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چكيده

دربارة قاعدة نفی غـرر دو قرائـت عـا و خـا

وجـود دارد .از ایـن جهـت سـ

دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعدة نفـی غـرر شـل گرفتـ اسـت :دیـدگاه اول
نفی غرر را مختص ب بیع و اجاره میشناسد؛ دیـدگاه دو معاوضـا را مشـمول
مفاد نفی غرر عنوان میکند؛ دیدگاه سو اطالق قاعـده را پذیرفتـ اسـت و نفـی
غرر را در تمامی عقود الز میداند .در نتیجة این اختالف نظر این پرسـ مطـر
است ک آیا غرر از عقد نلا نهی شده اسـت یـا خیـر؟ بـ ویـژه کـ در ماهیـت
نلا اختالف نظر است ک آیا احلا معاوضا در مورد نلا نیـز جریـان دارد
یا خیر؟ و آیا بین نلا دائـم و موقـت از جهـت احلـا معاوضـا و نفـی غـرر
تفاو هست یا خیر؟ در این مقال سعی شده جایگاه قاعـدة نفـی غـرر در نلـا
مشخص شود و با رجوع ب مواد قانونی معلو گردد رویلرد قانون گذار پـذیرش
کدا دیدگاه فقهی بوده است.
واژههاي كليدي

قاعدة نفی غرر ،نلا دائم ،نلا موقت ،حقوق ایران.

بیا مسئله
قاعدة نفی غرر ازجمل قواعد شناخت شده در حوزة معامال ب ویژه عقد بیع و اجـاره اسـت
ک زیربنایی برای ایجاد روابط حقوقی بدون مخاطره ب شمار می رود .مسـتند روایـی آن دو
قرائت عا و خا

دارد :در بعضی نسخ ها ب صور «نهی النبی

و در برخی دیگر ،این روایت ب شل «نهی النبی

عن بیع الغـرر» آمـده

عن الغرر» بیان شده است .قرائت اول

قاعده را ب عقد بیع محدود می کند و قرائت دو  -بنا ب اطالق حدیث  -تمامی عقود را در
بر میگیرد .دراینمیان شناخت جایگاه عقد نلا نسبت ب قاعدة نفـی غـرر ضـرور دارد؛
ب ویژه ک بسیاری از کتاب های فقهی نلا غرری را نهی میکنند و لزو نفی غرر را مبنای
برخی از احلا عقد نلا اعال مینمایند؛ درحالی ک وجهـة عبـادی عقـد نلـا  ،آن را از
قراردادهای دیگر متمایز می کند .ب همین سبب نیز حقوق قراردادها تنها از آثار مالی نلـا
سخن میگوید .البت حساسیت های آثار مالی نلـا نیـز درگـذر زمـان فزونـی یافتـ اسـت.
مسامح ای ک در آثار مالی نلـا نـزد عـرف صـور مـیگرفـت ،اکنـون رنـ باختـ و
سختگیری عرف دربارة این آثار بیشتر شده است .از این جهت باید مشـخص شـود کـ چـ
ارتباط و نسبتی بین قاعدة نفی غرر و عقد نلا وجود دارد؟ آیا قرائت عا قاعده برای عقد
نلا همان آثار را دارد ک قرائت خا قاعده بـر عقـد بیـع دارد؟ قاعـدة نفـی بیـع غـرری
خریدار و فروشنده را موظف میکند دربارة صفا مبیع آگاهی کافی کسب کننـد و کیـ
و وزن مورد معامل را دقیق اندازه گیری کنند تا غرر ب عرصة عقد بیع وارد نشود .حـال آیـا
قرائت عا قاعدة نفی غرر چنین وظایفی را برای دو طرف عقد نلا الز میداند؟ آیا نفی
غرر در نلا ب معنای لزو آگاهی یابی دربارة تمامی جزئیـا مهریـ و آگـاهی کامـ بـ
صفا و ویژگیهای همسران است؟
مقالة پی رو در صدد است با مراجع ب متون فقهی ،گزارشـی از جایگـاه فقهـی قاعـدة
نفی غرر در نلا را بیان کند ،سـس تـأثیر آن را در قـانون و اندیشـة حقـوقدانـان بررسـی
نماید .در این راستا نخست ب متون فقهی مراجع میگردد تا مشخص شـود مطـابق دیـدگاه
فقها ،قاعدة نفی غرر چ عقودی را در بر می گیرد؟ و از نظر ایشان قاعده تنها شام عقد بیع
است یا صرفاً در معاوضا جریان دارد یا آنل ب نحو عا دربارة همة عقود جـاری اسـت؟
بنابراین الز است ماهیت عقد نلا مشخص شود و اینل آیا نلا عقدی معاوضی قلمداد
میشود یا خیر؟ پ
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از این دو مقدم  ،جایگاه قاعـدة نفـی غـرر در نلـا دائـم و سـس

در

نلا موقت بررسی میشود .دلی تفلیک این دو نوع نلا  ،تفاو آثـار آنهـا از یلـدیگر
است؛ زیرا این احتمال وجود دارد ک نوع جریان قاعدة نفی غرر با هرکدا از ایـن دو قسـم
نلا  ،ناهمانند و متمایز باشد و در پایان کوش میشود با رجوع ب متون قـانونی و سـخنان
حقوقدانان ،نق قاعدة نفی غرر در آثار حقوقی نلا بیان شود.
 .2قلمرو قاعدة نفی غرر
تنها عقدی ک قاعدة نفی غرر ب طورمسلّم بر آن حاکم است ،عقد بیـع اسـت .علـت آن نیـز
وجود روایت مشهور نبوی «نهی رسول اهلل

عن بیع الغرر» است؛ درحـالی کـ لـزو نفـی

غرر در معامال دیگر مورد بحث است .در میـان سـخنان فقهـا سـ دیـدگاه دربـارة قلمـرو
قاعدة نفی غرر وجود دارد:
 .8انحصار قاعده ب عقد بیع و اجاره؛
 .2انحصار قاعده ب عقود معاوض ای؛
 .3اطالق عا قاعده.
بر اسـا دیـدگاه اول ،قاعـدة نفـی غـرر فقـط بـرای بیـع غـرری سـندیت و حجیـت دارد و
موضوع روایا ناهی غرر ،منحصر در عقد بیع است .البت این قاعـده بـر عقـد اجـاره نیـز حـاکم
است؛ زیرا بر لزو نفی اجارة غرری ،حتی در میان اه سنت نیز توافق جمعی وجود دارد .افـزون
بر اینل از جانب امامان معصو ردعی بر لزو نفی غرر در اجـاره وجـود نـدارد؛ درحـالیکـ
هیچ دلی محلمی برای حجیت قاعده ب نحو اطالق وجود نـدارد؛ بنـابراین از قاعـده ،جـز بـرای
بیع و اجاره نمیتوان بهره برد (شبیرى زنجانی8489 ،ق ،ج.)0886 ،22
در مقاب  ،دیدگاه دو بر این نظـر اسـت کـ عقـودی همچـون عقـد بیـع کـ معاوضـ ای یـا
مغابن ای هستند ،نباید ب نحو غرری واقع شوند .همان گونـ کـ صـاحب حاشـیة ملاسـب اشـاره
میکند ک فقط عقود مبتنی بر مغابن مانند اجاره و صـل در مقـا بیـع مـیتواننـد مشـمول قاعـده
شوند .دلی آن نیز اجماعی است ک بر بطـالن معـامال غـرری داللـت دارد کـ قدرمسـلّم آن
عقود معاوض ای و مغابن ای است (طباطبایی یـزدی8428 ،ق ،ج .)880 ،2محقـق کرکـی نیـز
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در جـامع المقاصــد ذیـ مبحــث «معلومیـت منفعــت مــورد اجــاره» ،نفـی غــرر در اجــاره را الز
میداند؛ زیرا اجاره عقدی معاوض ای است و بنیادی مخاطرهآمیز و سودمحور دارد .بـرایناسـا
مشاهده یا ذکر وصفی ک رفع جهالت از عین مستأجره کند ،الز اسـت (محقـق ثـان8484 ،،ق،
ج،7

