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چکیده
موضوع بحث در این مقاله «فریبکاری از دیدگاه اسالم» می باشد که در فقه اسالمی ضمان ناشی از فریب در اصطالال حقطویی ضطمان
غرور نامیده میشود .غرور در لغت به معنای خدعه ،فریب و نیرنگ است .و در اصالال عبارت است از اینکه از شخصی سطخنی یطا فع طی
صادر گردد که باعث فریب دیگری شود و به واساله این فریب شخص دوم متحمط خاطارت گطردد ،فریبنطده ضطامن خاطارت ای وارده
خواهد بود .شخص اول را «غارّ» و شخص دوم را «مغرور» می گویند .برای تحقق یاعده غرور ج شخص مغرور الزم است ولی ع ط
و ج شخص غارّ تفاوتی را به وجود نمی آورد .در کتب یواعد فقه و فقه استداللی مجموعا شش دلی برای ایطن یاعطده رکطر گردیطده
غرور یَ ِرج ُع اِلی َمن ََنرُ» ،بنای عقالء ،اجماع ،روایات خاص ،یاعده الضرر و یاعطده اتطالو و تاطبیب.
است که عبارتند از :حدیث نبوی« :اَملَ ُ
پس از بررسی نظرات فق ا و نویاندگان در این خصوص می توان نظر مرحوم میرزا حان بجنوردی را دلی اص ی محاوب کرد .ایشطان
دلی اص ی را بنای عقالء داناته اند که روایات وارده در باب ای خاص آن را امضاء و تأیید کرده اند .بقیه موارد با دالی ی که در متن رکطر
گردیده است به تن ایی یاب استناد نیاتند .این یاعده در اکثر ابواب فقه جاری است .در برخی از موارد با وجود اینکه شخصی دیگطری را
گول میزند و به واساله این عم خدعه آمیز به شخص دوم خاارت وارد می گردد و به اصالال یاعده غرور تحقق می یابد ولطی برخطی
از موانع باعث می شوند که مغرور نتواند ج ت جبران خاارت های وارده به غارّ مراجعه نمایند این موانع عبارت اند از یاعده ایدام ،یاعطده
احاان ،تقصیر مغرور و سود بردن مغرور

کلیدواژگان
تغریر ،غار ،غرور ،مغرور.

 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهMaryam.bidkham@gmail.com :
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طرح مسئله
هنگام بحث از مسئولیتهای قراردادی یا قهری فریب دادن به عنوان یکی از عوامل ملو ر در ایجلاد
مسئولیت مطرح می شود ،فریب خوردن در یک معامله یا فریب همسر در عقد نکاح از نمونه های
بارز در قراردادها می باشد .ضمان ناشی از فریب در اصطالح حقوقی ضمان غرور نامیده می شلود
موضوع این تحقیق را تشکی می دهد .معموال احکام قانونی در قالبی مشخص مطرح می شلوند و
در ضمن آن به بررسی در باره تعریف موضوع حکم شرایط موضوع ،شرایط احکام اجرای حکم و
دیگر مسائ مرتبط با آن پرداخته می شود .این قالب برای ضمان ناشی از غرور در فقله امامیله بلا
عنوان قاعده غرور مشهور است
مکر و فریب در هر شکلی که باشد ،از نظر اسالم مردود است و براساس آیه شریفه:
ِ
ور» (فاطر)01:
ذاب َشدی ٌد َو َمك ُْر أُولئِ َ
السيِّئات ََلُْم َع ٌ
ك ُه َو یَنبُ ُ
« َو الّذی َ َيَْ ُك ُرو َن ّ
کسانی که برای انجام بدی ها نقشه می کشند و مکر می کنند ،برایشان عذابی سلخت اسلت و
نیرنگ آنان است که تباه می شود ،صاحب نیرنگ دچار عذاب شدید خواهد شد .افلوون بلر اینکله
مکر و نیرنگ فریب کاران ،در نهایت ،دامن خودشان را می گیرد ،چنان که خداوند در آیه ای دیگر
با شدت و صراحت بیشتری می فرماید:
ِ
يق الْ َمك ُْر السيِّ ُئ إِال ِِب َْهلِ ِه( .فاطر)34 :
َوالَحي ُ
نیرنگ زشت ،جو [ دامن ] صاحبش را نگیرد.
این تعبیر ،به این معناست که گرچه حیله گری ها ممکن است به طور موقت داملن دیگلران را
بگیرد ،سرانجام ،سراغ صاحب آن می آید و او را در برابر خلق خلدا ،رسلوا و بینلوا و در پیشلگاه
الهی شرمسار می کند .فرد مکرکننده نیو اگرچه به ظاهر دیگلران را فریلب ملی دهلد و بله گملان
خویش به هدف خود می رسد یا سود و روتی به دست می آورد ،ولی در قیامت بایلد پاسل گلو
باشد و چون هیچ پاسخی در توجیه نیرنگش ندارد ،جو پیروی از شیطان و هوای نفس ،به زیلان او
و به سود مکر شونده حکم می شود.
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مطالعه مفهومي
قب از شروع بحث به بیان مفاهیم لغوی فریب در فقه اسالمی می پردازیم .همانگونله کله گذشلت
ضمان ناشی از فریب در اصطالح حقوقی ضمان غرور نامیده می شلود ،در ابتلدا مفلاهیم لغلوی و
اصطالحی غرور و مشتقات آن ،مفاهیم خدعه ،تدلیس و غشّ مورد بررسی قرار می گیرد.
مفهوم لغوی غرور– غرور به ضم غین و را ،مصدر است از فعل ََنر ،یَنغُن )الفراهیلدی،0311 ،
ج ،3ص )433برای این واژه معانی خدعه ،فریفتن( ،معین )0433 ،چیوهای پوچ و بیهلوده ،بیهلوده
امیدوار کردن و باط )الطریحی ،ج  )4ذکر شده است .صاحب کتاب العین می نویسد « :غلرور بله
معنای عملی است که به واسطۀ آن عم  ،مغرور ضرر می بیند» (الفراهیدی ،0311 ،ج ،3

ص(433

خداوند می فرماید ...« :و ََرت ُک ُم احليوُ الندیيا( » ...جا یه )43 /یعنی زندگانی دنیلا شلما را فریفلت.
«غَرَّتکُمُ» یعنی شما را مغرور کرد( .عباس مهرین شوشتری ،فرهنگ لغات قرآن ،انتشارات گنجینله)
ِ
نرورا» (نساء )021 /یعنی وعدۀ شیطان جو
همچنین در سورۀ نساء می فرمایدَ « :و ما یَع ُد ُه ُم الشنياا ُن ّاال َُ ُ
فریب نیست.
غَرور– غَرور با فتح غین بر وزن فعول صیغۀ مبالغه است؛ یعنی بسلیار ایلن واژه را بله معنلای
«شیطان» (الطریحی ،ج  )4نیو آورده اند .چون شیطان از تمام فریب دهندگان قویتر اسلت و فریلب
دادن او از همۀ فریبها بیشتر است از این رو لفظ «غَرور» به شیطان تفسیر شده است.
مال و جا ِ و ُشنهوٍ و َش ٍ
عالمه راغب اصفهانی در این مورد می فرمایدَ « :کل ماینغُر ِاالیسا َن ِم ِ
نياان َو
َ
َ َ َ
َ
قَند ُ ِسنر ِللش ِ
نياان» راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ القرآن) یعنی هر چیوی که انسان را بفریبلد،
َّ
اعم از روت ،مقام ،هوای نفس و شیطان و همچنین این کلمه به معنای شیطان تفسیر شده است.
ِ ِ
نروُر» (لقمان  – 44 /فاطر )3 /یعنی شیطان فریبنده در کار
خداوند می فرمایدَ « :و ال ینُغَنریَ ُکم لِ الغَ ُ
خدا به فریبتان نکشد.
نار» اسم فاع از فع « ََنر» می باشلد للذا بله معنلی
غارّ– بر طبق قواعد زبان و ادبیات عرب «َ ّ
فریب دهنده خواهد بود .برای این واژه معنای غاف (الجوهری ،ج  )2را نیو ذکر کرده اند.
مغرور– بر همان اساس مغرور اسم مفعول از فع « ََر» به معنای فریلب خلورده خواهلد بلود.
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برای این واژه معنای فریفته شده و کسیکه به باط چشم طمع دوخته و نیو ذکر شلده اسلت .و در
اصطالح مغرور به کسی که به واسطۀ فع غارّ متحم خسارت شده است اطالق می شود (محقلق
داماد ،0434 ،ص .)030
تغریر– تغریر مصدر باب تفعی و به معنای چیوی را در معرض هالک قلرار دادن و بله خطلر

