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  1منصور خليلي عراقي
  2الهام نوبهار

  3آمنه قائمي ديزجي
  

  20/2/1391: تاريخ پذيرش         11/10/1390 :تاريخ دريافت
  

  چكيده

شرع مقدس اسالم همواره براي همه انواع معامالت، حدود و ثغوري معين كرده است كه با عنوان قواعد و 
طبق اين قاعده، انجام هرگونه . قاعده نفي غرر است ،از جمله اين منهيات كه ات از آنها ياد مي شودمنهي

اي كه در آن خطري ناشي از وجود ابهام در اصل وجود مبيع، قدرت بر تسليم و دريافت مبيع و صفات معامله
وجود احتمال بروز زيان  ،خطراين به واسطه مؤثر در قيمت و تقاضاي مبيع وجود داشته باشد، به طوري كه 

  .ممنوع شده است باشد،داشته 
ترين  يكي از مهمكه قاعده نفي غرر  ،ها تئوري بازي ابزاربا استفاده از  شده استسعي  ،در اين مطالعه

هدف اصلي اين مقاله، نشان دادن داليل باطل بودن  .يردمورد بررسي قرار گ، قواعد اقتصادي اسالم است
  . استها ر اسالم با استفاده از ابزار تئوري بازيمعامالت غرري د
در قالب يك بازي با اطالعات نامتقارن، تبعات وجود  سازي يك معامله غرري فرضي با مدل، در اين راستا

  . رفته استچنين معامالتي در جامعه مورد بررسي قرار گ
 ،وجود معامالت غرري در جامعهتوجهي به اين قاعده مهم و ارزشمند و كه بي نتايج حاكي از اين است

 نتيجه گيريهمچنين  .دهدرا كاهش مي مطلوبيت كل افراد جامعهكرده و يك هزينه اضافي را بر جامعه تحميل 
در معامالت غرري  شفاف كردن اطالعات در جامعه، احتمال بروزكه با رفع مشكل اطالعات نامتقارن و شده 

 .خواهد يافت افزايشجامعه  كاهش يافته و سطح رفاه كلجامعه 

  
 غرر، اطالعات نامتقارن  اقتصاد اسالمي، :كليدي گانواژ

  JEL: Z12 ،C70،D82طبقه بندي 

 

                                                                                                                   
 Khalili@ut.ac.ir                                                                 : استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران .1

 Enobahar@ut.ac.ir                                                  :علوم اقتصادي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري .2

 Amanehghaemi@ut.ac.ir                                          : كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهران .3
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  مقدمه -1

از آنجا كه دادوستد همواره بخش اجتناب ناپذير از روابط جوامع انساني بوده، جامعة مدنظر دين 
ساسي انسان كه ناشي از روابط اجتماعي مبين اسالم نيز از اين قاعده مستثني نبوده و به اين نياز ا

  . اوست توجه كافي مبذول داشته است
 بابي به نام معامالت وجود دارد كه در كتب فقهي ،در فقه به عنوان بخشي از برنامة زندگي بشر
رويكرد دين اسالم در مورد روابط اقتصادي و . از آن تحت عنوان مكاسب نام برده شده است

بدين صورت بوده كه گاهي اوقات  ودوران ماقبل اسالم، اغلب به صورت امضاء دادوستدهاي رايج در 
 ،داده شده و در برخي موارد ، اجازهتداوم روابط اقتصادي به همان صورت پيشين و بدون تغييربه 

تعديالت و اصالحاتي در كيفيت روابط صورت پذيرفته است تا با معيارهاي شرع مقدس اسالم 
  . منطبق شوند

معموالً به صورت قواعد و اصولي مطرح شده است كه در حقيقت مشخص  ،ني كه بيان شدموازي
انجام هرگونه  آن،طبق  كه استيكي از اين قواعد، قاعده نفي غرر . باشندحدود روابط مي هكنند

، قدرت )914: 1356 د،يعم( 1مبيعاي كه در آن خطري ناشي از وجود ابهام در اصل وجود معامله
به ات مؤثر در قيمت و تقاضاي مبيع وجود داشته باشد به طوري كه بر تسليم و دريافت مبيع و صف

 حكم .ممنوع شده است ؛باشدوجود داشته احتمال بروز زيان براي طرفين معامله  ،اين خطرواسطه 
  حديث، غرر  نفي  قاعدة  اصلي  مدرك .آيداين معامالت به صورت مستقل از آيات قرآن به دست نمي

هاي روايي شيعه و سني نقل شده و اين حديث، در كتاب. است »الغرر عيب عن يالنب ينه»  معروف
عالوه بر اتفاق راويان هر دو گروه در نقل آن، فقيهان هر دو گروه نيز بر آن اعتماد كرده اند، به 
طوري كه مضمون روايت از چنان شهرتي برخوردار است كه به صورت يك قاعده مسلم در زبان 

  .فقيهان درآمده است
بوده و بنابراين بررسي مساله غرر و ترين قواعد اقتصادي اسالم  اعده نفي غرر يكي از مهمق  

داليل اينكه با اثبات  مضافاً .از اهميت بسزايي برخوردار است تبعات وجود چنين معامالتي در جامعه
رتري همه توان بمي ،، با استفاده از ابزارهاي نوين علميي در اسالمقوانينو حكمت وجود چنين 

جانبه قوانين اسالم را بر همگان ثابت و قدمي هر چند ناچيز در مسير گسترش بيش از پيش اسالم 
رداشتب . 

قاعده نفي غرر مورد  ،ها سعي بر اين است كه با استفاده از رهيافت تئوري بازي ،در اين مطالعه
معامالت غرري در اسالم با  هدف اصلي اين مقاله، نشان دادن داليل باطل بودن. بررسي قرار گيرد

                                                                                                                   
  .گيردبه معني چيزي است كه مورد خريد و فروش قرار مي) به فتح ميم و كسر با(مبيع  .١
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  . استاستفاده از ابزار تئوري بازي ها 
پردازيم، پس از تعريف غرر و ظر فقهي مينابتدا به بررسي موضوع غرر از ماين راستا، در 

به  ،گيرد و در نهايتبرشمردن مصاديق آن در معامالت، سند قاعده نفي غرر مورد بررسي قرار مي
  . پردازيمدر قالب يك بازي با اطالعات نامتقارن مي ،ررمدل سازي يكي از مصاديق غ
 ،توجهي به اين قاعده مهم و ارزشمند و وجود معامالت غرري در جامعهنشان خواهيم داد كه بي

با  و. دهدرا كاهش مي مطلوبيت كل افراد جامعهو  كردهيك هزينه اضافي را بر جامعه تحميل 
اعم از خريدار ( سطح رفاه كل جامعه ،امالت غرري در جامعهشفاف كردن اطالعات و از بين بردن مع

همچنين به طور اجمالي  ،در اين مقاله .مي شودافزايش يافته و بهبود پارتويي حاصل ) و فروشنده
از  ،و به تبع آنشفاف شدن اطالعات براي حل مشكل اطالعات نامتقارن و در نتيجه را راهكارهايي 

  .امعه ارائه خواهيم كردبين رفتن معامالت غرري در ج

  

  تعريف غرر -2

  :شد خواهد در ادامه ذكر اصطالحي، كه تعريف هم، و دارد وجود لغوي تعريف هم براي غرر،
  

  تعريف لغوي غرر -1-2

آن  »تاج العروس«و  »منتهي االرب«: اي است عربي و داراي معاني گوناگون واژه) به فتح اول و دوم(غرر 
اقرب «در . )443 ص ،3 ج 1414و زبيدي 912 ص 1978صفي پور، ( دان ردهآو» خطر«را به معناي 

بيرجندي . )867 ص ،2 ج 1388خوري، ( آمده است» در معرض هالك افتادن«به معناي  »الموارد
است كه غرر خطري شده گفته  »مغرب«در . آنچه پايان و عاقبتش نامعلوم باشد، آن را غرر نامند: گويد

نيز غرر » مجمع البحرين«و » جمل«، »مصباح«، »اساس اللغة«. باشد كه وجود و عدمش مشكوك است
، »هالكت«هاي لغت فارسي، غرر به معناي  در برخي از فرهنگ .اند تفسير و تعريف كرده» خطر«به  را
 و912 ص 1978صفي پور،  و 148 ص ،31 ج 1377،دهخدا(آمده است» فريب خوردن«و » خطر«

