کاهش پيامدهاي منفي اطالعات نامتقارن توسط قاعده نفي غرر
اعظم کوهياصفهاني
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چکيده
از دهه  1970به بعد عدم تقارن اطالعات به عنوان يکي از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد
و اقتصاددانان همواره به دنبال يافتن راه حلهايي براي مقابله با اطالعات نامتقارن بودهاند .با
وجود اطالعات نامتقارن مکانيزم خودکار بازار قادر به حل مشکالت نخواهد بود.
در اين مقاله ضمن معرفي نظريه اطالعات نامتقارن و راه حلهاي آن بررسي خواهد شد که
آيا منع غرر در اسالم ميتواند عواقب ناشي از اطالعات نامتقارن را برطرف کند.
روش پژوهش براي جمعآوري اطالعات روش اسنادي و براي تحليل و مقايسه اطالعات
تحليل محتوا ميباشد.
نتايج نشان ميدهد که آموزههاي اخالقي ،ديني و در رأس آنها نهي از معامله غرري ،تقلب
و دروغ قادر خواهد بود بدون اينکه جامعه هزينه مضاعف بپردازد ،از طريق نظارتهاي دروني
آثار مخرب و زيانبار عدم تقارن اطالعات را کاهش دهد.
واژگان کليدي :اطالعات نامتقارن ،آموزههاي اسالم ،قاعده الغرر
طبقه بندي D82, D83, G14, N3 :JEL

 .1کارشناسارشد علوم اقتصادي از مؤسسه آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني
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مقدمه
يکي ازموضوعات مهم دراقتصاد پرداختن به آثار و تبعات اطالعات در قراردادها ميباشد ،در
موقعيتهايي که فرد يا افرادي اطالعات بيشتري نسبت به عده اي ديگر دارا هستند .در اين
زمينه در دهههاي اخير مطالب بسياري نگاشته شده و در پي يافتن راههايي براي جبران عدم
اطالعات ميباشند ،زيرا اطالعات ناقص ميتواند بر رفاه عامالن اقتصادي اثر بگذارد.
در نظام اقتصادي اسالم توجه خاصي به کسب عادالنه و مشروع و نيز استحکام و اتقان
معامالت بين افراد جامعه شده است .بر همين اساس قواعد فقهي وضع ميشود .اين قاعدهها در
واقع اصول کلي هستند که بر اساس آن احکام فقهي استنباط ميشود.
قاعده نفي غرر برمبناي حديث نبوي «نَهي النَّبي صلّي اهلل عليه و آله و سلم عنِ بِيع
الغَرر»1مي باشد .که در آن غرر 2و خطر 3در قرارداد ،ناشي ازجهل به ارزش ،جنس و نوع کاال
منع شده است .يعني همه ابعادي که روي قيمت اثر مي گذارد بايد شفافسازي شود .در واقع
مبناي اين حکم فقهي حفظ منافع عمومي است ،که با ممنوع شدن اين گونه قراردادها از
منازعه و کشمکش بين طرفين قرارداد جلوگيري کرده و راه عادالنه تأمين نظم در رابطههاي
مالي مردم را ارائه ميکند.
دراين مقاله بررسي خواهد شد آيا قاعده نفي غرر ميتواند آثار زيانبار عدم تقارن اطالعات را
کاهش دهد؟ بدين منظور ابتدا اطالعات نامتقارن بررسي ميشود و سپس تعريف ،موارد،
جنبههاي مختلف و مبناهاي قاعده نفي غرر بيان ميگردد و در پايان به ضمانتهاي اجرايي
غرر و مقايسه آن با اطالعات نامتقارن پرداخته ميشود.
روش تحقيق
روش تحقيق در دو مرحله انجام مييابد :براي جمعآوري مطالب در زمينه اقتصاد اطالعات و
قاعده الغرر در اسالم از "روش اسنادي" استفاده شده و براي تجزيه و تحليل اطالعات و
مقايسه غرر و تقارن اطالعات روش "تحليل محتوا" در نظر گرفته شده است .روش تحليل
محتوا مبتني بر مطالعه و مقايسه متون مربوطه ميباشد.
پيشينه تحقيق
 .1وسايل الشيعه ،کتاب تجارت ،ابواب آداب تجارت ،باب  ،40ح 3
 .2براي غرر سه معني جهل ،خطر ،خدعه و نيرنگ بيان شده است .البته اين معاني در قسمت مفهوم غرر همين
مقاله توضيح داده شده است.
 .3شيخ انصاري بيان ميکند «غرر آن احتمال (ريسك و خطري ) است که عرف از آن دوري ميکند و کسي را که
به آن اعتنا ندارد ،سرزنش ميکنند» (مکاسب.)85 :
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به طور کلي مطالعات مرتبط در قالب سه عنوان تقسيمبندي ميشود:
 -1مطالعاتي که در زمينه اطالعات نامتقارن مي باشد:
هايك)1945( 1در مقاله «استفاده از اطالعات در جامعه» نظام قيمت را به عنوان
مکانيزم انتقال اطالعات در نظر ميگيرد.
جورج استيگلر )1961( 2در «اقتصاد اطالعات» نظرية استاندارد اقتصادي را به کار
گرفت تا به طور درونزا مشخص کند که کارگزاران اقتصادي چه ميزان اطالعات بايد کسب
کنند.
