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چكيده
مخاطره ،مفهومی است مورد توجه نظامهای مختلف اقتصادی و حقوقی که هر یک در مواجهه
با آن سیاستگذاری ویژهای انجام دادهاند .قدر مسلم ،عدم پذیرش برخی اقسام اعمال
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با توجه به وجود کم و بیشِ مخاطره در عموم قراردادها ،تبیین مفهوم و جایگاه این عنصر،
جهت تشخیص مخاطره مشروع از نامشروع ،امری ضروری است .شیوهای که میتواند این
تبیین را تسهیل نماید ،احصا و عنصرشناسی (شناخت اجزای تشکیلدهنده) قراردادهای مالزم
با عنصر مخاطره و برقراری ارتباط میان عناصر شناساییشده و عنصر مخاطره بوده تا از این
طریق بتوان طبقهبندی دقیقی از این قراردادها مبتنی بر مخاطره ارائه کرد .نتیجه بررسی
عنصرشناسانه این مصادیق ـ قمار ،گروبندی ،غرر ،عقود احتمالی و عقود شانسی ـ بهدست
آمدن تعریفی تشکیکی از مخاطره است که بر اساس آن ،پایینترین سطح مخاطره در عقود و
معامالت صحیح و بیشترین آن در قمار و گروبندی (قراردادهای قماری) است و در این بین
نیز مخاطره مؤجد غرر (قراردادهای غرری) قرار داد .مصادیق دیگر نیز هر یک بر اساس میزان
مخاطره موجود در آن ،در یکی از این سطوح سهگانه قرار خواهند گرفت.
بنابراین در نظام اقتصادی و حقوقی اسالم ،در سه سطح با مخاطره مواجه هستیم که هر
سطحی قواعد خاص خود را داشته و مواجهه قانونگذار با آن متفاوت از سایر سطوح است.
بهطوری که در مقابل حمایت حداکثری از قراردادهای صحیح ،در باالترین سطح مخاطره ،نه
تنها حمایتی وجود ندارد بلکه برخی موارد (قمار) مورد جرمانگاری نیز قرار گرفته است.
واژگان کليدي :مخاطره ،قمار ،گروبندی ،غرر ،عقود احتمالی ،عقود شانسی.
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مقدمه

بحث از مخاطره ،امری است که در علوم مختلف خصوصاً علومی کـه بـا امـور مـالی و
معامالتی مرتبط هستند ،جایگاه ویژهای دارد .در فقه هم این موضوع مورد توجـه قـرار
گرفته است .برخی از این موضوع مستقالً و در مبحـث ویـژهای یـاد کـردهانـد (صـدر،
 ،9431ج ،2ص 232و به بعد) و بسیاری از فقها و اندیشمندان دیگر ایـن مفهـوم را در
خالل مباحثی همچون قمار ،شرطبندی و غرر مورد توجه قرار دادهاند .مشخص نبـودن
نسبت بین مفاهیم ذکر شده و نیز وجود میزان حداقلی از مخاطره در بسـیاری از عقـود
صحیح ترسیم چارچوب مفهومی جهت تشخیص مخاطره مشروع از نامشروع و تعریف
مقررات دقیق در این رابطه را دشوار ساخته و بررسی آن را ضروری مینماید.
جهت شناخت مفهوم مخاطره و کیفیت مواجهه اقتصاد و حقوق اسالمی بـا آن ،الزم
است ابتدا مفهوم کلی مخاطره را جویا شویم ،سپس مفاهیمی را کـه عنصـر مخـاطره در
آن ها وجود دارد احصا و مورد تحلیل قرار دهیم و در آخر نسـبت مفـاهیم مختلـف بـا
یکدیگر را مورد سنجش قرار داده تا بتوانیم مدل کلی مواجهه نظام اقتصادی و حقـوقی
اسالم با این حوزه را کشف نماییم .جهت استفاده از ثمرات مطالعه تطبیقی ،بـه مفـاهیم
عقود احتمالی در حقوق فرانسه نیز اشاره خواهیم کرد.
 .1مفهوم کلی مخاطره
 .1-1مخاطره در لغت