افکندن است .مؤلف مجمع البحرین ملی نویسلدَ « :و التغری ُنر َمنل النس ِ
الر ُج ُنل
ع َعلَنی الغَ َنرِر َو ُه َنو أَن یَعن ِر َ
ج َ
ُ
ِ
لمهلِ َک ِه» (الطریحی ،ج  )4یعنی تغریر عبارت است از وارد کردن ضلرر بلر نفلس بله عبلارت
یَ َسهُ ل َ
دیگر تغریر عبارت است از اینکه انسان نفسش را در معرض هالکت و نابودی قرار دهد.
مفاهیم خدعه ،تدلیس و غشّ – از آنجا که در ضمن بررسلی قاعلدۀ غلرور بله الفلاظی ماننلد
خدعه ،تدلیس و غشّ نیو بر می خوریم ،به طور اختصار معانی ایلن الفلاظ را ملورد بررسلی قلرار
میدهیم.
خُدعَه– خدعه به ضم خا و فتح عین به معنای مکر ،حیله ،فریب و فریلب خلور آملده اسلت.
امام خمینی در «کتاب البیع» مفاهیم غرور ،خدعه و تدلیس را از نظر عرف و لغت و دالللت اخبلار
یکسان می داند (امام خمینی ،0434 ،ج  ،2ص .)443
تدلیس– تدلیس مصدر باب تفعی است و از دلس می آید .دلس به معنلی ظلملت و تلاریکی
است .تدلیس آن است که کسی به وسیلۀ کارهای خود ،واقع را از نظر بپوشاند (شهید لانی0303 ،
ج  ،0ص .)421
به عبارت دیگر تدلیس ،امری را به منظور فریب غیر برخالف واقع ظاهر کردن است .در منجد
نع البنا ُع» یعنی فروشلنده تلدلیس کلرد و عیلب جلنس خلود را از مشلتری
الطالب آمده استَ « :دل َ
پوشانید.
تدلیس در اصطالح عبارت است از پنهان کردن عیب متاع به طوریکه مشتری متوجه آن نشلود
و یا اظهار صفتی برای شیء مورد معامله در حالیکه فاقد آن صفت است (شهید انی ،0303 ،ج.)0
تدلیس اقسامی دارد :تدلیس عملی ،و آن این است که شخص مدلّس چیو غیر مطللوب را تلدلیس
کند و به صورت مطلوب در بیاورد تا مشتری آن شیء را موافق می خلود تصلور نمایلد .تلدلیس
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قولی ،آن است که فروشنده به دروغ مال ید خود را تعریف نماید .تدلیس حبسی ،آن است که مثالً
شیر گاو را موقع فروختن ندوشد.
تدلیس در نود عارفان عبارت است از ،در لباس صالح فساد کردن و در زیر جبۀ عبادت ،شرک
ورزیدن و عبادات را جهت ارائلۀ خللق کلردن و ظلاهر را آراسلتن و بلاطن را تبلاه کلردن اسلت
(سجادی ،0433 ،ج .)0
غشّ :مؤلف منجد الطالب می نویسدَ« :شنهُ» یعنی او را فریب داد ،او را گول زد بله او نیرنلگ
زد .همچنین به معنی ظاهر را برخالف باطن آراستن ،فریب دادن ،ابلراز چیلوی بلرخالف ملا فلی
الضمیر می باشد .مؤلف فرهنگ الروس می نویسد :غشّ به معنی خالف آنچه را که در دل داشلت
برای او آشکار ساخت و آنچه را که برای او مصلحت نبود در نظر او آراسته کرد.
غشّ در اصطالح عبارت است از مخلوط کردن چیو نامرغوب با مرغوب و آن بر دو نوع است:
جلیّ و خفیّ.
 غشّ جلیّ یا غیر خفیّ ،و آن آمیختنی است که بر بیننده نوعاً مکشوف و معلوم اسلت مثلآمیختن خاک به گندم( .جابری عربلو )0432 ،این نوع غشّ حرام نیست و فقط چنانکله در
حدائق آمده است مکروه است.
 غشّ خفیّ ،و آن به نحوی است که نوعاً بر بیننده پوشیده و مستور است مانند آمیختن شیربه آب و یا مخلوط کردن روغن خوب با روغن بد و امثال اینها کله بلدون اخلتالف حلرام
است مگر آنکه فروشنده قب از انجام معامله عیب کاال را برای خریدار اظهار نماید تا اینکه
حرمت آن زای شود (انصاری ،0433 ،ص.)43
صاحب عناوین نویسندۀ یکی از معتبرترین آ ار در زمینۀ قواعد فقله در ایلن زمینله چنلین ملی
نویسد« :هر شخصی که طرف مقاب خود را بفریبد ،فریبنده نسبت به آنچه که شخص مغرور زیلان
دیده ضامن می باشد» (مراغه ای ،0301 ،ص .)331
مرحوم میرزا حسن بجنوردی صاحب یکی دیگر از منلابع قواعلد فقله در تعریلف اصلطالحی
قاعدۀ غرور می فرماید نود فقهاء عبارت است از اینکه شخصی کاری را انجام دهد که بله واسلطۀ
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انجام این کار به دیگری ضرر رساند و متضرر شدن شخص دوم بله عللت فریلب خلوردن وی از
شخص اول باشد ،هر چند فرد اول قصد فریب دادن نداشته باشلد و خلود او نیلو فریلب خلورده،
جاه و یا در اشتباه بلوده باشلد» (بجنلوردی ،0411 ،ج  ،0ص  )223یکلی دیگلر از نویسلندگان
دربارۀ قاعدۀ غرور تعریف زیر را ارائه داده است« :هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعلث
گول خوردن شخص دیگری بشود ،و ضرر و زیانی متوجه او گردد ،شخص نخست به موجب این
قاعده ضامن است و باید از عهدۀ خسارت وارده برآیلد .شلخص اول را «غلارّ» و شلخص دوم را
«مغرور» و این قاعده را «غرور» می گویند» (محقق داماد ،0434 ،ص .)030
دیگر نویسندگان معاصر به نق تعریف قاعده از قدما پرداخته و غالبلاً تعریلف جدیلدی ارائله
نداده اند .چنانکه آیت اهلل سید محمد موسوی بجنوردی این قاعلده را یکلی از قواعلد معلروف و
مورد قبول تمامی فقهاء می داند (موسوی بجنوردی ،0411 ،ص .(32
از نظر امام خمینی قاعدۀ غرور ،قاعدۀ مسلّمی است که برای آن عنوان و دلی مسلتقلی وجلود
دارد (امام خمینی ،0434 ،ج  ،2ص .)443
نهایت اینکه ،آنچه که از بررسی تعاریف فوق مستفاد می شود بر طبق این قاعده ضلامن بلودن
غارّ در صورت وارد کردن ضرر به مغرور است و این مطلب مورد اتفاق اکثر علملاء و نویسلندگان
می باشد .بطوریکه شهرت این قاعده در باب ضمانات است (بجنوردی ،0411 ،ج  ،0ص  .)223و
اما تفاوت مهمی که در این تعاریف وجود دارد این اسلت کله در تعریلف دوم قصلد فریلب دادن
عنصر غرور شمرده نشده ولی در تعاریف دیگر این عنصر مسکوت مانده است (محملدی،0433 ،
ص .)12
مبنای قاعدۀ غرور و مقایسۀ غرور با غرر و تسبیب
مدارک و مستندات قاعدۀ غرور

برای ا بات قاعدۀ غرور در متون فقهی و کتابهای قواعد فقه شش دلی ارائه گردیلده اسلت .بیشلتر
فقها و نویسندگان کتب فقهی تنها به ذکر بخشی از دالی قاعلده ،اکتفلاء کلرده و بعضلاً حتلی نلام
برخی از دالی را مطرح نیو نکرده اند .در این فص سعی خواهد شد تمامی دالیل ذکلر شلده در
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کتب فقه استداللی و قواعد فقه ،با ارائه نظرات فقهاء و نویسلندگان ملورد بحلث و بررسلی قلرار
گیرد .عناوین دالی و مستندات قاعدۀ غرور عبارتند از:
غرور یَ ِرج ُع اِلنی َمن ََنرُ» ،یعنی :مغرور به کسی که او را فریفته است مراجعله
الف) حدیث نبوی «اَملَ ُ
می کند.
ب) بنای عقالء
ج) اجماع
د) روایات خاص
هل) قاعدۀ الضرر
و) قاعدۀ اتالف و تسبیب
حدیث نبوی «اَملَغرور ی ِ
رج ُع اِلی َمن غَ َّرهُ»
ُ َ