ويليام ويکري )1961( 3در «سفتهبازي متقابل ،حراجها و مناقصههاي رقابتي مهروموم -
شده» حالتي را در نظر ميگيرد که مقولة غيرقابل تقسيم و منحصر به فردي قرار است به يکي
از خريداران بالقوه فروخته شود .ويکري نشان ميدهد که با ارزشهاي خصوصي مستقل و
مزايدهگزاران همگن ،قيمت مورد انتظار معامله در روش حراج از نوع انگليسي و هلندي يکي
است .او سپس مفهوم حراج مزايدة مهروموم شدة قيمت دوم را وارد ميکند و نشان ميدهد که
معادل روش حراج انگليسي است .ويکري نشان ميدهد ،در شرايط ريسكپذيرى ،وجود مزايده-
گزاران بيتجربه و ساير مواردي که باعث دورشدن از فرضهاي استاندارد ميشود ،روش حراج
انگليسى نسبت به حراج هلندي برتراست و بهينة پارتو مي باشد.
اکرالف )1970( 4در مقاله خود به تشريح بازار اتومبيل هاي دست دوم که به دليل
کمبود اطالعات بازار شکل نمي گيرد ،ميپردازد.
اسپنس )1973( 5در مقاله اي با عنوان «عالمتدهي بازار کار» و نيز کتاب عالمتدهي
بازار ،سطح آموزش نيروي کار را به عنوان عالمتي براي بازار نيروي کار در نظر گرفته است .اگر
هنگام استخدام نيروي کار ،کارفرما قادر به تشخيص کار با بهرهوري پايين يا باال نباشد ،ممکن
است که بازار نيروي کار او رو به اضمحالل رود و به بازاري تبديل شود که در آن تنها افراد با
بهروري پايين ،با دستمزد کم ،استخدام شوند.
 -2مطالعاتي که به بررسي قواعد فقهي پرداخته اند و به تبع قاعده الغرر را هم به عنوان
يکي از قواعد مورد بررسي قرارداده اند ،اين دسته از منابع قدمت زيادي دارند:
محمد بن مکي عاملي جزيني معروف به شهيد اول «قواعد فقه» ،ميرفتاح مراغه اي
«عناوين» ،مالاحمد نراقي «عوايد االيام» ،دکتر ابوالحسن محمدي (« )1379قواعد فقه».
1. Hayek
2. George Stigler
3. William Vickrey
4. Akerlof
5
Espence
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 -3مطالعاتي که به بررسي قاعده الغرر به طور مستقيم ميپردازد:
سيد حسن وحدتي شبيري ( )1379در «مجهول بودن مورد معامله » به اين موضوع به
عنوان بخشي از قاعده غرر پرداخته است .روش تحقيق اين نوشتار کتابخانهاي و شيوه ارائه
مطالب آن ،شيوه توصيفي و تحليلي است .مباحث آن جنبه تطبيقي دارد؛ يعني عالوه بر ارائه
نظريات فقيهان شيعه ،ديدگاه فقهي اهل سنت نيز بيان ميگردد و در موارد مهم ،آراي
دادگاهها و کنوانسيونهاي بينالمللي نيز مطالعه ،تجزيه و تحليل شده است.
حبيب طالب احمدي ( )1380در مقاله «تأثير غرر در معامالت» به بررسي غرر پرداخته
و در پايان نتيجه ميگيرد هر غرري مؤثر در صحت معامله نبوده و بايد در معامالت معوض و
مربوط به مورد معامله باشد به گونه اي که موجب اتصاف عقد به آن شود .معامالت غرري در
قانون مدني ،جز در موارد استثنايي محکوم به بطالن است و مشابه اين وضع در حقوق مدني
مصر و فرانسه نيز مشاهده ميشود.
غالمرضا مصباحيمقدم و اسماعيل رستمزاده گنجي در «غرر در معامالت اختيارات بر
روي سهام از ديدگاه فقه اماميه» به شبهه غرري بودن معامله اختيارات بر روي سهام ميپردازد.
و با بررسي داليل مخالفان و موافقان نتيجه ميگيرد که با توجه به نقش اتاق پاياپاي و نيز رايج
بودن ابزار انتقال اعتبار بين عقال ،شبهه غرري بودن اين مبادالت را از منظر فقه اماميه منتفي
ميداند.
محمد تقي رفيعي در «مطالعه تطبيقي غرر در معامله در حقوق اسالم و ايران و کنوانسيون
بيع بين المللي» از نظر حقوقي به بررسي اين قاعده پرداخته است.
مطالعات انجام شده در مورد غرر ازجنبه فقهي و حقوقي اين قاعده را بررسي کرده اند و در
زمينه اقتصادي و به طور ويژه ارتباط آن با اقتصاد اطالعات تاکنون مطالعه اي انجام نشده
است؛ لذا اين مقاله به جنبه هاي اقتصادي قاعده ميپردازد و در پي يافتن پاسخ اين سؤال است
که «قاعده الغرر آيا ميتواند عواقب ناشي از اطالعات نامتقارن را جبران کند».