در زبان فارسی ،مخاطره خود را در خطـر افکنـدن ،در خطـر افکنـدن و بـر مـال خـود
گروبستن معنا شده است (دهخدا ،9434 ،ج97033 ،92؛ معین ،9424 ،ج.)4144 ،4
در زبان عربی ،مخاطره معادل با مراهنه و مناحبه آمده است که مراهنه رهن گذاشتن
و گروگذاری و مناحبه هم از نحب به معنـای خطـر بـزرس اسـت (واسـطن و حنفـن،
9393ق ،ج :2ص 320و 329؛ ابــن منظــور9393 ،ق ،ج ،9ص .)359همچنــین قمــار و
نحب و مراهنه هم معنا دانسته شدهاند (واسطن و حنفن9393 ،ق ،ج ،2ص.)320
بر اساس مطالب فوق مفهوم مخاطره متـراد

بـا گروگـذاری و بـه خطـر انـداختن

آورده شده و گروگذاری نیز از این جهت نزدیک به مخاطره دانسته شـده اسـت کـه در
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آن خطر وجود دارد پس مخـاطره انجـام اعمـالی اسـت کـه خطـری بـوده و نتیجـه آن
مشخص نیست.
در فرهنگهـای فقهـی نیـز معـانی در خطـر قـرار دادن و گروگـذاری آمـده اسـت
(عبدالرحمان ،بیتا ،ج ،2ص975؛ سعدى ابوجیب9307 ،ق :ص 953و 232؛ جمعـن از
پژوهشگران زیر نظر شاهرودى9324 ،ق ،ج ،2ص.)240
بنابر مستندات فوق ،مخاطره به معنای در خطر قراردادن و وضعیتی است که ممکـن
است ضرر قابل توجهی به انسان وارد شود.
 .2-1مخاطره اصطالحی

در منابع مختلف فقهی ،مفهوم مخاطره در مباحث متعـددی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
است که برخی از آنها را بیان میداریم.
عالمه حلی ( ) در مختلف نوعی از ضمانت مـال در بـاب کفالـت را بـه دلیـل در
حکم قمار و مخاطره بودن باطل میدانـد (عالمـه حلـن9394 ،ق ،ج ،2ص .)93جنـاب
بحرانی در حدائق الناضره مسابقه (اسبسـواری) ،مخـاطره و گروگـذاری را در وجـود
عنصر خطر مشترک دانسته است (بحرانی9305 ،ق ،ج ،22ص .)420فقه عالیقدر جنـاب
نراقی ( ) در عوائد االیام در معنای غرر به مفهوم مخاطره اشاره کرده و معنای احتمـال
غیرقابل ترجیح در تلف و هالکـت را بـرای آنهـا ذکـر کـرده اسـت (نراقـن9393 ،ق،
ص.)71
صاحب جواهر ( ) نیز در مباحث متعددی مفهوم مخاطره را مورد اشاره قـرار داده
است .در جایی غرر و مخاطره به یک معنی (احتمال سود و زیان به طور همزمان) مورد
استفاده قرار گرفتهاند (نجفن9303 ،ق ،ج ،22ص )307در جای دیگـری مخـاطره منشـأ
غرر دانسته شده است (نجفن9303 ،ق ،ج ،22ص.)473
تا اینجا مواردی را ذکر کردیم که مفهوم مخاطره عمدتاً در کنار مفاهیم دیگر مطـرح
شده است و به صورت مستقیم به واکاوی آن پرداخته نشده است.
از معدود منابعی که مفهوم مخاطره را به صورت یک مفهوم مسـتقل مـورد طـرح و
بررسی قرار داده است ،کتاب «اقتصادنا»ی شـهید صـدر ( ) اسـت .ایشـان مخـاطره را
اینگونه تعریف مینمایند:
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«حالتی است که شخص در آن حالت به کـاری کـه از عواقـب آن تـرس دارد،
اقدام میکند .این امر از دو حال خارج نیست :یا شخص بـه واسـطه خـو از
تصمیم خود منصر

میشود و یا خیر» (صدر ،9431 ،ج ،2ص.)232

شهید صدر ( ) ،مخاطره را منشأ تولید درآمد ندانسته و تحریم قمـار و درآمـدهای
ناشی از آن در اسالم را به دلیل عدم مشروعیت مخاطره مـیداننـد (صـدر ،9431 ،ج،2
ص 232تا .)237
همانطور که مشاهده میشود وجه مشترک مواضعی که در آن مفهوم مخـاطره ذکـر
شده است ،وجود تردید در حصول نتیجه مورد نظر از معامله یا عدم حصول آن اسـت.
در واقع احتمال سود و زیان به طور همزمان ،میتواند مفهوم مخاطره را تشکیل دهد.
 .3-1نسبت مخاطره و ریسک