 و »خديعه« معناى به »غراره« مصدر از را غرر ها قاموس بعضى .)2400 ص ،2 ج 1388،معين

ميناني برخي از آن، تحت عنوان نااطو  ،)3و  2: 1378رفيعي، و  1408، ابوجيب( اند دانسته »غفلت«
برخي نيز آن را به معناي ). Chapra, 2008:17 and Chapra, 2009:16(كنند مضاعف ياد مي

  ). Nejatullah Siddiqi, 2006: 20-21(دانند نااطميناني و ريسك ناشي از كمبود اطالعات مي

  

  تعريف اصطالحي غرر -2-2

اي آن را در شرايط مبيع عده. اندودهفقهاي اماميه تعاريف متعددي را براي غرر ارائه نم :نظر اماميه
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ج  1387،نائينى(اندعده اي از فقها غرر را جهل دانسته. مي بينند و عده اي در شرايط صحت بيع
و عده اي مانند صاحب جواهر غرر را به صورت زير تعريف  )5ص  1390، انصارىو  379، ص 1

  :نموده اند
غرري كه از آن نهي شده است، يعني خطر ناشي از جهل به مقدار و صفات مبيع، نه صرف 

شود، حال آنكه بيع كاالي غايب جايز است؛ و را در بيع كاالي غايب، اصوالً خطر حاصل ميخطر؛ زي
غالباً خطر وجود دارد،  ،يا در بيع سردرختي و محصوالت زراعي، مادامي كه چيده و درو نشده باشند

 ، نجفى(مراد از غرر، صرف خطر نيست ،بنابراين و بيع آنها صحيح و معتبر مي باشد ،با اين حال
  .)388، ص 22ج  1365

  :فرمايد مي اين بارهدر نيز حوم شيخ انصاري مر

است، و جهل قدر جامع بين  اند كه در معناي غرر، جهالت اخذ شده كليه علما و فقها متفق
و خواه ، خواه در حصول آن ،تفاسير وارده در معناي غرر است، خواه جهل در اصل وجود مبيع باشد

  ).4-6: 1378رفيعي،  از نقل به( در صفات مبيع از حيث كميت و كيفيت

بيع غرري از نظر اهل سنت عبارت است از بيع چيزي كه وجود و عدم آن دانسته  :نظر اهل سنت
به  .)1408ابوجيب،(شود و يا از نظر كميت مجهول است و يا قدرت بر تسليم آن وجود نداردنمي

  :آمده است» بحرالزّخّار«در عنوان نمونه، 
د در امكان قبض آن، مانند پرنده در ديع، يا ترد در وجود مبيديمعناي غرر عبارت است از تر
د و شك نسبت به حصول مبيع و عدم حصول آن بدون هيچ ديهوا، و بيع غرر عبارت است از تر

  ).4: 1378رفيعي،  از نقل به( ترجيحي
در ادبيات اقتصادي و معامالت مالي نيز، غرر به هر نوع نااطميناني اطالق مي شود كه به دليل 

عات يا نقص كنترل در قرارداد رخ مي دهد؛ به طوري كه محدود كردن معامالت غرري، كمبود اطال
  ).Greuning and Iqbal, 2008:10(يكي از راه هاي مديريت ريسك  در اسالم تلقي مي شود 

 :مي توان تعريف زير را به عنوان تعريف اصطالحي براي غرر ارائه كرد ،در نهايت

است كه ناشي از ابهام در برخي وجوه معامله باشد، به طوري كه غرر احتمال زيان در معامله 
  .اين ابهام به واسطة جهل ايجاد شده باشد

  تطبيق و مصاديق قاعدة نفي غرر -3
هاي ايراد شده توسط فقهاي اماميه در باب مصاديق غرر در معامله در اينجا به ذكر برخي از برداشت

 :پردازيممي
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  :غرر هستند، عبارتند از قي، مصاد1اول ديشه ديكه از د يموارد نيمهمتر

  و فرارى؛ زپايگر وانيمانند ح ع،ياز جهت وجود مب -1
  مانند پرنده در هوا كه وجودش معلوم است؛ ع،ياز جهت حصول مب -2
  ست؛يكه جنس آن معلوم ن ىيمانند كاال ع،ياز جهت جنس مب -3
  وانات؛يح ريسا انياز م وانىيمانند فروش ح ع،ياز جهت نوع مب -4
  جامه از دو جامه مختلف؛ كيمانند  ع،يمب نيياز جهت تع -5
  .)1380شهيد اول، (قبل از شكوفه زدن وهيمانند م ع،ياز جهت بقاى مب -6

  :غرر دانسته شده اند، عبارتند از قيبه عنوان مصاد ن،يكه از نظر صاحب عناو يموارد نيمهمتر
  ت؛يفيو ك تياز جهت كم عيجهالت نسبت به اوصاف مب -1
  ع؛يبه وجود مب نانياطم عدم -2

  ).226- 227: 1388به نقل از بهاروندي ،( عيمب ميبه قدرت تسل نانيعدم اطم -3
 :ارائه كرد اقتصادي غرر را به صورت زيرتوان تعريف در نهايت مي

است كه به جهتي از جهات، نتيجه و پايان آن براي طرفين معامله يا يكي  ايمعاملهمعامله غرري، 
احتمال ضرر و زيان وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، معامله  ،ل باشد و در نتيجهاز آنها مجهو

غرري، قرارداد و عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن براي يك يا دو طرف قرارداد زيان مالي 
 ).6: 1378رفيعي، (شود به دنبال داشته و سبب ايجاد اختالف و كشمكش بين آنها 

  :از اند عبارت كه كرد استنباط را غرر موارد ترين مهم توان مي ائه شده،با توجه به تعريف ار
 ترديد مبيع وجود به نسبت ديگر، عبارت به نيست؛ مبيع وجود اصل به اطميناني كه موردي -1

 ميوه مانند است، مال وجود به اطمينان عدم از ناشي غرر، بروز احتمالِ يعني دارد؛ وجود جهل و
 وجود به هرگز است ممكن چون است، غرري كاالهايي چنين معامله ؛وفه زدنشك از قبل درختان
  .نيايند
 داشته باشيم، علم مبيع وجود به چند هر نباشد، قطعي مبيع تسلّم يا تسليم كه موردي  -2
  .امثال آنها و هوا پرندگان دريا، ماهيان فروختن مانند
 معامله مورد اگرچه ندارد، وجود اعتماد و اطمينان معامله جهت ء شي قابليت به كه موردي -3

 در اطمينان و اعتماد عدم از احتمال اين البته. دارد وجود آن تسلّم و تسليم بر قدرت و موجود،
 فروش و خريد مانند آيد، مي وجود به ثمن يا مبيع وصف يا جنس يا مقدار به جهل نتيجه

 وسيله آن، موضوع كه قراردادي انعقاد يا و آن يا كميت وصف يا جنس تعيين بدون اي، محموله

                                                                                                                   
 .اول ديمحمد بن مكى معروف به شه .١
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  ).7: 1378رفيعي، (آن اساسي مشخصات ساير و مدل وصف، تعيين بدون باشد، نقليه

  تمايز غرر از مفاهيم مشابه - 4

به  موارداست و در برخي  »تدليس«و  »جهل«، »غرور«ا توجه به اينكه غرر، غير از كلماتي، مانند ب
هركدام از  ،د، جهت روشن ساختن اين تفاوت و تمايزنشو ده ميبه جاي يكديگر به كار بر اشتباه

  .دهيممي توضيح عناوين ياد شده را به طور اختصار

 غرر و غرور -1-4

باشد،  شناسان داراي معاني گوناگون مي اي است عربي و در كتب واژه واژه) به ضم اول(كلمه غرور 
، و نيز حاصل »آراستن خطا«و » دوار كردنكسي را بيهوده امي«، »فريب دادن«، »فريفتن«مانند 

ولي غرر به معناي خطر و اقدام بر  . آمده است» حيله«و  »فريب«، »فريفتگي«مصدر آن به معناي 
 . عملي كه احتمال زيان در آن باشد، آمده است