اطالعات
از جمله فروض بازار رقابت کامل که توسط کالسيك ها مطرح شد ،اين است که تمامي
شرکتکنندگان در بازار ،يعني خريداران و فروشندگان ،از قيمتها و اطالعات موجود در بازار
آگاهي دارند و اين آگاهي باعث ميشود که بازار به تعادل برسد .اما گروهي از اقتصاددانان در
پارادايم جديد نئوکالسيك فرض وجود اطالعات کامل در بازار را زير سؤال بردند و نقش عدم
تقارن اطالعات را پر رنگ کردند .زيرا که در عمل آگاهي از شرايط موجود به شکل متمرکز
نيست و اطالعات کافي بين عاملين اقتصادي وجود ندارد .عدم تحقق فرض اطالعات کافي و
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کامل موجب ناکارآيي در نتايج عملکرد بازار ميشود .به بيان استيگلتيز «مالحظات اطالعاتي
هسته اصلي در تجزيه و تحليل همه جانبه پديده هاست» (عيسي زاده.)1380،
اطالعات نامتقارن

1

تفاوت در دسترسي به اطالعات و توزيع ناهمسان اطالعات ميان طرفين «عدم تقارن اطالعات»
ناميده ميشود (ضيايي .)1386 ،پايه هاي اين تئوري در دهه  1970توسط سه محقق بزرگ
اقتصادي جرج آکرالف ،2مايکل اسپنس ،3جوزف استيگليتز 4بنا نهاده شد که هرسه موفق شدند
جايزه نوبل اقتصادي سال  2001را به خاطر پژوهش هاي انجام شده در "تجزيه و تحليل
بازارهاي با اطالعات نامتقارن" دريافت نمايند .با وجود اطالعات نامتقارن مکانيزم خودکار بازار
قادر به حل مشکالت نخواهد بود.
عدم تقارن ها گاهي ذاتي است؛ هرکس در مورد خودش بيش از ديگران مي داند .برخي به
طور طبيعي خارج از فرايند اقتصادي قرار ميگيرد ،کارفرماي بالفعل بيش از کارفرماي بالقوه
داراي اطالعات است و برخي از عدم تقارن ها به صورت غير قابل اجتناب در حال گسترش
است که به دليل ساختار و عملکرد بازارها ايجاد شدهاند(شاه حسيني.)1385 ،
در مواقع وجود اطالعات نامتقارن ممکن است نتايج زير بروز کند:
مخاطرة اخالقي(5کژمنشي)
مخاطرات اخالقي به وضعيتي اطالق مي گردد که يك طرف بازار نمي تواند رفتار طرف ديگر
بازار را مشاهده کند و گاهي به رفتارهاي نامشهود بازگشت ميکند (واريان.)1990،
مخاطرات اخالقي نام ديگري براي رفتار نامشهود است؛ زيرا در اين حالت ،فردي يا طرفي
که آگاه است ،رفتار غلطي را در پيش ميگيرد که به ضرر طرف مقابل است (کاتز.)1994،
در مخاطره اخالقي اعمال و رفتاري ،پنهان مي ماند؛ يعني شخصي که به طور ناقص،
نظارت و کنترل ميشود ،تمايل به رفتار فريب کارانه و نامطلوب دارد .براي مثال اگر کارفرما
نتواند به طور کامل بر رفتار کارگر نظارت و کنترل داشته باشد ،کارگر تمايل دارد کمتر از آنچه
مطلوب کارفرما است ،تالش کند .عبارت مخاطرة اخالقي اشاره به ريسك يا خطر رفتار
نامناسب يا غيراخالقي کارگر دارد.
انتخاب نامناسب (کژگزيني)

1

Asymmetric Information
George Akerlof
Michael Spence
Joseph Stiglitz
Moral-hazard

1.
2.
3.
4.
5.
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انتخاب نامناسب در بازارهايي اتفاق ميافتد که آگاهي فروشنده دربارة ويژگيهاي کاالي در
حال فروش بيش از خريدار است .درنتيجه خريدار با خريد کاالي باکيفيت پايين متحمل
ريسك ميشود و به عبارت ديگر انتخاب کاالهاي درحال فروش از ديدگاه خريدار غير مطلع،
ميتواند نامناسب باشد .در انتخاب نامناسب خصوصيات و ويژگي ها پنهان ميشود
(ميرجليلي.)1388،
اکرالف در مقاله خود اولين تجزيه و تحليل رسمي از بازارهاي مبتال به مشکل اطالعات
نامتقارن را تحت عنوان "گزينش نامطلوب" مطرح ميکند .او بازار اتومبيل هاي دست دوم را
معرفي ميکند که در آن فروشنده نسبت به خريدار از اطالعات بيشتري درباره کيفيت محصول
برخوردار است (کالهي .)1380،فروشندگان اتومبيل از عيبهاي وسيله نقليه خود اطالع دارند،
درحاليکه خريداران اغلب از آن عيوب مطلع نيستند؛ لذا خريداران نگران خريد اتومبيل
نامرغوب و بد هستند .کسي که بدشانس باشد و اتومبيل بد و نامرغوب بخرد ،در آن صورت يك
اتومبيل ليمون 2خريده است .در نتيجة اين عدم تقارن اطالعات ،بسياري از مردم از خريد
وسايل نقليه در بازار اتومبيلهاي مستعمل خودداري ميکنند (ميرجليلي .)1388،وجود
اطالعات ناقص منجر ميشود به اينکه هر فرد داراي کاالي با کيفيت خوب ،بيرون از بازار بماند
(کالهي.)1380 ،
واکنش بازار نسبت به اطالعات نامتقارن
3
عالمت دهي
«عالمت دهي» اشاره به اقدامات طرف مطلع بهمنظور آشکارسازي اطالعات خصوصياش دارد.