این حدیث اولین و بیشترین دلیلی که فقهاء و نویسندگان آن را مورد استناد قرار داده انلد حلدیث
غرور یَ ِرج ُع اِلنی َمن ََنرُ» است .این عبارت به صورتهای مختلف در کتب فقهلی و قواعلد فقله
نبوی «اَملَ ُ
مطرح گردیده است .در برخی از کتب این عبارت داخ گیومه و به صورت ممتلاز از بقیله جملله
ذکر شده ،و در برخی دیگر از الفاظ عبارت بدون آنکه آن را با عالمتهای تفکیک کننلده مشلخص
سازند استفاده شده است .این حدیث از سه حیث بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:
الف) داللت حدیث ب) سند حدیث ج) روایت بودن عبارت مذکور
الف) داللت حدیث :حدیث داللت دارد که گول خلورده بله گلول زننلده رجلوع ملی کنلد و
پیداست که مقصود از رجوع ،مطالبۀ ضرر و خسارت وارده است .پس ،از این حیث یعنلی دالللت
حدیث ابهام و شبهه ای وجود ندارد (محقق داماد ،0434 ،ص .)032
بنابراین اص مسئله خالی از اشکال است .اشکالی که وجود دارد و مورد بحث و جلدال واقلع
گردیده ضابطه غرور و جهالت است .رجوع فریب خورده به فریبنده معنایی ندارد جو مطالبۀ زیلان
وارد بر او و ضمان و مسئولیت ایلن .بنلابراین دالللت روایلت بلر ضلمان روشلن اسلت .مرحلوم
بجنوردی در این زمینه می فرماید:
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« ِداللَننه هن ِنذ ِ اَملَن ِنه علَننی املی ن ِ
ِ
ِ
نود ُِننی املینناِ أَر ُرجننویُ املغننروِر اِلننی الغن ِّ
رن ِّنرُر ِم ن
نار ُيمننا تُ َ
ُ
يننه تَغ ِری ن ِرِ ّاّ ُ واِ ن ٌ
ُ َُ
َ
ُ َ َ
ناِ» (بجنوردی ،0432 ،ج  ،0ص  )223یعنی داللت این جمله بر مقصود یعنلی
تاج اِلی َشنرِِ َو ایر ٍ
َ
الحي ُ
رجوع مغرور به غارّ به واسطۀ زیانی که از ناحیه غارّ بر او وارد شده واضح است و نیازی به شلرح
و توضیح ندارد.
ب) سند حدیث :عمدۀ سخن در سند حدیث است زیرا برخی از فقهاء اشکال کرده و گفته اند
این عبارت در کتب حدیث نیست؛ پاس این است که نیافتن عبارت مذکور در کتب حدیث دلیل
ِ
نات َننسَ ِدها َو
بر عدم ان نیست گرچه به صرف احتمال هم نمی توان بدان استناد کلردَ ...« .و العُم َند ُ ابب ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الوجن ُنوِد لک ن ِ ننر َ
قَنند ادعننی َُ ُ
عرن ُنهم َعن َند َ ُو ُجودهننا ُننی ُکتننا احلَنندی َو ان کننا َن َعن َند ُ الوجنندان ال یَن ُندل َعلننی َعن َند ُ
تمال الُوج ِ
اِ ِ
ود ال أَبَنَر لَهُ» در مباحث اصول گفته ایم که در مورد احادیلث ضلعیف دو نظلر بلین فقهلا
ُ
موجود است .مشهور معتقدند اگر حدیث ضعیف مستند فتوای فقهای زیادی قرار گرفلت ،ضلعف
سند آن جبران می شود و عده ای نظر مخالف دارند ،ولی باید توجه داشلت کله اگلر نظلر فقهلای
گروه اول را بپذیریم ،انصافاً باید گفت این حدیث از جمله احادیثی است که در ابواب مختلف فقه
مورد استناد واقع شده است (محقق داماد ،0434 ،ص .)034
صاحب جواهر در کتاب غصب در مواقع مختلف به آن استناد کرده و با این عبارت بله عنلوان
ِ
ِ
نرور یَ ِرج ُنع اِلنی َمن
یک حدیث برخورد نموده است چنانکه می فرمایلدَُ ...:نل لَ َعلنهُ قَولُنهُ ( َعلَينه السن ) «اَملَغ ُ
ََرُ» (نجفی ،0433 ،ج  ،43ص .)033
مرحوم بجنوردی در ادامه این بحث چنین می نویسد :ظاهراً این یک اشتباه از جانلب صلاحب
جواهر است به دلی اینکه ایشان به معروف بودن این جمله اعتملاد کلرده و حلدیث را از سلند و
کتابی خاص نق نکرده است( .بجنوردی ،0432 ،ج  ،0ص ...« )223ان نا ا اَنواهر قنال ُنی کتناب

الغ ا (ُل لعل قولنه (ی) املغنرور یرجنع إلنی من َنر فناهر ُنی لن ) و الظناهر اینه اشنتبا مسنه و اعتمند (قند ) علنی
ماهو املعرو ال ایه یسیل احلدی ع کتاب او ع انساد» گفته می شود که ایلن روایلت اگلر چله مرسلله
است ،لکن نظر به اینکه فقهای عظام بر طبق این روایت عم کرده و فتوی داده انلد ضلعف سلند
روایت جبران می شود .به تعبیر دیگر شهرت عملی سبب معتبر شدن روایتی می شود که از حیلث
سند ضعیف باشد (بجنوردی ،0432 ،ج  ،0ص  .)32با یک سلخن اینکله ضلعف یلک روایلت بلا
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شهرت آن جبران می شود (یودی ،0433 ،ج  ،0ص  .)413بنابر اینکه مالک حجیت خبر در حتمی
الصدور بودن آن است و این قه بودن از عدالت و یا و اقت راوی و همچنین از عم اصحاب بله
دست می آید .بلکه از فتوای مشهور قدما اگر چه استناد هم نکرده باشند .بلا ایلن حلال بایلد ایلن
عبارت را به عنوان حدیث ذکر کرد به علت اینکه عم اصحاب به مضلمون یلک حلدیث باعلث
و وق و اطمینان می شود و حجیت خواهد داشت (بجنوردی ،0432ج ،0ص  223و .)230
ج) روایت بودن عبارت مذکور :در واقع اول باید ابت شود که این عبارت یک روایلت اسلت
چون به احتمال قوی این قاعده اصطیاد  -قاعلدۀ اصلطیادی ،قاعلده ای اسلت کله فقهلاء آن را از
مضمون آیات و اخبار به دست آورده اند -از روایات است( .موسوی بجنوردی ،ص  )34بسلیاری
از بورگان معتقدند که متن این کلمات حدیث نبوده بلکه جملۀ اصطیادی است که از روایت دیگلر
گرفته شده است (طاهری ،ج  ،0ص .)2313
سید یودی در حاشیۀ مکاسب می فرمایدُ ...« :نل رانا یسسنا النی السبنی نلی

علينه و رلنه املغنرور یرجنع

الی م عر کما کی ع احملیق الثایی ُی اشنيه االرشناد( » ...یودی ،ج  ،0ص  )4130یعنی ایلن روایلت
نسبت داده شده است به پیامبر گرامی که درود خدا بر او و خاندانش باد که مغرور رجوع می کنلد
به کسیکه او را فریفته است همچنان که از محقق انی در حاشیه ارشاد حکایت شده اسلت .و ابلن
ا یر در کتاب «نهایۀ» خود به آن اشاره کرده است (بجنوردی ،0432 ،ج  ،0ص  .)223املام خمینلی
در کتاب البیع این عبارت را منسوب به پیامبر دانسته ،و همین تعبیر را از دیگران نق نموده اسلت.
(امام خمینی ،0434 ،ج ،2ص  443و  )443آنچه می ماند این اسلت کله معللوم شلود ایلن جملله
حدیث نبوی هست یا نیست این امر گرچه مشهور است ولی مسلم نیست .فایدۀ این نکته در مقام
استناد به آن معلوم می شود بدین گونه که اگر آن را روایت بدانیم می توانیم از عموم یا اطلالق آن
استفاده کنیم و در غیر اینصورت ،نه (محمدی ،0433 ،ص .)13
نتیجه :بنابراین چون مشک است که گفته شود آنچه نق ملی شلود روایلت نبلوی اسلت و از
پیغمبر اکرم (ص) صادر شده است و یا منقول از یکی از ائمه اطهار (ع) است ،در نتیجه نمی تلوان
مستند قاعده را «املغرور یرجع الی م َر » به عنوان روایت قرار داد (موسوی بجنوردی ،0432ص.)34
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بنای عقالء

