختالف نظر همان ثبوت خصوص نهي از بيع غـرر و  . دانند نيز شامل همه عقود مي

قياس هم نزد علماي اماميه باطل اسـت و آنهـا از   . ثبوت نهي از همه انواع غرر در همه عقود است

دهند؛ مگـر آنكـه كسـي قائـل بـه لغـو قطعـي         طريق قياس، اين حكم را به ساير عقود تعميم نمي

خصوصيت از بيع باشد يا مدعي شود كه عمل فقها، ضعف سند حديث مرسل نبـوي را كـه نهـي از    

كنند كه احتمـال دارد نهـي در    آنها به اين موضوع نيز اعتنا نمي. سازد كند، جبران مي غرر مي مطلق

اي بـا ابطـال    اينجا از مطلق خدعه و فريب باشد؛ بنابراين نهي مولوي، نهي از فريب است و رابطـه 

  .معامالت غرري ندارد
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مسـئله  (ر كتاب الشركه و د) 13مسئله (در كتاب الضمان » الخالف«هر حال شيخ طوسي در به 

. انـد  در كتاب الشركه به اين حديث مرسل و مطلـق اسـتناد كـرده   » غنية النزوع«زهره در و ابن) 6

نيز اين تعليـل   االسالمدعائمهمچنان كه در روايت . توان ادعاي انجبار را مطرح ساخت بنابراين مي

  ).2/21تا، ، بيحيونابن(» است شود، غرر چون مجهول و ناشناخته است و كم و زياد مي«آمده كه 

استفاده از اين روايت را هم از نظر سند و هم از نظر داللت داراي اشكال دانسته اسـت؛  ) ره(امام

ويژه آنچه به اركـان آن  ولي فقها عموماً ملتزم به اعتبار معلوميت در همه جهات مربوط به عقود، به

  ).9/29-10ش، 1368مطهري، (اند  گردد، شده بازمي

بسا باعث اطمينان از لغو خصوصيت بيع و تعميم آن بـه تمـامي عقـود، شـده     چنين توافقي، چه

  .ويژه با مشاهده تطبيقات فراوان معنايي و نه لفظي آن در احاديث نبوي است؛ به

شيخ انصاري يادآور شده كه آنچه بر زبان اصحاب جاري شده، نفي غرر است، بدون اختصاص 

ا عالوه بر عقود معوض از قبيل اجاره، مزارعه، مسـاقات و جعالـه، درمـورد    به بيع تا جايي كه آنه

طور مرسل به) ص(اند و از قول پيامبر اكرمعقود غيرمعوض همچون وكالت نيز به آن استدالل كرده

  ).188ق، 1375انصاري، (اند كه آن حضرت، از غرر نهي كرده است اظهار داشته

حظه عمومات صلح و مـواردي كـه بـه توسـع در آن شـناخته      آنچه از سخنان فقها و نيز از مال

آيد، آن است كه دليل نفي غرر در عقد صلح جاري نيست؛ زيرا در ايـن عقـد، بنـابر     اند، برمي شده

شايد بتوان گفت حدوث غرر به معنايي كه ما گفتيم و از مجموع ادله استفاده . گذشت از غرر است

  .يعت صلح با خطر نزاع معاملي سازگاري نداردكرديم، در صلح متصور نيست؛ زيرا طب
 

  سنت درباره غررنظر اهل

  :را به اين شرح، آورده است) غرر(المعارف فقهي كويتي، برخي تعاريف مذاهب از اين مفهوم دايرة

  :غرر در اصطالح فقها، تعريفهاي گوناگوني دارد«

  .ز نظر حنفيها، آن چيزي است كه دانستن آن بر تو پوشيده استا
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برخي مالكيها نيز ترديد ميان دو امر، يكـي مطلـوب و ديگـري خـالف آن را در تعريـف غـرر       

  .اند آورده

دانند كه سرانجامش بر تو پوشيده است يا ترديد در ميـان دو موضـوع    شافعيها آن را چيزي مي

  .تر ترس بيشتري به همراه دارد كه موضوع غالب

داننـد و آن، عبـارت اسـت از     رادف با يك معنا مـي برخي مالكيها نيز غرر و خطر را دو لفظ مت

دانند؛ خطر، آن چيزي اسـت كـه    محققان آنها اين دو لفظ را متباين مي. آنچه عين آن مجهول باشد