اسپنس در مقاله خود 4نشان داد که تحت شرايطي معين ،کارگران داراي اطالعات مکفي
ميتوانند با اشاعه اطالعات خصوصي خود به کارگران فاقد اطالعات الزم ،بازده بازار خود را
بهبود بخشند .براي مثال مديريت بنگاه ميتواند با تحميل ماليات اضافي بر سود سهام ،به طور
ضمني باال بودن سودآوري شرکت را عالمت دهد .ارسال عالمت مستلزم آن است که کارگزاران
اقتصادي معيارهايي قابل مشاهده (که هزينه بر هستند) به دست دهند تا بتوانند ساير کارگران
را در مورد توانايي هاي خود و يا به طور اعم ارزش و کيفيت کاالي خود متقاعد سازند (کالهي،
 .)1380به عبارت ديگر براي اينکه عالمتي مؤثر باشد ،بايد براي آن هزينه صرف کرد .اگر عالمتي
1. Adverse Selection

 .2اين اصطالحي است که آکرلف ،به کار برد .اين اصطالح برگرفته از ميوة کهنه يا ماشينهاي بازي است که سه
چرخ آن ميچرخد و وقتي ازحرکت ميايستد تصويري از ميوه را نشان ميدهد که تعيينکنندة نوع پرداخت است.
اگر ميوة ليمو بيايد ،نشانة بدشانسي و پرداخت آن پوچ يا هيچ است.
3. Signaling

 .4مقاله بنيادين او ( )1973تحت عنوان عالمت دهي بازار کار ” “Job Market Signalingمبتني بر پايان نامه
دکتري وي و نيز کتاب عالمت دهي بازار سطح آموزش نيروي کار را به عنوان يك عالمت براي بازار کار درنظر
ميگيرد.
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مجاني باشد ،همه از آن استفاده خواهند کرد و هيچ اطالعاتي ابراز نخواهد شد.
بنگاهها خرج تبليغات ميکنند تا برخورداري از محصوالت با کيفيت باال را به مشتريان
بالقوه عالمت دهند .طرف مطلع (بنگاه) از عالمت استفاده ميکند تا طرف غيرمطلع (مشتري)
را متقاعد سازد که ميتواند محصولي با کيفيت باال ارائه کند (ميرجليلي.)1388 ،
غربال کردن

1

استيگليتز نشان داد که گاه يك کارگزار نامطلع ميتواند از طريق غربال اطالعات بهتر از يك
کارگزار مطلع کسب اطالع کند(کالهي .)1380،هنگامي که طرف غيرمطلع اقداماتي انجام دهد
که طرف مطلع را براي آشکارسازي اطالعات خصوصياش ،ترغيب کند ،اين امر« ،غربال کردن»
ناميده ميشود .براي مثال شرکت بيمه تصميم دارد از رانندگاني که ريسك نميکنند ،حق بيمة
پاييني بگيرد و از رانندگاني که ريسك ميکنند ،حق بيمة بااليي بگيرد .اما چگونه ميتواند آنان
را از هم جدا کند؟ رانندگان خودشان ميدانند که ريسكپذير هستند يا خير ،اما رانندة ريسك-
پذير آن را نميپذيرد .شرکت بيمه ميتواند با ارائة بيمهنامههاي متفاوت ،رانندگان را به تفکيك
از يکديگر ترغيب کند .يك نوع از بيمهنامه ،حق بيمة بااليي دارد و هزينة کامل هر تصادفي را
پوشش ميدهد .نوع ديگر بيمهنامه ،حق بيمة پاييني دارد اما از معافيت زيادي برخوردار است
(يعني راننده مسئول اولين خسارت است و شرکت بيمه ريسك باقي مانده را پوشش ميدهد).
بنابراين بيمهنامه با حق بيمة پايين و برخوردار از معافيت ،رانندگان با ريسك پايين را جذب
ميکند ،درحاليکه بيمهنامه با حق بيمة باال و بدون معافيت ،رانندگان ريسكپذير را جذب
خواهد کرد .در مواجهه با اين دو بيمهنامه ،دو نوع راننده ،اطالعات خصوصيشان را با انتخاب
بيمهنامههاي مختلف ،آشکار خواهند کرد.
قضاوت منقول از حضرت علي(ع) درمورد دو زن که هر دو ادعاي فرزند واحدي داشتند،
2
نمونه اي از غربال کردن است.

1. Screening

 .2در اين مورد به وضوح ،عدم تقارن اطالعات وجود دارد .زن مي داندد کده بچده متعلدق بده کيسدت ،امدا حضدرت
علي(ع) ظاهراً نميدانند .ايشان در نظر دارند براي قضاوت بهتر ،اطالعاتي داشته باشدند کده آن زن در اختيدار دارد.