11

ریسک اصطالحی نزدیک به اصطالح مخاطره بوده که نیاز است ارتبـاط آن بـا مخـاطره
مشخص شود .بهنظر میرسد با توجه به معانی لغوی ریسک (معین ،9424 ،ج9304 ،2؛
عمیـــد ،9471 ،ج ،9ص145؛ لســـانی ،9472 ،ص291؛ Hornby, 2001, p.1105

; )Larousse de poche, 2006, p.715و معانی اصطالحی آن (بکتـاش ،9419 ،ص995
تا  932و رفیعی ،9473 ،ص ،)93ریسک لفظ عامی است که شامل انواع مختلـف خطـر
و مخاطره میشود ،هر چند برخی معانی ذکر شده مانند «مسئولیت» به ظـاهر بـا معـانی
دیگر متفاوت هستند که میتوان اینطور بیان داشت که مسئولیت مخـاطرهای را متوجـه
مسئول می نماید و در نتیجه بازگشت این معنا نیز بـه خطـر و مخـاطره اسـت .بـر ایـن
اساس میتوان ریسک و مخاطره را مفاهیمی متراد

فرض کرد.

 .2قرردادها و مفاهيم مالزم با عنصر مخاطره

در ادامه مفاهیم و قراردادهایی که بهنحوی مفهوم مخاطره در ارتباط هستند مـورد طـرح
و بررسی قرار داده میشود تا بتوان با شناخت عناصر اصلی هـر یـک از ایـن مصـادیق،
تناسب و طبقهبندی دقیقی از آنها بر اساس عنصر مخاطره ارائه نمود:
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 .1-2قمار
 .1-1-2معناي لغوي و اصطالحی قمار

از بررسی فرهنگهای لغت فارسی ،عناصر زیر را میتوان به عنوان عناصر متشکله قمار
دانست:
 -9برد و باخت -2 ،انتقال مال یا چیز دیگری -4 ،مخاطره (که برخی به صـراحت آن را
ذکر کردهاند و دیگران هم شاید به دلیل مسـتتر بـودن در عنصـر بـرد و باخـت ،آن را ذکـر
نکــردهانــد) (دهخــدا ،9434 ،ج95231 ،99؛ معــین ،9424 ،ج2325 ،2؛ عمیــد ،9471 ،ج،2
 .)9300شبیه همین نتایج از برخی فرهنگهای عربی و فقهی به دست میآید (عبـدالرحمان،
بیتا ،ج ،4ص992؛ سماحه ،9474 ،ص 312و آذرنوش ،9472 ،ص.)551
در خصوص معنای اصطالحی ،تعـاریف فقهـی و حقـوقی در ادامـه مـورد طـرح و
بررسی قرار میگیرد .همچنین اشارهای نیز به عناصر تشکیلدهنده قمار از منظـر دانـش
مالی میشود.
در فقه امامیه ،تعاریف متعددی از قمار ارائه شده است کـه ایـن تعـاریف متفـاوت
بوده و دامنه موسع و مضیقی را در مورد قمار مطرح میسازد.
قدر متیقن تعریف قمار ،بازی بـا آالت مشـهور بـه قمـار بـا قـرار دادن وثیقـه اسـت
(انصاری ،بیتا ،ج ،9ص439؛ صاحب جـواهر9303 ،ق ج ،22ص901؛ خمینـی9395 ،ق،
ج ،2ص3؛ منتظری9395 ،ق ،ج ،2ص 975و خویی ،بیتا ،ج ،9ص .)427این معنای قـدر
متیقن از سوی برخی اجماعی دانسته شده است (خمینی9395 ،ق ،ج :2ص.)3
توسعه مفهوم قمار به حالتی که وثیقهای در کـار نباشـد ،اختالفـی اسـت ،هـر چنـد
ظاهراً در حرام بودن آن تردیدی نبوده و محل اتفـاق اسـت (عـاملی (کرکـی)9393 ،ق،
ج ،3ص 23و حلی9307 ،ق ،ج ،3ص.)993
اختال

تعاریف ،عمدتاً به رکن دانستن یا ندانستن وثیقه برمیگردد.