دومین قسم از مستندات قاعدۀ غرور «بناء عقال» می باشد .به این معنی کله عقلالء در معلامالت و
سایر امورشان هنگامی که متضرر می شوند به کسی که به آنها ضرر وارد کرده است مراجعه کلرده
و خسارتشان را از غارّ می گیرند و این امر شایعی است که منکلری نلدارد (بجنلوردی 0411 ،ج،0
ص  )230به عبارت دیگر در عرف متداول ،عقالء هر گاه از عم دیگری گلول بخورنلد و زیلانی
متحم شوند به گول زننده مراجعه و مطالبه خسارت می کنند .بنابراین بنلاء عقلالء در ایلن ملورد
یکی از دالی قاعدۀ غرور است (محقق داماد ،0434 ،ص .)034
در واقع مغرور به طرف غارّ می رود و مقدار ضرر وارده را از او می گیرد .در حقیقت می توان
ادعا کرد که در تمام جوامع عقالئی این بناء و سیره وجود دارد؛ و شایداین سیره جوء آراء محموده
و مورد قبول تمامی عقالء در تمامی اعصار و امصلار باشلد( .موسلوی بجنلوردی ،0432 ،ص )34
این روشی است معمول و متداول نود خردمنلدان و کسلی نیلو بلر ایلن روه خلرده نملی گیلرد.
(محمدی ،0433 ،ص  )13بی گمان عقالء در روابط اجتماعی ،شخصی را که موجب گول خوردن
دیگری شده و در نتیجه سبب وارد شدن خسارت و زیان بر او باشد ،ضلامن ملی داننلد .صلاحب
مهذب االحکام می نویسد :این قاعده عقالیی است نه تعبدی پس دلیلی بلر حجیلت غیلر از علدم
الردع الزم ندارد زیرا تمامی اقوام و مل بلکه نوع بشر در موارد غرور ،جهت جبلران خسلارت بله
غار رجوع می کنند و این عم مورد مدح عقالء است .و لیکن اشکال می شلود کله بنلای عقلالء
دلی لبی است و در موارد شک مانند اینکه شک کنیم با جه و علدم قصلد شلخص غلار ،عنلوان
غرور صدق می کند یا نه نمی توانیم به این قاعده تمسک کنیم .و نیو اگر شک کنیم که در صورت
انتفاع مغرور ،آیا غرور صدق می کند یا نه؟ تمسک بدان صحیح نخواهد بود .در هر صلورت ایلن
دلی اخص از مدعاست.
صاحب عناوین در این رابطه چنین می فرمایلدُ ...« :نل َيکن تتمنيم املنرا حيکنم العینل أیرناُ ،رن عن
االدلنه السنمعيه»( .مراغه ای ،0301 ،ص  )334یعنی بلکه می توان گذشته از ادلۀ سمعی به حکم عق
نیو استناد کرد .می توان دلی عقلی را به صورت حکم عق به جبران ضرر یا حکم عق به تسبیب
در ایجاد ضرر توجیه کرد ولی ایشان این دو را جداگانه و عالوه بر دلی عقلی مطرح کرده است با
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توجه به این وضع به نظر می رسد منظور ایشان از دلی عقلی همان است که مرحوم بجنلوردی از
آن به بنای عقالء تعبیر کرده است گر چه این دو ،هرگاه در برابر هم و با هم آورده شوند ،متفاوتند
ولی صاحب عناوین دلی عقلی را ذکر کرده بنای عقالء را ذکر نکلرده و مرحلوم بجنلوردی بنلای
عقالء را آورده است و دلی عقلی را نیاورده از این رو به نظر می رسلد منظلور هلر دو یلک چیلو
باشد با دو تعبیر .ولی آن را بنای عقالء بنلامیم دقیقتلر اسلت( .محملدی ،0433 ،ص  )11مرحلوم
بجنوردی این استدالل را بهترین وجه می داند و می نویسد« :و عسندر ان هنذا الوجنه ا سن الوجنو النذر
کروها ُی هذا البناب» (بجنوردی ،0411 ،ج  ،0ص  )223یعنی به نظر من از میان دالیلی کله در ایلن
باب ذکر گردید این وجه بهترین وجه استناد می باشد.
در اینجا اگر اشکال شود که بنای عقال به تنهایی حجیت ندارد و نیازمند امضلای شلارع اسلت.
(موسوی بجنوردی ،0432 ،ص  )34در پاس خواهیم گفت که اوالً ،همان عدم ردع دلی بر امضاء
خواهد بود .به عبارت دیگر همین که شارع بناء عقال را رد نکرده اسلت کلافی اسلت .زیلرا بنلای
مذکور در منظر شارع مقدس بوده و با اینهمه شارع هیچ گونه اظهلارنظری نکلرده اسلت ،در واقلع
اگر وی راهی دیگر داشت آن را بیان می کرد .و ردع هم از جانب شارع مقدس به ا بلات نرسلیده
است .انیاً اتفاق نظر فقهاء بر استدالل کردن به این قاعده در موارد متعدد ،بدون اعتراض احدی از
آنها به طور قطع کاشف از امضاء شارع مقدس بر این طریق و بنلاء عقالسلت (بجنلوردی،0411 ،
ج ،2ص.)230
اجماع

سومین دلی از دالی قاغده غرور اجماع است .فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که مغلرور بله مقلدار
ضرری که از ناحیه غارّ بر او وارد شده میتواند به او مراجعه کرده و طلب خسارت نمایلد .در ایلن
مورد بین فقها اختالفی نیست و اگر هم باشد در برخی از موارد تطبیق قاعلده بلا مصلداق هاسلت
(بجنوردی ،0411 ،ج ،0ص.)223
روایات خاص

از مهم ترین ادله برای ا بات قاعده غرور روایات گوناگونی است که در ابواب مختلف فقه به ویژه
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کتاب نکاح ،شهادات و بیع وارد شده است .هر چند در آنها عنوان غرور وجود ندارد وللی از نظلر
معنی و مفهوم مدرک و دلی قاعده غرور است.
دسته اول

ع رُاعة ُ مونی قال :نالت ال عبد (ی)  -الی ان قال  :-ونالته ع الرب اءُ ،ینال« :قرنی امنا املنیمسن(ی)
ُی امراة زوجها وليها وهی ُر اء ان َلنا املهنر انا اننتنل من ُرجهنا وان املهنر علنی النذر زوجهنا واهنا نار علينه املهنر
الینه دلسنها» (عاملی ،ج ،20ص ،202ح .)23121رفاعه می گوید از امام صادق(ع) پرسیدم از ملرض
پیسی در زن ،امام(ع) فرمود :امیر مؤمنین(ع) در مورد زنی که ولی او را توویج کلرد در حلالی کله
دارای مرض پیسی بود ،حکم کرد بر اینکه این زن در برابر کامیابی شوهر ،از او حق مطالبه مهلر را
دارد ،و همانا این مهر بر عهده کسی است که او را توویج کرده اسلت (وللی) ،زیلرا ایلن شلخص
(ولی) ،او را گول زده است.
از نظر داللت اشکالی در آن نیست ،زیرا امام(ع) علت ضامن بودن ولی را نسبت به مهر ،گلول
زدن او بیان کرده است .و از باب قاعده معروف و پذیرفتله شلده العللۀ تعملم وتخصلص( ،عللت
حکم ،دایره حکم را تعمیم و تخصیص می دهد) .این تعلی سبب می شود در هر جا کله تلدلیس
سبب خسارت و زیان مالی گردد ،حکم به ضمان وجود داشته باشد.
نقد و بررسي