مادر واقعي عالقه به انتقال اطالعات دارد ،اما به دليل اقدامات زن ديگر مدعي بچده ،بده آسداني قدادر بده ايدن کدار
نيست .حضرت علي(ع) به آن دو زن پيشنهاد دو نيم کردن بچه را ميدهد .ايدن کدار سدبب مديشدودکه آن دو زن
اطالعاتشان را براي ايشان آشکار کنند .مادر واقعي رضايت به دو نيم شدن فرزندش نمي دهد و از حقش مي گدذرد
که بچه سالم بماند (رجبي.)1381،
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راههاي غلبه بر عدم تقارن اطالعات در انتخاب نامناسب
الف) گردآوري و افشاي اطالعات :يکي از راههاي غلبه بر عدم تقارن اطالعات ،گردآوري
اطالعات است .برخي افراد انگيزة گردآوري اطالعات را دارند .کارفرما با گردآوري اطالعات
دربارة متقاضيان کار ميتواند کارگر خوبي بيابد .حال اگر آنچه کارفرما دربارة متقاضي ميداند
ديگران هم بدانند دستمزد به صورت مزايده خواهد شد و لذا کارفرما اطالعات گردآوري شدة
مربوط به متقاضيان شغل را در اختيار ديگران نميگذارد .اگر اطالعات ،بالفاصله و کامل در
سراسر اقتصاد منتشر شود ،آنگاه هيچکس انگيزهاي براي گردآوري اطالعات نخواهد داشت.
مادامي که براي گردآوري اطالعات هزينه شود ،بازارها نميتوانند به طور کامل از نظر اطالعاتي
کارا باشند .با توجه به اينکه بازار انگيزة مناسب را براي افشاي اطالعات فراهم نميکند و مخارج
کسب اطالعات ممکن است باال باشد ،وظيفة دولت ،تهيه و افشاي اطالعات است.
ب) معرفي خود :با توجه به اينکه افراد دربارة توانايي خود اطالعات کافي دارند ،يك راه
غلبه بر عدم تقارن اطالعات در انتخاب نامناسب اين است که به هر شخص اجازه داده شود
ويژگيهاي درست خود را ابراز کند ،اما مسالة اساسي اين است که افراد ضرورتاً انگيزة ابراز
حقيقت را ندارند .فرض کنيد کارکنان از تواناييهاي خود آگاه باشند و يك کارفرما از آنان
بپرسد که توانايي شما چه ميزان است؟ فرد تواناتر معموالً صادقانه پاسخ ميدهد ولي فرد با
توانايي کمتر ،انگيزة گفتن دروغ را دارد و توانايي خود را بيشتر از آنچه واقعاً هست ،ابراز ميکند.
راههاي غلبه بر عدم تقارن اطالعات در مخاطرة اخالقي
الف) نظارت و کنترل بهتر :به عنوان مثال ،نصب دوربين ويدئويي در کارگاه براي ضبط
رفتار کارگران که هدف از اين کار مچگيري در رفتار غيرمسئوالنه است .هر چند زيرنظرگرفتن،
عدم تقارن اطالعات را کاهش ميدهد ،معموالً پرهزينه است.
ب) دستمزد باالتر :بر اساس نظريههاي دستمزد کارآيى ،برخي کارفرمايان به کارگران خود
دستمزد باالتري از سطح تعادلي عرضه و تقاضا در بازار کار ميپردازند .کارگري که دستمزد
باالتر از تعادل دريافت ميکند ،با احتمال کمتري از زير کار ،شانه خالي ميکند ،زيرا اگر مچ او
را بگيرند و اخراج شود ،ممکن است نتواند شغل ديگري با پرداخت باال به دست آورد.
ج) پرداخت معوق :شرکتها ميتوانند پرداخت بخشي از جبران حقوق کارگر را به تأخير
اندازند .بنابراين اگر کارگري از زير کار شانه خالي کند و اخراج شود ،آن گاه جريمة سنگينتري
را متحمل خواهد شد .يك مثال از جبران معوق ،همان پاداش پايان سال است .برخي مواقع
افزايش ساالنة دستمزد ،به دليل افزايش سنوات خدمت و افزايش تجربه نيست ،بلکه به سبب
واکنش به مخاطرة اخالقي است.
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د) بهبود قرارداد :کارفرمايي که در نظر دارد کارگرانش ،کار را با کيفيت مطلوب انجام
دهند ،در قرارداد اين امر را مشخص خواهد کرد و يا وامدهندهاي که قصد دارد وام در فعاليتهاي با
ريسك باال استفاده نشود ،آن را در قرارداد وام مشخص خواهد کرد .اينگونه مخاطرههاي اخالقي
دربارة «اقدامات» با بهبود قرارداد (کار و وام) ،کاهش مييابد (ميرجليلي.)1388 ،
مفهوم غرر
غرر واژه اي عربي است و درکتاب هاي لغت براي آن معاني متفاوتي ،ازجمله خطر ،غفلت
(جوهري1404 ،ه.ق) ،خدعه و نيرنگ (ابن منظور1405 ،ه.ق) ذکرکرده اند.
زبيدي ابتدا غرر را به معناي خطر گرفته و ميگويد :تغرير ،آن است که انسان بدون
شناخت کافي ،خويشتن را در معرض هالکت قرار دهد ،آنگاه از ديگران نقل کرده که گفته اند:
غرر چيزي است که ظاهري فريبنده دارد ،ولي باطن آن مجهول است و يا گفته شده :غرر
عبارت از معاملهاي است که معهود نبوده و در انعقاد آن شخص اطمينان خاطر ندارد
(محمدي.)1385،
در برخي از فرهنگهاي لغت فارسي ،غرر به معناي «هالکت»« ،در معرض هالکت افتادن»
1
(دهخدا « ،)1377،خطر» و «فريب خوردن» (معين )1376،آمده است.
