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خيار غبن در آئينه فقه و قانون


فریده اصغری ،سیدحسن عابدیانکلخوران

(تاریخ دریافت5901/96/90 :؛ تاریخ پذیرش)5901/97/96 :

چكيده
یكي از مسائل مهم فقهي و حقوقي بحث حكم «خيار غبن» است و پژوهش حاضر در پي اثبات این خياار اسات .منظاور از خياار غابن
ثبوت حق فسخ معامله براي كسي است كه كاال را به بيشتر از قيمت واقعي آن خریده یا به كمتر از قيمت اصالي آن فروختاه اسات .باه
عنوان پرسش اصلي این پژوهش مي توان این سئوال را مطرح كرد كه :دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در خصوص ثبوت خيار غابن ييسات
در این جستار سعي شده است با بهره مندي از روش تحليل داده ها با رویكردي كيفي كه مبتناي برگاردآوري اعاعاات از مناابم مهام
كتابخانه اي است به سئوال پژوهش پاسخ داده شود .یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد كه در خصوص ثبوت خيار غبن ساه نظریاه
وجود دارد :مشهور علماء و حقوقدانان و قانون مدني قائل به ثبوت خيار غبن هستند؛ برخي به كمك اجماع ایان خياار را باه اثباات ماي
رسانند و برخي نيز منكر خيار غبن مي باشند كه قول سوم شاذ مي باشد .مستندات و دالیل جهت ثبوت خيار غبن عباارت اناد از :قارآن
روایات قاعده الضرر و اجماع منقول .جایگاه نجش (زیاده) در خيار غبن را نيز مورد بررسي قارار دادیام كاه فقهاا نجاش را از مصاادیق
نيرنگ در معامله دانسته و آن را حرام شمرده اند و در خصوص اینكه منجوش در صورت نجش خيار دارد یا خير نظارات مختلفاي ارائاه
شده است .براي پاسخ به پرسش و آزمون مدعاي یاد شده مباحث این مقاله در سه قسمت تادوین یافتاه اسات :كلياات و معناشناساي
بررسي اقوال در باره خيار غبن و بيان ادله و شرایط تحقق آن در پایان نيز نتيجه گيري بحث آورده شده است.

كليدواژگان
خيار غبن غبن فاحش مغبون.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری ،گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
رایانامهasghari_110@yahoo.com :

 استادیار ،گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ایران
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طرح مساله
خيارات از موضوعات مهم و مبتالبه در فقه و حقوق اسالم است که ذهن بسيياری از اندیشيدندان
اسالمي را به خود معطوف کرده است و بخش مهدي از آثار آنها در فقه (بيي و معيامالت) نيي در
هدين ارتباط مي باشد .خيارات دارای نقش تعيين کننده ای در معامالت بوده و از ابتدای اسالم در
آیات و روایات هدواره مورد تأکيد و پيشينه قوی بوده است و بعد از آن ني فقهاء و حقوقدانان آن
را مورد بررسي قرار داده اند.
در این کار تحقيقي بر آن هستيم که از بين خيارات موجود مطالعه دقيقي بر روی یكي از مهيم
ترین آنها یعني خيار غبن داشته باشيم و در فقه اماميه و حقوق مدني ایران مورد برسي قرار گييرد.
پرسش اصلي مقالة حاضر ،این بود که خيار غبن چيست و دیدگاه فقهاء و حقوقدانان در این بياره
چيست؟ نویسنده سعي کرد با روش استنباطي ،پاسخ پرسش م بور را با بهره گيری از آثار فقهي و
حقوقي بخصوص کتاب مكاسب و قانون مدني بررسي کند .شارع مقدس و قانونگذار به متضرر از
غبن (مغبون) اجازه داده که در اثر عدم تعادل ارزش مبي با ثدن ،معامله را فسخ یا بيه هديان نحيو
قبول کند .لذا در این تحقيق پس از ذکر مقدماتي از قبيل معاني لغوی و اصطالحي خيار و غبن ،به
بررسي و تج یه وتحليل اقوال فقهاء و مستندات و دالیل ثبوت این خيار مي پردازیم.
مفهوم شناسي
معناي خيار در فقه و حقوق مدني ایران
معناي لغوي خيار

واژه خيار در لغت از نظر دستوری اسم مصدر و مصدر آن اختيار است و به معنای داشتن سيلطه و
تسلط مي باشد و «انت با لخيار» یعني اختيار کن چي ی را که مي خواهي و هدين معنيای اخيير در
این جا مورد نظير ميي باشيد( .معليوف .171 ،)4731( ،انصياری ،طياهری ،549 ،)4711(،فيي

،

(.)713 ،)4711
معناي اصطالحي خيار :معنای اصطالحي خيار ،با معنای لغوی آن متفاوت است؛ از هدين رو،
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سبب اختالفاتي در بين فقهاء شده و لذا در اصطالح قدماء ني تعریي