ممکن است اشکال شود که این تعلی اگر چه حکم به ضمان را در مورد تدلیس توسعه می دهد و
لیکن این توسعه اختصاص دارد به باب نکاح .از جمله کسانی که این اشکال را کلرده انلد آیله اهلل
خوئی است ایشان می فرماید :عموم علت ،ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهلر اقتضلا ملی
کند نه غیر آن.
پاس این اشکال آن است که اوال ،از تعلی استفاده می شود که حکم به ضمان دایر مدار عللت
(تدلیس) است و اختصاص آن به مهر در باب نکاح وجهی ندارد .انیا :خود آیلۀ اهلل خلوئی در رد
محقق نائینی که فرق می گذارد میان دو گونه تعلی «اخلمر را الیه مسکر» و «اخلمر را الننکار » بله
اینکه در صورت اول از تعلی  ،عموم استفاده می شود ولی در صلورت دوم ،عملوم اسلتفاده نملی
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شود ،می فرماید از هر دو لسان ،عموم تعلی استفاده می گردد و در نتیجله حکلم بله حرملت هلر
مسکری می شود .بنابر این در اینجا نیو از تعبیر «الیه دلسها» عمومیلت تعلیل فهمیلده ملی شلود و
موارد غیر از باب مهر و نکاح را نیو در بر می گیرد .اما از نظر سند ،آیۀ اهلل خوئی اشکال می کند و
می فرماید :اما دو روایتی که در آن تعلی وارد شده از نظر سند ضعیف اند.
وجه ضعف روایت در نظر ایشان وجود سله بلن زیلاد در سلند آن اسلت کله نجاشلی او را
تضعیف کرده فرموده است :سه بن زیاد ابو سعید آدملی رازی در حلدیث ،ضلعیف و غیلر قابل
اعتماد بوده است .و از طرفی کالم شی طوسی درباره او مختلف است در یک جا او را تو یق ملی
کند و در جاهای متعددی او را تضعیف کرده است.
نقد و بررسي

ممکن است در پاس ایشان گفته شود :اطمینان بر سه بن زیلاد ممکلن اسلت ،زیلرا اوال؛ وحیلد
بهبهانی او را تو یق کرده است .انیا؛ کلینی بر او اعتماد کرده است .و حدود دو هوار حلدیث از او
نق کرده است با اینکه روه کلینی در کافی مانند روه مجلسی در بحار که قصد او جملع آوری
روایات بوده و توجهی به اعتبار آنها نداشته ،نبوده است ،بلکه او روایات معتبره را جمع ملی کلرده
است .از این روی بورگانی همچون صاحب جاهر درباره سه می گوید :االمر ُی السهل ننهل .الثلا؛
شی حرانی این روایت را از ابن ادریس از نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر بونطی از حلبی نقل
می کند .سند شی حر به ابن ادریس و کتاب سرایر بی اشکال و تمام است و سند ابن ادریلس بله
نوادر احمد بن محمد بن نصر بونطی همان طریق شی طوسی به نوادر بونطی است که بی اشلکال
است ،بونطی و حلبی هم که نیازی به توصیف ندارند .بنابر این ممکن است هر یک از این مطاللب
به تنهایی دلی بر و اقت سه نباشد ولی در مجموع ،موجب اطمینان به و اقت او می شلود .بنلابر
این داللت روایت بر قاعده غرور در غیر باب نکاح دور به نظر نمی رسد.
دسته دوم

عن اااعينل ُن جناُر ،قنال :نننالت ال عبند (ی) عن رجننل یظنر الننی امنراة ُاعابتنه ُسننال عسهنا ُیينل هننی اُسنة ُن ن
ُاتی الها ُینال :زوجسنی اُستن ُ وجنه َاهنا ُولندت مسنه ُعلنم انا ُعند اتنا َنا اُستنه واتنا امنة قنال :تنرد الوليندة علنی
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مواليها والولد للرجل وعلنی النذر زوجنه قيمنة ن الولند یعاينه منوالی الوليندة کمنا َنر الرجنل و دعنه (علاملی ،ج،20
ص ،221ح.)23141
امام صادق در پاس از پرسلش ملردی کله بلا نگلاه بله زنلی او را پسلندید و از پلدره او را
خواستگاری کرد ولی پدر این دختر زن دیگری به این مرد توویج کرد ،سپس روشن شلد کله ایلن
زن دختر این مرد نبوده بلکه کنیو بوده است .امام فرموده است فرزند از این مرد اسلت و کنیلو بله
موالی او بر می گردد و شخصی که کنیو را توویج کرده قیمت این فرزند را به موالی کنیو بلدهکار
است ،زیرا این شخص ،مرد خواستگار را فریب داده بود .در این روایلت نیلو عللت ضلامن بلودن
شخص توویج کننده نسبت به قیمت فرزندی که از کنیو به دنیا آمده است ،گلول زدن و خدعله او
نسبت به خواستگار بیان شده است (فقه اه بیت ،شماره ،01ص.)011
روایت حسن بن محمد بن قیس از امام باقر (ع)

امام علی (ع) درباره مردی که دو نفر شهادت داده بودند سرقت کرده و این شهادت موجلب قطلع
دست متهم گردیده بود و بعد شهود شخص دیگری را سارق معرفی کردند می فرماینلد :در اینجلا
نصف دیه را از شاهدان می گیرید و شهادتشان را نسبت بله فلرد دوم قبلول نملی کنیلد( .یلودی،
 ،0433ج ،0ص.)410
قاعدۀ الضرر

پنجمین دلی از مستندات قاعدۀ غرور قاعلدۀ مشلهور و معلروف «الِنرر و الِنرار ُنی االنن » ملی
باشد .قب از شروع بحث ابتدا بهتر است راجه به این قاعده توضیح مختصری داشته باشیم .قاعلدۀ
فقهی «الضرر» را از حدیث نبوی معلروف بله الضلرر و الضلرار گرفتله انلد( .گللدوزیان،0433 ،
ص.)001
قاعدۀ الضرر مبنی بر قاعدۀ عقلی ،و حدیث نبوی (الِرر و ال ِنرار ُنی االنن ) می باشلد یعنلی
اسالم زیانی به کسی وارد نمی آورد و نباید کسی به دیگری ضلرر بونلد .فقهلاء و اصلولیین بلرای
ا بات این قاعده به قرآن ،سنت ،اجماع و عق استناد کرده اند (محمدی ،0433 ،ص.)031
قاعده ال ضرر ممکن است یکی از ادله قاعده غرور قرار گیرد .با این تقریب کله شلخص غلار
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موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده ال ضرر آن را نفی می کند ،نفلی آن بله
این است که غار ضامن خسارت مغرور باشد.
قاعدۀ اتالف و تسبیب