دراصطالح فقها اگرکاال يا قيمت آن (مبيع يا ثمن) درتجارت (بيع) درمعرض خطر باشد،
يعني احتمال نابودي آن عرفاً و عادتاً مورد التفات و توجه باشد ،اين معامله غرري است
(محمدي.)1385 ،
منظور از خطر نيز احتمال ضرري است که عقال از آن اجتناب ميکنند و احتمال ضعيفي
که مردم بدان توجهي ندارند را در بر نمي گيرد (مراغهاي1297 ،ه.ق).
و طبق «نَهي النَّبي (ص) عُنِ بِيع الغَرر :پيامبراکرم(ص) از هرگونه معامله غرري نهي
فرمودند»؛ چنين معامله اي درفقه اسالم حرام است.
فقهاي شيعه و سني به اين روايت استدالل کرده و بيع غرري را باطل دانسته اند .مثالً
عالمه مي فرمايد« :علم به مقدار عوض الزم است بنابراين جهل به آنچه بر عهده گرفته است
خواه جهل در ثمن باشد يا در مثمن مبطل عقد است».2
در معاني باال هرچند از غرر به جهل تعبير نشده ،ولي هريك از معاني خدعه و خطر که
مطرح باشد ،ميتواند مجهول بودن معامله را هم در برگيرد .زيرا وقتي شخص شناخت کافي از
 .1در قانون فرانسه عقد غرر به عنوان « »Contrat aleatoireمطرح گرديده و « »aleaمعادل «احتمال و غرر» بيان شده
است .در حقوق انگليس نيز غرر تحت اين عناوين آمده است. risk, peril, danger jeopardy, hazard :
 .2نراقي عوايد االيام ،ص ،91به نقل از عالمه حلي ،تذکره ،ج ،1ص.468
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موضوع قرارداد ندارد ،اين معامله براي وي خطري ميشود.
چنانچه صاحب عناوين مي نويسد «هرچيزي که در آن جهل باشد ،غرر و خطر هم علي
الظاهر درآن هست» .يعني او دو اصطالح غرر و جهل را مفهوماً و مصداقاً يکي مي داند (مراغه
اي 1297 ،ه.ق).
موارد غرر
مهمترين موارد غرر و خطر ،يعني احتمال نابودي مورد معامله به شرح زير است:
 -1گاهي وثوق و اطمينان به به وجود آمدن چيزي نداريم مانند حمل حيوانات ،ميوه
درختان و گل بوته ها پيش از شکفتن ،خريد و فروش چنين کااليي غرري است چون ممکن
است به وجود نيايد و اين احتمال معقول و متعارفي است.
 -2گاهي کااليي موجود است ولي اعتماد و اطمينان به امکان تسليم و تسلم و قبض و
اقباض آن نداريم مانند فروختن ملکي که از دست مالك آن خارج شده و درچنگ غاصبي قوي
پنجه است ،فروختن ماهيان دريا ،پرندگان هوا ،آهوان دشت پيش ازشکار.
 -3گاهي هرچند کااليي موجود و در دسترس است ولي نمي دانيم که قابليت معامله دارد
يا نه ،واجد شرايط و اوصاف الزم براي معامله هست يا نيست و اين جهل و ناداني ناشي از جهل
به مقدار يا جنس يا وصف مبيع يا ثمن است (محمدي.)1385 ،
برهمين اساس صاحب عناوين هم علم به وجود عوضين و وثوق به آن ،علم بر قدرت تسليم
و تسلم ،علم به مقدار ،جنس و وصف عوضين را شرط صحت معامله ميداند (مراغهاي،
1297ه.ق).
الزم به ذکراست که در اين مقاله مورد سوم غرر مدنظرقرارگرفته است.
در معامله هرآنچه که بر قيمت اثرگذار باشد ،بايد روشن و معلوم شود و معامله در شرايط
کامالً شفاف انجام گيرد .برهمين اساس دانستن آنچه موجب اختالف ميل و رغبت و تفاوت
قيمت ميشود ،شرط صحت معامله است .پس نه تنها نبايد مطلبي با قصد کتمان شود بلکه به
صورت غير عمد هم اگر مطلبي مجهول باشد صحت معامله ،نامعلوم است .شفافيت اطالعاتي
عاملي است که معامالت صحيح و اسالمي را از معامالت غرري متمايز ميکند .داللي ،واسطه
گري و مشاوره مالي در بازارهاي مالي درصورتي مجاز است که به شفافيت کمك نمايد .اگر
عمليات اين افراد در بازار يك طرف را متضرر و به طرف ديگر سود برساند و اين عمل از روي
جهل طرف مقابل و با سوء نيت صورت گيرد ،مشروع نيست.
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مبناهاي قاعده نفي غرر
دستورات اسالم برگرفته از فطرت پاك انسانها است ،لذا هر دستوري عالوه بر داليل قرآني و
روايي ،مبناي عقلي هم دارد و آنچه اسالم وضع کرده با عقل سليم سازگاري دارد.