كه گفته شود اسب خود را در مقابل سودي كه فردا خواهم برد، بـه  وجودش متيقن نيست همچنان 

يقن ولي پايانش مورد ترديـد باشـد، همچـون    من بفروش، ولي غرر آن چيزي است كه وجودش مت

  .»فروش ميوه باالي درخت پيش از رسيدن آن

يكي آن چيزي كه به اصل مورد عقـد  «: منبع مذكور سپس يادآور شده كه غرر بر دو نوع است

اش در تحويل مربوط شود كه موجب بطالن بيع اسـت و ديگـري آن    يا مالكيت فروشنده يا توانايي

مورد عقد، مقدار، بها يا مدت آن كه معلوم نباشـد بـازگردد، كـه محـل خـالف      چيزي كه به وصف 

شـرح العنايـة علـي    ؛ 6/136، فـتح القـدير  : به نقل از 9/186ق، 1414، الموسوعة الفقهية(» است
  .)3/55، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير؛ 6/136، الهداية

 از بيوعي كـه بـه  ) ص(نهي پيامبر اكرمبا توجه به «: سنت معتقدندبرخي انديشمندان معاصر اهل

و مالحيق ) بچه شترهاي نر(عنوان مصداق بيع غرري از آن نام برده است، مثل نهي از بيع مضامين 

مرواريدي كـه  (و ضربه الغائص ) آنچه از تور صياد بيرون آيد(و ضربه القانص ) بچه شترهاي ماده(

از رسيدن آن و نيـز آنچـه فقهـا در مـورد     و فروش ميوه بر درخت پيش ) كند غواص استخراج مي

اند، همگـي در واقـع مصـداق     رغم وجود جهالت به هنگام عقد يادآور شده شرط توانايي تحويل به

نهي از غرر است و داللت بر نوع مقصود دارد و نيز با توجه به اينكه به اتفاق مذاهب، كمتر اعمـال  

داشته كه غـرر نهـي شـده، نـوع فـاحش و      بشري است كه از ريسك و مخاطره خالي باشد، مقرر 

آورد كـه سـود و زيـان     اي كه عقد را همچون قمار محض درمي گونهمتجاوز از حد طبيعي است، به

  .طرفين، بستگي به شانس دارد
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گاه به صرف جهالت بـه  كه آنها همچون ديگران هيچ در مورد جهالت، بر نظر حنفيها تأكيد كرده

اند، بلكه ميان جهالتي كه منجر به مشكلي در جهت اجراي عقـد   دادهبطالن عقد يا فساد آن حكم ن

مثال جهالت نـوع  . اند شود و جهالتي كه در اجراي عقد هيچ تأثيري نداشته باشد، تفاوت قائل شده

اي كه  چيزي را به تو فروختم، همچون فروش گوسفند نامعيني از گله: اول آن است كه كسي بگويد

ا يكديگر تفاوت دارند، چنين بيعـي صـحيح نيسـت؛ زيـرا در آن جهـالتي      هركدام از گوسفندانش ب

مطرح است كه حجت هردو گروه در آن برابر است و مثال جهالت نوع دوم آن است كـه كسـي در   

در ازاي بدل معيني، مصالحه كند؛ ) داند كه مقدار و نوع آن را نمي(مورد تمامي حقوقي كه بر اوست 

شود؛ زيرا جهالت در ايـن حالـت مـانع نيسـت،      ق وي ساقط ميچنين صلحي درست است و حقو

چون حقوق در حالت سقوط، نيازي به تنفيذ ندارد و بر همين مبنا صحت وكالت عـام را بـرخالف   

  .)52و51ق، 1404زرقاء، ( »اند نظر شافعيها، نتيجه گرفته

ه مرحوم شيخ انصـاري  اگر  به آنچ. گيريهاي خود از بحث لغوي بازگرديم در اينجا بايد به نتيجه

) ره(ذكر كرده كه نهي شارع، از باب سد مخاطره منجر به نزاع در معامله بوده است و نيز آنچه امـام 

بيان فرموده كه نهي مختص مصب عقد، يعني ثمن و مثمن و صفات كمي آن است، توجه كنيم و اگر 

نيز بـدانيم، خـواهيم ديـد كـه     بنا را بر توسعه بگذاريم و آن را شامل صفات كيفي منظور متعاقدان 