در این بین نیز فتاوایی وجود دارد که در آن اعمالی که بیشتر شبیه یک عقـد هسـتند
تا قمار مرسوم ،قمار یا در حکم قمار دانسته شده است .در این فتاوا اعمالی مورد حکم
قرار گرفته است که در آنهـا ابـزار و آالتـی هـم وجـود نـدارد لـذا بـا قمـار مرسـوم و
اصطالحی موردنظر فقیهان نیز تفاوت میکند.
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برخی از این مصادیق در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد:
 -9عالمه حلی ( ) در مختلف حالتی را که مقدار معامله در بیع معلوم نیست و بنا بر
مشاهده است و شرط میکنند زیاده متعلق به خریـدار و نقیصـه علیـه وی باشـد،
قمار دانسته است (حلن9393 ،ق ،ج ،90ص.)292
 -2حالتی که شخص ثالثی وارد معامله شده و میزان سودی را تضمین میکند کـه بـه
نظر شهید مطهری ( ) در صورتی که این تضمین سود دوطرفه باشد ،قمار اسـت
(مطهری ،بیتا ،ج ،20ص.)433
و مواردی دیگری از این قبیل (مکارم شیرازى9323 ،ق ،ج ،4ص920؛ منتظری ،بـیتـا،
ج ،4ص 229و عاملن (کرکن)9393 ،ق ،ج ،7ص.)444
بنابراین ،در میان فتاوای فقهی ،فتاوایی وجود دارد که اعمالی را قمار دانسـته اسـت
که این اعمال انطباقی با تعریف مشهور فقهی قمار ندارد و نکته قابـل توجـه آنکـه ایـن
فتاوا عموماً از سوی فقیهانی صادر شده که تعریف مشهور را مورد پذیرش قرار دادهانـد
که باید تعارض احتمالی این دو دسته فتوا و نیز دلیل صدور این فتـاوا مشـخص شـود.
پس از اشاره به مفهوم قمار از منظر حقوقی و همچنین دانـش مـالی ،در مبحـث تبیـین
فتاوای قمار و نسبتسنجی آن با مخاطره ،به تبیین و تا حـد امکـان حـل ایـن تعـارض
پرداخته خواهد شد.
در تبیین مفهوم حقوقی قمار ،باید بیان کرد قانون مدنی جمهوری اسالمی ایـران ،بـا
الهام از فقه ،در ماده  253به قمـار و گروبنـدی اشـاره کـرده و آنهـا را باطـل دانسـته و
دعاوی راجع به آنها را مسموع ندانسته است .از آنجایی که قانون تعریفی از قمار ارائـه
نکرده است ،در تبیین قمار قانونی ،میتوان به فقه مراجعه کرد و در آن ،معنـای مشـهور
یعنی همان قدر متیقن قمار را مبنا قرار داد .تعاریف حقوقدانان نیز عمـدتاً دارای همـان
عناصر فقهی است (جعفری لنگرودی ،9437 ،ج ،3ص2133؛ جعفری لنگرودی،9432 ،
ص452؛ کاتوزیـــان ،9434 ،ج ،2ص233؛ امـــامی ،9434 ،ج ،2ص ،)290هـــر چنـــد
اختالفاتی در برخی عناصر مانند وجـود یـا عـدم وجـود آالت مخصـوص قمـار دیـده
میشود اما در عناصر -9 :بازی -2 ،برد و باخت -4 ،عوض (وثیقه) ظاهراً توافق وجود
دارد .در هر حال میتوان مبنا را در اینجا همان تعریف مشهور فقهی گذاشت.
از منظر دانش مـالی ،ظـاهراً عناصـر وثیقـه (وثیقـهگـذاری) و ریسـک (شـانس) در
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شناسایی قمـار مـورد توافـق اسـت ( (Borna and lowry, 1987, p.219; Raymond,
2001, p.5; Rauh and et al., 2013, p.2; Arthur, 2015, p.6; Lawrence, 2016, p.6
 .)& Chen, 2006, p.2هر چند عناصر دیگری از جمله توأم بودن با فعالیت غیرمولـد و

مهارت نیز بعضاً مورد توجه قرار گرفته است اما مورد توافق واقع نشده است.
 .2-1-2تبيين فتاواي قمار و نسبت آن با مخاطره