 .)88همچنین شهید ثانی در مسالک ،عقد ضـمان را بـ ایـن علـت کـ معاوضـ نیسـت،
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مشمول حلم قاعدة نفی غرر نمیداند( .شهید ثـان8483 ،،ق ،ج .)897 ،4واضـ تـر از همـ ،
نظر صاحب جواهر است ک فقط بیع و مطلق معاوضا را ب طورقطع برای قاعده ثابـت مـیدانـد
(نجفی8464 ،ق ،ج .)842 ،20برخی نیز احتمال دادهاند دلی لـزو نفـی غـرر در معاوضـا ،
سیرة عقال باشد؛ زیرا نزد عرف ،عقود معاوضی ب هدف نگهداری از امـوال و ارزش آن و تغییـر
در نوع مال پدیـد آمـده اسـت .در ایـن عقـود ،دو طـرف در کسـب سـود بیشـتر و ضـرر کمتـر
می کوشند؛ بنابراین تفاوتی ندارد ک این سـوداندوزی در قالـب چـ عقـدی ریختـ شـود؛ بللـ
هدف نهایی کسب عوضی است ک در تعهد طـرف دیگـر قـرار دارد (محقـق دامـاد و دیگـران،
 ،8398ج)484 ،2؛ همان گون ک شهید اول نیز هنگا معرفی قاعدة نفی غرر ،نهـی از غـرر را
در کلما اصحاب ،مختص ب معاوضا محض میداند .ایشان عقود را از نظر وصف معاوضـی
بدین شر تقسیم میکند:
اول :تصرفاتی ک هدف اصلیشان بهـره منـدی مـالی و تحصـی عـو در ازای معـوض
است ،مانند بیع ،صل و اجاره؛ بنابراین جه ب عو و منفعت در آنها جایز نیست.
دو  :تصرفاتی ک بر پایة احسان محض هستند و هیچ قصـدی بـرای بهـره منـدی مـالی و
کسب سود در آنها وجود ندارد؛ مانند صدق  ،هب و ابرا ک جه در آنها هیچ ضرری ایجاد
نمیکند.
سو  :تصرفاتی ک اهدافی فراتر از معاوضا دارند؛ ماننـد نلـا کـ هـدف اصـلی آن
الفت و مود و ایجاد خانواده است .با وجود این شارع برای آن عو در نظر گرفت است
(شهید اول8466 ،ق ،ج.)08 ،2
بنابراین از منظر شهید اول ،غرر هنگامی پدید میآید ک قصد طرفین کسب سود متقاب
باشد؛ مث بیع ک هریک از طرفین میخواهد با پرداخت کمتـرین هزینـ  ،سـود بیشـتری بـ
دست آورد؛ بنابراین اگر مشتری از جن یا وزن کاال آگاهی کام نداشـت باشـد ،گرفتـار
غرر در معامل خواهد شد؛ بر خالف صدق و هب ک واهب ب دنبال سودآوری مالی نیست؛
بنابراین جه او ب ارزش مال ،غرری را ب دنبال نخواهد داشت.
این در حالی است ک مطابق دیدگاه سو  ،شرط ایجـاد هـر عقـدی ،خـالی بـودن آن از
غرر است و این امر فقط مختص عقود معاوضی یا بیع نیست .مطابق این دیدگاه بـ دو دلیـ
قاعدة نفی غرر ناظر بر تمامی عقود است :یلی ب دلی الغای خصوصیت از بیـع در روایـت
«نهی النبی
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عن بیع الغرر» ک برایناسا

تما قراردادها مشمول احلا قاعده می شـوند

(ملار شیرازی8424 ،ق ،ج،8

 )826و دیگری اطالق موجـود در «نهـی النبـی

الغرر» ک طبق آن ،تمامی اعمال حقوقی تحت پوش

عـن

قاعدة نفی غـرر هسـتند (همـان ،ج،0

 .)29همچنین در این دیدگاه ،اشلالی بر سند «نهی النبی

عـن الغـرر» وجـود نـدارد.

این روایت هم در منابع عام و هم در کتاب هـای فقهـ ،امامیـ وارد شـده اسـت و فقیهـانی
مانند شیخ طوس ،،ابنادری

حلی ،عالم حلی و صاحب غنی بـر اسـا

آن فتـوا دادهانـد.

ازاین رو برخی برای سندیت آن ب شهر روایت نـزد مسـلمانان اسـتناد مـی کننـد (همـان).
اگرچ حجیت و اعتبار دالی این دیدگاه درخور تأم و بررسی است.
ب هرصور اکنونک اقوال فقها در قلمرو جریان قاعدة نفی غرر بیان شد ،بایـد بـ ایـن
پرس پاسخ داد ک در میان مواد قانونی و سخنان حقوق دانان چ موضعگیریهایی دربـارة
قلمرو قاعدة نفی غرر وجود دارد؟
قانون گذار برای عقد غرری تعریفی بیان نلـرده اسـت؛ ولـی نتـایج و آثـار آن در میـان
متن های قانونی ب ویژه قـانون مـدنی مشـهود اسـت؛ آن چنـان کـ هنگـا بیـان احلـا کلـی

معامال در مادة  896قانون مدنی 8،یلی از شرایط صحت معامال را معیضن بودن موضـوع
مورد معامل بر میشمرد ک یلی از آثار اصلی قاعدة نفی غرر قلنداد میشود .برخـی علـت
درج این مفاد را پیروی نویسندگان قانون مدنی از قول مشهور فقهای اسـال بیـان مـیکننـد

ک ب عقیدة مشهور فقها ،تردید در مورد معامل موجب غرر است؛ ازاینرو چنـین معاملـ ای
باط است (امامی ،8376 ،ج.)388 ،4
همچنین مادة  280قانون مدنی دربارة لزو علم ب مورد معاملـ نیـز متـأثر از قاعـدة نفـی
غرر است .این ماده آن چنان راه را بر غرر و خطر کردن در معامال بست است ک اصـ را
بر علم تفصیلی میگذارد و علم اجمالی را فقـط در مـواردی کـافی مـیدانـد کـ در قـانون
تصری شده باشد .این ماده بیان میدارد« :مـورد معاملـ بایـد مـبهم نباشـد؛ مگـر در مـوارد
خاص ک علم اجمالی ب آن کافی اسـت» .قریـب بـ اتفـاق نویسـندگان قـانون مـدنی کـ از
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فقهای نامی عصر خود بوده اند ،برایندشان از مجموعة اقوال فقهی و روایا  ،ایـن بـوده کـ
غرر نباید ب معامال راه یابد و تنهـا در برخـی قراردادهـای خـا  ،علـم اجمـالی کفایـت
 .8مادة  :896برای صحت هر معامل  ،شرایط ذی اساسـی اسـت .8 :قصـد طـرفین و رضـای آنهـا؛  .2اهلیـت
طرفین؛  .3موضوع معیضن ک مورد معامل باشد؛  .4مشروعیت جهت معامل .
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میکند؛ ب ویژه ک شیوة نویسندگان قانون مدنی این است کـ از مـوارد اختالفـی و نامسـلّم
سخن ب میان نیاورند .همین مطلب اماره ای بر جایگاه واالی نفی غرر نزد قانون گـذار قـانون
مدنی است.
سرانجا آنل قاعدة نفی غرر و آثار آن ب اعماق قانون مدنی رخن کـرده و مفـاد مـواد
قــانونی را نـ تنهــا در کلیـا  ،بللـ در مــواد اختصاصـی نیـز تحــت تــأثیر قــرار داده اســت؛
همچنانک نق

قاعدة نفی غرر در مواردی چون اطمینان نداشـتن بـ اصـ وجـود عـو ،

اطمینان نداشتن ب املان تسلیم مورد معامل و علم نداشتن ب مقدار ،جن
نمایان است.