  .هاي زيادي نيز وجود دارد رغم وجود تفاوتهايي ميان اين دو نظر، تشابه به

و هم مصطفي زرقاء، به صحت قرارداد بيمه و حتي تجديد بيمه كه امـام در مسـئله   ) ره(هم امام

  .دهند فتوا مي ،)2/611ش، 1375خميني، امام (كنند  مسائل مستحدثه مطرح مي 10شماره 

روشن است كه در عقد بيمه، ريسك و احتماالت بسياري هست، ولي از آنجا كه همه اموري كه 

اين امـور عبارتنـد   . امام يادآور شده، در عقد بيمه معين هستند، جايي براي غرر مبطل وجود ندارد

ـ معين شدن فرد بيمه شده و طرفهاي قرارداد و مبلغ پرداختي از سوي بيمه: از ر و شونده و نوع خط

توان از راه ضمانت معوضه آن  الزم نيست مبلغ بيمه معين شود، هرچند مي. زمان آغاز و انجام بيمه

  ).2/609همان، (ه معوضه آن را جاري ساخت را به دست آورد يا به نحو صلح يا هب
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 )در قسطهاي بيمـه (جهالت در آن «: گويد زرقاء نيز قرارداد بيمه را به همين دليل قبول كرده، مي

كه روشن است از نوع غرر غيرمانع است؛ زيرا مبلغ هر قسط به هنگام سررسيد آن معلـوم  چنانآن

گـر متعهـد بـه     شود ولي مـادامي كـه بيمـه    است و ميزان مجموع اقساط است كه شامل جهالت مي

شـونده بـه مـثالً خـانواده وي در زمـان مشـخص       هنگام فوت بيمهپرداخت تعويض مورد توافق به

زرقـاء،  (» باشد، مانعي براي اجراي عقد وجود ندارد، هرچند تعداد اقساط كم يا زياد باشدقرارداد 

  .)52ق، 1404
 

  مقتضاي قواعد اصولي در صورت ترديد در مفهوم غرر

وقتي در مفهوم غرر اختالف پيش آيد، در حقيقت مورد آن ارتباط كامل با مسئله اصـولي معـروف   

پيـدا  » ي مفهومي مخصص منفصل هنگام دوران بين اقل و اكثرها جواز تمسك به عام در شبهه«به 

  .كند مي

: اكرم كل عالم، سپس دليل منفصلي بگويد: شود، مثل اينكه موال بگويد گاهي دليلي عام وارد مي

ال تكرم الفاسق من العلماء، و ما در مفهوم فاسق شك كنيم كه آيا فقط كساني هستند كـه مرتكـب   

در اينجا دوران بين اقل و اكثـر اسـت و علمـا    . ست از آنها و مرتكبان صغيرهاند يا اعم ا كبيره شده

در ) كه متيقن اسـت (اند كه در اين مورد، تمسك به عام براي وارد ساختن ماعداي اقل  يادآور شده

  .حكم عام صحيح است

اقـل  اگر امر مخصص منفصل بين : گويد ميرزاي نائيني، يكي از بزرگان اصولي، در اين زمينه مي

و اكثر مردد شد، نسبت به اكثر، عام بر حجيت خـود بـاقي اسـت و اصـالةالعموم در آنجـا جـاري       

زيـرا در  . شـود  شود و حجيت عام فقط در خصوص اقل، كه تخصيص آن يقيني است، ساقط مي مي

العموم و عدم تخصيص است، زيـرا  مورد اكثر شك در تخصيص است و مرجع در اين هنگام، اصالة

أكرم العلماء، سـپس بگويـد ال تكـرم فسـاق     : پس اگر موال بگويد. قبالً منعقد شده استظهور عام 

العلماء و معناي فاسق بين خصوص مرتكب كبيره يا اعم از او و مرتكب صـغيره در ترديـد باشـد،    

نسبت به مرتكب كبيره، عام از حجيت ساقط است، زيرا به هر حال علم به خـروج آن داريـم، امـا    
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كب صغيره، شك در خروج وجود دارد و مقتضي اصالةالعموم، عدم خـروج مرتكـب   نسبت به مرت

  .صغيره است

آنچه از تحت پوشش عام خارج شده است، عنوان فاسق اسـت نـه خصـوص    : اگر اشكال شود

) فاسق(مرتكب كبيره و عام نسبت به عنوان فاسق، كبراي كلي نيست، زيرا علم داريم كه اين عنوان 