مضيبوطي از خييار وجيود

ندارد .فخر الدحققين در ایضاح الفوائد في شرح القواعد ،خيار را در تعریفي موج و گویا به « هيو
ملك فسخ العقد» معنا کرده است (فخر الدحققين ( )111 /4 )4715که شييخ نيي آن را پذیرفتيه و
مورد اتباع بقيه فقها ني واق شده است (حسيني عاملي( ،بي تا) )971/1 ،بنابراین مقصود از ،مليك
فسخ عقد ،این است که ،انسان مسلط بر ،بر هم زدن عقد مي باشد.
خياری که در باب معامالت مورد بحث واق شده عبارت است از اینكه هر یك از متعياملين و
یا یك نفر از آنها یا شخص ثالثي ،اختيار فسخ معامله را دارد( .شهيد ثاني )191/1 ،)4147( ،به هير
حال خيار به معنای اختيار فسخ عبارت است از حقي که بر اساس عقد یا حكم شرع ،صياحب آن
مي تواند عقد الزم را فسخ ،اثبات و یا ابقا نداید( .گرجي )95 ،)4731( ،اما تعبير خييار بيه «مليك
فسخ العقد» چندان دقيق و روشن به نظر ندي رسد ؛ زیرا ماهيت خيار ،حق است و شيارع مقيدس
با قاعده «البيعان بالخيار» اقدام به جعل حق برای بای و مشتری کيرده کيه ثبيوت و سيقوط آن بيه
دست خود آنهاست.
معناي خيار در حقوق مدني ايران :مفهوم خيار در حقوق مدني ایران عبارت اسيت از تسيلط
بر اضدحالل و زایل ندودن اثر حاصل از عقد که در قانون ميدني ميا تعریفيي از واژه خييار نشيده
است واین امر شاید بدان جهت باشد که قانون گذار مفهوم خيار را از مفاهيم بدیهي دانسته اسيت،
ليكن در قانون مدني در فصل اقسام عقود «عقد خياری » تعری

شده کيه مياده  411قيانون ميدني

چنين مقرر مي دارد« :عقد خياری آنست که برای طرفين یا یكي از آنها یا برای ثيالثي حيق اختييار
فسخ باشد»( .شدس)34 ،)4754( ،
نتيجه اینكه خيار در اصطالح حقوقدانان عبارت از « :حقي است برای متبایعين یا یكيي از آنهيا
که مي تواند عقد الزم را به هم ب ند» (امامي.)139/4 ،)4713( ،
بنابراین به عبارت بهتر :قانون مدني ایران که از فقه اسالمي منبعث شده تحت شيرایطي اختييار
فسخ را برای طرفين عقد الزم به عنوان حقي پيش بيني کرده است که در اصطالح حقوقي به آنهيا
خيار مي گویند.
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معناي غبن

معناي لغوي غبن« :غبن» به فتح عين و سكون باء در لغت به معنيای کاسيتي ،نقيص و زیيان زدن
است (انصاری ،طاهری )4111 :4711 ،و ني به معنيي خدعيه و فریيب نيي آميده اسيت (اميامي،
( ،)153/4 ،)4713طریحي.)111/3 ،)4143( ،
معناي اصطالحي غبن :غبن در اصطالح فقهي عبارت است از «الغنب االنب ااايعه،نباها انبطاالنب

ا

الفقهاءامت يكامالاامبااهزهعاع ياقيمتاامنب ااههنبااار نب ؛ غبن اصلش فریب اسيت و در اصيطالح فقهيي بيه
مالكيت در آوردن مال است به قيدت اینكه از قيدت اصلي زیاد باشد و هدراه جهيل طيرف دیگير
باشد( ».انصاری )493/9 ،)4114( ،و در حقوق ني به زیيان رسياندن بيه کسيي ،بيا فریيب وی در
معامله غبن گویند( .انصاری ،طاهری.)4111 ،)4711( ،
معناي غبن در حقوق مدني ايران :غبن در اصطالح حقوقي ،به مفهوم عدم تعادل مييان ميورد
معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثدن و مبي (نوین )419 ،تعری

شده است.

تفاوت غبن و فریب

ميان فریب و غبن ،مالزمه ای وجود ندارد زیرا در ميواردی امكيان دارد غيبن و زیيان و ضيرر در
معامله وجود داشته باشد اما فریب وجود نداشته باشد مثل اینكه شخصي که قيديت واقعيي مليك
خود را که دو ميليون تومان است ندي داند ،آن را سيه ميلييون توميان ميي فروشيد و در ميواردی
مدكن است فریب وجود اشته باشد اما غبني در کار نباشد مانند آنكه گدان کند کيه مليك او یيك
ميليون تومان ندي ارزد و آن را به یك ميليون تومان بفروشد اما بعدا بفهدد که ارزش واقعي مليك
او یك ميليون بوده است (زراعت )413 ،)4754( ،اما در معنای لغوی غيبن ،فریيب و غيبن ميالزم
هددیگرند .دليل اینكه در اصطالح فقهي به فروشنده غابن ،و به خریدار مغبون مي گویند در حالي
که مدكن است غبني در برخي موارد وجود نداشته باشد به خياطر آن اسيت کيه اغليب معيامالت
غبني به صورت فریب انجام مي شود و وجه ناميدن خيار غبن ني به هدين علت مي باشد.
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خيار غبن