داليل نقلي
اصل قاعده از دستور پيامبر گرفته شده است« :نَهي النَّبي (ص) عُنِ بِيع الغَرر» .وقتي به روش هاي
پيامبر و اهل بيت «عليهم السالم» مي نگريم ،آنها دستور به آگاهي کامل حين قرارداد مي دهند ،و
از اينکه شخص عيب کااليي را مخفي ،يا از بي اطالعي ديگران سوء استفاده کند ،نهي مي فرمودند.
1
حضرت علي(عليه السالم) مي فرمايند :غرر کاري است که از زيان ايمن نباشد.
شخصي به امام صادق (عليه السالم) عرض کرد :ماکاله هايي مي سازيم و در ساخت آن
پنبه کهنه مصرف ميکنيم ،اما براي خريدار توضيحي در اين باره نمي دهيم ،امام (ع) فرمودند:
2
همانا که من دوست دارم آنچه در کاالها به کار مي بري ،براي مشتريان آشکار نمايي.
همچنين امام (ع) در مورد کسي که دو نوع گندم مرغوب و نامرغوب داشته ،آن دو را مخلوط
کرده و يك قيمت براي آن تعيين نموده است ،فرمودند :کار او درست نيست و اين عمل فريبکاري و
3
غش در معامله است ،مگر اينکه عمل خود را براي مشتريان دقيقاً توضيح دهد.
قرآن به عنوان اولين مرجع شناخت احکام و معيارسنجش اخبار و احاديث مي باشد ،اما
درباره حکم معامله غرري آيه خاصي وارد نشده است؛ بلکه در خصوص معامالت و دادوستدهاي
تجاري حکم کلي دارد ،مثل «تحريم خوردن مال به باطل»که در چندين آيه 4آمده است.
«يا ايها الذّين آمنوا ال تَاکلوا اَموالَکم بينکم بالباطل الّا ان تکون تجارتً عن تراض منکم وال
تقتلوا انفسکم ان ّاهلل کان بکم رحيماً» (سوره نساء ،آيه .)29
«اي کساني که ايمان آورده ايد اموال يکديگر را به باطل مخوريد ،مگر اينکه تجارتي باشد
که با رضايت شما انجام گيرد و خودکشي نکنيد خداوند نسبت به شما مهربان است».
اين آيه در واقع زيربناي قوانين اسالمي در مسائل مربوط به معامالت و مبادالت مالي را
تشکيل ميدهد و به همين دليل فقهاي اسالم در تمام ابواب معامالت (از جمله معامالت
غررى) به آن استدالل ميکنند.
اگرچه مفسران درباره کلمه باطل تفاسير متعددي همچون ربا ،قمار ،خيانت ،ظلم ،رشوه و
سرقت ،ارائه نموده اند؛ ولي همه بر اين امر اتفاق داردند که معامله غرري از جمله مصاديق بارز
 .1جواهر ،بيع ،باب الغرر«ان الغرر عمل ال يومن معه الضرر».
 .2من ال يحضره الفقيه  ،ج ،13ص.113
 .3همان ،ج ،13ص.131
 .4سوره بقره ،آيه 188؛ سوره نساء ،آيه 161؛ سوره توبه ،آيه .34
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باطل مي باشد .عالمه طباطبائي در تفسير اين آيه مي فرمايند « :اينجا از معامالتي نهي ميکند
که نه فقط باعث سعادت جامعه نيست ،بلکه زيان بخش بوده و منجر به هالکت و فساد آنها مي گردد،
مانند ربا ،قمار و معامالت غرري» (طباطبايي ،ج.)501 :4
داليل عقلي
يکي از منابع شناخت احکام در اسالم عقل مي باشد .البته احکام در صورتي به عنوان حکم
عقلي شناخته ميشوند که در عقل سليم ريشه داشته و به عوامل غير عقلي همچون احساسات،
تعصبات و تمايالت نفساني آميخته نشده باشد که در اين صورت داراي ارزش و اعتبار است.
عرف و رويه معمول بين مردم نيز يکي از مهمترين داليل در باب معامالت به شمار ميرود .چرا
که شارع مقدس در معامالت برخالف عبادات غالباً آنچه را که مردم در روابط اجتماعي خويش
رعايت مي کردند ،امضا نموده است ،زيرا اين قواعد از فکري خداداد و فطرتي پاك سرچشمه
گرفته است (وحدتي شبيري.)1379 ،
با دقت در چگونگي معامالتي که پيش از اسالم وجود داشت و بعد از آن تحريم شد ،مانند
الرمي بالحصاه ،المالمسه ،تلقي رکبان و  ...روشن ميشود که علت اصلي تحريم ،سوء استفاده از
عدم تقارن اطالعات بوده است .در تلقي رکبان عده اي از شهر به پيشواز کاروان تجاري مي رفتند و
از بي اطالعي کاروان از وضع موجود بازار سوء استفاده مي کردند و جنس به قيمت نازلي خريد
و فروش مي شد (غفاري.)1386،
قانونگذار براي ايجاد نظم در روابط اجتماعي و جلوگيري از تنازع و کشمکش بعد از انجام
قراردادها ،طرفين را ملزم به شفاف سازي در هنگام معامله مي نمايد .و شايد به خاطر همين
است که قاعده بطالن غرري را «قاعدهي امري» 1مي دانند ،يعني حتي با پذيرش و رضايت
طرفين ،حکم بطالن همچنان وجود دارد .هرجا و هرگاه در معامله غرر پيش بيايد ،باطل است و
اقدام طرفين قرارداد ،سودي نخواهد داشت .اين حکم شارع براي جلوگيري از اختالف و دعواي
طرفين پس از انجام تجارت است.