ترين آنها  تفاوت اساسي و ماهوي وجود دارد، كه مهم) دو قاعده غرر و غرور(بين غرر و غرور 
 :اند از رتعبا

در معناي غرور، فريفتن، خدعه و گول خوردن نهفته است و حال آنكه در معناي غرر، خطر و  -1
 .جهالت است ،احتمال ضرر اخذ شده و غالباً منشأ آن

در غرر، فريب خوردن شخص مطرح نبوده و خدعه و نيرنگي در ميان نيست و فقط جهتي از   -2
 .از عناصر اساسي است »فريب خوردن«در غرور عنصر  جهات معامله مجهول است و حال آنكه

در غرور الزم است عمل شخص سبب فريب ديگري بشود و حال آنكه اين امر در غرر وجود  -3
در برخي موارد طرفين . ندارد، بلكه در كيفيت يا كميت مبيع يا ثمن و امثال آن جهل وجود دارد

 شود ف مقابل، عمل و فعل خاصي صادر نميمعامله نسبت به اين امور جاهل هستند و از طر
  ).7: 1378رفيعي، (

  غرر و جهل - 2-4

بايد توجه داشت كه واژه جهل به معناي نادان شدن، نادان بودن، نادانستن، ناداني و ضدعلم آمده 
انجام عمل از روي عدم علم و «: عبارت است از جهلمعناي متعارف  به عبارت دقيقتر. است

 .»آگاهي

اقدام بر عملي كه «كه غرر به معناي خطر است و خطر، يعني  توضيح داده شدن پيش از اي
 .؛ به عبارت ديگر، چيزي كه در آن احتمال ضرر و تلف شدن باشد»ايمن از ضرر و زيان نباشد

 متفاوت معناي دو زيرا دانست؛ مترادف را دو اين توان نمي جهل، و غرر لغوي معناي به توجه با
 ناشي معامله جوانب از آگاهي عدم و جهل از موارد، برخي در غرر كه آنجا از و دارند يكديگر از

  .است شده دو آن بين ترادف توهم موجب امر همين شود، مي
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 و مفهوم جهت از جهل و غرر عوائد، در نراقي مرحوم و قواعد در اول شهيد نظر به توجه با
 از اعم غرر: گفت توان مي غرر موارد و طالحياص تعاريف به توجه و با. اند متفاوت هم با مصداق
 جهالت بدون غرر گاهي. نيست مجهول غرري هر ولي است، غرر مجهولي هر يعني است؛ جهالت
 است، معلوم گريختن از قبل آن اوصاف كه فراري اسب فروش و خريد مانند كند، مي پيدا تحقق
. است خطرآفرين اطمينان عدم اين و ،نه يا كرد خواهد پيدا دست آن بر كه داند نمي مشتري ولي
 نوع هر زيرا ندارد؛ وجود غرر بدون جهالت ولي .شود مي محقق جهالت بدون غرر موردي چنين در

رفيعي، ( شود مي غرر موجب آن كمي و كيفي اوصاف نيز و معامله موضوع وجود اصل به جهل
1378 :10-8.(  

  تدليس و غرر -3-4

 را امر و كردن پنهان ساختن، تاريك معناي به) الم و دال فتح به( لَسد ريشه از لغت نظر از تدليس
 به يا و انگيزه بر حقيقت در كه دقيق غير ولي - متداول و رايج معناي نظر از اما. است كردن مشتبه
 معناي به - شود مي اطالق »كردن مشتبه را امر« و »كردن پنهان« رواني عنصر بر ديگر، عبارت

  .باشد مي »حيله« و »خدعه« ،»فريب«
 با نيز و شده اخذ غرر از كه حيله و خدعه فريب، مانند معاني، از برخي به توجه با و بنابراين

 دو اين باشد، مي حيله و خدعه فريب، همان كه تدليس دقيق غير اما متداول و رايج معناي لحاظ
 آن بين كه صورتي در اند، دهش برده كار به يكديگر جاي به گاهي »تدليس« و »غرر« يعني اصطالح،

  .دارد وجود ماهوي تمايز و تفاوت دو،

  :تدليس عبارت است از و غرر  تفاوت ترينمهم

 صورت به خواه شود؛ انجام معامله مورد به نسبت عملياتي است الزم تدليس در غرر، خالف بر  -1
 جهت از معامله مورد و ندارد وجود غرر در مورد اين كه حالي در گفتار، شكل به خواه و افعال

  .است مجهول امثال و كميت يا كيفيت
شود، در حالي كه در غرر،  سبب فريب مشتري ميصورت گرفته،  در تدليس، اقدامات و عمليات -2

باشد؛ بلكه غرر وضعيتي است  مطرح نمي براي مشتريرغبت ميل و موضوع فريب و ايجاد 
  ).11-14: 1378رفيعي، ( آيد م اطمينان پديد ميبار كه در نتيجه جهل و عد خطرآفرين و زيان
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  غرر  نفي  سند قاعدة -5

اين حديث . است »الغرر عيعن ب يالنب ينه»  معروف  غرر حديث  نفي  قاعدة  اصلي  ترديد مدرك بي
روايي شيعه و سني نقل شده و عالوه بر اتفاق راويان هر دو گروه در نقل آن، فقيهان  هايدر كتاب
بوده وه نيز بر آن اعتماد كرده اند، به طوري كه مضمون روايت از چنان شهرتي برخوردار هر دو گر

اين : گويدصاحب جواهر در اين باره مي. كه به صورت يك قاعده مسلم در زبان فقيهان درآمده است
ر روايت مورد اتفاق شيعه و سني بوده و همه فقها نه تنها آن را پذيرفته اند، بلكه روايات معتب

و  بجنوردي موسويبه نقل از  ( متعددي را به دليل ناسازگاري با مفاد آن مردود دانسته اند
  ).142و141: 1387ي،رازيش

  اين  به ، قاعده  استدالل  براي  اتفاق  به  سنت  اهل تشيع و اهل: خميني در اين باره مي گويد  امام
  آداب  تجارت، ابواب  الشيعه، كتاب  وسايل(الشيعه   وسائل  در كتاب  روايت  اين. اند استناد كرده  روايت

با ) 1  ، ح31  تجارت، باب  الوسايل، كتاب  مستدرك(الوسائل   و مستدرك) 3  ، ح40  تجارت، باب
  كه  طوري  نمي باشد، به  آن  استناد به  در صحت  اشكالي  گرديده است و هيچ  متعدد نقل  سندهاي

  ).91: 1382عليدوست، ( است  دانسته  اسالمي  امت  مسلماترا از   آن  نائيني  محقق

  مروري بر مطالعات انجام شده -6

 در چه، داخل و در چه، كمي بسيار مطالعات اسالمي، اقتصاد حوزه در هابازي كاربرد نظريه مورد در
نگاه  از متأثر بيشتر، ايران در غرر به مربوط هاياز طرف ديگر، مطالعه. خارج انجام گرفته است

 كمتر باشد، موضوع پرداخته اين به اقتصادي نگاه با كه مقاالتي و است بحث اين به فقهي حقوقي
  .شودمي ديده

 كلي دسته دو به تواناست را مي شده غرر انجام حوزه در تاكنون كه به طور كلي، مطالعاتي
توان اند كه از آن جمله ميپرداخته فقهيِ غرر تحليل و مباحث به فقط كه مطالعاتي. 1: كرد تقسيم

؛ )1386( رستم زاده گنجيو  مصباحي مقدم؛ )1382( عليدوست  ؛)1380( طالب احمديبه 
 ديدگاه از مطالعاتي كه. 2 اشاره كرد؛ )1388( بهاروندي؛ و )1387( و شيرازي موسوي بجنوردي

  .اندپرداخته غرر بحث به اسالمي تأمين مالي و اقتصادي
 بداوي كه: از است عبارت گيرد،مي قرار دوم دسته در كه مطالعاتي و هاپژوهش ترين مهم
 كنند كه همانند ربا،وگل و هايز بيان مي .)Badawi, 1998(داندمي نااطميناني را غرر دقيق معناي
 غرر نيز السويلم. )Vogel & Hayes, 1998(است  غرر غيرممكن دقيق تشخيص محدوده و تعيين