خيار غبن در جایي است که به کدتر از ثدن مثل بفروشد یا به بيشتر از آن بخرد و قيدت واقعي آن
را نداند( .خديني )491/1 )4733( ،در اصطالح حقوقي عبارت است از زیاني که در اثر عدم تعادل
بين عوض معامله و ارزشي که مورد معامله واقعا دارا بوده ،به مي ان فياحش بيه مغبيون وارد شيده
است( .شهيدی .)91 ،)4754( ،در قانون مدني ایران ني خيار غبن را در ماده  143این گونه تعری
کرده است« :هریك از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي توانيد
معامله را فسخ کند».
و طبق ماده بعدی ،غبن فاحش در صورتي است کيه عرفيا قابيل مسيامحه نباشيد .موضيوع در
حقيقت به این صورت است که شخص ،مثال مالي را به بيشتر یا کدتر از قيدتش (قيديت اصيلي و
واقعيش) مي خرد یا مي فروشد ،حال اگر اختالف از نظر عرف قابل گذشت نباشيد ،شخصيي کيه
در معامله دچار زیان گشته ،مي تواند معامله را ،به استناد خيار غبن به هم ب ند.
بنابراین در فقه و حقوق با زیان رساندن به کسي و یا فریفتن وی در معامله ،دارای خييار غيبن
مي شویم .به عبارت دیگر غبن عبارت از آن است که یكي از طرفين با دیگری برابری نكند ،که در
فقه اسالمي با وجود شرایطي از جدله وجود غبن فاحش موجب خيار غبن است .در حقوق ایيران
و با توجه به مواد  143،141و  143قانون مدني ،خيار غبن دارای شاخصه های ذیل است:
ال  :خيار غبن ،مختص دو طرف معامله است.
ب :خيار غبن اختصاص به عقد بي ندارد و در سایر عقود معين ني مدكن است وجيود داشيته
باشد مانند خيار غبن در اجاره که مورداجاره با اجارهبهاء با هم سازگاری نداشته باشد.
ج :خيار غبن در معامالت وعقود معوض وجود دارد ولي در عقود غير معوض به دلييل اینكيه
عوضين وجود ندارد غبني قابل تصور نيست و خيار غبن وجود ندارد.
د :خيار غبن در صورتي ثابت است که غبن فاحش باشد.
و :جهل مغبون به قيدت
ه :خيار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
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ی :اگر غابن به مغبون تفاوت قيدت را بدهد ،خيار غبن ساقط ندي شود تا اینكه مغبون به اخذ
تفاوت قيدت راضي گردد.
اقوال قائلين به خيار غبن

در بررسي فقهي این نوع خيار ،به سه نظریه دست یافتيم:
ا .ثبوت خيار غبن( .خيار غبن ج ء احكام اجداعي و مشهور ن د علداء در فقه شيعه است).
 .1بعضي از علدا ،اجداع بر ثبوت خيار غبن دارند.
 .7برخي از علدا قائل به عدم ثبوت خيار غبن مي باشند.
معروف در ميان کلدات فقهاء این است که چنين خياری برای مغبون وجود دارد ،به طوری که
مرحوم عالمه در تذکره آن را به « علدائنا » نسبت داده و در غنيه و خالف ،ادعای اجداع و اتفياق
فقهاء بر آن شده است (ابن زهره ،111 ،)4143( ،حلي.)11/9 ،)4147( ،
نقل شده است که مرحوم محقق حلي در درس فقه خود منكر این خيار شده است .البته طرح
این مبحث در جلسه بحث و درس به عنوان قول مخال

تلقي ندي شود و آنچه کيه ميالا اسيت

وجود قول در کتاب فتوا است .هدانطور که فقهایي را که متعرض بحث از خييار غيبن نشيده انيد
ندي توان ج ء مخال

جای داد .به نظر مي رسد تنها ابن جنيد اسكافي قائل به عيدم ثبيوت خييار

غبن بوده است( .انصاری)734/1 ،)4144(،
از دیدگاه حقوق مدني ایران ني هدانطور که اشاره شد نظریه ثبوت خييار غيبن بيرای متضيرر
(مغبون) ثابت مي باشد و به این مطلب در مواد  143به بعد قانون مدني اشاره شده است.
مستندات و دالئل خيار غبن
 .8قرآن