و وصف عـو

 .1بررسی ماهیت معاوضی نکا

همچنانک بیان شد ،ب نظر برخی فقها قاعدة نفی غرر صرفاً در عقود معاوضی جریـان دارد؛
بنابراین باید بررسی کرد ک ماهیت نلا از جهت وصف معاوض چگون اسـت؟ در متـون
فقهی دربارة ماهیت معاوضی نلا س قول دیده میشود:
قول اول :در سخنان کروهی از فقها ،نلا عقـدی معاوضـی بیـان شـده اسـت؛ ازجملـ
ایشان محقق حلی است ک عقد نلا را عقدی معاوضی می داند .ایشان این مسئل را ضـمن
این حلم بیان کرده ک اگر زوجی ب واسطة حالل نبودن مال مورد مهریـ  ،نتوانـد آن را بـ
زوج تسلیم کند ،ضامن پرداخت عو (همان مهری ) می شود (محقق حلی8482 ،ق ،ج،2
 .)333همچنین مقداد حلی نفقة زوج را بر نفق خویشاوندان مقد دانسـت اسـت؛ چـون
نفق جزئی از عو عقد نلا است و خود عقد نلا نیز عقدی معاوضی قلمداد میشـود.
افزون بر اینل مهری از حقوق واجب شمرده میشود؛ خواه زوج توانگر باشـد یـا مسـتمند
(حلی8464 ،ق ،ج .)282 ،3محقق کرکی نیز در موارد بسیاری ب معاوضـی بـودن عقـد
نلا تصری کرده است .ایشان عقد اهـ ذمـ  ،مسـلمان و کـافر را بـ سـبب اینلـ نلـا
معا وض است ،در حقـوق زوجیـت برابـر مـیبینـد (محقـق ثـان8484 ،،ق ،ج.)392 ،82
ایشان در حلمی دیگر این حق را ب زوج داده ک ب ولیض خود برای ایجاد زوجیـت بـدون
مهرالمث اعترا

کند؛ زیرا نلا معاوض است (همان،

 .)847همچنین عالمـ حلـی در

ذی استحباب عقد نلا  ،آشلارا ب معاوضی بودن عقد نلا اشاره میکند« :النلـا عقـد
معاوضة فاشب البیع (عالم حل8388 ،،ق :)404 ،نلا عقدی معاوضی است؛ پ ب بیع
شباهت دارد» .صاحب ریا نیز در مسئلة حق حب زوج  ،این پرس را کـ چـرا زوجـ
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پ از تملین ،املان استفاده از حق حب را نـدارد ،چنـین پاسـخ مـیدهـد« :وألنّ النلـا
معاوضة ومت ،سلّم أحد المتعاوضین العو الذی من قبل باختیـاره لـم یلـن لـ بعـد ذلـک
حبس لیتسلّم العو اآلخر (طباطبای ،حائرى8488 ،ق ،ج :)74 ،82و چـون عقـد نلـا
معاوض است ،زمانی ک یـک طـرف بـا اختیـار خـود عوضـ را تسـلیم کنـد ،پـ از آن
[تسلیم] ،حب

برای

نیست تا عو

دیگر تسلیم شود».

افزون بر بیانا پی  ،صاحب کتاب ارزشمند جواهر ،شرط نبـودن مهریـ در هنگـا عقـد را
مانعی برای معاوضی بودن عقد نلا نمیداند و خاطرنشـان مـی کنـد« :ومنـ یعلـم کـون النلـا
معاوضة فی الواقع و إن خأل عقده عن ذکر العو  ،فجرى علی حینئذ حلمها من المطالبـة بتعیـین
العو  ،وحب المعو حت ،تسلم العو  ،وغیر ذلک مـن أحلامهـا (نجفـی8464 ،ق ،ج،38
 :)02و از آن دانست میشود ک عقد نلا درواقع معاوضـ اسـت؛ هرچنـد عقـدش خـالی از
عو باشد .پ در این هنگا  ،حلم معاوض از مطالب با تعیین عو جاری میشود و معـو
حب میشود تا عو تسلیم شود و نیز احلا دیگـر معاوضـا جـاری مـیشـود» .درحقیقـت
ایشان معتقد است ذکر مهری تنها یلی از صفا معاوضا است و بیگمان شـرط نبـودن آن بـ
معنای معاوض نبودن نیست؛ ب ویژه ک صفا دیگری همچون املـان مطالبـة عـو
حب عو در عقد نلا وجود دارد.

و حـق بـر

قــول دو  :در مقابـ  ،شــماری از فقهــا معاوض ـ دانســتن نلــا را ناصــواب دانســت انــد؛
آن چنان ک سیدمحسن حلـیم در کتـاب شـریف مستمسـک العـروة عقـد نلـا را از قبیـ
معاوضا نمیشناسد« :للـن عرفـت أن بـاب النلـا لـی مـن قبیـ المعاوضـا  ،والمهـر
المذکور فی العقد لم یلحـ فیـ عوضـیة (طباطبـای ،حلـیم 8480 ،ق ،ج :)366 ،84امـا
دانستیم ک باب نلا از قبی معاوضا نیست و مهری ای ک در عقد نلـا ذکـر شـده ،در
آن ،عوضی مالحظ نمیشود» .مال احمد نراقی نیز در باب شرط نبودن تزویج مولیعلیـ بـا
مهرالمث  ،نلا را درواقع معاوض نمیداند و برای مهریة نلا دائم ،شرطیتی قائـ نیسـت؛
زیرا مقصود اصلی در نلـا  ،بقـای نسـ اسـت (نراقـ8484 ،،ق ،ج .)809 ،80آیـت اهلل
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بجنوردی در کتاب القواعد الفقهی دراین باره اظهار داشت است کـ نلـا از معاوضـا بـ
شمار نمی رود .از نظر ایشان نلا معاوضة زوجیت و مهری نیست و نمـیتـوان تصـور کـرد
ک تعهد زوج مبنی بر پرداخت مهری  ،در برابر زوجیت یا بضع قرار گیـرد .همـانگونـ کـ
نمیتوان گفت همسران مهری و زوجیت را با هم مبادل کرده اند (بجنـوردی8489 ،ق ،ج،4
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 .)387البت مملن است گفت شود برداشت هـای فقهیـان دربـارة حقیقـت نلـا بـی از
آنل مستند ب شریعت باشد ،ناظر بر فرهن و تاریخ عصر خود بوده است؛ اگرچ این امـر
سبب نمیشود کال و عبار فقها بدین دلی نادیده گرفت شود.
قول سو  :دراینمیان بسیاری از فقها نلا را معاوضـة غیرمحضـ دانسـت انـد؛ چنـانکـ
صاحب حدائق در هنگا پرداختن ب مسئلة حق اعترا