 بازدهي با صفر مجموع هاي بازي بنديطبقه در را آن و كرده تحليل هازينظريه با قالب در ا ر
 كه گيردمي نتيجه السويلم، مقاله نقد با الجمال. )Al-Suwailim, 1999(دهد قرار مي نامطمئن
و  نيستند صفر مجموع با بازيهاي جزء الزاما كه دارد وجود غرري هاي و موقعيت شرايط از بسياري
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. ندارند را غرر ضوابط و شرايط كه نيز وجود دارند صفر مجموع با هابازي از بسياري بالعكس
همچنين وي در مقاله خود ترجمه درست غرر را نااطميناني و ريسك دانسته و از اينرو از بيع غرري 

الساعتي معامالت غرري ). El-Gamal, 2001(كند تحت عنوان معامله در شرايط نااطميناني ياد مي
توانند موجب ايجاد نزاع و جدال داند كه ميا تنها شامل آندسته از معامالت غرري مينهي شده ر

 ). Al-Saati, 2003(بندي شوند، مانند معامالت مبتني بر قماربازي و شرط

 غرري، شامل رابطه اند كه هرنيز در مقاله خود بيان كرده) 1389(ابولحسني و حسني مقدم 
نيست، آنها همچنين  غرري لزوما باشد، نااطميناني شامل كه ايهرابط هر اما است؛ نااطميناني

گيري در شرايط نااطميناني در حوزه تامين ها و تصميمكاربردهايي از مباحث مربوط به نظريه بازي
 . اندمالي، بانكداري و بنگاه اسالمي را ارائه كرده

  متدلوژي - 7

عامله غرري فرضي، تبعات وجود چنين سعي بر اين است تا با مدل سازي يك م ،در اين بخش
چنانچه بيان شد يكي از مصاديق غرر، جهالت نسبت به . معامالتي در جامعه مورد بررسي قرار گيرد

اي كه در آن كيفيت لذا معامله. اوصاف مبيع از جهت كميت و كيفيت كاالي مورد معامله است
كه به واسطه  مجهول باشد، درصورتيكاالي مورد معامله، دست كم، براي يكي از طرفين معامله 

الزم به  .احتمال زيان در معامله وجود داشته باشد، يكي از مصاديق معامله غرري است ،اين جهالت
 و جهل نتيجه در كه بار زيان و خطرآفرين است وضعيتي ذكر است كه همان طور كه اشاره شد غرر

ناي پنهان داشتن و يا وارونه جلوه دادن آيد و به مع مي پديد اطمينان نسبت به اوصاف مبيع عدم
  .اوصاف نيست

ي مورد كه در آن كيفيت كاال ،اي فرضيابتدا به مدل سازي معاملهبنابراين در اين مطالعه، 
احتمال وجود زيان در  سپس. پردازيممي جهول است،م) خريدار( براي يكي از طرفين معامله معامله

و در نهايت  دهيمسبت به كيفيت كاال را مورد بررسي قرار مياين معامله به واسطه جهالت خريدار ن
و بررسي تبعات وجود چنين  مدل، به حل فرضي مدل سازي شدهاثبات غرري بودن معامله  پس از

  .خواهيم پرداختمعامالتي در جامعه 

  مدل

و ) H( يك جامعه فرضي را در نظر بگيريد كه در آن دو نوع كاال وجود دارد، كاالي با كيفيت باال
صورت شخصي را در نظر بگيريد كه براي خريد كاالي موردنياز خود به). L(كاالي با كيفيت پايين 

درصد فروشندگان، فروشنده pفرض بر اين است كه . كندتصادفي به يك فروشنده مراجعه مي

) كاالي با كيفيت باال و )p−1 فروشندگان از . نده كاالي با كيفيت پايين هستنددرصد آنها، فروش 
يك طرف  ،به عبارت ديگر و از كيفيت كاال ندارند كيفيت كاالي خود باخبرند اما خريداران اطالعي
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لذا با يك مساله اطالعات نامتقارن  ،اطالعات بيشتري در اختيار دارد ،معامله نسبت به طرف ديگر
  . مواجهيم

به عبارت  و آيدپيش مي متقارن حاكم است، مساله انتقال اطالعاتدر شرايطي كه اطالعات نا
كنند به روش هاي مختلف عالمتي را در مورد كيفيت كاالي هر يك از فروشندگان سعي مي ،ديگر

هاي باال و پايين، اقدام به انتقال كنيم فروشندگان كاال، با پيشنهاد قيمتفرض مي. خود ارسال كنند
هاي بدون هزينه انتقال يكي از شيوه ،دهياين روش عالمت( كنندفيت كاال مياطالعات در مورد كي

  :صورت تعريف كردمي توان به اين هاي فروشنده را مجموعه استراتژي ،بنابراين). اطالعات است
  )LP(پيشنهاد قيمت پايين -2و ) HP(پيشنهاد قيمت باال -1

و يا پيشنهاد وي را رد ) A(را بپذيرد تواند پيشنهاد قيمت فروشندهخريدار مي ،در مقابل
  .است »ديخر«همان  »فروشنده متيق شنهاديپ رفتنيپذ«الزم به ذكر است كه منظور از  .)R(كند

اند اما خريداران فقط توزيع فرض بر اين است كه فروشندگان از كيفيت كاالي خود مطلع
د كه فروشنده از فروش كاالي با شوعالوه بر اين، فرض مي. داننداحتمال كيفيت كاالها را مي

را به  π〈0كيفيت باال به قيمت باال و فروش كاالي با كيفيت پايين به قيمت پايين، سود يكسان
زيرا براي كاالي  ؛دهدكاالي با كيفيت باال همواره قيمت باال را پيشنهاد مي هفروشند. آورددست مي

ي پيشنهاد قيمت پايين وجود ندارد همچنين، فرض بر اين است كه با كيفيت باال، هيچ دليلي برا
πفروشنده از فروش كاالي با كيفيت پايين به قيمت باال سود ππكه ( ′   .آوردرا به دست مي )′〈

ال و خريد كه وي از خريد كاالي با كيفيت باال به قيمت با بر اين استدر مورد خريدار، فرض 
لذا خريدار . آوردرا به دست مي u〈0مطلوبيت يكسان ،كاالي با كيفيت پايين به قيمت پايين

هيچ دليلي براي شك در مورد كيفيت  ،حالتزيرا در اين( پذيرد همواره پيشنهاد قيمت پايين را مي
پذيرد يا رد كند، فرض بر اين است كه تواند پيشنهاد قيمت باال را بخريدار مي. كاال وجود ندارد

واحد از مطلوبيت وي كاسته مي شود، و اين به دليل آن  cبه ميزان خريدار در صورت رد پيشنهاد 
است كه كسب اطالعات اضافي براي تشخيص كيفيت كاال مستلزم صرف هزينه چه از نظر مال و 

) مطلوبيت وي ،، لذا در اين حالتچه از نظر زماني مي باشد )cuu  همچنين .واهد بودخ ′′=−
uuكه ( ′uمطلوبيت ،خريدار از پذيرفتن پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت پايين را به  )′〉

uuالزم به ذكر است كه بنا به فرض. آورددست مي تالش براي  ،تصور زيرا در غير اين ؛است ′′〈′
  .كسب اطالعات اضافي كاري بيهوده خواهد بود

قادر خواهيم بود كه چنين موقعيتي را به عنوان يك بازي استراتژيك كه در  ،تحت اين فروض
است و خريدار نيز دو ) پيشنهاد قيمت باال و پيشنهاد قيمت پايين( آن فروشنده داراي دو كنش

از . مدل سازي كنيم ،دارد) بيشتركسب اطالعات  ش برايو تالقبول پيشنهاد، رد پيشنهاد (كنش 
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آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
به صورت  

كند كه ترتيب تعيين مي
فروشنده هر كدام را به يقين تشخيص داده و به 

با تواند  دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نمي
چين نشان داده 
نشان داده شده 

 اي، اگر تمام فروشندگان عالئم درست را ارسال كنند
) پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                         
1. Extensive Form of Signaling Game
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آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
 1دهيهاي عالمت