اعنب ُ اَا نباا َ امنبُن ُْ ُيا اا اَانب ُقتُنبُنبطاا
آیييه شييریفه « :اَياأاهنبُّ اهنبنبااالِنبنبَه ا ا ا امنُنبطااا ا
اُْ ُلُنبطااأ ُامنب انبطالا ُْ ُيانانبُي نبنبنا ُْ ُياِلُإااانبنبااتِ اأا ُ اَا ُْنبنبط ا اْانب انباَضٍ ا
ااَّللاا الا ا ان ُْ ُي ااَح ٍيمنبا؛ (نساء )15 ،اى آنان که ایدان آوردید اموال خویش را ميان خيویش بيه
أانُنب ُف اس ُْ ُيات ِ ِ
ناحقّ نخورید مگر آنكه داد و ستدى بر تراضى شدا باشد و هددیگر را نكُشيد هدانيا خداونيد بيه
شدا مهربان است».
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با توجه به نهي در « ااتل طا» از آیه شریفه این چنين برداشت مي شود که :الاامالاِلإااا ميورد
رضایت شارع مقدس ندي باشد از این رو امام صادق عليه السالم در روایتي ذیل این آیيه اینگونيه
فرمودند ...« :لانتاق هشاَقام اال جااِا اا مالاهافنهااياهللااعنب اذلنبك؛ بعضيي از قيریش بير سير ميال و
خانواده و هدسران خود قدار مي کردند که خداوند آنان را از این کار نهي کرد( ».بحراني( ،بي تيا)
 )33/ 1و هدچنين در قسدت دوم آیه «ا اا اَْط اْاَهاع اَنباا امنبنْي» ميوردی را اسيتثنا کيرده کيه
مصداق خيار غبن مي باشد به این صورت که در خيار غبن هم در مرحليه اول کيه غيبن صيورت
گرفته (بدون اطالع مغبون) مصداق اکل به باطل بوده و شامل حكم حرمت مي شود ،اما بيا مطلي
شدن و راضي شدن مغبون مشدول عنوان «ْاَهاع اَ ا » مي شود.
در معنای «ْنباَهاعنب اَنب ا » هدانند (اکل) که مشير است برای مطلق تصرف ،تجيارت نيي اشياره
دارد به هده ی مبادالت و معامالت مالي ؛ خواه به صورت خریيد و فيروش باشيد یيا اجياره ،یيا
مساقات( ....،جوادی آملي)111/41 ،)4715( ،
با توجه به مطالب بيان شده از آیه شریفه مي توان چنين استفاده کرد که :فروش مال با نيرني
و مسلوب االختيار بودن مشتری در فسخ ،پس از اطالع از نيرن

او الاامالاِلإاانبا اسيت اميا اگير

اطالع پيدا کرد و راضي شد در این صورت ،النباامنبالاننبااِانبا نيسيت( .انصياری ،4144،ج.)734 ،1
البته اگر متضرر متوجه فریب غابن نشود ،اطالق آیه اقتصای حرمت دارد ،اما این ميوارد باالجدياع
از تحت شدول آیه خارج است و النباامنبالاِلإاانبا محسوب ندي شود ،زیرا ظاهر این آیه با آیه قبلي
تعارض دارند (ولذا چون هر دو قطعي الصدور هستند ،از آنها دست برداشته و سراغ اصاله اللي وم
مي رویم) شيخ (ره) در توضيح تعارض آیه الاامالاِلإاانبا بيا ا

اَْنبط اْنباَهاعنب اَنب ا

ميي گویيد:

«نناءاع يامااذل انام اععما جاذلكاع امطضطعاالرتاضيهافم االتْافؤاه ج اايلاالالااال نبز م؛ یعني بر اسياس
آنچه که گفتيم معامله غبني از موضوع تراضي خارج ندي شود ».تعارض قسيدت صيدر و قسيدت
ذیل آیه چنين است که قسدت صدر آیه ،خوردن مال دیگری از راه حيله و فریب را ،حرام و باطل
مي داند اما قسدت ذیل آیه ،آن را جای مي داند ،زیرا در معامله غبنيي ،رضيایت بيه اصيل معامليه
وجود دارد وشرط تساوی عوض ومعوض در حدی نيست که معامله را باطل کند بلكه نهایتا برای
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مغبون ،حق فسخ به وجود مي آورد؛ بنابراین ،بين صيدر آیيه و ذیيل آن نسيبت بيه معامليه غبنيي
تعارض وجود دارد و چون هر دو قسدت آیه دارای اعتبار بوده و با هم برابرند در این صورت هير
دو از اعتبار ساقط مي شوند و در این صورت باید به اصل لي وم قيرارداد مراجعيه شيود( .هديان،
.)731
توجيهي که برای حل این تعارض بيان شده عبارت است از این که :آیه تراضي فقط مخصوص
جهل بسيط بوده یعني جایي که مشتری احتدال مي دهد که ارزش واقعيي مبيي بيه هديان انيدازه
نيست که به عنوان ثدن مبي تعيين گردیده است و از آن طيرف «النباامنبالاِلإاانبا» تنهيا مربيوط بيه
جهل مرکب است .بنابراین موضوع این دو آیه متفاوت است لذا اگرعدم قول به فصيل را ضيديده
داللت دو آیه نكنيم ،تعارضي با هم ندارند ،اما اگر قایل بيه عيدم تفصييل باشييم ،دو آیيه بيا هيم
تعارض دارند و آن موض از آیه جهت اثبات خيار غبن استفاده ندي شيود .عيالوه بير آن اسيتناد
مصن