زوج مبنی بر ازدواجی ک ولـیض او

بدون مهری  -در زمان صغیر بودن او  -ایجاد کرده است ،ب ایـن نلتـ اشـاره مـیکنـد کـ
نلا معاوضة محض نیست؛ دلی آن این است ک بضع جزو دستة اموال قلمـداد نمـیشـود
(بحرانــی آل عصــفور8464 ،ق ،ج .)243 ،23فخــرالمحققین نی ـز نلــا را  -ازآنجاک ـ
هدف اصلی آن ایجاد نس و دوری از شهوا است و مهریـ در آن هـدفی فرعـی شـمرده
مــیشــود  -معاوضــة غیرمحضــ مــیدانــد (فخــرالمحققین حلــی8387 ،ق ،ج)27 ،3؛
درحالیک هدف معاوضا مبتنی بر اکتساب و خطـر اسـت (محقـق ثـان8484 ،،ق ،ج،83
 .)26همچنین صاحب حدائق در بیـان دلیـ بـرای ایـن سـخن خـود کـ نلـا معاوضـة
محض نیست ،ب غر اصلی انعقاد عقد نلا تمسک می کند ک اهدافی چون ادامـة نسـ
و محفوظ ماندن از گناه را شام است .آن گون ک عو هـدف عقـود معاوضـ ای اسـت،
در نلا برای مهریـ چنـین قصـد و غرضـی نیسـت (بحرانـی آل عصـفور8464 ،ق ،ج،23
 .)243فاض هندی نیز ب این سبب ک مقصود اصلی در نلـا  ،احصـان و فرزنـدآوری
است ،نلا را در زمرة معاوضا محض نمیداند (فاضـ هنـدى8480 ،ق ،ج.)868 ،7
البت احتمال شب معاوض بودن نلا موقت با قوض بیشـتری در کـال مشـهور فقهـا مشـاهده
میشود؛ آن چنان ک شهید ثانی ب تفاو نلا متع با عقد نلا دائم در بـاب شـرط بـودن
مهری توج دارد .از نگاه او افزون بر تفاو هایی کـ ایـن دو نـوع نلـا از نظـر اهـداف و
اغرا دارند ،در مقایسة عنصر معاوض نیز نلـا متعـ از عقـد نلـا دائـم بـ معاوضـا
شبی تر است (شهید ثان8483 ،،ق ،ج .)439 ،7مؤید این نلت روایـاتی اسـت کـ در آن
تعابیری چون «فإنهن مستأجرا » (طوس8396 ،،ق ،ج 847 ،3حدیث « ،)438وإنما هـی
مستأجره» (همان ،حدیث « ،)439ال یلون متعة إلّا بأمرین بأجـ مسـمض ،وأجـر مسـمض( ،حـر
عــامل8469 ،،ق ،ج :)42 ،28نلــا متعـ محقــق نمـیشــود؛ مگــر ب ـ دو امــر :بـ اج ـ
مشخصشده و اجر مشخصشده» و «مهر معلو إل ،أجـ معلـو (همـان :)43 ،مهریـة
معلو تا اج معلو » وجود دارد .تمـامی ایـن روایـت هـا بـر مشـابهت بسـیار نلـا متعـ بـ
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معاوضا داللت دارند (محقق ثان8484 ،،ق ،ج)89 ،83؛ آنچنـانکـ بعضـی معتقدنـد
نلا متع رایح ای از عقـد اجـاره گرفتـ اسـت (سـبحان ،تبریـزى8484 ،ق ،ج.)00 ،2
دلی این امر آن است ک نلا دائم پیمانی معنوی  -حقوقی با هدف تشلی خانواده اسـت
ک قرآن آن را «میثاق غلـی » معرفـی مـیکنـد (دادمـرزی و محقـق دامـاد)94 ،8398 ،؛
درحالیک چنین تعابیری با گذرا بـودن عقـد موقـت سـازگاری نـدارد؛ بـ ویـژه کـ غالـب
مصادیق خارجی عقد موقت ،چند ساعت بیشـتر دوا ندارنـد و درواقـع بسـیاری از روایـا
دربارة مد ازدواج و توصی ب آن ،از عقد نلا موقت منصرف است؛ بلل ب نظر میرسد
نلا دائم با موقت در اص زوجیت معنایی یلسان ندارد و علقة زوجیت در نلا دائـم در
مرتبة باالتری از نلا موقت قرار دارد (دادمـرزی .)886 ،8393 ،از ایـن جهـت عجیـب
نیست ک مشهور فقها نلا موقت را در قرابت بیشتری با عقود معاوضی دیده انـد .از همـین
رو الز است جایگاه قاعدة نفی غرر ب طور جداگان در نلا دائم و موقت بررسی شود.
درمجموع از کلما و عبارا فقهـا مشـخص مـیشـود کـ عقـد نلـا یـک معاوضـة
محض مانند بیع نیست؛ ولیلن خالی دانستن نلا از عنصر معاوض (ب ویـژه نلـا موقـت)
نیز ب انصاف نزدیک نخواهد بود .بنابراین اگر نتوان از اینگون عبار های فقها ب حقیقـت
نلا نزد شرع رسید ،دست کم مشخص میشود ک در عرف و فرهن جامعـ  ،نلـا بـ
معاوضا شبی است؛ از همین جهت نیز ـ همچنانک بیان خواهد شد  -بسیاری از فقها دفـع
معظم غرر را در نلا الز دانست اند.
 .1جایگاه قاعدة نفی غرر در نکا دائم
چنانل بیان شد ،در مورد قلمرو قاعدة نفی غرر س دیدگاه وجـود دارد :بـر اسـا

دیـدگاه

اول ،از قاعدة نفی غرر فقط قرائت خا آن (در عقـد بیـع و اجـاره) پذیرفتـ شـده اسـت؛
بنابراین قاعدة نفی غرر در عقد نلا دائم جاری نیست .از منظـر آیـت اهلل شـبیری زنجـانی،
سندیت قاعدة نفی غرر ب نحو اطالق پذیرفت نیست و «نهی نبـی
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عـن الغـرر» بـ عنـوان

ادلة روایی مطلق قاعده پذیرفت نمیشود .البتـ ایشـان مصـطفاد یـا مضـمون بـودن قاعـده را
مشخص نلرده؛ ولی در هر صور  ،مطابق فرمای

ایشان «نهـی نبـی

عـن الغـرر» سـند

معتبری ندارد و نمیتواند دلیلی برای اطالق قاعده قلمداد شود .ایشان فقط روایتـی را معتبـر
میداند ک ب صراحت از غرر سخن گفت است ک آن روایتی منقول از حضر ثامن االئمـ
اما رضا

است« :نه ،رسول اهلل

عن بیع المضطر وعـن بیـع الغـرر(ابـن بابویـ ،8378 ،
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ج،2

 :)40پیامبر اکر

از عقد بیع مضطر و از عقد بیع غرری نهی فرمود».

این روایت ب س طریق مختلف از اشخا گوناگون در عیون اخبارالرضا نق شـده
است .اگر راجع ب یک موضوع ،س نفر مختلف ب یک نحو نق حدیث کنند ،این اطمینان
حاص م،شود ک روایت از معصـو صـادر شـده اسـت؛ بنـابراین مـیتـوان حجیـت چنـین
حدیثی را پذیرفت و آنچ را ک بر آن داللت دارد ،معتبر دانست .حدیث حاضر نیـز  -بـ
سبب آنل از س طریق و ب یک نحو نق شده است  -معتبر است و چـون بـر نهـی از عقـد
بیع غرری داللت دارد ،تنها همـین میـزان قلمـرو را بـرای قاعـده ایجـاب مـیکنـد (شـبیرى
زنجانی8489 ،ق ،ج.)0879 ،22
دلی دیگری نیز برای اثبا اطالق قلمرو قاعده ارائ شده و آن روایـا منـع از فـروش
ماه ،در نیزار است .مطابق عمو تعلیلی ک در عبار «فان من الغـرر» وجـود دارد ،نهـ ،از
غرر را می توان ب معامال غیر از بیع سـرایت داد .بـا وجـود ایـن آیـت اهلل شـبیری زنجـانی
تمسک ب عمو تعلی را برای مطلق عقود فاقد اعتبار میداند؛ زیرا در داللت مرجع ضـمیر،
ابها وجود دارد (همان.)0886 ،
حتی اگر پذیرفت شود ک قاعدة نفی غـرر معاوضـا را نیـز در بـر مـیگیـرد ،همچنـان
نمی توان نلا را مشمول حلم نفی غرر دانسـت؛ زیـرا ماهیـت نلـا بـا معاوضـا دیگـر
8

متفاو است .استفاده از عمو تعلیلی کـ در برخـی روایـا ماننـد «روایـت بیـع سـمک»
وجود دارد نیز فایدهای ندارد؛ چراک نمیتوان مرجع ضمیر را با اطمینان ب مبیع ارجـاع داد
تا بدین وسیل اثبا شود ک ب واسطة عمو تعلی  ،قاعدة نفی غرر معاوضا
میشود (همان.)0886-0879 ،

« .8وَ عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ السَّمَكِ فِي الْآجَامِ وَاللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ وَ الصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ قَالَ هَذَا كُلُّهُ

لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ وَهُوَ غَرَرٌ (تمیم ،آمدی 8384 ،ق ،ج،2
علی

دیگر را شام

 ،23حدیث  :)42و از

در مورد عقد بیع ماهی در آبگیر و شیر ندوشـیده و پشـم چیـدهنشـده در گوسـفندان پرسـیده شـد.

حضر فرمود هیچیک از اینها جایز نیست؛ ب دلی مجهول بودن و شناخت نشدن ک کمتر یا بیشـتر شـود و
این غرر است».
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آیتاهلل فاض لنلرانی نیز بر این نظر است ک دلیلی برای جریان قاعدة نفی غرر در غیر
عقد بیع یا دستکم در غیر عقود معاوضی وجود ندارد (فاض موحـدى لنلرانـ8463 ،،ق،
 )74و حتی اگر بسذیریم ک قاعدة نفی غرر در عقود معاوضی جریان دارد ،نلا عقدی
معاوضی نیست ک مشمول قاعدة نفی غرر شود (همان.)423 ،
طبق دیدگاه دو  ،قاعدة نفی غرر ب عقود معاوضی اختصا