ترتيب تعيين مي 
فروشنده هر كدام را به يقين تشخيص داده و به 

دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نمي
چين نشان داده لذا به صورت نقطه

نشان داده شده  )1( نمودار

اي، اگر تمام فروشندگان عالئم درست را ارسال كنند
پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                        
Extensive Form of Signaling Game

ـ  سومـ سال سيزدهم ـ شماره 

آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
هاي عالمتتوانيم بازي را در فرم گسترش يافته در قالب بازي

 به (p-1)و  pمحيط با احتمال 
فروشنده هر كدام را به يقين تشخيص داده و به 

دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نمي
لذا به صورت نقطه ،توجه به عالئم دريافتي از فروشنده، نوع كاال را تشخيص دهد

نمودار پيامد حاصل براي هر حالت و براي فروشنده و خريدار در

اي، اگر تمام فروشندگان عالئم درست را ارسال كنند
پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                                                                
Extensive Form of Signaling Game 

ـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار

آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
توانيم بازي را در فرم گسترش يافته در قالب بازي

محيط با احتمال 
L (فروشنده هر كدام را به يقين تشخيص داده و به . باشد

دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نمي
توجه به عالئم دريافتي از فروشنده، نوع كاال را تشخيص دهد

پيامد حاصل براي هر حالت و براي فروشنده و خريدار در
  .است كه اولي به فروشنده و دومي به خريدار تعلق دارد

  )1( نمودار

اي، اگر تمام فروشندگان عالئم درست را ارسال كنندزم به ذكر است كه در چنين معامله
پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                        

رشد و توسعه پايدار(

آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
توانيم بازي را در فرم گسترش يافته در قالب بازي

محيط با احتمال نشان داده شده است كه 
L(و يا باكيفيت پايين

دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نمي
توجه به عالئم دريافتي از فروشنده، نوع كاال را تشخيص دهد

پيامد حاصل براي هر حالت و براي فروشنده و خريدار در
است كه اولي به فروشنده و دومي به خريدار تعلق دارد

زم به ذكر است كه در چنين معامله
پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                                                          

(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي 

آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
توانيم بازي را در فرم گسترش يافته در قالب بازيحاكم است، مي

   .نشان دهيم) 
نشان داده شده است كه ) 1(

و يا باكيفيت پايين) H(كاال باكيفيت باال
دهد كه در چه حالتي قرار دارد و از آنجايي كه خريدار به طور يقين نميخريدار عالمت مي

توجه به عالئم دريافتي از فروشنده، نوع كاال را تشخيص دهد
پيامد حاصل براي هر حالت و براي فروشنده و خريدار در. 

است كه اولي به فروشنده و دومي به خريدار تعلق دارد

زم به ذكر است كه در چنين معامله
پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين

                                  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  

 

آنجايي كه بين فروشنده و خريدار تعارض منافع وجود دارد و جريان اطالعات از فروشنده به خريدار 
حاكم است، مي

) 1(نمودار 
(در نمودار 

كاال باكيفيت باال
خريدار عالمت مي

توجه به عالئم دريافتي از فروشنده، نوع كاال را تشخيص دهد
. شده است

است كه اولي به فروشنده و دومي به خريدار تعلق دارد
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
زم به ذكر است كه در چنين معاملهال

پيشنهاد قيمت باال براي كاالي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت پايين براي كاالي با كيفيت پايين(
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را  uو خريدار مطلوبيت π صورت فروشنده سود و خريداران نيز عالئم ارسالي را باور كنند، در اين
فروشندگان اما در صورتي كه . آورد و لذا هيچيك از طرفين معامله متضرر نخواهند شدبه دست مي

خريداران نيز عالئم ارسالي را  ، در اين صورتارسال كنند را كه عالئم نادرست اشته باشندانگيزه د
  .خواهد داشتوجود  طرفين معاملهاحتمال متضرر شدن  ،يدر چنين حالتو  باور نخواهند كرد

فروشندگان عالئم  بررسي كرد كه آيا حالتي كه در آنحال بايد با توجه به مطالب مطرح شده، 
تواند تعادل بازي فوق ، ميكنندميو خريداران نيز عالئم ارسالي را باور  كنندميدرست را ارسال 

  .باشد
 كنيمحالتي را بررسي مي ،به عبارت ديگر و دهيممورد بررسي قرار مي را) HP, LP(نابراين حالت ب

كيفيت پايين، دهد و فروشنده كاالي با كاالي با كيفيت باال، قيمت باال را پيشنهاد مي هكه فروشند
  دهد و خريدار نيز عالئم ارسالي را باور  قيمت پايين را پيشنهاد مي

  :ل خواهد بودلذا باور خريدار به صورت ذي. كندمي
( ) 1=HPHµ       ,     ( ) 1=LPLµ    

 R ،Aو  Aن قرار دارد و لذا بي Hداند كه در دريافت شود، خريدار به طور يقين مي HPاگر عالمت 
cuuچون(كندرا انتخاب مي د كه در داندريافت شود، خريدار به طور يقين مي LPاگر عالمت ). 〈−

L  قرار دارد و لذاA بنابراين خريدار در صورت دريافت هر عالمتي،  ،را انتخاب خواهد كردA  را
 . انتخاب خواهد كرد

زيرا ؛ را ارسال خواهد كرد HPاست، عالمت ) H( فروشنده با اين فرض كه كاال با كيفيت باال
و با فرض  ؛دهدچنانچه گفته شد، فروشنده كاالي با كيفيت باال همواره قيمت باال را پيشنهاد مي

  :را ارسال خواهد كرد، زيرا HP باز هم عالمتاست، ) L(اينكه كاال با كيفيت پايين 

( ) ππ ′=AHPL
s ,,  

( ) ππ =ALPL
s ,,  

ππو   .را ارسال خواهد كرد HPهر دو حالت  ، لذا فروشنده در′〈
لذا در اين . زيرا انگيزه تخطي از آن وجود دارد ؛نيستبازي فوق تعادل  (HP, LP)بنابراين 

دليل وجود تعارض منافع بين خريدار و فروشنده، فروشندگان انگيزه دارند كه عالئم ه ، ببازي
در چنين . ارسالي را باور نخواهند كرد خريداران نيز عالئم از اين رو،ارسال كنند و  را نادرست

  1.خواهد داشتوجود  طرفين معاملهحالتي احتمال متضرر شدن 

                                                                                                                   
) Gibbons, 1992, pp. 183-210(ها به و روش حل اين بازي دهيهاي عالمتبازيبراي مطالعه در مورد . ١

 .رجوع شود
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كه در آن كيفيت كاالي است اي معاملهاز آنجايي كه معامله فرضي مدل سازي شده،  بنابراين
احتمال  نيز واسطه اين جهالت و به، استمجهول  )خريدار( براي يكي از طرفين معامله مورد معامله

حال با  .يكي از مصاديق معامله غرري استمعامله مذكور، به طور يقين  ،اردزيان در معامله وجود د
مذكور، به حل بازي و بررسي تبعات وجود چنين معامالتي در  اثبات غرري بودن معامله فرضي

   .پردازيمجامعه مي
م نادرست را ارسال كنند و فروشندگان انگيزه دارند كه عالئ فوقدر بازي  ،چنانچه گفته شد

بازي مذكور را با اين فرض كه عالئم  و يداران نيز عالئم ارسالي را باور نخواهند كردرخ ،بنابراين
  .دهيممؤثر و قابل باور نيستند و لذا نااطميناني در الگو وجود دارد، ادامه مي

ادرست و به عبارت ديگر، الزم به ذكر است كه ما در اين مطالعه به بررسي تبعات ارسال عالئم ن
ارسال عالئم نادرست توسط فروشنده وجود  اما ازآنجايي كه انگيزه. پردازيمفريبكاري فروشنده نمي

دارد، از اين رو حتي اگر فروشنده عالئم درست را نيز ارسال كند، خريدار عالئم ارسالي را باور 
ت خريدار نسبت به كيفيت كاال و  لذا نااطميناني به عنوان يكي از تبعات جهالو  نخواهد كرد