به آیه النباامنبالاِلإاانبا دارای اشكاالت دیگری ني مي باشد و بدون اشكال نيست زیيرا ایين

آیه حكم به بطالن معامله غبني مي کند در حالي که غبن ،معامله را باطل ندي کند بلكه آن را قابيل
ابطال مي سازد.
 .1روایات

فقهاء جهت اثبات خيار غبن به روایات ذیل استناد کرده اند:
ال ) روایت «َ قنبياَلإنبا » :مفياد روایيت چنيين اسيت« :ا االننب ا(لنب ياهللااع ينباا ا لنبا)اهننبياعنب اَ قنبيا
اللإا ا اقالام اَ قاااافصنباحإهااِيينباَااذااد نبااالسنبط (رکبان جد راکب است ،یعني سيواران و تلقيي
یعني به استقبال رفتن) هر کس به استقبال کاروان های تجاری و فروشندگان غریبه به بييرون شيهر
برود و متاعي را از آنان بخرد و زماني که فروشنده به بازار شهر آمد و متوجه شيد مغبيون گردیيده
است دارای خيار بوده و مي تواند معامله را فسخ کند( ».ابن ابي جدهور)141 ،)4149( ،
مرحوم عالمه حلي به این روایت استناد کرده که خيار را در مسأله تلقي رکبان ،ثابت مي داند و
پيامبر (ص) حق خيار را برای غبن برقرار کرده است .البته فقهياء در حكيم تكليفيي تلقيي رکبيان
اختالف نظر دارند و نظر مشهور بر کراهيت بيي تلقيي رکبيان اسيت (نجفيي)134/11 ،)4731( ،
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آنهایي که قائل به حرمت چنين عدلي هستند به روایاتي استناد ميکنند که در این زمينيه وارد شيده
َشرتياممنبااهت قنبيا ا ااتکنباامننبا (ج یری .)774 ،)4145( ،البته روشن است که
است منجدله :اَ قيا ا ا ا
این مباحث ناظر به فرضي است که راکب به قصد تجارت به اسيتقبال آنهيا رود و اال اگير غيرض
دیگری داشته باشد یا به اتفاق بر آنها عبور کرده باشد معامله وی نه از لحاظ تكليفي و نيه وضيعي
ایرادی ندارد.
در فقه در خصوص حكم وضعي چنين معاملهای نظراتي ارائه شيده اسيت :اگير غيبن فياحش

