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 چكيده
 سـ   جهـت  نیـ ا از. دارد وجـود  خـا   و عـا   قرائـت  دو غـرر  ینف قاعدة ارةدرب
 اول دگاهیـ د: اسـت  گرفتـ   شـل   غـرر  ینفـ  قاعدة قلمرو مورد در یفقه دگاهید
 مشـمول  را معاوضـا   دو  دگاهیـ د شناسد؛ یم اجاره و عیب ب  مختص را غرر ینف

 ینفـ  و اسـت   رفتـ یپذ را قاعـده  اطالق سو  دگاهید کند؛ یم عنوان غرر ینف مفاد
 مطـر   پرسـ   نیا نظر اختالف نیا جةینت در. داندیم الز  عقود یتمام در را غرر
 تیـ ماه در کـ   ژهیـ و بـ   ر؟یـ خ ایـ  اسـت  شده ینه نلا  عقد از غرر ایآ ک  است
 دارد انیـ جر زیـ ن نلا  مورد در معاوضا  احلا  ایآ ک  است نظر اختالف نلا 

 غـرر  ینفـ  و معاوضـا   احلـا   جهـت  زا موقـت  و دائـم  نلا  نیب ایآ و ر؟یخ ای
 نلـا   در غـرر  ینفـ  قاعـدة  گاهیجا شده یسع مقال  نیا در ر؟یخ ای هست تفاو 

 رشیپـذ  گذار قانون لردیرو گردد معلو  یقانون مواد ب  رجوع با و شود مشخص
 .است بوده یفقه دگاهید کدا 
هاي كليدي واژه
 .نرایا حقوق موقت، نلا  دائم، نلا  غرر، ینف قاعدة
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 بیا  مسئله
 اسـت  اجـاره  و عیب عقد ویژه ب  معامال  حوزة در شده شناخت  قواعد ازجمل  غرر ینف قاعدة

 دو آن یـی روا مسـتند . رود ب  شمار می مخاطره بدون یحقوق روابط جادیا یبرا ییربنایز ک 
 آمـده  «الغـرر  عیب عن یالنب ینه» صور ب   ها  نسخ یبعض در :دارد خا  و عا  قرائت

 اول قرائت. است شده  انیب «الغرر عن یالنب ینه» شل  ب  تیروا نیا گر،ید برخی در و
 در را عقود یتمام - ثیحد اطالق ب  بنا - دو  قرائت و ندک یم محدود عیب عقد ب  را قاعده
 ؛دارد ضـرور   غـرر  ینفـ  قاعدة ب  نسبت نلا  عقد گاهیجا شناخت انیم نیدرا. گیرد بر می

 یمبنا را غرر ینف لزو  و دنکن یم ینه را یغرر نلا  یفقه های باکت از یاریبس ک  ویژه ب 
 از را آن نلـا ،  عقـد  یعبـاد  وجهـة  ک  درحالی ؛دیننما یم اعال  نلا  عقد احلا  از یبرخ

 نلـا   یمال آثار از تنها قراردادها حقوق زین سبب نیهم ب . دکن یم زیمتما ی دیگرقراردادها
. اسـت  افتـ  ی یفزونـ  زمـان  درگـذر  زیـ ن نلـا   یمال آثار یها  تیساسح البت . دیگو یم سخن

 و باختـ  رنـ    اکنـون  گرفـت،   یمـ  صـور   عـرف  نـزد  نلـا   یمال آثار در ک  یا  مسامح 
 چـ   کـ   شـود  مشـخص  دیبا جهت نیا از. است شده شتریب آثار نیا دربارة عرف یریسختگ
 عقد یبرا قاعده عا  قرائت ایآ رد؟دا وجود نلا  عقد و غرر ینف قاعدة نیب ینسبت و ارتباط
 یغـرر  عیـ ب ینفـ  قاعـدة  دارد؟ عیـ ب عقـد  بـر  قاعده خا  قرائت ک  دارد را آثار همان نلا 
  یـ ک و کننـد  کسب یکاف یآگاه عیمب صفا  دربارة کند  یم موظف را فروشنده و داریخر
 ایـ آ حـال . نشود دوار عیب عقد عرصة ب  غرر تا کنند یریگ اندازه قیدق را معامل  مورد وزن و

 ینف ایآ داند؟ یم الز  نلا  عقد طرف دو یبرا را یفیوظا نیچن غرر ینف قاعدة عا  قرائت
 بـ   کامـ   یآگـاه  و  یـ مهر ا یـ جزئ یتمام ةدربار یابی آگاهی لزو  یمعنا ب  نلا  در غرر

 است؟ همسران های یژگیو و صفا 
 ةقاعـد  یفقهـ  گـاه یجا از یارشـ گز ی،فقه متون ب  مراجع  با است صدد در رو ة پی مقال

 یبررسـ  دانـان  حقـوق  ةشـ یاند و قـانون  در را آن ریتـأث  ، سـس  ندک انیب را نلا  در غرر ینف
 دگاهیـ د مطـابق  شـود  مشخص تا گردد یم مراجع  یفقه متون ب  نخست راستا نیا در. دینما
 عیب عقد شام  تنها قاعده شانیا نظر از و ؟گیرد بر می در را یعقود چ  غرر ینف ةقاعد ،فقها
 اسـت؟  یجـار  عقود ةهم دربارة عا  نحو ب  آنل  ای دارد انیجر معاوضا  در صرفاً ای است

 قلمداد یمعاوض یعقد نلا  ایآ نل یا و شود مشخص نلا  عقد تیماه است الز  بنابراین
 در سـس   و دائـم  نلـا   در غـرر  ینفـ  ةقاعـد  گاهیجا مقدم ، دو نیا از پ  ر؟یخ ای شود یم
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 گریلـد ی از آنهـا  آثـار  تفاو  ،نلا  نوع دو نیا کیتفل  یدل. شود یم یبررس وقتم نلا 
 قسـم  دو نیـ ا از هرکدا  با غرر ینف قاعدة انیجر نوع ک  دارد وجود احتمال نیا رایز است؛
 سـخنان  و یقـانون  متون ب  رجوع با شود یم کوش  انیپا در و باشد زیمتما و ناهمانند نلا ،
 .دشو انیب نلا  یحقوق آثار در  غرر ینف ةدقاع نق  ،دانان حقوق

 غرر ینف قاعدة قلمرو. 2
 زیـ ن آن علـت  .اسـت  عیـ ب عقد است، حاکم آن بر ممسلّطور ب  غرر نفی قاعدة ک  یعقد تنها

 ینفـ  لـزو   کـ   درحـالی  ؛است «الغرر عیب عن اهلل رسول ینه» ینبو مشهور تیروا وجود
 قلمـرو  ةدربـار  دگاهیـ د سـ   فقهـا  سـخنان  انیـ م در. است بحث مورد دیگر معامال  در غرر
 :دارد وجود غرر ینف ةقاعد
 ؛اجاره و عیب عقد ب  قاعده انحصار. 8
 ی؛ا  معاوض  عقود ب  قاعده انحصار. 2
 .قاعده عا  اطالق. 3
 و دارد تیـ حج و تیسـند  یغـرر  عیـ ب یبـرا  فقـط  غـرر  ینفـ  قاعـدة  اول، دگاهیـ د اسـا   بر

 حـاکم  زیـ ن اجـاره  عقـد  بـر  قاعـده  نیا البت . است عیب عقد در منحصر غرر، یناه ا یروا موضوع
افـزون   .دارد وجود یجمع توافق زین سنت اه  نمیا در یحت ،یغرر ةاجار ینف لزو  بر رایز ؛است
 کـ   یدرحـال ؛ نـدارد  وجـود  اجـاره  در غرر ینف لزو  بر یردع معصو  امانام جانب از ل بر این

 یبـرا  جـز  قاعـده،  ازبنـابراین   نـدارد؛  وجود اطالق نحو  ب قاعده تیحج یبرا یمحلم  یدل چیه
 .(0886  ،22 ج ق،8489 ،یزنجان  شبیرى) برد بهره توان ینم اجاره و عیب

 ایـ  یا  معاوضـ   کـ   عیـ ب عقـد  همچـون  یعقـود  کـ   اسـت  نظـر  نیا بر دو  دگاهید مقاب ، در
 اشـاره  ملاسـب  ةیحاشـ  حبصـا  کـ   گونـ   همان. ندشو واقع یغرر نحو ب  دینبا هستند، یا  مغابن 

 قاعـده  مشـمول  تواننـد   یمـ  عیـ ب مقـا   در صـل    و اجاره مانند مغابن  بر یمبتن عقود فقط ک  دکن یم
 آن قدرمسـلّم  کـ   دارد ی داللـت غـرر  معـامال   بطـالن  بر ک  است یاجماع زین آن  یدل. شوند
 زیـ ن یکرکـ  محقـق . (880  ،2 ج ق،8428 یـزدی،  طباطبایی) است یا  مغابن  و یا  معاوض  عقود
 الز  را اجــاره در غــرر ینفــ ،«اجــاره مــورد منفعــت تیــمعلوم» مبحــث  یــذ المقاصــد جـامع  در
 اسـا   نیبـرا . دارد سودمحور و زیآم  مخاطره یادیبن و است یا  معاوض  یعقد اجاره رایز داند؛ یم