هرگاه کسی شخصاً ،یعنی بدون واسطه یا به وسیله ای و با واسطه مال دیگری را تلف کنلد ،تللف
کننده مال در برابر صاحب آن ضامن و مسئول است .مثالً هر گاه کسی شخصاً کشلتوار دیگلری را
آتش بوند ضامن است و این اتالف بالمباشرت است .ولی هر گاه کسی مثالً بلرای پخلتن غلذا در
کنار جاده آتش برآفوود و پس از رفتن او باد آتش را بر کشتوار نودیک بپرداکنلد و موجلب آتلش
سوزی شود او ضامن است و این اتالف بالتسبیب اسلت( .محملدی ،0433 ،ص  )22در کتابهلای
فقه استداللی و قواعد فقه ،فقهاء هنگام استدالل برای ا بات قاعدۀ غرور از قاعلدۀ اتلالف نیلو نلام
برده اند (مراغه ای ،0301 ،ج ،2ص  .)332با دقت در گفتار آنها مشخص ملی شلود کله در واقلع
مقصود ایشان از قاعدۀ اتالف ،اتالف بالتسبیب است (بجنوردی ،0432 ،ص .)11
مرحوم بجنوردی در این زمینه می فرماید :غارّ آن مقدار از مالی را که مغرور متضرر شده تللف
کرده است و چون غار سبب اتالف مال مغرور نیو شده است ،سبب در اینجلا از مباشلر قلوی تلر
است برای اینکه مباشر جاه فریب خورده -مباشر تلف -به منولۀ آلت تلف آن مقدار مال اسلت.
پس بنابراین قاعدۀ غرور قاعدۀ مستقلی نیست بلکه یکی از موارد قاعلدۀ اتلالف اسلت .للذا ادللۀ
حجیت قاعدۀ اتالف بر این قاعده هم داللت می کند (بجنوردی ،0411 ،ج ،0ص.)221
شی انصاری می فرماید :سبب به تنهایی دلی رجوع مغرور به غارّ نمی باشد مگر اینکله تللف
عرفاً به وی نسبت داده شود کما اینکه فقهاء مباشر را به منولۀ آلت تلف دانسته اند .لذا غلارّ سلبب
تلف و مغرور مباشر در تلف مال به حساب می آیند (انصاری ،0433 ،ص .)033
صاحب عناوین در این باره می نویسد ،دلی ضمان غارّ چند ملورد اسلت :اول آنکله از نوشلته
های فقهاء مشخص می شود که غارّ سبب در اتالف مال است و مغرور مباشلری ضلعیف اسلت و
هنگامیکه مباشر ضعیف باشد سلبب ضلامن خواهلد بلود (مراغله ای ،0301 ،ج ،2ص  .)332وی
سپس این استدالل را از دو جهت مورد تردید قرار داده و می نویسد :الزمۀ آن عدم تحقلق ضلمان
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مغرور است در حالیکه اینگونه نیست بلکه مغرور در قبال شخص زیان دیده ضلامن اسلت و ملی
تواند به غارّ رجوع کند و طلب خسارت نماید و این با ضعیف بودن مباشر منافات دارد .دوم اینکه
ضعف مباشر فقط در جایی است که او بدون اختیار و مانند آلت و وسیله باشد ماننلد کلودک غیلر
ممیو ،مجنون ،حیوان ،شخص مکره و مجبوری که فاقد اختیار است و مانند اینها کله سلبب ،تللف
کننده محسوب می شود ولی مغرور شخصی است بلال و عاقل و دارای اختیلار و قصلد در ایلن
صورت چگونه می توان او را همچون آلت و وسیله قلمداد کرد؟ پس ناگویریم کله دلیل دیگلری
غیر از اتالف برای ضمان غارّ بیان کنیم (مراغه ای ،0301 ،ج ،2ص .)332
امام خمینی در کتاب البیع می فرماید :قاعدۀ غلرور قاعلدۀ مسللّمی اسلت کله بلرای آن دلیل
مستقلی وجود دارد ولی استناد آن به قاعدۀ اتالف غیر ممکن است زیلرا عنلوان غلرور بلر حلالتی
منطبق است که با اتالف تفاوت دارد زیرا ضرورتاً به صرف فروه خدعه آمیو مال دیگری عنلوان
غرور صدق می کند (نه عنوان اتالف یا اضرار) به عبلارت دیگلر عنلوان غلرور بلا اتلالف تبلاین
مفهومی دارد .بنابراین عنوان غرور از نظر رتبه و زمان قب از اتالف و اضرار تحقق یافته در حالیکه
قاعدۀ اتالف بعد از ورود ضرر بر مورد منطبق می گردد و معقول نیست که دلی قاعده ای ،قاعلدۀ
دیگری باشد که با قاعدۀ اول تباین دارد و همانگونه که در قاعده الضرر گفته شد حداق این است
که نسبت میان این دو را عموم و خصوص من وجه فرض کنیم .در این صورت نیلو دلیل ضلمان
غرور نمی تواند همان دلیلی باشد که چنین نسبتی را بلا ضلمان اتلالف دارد بله دلیل اینکله اگلر
اینگونه باشد یا باید قاعدۀ غرور را انکار کرد و یا اینکه آن را با دلی دیگری غیر از اتلالف ا بلات
کرد (امام خمینی ،0434 ،ج ،2ص .)432
در اینجا چون غارّ سبب است از برای اتالف مال بر شخص مغرور هر چند مغلرور در اتلالف
مال خود مباشر است بنابراین قاعدۀ تسبیب (سبب اقوای از مباشر) جاری می شود و چون در ایلن
مقام سبب همان غارّ است و مباشر مغرور است .بنابراین سبب یعنی غارّ ضلامن اسلت .شلهید اول
می فرماید :اگر چنانچه سبب و مباشر با یکدیگر در موردی جمع شوند مباشر ضامن خواهلد بلود
مگر آنکه ضعف او به واسطۀ اکراه یا غرور آشکار گردد مانند اینکه طعامی را بله مغلرور بدهلد و
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مغرور آنرا بخورد پس در اینصورت ضمان برعهدۀ غارّ خواهد بود .پس اگر ضمان برعهلدۀ مباشلر
قرار گیرد می تواند به سبب رجوع کند (عاملی ،ج ،4ص .)013
موانع استناد به قاعدۀ غرور

موانع جمع مانع ،و مانع در لغت به معنای حای میان دو چیو است ،و در اصلطالح شلرع ،چیلوی
است که منع می کند از تحقق حکم ،یا جلوی تأ یر مقتضی را در سبب می گیرد و خالصه اینکه از
وجود مانع ،عدم حکم یا عدم تأ یر مقتضی الزم می آید .در این مبحث راجع به عواملی که علیرغم
تحقق قاعده غرور مانع از رجوع مغرور به غارّ می شوند بحث خواهد شد .چرا که ممکن است در
پاره ای از موارد عناصر ضمان غارّ محقق گردد و شخصی بلا فعل خلود دیگلری را بفریبلد و بله
واسطۀ این عم خدعه آمیو مغرور متحم خسارت گردد و للیکن برخلی از عوامل ملانع رجلوع
مغرور به غارّ گردند همانگونه که در برخی از ابواب فقه هم چنین مطلبی مصلداق دارد .ملثالً گلاه
سبب شرعی تحقق پیدا می کند ،ولی وجود مانع ،جلوی حکم آن را ملی گیلرد ،ملثالً قتل عملد،
سبب اجرای حکم قصاص است ولی هرگاه قات  ،پدر مقتول باشد ،مانع اجرای قصاص می شلود.
(فیض ،0430 ،ص .)003
قاعدۀ اقدام

معنای این قاعده چنانکه از نامش پیداست ،این است که کسلی بلا عللم و قصلد و رضلا ضلرر یلا
ضمانی را بپذیرد .مانند اینکه مالی را به بهای بیشتر بخرد یا به دیگری دهد که آن ملال را در دریلا
بیندازد .در این صورت هلیچکس ضلامن او نخواهلد بلود و ملال از کیسلۀ خلوده رفتله اسلت.
(محمدی ،0433 ،ص  )243لیکن شی انصاری در این زمینه مطلبی می فرمایلد کله حجیلت ایلن
قاعده را ضعیف می سلازد ایشلان ملی نویسلد ..« :لَملنه ُندليل االقندا منع اینه مالنا حيتناج النی دلينل
حن نله( » ...انصاری ،0433 ،ص )014یعنی به طور خالصه اقدام خود مطلبی است که نیازمند دلیل
است که آن دلی را ما نیافته ایم .شاید مقصود شی دلی نقلی باشد وگرنه عق قاعدۀ اقدام را ملی
پذیرد (محمدی ،0433 ،ص )243
استاد محسن شفایی در این رابطه چنین می فرماید :قاعدۀ اقدام قاعلده ایسلت کله شلخص در
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امور حقوق خود اقدام به عملی می نماید که رفع ضمان از طرف می شود .خریدار با علم به عیلب
مبیع آن را می خرد ،بدیهی است با این اقدام سلب خیار عیب از خود می کند ،مالک مال بلا نیلت
اعراض از مال خود اعراض می نماید این اعراض مسقط ضمان استفاده کننده از مال معلرض عنله
است ...خالصه آنکه قاعدۀ اقدام عبارت است از آنکه مالک احترام و حق و مال خلود را بلا طیلب
نفس ساقط نماید و این قاعده مشمول قسمت حدیث شریف «ال حيل منا امنرء اال ُاينا ی سنه» خواهلد
بود یعنی مال مرد حالل نمی شود مگر آنکه به طیب نفس و به رضای خاطر آن را ببخشد و چلون
به رضای خاطر آن را بخشید و اقدام به این امر نمود رفع ضمان از متصرف خواهد شلد( .شلفایی،
 ،0443ص  )033در موردی که هر دو یعنی هم غارّ عالم به خدیعت و تدلیس باشد و هم متضلرر
و مغرور ،قاعدۀ غرور جاری نمی شود؛ زیرا یکی از اموری که جلوی ضمان را می گیرد و مسلقط
ضمان است قاعدۀ اقدام خواهد بود پس اگر متضرر خود عالم به این معنی باشلد ،چلون خلوده
اقدام کرده و عالم به این معنی است ،نمی توان به قاعدۀ غرور تمسک کلرد .در صلورتی کله غلارّ
جاه و فاع متضرر خود اقدام کرده است ،قاعدۀ اقدام جلوی ضلمان را ملی گیلرد (بجنلوردی،
 ،0432ص .)13

شی انصاری می فرماید ...« :ان کان عاملا ُ رجوی ُی ٍ
شیء م هنذ املنوارد ُعند الندليل( » ...انصلاری،