در  .ايماز اين رو است كه نااطميناني را در مدل وارد كرده. آيدنامتقارن بودن اطالعات به وجود مي
  :هاي بازيكنان را به صورت زير بازنويسي كردتوان مجموعه كنشمي ،اين صورت

ي كاالهاي با كيفيت باال و پيشنهاد قيمت باال برا(، )H(كندعالئم درست را ارسال  :فروشنده
، )D(ارسال كند را و يا عالئم نادرست) پيشنهاد قيمت پايين براي كاالهاي با كيفيت پايين

  ).پيشنهاد قيمت باال براي كاالهاي با كيفيت باال و پايين(

و يا رد ) قبول هر پيشنهاد قيمتي كه از طرف فروشنده ارائه شود(، )A(قبول پيشنهاد  :خريدار
، و قبول پيشنهاد قيمت اضافيرد پيشنهاد قيمت باال و تالش براي كسب اطالعات (، )R(اد پيشنه
 ).پايين

به صورت جدول  ،هاي ممكندر اين صورت، پيامدهاي بازيكنان براي هر يك از جفت استراتژي
  :كه در آن داريم است 1شماره 

( )AH   .خواهد بود uو پيامد خريدار πپيامد فروشنده: ,

( )AD, :با احتمالpكاال با كيفيت باال است و خريدارu و فروشندهπ آورد، و با به دست مي

)احتمال )p−1   پايين است و خريداركاال با كيفيتu′ و فروشندهπ در اين . آوردبه دست مي ′
)صورت، پيامد انتظاري خريدار  )uppu ′−+ )و پيامد انتظاري فروشنده  1 )ππ ′−+ pp خواهد  1

  .بود
( )RH uخريدار پيشنهاد قيمت را رد كرده و لذا و است با كيفيت باال كاالpاحتمال با: , به  ′′

)آورد و با احتمالدست مي )p−1 كاال با كيفيت پايين است و خريدارu آورد، لذا به دست مي
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)پيامد انتظاري خريدار  )upup −+′′ فروشنده نيز تنها در حالتي كه كاالي وي . واهد بودخ 1
خواهد بود، لذا پيامد انتظاري  πبا كيفيت پايين باشد، قادر به فروش كاال و به دست آوردن پيامد

)فروشنده )πp−1 خواهد بود. 

( )RD, :پذيرد، لذا پيامد انتظاري خريداروشنده را نميخريدار به هيچوجه پيشنهاد قيمت فر
u دهد و لذا پيامد انتظاري اي انجام نميدر اين حالت، فروشنده نيز هيچ معامله. خواهد بود ′′

  .فروشنده صفر خواهد بود

  هاي ممكن پيامدهاي بازيكنان براي هر يك از جفت استراتژي: 1جدول 

  

ه شده توسط هر بازيكن، بهترين پاسخ به انتخاب و ارائ هايدر تعادل نش، استراتژي :تعادل نش
  :توان به صورت زير ارائه كردتعريف كلي تعادل نش را مي. است هاي ديگر بازيكناناستراتژي

}نفره  nدر بازي به شكل نرمال  }nn uuSSG ,....;,..., ∗∗هاي استراتژي، =11
nss ,...,1 

∗، iاي هر بازيكن يك تعادل نش هستند، اگر بر
is بهترين پاسخ بازيكنi  هاي تعيين استراتژيبه

n−1شده براي ∗∗(بازيكن ديگر،   
+

∗
−

∗
nii ssss ,...,,,...,   ):Gibbons, 1992: 5(باشد، يعني ) 111

( ) ( )∗∗
+

∗
−

∗∗∗
+

∗∗
−

∗ ≥ niiiiniiii sssssusssssu ,...,,,,...,,...,,,,..., 111111  
توابع بهترين پاسخ ابتدا بايد براي به دست آوردن تعادل هاي نش اين بازي، ه تعريف، با توجه ب

وسط ت Aب ، و احتمال انتخاzرا با  توسط فروشنده H احتمال انتخاب . دهيم بازيكنان را تشكيل
  :حال داريم .دهيمنشان مي qرا با  خريدار

 كه )را با احتمال يك انتخاب كند R يعني خريدار(باشد q=0اگر : تابع بهترين پاسخ فروشنده 
)چون(است  z=1بهترين پاسخ فروشنده  ،در اين صورت ) 01 〉− πp(.  اگرq=1 باشد ) يعني خريدار

A را با احتمال يك انتخاب كند(بهترين پاسخ فروشنده،  ،، دراين صورتz=0  خواهد بود) از آنجايي
ππكه ) لذااست،  ′〈 ) πππ 〉′−+ pp ، qخواهيم ببينيم به ازاي چه مقاديري از حال مي). 1

 خريدار

( )qR −1  ( )qA  

( ) ( ) ( )upcupp −+−− 1,1 π  u,π  ( )zH  

 فروشنده

cu −,0  ( ) ( )uppupp ′−+′−+ 1,1 ππ  
( )zD −1  
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، پيامد انتظاري qبه ازاي مقدار مشخص : خواهد بودتفاوت بي Hو  Dفروشنده بين انتخاب 
)، Hفروشنده از انتخاب  )( )ππ pqq −−+ ،Dو پيامد انتظاري وي از انتخاب  11

( )[ ]ππ ′−+ ppq  :تفاوت است، اگربي Hو  Dفروشنده بين انتخاب لذا . است 1

( )( ) ( )[ ]
π

πππππ ′=→′−+=−−+ qppqpqq 111  

  .است) 2(لذا تابع بهترين پاسخ فروشنده، مطابق نمودار و 
، در )را با احتمال يك انتخاب كند Dيعني فروشنده  (باشد  z=0اگر : تابع بهترين پاسخ خريدار

cuبه مقاديراين صورت بهترين پاسخ خريدار بستگي  )و − )uppu ′−+ اگر ؛دارد 1

( ) cuuppu −〈′−+ اگر؛ خواهد بود q=0بهترين پاسخ خريدار  ،باشد، دراين صورت 1

( ) cuuppu −〉′−+ اگرو  خواهد بود q=1بهترين پاسخ خريدار   ،باشد، دراين صورت 1

( ) cuuppu −=′−+ تفاوت خواهد بي Rو  Aبين انتخاب  خريدار ،باشد، دراين صورت 1
بهترين پاسخ  ،، دراين صورت)را با احتمال يك انتخاب كند Hيعني فروشنده ( باشد z=1اگر . بود

pcuuچون( خواهد بود  q=1خريدار،  −〉 .(  

)در نتيجه، اگر ) cuuppu −〉′−+ ر ه ازاي بهترين پاسخ خريدار به ،باشد، در اين صورت 1
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( ) cuuppu −〉′−+ پيامد انتظاري پذيرفتن پيشنهاد  دار،براي خري به اين معني است كه 1
مثال  طوره اين حالت ب. قيمت فروشنده، بيش از پيامد تالش براي كسب اطالعات اضافي است

كه نتيجه آن،  باشد، بسيار باال )c(به دست آوردن اطالعات  فرصت هزينهدهد كه زماني رخ مي
)رسيدن به تعادل )AD, كند و عالئم نادرست را ارسال مي ميشهفروشنده ه ،كه در آن خواهد بود

كه در اين حالت، پيامد انتظاري فروشنده و  پذيردميپيشنهاد قيمت فروشنده را همواره نيز خريدار 

)خريدار به ترتيب )ππ ′−+ pp )و 1 )uppu ′−+ است؛ لذا تحت اين شرايط، خريدار  1
شامل ( كل جامعه كند، اما در مورد مطلوبيتشنده همواره سود ميشود و فروهمواره متضرر مي
  .توان نظري دادنمي )خريدار و فروشنده
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 كمتر از زماني است كهامله، هر دو طرف معشود كه در تعادل، پيامد انتظاري مالحظه مي
),(كه منجر به پيامد (طرف معامله مشخص باشد دو براي كيفيت كاال uπه لذا تعادل ب). شودمي

كل افراد (دانيم يك تعادل زماني از لحاظ اجتماعيآمده بهينه اجتماعي نيست؛ زيرا مي دست
 :لوب پارتويي نباشد و از آنجائي كه داريماست كه مغ بهينه )جامعه، شامل خريدار و فروشنده