 ق،8484 ثـان،،  محقـق ) اسـت  الز  کند، جرهرفع جهالت از عین مستأ ک  یوصف ذکر ای مشاهده
 سـت، ین معاوضـ   کـ   علـت  نیـ ا بـ   را ضـمان  عقد ،مسالک دریثان دیشه نیهمچن(. 88  ،7ج
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 همـ ،  از تـر   واضـ  (. 897  ،4 ج ق،8483 ثـان،،  شهید. )داند  ینم غرر ینف قاعدة حلم مشمول
 دانـد   یمـ  ثابـت  قاعده یبرا طورقطع ب  را معاوضا  مطلق و عیب فقط ک  است جواهر صاحب نظر
 ،معاوضـا   در غـرر  ینفـ  لـزو    یدل اند داده احتمال زین یبرخ(. 842  ،20 ج ،ق8464 ،نجفی)
 رییـ تغ و آن ارزش و امـوال  از ینگهدار هدف ب  یمعاوض عقود عرف، نزد رایز باشد؛ عقال رةیس
 کمتـر  ضـرر  و شـتر یب سـود  کسـب  در طـرف  دو ،عقـود  نیـ ا در. اسـت  آمـده  دیـ پد مال نوع در
 بللـ   ؛شـود  ختـ  یر یعقـد  چـ   قالـب  در یسـوداندوز  نیا ک  ندارد یوتتفا بنابراین ؛کوشند می

 گـران، ید و دامـاد  محقـق ) دارد قـرار  گـر ید طـرف  تعهد در ک  است یعوض کسب یینها هدف
 را غـرر  از ینهـ  غرر، ینف قاعدة یمعرف هنگا  زین اول دیشه ک  گون  همان؛ (484  ،2ج ،8398

 یمعاوضـ  وصف نظر از را عقود شانیا. داند  یم محض  معاوضا  ب  مختص اصحاب، کلما  در
:ندک یم میتقس شر  نیبد

 معـوض   یازا در عـو    یتحصـ  و یمـال  یمنـد       بهـره  شانیاصل هدف ک  یتصرفات :اول
 .ستین زیجا آنها در منفعت و عو  ب  جه  بنابراین اجاره؛ و صل  ع،یب ، ماننداست

 و یمـال  یمنـد  بهـره  یبـرا  یقصـد  چیه و هستند محض احسان ةیپا بر ک  یتصرفات :دو 
 جادیا یضرر چیه آنها در جه  ک  ابرا و هب  صدق ، ؛ مانندندارد وجود آنها در سود کسب

 .کند ینم
 آن یاصـل  هـدف  کـ   نلـا   ماننـد  دارند؛ معاوضا  فراتر از یاهداف ک  یتصرفات :سو 

 است گرفت  نظر در عو  آن یبرا شارع نیا وجود با. است خانواده جادیا و مود  و الفت
 (.08  ،2 ج ق،8466 اول، شهید)

 متقاب  سود کسب نیطرف قصد ک  دیآ یم دیپد یهنگام غرر اول، دیشه منظر از نیبنابرا
بـ    یشـتر یب سـود  ،نـ  یهز نیکمتـر  پرداخت با خواهد یم نیطرف از کیهر ک  عیب مث  ؛باشد

 گرفتـار  ،باشـد  نداشـت   کام  یآگاه کاال وزن ای جن از  یمشتر اگر دست آورد؛ بنابراین
 ؛ستین یمال یسودآور دنبال ب  واهب ک  هب  و صدق  خالف بر ؛شد خواهد معامل  در غرر

 .داشت نخواهد دنبال ب  را یغرر ،مال ارزش ب  وا جه  بنابراین
 از آن بـودن  یخـال  ی،عقـد  هـر  جـاد یا شرط ،سو  دگاهید مطابق ک  است یحال در نیا
  یـ دل دو بـ   دگاهید نیا مطابق. ستین عیب ای یمعاوض عقود مختص فقط امر نیا و است غرر

 تیـ روا در عیـ ب از تیخصوص یالغا  یدل ب  یل: یاست عقود یتمام بر ناظر غرر ینف قاعدة
 ندشـو  یم قاعده احلا  مشمول قراردادها تما  اسا  نیبرا ک  «الغرر عیب عن یالنب ینه»
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 عـن  یالنبـ  ینهـ » در موجـود  اطالق یگرید و( 826  ،8 ج ق،8424 ،یرازیش ملار )
 ،0 ج همـان، ) هسـتند  غـرر  ینف قاعدة پوش  تحت یحقوق اعمال یتمام آن، طبق ک  «الغرر
. نـدارد  وجـود  «الغـرر  عـن  یالنب ینه» سند بر یاشلال در این دیدگاه، همچنین(. 29 

 یهـان یفق و اسـت  شـده  وارد  یـ امام فقهـ،  هـای  باکت در هم و عام  منابع در هم این روایت
. انـد  داده فتـوا  آن بـر اسـا    غنی  صاحب و حلی عالم   ،حلی ادری  ابن طوس،، شیخ مانند
(. همـان ) کننـد  مـی  اسـتناد  مسـلمانان  نـزد  روایت شهر  ب  آن تیسند یبرا برخی رو ازاین

 .است یبررس و تأم  درخور دگاهید نیا دالی  اعتبار و تیحج اگرچ 
 نیـ ا بـ   بایـد  شد، انیب غرر ینف قاعدة انیجر قلمرو در هافق اقوال ک  اکنون هرصور  ب 

 دربـارة  هایی یریگ موضع چ  دانان  حقوق سخنان و یقانون مواد نمیا در ک  داد پاسخ پرس 
 دارد؟ وجود غرر ینف قاعدة قلمرو

 نمیـا  در آن آثـار  و جینتـا  ولـی  ؛اسـت  نلـرده  بیان یفیتعر یغرر عقد برای گذار قانون
 یکلـ  احلـا   انیـ ب هنگـا   کـ   چنـان  آن ؛اسـت  مشـهود  یمـدن  قـانون  ویژه ب  یقانون یها متن

 موضـوع  بودن نیضمع را معامال  صحت طیشرا از یلی 8ی،مدن قانون 896 مادة در معامال 
 علـت  یبرخـ . شود  یم قلنداد غرر ینف قاعدة یاصل آثار از یلی ک  شمرد  یم بر معامل  مورد
 کننـد   یمـ  بیـان  اسـال   یفقها مشهور قول از یمدن قانون سندگانینو پیروی را مفاد نیا درج
 یا  معاملـ   چنـین  رو ازاین است؛ غرر موجب معامل  مورد در دیترد ،فقها مشهور ةدیعق ب  ک 

 (.388  ،4ج ،8376 ،یامام) است باط 
 ینفـ  قاعـدة  از متـأثر  زیـ ن معاملـ   مورد ب  علم لزو  دربارة یمدن قانون 280 مادة نیهمچن

 را اصـ   ک  است بست  معامال  در خطر کردن و غرر بر را راه چنان آن ماده نیا. است غرر
 قـانون  در کـ   دانـد   یمـ  یکـاف  یمـوارد  در فقـط  را یاجمال علم و گذارد  یم یلیتفص علم بر

 مـوارد  در مگـر  ؛نباشـد  مـبهم  دیـ با معاملـ   مـورد »: دارد  یم انیب ماده نیا. باشد شده  یتصر
 از کـ   یمـدن  قـانون  سـندگان ینو اتفـاق  بـ   بیـ قر. «اسـت  یکاف آن ب  یاجمال علم ک  خاص 
 کـ   بـوده  نیـ ا ،  ا یروا و یفقه اقوال مجموعة از ندشانایبر اند، بوده خود عصر ینام یفقها
 تیـ کفا یاجمـال  علـم  ،خـا   یقراردادهـا  یبرخـ  در تنهـا  و ابدی راه معامال  ب  دینبا غرر

 
 تیـ اهل. 2 آنهـا؛  یرضـا  و نیطـرف  قصـد  .8: اسـت  یاساسـ   یذ طیشرا ،معامل  هر صحت یبرا: 896 مادة .8

 .معامل  جهت تیمشروع. 4؛ باشد معامل  مورد ک  نیضمع موضوع. 3 طرفین؛
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 منامسـلّ  و یاختالفـ  مـوارد  از کـ   است نیا یمدن نونقا سندگانینو وةیش ک  ویژه ب  ؛کند یم
 قـانون  گـذار  قانون نزد غرر ینف واالی گاهیجا بر یا  اماره مطلب نیهم. اورندین انیم ب  سخن
 .است یمدن

 مـواد  مفـاد  و کـرده  رخن  یمدن قانون اعماق ب  آن آثار و غرر ینف قاعدة آنل  سرانجا 
 ؛اســت داده قــرار ریتــأث تحــت زیــن یاختصاصــ مــواد رد بللــ  ا ،یــکل در تنهــا نــ  را یقــانون

 عـو ،  وجـود  اصـ   بـ   نداشـتن  اطمینان چون یموارد در غرر ینف قاعدة نق  ک  همچنان
 عـو   وصف و جن  مقدار، ب  نداشتن علم و معامل  مورد تسلیم املان ب  نداشتن اطمینان

 .است انینما

 نکا  یمعاوض تیماه یبررس. 1
 ؛دارد انیـ جر یمعاوض عقود در صرفاً غرر ینف ةقاعد فقها یبرخ نظر  ب شد، انیب ک  همچنان
 متـون  در اسـت؟  چگون  معاوض  وصف جهت از نلا  تیماه ک  دکر یبررس دیبا بنابراین

 :شود یم دهید قول س  نلا  یمعاوض تیماه دربارة یفقه
 لـ  ازجم ؛اسـت  شـده  انیـ ب یمعاوضـ  یعقـد  نلا  فقها، از کروهی سخنان در: اول قول

 ضـمن  را مسئل  نیا شانیا. نددا  یم یمعاوض یعقد را نلا  عقد ک  است حلی محقق شانیا
 بـ   را آن نتوانـد  ،یـ  مهر مورد مال نبودن حالل ةواسط ب  یزوج اگر ک  کرده انیب حلم نیا

 ،2 ج ق،8482 ،حلی محقق) دشو  یم( ی مهر همان) عو  پرداخت ضامن کند، میتسل زوج 
 چـون  اسـت؛  دانسـت   مقد  خویشاوندان نفق  بر را زوج  نفقة حلی قدادم نیهمچن (. 333 
. شـود   یم قلمداد یمعاوض یعقد زین نلا  عقد خود و است نلا  عقد عو  از یجزئ نفق 