باشد مغبون مختار در فسخ است (عالمه حلي ،)44/1 ،)4147( ،نجفي.)131/11 ،)4731( ،
شيخ انصاری (ره) در مقام رد این دليل مي فرماید :اوال این روایت در کتب معيروف و معتبير
اماميه وجود ندارد .ثانيا گرچه مشهور فقهاء به مفاد این روایت عدل کرده و خيار غبن را به وسييله
آن ثابت مي دانند اما معلوم نيست که مستند عدل فقهاء ،این روایت باشد تا بتوان گفت که ضيع
سند روایت با عدل فقهاء جبران مي شود( .انصاری )731/1 ،)4144( ،البته در برخي کتب مشيهور
مانند خالف ،غنيه و نهایه ،این حدیث وجود دارد بنابراین اشكال اول وارد نيست.
ب) روایت کافي از اسحاق بن عديار از ابيي عبيدا (ع)« :غنب ااسمسرتلنباالنب ت ،مغبيون کيردن
مسترسل (کسي است که امرش را به دیگيری واگيذار کيرده و اعتدياد مييندایيد) حيرام اسيت».
هدچنانکه ميدانيم در شرع و عرف ،تفحص از نرخ و رعایيت نفي خریيدار بير عهيده فروشينده
نيست و مراعات نف فروشنده ني بر عهده خریدار نيست مگر اینكه یكي بر عهده دیگری گذارد و
او قبول کند پس اگر مشتری تعيين قيدت عادله را بر عهده فروشنده گيذارد و او خيانيت کيرده و
بيش از نرخ بها بستاند بر او حرام است (شعراني .)199/4 ،)4145( ،روایات ني بر این امر دالليت
دارند .در این راستا ميتوان به روایاتي استناد کرد که بر مدنوعييت فریيب دادن کسيي کيه اعتدياد
کرده ،داللت دارند .انعقاد عقد در چنين وضعيتي (اعتداد به دیگيری) بيه عقيد مسترسيل معيروف
است که عبارت است از قرارداد مشتری آسانگيری که در معامله چانه نديزند و بيه قيديت بيازار
آگاه نيست( .نجفي .)413 ،)4111( ،این قرارداد توسط برخي بهعنوان یكي از قراردادهای با شيرط
حسن نيت قلدداد شده است که در آن خریيدار ،دربياره ارزش واقعيي کياالی خياص ،بيه سيخن
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فروشنده اعتداد ميکند .این عقد ،به این دليل یك قرارداد با حسن نيت است کيه طيرفين قيرارداد
یك رابطه اماني دارند که در آن فروشنده مورد اعتداد خریدار قرار ميگيرد تا حقيقت را بگوید یيا
واقعياتي را که در اختيار اوست آشكار نداید.
این روایت گرچه ظهور در اموال دارد زیرا کلده سحت ،در مورد اميوال بيه کيار ميي رود کيه
هدان الاامالاِلإاانبا است اما احتداالت متعددی در این روایت وجود داردکه باعث مي شود نتواند
خيار غبن را اثبات کند .یكي اینكه احتدال دارد منظور روایت آن باشد که غابن به خاطر عدلي کيه
انجام داده و بخاطر فریب در بردن مال دیگران مستحق عذاب است (که در این صورت روایت در
صد بيان یك حكم تكليفي است و دراین صورت مغبون دارای حق خيار نيست ،زیرا ثبيوت حيق
خيار یك حكم وضعي مي باشد) .احتدال دوم آن است که مقصود روایت ،آن باشد که غابن ،آنچه
را که زیادتر از حق خود مي گيرد از نظر حرام بودن ،به من له مال حرام است ،و در ایين وضيعبت
است که خيار غبن به اثبات مي رسد.احتدال سوم آن اسيت کيه مدكين اسيت مجديوع عيوض و
زیادی در یك حالت به من له حرام باشد که مغبون نسبت به ارزش واقعي مال ،اطالع پيدا کيرده و
معامله را رد مي کند( .در واق اینجا معامله ربوی بوده و در اینجا نه تنهيا مقيدار زائيد ،بلكيه کيل
معامله غبني از اساس باطل و حرام مي باشد( ).انصاری 733 /1 )4144( ،و)739
بنابراین ،سه احتدال در مورد معنای روایت وجيود داشيت کيه از دیيدگاه شييخ (ره) آن را بير
احتدال اول و یا دوم که ترجيح بر احتدال سوم دارد ،حدل مي کنيم زیرا موافق با اصيالت الصيحه
مي باشد .و یا به نظر مي رسد این دو احتدال با احتدال سوم مساوی هستند بنابراین ،ایين روایيت
هم داللتي بر ثبوت خيار غبن برای مغبون ندارد (اذااجنباءاا حتمنبالان نبااا لنبتع ل) ،روایيات دیگيری
ني جهت اثبات این خيار بيان شده که هدگي آنها رد مي شود.
 .3قاعده الضرر
مفهوم قاعده الضرر

شيخ انصاری (ره) پس از اثبات عدم داللت روایات بر مشروعيت و اثبات خييار غيبن ،بيه قاعيده
الضرر استناد مي کند ،ایشان اف ون بر رساله مستقلي که در این باب نوشته ،در کتاب اصولي خيود
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از آن بحث کرده و ني در البالی بحث های فقهي خود بارها بيه آن اسيتناد کيرده اسيت .پييش از
استناد ثبوت خيارغبن به این قاعده به بررسي مفهوم این قاعده خواهيم پرداخت.
اساسي ترین و مهم ترین بحيث در ایين مقوليه ،مفهيوم قاعيده الضيرر اسيت .در ایين زمينيه
دیدگاهها یكسان نيست .مهم ترین دیدگاههایي که در زمان ما از آنها سخن بيه مييان آميده و اميام
خديني هم به نقل و نقد آن پرداخته اند به شرح زیر است:
 .4حدل نفي بر نهي؛ یعني مقصود از الضرر والضرار ،حرام بودن ضرر زدن به دیگران است.
 .1نفي ضرر غير متدارا؛ یعني ضرری که جبران نشده باشد ،در اسالم وجود ندارد.
 .7نفي حكم ضرری
 .1نفي حكم به لسان نفي موضوع
 .9امام خديني پس از نقل و نقد دیدگاههای یاد شده دیيدگاه دیگيری را بيه ایين شيرح آورده
است:
«ال» نفي جنس به معني نهي است .و مقصود از آن نهي حكومتي و سلطاني است ،نيه نهيي
تكليفي ،چنانكه دیدگاه نخست ،بيانگر آن بود( .م یناني ،)4731( ،شداره 14و  )11بر پایيه
هدين نظر در الضر و الضرار اعتقاد دارد که از احكام ریاستي و قضایي پيامبر (ص) است.
تفاوت ضرر و ضرار

در ضرر بدون قصد و عدد مي باشد برخالف ضرار که در آن قصد و عدد مي باشد.
اثبات خيار غبن توسط الضرر