( ) ( )AHUqzU ii ,, ** 〈     ,    { }SBi ,∈∀  

)تعادل ،بنابراين )**,qz اگر بنابراين،  يست ومغلوب پارتويي است و لذا بهينه اجتماعي ن
هاي مشاركت كننده در يك معامله مشخص طرفله همواره براي تمام ماعكيفيت كاالهاي مورد م

جهل نسبت به اوصاف كاالي مورد معامله وجود نداشته باشد، و به عبارت  يگر،به عبارت د و باشد
، پيامد تمام طرف هاي مشاركت كننده در معامله افزايش تر، غرر در معامله وجود نداشته باشددقيق

  .استيي پارتو بودخواهد يافت و اين به
  :پردازيمميي تعادلمقادير تبيين بيشتر موضوع، به تحليل حساسيت جهت 
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) ،c كاهشبنابراين، با  )** , qzU
B كاهشبا  ،به عبارت ديگرو يابد مي افزايش c پيامد ،

كه پيامد انتظاري فروشنده بدون است  در حالي و اين يابد،مي افزايشانتظاري خريدار در تعادل 
. يابدمي افزايش) شامل خريدار و فروشنده( ماند؛ لذا در مجموع، پيامد كل جامعهتغيير باقي مي

در جامعه كه رفع مشكل اطالعات نامتقارن ات و شفاف شدن اطالعگيريم كه با بنابراين نتيجه مي
  .خواهد يافتمطلوبيت كل افراد جامعه افزايش شود، مي cكاهش  منجر به

 در اقتصاد اطالعات و نظريه بازي هاي با اطالعات نامتقارن، روش هاي مختلفي براي حل
حداقل بخشي از  توانها مي اطالعات نامتقارن ذكر شده است كه با استفاده از اين روشمشكل 

شود، در جامعه ميغرري  تموجب بروز معامال كهناشي از وجود اطالعات نامتقارن را  مشكالت 
  :اجمالي به بيان دو روش عمده مي پردازيم طوره ب ،در اين مقاله. برطرف نمود
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  1غربال كردن -1
  2عالمت دادن -2

ناآگاه در يك معامله اجازه  ايـن دو روش در واقع مكانيسم هايي هستند كه به فرد يا طرف
  .دهند تا اطالعاتي درباره بازار و سطح نامتقارن بودن اطالعات به دست آورد مي

هنگامي كه طرف غيرمطلع  :غربال كردن به منظور ترغيب براي آشكارسازي اطالعات
ش اطرف مطلع را براي آشكارسازي اطالعات خصوصيتا به واسطه آن، دهد ميانجام را اقداماتي 

 مستعملي را اتومبيل قصد خريد مانند شخصي كه ؛شودغربال كردن ناميده مي اين امر ،ترغيب كند
اي كه از اين فروشنده. گيردميكمك  اتومبيل از يك مكانيك براي كنترل آن ،و قبل از خريد دارد
كرده ر آشكانامرغوب بودن اتومبيل، اش را دربارة اطالعات خصوصيدر واقع كند،  جلوگيريكار 
مي توانند از طريق غربال نيز ) طرف غيرمطلع(شركتهاي بيمه  ).158: 1388ميرجليلي، ( است

را در مورد وضعيت  خود مشتريان خود ايجاد كنند تا آنها اطالعت هاي مؤثري برايكردن، انگيزه

   ).257: 1380، كالهي( سازند ريسك خود آشكار
درمورد دو زن است كه هر دو ادعاي ) ع(حضرت عليمثال ديگرِ غربال كردن، قضاوت منقول از 

داند كه بچه  زن مي. در اين مورد به وضوح، عدم تقارن اطالعات وجود دارد. داشتندرا فرزند واحدي 
آن دو زن را  ،ايشان در نظر دارند براي قضاوت بهتر. دانند نمي) ع(متعلق به كيست، اما حضرت علي

ا معالقه به انتقال اطالعات دارد ا ،مادر واقعي. دنترغيب كن ناشبراي آشكارسازي اطالعات خصوصي
به آن ) ع(حضرت علي. كار نيستدليل اقدامات زن ديگر يا همان مدعي بچه، به آساني قادر به اينبه

شان را شود كه آن دو زن اطالعات اين كار سبب مي. دهددو زن پيشنهاد دو نيم كردن بچه را مي
 اين همان روش غربال كردن براي مقابله با عدم تقارن اطالعات است. ندبراي ايشان آشكار كن

  ).159: 1388ميرجليلي، (

 هاياز راه ،بازارها نسبت به مسائل اطالعات نامتقارن :دهي براي ابراز اطالعات خصوصىعالمت
ف مطلع دهي است كه اشاره به اقدامات طرعالمت، هايكي از اين راه. دهندزيادي واكنش نشان مي

  : دهي به قرار زير استهاي عالمتبرخي مثال. اش داردمنظور آشكارسازي اطالعات خصوصيبه
كنند تا برخورداري از محصوالت با كيفيت باال را به مشتريان تبليغ مي براي كاالي خودها بنگاه

ادن به دانشجويان ممكن است با كسب مدرك دانشگاهي به دنبال عالمت د. بالقوه عالمت دهند
تبليغات و (دهي عالمت ،در هر دو مثال. دربارة توانايي باالي خود باشند ،كارفرمايان بالقوه

مشتري و (كند تا طرف غيرمطلع از عالمت استفاده مي) بنگاه و دانشجو(مطلع  ، طرف)تحصيالت

                                                                                                                   
1. Screening 

2. Signalling 
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در  ).158: 1388، ميرجليلي( كندتواند محصولي با كيفيت باال ارائه را متقاعد سازد كه مي) كارفرما
 سودآوري باال عمل با  بنگاه براي اعتماد قابل) سيگنال( عالمت يك سهام مانند سود سهام نيز، بازار
 ولي كنند مي سهام پرداخت صاحبان به را سهام سود مثبت، داخلي اطالعات با هايبنگاه. كندمي
  . است نهپرهزي ضعيف، بسيار داخلي اطالعات با هايبنگاه براي عالمت اين

 و تلقي مطلوب، اندازي چشم براي اعتماد قابل عالمتي عنوان به را پرهزينه سهام سهام، سودهاي بازار پس

  ).John and Williams, 1985(كندمي پرداخت سهام مزبور براي بااليي قيمت لذا و كندمي تفسير
براي آن هزينه صرف ، عالمتي مؤثر باشد، بايد عالمتبراي اينكه يك الزم به ذكر است كه، 

. نخواهد شدمنتقل همه از آن استفاده خواهند كرد و هيچ اطالعاتي  ،اگر عالمتي مجاني باشد. كرد
تر بعبارت دقيق .هزينه داشته باشد ،عالمت بايد براي شخص دارندة محصول با كيفيت باالبنابراين 

 برهزينه كه( مشاهده ابلق معيارهايي اقتصادي كارگزاران كه آن است عالمت، مستلزم ارسال
و  ارزش اعم طوربه يا و خود هايتوانايي مورد در را سايركارگزاران تا بتوانند دهند دست به) هستند

  ). 249- 250: 1380، كالهي(سازند متقاعد كاالي خود، كيفيت

  گيريو نتيجه جمع بندي -8
. ندگي اجتماعى بشر مي باشندقراردادها، معامالت و دادوستدها، بخش ضرورى و اجتناب ناپذير ز

نظم عمومى و نيز تأمين و  ،اگرچه از ديرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنيت، صلح اجتماعى
 هاىمند شدن گام برداشته است، ليكن از آن جا كه نيازها و خواستهحفظ منافع افراد به سوى قانون

تر تر و تأمين رفاه بيشر كسب منافع افزونانسانى به طور طبيعى مشابه يكديگرند، همواره نزاع بر س
  . وجود دارد
هاى حقوقى مختلف با هدف تأمين عدالت اجتماعى و تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در نظام
. نفي غرر است هيكي از اين قواعد در اسالم، قاعد كه اندقواعد و مقررات خاصى وضع نموده اجتماع،
اي كه در آن خطري ناشي از وجود ابهام در اصل وجود مبيع، لهقاعده، انجام هرگونه معاماين طبق 