 مسـتمند  ایـ  باشـد  توانگر زوج  خواه شود؛  یم شمرده واجب حقوق از ی مهر نل یا بر افزون
 عقـد  بـودن  یمعاوضـ  ب  بسیاری موارد در یزی نکرک محقق (.282  ،3 ج ق،8464 ،حلی)

 نلـا   نلـ  یا سـبب  بـ   را کـافر  و مسـلمان  ذمـ ،  اهـ   عقد شانیا. است کرده  یتصر   نلا 
(.  392  ،82 ج ق،8484 ثـان،،  محقـق ) نـد یب  یمـ  برابـر  تیـ زوج حقـوق  در ،است وض   معا
 بـدون  تیـ زوج ادجیا یبرا خود یضول ب  ک  داده زوج  ب  را حق این گرید یحلم در شانیا

 در حلـی  عالمـ   همچنین(.  847  همان،) است معاوض  نلا  رایز کند؛ اعترا  مهرالمث 
 عقـد  النلـا  » :کند یم اشاره   نلا  عقد بودن یمعاوض ب  آشلارا ،  نلا  عقد استحباب  یذ

 عیب ب  پ  ؛است یمعاوض یعقد نلا : (404  ق،8388حل،،  عالم ) البیع فاشب  معاوضة
 زوجـ   چـرا  کـ   را پرس  نیا زوج ، حب  حق مسئلة در زین ا یر صاحب. «دارد شباهت
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 النلـا   وألنّ» :دهـد  یمـ  پاسـخ  نیچنـ  نـدارد،  را حب  حق از استفاده املان ،نیتمل از پ 
 ذلـک  بعـد  لـ   یلـن  لـم  باختیـاره  قبل  من الذی العو  المتعاوضین أحد سلّم ومت، معاوضة
 نلـا   عقـد  چـون  و: ( 74  ،82 ج ق،8488 حائرى،  ای،طباطب) اآلخر العو  لیتسلّم حبس 

 آن پـ  از  ،نـد ک میتسـل  را عوضـ   خـود  اریـ اخت بـا  طـرف  کیـ  ک  زمانی ،است معاوض 
 «.شود میتسل گرید عو  تا ستین  یبرا حب  ،[میتسل]

 را عقـد  هنگـا   در یـ  مهر نبـودن  شرط ،جواهر ارزشمند کتاب صاحب ،پی  بیانا  بر افزون
 النلـا   کـون  یعلـم  ومنـ  » :دکنـ  یمـ  خاطرنشـان  و داند ینم   نلا  عقد بودن یاوضمع یبرا یمانع

 بتعیـین  المطالبـة  من حلمها حینئذ علی  فجرى العو ، ذکر عن عقده خأل إن و الواقع فی معاوضة
 ،38 ج ق،8464نجفـی،  ) أحلامهـا  مـن  ذلک وغیر العو ، تسلم حت، المعو  وحب  العو ،

 از یخـال  عقـدش  هرچنـد  ؛اسـت  معاوضـ   درواقع نلا  عقد ک  شود  یم دانست  آن از و: ( 02 
 معـو   و شود  یم یجار عو  نییتع با   مطالب  از معاوض  حلم هنگا ، نیا در پ . باشد عو 
 قـت یدرحق«. شـود   یمـ  یجـار  معاوضـا   دیگـر  احلا  زین و دشو میتسل عو  تا شود  یم حب 

 بـ   آن نبـودن  شـرط  گمان بی و است معاوضا   ا صف از یلی تنها ی مهر ذکر است معتقد شانیا
 بـر  حـق  و عـو   مطالبـة  املـان  همچون یگرید صفا  ک  ویژه ب  ؛ستین نبودن معاوض  یمعنا

.دارد وجود   نلا  عقد در عو  حب 
 انــد؛دانســت  ناصــواب را نلــا  دانســتن معاوضــ  فقهــا از شــماری مقابــ ، در: دو  قــول

  یـ قب از را نلـا   عقـد  العـروة  مستمسـک  فیشـر  تـاب ک در میحلـ  محسنسید  ک  چنان آن
 والمهـر  المعاوضـا ،  قبیـ   مـن  لـی   النلـا   بـاب  أن عرفـت  للـن » :شناسد  ینم معاوضا 
 امـا : ( 366  ،84 ج ق،8480،  حلـیم  طباطبـای، ) عوضـیة  فیـ   یلحـ   لم العقد فی المذکور

 در ،شـده  ذکـر  نلـا   عقد در ک  ای ی مهر و ستین معاوضا   یقب از نلا  باب ک  میدانست
 بـا   یـ عل یمول جیتزو نبودن شرط باب در ی نیزنراق مال احمد «.شود ینم مالحظ  یعوض ،آن

 سـت؛ ین قائـ   یتیشرط ،دائم نلا  یةمهر یبرا و داند  ینم معاوض  درواقع را نلا  ،مهرالمث 
 اهلل  تیـ آ (. 809  ،80 ج ق،8484 نراقـ،، ) اسـت  نسـ   یبقـا  ،نلـا   در یاصل مقصود رایز

بـ    معاوضـا   از نلـا   کـ   است  داشت  اظهار باره  نیدرا  یالفقه القواعد کتاب در یبجنورد
 کـرد  تصـور  تـوان  ینمـ  و ستین  یمهر و تیزوج معاوضة نلا  شانیا نظر از. ودر ینم شمار
 کـ   گونـ   همـان . ردیـ گ قرار بضع ای تیزوج برابر در  ،یمهر پرداخت بر یمبن زوج تعهد ک 
 ،4 ج ق،8489 بجنـوردی، ) اند کرده مبادل  هم با را تیزوج و  یمهر همسران گفت توان ینم
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 از  یبـ  نلـا   قـت یحق ةدربـار  انیـ فقه یهـا  برداشت شود گفت  است مملن البت (. 387 
 امـر  نیا اگرچ  ؛است بوده خود عصر خیتار و فرهن  بر ناظر باشد، عتیشر ب  مستند آنل 
 .شود گرفت  دهیناد  یدل نیبد فقها عبار  و کال  شود ینم سبب

 کـ   چنـان  ؛انـد  دانسـت   رمحضـ  یغ ةمعاوضـ  را نلا  فقها از یاریبس انیم نیدرا: سو  قول
 او یضولـ  ک  یازدواج بر یمبن زوج  اعترا  حق ةمسئل ب  پرداختن هنگا  در حدائق صاحب
 کـ   نـد ک  یمـ  اشـاره  نلتـ   نیـ ا ب  است، دهکر جادیا - وا بودن ریصغ زمان در -ی  مهر بدون
 شـود   ینمـ  قلمـداد  اموال ةدست جزو بضع این است ک  آن  یدل ؛ستین محض ةمعاوض نلا 

ــی ) ــن نیفخــرالمحقق .( 243،  23 ج ،ق8464 عصــفور، آلبحران  کــ ازآنجا - را نلــا  زی
 شـمرده  یفرعـ  یهـدف  آن در  یـ مهر و است شهوا  از یدور و نس  جادیا آن یاصل هدف

ــ ــود  یم ــ - ش ــی رمحضــ یغ ةمعاوض ــد م ــرالمحققین) دان ــی فخ  ؛( 27،  3 ج ق،8387 ،حل
، 83 ج ق،8484 ثـان،،  محقـق ) اسـت  خطـر  و اکتساب بر یمبتن معاوضا  هدف ک  یدرحال
 ةمعاوضـ  نلـا   کـ     خـود سـخن   نیـ ا یبـرا   یـ دل انیـ ب در حدائق صاحب نیهمچن .(26 

 نسـ   ةمـ ادا چون یاهداف ک  ندک  یم تمسک نلا  عقد انعقاد یاصل غر  ب  ست،ین محض 
 ،اسـت  یا  معاوضـ   عقـود  هـدف  عو  ک    گون  آن. است شام  را گناه از ماندن محفوظ و
، 23 ج ،ق8464 عصـفور،  آلبحرانـی  ) سـت ین یغرضـ  و قصـد  نیچنـ  یـ  مهر یبرا نلا  در
 یفرزنـدآور  و احصـان  ،نلـا   در یاصل مقصود سبب ک  نیا ب  زین یهند فاض  .( 243 

 .(868،  7 ج ق،8480 هنـدى،  فاضـ  ) ددان  ینم محض   معاوضا زمرة در را نلا  ،است
 مشـاهده  فقهـا  مشـهور  کـال   در یشـتر یب  قوض با موقت نلا  بودن معاوض  شب  احتمال البت 

 بـودن  شـرط  بـاب  در دائم نلا  عقد با متع  نلا  تفاو  ب  یثان دیشه ک  چنان آن ؛شود یم
 و اهـداف  نظـر  از نلـا   نـوع  دو نیـ ا کـ   ییها تفاو  بر نگاه او افزون از. دارد توج   یمهر

 معاوضـا   بـ   دائـم  نلـا   عقـد  از متعـ   نلـا   زین معاوض  عنصر سةیمقا در دارند، اغرا 
 آن در کـ   اسـت  یاتیـ روا نلت  نیا دیمؤ(. 439  ،7 ج ق،8483 ثان،، شهید) است تر  یشب
 هـی  نماوإ» ،(438 حدیث 847  ،3ج ق،8396 طوس،،) «مستأجرا  فإنهن» چون یریتعاب

 حـر ) مسـمض،  وأجـر  مسـمض،  بأجـ   بأمرین إلّا متعة یلون ال» ،(439 حدیث همان،) «مستأجره
 اجــ  بــ  :امــر دو بــ  مگــر ؛شــود  ینمــ محقــق متعــ  نلــا : (42  ،28 ج ق،8469عــامل،، 
 یـة مهر: (43  همـان، ) معلـو   أجـ   إل، معلو  مهر» و «شده مشخص اجر  و شده مشخص