پيامبر (ص) در جریان سدره بن جندب فرمودند « :ضنب َا ا ضنب اَاي ا لنب م؛ در اسالم حكديي کيه
سبب ضرر باشد جعل و تشری نشده است»( .طبراني )171/9 ،)4149( ،و حكم به بي دارای غبن
و ضرر و عدم خيار غبن سبب غرر و زیان بر مغبون است.
به نظر مي رسد ظاهر گفتار فقهاء بيانگر آن است که مالا برای ضرری که سبب ثبيوت خييار
غبن مي شود ،آن است که خود معامله ضرری باشد( .انصاری )31/1 ،)4144( ،و شياید بيه هديين
دليل است که فقهاء گفته اند که ضرر باید به اندازه ای باشد که مردم با آن فریب نخورند.
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شيخ انصاری (ره) اشكالي بر این قاعده مي نداید و اضافه مي کند که اگرچيه بيا ایين حيدیث
اصل ل وم از عقد برداشته مي شود اما این حدیث برای اثبات خيار برای مشتری تدام نيست ؛ زیرا
حدیث به دنبال دف ضرر از مشتری است و حال آنكه قائل بودن خيار بيرای مشيتری یكيي از راه
های دف ضرر است ،نه تنها راه دف ضرر (راه دیگر مثل اینكه مغبون حق فسخ معامله در ميازاد را
داشته باشد و یا اینكه مغبون بتواند غابن را مل م به رد مازاد نداید)( .هديان 731 ،و  )737بيه نظير
مي رسد در نهایت شيخ (ره) قاعده الضرر را در صورتي قبول مي کند که غابن از پرداخت ميا بيه
تفاوت امتناع کند.
جایگاه نجش در خيار غبن

نجش در لغت به معني زیاده است (ابن منظور )794/3 ،)4141( ،و در اصيطالح معيامالتي نجيش
آنجایي استعدال ميشود که شخص ثالثي قصد خریيد کياالیي را نيدارد ،اميا خيویش را داخيل در
معامله ميسازد و به شكلي دروغين و غيرواقعي ،قيدت کاال را اف ایش ميدهد؛ بيا ایين هيدف کيه
خریدار واقعيي فریيب خيورده و کياالی م بيور را بيا قيدتيي بياالتر خریيداری کنيد (لنگيرودی،
 ،7341 ،)4731(4713النسائي )144/7 ،)4114( ،این وضعيت بهخصوص در فرضيي قابيل تصيور
ميشود که معامله از طریق حراج انجام ميشود؛ به این ترتيب که ،حراجگذار یك یا چند پيشينهاد
دهنده را بدون اینكه قصد خرید داشته باشند برای مشيارکت در حيراج هديراه بيا دیگير پيشينهاد
دهندگان در طول حراج تعيين ميکند تا دیگران را برای دادن پيشنهاد قيدت باالتر از قيدت واقعيي
کاال تحریك کنند .البته فقها در تعری

از نجش رویكرد واحدی ندارند .برخيي از فقهيا بيه تبياني

فروشنده و کسي که پيشنهاد قيدت باال ميدهد اشاره مييکننيد ،درحياليکيه برخيي صيرف اقيدام
پيشنهاددهنده را صرفنظر از تباني یا عدم تباني با فروشنده کيافي بيرای تحقيق نجيش مييداننيد.
بسياری از فقها بر این نظرند که نجش عبارت است از افي ودن بير قيديت در اثير افي ایش قيديت
توسط کسي که با بيای تبياني کيرده اسيت (طوسيي ،434/7 ،)4144( ،طبرسيي،914/4 ،)4144( ،
مغنيه ،475/1 ،)4114( ،انصاری)144/1 ،)4717( ،
در مقابل ،برخي از فقها ني بر این نظرند که در تعری

نجش بهتر است گفته شود :اف ودن بير
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قيدت کاال از طرف کسي است که قصد خریدش را نيدارد بيرای اینكيه دیگيری را بيه خریيد آن
برانگي اند (شهيد ثاني )454/7 ،)4147(،خویي )1/4 )4731( ،نجش خصوصاً در فرضي که با تباني
بای صورت ميگيرد یكي از جلوههای رفتار با سوءنيت است که به قصيد فریيب دادن خریيدار و
پنهان ساختن واقعيت از دید وی صورت ميگيرد ،ازاینرو مدنوعيت چنين عدلي اقدامي اسيت در
راستای تقویت حسن نيت در روابط حقوقي.
فقها نجش را از مصادیق نيرن

و فریب در معامله دانسته و با استفاده از ميدارا ،آن را حيرام

شدردهاند ،و حتي برخي از فقها حرمت آن را اجداعي دانستهانيد (طوسيي )495/1 ،)4731( ،وليي
در مورد حكم وضعي معامله بين فقها اختالفنظر وجود دارد :نظر غالب در حكيم وضيعي چنيين
معاملهای این است که بي صحيح است چرا که نهي به امری خارج از معامليه تعليق گرفتيه اسيت
(ميرزای قدي )49/1 ،)4147( ،ولي از ابن جنيد نقل شده است که گفته است :اگر نجش از طيرف
بای باشد بي را باطل ميسازد چرا که وی مجری غش و خدیعه است وليي اگير نجيش از طيرف
واسطه باشد بي الزم است و درصورتيکه به مشتری ضرری وارد شده باشيد جبيران آن ضيروری
است (مغنيه.)414/1 ،)4114( ،
در خصوص اینكه منجوش در صورت نجش خيار دارد یيا خيير نظيرات مختلفيي ارائيه شيده
است :درصورتيکه مشتری به نحوی مغبون شده باشيد حيق خييار دارد (طوسيي 443 ،)4711( ،؛
حلي،191/1 ،)4114( ،ج یری )713/1 ،)4145( ،در این طي