به طوري  ؛قدرت بر تسليم و دريافت مبيع و صفات مؤثر در قيمت و تقاضاي مبيع وجود داشته باشد
  .باشد، ممنوع شده استوجود داشته احتمال بروز زيان براي طرفين معامله  ،اين خطربه واسطه كه 

  نفي  قاعدة  اصلي  مدرك. آيدمستقل از آيات قرآن به دست نميحكم اين معامالت به صورت 
هاي روايي شيعه و سني نقل شده در كتاب كهاست  »الغرر عيعن ب يالنب ينه«  معروف  حديثر، غر

 ؛اندآن اعتماد كردهر است و عالوه بر اتفاق راويان هر دو گروه در نقل آن، فقيهان هر دو گروه نيز ب
ن روايت از چنان شهرتي برخوردار است كه به صورت يك قاعده مسلم در زبان به طوري كه مضمو
  .فقيهان درآمده است
يكي از كه قاعده نفي غرر  ،تئوري بازيها ابزاركه با استفاده از  شده استسعي  ،در اين مطالعه
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ي از يكبا مدل سازي  ،در اين راستا .يردمورد بررسي قرار گ، مهمترين قواعد اقتصادي اسالم است
در قالب يك بازي با اطالعات نامتقارن، تبعات وجود چنين معامالتي در مصاديق معامالت غرري 
 پيامد كه غرر در معامله، نتايج اين مطالعه حاكي از اين است. رفته استجامعه مورد بررسي قرار گ

وجود ، ه عبارت ديگرب دهد ومي را كاهش مشاركت كننده در معاملههاي فطرتمام  انتظاري
مطلوبيت كل افراد كرده و يك هزينه اضافي را بر جامعه تحميل  ،معامالت غرري در جامعه

   .دهدرا كاهش مي) اعم از خريدار و فروشنده(جامعه
- كه در قالب يك قاعده و اصل حقوقى در- توان گفت كه مبناى اين حكم فقهى دين جهت مىب

سطح رفاه د، موجب افزايش ن قاعده مهم و ارزشمنبه اي و پايبندي  تحفظ منافع عمومى اس -آمده
لذا با توجه به تأكيدات شارع مقدس در خصوص عدم انجام معامالت غرري، . شودمي كل جامعه

هاي الزم در جهت ارتقاء بينش اسالمي به عمل آيد تا با آشنايي هرچه  مناسب آن است كه تالش
ي در دين مبين اسالم، قوانينحكمت وجود چنين بيشتر مردم با احكام و قوانين اسالم و داليل و 

  . پايبندي به اين قوانين در جامعه بيشتر شود
هزينه كاهش شفاف شدن اطالعات در جامعه و كه با  داديمنشان  در اين مطالعه، همچنين

لذا با طراحي . يابدمي كاهشدر جامعه معامالت غرري  ، احتمال بروزكسب اطالعات فرصت
هزينه و در نتيجه، كاهش  متقارن كردن اطالعات طرفين شركت كننده در معامله مكانيسمي براي

در مقاله . احتمال بروز معامالت غرري را در جامعه كاهش داد توانمي كسب اطالعات،فرصت 
براي حل مشكل  راهكارهايي دو روش غربال كردن و عالمت دادن به عنوان به طور اجمالي ،حاضر

 .شده استارائه  شفاف شدن اطالعات ،ر نتيجهاطالعات نامتقارن و د



  1392 اييزپـ  سومـ سال سيزدهم ـ شماره ) رشد و توسعه پايدار(فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي  
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  و مĤخذ منابع

  .بيروت، دار الكتب العلميةالبحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء االمصار، ) 2001(ابن المرتضى، محمد 
 .دمشق ،دار الفكر الفقهى، القاموس )ق1408( ؛سعدى ابوجيب،

 نااطميناني شرايط در گيريتصميم بحث كاربردهاي) 1389(ابولحسني، اصغر و حسني مقدم، رفيع 
، 7اقتصادي، سال  اسالمي؛ دوفصلنامه جستارهاي اقتصاد كردن دارمدل در هابازي نظريه و

  .9-43: 13شماره 
  ، قميمجمع الفكر االسالممكاسب،  )1390( شيخ مرتضي ،انصاري

قراردادهاي «و » معامالت مبتني بر غرر«بيان و اثبات تفاوت ماهوي ) 1388( احمد بهاروندي،
 .18برد ياس، شماره فصلنامه راه ؛از منظر فقه اماميه» پوشش ريسك

نتشارات كتابخانه ا الشوارد، و العربية فصح فى الموارد اقرب )1388( ديسع ،يلبنان يشرتون يخور
 .اله مرعشي، قم آيت

   تهران -دانشگاه تهران نتشارات ا ، لغت نامه دهخدا )1377( على اكبر ،دهخدا
مطالعه تطبيقي غرر در معامله در حقوق ايران، اسالم و كنوانسيون بيع  )1378( رفيعي، محمد تقي

 .العات و تحقيقات اسالميانتشارات مركز مط ؛)وين 1980(بين المللي 

 .مصر -المطبعه الخيريه القاموس، جواهر من العروس تاج )ق1414( يمرتضمحمد  ،يديزب

ترجمه محمد عليزاده اصل، محمد مهدي  ؛پوشش ريسك در مالي اسالمي )1386( سويلم، سامي
 .رس اوراق بهادرسازمان بو): ع(نشر دانشگاه امام صادق  ؛لو عسگري، مهدي حاجي رستم

 .قم ،يمكتبه داور، القواعد الكليه في االصول و الفروع)ق1380(، محمد بن مكى اول،شهيد 

فصلنامه پژوهشى دانشگاه  ؛بورس بازي در بازار سهام از ديدگاه اسالم) 1382( صالح آبادي، علي
 .20، شماره )ع(امام صادق 

 .ئيمطبع مصطفا االرب، منتهى )1987(ر، عبد الرحيم بن عبد الكريموپ صفى

دانشگاه شيراز، مجلة علوم اجتماعي و انساني  ؛تأثير غرر در معامالت) 1380( طالب احمدي، حبيب
 .دورة هفدهم، شماره اول

 ؛نظريه القاي تقاضا ناشي از عدم تقارن اطالعات بين بيماران و پزشكان) 1384( عبدلي، قهرمان
 .68مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 

اطالعات نامتقارن و قراردادهاي سازگار اطالعاتي و كاربرد آنها در بيمة ) 1385( عبدلي، قهرمان
 .، مهر و آبان75 مجله تحقيقات اقتصادي، شماره ؛ورد ايرانم: اتومبيل

  .9فصلنامه اقتصاد اسالمي، شماره ؛قاعدة نفي غرر در معامالت) 1382(  عليدوست، ابوالقاسم
 .ازدهميچاپ  ر،يركبيانتشارات ام :تهران ؛ديعم يفرهنگ فارس) 1356(حسن  د،يعم

نظريه اطالعات نامتقارن، پژوهشنامه  :2001  اديپيرامون جايزه نوبل اقتص) 1380( كالهي، فيروزه
 .1380.پاييز ،20بازرگاني، شماره 

 .قم ،يدفتر انتشارات اسالمعناوين،  )1375( مراغه اى،مير فتاح

 برروي اختيارات معامالت در غرر) 1386( اسماعيل مصباحي مقدم، غالمرضا؛ رستم زاده گنجي،
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 .، پاييز و زمستان8يه، دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي، شماره امام فقه ديدگاه از سهام

 .تهران ،اميركبيرنتشارات ا معين، فارسى فرهنگ )1388(محمد ،معين

 ؛ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله) 1387( و شيرازي، محمدرضا موسوي بجنوردي، سيد محمد
 .، پاييز13فصلنامه فقه و مباني حقوق اسالمي، شماره 

اقتصادي،  -ماهنامه اطالعات سياسي  ؛تصاد اطالعات نامتقارناق) 1388( ميرجليلي، سيدحسين
  .، بهمن و اسفند270شماره 

   انتشارات اسالمىكتاب البيع، )1387( محمدحسين نائينى،
 .، تهرانهدار الكتب االسالميجواهرالكالم،  )1365( ؛شيخ محمد حسن ،نجفى
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