بـه فـرد مشـكوك بـاقي     العموم نسـبت  است؛ پس مجالي براي تمسك به اصالةاز عام خارج شده 

  .ماند نمي

آنچه از تحت پوشش عام خارج شده است، مفهوم فاسق نيست، بلكه فاسق : گوييمدر پاسخ مي

واقعي است و از آنجا كه معلوم نيست مرتكب صغيره در ذيل فاسق واقعي قرار دارد يا نه، المحالـه  

العمـوم خواهـد   ام نسبت به آن، مورد ترديد و شك است؛ بنابراين مرجع، اصالةتخصيص خوردن ع

  .)2/524ق، 1421ني، كاظمي خراسا(بود 

در دوران بين اقل و اكثر، اگر مخصص منفصل باشد، حـق آن  : گويد باره عالمه مظفر ميدر اين 

معنـا كـه تمسـك بـه      كند، به ايـن  به عام سرايت نمي) مفهومي» شبهه«در (است كه اجمال خاص 

اصالةالعموم براي تحت پوشش قرار گرفتن ماعداي اقل در حكم عام، صحيح است و دليل آن نيـز  

بنابر آنچه گذشت، آشكار است؛ زيرا ظهور عامِ مخصص، با دليل خاص منفصل از آن، قبالً منعقـد  

پس اگـر دليـل   . ستالحجتين اشود، از باب تقدم اقوي شده است و اگر دليل خاص بر آن مقدم مي

خاص در بيشتر از قدر متيقّن اجمال داشت، در آن مقدار زائد، حجت نيست؛ زيرا بنابر فرض، دليل 

. گـردد  خاص مجمل است و ظهوري ندارد پس حجيت آن به قدر متيقّن كه اقل باشد، محدود مـي 

گـردد كـه از    تواند مزاحم ظهور عام، در شمول به همه افرادش چگونه مي] دليل خاص مجمل[اين 

) كه دخولش در افراد خاص مـورد ترديـد اسـت   (جمله آن افراد، قدر متيقّن خاص و قدر زايد آن 

تر از عام، از تحت پوشش آن خارج شـد، قـدر    باشد؟ پس هنگامي كه قدر متيقّن با دليلي قوي مي

نـد  ما زايد براي تحت پوشش حجيت عام قرار گرفتن و مشمول ظهور آن شدن، بدون مـزاحم مـي  

  ).و ساير كتابهاي علم اصول 2/81ق، 1418حكيم، : ك.نيز ر. 1/130م، 1959مظفر، (



  1شماره  - فقه مقارنفصلنامه دو

 

52

اين در جايي است كه شبهه مفهومي باشد، اما اگر مفهوم خاص، واضح و روشن باشـد و مـا در   

برخـي از  . تحقّق مصداق آن در موردي، شك داشته باشيم، در جواز تمسك به عام اختالف اسـت 

) على اليد ما أخذت حتـى تـؤدى  (جواز تمسك هستند، همچنان كه در قاعده يد اصوليان، قائل به 

آيد و شك در يد كسي كه مسئول مالي است كه آيا يد او يد اماني است و يا يد غير اماني  پيش مي

اند ولـي مرحـوم مظفـر     ، برخي تمسك به عام كرده و فتوا به ضامن بودن يد مشكوك داده)عادي(

از آنجا كه مخصـص حجتـي   : دليل ما بر اين حكم آن است كه: گويد رده و ميحكم به عدم جواز ك

شود كه حكم عام را بـه بـاقي افـرادش محـدود سـاخته و در       تر از دليل عام است، سبب مي قوي

بخشي از مدلولش، حجيت آن را برداريم و دخالت فرد مشكوك در تحت پوشش عام يا خروج از 

 پـس در  ؛لتي بر ورود فرد مشكوك در موارد حجيت خود نـدارد آن موردترديد است و عام نيز دال

انطبـاق  هرچنـد   ،گونه كه در دليلشان گفتنـد آن ،نتيجه عام در فرد مشكوك حجت بالمزاحم نيست

االنطباق بودن حجيت عام بـر  معناي معلوم عام بر آن معلوم است ولي اين، معلوم االنطباق بودن، به

حجت عـام  ) 1: ه در اينجا دو حجت معلوم، بنابر فرض، وجود داردنتيجه اينك. فرد مشكوك نيست