دو نظر از یكدیگر متدای ميشوند:

برخي معتقدند خيار در صورتي خواهد بود که نجش با تباني بای صورت گرفته است و اال خياری
در کار نخواهد بود چرا که هيچ معاملهای منجدله بي نديتواند در نتيجيه فعيل و عديل دیگيری
فسخ شود به عالوه ،اصل در قراردادها بر ل وم اسيت (مكيارم شييرازی .)734 ،)4111( ،در مقابيل
گفته شده برای منجوش در هر حال خيار است چه بای تباني کرده باشد یا نكرده باشد مشروط بر
اینكه خریدار کاال را به بيشتر از قيدت متعارفش خریداری کرده باشد (کرکي.)75/1 ،)4141( ،
نظر سوم اینكه در هر حال خيار برای منجوش هست چه غبني در کار باشد چه نباشد ،چرا که
آن (نجش) عيب است و مقيد به غبن و عدم آن نيست .قائالن به عدم خييار در رد اسيتدالل اخيير
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گفتهاند :عيب متعلق به مبي است درحاليکه در فرض مورد بحث وض چنين نيست لذا خييار در
فرضي ثابت ميشود که غبن ثابت باشد و اال خياری در کار نخواهد بود (صديری)74/7 ،)4114( ،
در استداللي دیگر در این طي

گفته شده که نجش متضدن تدليس بوده و شبيه تصریه اسيت ليذا

خيار تدليس ثابت است (حلي.)491/41 ،)4111( ،
 .1اجماع

با توجه به اشكاالت دالیل گذشته و پس از اثبات عدم داللت روایت هيا بير مشيروعيت و اثبيات
خيار غبن ،تنها دليل قابل اعتدادی که مورد قبول شيخ انصاری (ره) مي باشد ،اجداع منقولي اسيت
که معتضد به شهرت محققه (تحقق یافته از سوی فقهاء) مي باشد و ني دلييل مهيم دیگير حيدیث
الضرر (نفي ضرر) مي باشد که البته مخصوص غابني است که مابه تفاوت را نديي دهيد و اال اگير
چنانچه ما به تفاوت را بدهد و ضرر متضرر را جبران کند ،حق خياری برای مغبون به وجود نديي
آید( .شيخ انصاری ،هدان) و به نظر مي رسد که توجيهات گذشته ني در اینجا در باره روایات ذکر
شده و عنوان نجش ني اثری نداشته است که به عنوان مستند و منب جهت اثبات خيار غبن باشد.
نتيجه
پرسش اصلي مقالة حاضر ،این بود که حكم خيار غبن از دیدگاه فقه و حقيوق چيسيت؟ نویسينده
سعي کرد با روشي استنباطي ،پاسخ پرسش مذکور را مورد تحلييل و بررسيي قيرار دهيد .بير ایين
اساس مشهور فقهاء اعتقاد به ثبوت خيار غبن دارند کيه ایين دیيدگاه ميورد پيذیرش شييخ (ره) و
حقوقدانان و قانون ایران مي باشد و حتي برخي ادعای اجداع بر ثبوت آن کرده اند .اميا برخيي از
فقهاء منكر خيار غبن بوده که به دليل شاذ بودن این نظریه طرد مي شود .مستنداتي که فقهاء جهت
ثبوت خيار غبن به آنها استدالل کرده اند عبارت بود از :آیه تجارت عن تيراض (َيااههنبااالنبَه ا مننبطاا ا
ْل طاامطالْيانينْياِلإااااا ا اَْنبط اْنباَهاعنب اَنب ا امنبنْي) و روایت تلقي رکبيان (ا االننب اهننبياعنب اَ قنبيا
اللإنبنبا ا اقنبنبالام نب اَ قاانبنباافصنبنباحإهااِيينبنباَااذااد نبنبااالسنبنبط ) و قاعييده الضييرر ( ض نب َا ا ض نب اَاياا ل نب م)،
عنوان نجش ،و روایاتي ازائده معصومين عليهم السالم استدالل کرده اند.
با توجه به مطالبي که در خصوص استدالل به این مستندات و دالیل در مقاله حاضر به ویژه در
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باره عدم داللت روایات بر اثبات مشروعيت خيار غبن و اشكاالت آنها آمد ،باعث ميشود تا مدعي
شویم تنها دليل و منب برای اثبات این مسئله ،اجداع منقول تأیيد شده بيه شيهرت تحقيق یافتيه از
سوی فقهاء و حدیث الضرر (آن هم در صورتي که غابن از بذل تفاوت امتناع کند) مي باشد.
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