 بـ   متعـ   نلـا   اریبسـ  مشـابهت  بـر  هـا  تیـ روا نیـ ا یتمـام . دارد وجود «معلو  اج  تا معلو 



 

 

201

201

 معتقدنـد  یبعضـ  کـ   چنـان  آن ؛(89  ،83 ج ق،8484 ثان،، محقق) دارند داللت معاوضا 
(. 00  ،2 ج ،ق8484 تبریـزى،   سـبحان، ) اسـت  گرفتـ   اجـاره  عقـد  از یا ح یرا متع  نلا 

 اسـت  خانواده  یتشل هدف با یوقحق -ی معنو یمانیپ دائم نلا  ک  است آن امر نیا  یدل
 ؛(94  ،8398 ،ی و محقـق دامـاد  دادمـرز ) نـد ک یمـ  یمعرفـ  « یغلـ  ثاقیم» را آن قرآن ک 

 غالـب  کـ   ویـژه  بـ   ؛نـدارد  یسـازگار  موقـت  عقـد  بـودن  گذرا با یریتعاب نیچن ک  درحالی
 ا یـ روا از یاریبسـ  درواقـع  و ندارنـد  دوا  شـتر یب ساعت چند ،موقت عقد یخارج قیمصاد
 رسد یم نظر ب  بلل  ؛است منصرف موقت نلا  عقد از آن، ب  ی توص و ازدواج مد    دربارة
 در دائـم  نلا  در تیزوج ةعلق و ندارد لسانی ییمعنا تیزوج اص  در موقت با دائم نلا 
 بیـ عج جهـت  نیـ ا از(. 886  ،8393 ،دادمـرزی ) دارد قرار موقت نلا  از یباالتر ةمرتب

 نیهمـ  از. انـد  دهید یمعاوض عقود با یشتریب قرابت در را موقت نلا  فقها مشهور ک  ستین
 .شود یبررس موقت و دائم نلا  در جداگان  طور ب  غرر ینف ةقاعد گاهیجا است الز  رو

 ةمعاوضـ  کیـ  نلـا   عقـد  کـ   شـود  یمـ  مشـخص  فقهـا  عبارا  و کلما  از درمجموع
( موقـت  نلـا   ویـژه  ب ) معاوض  رعنص از نلا  دانستن یخال لنیول ؛ستین عیب مانند محض 

 قـت یحق ب  فقها های عبار  گون  از این نتوان اگر بنابراین .بود نخواهد کینزد انصاف ب  زین
 بـ   نلـا   ،جامعـ   فرهن  و عرف در ک  شود یم مشخص کم دست ، دیرس شرع نزد نلا 

 دفـع  فقها از یاریبس - شد خواهد انیب ک  همچنانـ   زین جهت نیهم از ؛است  یشب معاوضا 
 .اند دانست  الز  نلا  در را غرر معظم

 دائم نکا  در غرر ینف قاعدة گاهیجا. 1
 دگاهیـ د اسـا   بـر  :دارد وجـود  دگاهید س  غرر ینف ةقاعد قلمرو مورد در شد، انیب چنانل 
 اسـت؛    شـده  رفتـ  یپذ( اجـاره  و عیـ ب عقـد  در) آن خا  قرائت فقط غرر ینف قاعدة از اول،
 ی،زنجـان  یریشـب  اهلل تیـ آ منظـر  از. ستین یجار دائم نلا  عقد در غرر ینف عدةقا نیبنابرا
 عنـوان  بـ   «الغـرر  عـن  ی نبـی نه» و ستین رفت یپذ اطالق نحو ب  غرر ینف قاعدة تیسند
 را قاعـده  بـودن  مضـمون   ایـ  مصـطفاد  شـان یا البتـ  . شود ینم پذیرفت  قاعده مطلق  ییروا ادلة

 سـند  «الغـرر  عـن  ی نبـی نهـ » شانیا  یفرما مطابق ر ،صو هر دری ول ؛ نلرده مشخص
 معتبـر  را یتـ یروا فقط شانیا .شود قلمداد قاعده اطالق یبرا یلیدل تواند ینم و ندارد یمعتبر

 االئمـ   ثامن حضر  از منقول یتیروا آن ک  است گفت  سخن غرر از صراحت ب  ک  داند یم
 ،8378 بابویـ ،  ابـن )الغـرر  بیـع  وعـن  مضطرال بیع عن  اهلل  رسول نه،»: است رضا   اما 
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 «.فرمود ینه یغرر عیب عقد از و مضطر عیب عقد از اکر  امبریپ: (40  ،2 ج
 شـده   نق  اخبارالرضا عیون در گوناگون اشخا  از مختلف طریق س  ب  تیروا نیا
 اطمینان نیا کنند، ثیحد نق  نحو یک ب  مختلف نفر س  موضوع، یک ب  راجع اگر. است

 نیچنـ  تیـ حج تـوان   مـی  نیبنـابرا  اسـت؛  شـده  صـادر  معصـو   از روایت ک  دشو م، حاص 
 بـ   - زیـ ن حاضر ثیحد. دانست معتبر  دارد، داللت آن بر ک  را آنچ  و پذیرفت  را یثیحد

 عقـد  از ینهـ  بـر  چـون  و است معتبر - است شده نق  نحو کی ب  و قیطر س  از آنل  سبب
  شـبیرى ) کنـد  یمـ  جـاب یا قاعـده  یبـرا  را قلمـرو  زانیـ م نیهمـ  تنها دارد، داللت یغرر عیب

 (. 0879  ،22 ج ق،8489 ،یزنجان
 فـروش  از منـع  روایـا   آن و شده ارائ  قاعده قلمرو اطالق اثبا  یبرا زین یگرید  یدل
 از نهـ،  دارد، وجـود  «الغـرر  من فان » عبار  در ک  یتعلیل عمو  مطابق. است نیزار در ماه،
 یزنجـان  یریشـب  اهلل تیـ آ نیـ ا وجـود  بـا . داد سـرایت  بیع از غیر معامال  ب  نتوا می را غرر

 ،ضـمیر  مرجع داللت در رایز داند؛  یم اعتبار فاقد عقود مطلق یبرا را تعلی  عمو  ب  تمسک
 (.0886  همان،) دارد وجود ابها 

 انهمچنـ  رد،یـ گ یمـ  در بـر  زیـ ن را معاوضـا   غـرر  ینف ةقاعد ک  شود رفت یپذ اگر یحت
 دیگـر  معاوضـا   بـا  نلـا   ماهیـت  رایـ ز دانسـت؛  غرر ینف حلم مشمول را نلا  توان نمی

 8«سـمک  عیـ ب تیـ روا» ماننـد  ا یـ روا یبرخـ  در کـ   یلیتعل عمو  از استفاده. است متفاو 
 داد ارجـاع  عیمب ب   نانیاطم با را ریضم مرجع توان  چراک  نمی ندارد؛ ای فایده زین دارد وجود

 شام  را دیگر معاوضا  غرر ینف ةقاعد تعلی ، عمو  واسطة ب  ک  شود اثبا  ل یوس نیبد تا
 (.0886- 0879  همان،) شودیم

 
 كُلُّهُ هَذَا قَالَ الْغَنَمِ ظَهْرِ عَلَى الصُّوفِ وَ الضُّرُوعِ فِي وَاللَّبَنِ الْآجَامِ فِي السَّمَكِ بَيْعِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ عَلِيٍّ عَنْ وَ» .8

 از و: (42 حدیث ،23  ،2 ج ق،8384 ، آمدی تمیم،) غَرَرٌ وَهُوَ وَيَكْثُرُ يَقِلُّ مَعْرُوفٍ غَيْرُ مَجْهُولٌ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَا

. شـد  دهیپرسـ  گوسـفندان  در نشـده  دهیـ چ پشـم  و دهیندوشـ  ریش و ریآبگ در یماه عیب عقد مورد در یعل

 و شـود  شـتر یب ای کمتر ک  نشدن شناخت  و بودن مجهول  یدل ب  ؛ستین زیجا نهایا یک از هیچ فرمودحضر  

 . «است غرر نیا
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 ریغ در غرر ینف قاعدة انیجر یبرا یلیدل ک  است نظر نیا بر زینیلنلران فاض  اهلل  تیآ
 ق،8463 لنلرانـ،،   فاض  موحـدى ) ندارد وجود یمعاوض عقود ریغ در کم دست ای عیب عقد
 یعقد نلا  دارد، انیجر یمعاوض عقود در غرر ینف قاعدة ک  میریبسذ اگر یحت و( 74 

(.423  همان،) شود غرر ینف قاعدة مشمول ک  ستین یمعاوض
 یصـورت  در بنابراین دارد؛ ی اختصا معاوض عقود ب  غرر ینف ةقاعد دو ، دگاهید طبق

 یمعاوضـ  یعقـد  دائـم  نلـا   عقد ک  دانست غرر ینف ةقاعد مشمول را دائم نلا  توان یم
 معاوضـ   شـب   ایـ  معاوضـ   یعقـد  را نلا  عقد ک  ییفقها بر افزون اسا  نیبرا. شود قلمداد
 جهـت  بـ   درنهایـت  داننـد، یمـ  رصرف یغ معاوضة را نلا  ک  ییفقها از دست  آن اند، دانست 
. داننـد یمـ  الز  دائـم  نلـا   در را غـرر  ینف معاوضا ، با نلا  انیم مشابها  یا  پاره وجود
 عیـ ب عقـد  در آن لـزو   همچـون  دائـم  نلـا   عقـد  در را غـرر  ینف لزو  شانیا یتمام هرچند
 عقـد  بـ   غـرر  ینفـ  قاعدة احلا  تیسرا رشیپذ بر افزون یثان محقق ک  چنان آن. اند ندانست 
 عقـد  رایـ ز دانـد؛   یمـ  یکاف نلا  عقد در غرر ینف یبرا را  یمهر مشاهدة صرف دائم، نلا 
 نیـز ماننـد   یثـان  دیشـه (. 26  ،83 ج ق،8484 ثـان،،  محقق) ستین یواقع یا  معاوض   نلا