ضمانت اجرايي قاعده نفي غرر و مقايسه ي آن با راه هاي مقابله با اطالعات نامتقارن
راه هايي که براي غلبه بر کتمان اطالعات مطرح شد ،هرچند از نظر اسالم بدون اشکال است
ولي اين راه ها عموماً هزينه بر هستند و همچنين در برخي روش ها فقط احتمال کتمان
اطالعات را کاهش ميدهد نه اينکه کامالً اين پديده را حذف نمايد .شيوه و روش مکتب اسالم
 .1نراقي ،عوايد االيام ،ص.33
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حذف اطالعات ناقص از معامله ها و قرادادها با مباني اخالقي و اعتقادي مي باشد .در جامعه
اسالمي به داليل زير کتمان اطالعات کاهش مي يابد و در حالت ايده آل حذف خواهدشد.
 .1استيگليتز بيان ميکند در حالتي که هرکس اطالعات خويش را کامالً بداند ساده ترين
راه حل اين است که اجازه بدهيد هرکس اطالعات خويش را بيان کند اما مساله اصلي عدم
وجود انگيزه افراد عادي در بيان واقعيت است (استيگليتز .)2001،يك فرد با ايمان چون به اين
باور رسيده است که دين وسيله کمال و سعادت انسانها است ،لذا طبق آيه «اطيعوا اهلل واطيعوا
الرسول و اولي االمر منکم ،»1چنانچه دستوري از جانب خدا و پيامبر يا اهل بيت بيايد با جان و
دل مي پذيرد و آن را انجام ميدهد لذا اعتقاد به پروردگار و پاسخگويي در برابر وي مهمترين
انگيزه براي بيان واقعيت و آشکارکردن اطالعات خواهد بود.
 .2يکي از ويژگي هاي اقتصاد اسالم آن است که ضمن تأکيد بر کارآيي اقتصادي ،اخالق
محور است .در پارادايم اخالق مدار اسالمي دو دسته اهرم نظارتي مطرح است؛ از يك سو
همانند ديگر الگوهاي اقتصادي ،انواع عناصرکنترلي ،قوانين ،دادگاه ها و پليس به عنوان
حسابرس هاي بيروني مطرح اند و از سويي ديگر حسابرس هاي دروني ،اخالقي مانند وجدان
افراد و حسابرسي در معرض خداوند در دنيا و آخرت وجود دارد که ميتواند کارآيي را باال ببرد
و از انجام حيله بکاهد .اين حسابرسي ها در جايي مطرح است که نيروهاي بيروني کارگر نمي
باشند (نمازي و دادگر .)1385 ،در مورد انجام معامله کامالً شفاف طبق قاعده نفي غرر نيروهاي
دروني نقش اساسي ايجاد ميکند .بديهي است که اگر افراد وجود يك حسابرس دقيق بر اعمال
و افکار خود را باور نمايند ،رفتار متفاوتي از خود بروز خواهند داد .درحالي که در اقتصاد
اطالعات نوين ،فقط نيروهاي بيروني وجود دارند ،که اين روش ها با هزينه همراه اند و ضمانت
اجرايي ندارد و بعضاً با وجود اين کتمان اطالعات مشاهده مي گردد.
 .3در هر تجارتي هر دو طرف بايد نفع ببرند .در اقتصاد اسالم چون اصل خيرخواهي و نوع
دوستي «انّما المؤمنون اخوه :همانا مومنان باهم برادرند» 2وجود دارد ،فرد مسلمان وقتي
مطلوبيتش از انجام يك معامله حداکثر ميشود که عالوه بر نفع شخصي ،طرف مقابل هم نفع
ببرد .پس حاضر به معامله اي با کتمان اطالعات ،نميشود ،زيرا سبب پايين آمدن مطلوبيت
طرف مقابل و درنتيجه کاهش مطلوبيت کل او ميشود.

 .1سوره ي نساء ،آيه .59
 .2سوره حجرات ،آيه .10
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نتيجه گيري
وجود اطالعات کامل سبب افزايش کارآيي ميشود .اما امروزه در پارادايم جديد برخالف پارادايم
قديم نئوکالسيك ،فرض وجود اطالعات کامل نقض شده است .در همين راستا در اقتصاد
متعارف راههاي زيادي براي غلبه بر فرض وجود اطالعات ناقص مطرح شده است ،که اين راهها
غالباَ هزينه بااليي را ميطلبند و احتمال اثر دهي آنها به دليل عدم نظارت هاي دروني کم
است ،به طور مثال در «روش معرفي خود» افراد معموالَ تمايلي به ابراز خصوصيات خود ندارند
و به دروغ روي ميآورند .درحالي که در اقتصاد اسالمي چون اخالق نقش اساسي دارد ،و افراد
از دروغ ،حيله ،تزوير و  ...منع شدهاند نظارت هاي دورني حاکم است و در حالت ايده آل تمام
افراد حقيقت را حتي اگر به زيانشان باشد ابراز ميکنند.
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