دارد؛ بنابراین در صـورتی

میتوان نلا دائم را مشمول قاعدة نفی غرر دانست ک عقد نلـا دائـم عقـدی معاوضـی
قلمداد شود .برایناسا افزون بر فقهایی ک عقد نلا را عقـدی معاوضـ یـا شـب معاوضـ
دانست اند ،آن دست از فقهایی ک نلا را معاوضة غیرصرف مـیداننـد ،درنهایـت بـ جهـت
وجود پاره ای مشابها میان نلا با معاوضا  ،نفی غـرر را در نلـا دائـم الز مـیداننـد.
هرچند تمامی ایشان لزو نفی غـرر را در عقـد نلـا دائـم همچـون لـزو آن در عقـد بیـع
ندانست اند .آنچنانک محقق ثانی افزون بر پذیرش سرایت احلا قاعدة نفـی غـرر بـ عقـد
نلا دائم ،صرف مشاهدة مهری را برای نفی غرر در عقد نلا کافی مـیدانـد؛ زیـرا عقـد
نلا معاوض ای واقعی نیست (محقق ثـان8484 ،،ق ،ج .)26 ،83شـهید ثـانی نیـز ماننـد
محقق بر این نظر است ک معظم غرر با مشاهدة مهری رفـع مـیشـود و مـابقی چشـم پوشـی
میشود (شهید ثان8486 ،،ق ،ج.)344 ،4
بر همین اسا فاضـ هنـدی نیـز در مـواردی کـ مهریـ عـین معـیضن نیسـت و نیازمنـد
توصیف است ،ذکر وصف را ب همین میزان کـ رافـع جهالـت موجـب غـرر باشـد ،کـافی
میداند (فاض هندى8480 ،ق ،ج .)270 ،7ایشان دلی این امر را در وج دوگانـة عقـد
نلا میداند ک بر خالف معاوضا دیگر میتواند جهالت را برتابد؛ چراک مهری رکنـی
از عقد نلا نیست (فیض کاشان ،،بیتا ،ج.)272 ،2
بر این نظر برخی ادعای قطع اصحاب کرده اند .ایشان شاهد مثـالی از سـیرة رسـول خـدا
دراینباره نق میکنند کـ پیـامبر اکـر
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ازدواج بـا مهریـة قرائـت میزانـی از قـرآن را اجـازه

فرموده است؛ درحالیک میزان آن معلو نبوده یا در روایت دیگر ،رسول خدا
مشتی گند قرار داده است (طباطبای ،حائرى8488 ،ق ،ج.)86 ،82

هریة زنـان را

اما دیدگاه سو با مطلق دانستن قاعدة نفی غرر ،مفاد آن را در تمـامی عقـود (اعـم از عقـد و
ایقاع) جاری مـیدانـد .دلیـ ایـن اطـالق نیـز روایـت «نهـی رسـولاهلل
خصوصیت از «نهی

عـن الغـرر» و الغـای

عن بیع الغرر» و همچنین اجماع و شهر موجود در میان فقهاسـت کـ
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قلمرو قاعده را ب نحو عا اثبا میکند .از این جهت عقد نلا نیز شام مفاد قاعـدة نفـی غـرر
است .همانگون ک آیتاهلل ملار شیرازی در بحث لزو تعیـین و توصـیف زوج و زوجـ بیـان
می کند« :روایت "نه ،النب،

عن بیع الغرر" اگرچ روایت مربوط ب بیع است؛ ول ،مـا الغـای

خصوصیت م ،کنیم .چون بیع خصوصـیت ،نـدارد و تمـا قراردادهـا ایـن گونـ هسـتند» (ملـار
شیرازی8424 ،ق ،ج .)826 ،8ایشان در بحث تعیین مهری نیز می نویسد« :آیا ایـن حـدیث بـ
صور "نه ،النب،

عن بیع الغرر" است یا ب صور «نه ،النب،

عن الغرر"؟ اگر "عـن

بیع الغرر" باشد  -کما اینل در روایا متعـددى آمـده اسـت  -نمـ ،تـوان از آن در بـاب نلـا

استفاده کرد؛ مگر اینل کس ،الغـاى خصوصـیت کنـد کـ کـار آسـان ،نیسـت؛ چـون نلـا از
معاوضا نیست .اما روایت ،داریم ک "نه ،النب،

عن الغرر" .مرحـو شـیخ در ملاسـب در

بحث معلومیت ثمن م ،فرماید" :واألص ف ،ذلک (معلومیت ثمن) حدیث نفـ ،الغـرر المشـهور
بین المسلمین" .این روایت در کتب فقه ،ما موجود است و در کتب عام هم آمده اسـت .حـال

اگر حدیث در رابط با نف ،بیع غررى باشد ،ب درد مانحن فی نم ،خورد و اگـر نفـ ،غـرر مطلـق
باشد ،ب درد بحث ما م ،خورد؛ چون غرر ب معناى جه موجب فریب ،خدع و نیرنـ
(همان ،ج.)29 ،0
با توج ب آنچ از متون فقهی بیان شد ،اکنون این پرس

اسـت»

مطر است کـ قـانون مـدنی

کدا رویلرد را دربارة نق قاعدة نفی غرر در نلـا پذیرفتـ اسـت و تفاسـیر حقـوقی بـ
کدا دیدگاه نزدیکتر است؟
مواد بسیاری از قانون مدنی ب صراحت از لزو تعیین و رفع جهالت در عقـد نلـا دائـم
سخن گفت است .مادة  88609معیضن بودن مـد شـرط خیـار مهریـ را الز مـیدانـد ،مـادة
 28679رفع جهالت مهری را شرط صحت عقد نلا میداند ،مادة  38866مهریة مجهـول را
 .8مادة  :8609شرط خیار فسخ نسبت ب عقد نلا باط است؛ ولی در نلا دائـم ،شـرط خیـار نسـبت بـ صـداق
جایز است؛ مشروط بر اینل مد آن معیضن باشد و بعد از فسخ مث آن است ک اصالً مهر ذکر نشده باشد.
 .2مادة  :8679مهر باید بین طرفین تا حدی ک رفع جهالت آنها بشود ،معلو باشد.
 .3مادة  :8866درصورتی ک مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشت باشد یا ملک غیـر باشـد ،در صـور
اول و دو زن مستحق مهرالمث خواهد بود و در صور سو  ،مستحق مث یا قیمـت آن خواهـد بـود؛ مگـر
اینل صاحب مال اجازه نماید.
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باط میکند ،همچنین مادة  88607همسران را ب شناخت یلدیگر مللف میکند .از تمامی
این مواد ب روشنی دریافت میشود ک عقد نلا عقد دقیقی است کـ عناصـر و ارکـان آن
باید شناخت و تعیین شوند؛ منتها قانون مبنای ایـن احلـا را تصـری نمـیکنـد .از ایـن نظـر
مشخص نیست ک تا چ اندازه قاعدة نفی غـرر در شـل گیـری ایـن احلـا نقـ دارد .بـا
وجود این و با توج ب اینل قانون مدنی از فق امامی بـ ویـژه نظـرا مشـهور گرفتـ شـده
است و مشهور فقها نیز از قاعدة نفی غرر برای اتخاذ چنین احلامی بهره بـردهانـد ،مـیتـوان
نق و تأثیر غیرمستقیمی برای قاعده در این دست از احلا قـانون مـدنی قائـ شـد .از ایـن
جهت مثالً هنگامی ک در فق هیچ گون غرر و خطر کردن در بیع جایز نیست ،در قانون نیـز
علم تفضیلی ب مبیع الز می شود؛ ولی وقتی مطابق دیدگاه مشهور فقها غرر در نلا  -جـز
در مواردی ک معظم است  -چشم پوشی میشود ،سختگیری قانون گذار در لزو رفـع غـرر
در نلا نیز کم رن می شود .دراینمیان با رجوع ب آثار و تألیفاتی ک مفسـران و اسـتادان
مسلّم حقوق مدنی در این زمین دارند ،تـا حـدی مـیتـوان مشـخص کـرد کـ از میـان سـ
رویلــرد جریـان قاعــدة نفـی غــرر در عقــد نلــا دائــم ،کــدا رویلــرد بــا اقبــال بیشــتری
روب روست و در آرا و اندیش های حقوقدانان تأثیر گذاشت است؟
دکتر امامی در باب لزو تعیین مهری می نویسد« :مادة  896قانون مدن ،معیضن بودن مورد
معامل را یل ،از شرایط اساس ،صحت معامل دانست است و شـرط مـذکور در مـادة بـاال از
نظر تنقی مناط در تمام ،عقود  -اگرچ از معامال حقیق ،نباشـد  -رعایـت خواهـد شـد.
ب عالوه مهر تا آنجایی ک منافا با جنبة عموم ،نلا نداشت باشد ،تابع احلـا معـامال
می باشد .قانون مدن ،ایران ب پیروى از قول مشهور فقها ،مردد بودن مورد معاملـ را موجـب
غرر دانست و چنین معامل ای را باط میداند؛ بنابراین نمیتوان یل ،از دو  -بنـا یـا بـا  -را
ب طور تردید  -ولو اینل من جمیعالجها یلسان باشـند  -مهـر قـرار داد» (امـامی،8376 ،
ج .)388 ،4مطابق این سخن ایشان رفع تردیدِ موجب غرر در تمامی عقود الز است .با
وجود این هنگامیک ب مبحث لزو معلو بـودن مهریـ مـیرسـد ،بیشـتر بـ رویلـرد دو
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نزدیک میشود ک مادة  8679قانون مدنی می گوید «مهر باید بین طرفین تا حدى کـ رفـع
 .8مادة  :8607تعیین زن و شوهر ب نحوی ک برای هیچ یک از طرفین در شخص طـرف دیگـر شـبه نباشـد ،شـرط
صحت نلا است.
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جهالت بشود ،معلو باشد» .معلو بودن مورد ک یلـ ،از شـرایط صـحت عقـد اسـت ،ایـن
است ک مادة  280قانون مدنی 8می گوید مورد معامل باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خا
ک علم اجمال ،ب آن کاف ،است .ماده اگرچ راجع ب معاملـ اسـت ،حلـم مزبـور از نظـر
وحد مالك در تمام ،عقود  -خواه از معامال باشد یا نباشد  -جارى میشود .افزون بر
آنل مهری تابع احلا معامال است .معلو بودن مهری ب معلـو بـودن مقـدار و جـن