 یپوشـ  چشـم  یمـابق  و شـود   یمـ  رفـع   یمهر مشاهدة با غرر معظم ک  است نظر نیا بر محقق
 (.344  ،4 ج ق،8486 ثان،، شهید) شود یم

 زمنـد این و سـت ین نیضمعـ  نیعـ  یـ  مهر کـ   یمـوارد  در زیـ ن یهنـد  فاضـ  اسا   نیهم بر
 یکـاف  باشـد،  غـرر  موجـب  جهالـت  رافـع  کـ    زانیم نیهم ب  را وصف ذکر است، فیتوص

 عقـد  دوگانـة  وج  در را امر نیا  یدل شانیا(. 270  ،7 ج ق،8480 هندى، فاض ) داند  یم
 یرکنـ   یمهر چراک  برتابد؛ را جهالت تواند  یم دیگر معاوضا  خالف بر ک  داند یم نلا 

 (.272  ،2 ج ،تا بی کاشان،، یضف) ستین نلا  عقد از
 خـدا  رسـول  رةیسـ  از یمثـال  شاهد شانیا. اند کرده اصحاب قطع یادعا یبرخ نظر نیا بر

 اجـازه  را قـرآن  از یزانـ یم قرائـت  ةیـ مهر بـا  ازدواج اکـر   امبریـ پ کـ   کنند  یم نق  باره نیدرا
 را زنـان  ةیهر خدا سولر ،گرید تیروا در ای نبوده معلو  آن زانیم ک  یدرحال است؛  فرموده

 (.86  ،82 ج ق،8488 حائرى،  طباطبای،) است  داده قرار گند  یمشت
 و عقـد  از اعـم ) عقـود  یتمـام  در را آن مفاد غرر، ینف قاعدة دانستن مطلق با سو  دگاهید اما

 یالغـا  و «الغـرر  عـن  اهلل  رسـول  ینهـ » تیـ روا زیـ ن اطـالق  نیـ ا  یـ دل. دانـد  مـی  یجار( قاعیا
 کـ   فقهاسـت  نمیا در موجود شهر  و اجماع نیهمچن و «الغرر عیب عن ینه» از تیخصوص
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 غـرر  ینفـ  ةقاعـد  مفاد شام  زین نلا  عقد جهت نیا از. کند  یم اثبا  عا  نحو ب  را قاعده قلمرو
 انیـ ب زوجـ   و زوج فیتوصـ  و تعیـین  لزو  بحث در یرازیش ملار  اهلل تیآ ک  گون  همان. است
 یالغـا  مـا  ول، ؛است بیع ب  مربوط روایت اگرچ  "الغرر بیع عن النب، نه،" روایت: »کند می

 ملـار  « )هسـتند  گونـ    ایـن  قراردادهـا  تمـا   و نـدارد  خصوصـیت،  بیع چون. کنیم  م، خصوصیت
 بـ   حـدیث  ایـن  آیا»: دنویس یم نیز  یمهر نییتع بحث در . ایشان(826  ،8 ج ق،8424 ،یرازیش

 عـن " اگر ؟"الغرر عن النب، نه،» صور  ب  یا است "الغرر بیع عن النب، نه،" صور 
 نلـا   بـاب  در آن از تـوان  نمـ،  - اسـت  آمـده  متعـددى  روایا  در نل یا کما - باشد "الغرر بیع

 از نلـا   چـون  ؛نیسـت  آسـان،  کـار  کـ   کنـد  تیخصوصـ  الغـاى  کس، نل یا مگر ؛کرد استفاده
 در ملاسـب  در شـیخ  مرحـو   ."الغرر عن ،النب نه،" ک    داریم روایت، اما. نیست معاوضا 

 المشـهور  الغـرر  نفـ،  حدیث( ثمن تیمعلوم) ذلک ف، واألص " :فرماید م، ثمن تیمعلوم بحث
 حـال . اسـت  آمده هم عام  کتب در و است موجود ما فقه، کتب در روایت این. "المسلمین بین
 مطلـق  غـرر  نفـ،  اگـر  و خورد نم، فی  مانحن درد ب  باشد، غررى بیع نف، با رابط  در حدیث اگر
« اسـت  نیرنـ   و خدع  فریب، موجب جه  معناى ب  غرر چون ؛خورد م، ما بحث درد ب  ،باشد

 .(29  ،0 ج همان،)
 یمـدن  قـانون  کـ   است مطر  پرس  نیا اکنون شد، انیب یفقه متون از آنچ  ب  توج  با
 بـ   یحقـوق  ریتفاسـ  و تاسـ  رفتـ  یپذ نلـا   در غرر ینف ةقاعد نق  ةدربار را لردیرو کدا 
 است؟ تر کینزد دگاهید کدا 

 دائـم  نلـا   عقـد  در جهالت رفع و نییتع لزو  از صراحت ب  یمدن قانون از بسیاری مواد
 مـادة  ،دنـ دا یمـ  الز  را  یـ مهر اریـ خ شـرط  مـد   بودن نیضمع 86098 مادة. است گفت  سخن
 را مجهـول  ةیمهر 88663 ةماد ،داند  یم نلا  عقد صحت شرط را  یمهر جهالت رفع 86792

 
 صـداق  بـ   نسـبت  اریـ خ شـرط  ،دائـم  نلا  در یول ؛است باط  نلا  عقد ب  نسبت فسخ اریخ شرط :8609 مادة .8
 .باشد نشده ذکر مهر اصالً ک  است آن مث  فسخ از بعد و باشد نیضمع آن مد  نل یا بر مشروط ؛است زیجا
 .باشد معلو  ،بشود آنها جهالت رفع ک  یحد تا نیطرف نیب دیبا مهر :8679 مادة .2

 صـور   در ،باشـد  ریـ غ ملک ای باشد داشت ن تیمال ای باشد مجهول یمهرالمسم ک  درصورتی :8866 مادة .3

 مگـر  ؛بـود  خواهـد  آن مـت یق ای مث  مستحق ،سو  صور  در و بود خواهد مهرالمث  مستحق زن دو  و اول

 .دینما اجازه مال صاحب نل یا
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 یتمام از. کند یم مللف گریلدی شناخت ب  را همسران 86078 مادة نیهمچن ،کند  یم باط 
 آن ارکـان  و عناصـر  کـ   است یقیدق عقد نلا  عقد ک  شود  یم افتیدر یروشن ب  مواد نیا
 نظـر  نیـ ا از. کنـد  ینمـ   یتصـر  را احلـا   نیـ ا یمبنا قانون منتها شوند؛ نییتع و شناخت  دیبا

 بـا . دارد نقـ   احلـا   نیـ ا یریـ گ  شـل   در غـرر  ینف قاعدة اندازه چ  تا ک  ستین مشخص
 شـده  گرفتـ   مشـهور  نظـرا   ویـژه  بـ    یامام فق  از یمدن قانون نل یا ب  توج  با و نیا وجود
 تـوان   یمـ  انـد،  بـرده  بهره یاحلام چنین  اتخاذ یبرا غرر ینف قاعدة از زین فقها مشهور و است

 نیـ ا از. شـد  قائـ   یمـدن  قـانون  احلا  از دست  نیا در قاعده یبرا یمیرمستقیغ ریتأث و  نق
 زیـ ن قانون در نیست، زیجا عیب در خطر کردن و غرر گون  هیچ فق  در ک  یهنگام مثالً جهت
 جـز  - نلا  در غرر فقها مشهور دگاهید مطابق یوقت یول ؛دشو یم الز  عیمب ب  یلیتفض علم
 غـرر  رفـع  لزو  در گذار قانون یریسختگ ،شود یم یپوش چشم - است معظم ک  یموارد در
 اسـتادان  و مفسـران  ک  یفاتیتأل و آثار ب  رجوع با انیم نیادر. دشو یم رن  کم زین نلا  در

 سـ   انیـ م از کـ   کـرد  مشـخص  تـوان   یمـ  یحـد  تـا  دارند،  ن یزم نیا در یمدن حقوق مسلّم
 یشــتریب اقبــال بــا لــردیرو کــدا  دائــم، نلــا  قــدع در غــرر ینفــ قاعــدة انیــجر لــردیرو

 است؟ گذاشت  ریتأث دانان حقوق یها  ش یاند و آرا در و سترو روب 
 مورد بودن نمعیض مدن، قانون 896 مادة: »نویسد یم ی مهر نییتع لزو  باب در یامام دکتر

 از بـاال  مـادة  در مـذکور  شـرط  و است دانست  معامل  صحت اساس، طیشرا از یل، را معامل 
. شـد  خواهـد  رعایـت  - نباشـد  حقیق، معامال  از اگرچ  - عقود تمام، در مناط  تنقی  نظر
 معـامال   احلـا   تابع ،باشد نداشت  نلا  عموم، جنبة با منافا  ک  ییآنجا تا مهر عالوه ب 

 موجـب  را معاملـ   مورد بودن مردد فقها، مشهور قول از پیروى ب  ایران مدن، قانون. باشد  می
 را - بـا   یـا  بنـا  - دو از یل، توان  نمی بنابراین ؛داند  می باط  را یا معامل  چنین و دانست  غرر