همانطور که در باال اشاره شد ،دو دسته از فتـاوا ـ یکـی در ارتبـاط بـا مفهـوم قمـار و
دیگری در ارتباط با مصادیق قمار ـ ظاهراً با هم در تعارض هستند ،بـدین صـورت کـه
بعضی مصادیق که فاقد برخی عناصر قمار هستند ،قمار دانسته شدهاند که نیاز به تبیـین
وجود دارد .آنچه به نظر میرسد میتواند رافع این تعارض ظاهری باشد ،آن اسـت کـه
میان قمار بودن و در حکم قمار بودن تفاوت وجود دارد .در واقع باید اثر وضعی قمـار
را از حکم تکلیفی آن جدا کرد و در فتاوای ذکر شده ـ در مصادیق قمار عقدی ـ فتوای
صادره را ناظر به آثار وضعی قمار دانست .به عبارت دیگر اعمال مورد بررسـی در ایـن
فتاوا ،مصادیقی از قمار نبوده و تنها آثار وضعی قمار از جمله بطالن عقد در مـورد آنهـا
معنادار است .مدعای تفکیک عنوان از حکـم را مـیتـوان بـه برخـی فقیهـان از جملـه
حضرت امام خمینی ( ) ذیل بحث از بلیط بختآزمایی مستند نمـود کـه در آن بلـیط
بختآزمایی خارج از موضوع قمار و وارد در حکم قمار دانسته شده است (مجلـه فقـه
اهل بیت (ع) ،بیتا ،ج ،2ص.)252
در ارتباط با دلیل جریان آثار وضعی قمار در مورد اعمالی که با تعریف مشهور قمار
مطابقت ندارند ،باید بررسی شـود کـه چـه عناصـری در قمـار وجـود دارد و اشـتراک
عنصری این اعمال با قمار اصطالحی چیست؟
عناصر قمار را میتوان بر اساس قول مشهور که بیان شد ،بازی ،ابزار خـاص قمـار،
وثیقه (وثیقه گذاری) و احتمال برد و باخت دانست .از میان این عناصر ،الاقل دو عنصـر
بازی و ابزار خاص قمار در عمل مورد بررسی در فتاوای خاص ذکر شده وجود نـدارد،
اما عناصر وثیقه (وثیقهگذاری) و احتمال برد و باخـت ــ در صـورتی کـه آن را معـادل
بهدست آوردن و از دست دادن مال بدانیم ـ قابل تطبیق هستند.
در مورد نسبت این دو مفهوم نیز میتوان اینگونه بیان داشت که وثیقه همان متعلـق
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برد و باخت ـ منتفع یا متضرر شدن ـ است و منشأ طرح احتمال جلب یا سلب دارایـی
وثیقهگذاری است .از این جهت ،میتوان بیان داشت وثیقهگـذاری کـه منـتج بـه ایجـاد
احتمال جلب یا سلب دارایی شود ،موجب قماری بودن این اعمال شـده و مـیتـوان از
این منظر این دو عنصر را یکی تلقـی کـرد و یـا یکـی را در طـول دیگـری و منشـأ آن
دانست ،هر چند این امر با در نظر گرفتن هر دو عنصر بـه عنـوان مشخصـههـای قمـار
منافاتی نداشته و شناسایی مصادیق قمار را تسهیل مینماید.
نکته دیگر آنکه ،بهدست آوردن یا ازدست دادن دارایی باید به صـورتی باشـد کـه یکـی
بهدست بیاورد و دیگری از دست بدهد و اال شمول عنوان یـا حکـم قمـار بـیمعنـا بـهنظـر
میرسد .این مطلب را میتوان هم از مصادیق مشهور قمار ماننـد نـرد دریافـت ـ چراکـه در
این مصادیق همین اتفاق حادث میشود ـ و هم از اصطالحاتی ماننـد بـرد و باخـت نتیجـه
گرفت چرا که در برد و باخت یکی از دست میدهد و دیگری بهدست میآورد.
در نتیجه ،دو عنصر را میتوانیم جهت شناسایی اعمالی که مشمول عنوان قمار نبوده
اما آثار قمار را متحمل میشوند ،معرفی نماییم :یکی وثیقـه (وثیقـهگـذاری) و دیگـری
احتمال برد و باخت (سود و زیان مطلق).
 .3-1-2گروبندي و ارتباط آن با قمار