و

وصف است .معلو شدن مهری براى طرفین گاه ب وسیلة مشاهده است و آن دربارة اعیـانی
است ک در خارج موجودند و با مشاهده میتـوان جهالـت را از آن رفـع کـرد؛ ماننـد بـا ،
خان و جواهر .گاهی نیز مشاهده ب تنهای ،براى این امر کاف ،نیست؛ بلل تعیین مقدار آن ب
وزن یا کی یا عدد یا ذرع یا مساحت الز می باشد؛ چنانل در گند  ،آهن ،زمین ،پارچـ و
مانند آنها چنین است.
ایشان در موارد دیگر نیز اشاره میکند ک عقد نلـا از منظـر مشـهور فقهـا ،عقـدی بـا
احلا معاوضی (همـان ،صـص 388-378و  394و  .)483و تـابع مقـررا عقـود معاوضـی
است (همان .)424 ،البت این دیدگاه ایشان بدان معنا نیست ک نلا همچون بیع ،ثمن و
مثمنی در تقدیر دارد؛ بلل ب دلی شباهت هایی ک میان نلا و معاوضا وجـود دارد ،بـر
این باور است ک پیروی نلا از احلا معاوضا ب صال نزدیکتـر اسـت؛ بـدین سـبب
نیز ایشان برای ح مسائ از دیدگاه مشهور پیروی میکند؛ چنانک در پاسخ ب این پرس
ک آیا قرار دادن یک مهری برای دو همسر کفایت میکند یا خیر ،نظر نهایی خود را چنـین
بیان میکند« :ب نظر میرسد ک بتوان از مادة  8679قانون مدنی ک میگوید مهـر بایـد بـین
طرفین تا حدى ک رفع جهالت آنها بشود ،معلو باشد ،صحت مهر و عقـد را در مـورد بـاال
استنباط کرد» (همان )383 ،و در ادامـ در بیـان اینلـ هرکـدا از دو زوجـ چـ مقـدار
سهیماند ،اعال میدارد« :ب نظر میرسد کـ هریـک از زنهـا بـ نسـبت مهرالمثـ خـود از
مهرالمسم ،سهیم خواهد بود؛ زیرا نلـا اگرچـ از اقسـا معاوضـ بـ شـمار نمـیرود ،در
حلم آن است و مهر نق عو را در آن بـازى مـی نمایـد» (همـان) .از ایـن کـال ایشـان
مشخص میشود ک از یک طرف آگاهی صددرصد ب مهریـ الز نیسـت؛ چـون نلـا از
اقسا معاوضا ب شمار نمی رود؛ ولی از سـوی دیگـر جهالـت کامـ بـ مهریـ نیـز جـایز
 .8مادة  :280مورد معامل باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاص ک علم اجمالی ب آن کافی است.

221

نیست؛ چون نلا دراین باره تابع احلا معاوضا است .بنابراین در مسئلة مهریة دو زوجـ
صرف اینل جمع دو مهری برای مثال صد سل میشود ،کفایت میکند؛ ولـی اینلـ سـهم
هرکدا دقیق مشخص نیست ،ب صحت مهری ضرر نمیرساند و بست ب مهرالمث همسران،
سهم هرکدا از مهرالمسمی مشخص میشود.
دکتر محقق داماد از آن جهت ک مهری در مقاب بضـع قـرار نـدارد ،نلـا را معاوضـة
عادی نمیشناسند (محقق داماد،8396 ،

)227؛ بنابراین برای نلا مـاهیتی شـب معاوضـی

در نظر دارد .ایشان همین امر را در تفسیر مادة  8679وارد میکنـد و تعیـین دقیـق مهریـ بـر
اسا وزن ،کی و مسـاحت را الز نمـی دانـد (همـان .)224 ،همچنـین ایشـان همچـون
بسیاری از معاوض انگاران ،صرف مشاهدة مهری را کافی میداند؛ چراک از نظر ایشان غـرر
در نلا با رفع جهالت مطلق نفی میشود (همان).
دکتر لنگرودی ماهیت نلا را عقدی مسامح ای از جهت مهری و شخصـیت همسـران
میشناسد (جعفری لنگرودی .)862 ،8370 ،ایشان عقد نلـا را عقـد معـو معمـولی
نمیداند کـ بتـوان معیارهـای عقـود معـو را بعینـ در عقـد نلـا بـ کـار بـرد (همـان،
)840؛ بااینحال از مقررا مادة  8684تا  8694استنباط میکند ک معاوض عنصـر عقـد
نلا است؛ هرچند معاوضة خالص نیست (همان.)868 ،
دکتر کاتوزیان نیز نلا را از عقود معاوضی نمیشناسد و الزا مربوط ب تملیک مهریـ
را ناشی از حلم قانون میداند .برایناسا نوعی الـزا قـانونی بـر مـرد تحمیـ مـیشـود و
همسران تنها میتوانند بر مقدار آن تراضی کنند؛ لذا نباید مشابهت الزامـا زن و شـوهر بـ
تعهدا متقاب عقود معو سبب شـود کـ قواعـد معـامال دیگـر بـر تنظـیم ایـن رابطـ
حلمفرما شود (کاتوزیان .)839-838 ،8378 ،بااینحال ایشان در باب مهری بر این نظـر
است ک توافق بر مهری قرارداد دیگری در کنار عقد نلا اسـت کـ تـابع قواعـد عمـومی
معامال دیگر است؛ ازاینرو قدر بر تسـلیم و کسـب علـم اجمـالی در بـاب مهریـ الز
است (همان.)846-839 ،
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مطابق نظر ایشان توافق بر مهریـ عقـدی تبعـی اسـت کـ احلـا معـامال را نیـز دارد.
درواقع ایشان ب جای آنل عقد نلا را عقدی غیرمالی با احلا معاوضـی بشناسـد ،توافـق
بر مهری را ماهیتی جدا از عقد نلا شناخت است .برایناسا مهری جنبة معـامالتی دارد و
میتواند مشمول احلا عمومی قراردادها شود.
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دکتر صفایی با دکتر کاتوزیان هم نظر است و قرارداد در مورد مهری را قراردادی تبعـی
با جنبة مالی میداند؛ بنابراین شرایط عمومی مـورد معاملـ را در آن الز مـی دانـد .ازجملـ
این شرایط معلو بودن مهری است؛ ب نحویک مقدار ،جن و وصف آن مشخص باشد .ب
نظر میرسد تعیین مهری ب مقدار ،جن و وصف ،تفسیری فراتر از مـادة 8679اسـت؛ زیـرا
هنگامی ک جن