 ،8376 ،یامـام « )داد قـرار  مهـر  - باشـند  یلسان الجها  جمیع من نل یا ولو - تردید طور  ب
 اب. است الز  عقود یتمام در غرر موجب  دِیترد رفع شانیا سخن  نیا مطابق .( 388  ،4 ج

 دو  لـرد یرو بـ   شـتر یب رسـد،   یمـ   یـ مهر بـودن  معلو  لزو  مبحث ب  ک  یهنگام نیا وجود
 رفـع  کـ   حدى تا طرفین بین باید مهر» گوید  می یمدن قانون 8679 مادة ک  شود  یم کینزد

 
 شـرط  ،نباشـد  شـبه   گـر ید طـرف  شخص در نیطرف از یک هیچ یبرا ک  نحوی ب  شوهر و زن نییتع :8607 مادة .8

 .است نلا  صحت
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 ایـن  اسـت،  عقـد  صـحت  شـرایط  از یلـ،  ک  مورد بودن معلو  .«باشد معلو  ،بشود جهالت
 خا  موارد در مگر ؛نباشد مبهم باید معامل  مورد گوید  می 8یمدن قانون 280 مادة ک  است
 نظـر  از مزبـور  حلـم  ،اسـت  معاملـ   ب  راجع اگرچ  ماده. است کاف، آن   ب  اجمال، علم ک 

 بر افزون. دشو  می جارى - نباشد یا باشد معامال  از خواه - عقود تمام، در مالك وحد 
 و جـن   و مقـدار  بـودن  معلـو   ب  ی مهر بودن معلو . است معامال  احلا  تابع ی مهر آنل 

 اعیـانی  دربارة آن و است مشاهده وسیلة ب  گاه طرفین براى ی مهر شدن معلو . است وصف
 بـا ،  ماننـد  ؛کـرد  رفـع   آن از را جهالـت  تـوان  می مشاهده با و موجودند خارج در ک  است
 ب  آن مقدار تعیین بلل  ؛نیست کاف، رام این براى ،یتنها ب  مشاهده ی نیزگاه .جواهر و خان 
 و پارچـ   زمین، آهن، گند ، در چنانل  ؛باشد  می الز  مساحت یا ذرع یا عدد یا کی  یا وزن
 .است نیچن آنها مانند
 بـا  یعقـد  ،فقهـا  مشـهور  منظـر  از نلـا   عقد ک  کند  یم اشاره زین گرید موارد در شانیا

 یمعاوضـ  عقـود  مقـررا   تـابع  و(. 483 و 394 و 388-378صصـ  همـان، ) یمعاوض احلا 
 و ثمن ،عیب همچون نلا  ک  ستین معنا بدان شانیا دگاهید نیا البت  .(424  همان،) است
 بـر  ،دارد وجـود  معاوضا  و نلا  نمیا ک  ییها شباهت  یدل ب  بلل  ؛دارد ریتقد در یمثمن

 سـبب  نیبـد  ؛اسـت  تـر  کینزد صال  ب  معاوضا  احلا  از نلا  پیروی ک  باور است نیا
 پرس  نیا ب  پاسخ در ک  چنان ؛کند یم یرویپ مشهور دگاهید از مسائ  ح  یبرا شانیا  زین

 نیچنـ  را خود یینها نظر ،ریخ ای کند  یم تیکفا همسر دو یبرا ی مهر کی دادن قرار ایآ ک 
 بـین  بایـد  مهـر  گوید  می ک  یمدن قانون 8679 مادة از بتوان ک  رسد  می نظر ب » :کند  یم انیب

 بـاال  مـورد  در را عقـد  و مهر صحت باشد، معلو  ،بشود آنها جهالت رفع ک  حدى تا طرفین
 مقـدار  چـ   زوجـ   دو از هرکـدا   نلـ  یا انیـ ب در ادامـ   در و( 383  همان،) «کرد استنباط

 از خـود  مهرالمثـ   نسـبت  بـ   هـا   زن از هریـک  کـ   رسد  می نظر ب » :دارد یم اعال  ند،ا میسه
 در رود،  نمـی  شـمار  بـ   معاوضـ   اقسـا   از اگرچـ   نلـا   زیرا ؛بود خواهد سهیم رالمسم،مه

 شـان یا کـال   نیـ ا از(. همـان ) «نمایـد   مـی  بـازى  آن در را عو  نق  مهر و است آن حلم
 از نلـا   چـون  ؛سـت ین الز  یـ  مهر ب  صددرصد یآگاه طرف کی از ک  شود یم مشخص

 زیجـا  یـ  نیـز  مهر بـ   کامـ   جهالـت  گـر ید سـوی  از یول ؛ودر ینم ب  شمار معاوضا  اقسا 

 
 .است یکاف آن ب  یاجمال علم ک  خاص  موارد در مگر ؛نباشد مبهم دیبا معامل  مورد :280 مادة .8



 

 

221

221

 زوجـ   دو یةمهر ةمسئل در بنابراین. است معاوضا  احلا  تابع باره دراین نلا  چون ؛ستین
 سـهم  نلـ  یا یولـ  ؛کند یم تیکفا شود، یم سل  صد مثال یبرا ی مهر دو جمع نل یا صرف

 همسران، مهرالمث  ب   بست و رساند ینم ضرر ی مهر صحت ب  ست،ین مشخص دقیق هرکدا 
 .شود یم مشخص یمهرالمسم از هرکدا  سهم

 ةمعاوضـ  را نلـا   نـدارد،  قـرار  بضـع  مقاب  در ی مهر ک  جهت آن از داماد محقق دکتر
 یمعاوضـ  شـب   یتیمـاه  نلا  یبرا نیبنابرا ؛(227  ،8396 ، داماد محقق) شناسند ینم یعاد
 بـر  یـ  مهر قیـ دق نیـی تع و کنـد  یم وارد 8679 دةما ریتفس در را امر نیهم شانیا. دارد نظر در

 همچـون  شـان یا نیهمچنـ (. 224  ،همـان ) دانـد  ینمـ  الز  را مسـاحت  و  یک وزن، اسا 
 غـرر  شانیا نظر از چراک  داند؛ یم یکاف را ی مهر مشاهدة صرف ،انگاران معاوض  از یاریبس
 .(همان) شود یم ینف مطلق جهالت رفع با نلا  در

 همسـران  تیشخصـ  و  یمهر جهت از یا مسامح  یعقد را نلا  تیاهم یلنگرود دکتر
 یمعمـول  معـو   عقـد  را نلـا   عقد شانیا(. 862  ،8370 لنگرودی، جعفری) شناسد یم
 ،همـان ) بـرد  کـار  بـ   نلـا   عقـد  در نـ  یبعرا  معـو   عقـود  یارهـا یمع بتـوان  کـ   داند ینم

 عقـد  عنصـر  معاوض  ک  کند می استنباط 8694 تا 8684 مادة مقررا  از حال نیباا ؛(840 
 (.868  ،همان) ستین خالص معاوضة هرچند ؛است نلا 

 یـ  مهر کیتمل ب  مربوط الزا  و شناسد  ینم یمعاوض عقود از را نلا  زین انیکاتوز دکتر
 و شـود   یمـ   یـ تحم مـرد  بـر  یقـانون  الـزا   ینوع اسا  نیبرا. داند  یم قانون حلم از یناش را

 بـ   شـوهر  و زن الزامـا   مشابهت دینبا لذا کنند؛ یتراض آن مقدار بر انندتو  یم تنها همسران
 رابطـ   نیـ ا میتنظـ  بـر دیگـر   معـامال   قواعـد  کـ   شـود  سبب معو  عقود متقاب  تعهدا 

 نظـر  نیا بر  یمهر باب در شانیا حال نیباا(. 839-838  ،8378 ان،یکاتوز) شود فرما حلم
 یعمـوم  قواعـد  تـابع  کـ   اسـت  نلا  عقد کنار در یگرید قرارداد  یمهر بر توافق ک  است

 الز  یـ  مهر بـاب  در یاجمـال  علـم  کسـب  و میتسـل  بر قدر  رو نیازا ؛است دیگر معامال 
 (.846-839  همان،) است

. ددار زیـ ن را معـامال   احلـا   کـ   اسـت  یتبعـ  یعقـد   یـ مهر بر توافق شانیا نظر مطابق
 توافـق  بشناسـد،  یمعاوضـ  احلا  با یرمالیغ یعقد را نلا  عقد آنل  یجا ب  شانیا درواقع

 و دارد یمعـامالت  جنبة  یمهر اسا  نیبرا. است شناخت  نلا  عقد از جدا یتیماه را  یمهر بر
 .شود قراردادها یعموم احلا  مشمول تواند  یم
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 یتبعـ  یقرارداد را  یمهر مورد در قرارداد و است نظر هم انیکاتوز دکتر با ییصفا دکتر
 ازجملـ  . دانـد  مـی  الز  آن در را معاملـ   مـورد  یعموم طیشرا بنابراین داند؛  یم یالم جنبة با
 ب . باشد مشخص آن وصف و جن  مقدار، ک  ینحو ب  ؛است ی مهر بودن معلو  طیشرا نیا

 رایـ ز اسـت؛ 8679 مـادة  از فراتر یریتفس ،وصف و جن  مقدار، ب  ی مهر نییتع رسد یم نظر
 نیـ ا بـر  و مانـد   ینمـ  ی مهر بر یابهام گرید ،باشد مشخص درق و وصف و جن  ک ی هنگام

 کـ   3488 مـادة  از اسـتنباط  بـا  همچنین شانیا. دشو یم معنا یب جهالت رفع حد در نییتع ، یپا
 .شمارد می زین  یمهر در شرط را میتسل بر قدر  ،است عیمب باب در یا  ماده