 ،0433ص  )033یعنی اگر چنانکه مشتری نسبت به خسارتهای وارده عالم باشد پس در هیچکلدام
از موارد حق رجوع به فروشنده را ندارد زیرا دلیلی برای رجوع وجود ندارد .استاد محقق داماد می
فرماید« :شرط است که مغرور جاه باشد در غیر اینصورت اگر عالماً و عامداً اقلدامی علیله خلود
بکند که متضمن ضرر باشد ،ملورد مشلمول قاعلدۀ غلرور نخواهلد بلود( » .محقلق داملاد،0434 ،
ص )031بلکه مصداق قاعدۀ اقدام است و ضمانی بلر غلارّ نخواهلد بلود( .طلاهری ،0433 ،ج ،3
ص )233به نظر می رسد این مورد یعنی عالم بودن مغرور نسبت به خسلارتهای وارده را نتلوان از
مصادیق قاعدۀ غرور شمرد ،اگر فرض شود که مغرور از فریب غلارّ آگلاه بلوده در واقلع موضلوع
قاعدۀ غرور تحقق نگردیده است و لذا نمی تلوان قاعلدۀ غلرور را در چنلین حلالتی قابل اجلراء
دانست.
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قاعدۀ احسان

احسان در لغت به معنای نیکی و خوبی است و در اصطالح قاعدۀ احسان عبلارت اسلت از اینکله
« هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون تعلدی و تفلریط زیلانی بله بلار آورد مسلئول و ضلامن
نخواهد بود» به عبارت دیگر احسان عبارت است از دفع ضرر از کسی یا جلب منفعت برای او بله
قصد نیکی به شرط اینکه منطبق با واقع هم باشد (محملدی ،0433 ،ص  .)30آیلت اهلل خلویی در
این زمینه با ذکر مثالی چنین می فرماید :اگر چنانکه شخصی مال دیگری را سرقت کرده یا غصلب
نماید و ما مورد نظر را با قیمت ناچیوی به شخص دومی بفروشد سپس شخص دوم با قصد نیکی
و احسان آن مال را با همان قیمت خرید به شخص سومی بفروشد و لیکن در ضلمن عقلد شلرط
کند که آن را در راه محرومین و فقراء مصرف نماید .پس از اینکه شخص سلوم ملال را در هملان
راهی که در معامله شرط شده بود و به مصرف رسانید و یا اینکه از آن مال اسلتفادۀ شخصلی بلرد
متوجه می شود که مال متعلق به دیگری بوده است و مالک اصلی جهت مطالبلۀ تملام خسلارتهای
وارده به شخص سوم مراجعه می کند .در چنین حالتی شخص سوم نملی توانلد بلا ایلن ادعلا کله
شخص دوم باعث به وجود آمدن خسارت شده به او مراجعه نماید ،زیرا سیرۀ عقال تلف را مستند
به شخص دوم نمی دانند و به طور خالصه این مورد مانند تمامی موارد بیلع فاسلد اسلت و هلیچ
فرقی با آنها ندارد و در نهایت ضمان برعهدۀ کسی است که مال در نود او تلف شده است (خویی،
ج  ،3ص .)213
برای اینکه ضمان بر عهدۀ کسی است که تلف در دست او و به وسیلۀ او صورت گرفته اسلت
(مراغه ای ،0301 ،ج ،0ص .)3342
سید خوانساری در این زمینه چنین می فرماید « :تنی یسنتیر الرنمان علنی من تلن عسند اال ان یکنون
اال ق او م تل عسد مغرورا ُیراز الرمان علی الغار لیاعد املغرور یرجع الی من َ ّنر » یعنی نهایتاً ضلمان بلر
عهدۀ کسی است که تلف در نود او صورت گرفته است مگر آنکه تلف کننده مغرور باشد پلس در
این صورت ضمان برعهدۀ غارّ خواهد بود .به دلی قاعدۀ غرور که مغرور رجوع می کند به کسیکه
او را فریب داده است (خوانساری ،0313 ،ج  ،3ص .)013
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نتیجه
به نظر می رسد مبنای حکم ضمان در قاعده غرور ،فریب و غروری است که موجلب خسلارت و
تحم غرامت توسط فریب خورده شده است بی آنکه الزم باشد ضرر به مفهوم مصطلح آن محقق
گردد.
از مجموع مباجث مطروحه می توان نتیجه گرفت که قاعده غرور مسلمی اسلت کله فقهلاء در
موارد مختلف با استناد به آن فتوی داده اند .همچنین مفهوم اصطالحی غلرور از معنلای لغلوی آن
دور نگردیده است زیرا همان گونه که در تعریف اصطالحی قاعده غرور ذکلر شلد ،قاعلده غلرور
عبارت است از اینکه هر گاه شخصی با فع خود دیگری را بفریبد و به واسطه ایلن فعل خدعله
آمیو شخص مقاب متحم خسارت شود شلخص اول ضلامن خسلارت هلای وارده خواهلد بلود.
همچنین در معنای لغوی غرور گفته شد که این واژه در بردارنده معلانی فریلب ،خدعله و فلریفتن
است.
در صورت تحقق عناصر غرور ،فریب خورده می تواند برای جبران خسارتها به فریلب دهنلده
رجوع کند مشروط به آنکه یکی از موانع ذی نباشد  :تقصیر مغرور ،رضایت او به تحم غراملت،
اقدام وی به زیان خود بر عهده داشتن ضمان مال توسط مغرور ،و احسان غارّ ،ولی انتفلاع از ملال
مورد ضمان مانع از رجوع او نمی باشد.
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منابع و مآخذ
قرآن مجید
« .0زبان فارسی».
 .2ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی (عالمه حلی) 0301 ،هلل .ق ،ارشلاد االذهلان
الی احکام االیمان ،مؤسسه نشر اسالمی ،دورۀ دو جلدی ،چاپ اول.
 .4اسماعی بن حماد الجوهری ،الصحاح ،تاج اللغه و صحاح العربیه ،بیروت :دارالعللم للمالیلین،
دورۀ شش جلدی ،بی تا.
 .3اصفهانی ،عالمه راغب 0412 ،هل .ق ،معجم مفردات الفاظ القرآن ،مکتبه المرتضویه.
 .3امام خمینی 0434 ،هل .ه ،کتاب البیع ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،دورۀ پنج جلدی.
 .3انصاری ،شی مرتضی 0433 ،هل .ق ،کتاب المکاسب ،تبریو :مطبعه اطالعات.
 .3االیروانی ،الشی باقر 0301 ،هل .ق ،دروس تمهید فی القواعلد الفقهیله ،مرکلو العلالمی للعللوم
االسالمیه ،چاپ اول.
 .1بجنوردی ،میرزا حسن 0411 ،هل .ق ،القواعد الفقهیه ،نجف :مطبعه اآلداب ،دورۀ هفت جلدی.
 .1بحر العلوم ،سید محمد آل 0432 ،هل .ه ،بلغه الفقیه ،تهلران :ناصلر خسلرو ،پاسلاژ مجیلدی،
منشورات مکتبه الصادق ،دورۀ چهار جلدی.
 .01بندرریگی ،محمد 0432( ،هل .ه) ،فرهنگ جدید عربی به فارسلی (ترجمله منجلد الطلالب)،
تهران :چاپخانه حیدری ،انتشارات اسالمی ،چاپ نهم.
 .00جابری عربلو ،محسن 0432( ،هلل .ه) ،فرهنلگ اصلطالحات فقله اسلالمی ،تهلران :مؤسسله
انتشارات امیرکبیر.
 .02جُر ،خلی  0433( ،هل .ه) ،فرهنگ الروس (ترجمه المعجم العربی الحلدیث)( ،متلرجم سلید
حمید طبیبان) ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ ششم.
 .04الحرالعاملی ،شی محمد بن الحسن ،وسائ الشیعه ،بیروت ،لبنان :دارحیاء التراث العربی ،بی تا.