و وصف و قدر مشخص باشد ،دیگر ابهامی بر مهری نمـیمانـد و بـر ایـن
8

پای  ،تعیین در حد رفع جهالت بیمعنا می شود .ایشان همچنین بـا اسـتنباط از مـادة  348کـ
مادهای در باب مبیع است ،قدر بر تسلیم را شرط در مهری نیز میشمارد.
 .1جایگاه قاعدة نفی غرر در نکا متعه
برای پاسخ ب اینل قاعدة نفی غرر با عقد نلا چ ارتباطی دارد ،باید مباحث یـک بـار در
حیطة عقد نلا دائم و بـار دیگـر در حیطـة نلـا منقطـع مطالعـ شـود .دلیـ ایـن امـر بـ
تمایزا اساسی میان عقد نلا دائم با نلا منقطع باز مـیگـردد .اهمیـت ایـن جداسـازی
هنگامی روشن میشود ک ب اختالف نظـری توجـ شـود کـ در بـاب تفـاو یـا اشـتراك
ماهیت عقد نلا دائم و موقت وجود دارد .ب دنبال این اختالف نظرها ،پرس هایی از ایـن
قبی ایجاد میشود ک آیا جایگاه قاعده در نلا منقطع با جایگاه آن در نلا دائم تفـاو
میکند؟ آیا رکن محسـوب شـدن مهریـ و اجـ بـرای نلـا منقطـع مـیتوانـد جایگـاهی
متفاو برای قاعدة نفی غـرر ایجـاد کنـد؟ آیـا بـرایناسـا

رویلردهـای سـ گانـ نسـبتی

متفاو بین قاعدة نفی غرر و نلا منقطع در نظر میگیرند؟ یا آنل بر خالف تصور اولیـ ،
نوعی اندیش برای عقد نلـا محفـوظ اسـت و جایگـاه قاعـده بـرای نلـا دائـم و منقطـع
یلسان است.
همچنان ک در مقدمة اول گذشت ،در باب قلمرو قاعـدة نفـی غـرر سـ دیـدگاه وجـود
دارد :مطابق دیدگاه نخست ،قرائت عا قاعدة نفی غرر حجیت نـدارد؛ بنـابراین قاعـدة نفـی
غرر در عقد منقطع جاری نیست .ب عقیدة ایشان دلی مطلق ،در غرر وجود ندارد؛ بنـابراین
از یگان عقد مسلّم مشمول قاعده ،یعنی بیع نمیتوان عبور کرد و احلا قاعده را بـ ابـواب
دیگر تعدى داد؛ چراک اطالق لفظ ،قاعده شام نلا دائم و متع نمـی شـود .همچنـین در
 .8مادة  :348بیع چیزی ک خریدوفروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی کـ مالیـت و یـا منفعـت عقالیـی
ندارد یا چیزی ک بایع قدر بر تسلیم آن ندارد ،باط است؛ مگر اینل مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
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بطالن مهریة مجهول سیره اى وجود ندارد تا مانند عقد اجاره بـ نفـی غـرر در مهریـ حلـم
کرد؛ بنابراین اگر باغی بدون تعیین مساحت مهری قرار گیرد ،مهریـ بـدون هـیچ خدشـ ای
صحی است (شبیرى زنجانی8489 ،ق ،ج.)0638 ،89
ب هرحال از فواید رکن بودن اج برای متع این اسـت کـ مطـابق روایـا و فتـاوای مسـلّم،
تعیین اج برای صحت متع الز میشود .این لزو ب حدی است ک در اج احتمـال کمـی یـا
زیادی نماند .البت این لـزو تعیـین اجـ بـ واسـطة قاعـدة نفـی غـرر نیسـت (همـان،

.)0874

همچنین فایدة رکن بودن مهریـ در نلـا متعـ نیـز لـزو ذکـر مقـدار مهریـ اسـت .ایـن لـزو
آن چنان اهمیت دارد ک نلا منقطع بدون تعیین مهری باط میشود؛ درحـالیکـ تعیـین مهریـ
در نلا دائم ضروری نیست؛ چراک ن قاعدة نفی غرر و ن هیچ دلی دیگری ضرور ایـن امـر
را اثبا نمیکند (همان .)0636 ،در نتیجة این اندیش  ،پرسشی در ذهن ایجـاد مـیشـود و آن
این است ک ب هرحال رکن بودن مهری برای متع ثابـت اسـت؛ پـ قبـول یـا رد جریـان قاعـده
برای متع چ تفاوتی ایجاد میکند؟ در پاسخ باید گفـت قاعـده بـرای زدودن هـر نـوع جهـ یـا
خطر کردن منتهی ب غرر ،دقتی فراوان را مطالب میکند؛ درحالیک رکن بودن مهری تنهـا لـزو
علم ب جن را ایجاد میکند .تعیین مقدار آن نیز تا مرزی است ک عقـال خـط کشـی مـیکننـد؛
بنابراین صرف اینل مقدار مهری معلو اسـت ،آن را از غیرعقالیـ ،بـودن خـارج مـیکنـد و بـ
عقدی صحی پیوند میزند (همان.)0638 ،
از منظر دیدگاه دو  ،جریان قاعده در عقد نلا منقطـع نتیجـة دو مقدمـ اسـت :مقدمـة اول
اینل قاعده در عقود معاوضی جریـان دارد؛ دو اینلـ نلـا منقطـع از عقـود معاوضـی اسـت.
برایناسا بسیاری از فقهای نا آور امامی نلا منقطع را از نظـر برخـورداری از مفـاد نفـی غـرر
مانند معاوضا دیگر شناخت اند .شهید ثانی اندفاع غرر را در عقد نلا منقطع مطلوب مـیدانـد؛
هرچند آن را معاوضة واقعی مبتنی بر مخاطره و اکتساب نمیشناسد؛ امـا دفـع فـیالجملـة غـرر را
برای آن الز تشخیص مـیدهـد (شـهید ثـان8483 ،،ق ،ج .)446 ،7صـاحب جـواهر نیـز بـر
همین رأی است (نجفی8464 ،ق ،ج .)89 ،38همچنین میـرزای قمـی نلـا متعـ را مشـمول
مفاد «نهی النبی
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عن الغرر» میداند؛ چراک مهری و بضع ،عوضین نلا متع هسـتند و بنـا بـر

مفاد قاعده ،غرر و جهالت نبایـد بـ عرصـة معاوضـا وارد شـود (میـرزاى قمـی8427 ،ق ،ج،2
 .)934افزون بر ایشان ،شیخ انصاری سنج کی و وزن مهری را شـرط ندانسـت اسـت؛ زیـرا
عقد نلا معاوضة صرف است .ایشان کافی میداند ک برای مهری اوصافی ذکر شـود تـا معلـو
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بودن بر آن صدق شود (انصارى8484 ،ق.)228 ،
سومین دیدگاه ب طورکلی قاعدة نفی غرر را در تمامی عقود نافذ شناخت اسـت؛ هرچنـد
عقدی معاوضی قلمداد نشوند .بنابراین مطابق این دیدگاه دیگـر نیـازی بـ اثبـا معاوضـی
بودن نلا منقطع نیست .البت نلـا منقطـع بـ جهـت رکـن بـودن مهریـ و اجـ  ،ظرفیـت
بیشتری در پذیرش مفاد قاعدة نفی غرر دارد .امـا مطلـق انگـاران از ایـن طریـق بـرای اثبـا
سرایت استفاده نلرده اند؛ بلل با توج ب اطالق نفی غرر یا با درنظرگرفتن «نهی النبـی
عن الغرر» نفی غرر را در تمامی عقود مجهول جاری کرده اند یـا آنلـ بـا ارجـاع بـ نسـخة
عن بیع الغرر» الغاى خصوصـیت کـرده و قاعـده را در تمـامی عقـودی کـ
«نه ،النب،
املان ظهور غرر دارند ،جاری کرده انـد (ملـار شـیرازی8424 ،ق ،ج ،4صـص 34و )48؛
لذا مطابق این دیدگاه ،تفاوتی میان عقد نلا دائم و نلا منقطع نیست.
اکنون باید دید ک مطابق قانون مدنی و اندیشة حقوق دانـان ،کـدا یـک از سـ دیـدگاه
جریان قاعدة نفی غرر بیشترین تأثیر را در مفاد قوانین مربوط ب نلا منقطع گذاشت است؟
قانون مدنی ،فص ششم از کتاب هفتم را ب عقد نلا منقطع اختصـا داده اسـت .در
این فص  ،در دو ماده از لزو تعیین دقیق مد عقد نلـا سـخن گفتـ شـده اسـت؛ بـدون
آنل تصریحی در باب مهری وجود داشت باشد و احلا مهری ب فصـ بعـدی ارجـاع داده
شده است .در فص هفتم ،مادة  8679معلو بودن مهریـ را در حـد رفـع جهالـت مـیدانـد.
همین تفاو بین مهری و مد نشان می دهد از نظر قانون گذار تعیین اج در تعیـین مهریـ