 متعه نکا  در غرر ینف قاعدة گاهیجا. 1
 در بـار  کیـ  مباحث دیبا دارد، یارتباط چ  نلا  عقد با غرر ینف قاعدة نل یا  ب پاسخ یبرا
 بـ   امـر  نیـ ا  یـ دل. دشـو  مطالعـ   منقطـع  نلـا   ةطـ یح در گـر ید بـار  و دائم نلا  عقد ةطیح
 یجداسـاز  نیـ ا تیـ اهم. گـردد  یمـ از ب منقطع نلا  با دائم نلا  عقد انیم یاساس زا یتما

 اشـتراك  ایـ  تفـاو   بـاب  در کـ   شـود    توجـ   ینظـر   الفاخت ب  ک  شود  یم روشن یهنگام
 نیـ ا از هایی ، پرس نظرها اختالف نیا دنبال ب . دارد وجود موقت و دائم نلا  عقد تیماه
 تفـاو   دائم نلا  در آن گاهیجا با منقطع نلا  در قاعده گاهیجا ایآ ک  شود  یم جادیا  یقب
 یگـاه یجا توانـد  یمـ  منقطـع  نلـا   یبـرا  اجـ   و  یـ مهر شـدن  محسـوب  رکن ایآ کند؟ یم

 ینسـبت  گانـ    سـ   یلردهـا یرو اسـا   نیبـرا  ایـ آ کنـد؟  جـاد یا غـرر  ینف قاعدة یبرا متفاو 
  ،یـ اول تصور خالف بر آنل  ای رند؟یگ یم نظر در منقطع نلا  و غرر ینف قاعدة نیب متفاو 

 منقطـع  و دائـم  نلـا   یبـرا  قاعـده  گـاه یجا و اسـت  محفـوظ  نلـا   عقد یبرا ش یاند ینوع
 .است لسانی

 وجـود  دگاهیـ د سـ   غـرر  ینفـ  ةقاعـد  قلمرو باب در گذشت، اول ةمقدم در ک  همچنان
 ینفـ  قاعـدة  نیبنـابرا  نـدارد؛  تیحج غرر ینف ةقاعد عا  قرائت ،نخست دگاهید مطابق :دارد
 نیبنـابرا  ندارد؛ وجود غرر در مطلق، دلی  شانیا دةیعق ب . ستین یجار منقطع عقد در غرر
 ابـواب  بـ   را قاعده احلا  و کرد عبور توان ینم عیب یعنی ،قاعده مشمول ممسلّ عقد ان گی از

 در نیهمچنـ . دشـو   ینمـ  متع  و دائم نلا  شام  قاعده لفظ، اطالق چراک  داد؛ تعدى دیگر

 
 یـی عقال منفعـت  ایـ  و تیـ مال کـ   یزیچ ای و است ممنوع نوناًقا آن خریدوفروش ک  یزیچ عیب :348 مادة .8

 .باشد میتسل بر قادر خود یترمش نل یا مگر ؛است باط  ،ندارد آن میتسل بر قدر  عیبا ک  یزیچ ای ندارد
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 حلـم  یـ  مهر در غـرر  ینفـ  بـ   اجاره عقد مانند تا ندارد وجود اى سیره مجهول یةمهر بطالن
 یا خدشـ   چیهـ  بـدون   یـ مهر رد،یگ قرار ی مهر مساحت نییتع بدون یباغ راگ نیبنابرا د؛کر
 (. 0638  ،89 ج ق،8489 ،یزنجان  شبیرى) است  یصح

 م،مسـلّ  یفتـاوا  و روایـا   مطـابق  کـ   اسـت  نیا متع  یبرا اج  بودن رکن دیفوا از حالهر ب 
 ایـ  یکمـ  احتمـال  ج ا در ک  است یحد ب  لزو  نیا. شود یم الز  متع  صحت یبرا اج  نییتع
(. 0874  همـان، ) سـت ین غـرر  ینفـ  قاعـدة  واسـطة  بـ   اجـ   نیـی تع لـزو   نیا البت . نماند یادیز

 لـزو   نیـ ا. اسـت  مهریـ   مقـدار  ذکـر  لـزو   زیـ ن متعـ   نلـا   در  یـ مهر بودن رکن دةیفا نیهمچن
 یـ  مهر نیـی تع کـ   یدرحـال  ؛شود یم باط  ی مهر نییتع بدون منقطع نلا  ک  دارد تیاهم چنان آن
 امـر  نیـ ا ضرور  یگرید  یدل چیه ن  و غرر ینف قاعدة ن  چراک  ؛ستین یضرور دائم نلا  در
 آن و شـود  یمـ  جـاد یا ذهن در ، پرسشیش یاند نیا ةجینت در(. 0636  همان،) کند  ینم  اثبا را
 قاعـده  انیـ جر رد ایـ  قبـول  پـ   ؛اسـت  ثابـت  متع  یبرا ی مهر بودن رکن هرحال ب  ک  است نیا
 ایـ  جهـ   نـوع  هـر  زدودن یبـرا  قاعـده  گفـت  دیبا پاسخ در کند؟  یم جادیا یتفاوت چ  متع  یراب

 لـزو   تنهـا   یمهر بودن رکن ک  یدرحال ؛کند یم مطالب  را فراوان یدقت ،غرر ب  یمنته خطر کردن
 کننـد؛   یمـ  یکشـ  خـط  عقـال  ک  است یمرز تا زین آن مقدار نییتع. کند یم جادیا را جن  ب  علم

 بـ   و کنـد   یمـ  خـارج  بـودن  غیرعقالیـ،  از را آن ،اسـت  معلو  ی مهر مقدار نل یا صرف ابراینبن
 (. 0638  همان،) زند  یم وندیپ  یصح یعقد

 اول مقدمـة  :اسـت  مقدمـ   دو جـة ینت منقطـع  نلا  عقد در قاعده انیجر ،دو  دگاهید منظر از
. اسـت  یمعاوضـ  عقـود  از منقطـع  نلـا   نلـ  یا دو  ؛دارد انیـ جر یمعاوض عقود در قاعده نل یا

 غـرر  ینفـ  مفـاد  از یبرخـوردار  نظـر  از را منقطع نلا   یامام آور نا  یفقها از یاریبس اسا  نیبرا
 ؛دانـد   یمـ  مطلوب منقطع نلا  عقد در را غرر اندفاع یثان دیشه. اند شناخت دیگر  معاوضا  مانند

 را غـرر  ةالجملـ  یفـ  دفـع  امـا  ؛شناسد ینم اکتساب و مخاطره بر یمبتن یواقع معاوضة را آن هرچند
 بـر  زیـ ن جـواهر  صـاحب (. 446  ،7ج ق،8483 ثـان،،  شـهید ) دهـد  یمـ  صیتشخ الز  آن یبرا
 مشـمول  را متعـ   نلـا   یقمـ  یرزایـ م نیهمچن(. 89  ،38ج ،ق8464 ،نجفی) است یرأ نیهم

 بـر  بنـا  و تندهسـ  متع  نلا  نیعوض بضع، و ی مهر چراک  ؛داند یم «الغرر عن یالنب ینه» مفاد
 ،2ج ق،8427 ،قمـی  میـرزاى ) شـود  وارد معاوضـا   عرصـة  بـ   دیـ نبا جهالت و غرر قاعده، مفاد
 رایـ ز اسـت؛    ندانسـت   شـرط  را  یمهر وزن و  یک سنج  یانصار خیش شان،یا بر افزون(. 934 
 معلـو   تـا  شـود  ذکر یاوصاف  یمهر یبرا ک  داند یم یکاف شانیا. است صرف  معاوضة نلا  عقد
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.(228  ،ق8484 ، انصارى) شود صدق آن بر بودن
 ؛ هرچنـد اسـت  شناخت  نافذ عقود یتمام در را غرر ینف قاعدة طورکلی ب  دگاهید نیسوم

 یمعاوضـ  اثبـا   بـ   یازیـ ن گـر ید دگاهید نیا مطابق. بنابراین نشوند قلمداد یمعاوض یعقد
 تیـ ظرف ،اجـ   و  یـ هرم بـودن  رکـن  جهـت  بـ   منقطـع  نلـا   البت . ستین منقطع نلا  بودن

 اثبـا   یبـرا  قیـ طر نیـ ا از انگـاران  مطلـق  امـا . دارد غرر ینف قاعدة مفاد پذیرش در یشتریب
 یالنبـ  ینه» درنظرگرفتن با ای غرر ینف اطالق ب  توج  با بلل  ؛اند نلرده استفاده تیسرا
 ةنسـخ   بـ  ارجـاع  بـا  آنلـ   ایـ  اند هکرد یجار مجهول عقود یتمام در را غرر ینف «الغرر عن
 کـ   یعقـود  یتمـام  در را قاعـده  و کـرده  تیخصوصـ  الغاى «الغرر بیع عن  النب، نه،»

 ؛(48 و 34صـص  ،4 ج ق،8424 ،یرازیشـ  ملـار  ) انـد  کرده یجار دارند، غرر ظهور املان
 .ستین منقطع نلا  و دائم نلا  عقد انیم یتفاوت ،دگاهید نیا مطابق لذا

 دگاهیـ د سـ   از کیـ  کـدا   دانـان،  حقوق شةیاند و یمدن قانون مطابق ک  دید دیبا اکنون
 است؟ گذاشت  منقطع نلا  ب  مربوط نیقوان مفاد در را ریتأث نیشتریب غرر ینف قاعدة انیجر

 در. اسـت  داده اختصـا   منقطع نلا  عقد  ب  را هفتم کتاب از ششم فص  ،یمدن قانون
 بـدون  ؛اسـت  شـده  گفتـ   خنسـ  نلـا   عقد مد  قیدق نییتع لزو  از ماده دو در فص ، نیا