 ................................................... 42فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال ششم ،شماره  ،82بهار 2314

 .03حسن بن زین الدین (الشی السعید جمال الدین الحسن نج الشهید الثانی زین الدین العاملی)،
 0303هل .ق معالم الدین و مال ذالمجتهدین ،قم :مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ دهم.
 .03خراسانی ،آخوند مال محمد کاظم 0313 ،هل .ق ،حاشیه کتاب المکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،چاپ اول.
 .03خویی ،آیت اهلل سید ابوالقاسم 0302 ،هل .ق ،مصباح الفقاهه ،بیروت :دارالهادی ،چاپ اول.
 .03خویی ،آیت اهلل سید ابوالقاسم ،فقه السید الخویی ،جمع آوری :سلید مهلدی خلخلالی ،نجلف:
مطبعه اآلداب ،بی تا ،دورۀ  34جلدی ،چاپ اول.
 .01دهخدا ،علی اکبر 0433( ،هل .ه) ،لغت نامه دهخدا ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،
چاپ دوم از دورۀ جدید.
 .01رفیعی ،محمد تقی ،مطالعه تطبیقی غرر در معامله ،مرکو انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ،حلوزۀ
علمیه قم ،بی تا.
 .21سجادی ،سید جعفر 0433( ،هل .ه) ،فرهنلگ معلارف اسلالمی ،شلرکت مؤلفلان و مترجملان
ایران ،چاپ دوم.
 .20سید خوانساری (آیت اهلل حاج سید احمد خوانساری) 0313 ،هل .ق ،جلامع الملدارک ،تهلران:
مکتبه الصدوق ،دورۀ هفت جلدی ،چاپ دوم.
 .22شعرانی ،آیت اهلل حاج میرزا ابوالحسن 0411( ،هل .ق) ،نثر طوبی (دائره المعارف لغلات قلرآن
مجید) ،تهران :انتشارات کتابفروشی اسالمیه ،چاپ دوم.
 .24شفایی ،محسن 0443( ،هل .ه) ،مجموعه قواعد فقه ،چاپ :نقش جهان.
 .23شهید اول (شمس الدین محمد بن جمال الدین مکی العاملی) 0432 ،هل .ه ،لعمه دمشقیه ،بلا
ترجمه :محسن غرویان و علی شیروانی ،قم :انتشارات دارالفکر ،دورۀ دو جلدی.
 .23شهید اول (محمد بن مکی بن محمد) 0432( ،هل .ه) ،قواعد فقه ترجمۀ «القواعد و الفوائلد»،
ترجمۀ سید مهدی صانعی ،مشهد :انتشارات دانشگاه فردوسی ،دورۀ دو جلدی.
 .23شهید اول (محمد بن مکی عاملی) ،الدروس الشرعیه فی الفقه االمامیه ،قم :انتشلارات صلادقی،
چاپخانۀ مهر ،بی تا.
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 .23شهید انی (زین الدین الجبعی العاملی) 0303 ،هل .ق ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشلقیه،
قم :مکتب االعالم االسالمی ،دورۀ دو جلدی.
 .21شی طوسی (ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی) 0303 ،هل .ق ،کتاب الخلالف ،قلم :مؤسسله
نشر اسالمی ،دورۀ پنج جلدی.
 .21طاهری ،حبیب اهلل 0433( ،هل .ه) ،حقوق مدنی ،دفتر انتشارات اسالمی ،دورۀ پنج جلدی.
 .41طباطبایی حکیم ،آیت اهلل سید محسن 0313 ،هل .ق ،مستمسک العروه الو قی ،قم :مکتبله آیلت
اهلل المرعشی النجفی ،دورۀ چهارده جلدی ،چاپ چهارم.
 .40الطریحی ،الشی فخر الدین ،مجمع البحرین ،دفتر نشر فرهنلگ اسلالمی ،دورۀ چهلار جللدی،
بیتا.
 .42عبدالرحمن الخلی بن احمد الفراهیدی 0311 ،هل .ق ،کتاب العین ،ایلران :مؤسسله دارالهجلوه،
دورۀ هشت جلدی ،چاپ دوم.
 .44عالمه حلی (یوسف بن علی بن مطهر الحلی) 0432 ،هلل .ه ،تبصلرۀ المتعلملین فلی احکلام
الدین ،کتابفروشی اسالمیه ،خیابان  03خرداد ،با ترجمه و شرح :عالمه حلاج شلی ابوالحسلن
شعرانی ،چاپ سوم.
 .43عالمه حلی (یوسف بن علی بن مطهر الحلی) ،تلذکره الفقهلاء ،مکتبله الرضلویه الحیلاء اآل لار
الجعفریه ،دورۀ دو جلدی ،بی تا.
 .43علیواده ،عمران 0431( ،هل .ه) ،فرهنگ اصطالحات فقهی –بی جا ،چاپ اول.
 .43غروی اصفهانی ،شی محمد حسین ،حاشیۀ کتاب المکاسب ،دوره دو جلدی ،بی جا ،بی تا.
 .43فخر المحققین (شی ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف بن المطهر الحللی) 0413 ،هلل .ق،
ایضاح الفوائد فی شرح اشکاالت القوائد –قم :مطبعه العلمیه ،چاپ اول.
 .41فقه اه بیت (ع) 0433( ،و  0433هلل .ه) ،حلوزۀ پژوهشلی فصللنامه فقله اهل بیلت (ع)،
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :سید محمد هاشمی ،سردبیر عبدالرضلا ایلود پنلاه ،قلم :صلندوق
پستی  ،43013/331شمارۀ هفتم و دهم.
 .41فیض ،علیرضا 0430( ،هل .ه) ،مبادی فقه و اصول ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.
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 .31گلدوزیان ،ایرج 0433( ،هل .ه) ،حقوق جوای عمومی ایران «بر مبنای شریعت اسالم» ،چلاپ
و صحافی :امین چاپ اول.
 .30لنکرانی ،آیت اهلل فاض  0303 ،هل .ق ،القواعد الفقهیه ،قم :مهر.
 .32محقق حلی (ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن) 0303 ،هل .ق ،شرایع االسالم فلی مسلائ
الحالل و الحرام ،با تعلیقات سید صادق شیرازی ،قم :امیر ،چهار جوء در دو مجلد.
 .34محقق داماد ،سید مصطفی 0434( ،هل .ه) ،قواعد فقه ،بخلش ملدنی ،نشلر از عللوم اسلالمی،
چاپ اول.
 .33محقق کرکی (محقق انی ،الشی علی بن الحسین الکرکی) 0311 ،هل .ق ،جلامع المقاصلد فلی
شرح القواعد ،قم :مؤسسه آل بیت (ع) الحیاء التراث ،دورۀ سیوده جلدی.
 .33محمدی ،ابوالحسن 0433( ،هل .ه) ،قواعد فقه ،تهران :مؤسسه نشر یلدا ،چاپ دوم.
 .33مراغه ای ،میر فتاج (عبدالفتاح الحسینی المراغی) 0301 ،هل .ق ،عناوین ،مؤسسه نشر اسلالمی،
دورۀ دو جلدی.
 .33مطهری ،استاد مرتضی 0433( ،هل .ه) ،نظام حقوق زن در اسالم –قم :چلاپ امیلر ،انتشلارات
صدرا ،چاپ هشتم.
 .31مطهری ،مرتضی 0433( ،هل .ه) ،آشنایی با علوم اسالمی ،انتشارات صدرا ،چاپ سیودهم.
 .31مظهر ،محمدرضا 0303 ،هل .ق ،اصول الفقه ،قم :مطبعه مکتب االعلالم االسلالمی ،دو جلوء در
یک مجلد.
 .31معین ،دکتر محمد 0433( ،هل .ه) ،فرهنگ معین ،تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 .30مهرین شوشتری ،عباس 0433( ،هل .ه) ،فرهنگ لغات قرآنی –انتشارات گنجینه.
 .32موسوی بجنوردی ،آیت اهلل سید محمد 0432( ،هل .ه) ،قواعد فقهیه ،تهران :نشر میعاد ،چلاپ
دوم.
 .34نجفی ،شی محمدحسن 0433 ،هلل .ه ،جلواهر الکلالم فلی شلرح شلرایع االسلالم ،تهلران:
دارالکتب االسالمیه ،دورۀ چه و سه جلدی ،چاپ هشتم.
 .33نراقی ،احمد محمد مهدی 0303 ،هل .ق ،عوائد االیام ،مطبعه مکتب االعالم االسالمی.
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 .33نراقی ،مال احمد بن محمد مهدی 0313 ،هل .ق ،مستند السیعه فی احکام الشلریعه ،قلم :مکتبله
آیت اهلل المرعشی النجفی.
 .33نفیسی ،دکتر علی اکبر (ناظم االطباء) 2343( ،ه) ،فرهنگ نفیسی ،کتابفروشی خیام.
 .33هندی ،فاض (بهاء الدین محمد بن الحسن بن محمد اصفهانی) 0313 ،هلل .ق ،کشلف اللثلام،
قم :منشورات مکتبه السید المرعشی النجفی.
 .31یودی ،سید محمد کاظم 0433 ،هل .ق ،حاشیه المکاسب ،قم :مکتبه الشمس ،دورۀ دو جلدی.