اهمیت بیشتری دارد .البت شاید تصور شـود مـادة  88694مـیتوانـد ملمـ بحـث معلومیـت
مهریة متع باشد؛ ولی این چنین نیست؛ زیرا دغدغة مادة  8694تنها ذکر مهری اسـت و نـاظر

بر جزئیا نیست .دلی تفاو ب سخنان مشهور فقها باز میگردد؛ آن چنـان کـ فقهـا بـرای
کیفیت تعیین مهری چندین نظر بیان کرد ه اند؛ درحالیک سخنان فقهـا در بـاب تعیـین اجـ
ب طورتقریبی یلسان است .همین مطلب در قانون مدنی نیز منعل اسـت؛ بنـابراین تفـاوتی
در باب معیضن و معلو بودن میان مهریة نلا دائم با نلا متع نیست؛ یگانـ تفـاو آن در
ضمانت اجرای آن است .در عقد نلا دائم ،مهریة مجهول مشمول حلم مادة  8866اسـت
ک مهرالمسمی را ب مهرالمث تبدی میکند؛ ولی در نلـا منقطـع ،مهریـة مجهـول باعـث
 .8مادة  :8694در نلا منقطع ،عد مهر در عقد ،موجب بطالن است.
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بطالن خود عقد است و مشمول حلم مادة  8694میشود .بنابراین از جهت شـرایط صـحت
مهری  ،تفاوتی میان عقد نلا دائم با نلا متع نیست .قانون گذار همان میزان غـرری را در
مهریة نلا منقطع نهی میکند کـ در مهریـة عقـد نلـا دائـم نهـی شـده اسـت؛ ولـی در
خصو اج سختگیری بیشتری صور گرفت است؛ ازاین رو گمان میرود رأی قانون بـ
اندیشة معاوض انگاران نزدیکتر است.
از میان حقو قدانان ،دکتر امامی ب پررن

تر بودن جنبـة معاوضـی نلـا منقطـع توجـ

کرده است .ایشان دلی این امر را جنبة اجتماع ،نلا دائم میداند .این جنب ب حدی قـوى
است ک آن را از معامال دور می نمایـد و عقـدی اجتمـاع ،بـ طورکامـ مسـتق معرفـ،
میکند؛ درحالیک جنبة اجتماع ،نلا منقطع آن چنـان ضـعیف اسـت کـ بـ قالـب عقـد
معوض در میآید .همان گون ک در عقود معوض هرگاه یلـ ،از عوضـین شـرایط اساسـ،
نداشت باشد ،عقد باط است ،در نلا منقطـع نیـز چنانچـ یلـ ،از شـرایط صـحت مهریـ
رعایت نشود ،نلا باط خواهد بود .بنـابراین از نظـر فـن حقـوق ،،نلـا منقطـع از حیـث
ساختمان ،مشابهت کامل ،با اجارة اشخا دارد .همچنانک در اجاره ،مد و عو بایـد
معیضن و معلو باشد ،در نلا منقطع نیز مـد و عـو بایـد معـیضن شـود و مـبهم نباشـد .بـا
وجود این در شرایط صحت مهریة عقد نلا دائم بـا نلـا متعـ  ،تفـاوتی وجـود نـدارد و
هردو مشمول حلم مادة  8679هستند؛ زیرا از نظر حقوق ،،بسیارى از قواعد عقد معاوضـ،،
در ح مسائ مربوط ب مهریة عقد نلـا دائـم نیـز بایـد اعمـال شـود (امـامی ،8376 ،ج،4
 .)864دکتر لنگرودی نیز بر این مطلب صح میگذارد ک بر خالف مهری ک برای آن
علم اجمالی کفایت میکنـد (جعفـری لنگـرودی ،)820 ،8370 ،در تعیـین مـد  ،علـم
تفصیلی الز است (همان .)826 ،همچنین دکتر کاتوزیان با توج ب مـواد قـانون مـدنی،
ماهیتی ک برای نلا منقطع در نظر میگیرد ،ماهیتی اجاره ای است؛ هرچند آن را مخـالف
مقا انسان بودن و حقوق و آزادیهای زوج میداند (کاتوزیـان .)874 ،8378 ،بـ نظـر
مـیرســد اگــر قــانونگــذار مــدنی در ضــمانت اجــرای تعیــین مهریـ و اجـ نلــا منقطــع
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سختگیری بیشتری کرده است ،از ایـن بـاب نبـوده کـ نلـا منقطـع را عقـدی معاوضـی و
مخالف شأن انسانی زوج تنظیم کند؛ بلل این سختگیری برای استحلا بخشیدن بـ نلـا
منقطع است ک ب جهت موقتی بودن ،ماهیتی متزلزل دارد و نیازمند ارکانی مشخص و معیضن
است؛ وگرن قانون گذار مدنی اگر قصد ایجاد ماهیتی چون ماهیت اجاره برای مهریة نلـا
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منقطع داشت ،نباید ب مادة  8679بسنده میکرد .همان گون ک غالب فقهـا نلـا منقطـع را
عقدی نزدیک ب اوصاف عقود معاوضی دانست اند و عقدی ب حقیقت معاوض نشناخت اند.
نتیجهگیری
 .8بر خالف تصوری ک غالباً دربارة قاعدة نفی غرر وجود دارد ،لـزو نفـی غـرر در نلـا
ب جهت وجود عنصر معاوضـ نیسـت؛ بللـ برخـی فقهـا معتقدنـد نلـا عقـدی معاوضـی
نیست؛ ولی چون قلمرو جریان قاعدة نفی غرر مطلق است ،نلـا نیـز مشـمول مفـاد قاعـدة
نفی غرر است.
 .2ب نظر مشهور فقها قاعدة نفی غرر تنها شام معاوضا است و عقد نلـا نیـز دارای
وصف معاوضی است؛ بنابراین نفی غرر در نلا جریان دارد .بااینحال لـزو نفـی غـرر در
عقد نلا دائم ب دقت و سختی لزو نفی غرر در بیع نیست؛ بنـابراین هنگـا بررسـی لـزو
علم ب مهری و شناخت همسران از یلدیگر و نیز شروط ضمن عقد بایـد توجـ داشـت کـ
مرزی وجود دارد ک از برخی غررها در عقـد نلـا  ،بـ ویـژه در نلـا دائـم چشـم پوشـی
میشود؛ بنابراین ب صرف قاعدة نفی غرر نمیتوان شناخت کام و با جزئیـا همسـران از
یلدیگر و علم دقیق ب مهری را الز دانست.
 .3در باب اشتراك یا افتراق ماهیت نلا دائم و منقطع ،نظرها متفاو اسـت؛ ولـی بـ یـک
میزان از قاعدة نفی غرر تأثیر میپذیرند .درواقـع رکنیـت مهریـ و اجـ در نلـا منقطـع موجـد
تفاو چندانی نسبت ب عقد نلا دائم نیست؛ بنابراین ذکر مهری در هنگـا عقـد یـا پـ

از آن

مسئل نیست؛ بلل قاعده میگوید هر زمان خواستی مهری را مشخص کنی ،نباید غرر باشد.
درنهایت آنل ب نظر میرسد ظاهر عبارا قانونی و نیز آنچ در اذهـان حقـوق دانـان وجـود
دارد ،با نظر مشهور فقها ک قاعدة نفی غرر در نلـا را بـ جهـت وصـف معاوضـ پذیرفتـ انـد،
منطبــق اســت؛ بتــابراین ممانعــت قــانونی در عقــد نلــا بــر معظــم غــرر اســت؛ همچنــانک ـ از
عبار هایی مانند «در شـخص طـرف دیگـر شـبه نباشـد» در مـادة  8607و «تـا حـدی کـ رفـع
جهالت آنها بشود» در مادة  8679برداشت میشود .بااینحال نیلو بود قانونگذار مـدنی در کنـار
بحث جه در نلا  ،لزو نفی غرر را نیز مطر می کرد و تصری مینمود ک عقـد نلـا دائـم
و متع چ میزان غرر و جه را تحم می کنند و ب جای مبهم گویی ،ب روشـنی بیـان مـیداشـت
ک جه در چ اموری از نلا ب غرر خواهد انجامید.
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