فرد مشـتبه  . حجت مخصص، كه در مدلول خود حجت است) 2. كه در ماعداي خاص حجت است

البته در اينجا تفصيالتي هست . )1/132همان، (و مشكوك، مردد بين اين حجت و آن حجت است 

  .گرديم لب اصولي، به بحث غرر برميبا تحقق اين مط .كه بايد به محل آن رجوع شود

» بِـالْعقُود  أَوفُوا«كند، مثل آيه شريفه  اي عام وجود دارد كه بر صحت عقود عرفي داللت مي ادله

اي كـه عـرف آن را    روشن است كه خطاب خداوند، متوجه عرف است؛ پس هر معامله). 1مائده، (

  .عقد دانست، تحت پوشش اين خطاب است

طور منفصل وارد شده كه عقدهاي ربوي، غـرري، صـوري و   وم، مخصصاتي بهنسبت به اين عم

اگـر ايـن   . سازد عقدهايي را كه در آن اكل مال به باطل است، از تحت پوشش اين عموم خارج مي

آيد، مثل موضوع ربا كـه مـراد از آن،    ادله مخصصه داراي مفهومي روشن باشند، مشكلي پيش نمي

اگر شكي در پيش باشد، شك . ت و درباره آن اتفاق نظر وجود داردقرض همراه با سود، روشن اس
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در مصداق است، يعني شبهه، مصداقي است كه تمسك به عـام در مـورد آن ممكـن نيسـت و نيـز      

  .طور است عقود صوري كه در مفهوم آن شكي نيستهمين

چيـز متبـاين،    شك در مفهوم باشد و آن مفهوم مردد بين اقل و اكثر باشـد، نـه بـين دو   اما اگر 

طور دقيق در مورد اكل مال بـه  اين حالت به. پذير است تمسك به عام در ماعداي قدر متيقن امكان

همچنـين ديـديم كـه دربـاره     . دقت معلوم نيستباطل صادق است؛ زيرا موارد اكل مال به باطل، به

از آن اسـت و   مفهوم غرر اختالف، بسيار است كه آيا جهالت منجر به نزاع  مـالك اسـت يـا اعـم    

  ... .شود يا جهالتي منظور است كه همراه با خدعه باشد و  شامل همه انواع جهالت مي

عنوان مثال به عقد بيمه نگاهي بيندازيم، شكي نيست كـه در برخـي از اطـراف آن شـك     اگر به

وجود دارد ولي دقت در حسابهاي عملياتي و تعيين حد اعالي خسارتهاي پرداختي و شروط دقيق 

طور قطع به بر اين، عقد بيمه به عالوه. كند مند مي راي حالتهاي مختلف آن، جهالت را تقريباً ضابطهب

  .شود و نيز اين عقد، حتي در صورت تجاري آن، طبيعتي تعاوني دارد تنازع منجر نمي

رد دهيم كه در يكي بيمه رواج دا اي اجمالي بين دو جامعه انجام  براي تأكيد مطلب، اگر مقايسه

بينيم اين دو جامعه از نظر تعاون و همكاري در يك سطح اي وجود ندارد، مي و در ديگري بيمه

  .نفسه در معامالت تعاوني مثل هبه مورد مسامحه قرار گرفته استدانيم كه غرر في نيستند و ما مي

عـام را   سازد كه عقد بيمه، به عنوان مثال، از آن قدر متيقن نيست كـه  همه اين مطالب روشن مي

  .پذير است طور قطعي تخصيص داده باشد، پس تمسك به عام در مورد آن امكانبه

بر آنكه استنباط جواز اند، داليلي بر صحت آن دارند؛ عالوه  فقهايي كه عقد بيمه را جايز شمرده

يا صلح يا حتي براساس مبادله بين اقسـاط و عنصـر    3»هبة معوضه«يا » هبة الجزاء«آن براساس 

نيـز  » عقـد حراسـت  «پذير است و براي آن نظايري مثل  ن كه در عرف امر مطلوبي است، امكاناما

  .واهللا اعلم. وجود دارد
  

                                           
ـ  . هاي اسالمي جانشين براي عقد بيمه بر همين پايه مطرح شده استحل عجيب آنكه تمامي راه .3 ر خـود بيمـه   پس چـرا آن را ب

  سازي از ربا، اجرا نكنيم؟تجاري، طبعاً پس از پاك
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