 داده ارجـاع  یبعـد  فصـ   ب   یمهر احلا  و باشد داشت  وجود  یمهر باب در یحیتصر آنل 
. دانـد  یمـ  جهالـت  رفـع  حـد  در را یـ  مهر بودن معلو  8679 مادة ،هفتم فص  در. است شده
 یـ  مهر نیـی تع در اج  نییتع گذار قانون نظر از دهد می نشان مد  و ی مهر نیب تفاو  نیهم
 تیـ معلوم بحـث  ملمـ   توانـد  یمـ  86948 مـادة  شـود  تصور دیشا البت . دارد یشتریب تیاهم
 نـاظر  و اسـت  ی مهر ذکر تنها 8694 مادة ةدغدغ رایز ست؛ین چنین این یول ؛باشد متع  یةمهر
 یبـرا  فقهـا  کـ   چنـان  آن ؛گردد یماز ب فقها مشهور سخنان ب  تفاو   یدل. ستین ا یجزئ بر
 اجـ   نیـی تع بـاب  در فقهـا  سخنان ک  یدرحال ؛اند ه کرد انیب نظر ی  چندینهرم نییتع تیفیک
 یتفـاوت  بنـابراین  اسـت؛  منعل  زین یمدن قانون در مطلب نیهم. است لسانی یبیتقرطور ب 
 در آن تفـاو   گانـ  ی ؛ستین متع  نلا  با دائم نلا  ةیمهر انیم بودن معلو  و نیضمع باب در

 اسـت  8866 مادة حلم مشمول مجهول ةیمهر دائم، نلا  قدع در. است آن اجرای ضمانت
 باعـث  مجهـول  ةیـ مهر منقطـع،  نلـا   در یول کند؛ یم تبدی  مهرالمث  ب  را یمهرالمسم ک 

 
 .است بطالن موجب ،عقد در مهر عد  ،منقطع نلا  در :8694 مادة .8
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 صـحت  طیشـرا  جهت از نیبنابرا. دشو  یم 8694 مادة حلم مشمول و است عقد خود بطالن
 در را یغـرر  زانیم همان گذار انونق. ستین متع  نلا  با دائم نلا  عقد انیم یتفاوت ،ی مهر
 در یولـ ؛ اسـت  شـده  ینهـ  دائـم  نلـا   عقـد  ةیـ مهر در کـ   کند یم ینه منقطع نلا  ةیمهر

 بـ   قانون یرأ رود  یم گمان رو ازاین است؛ گرفت  صور  یشتریب یریسختگ اج  خصو 
 .است تر کینزد انگاران معاوض  شةیاند

 توجـ   منقطـع  نلـا   یمعاوضـ  جنبـة  بودن تر ن پرر ب  یامام دکتر دانان، ق  حقو انیم از
 قـوى  یحد ب  جنب  نیا. داند  یم دائم نلا  اجتماع، جنبة را امر نیا  یدل شانیا. است کرده
 معرفـ،  مسـتق   کامـ  طور بـ   اجتمـاع،  یعقـد  و دنمایـ   یم دور معامال  از را آن ک  است

 عقـد  قالـب  بـ   کـ   اسـت  ضـعیف  چنـان  آن منقطع نلا  اجتماع، جنبة ک  یدرحال ؛کند یم  
 اساسـ،  طیشـرا  عوضـین  از یلـ،  هرگاه معوض  عقود در ک  گون  همان. دیآ یم در معوض 
 یـ  مهر صـحت  طیشـرا  از یلـ،  چنانچـ   نیـز  منقطـع  نلا  در ،است باط  عقد باشد، نداشت 
 حیـث  از منقطـع  نلـا   حقـوق،،  فـن  نظـر  از بنـابراین . بود خواهد باط  نلا  د،شون رعایت

 بایـد  عو  و مد  ،اجاره در ک  همچنان. دارد اشخا  ةاجار با کامل، مشابهت ،ساختمان
 بـا . نباشـد  مـبهم  و شـود  نمعـیض  بایـد  عـو   و مـد   زین منقطع نلا  در باشد، معلو  و نمعیض

 و نـدارد  وجـود  یتفـاوت  متعـ ،  نلـا   بـا  دائم نلا  عقد یةمهر صحت طیشرا در نیا وجود
 معاوضـ،،  عقد قواعد از بسیارى حقوق،، نظر از رایز ند؛هست 8679 مادة حلم مشمول هردو

 ،4 ج ،8376 ،یامـام ) دشـو  اعمـال  دیـ با زیـ ن دائـم  نلـا   عقد یةمهر ب  مربوط مسائ  ح  در
 آن یبرا ک   یمهر خالف بر ک  گذارد  یم صح  مطلب نیا بر زین یلنگرود دکتر (.864 
 علـم  مـد ،  نیـی تع در ،(820  ،8370جعفـری لنگـرودی،   ) کنـد   یم تیکفا یاجمال علم
 ،یمـدن  قـانون  مـواد  ب  توج  با انیکاتوز دکتر. همچنین (826  همان،) است الز  یلیتفص
 مخـالف  را آن هرچند ؛است یا  اجاره یتیماه ،ردیگ  یم نظر در منقطع نلا  یبرا ک  یتیماه
 نظـر  بـ  (. 874  ،8378 ان،یـ کاتوز) داند  یم زوج  یها یآزاد و حقوق و بودن انسان مقا 
 منقطــع نلــا  اجــ  و یــ مهر نیــیتع یاجــرا ضــمانت در یمــدن گــذار قــانون اگــر رســد یمــ

 و یمعاوضـ  یعقـد  را منقطـع  نلـا   کـ   نبـوده  بـاب  نیـ ا از است، کرده یشتریب یریسختگ
 نلـا   بـ   دنیبخش استحلا  یبرا یریسختگ نیا بلل  ؛کند میتنظ زوج  یانسان شأن مخالف
 نیضمع و مشخص یارکان ازمندینو  دارد متزلزل یتیماه ودن،ب یموقت جهت ب  ک  است منقطع
 نلـا   یةمهر یبرا اجاره تیماه چون یتیماه جادیا قصد اگر یمدن گذار انون؛ وگرن  قاست
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 را منقطـع  نلـا   فقهـا  غالب ک  گون   همان. کرد  یم بسنده 8679 مادة ب  نباید داشت، منقطع
 .اند نشناخت  معاوض  قتیحق ب  یعقد و اند دانست  یمعاوض عقود اوصاف ب  کینزد یعقد

 گیری جهینت
 نلـا   در غـرر  ینفـ  لـزو   ،دارد وجود غرر ینف ةقاعد دربارة غالباً ک  یتصور خالف بر. 8
 یمعاوضـ  یعقـد  نلـا   معتقدنـد  فقهـا  یبرخـ  بللـ   ؛سـت ین معاوضـ   عنصر وجود جهت ب 
ة قاعـد  مفـاد  مشـمول  زیـ ن نلـا   است، مطلق غرر ینف ةقاعد انیجر قلمرو چون یول ست؛ین
.است غرر ینف

 یدارا زیـ ن نلـا   عقد و است معاوضا  شام  تنها غرر ینف ةقاعد فقها مشهور نظر ب . 2
 در غـرر  ینفـ  لـزو   حال بااین. دارد انیجر نلا  در غرر ینف نیبنابرا است؛ یمعاوض وصف

 لـزو   یبررسـ  نگـا  ه ؛ بنـابراین ستین عیب در غرر ینف لزو  یسخت و دقت ب  دائم نلا  عقد
 کـ   داشـت  توجـ   دیـ با عقد ضمن شروط زین و گریلدی از همسران شناخت و  یمهر ب  علم
 پوشـی  چشـم  دائـم  نلـا   در ویـژه  بـ   نلـا ،  عقـد  در غررها یبرخ از ک  دارد وجود یمرز

 از همسـران  ا یـ جزئ با و کام  شناخت توان  ینم غرر ینف ةقاعد صرف ب  بنابراین شود؛ یم
.دانست الز  را  یمهر ب  قیدق علم و گریلدی

 کیـ  بـ  ی ولـ  اسـت؛  ها متفاو نظر ،منقطع و دائم نلا  تیماه افتراق ای اشتراك باب در. 3
 موجـد  منقطـع  نلـا   در اجـ   و یـ  مهر تیـ رکن درواقـع . رندیپذیم ریتأث غرر ینف ةقاعد از زانیم

 آن از پـ   ایـ  عقـد  هنگـا   در ی مهر ذکر نیبنابرا ؛ستین دائم نلا  عقد ب  نسبت یچندان تفاو 
.باشد غرر دینبا ،ینک مشخص را ی مهر یخواست زمان هر دیگویم قاعده بلل  ؛ستین مسئل 

 وجـود  دانـان  حقـوق  اذهـان  در آنچ  زین و یقانون عبارا  ظاهر رسد  یم نظر ب  آنل  درنهایت
 ،انـد  پذیرفتـ   وضـ  معا وصـف  جهـت  بـ   را نلـا   در غرر ینف ةقاعد ک  فقها مشهور نظر با ،دارد

 از کــ  همچنــان ؛اســت غــرر معظــم بــر نلــا  عقــد در یقــانون ممانعــت ؛ بتــابرایناســت منطبــق
 رفـع  کـ   یحـد  تـا » و 8607 ةمـاد  در «نباشـد  شـبه   گـر ید طـرف  شـخص  در» مانند هایی عبار 
 کنـار  در یمـدن  گذار قانون بود لوین حال بااین. شود یم برداشت 8679 ةماد در «بشود آنها جهالت
 دائـم  نلـا   عقـد  ک  نمود یم  یتصر و کرد یم مطر  زین را غرر ینف لزو  نلا ، در جه  بحث

 داشـت  یمـ  انیـ ب روشـنی  ب  گویی، مبهم یجا ب  و نندک یم تحم  را جه  و غرر زانیم چ  متع  و
.دانجامی خواهد غرر ب   نلا  از یامور چ  در جه  ک 
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