گروبندی اصطالح دیگری است که میتوان ذیل بحث از مخاطره به آن اشاره کرد چـرا
که اطرا

شرکتکننده در آن اغلب دست به یک عمل خطـری مـیزننـد و خـود را در

یک وضعیت مخاطرهآمیز که احتمال از دست دادن مال را بهدنبال دارد ،قـرار مـیدهنـد.
همچنین گروبندی اغلب قرین قمار استفاده میشود چنانکه در حقـوق ایـران نیـز مـاده
 253قانون مدنی بیان میدارد« :قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعـه بـه آن مسـموع
نخواهد بود .»...از این روی بعد از اشارهای به مفهوم گروبندی ،ارتباط آن بـا قمـار نیـز
مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پیش از پرداختن به مفهوم گروبندی باید حالتی را کـه یـک وثیقـه غیرمـالی ،ماننـد
انجام عملی که ارزش مالی ندارد ـ مـثالً دویـدن مسـافت معینـی از سـوی بازنـده ـ از
موضوع بحث خارج کرد ،چرا که بحـث پـژوهش حاضـر عمـدتاً متمرکـز بـر مباحـث
قراردادی و مالی است.
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در لغت فارسی گروبندی به معنای شرطبندی و رهان آمـده اسـت (دهخـدا،9434 ،
ج 92751 ،99و معین ،9424 ،ج .)4237 ،4در زبان عربی ،رهان ـ یا همـان گروگـذاری
ـ به معانی مخاطره و مسابقه (با اسب) (واسـطن و دیگـران9393 ،ق ،ج ،97ص )250و
نزدیک به معانی خطر عظیم و قمار دانسته شده است (واسطن و دیگران9393 ،ق ،ج،2
ص 320و ابنمنظور و جمالالدین9393 ،ق ،ج ،9ص.)359
در منابع فقهی ،رهان به معانی مخاطره ،مسابقه ،مال مورد وثیقه ،عمل وثیقهگذاری و
مطلق مغالبه (غلبه بر دیگـری) آورده شـده اسـت (عبـدالرحمان ،بـیتـا ،ج ،2ص975؛
ســـعدى9307 ،ق ،ص953؛ خمینـــی9395 ،ق ،ج ،2ص42؛ بحرانـــن9305 ،ق ،ج،22
ص 455و انصاری9395 ،ق ،ج ،9ص.)472
با توجه به معانی متعدد ذکر شده ،بهنظر میرسد مقام بحث معادل معنـایی رهـان را
مشخص میکند .به عبارت دیگر اگر بحث در مورد خود عملی که اتفاق میافتد ،رهـان
به معنای عمل وثیقگذاری است ،در صورتی کـه در مـورد دارایـی بـهمیـان آوردهشـده
صحبت میشود ،رهان میتوان معادل مال مورد وثیقه بهکار برود ،اما میتوان همه معانی
را در وجود عنصر و مفهوم مخاطره (احتمال خطر و ضرر) مشترک دانسـته و الاقـل در
فضای قراردادی ،معنای مخاطره را مفهوم محوری همه معانی دیگر در نظـر گرفـت کـه
این وضعیت از منظر فقهی مردود است جز در برخی موارد که استثنا شده اسـت ماننـد
آنچه در ماده  255قـانون مـدنی جمهـوری اسـالمی ایـران هـم مـنعکس شـده اسـت
(تیراندازی و سوارکاری و .)...اما اینکه دقیقاً مراد از رهان چه عملی اسـت بایـد گفـت
بهطور کلی میتوان رهان را به لحاظ عقلی به دو قسم کلی تقسیم کرد:
 -9حالتی که طرفین ،خود نقشی در تحقق نتیجه داشته و یا دستکم در انجـام عمـل
مورد نظر دخل و تصر

دارند مانند مسابقه.

 -2حالتی که که طرفین هیچ دخـل و تصـرفی در تحقـق عمـل نداشـته و هـر یـک صـرفاً
نتیجهای را برای آن حدس میزند که برنده ،مبلغ یا کاالی مورد وثیقه را مالک میشود.
رهان از نوع نخست ،از سوی اغلب فقها خصوصاً در حوزه سبق (مسابقه) و قمار مـورد
بحث قرار گرفته و نوع عمل و حکم آن واضح بهنظر میرسـد ،امـا قسـم دوم ،کمتـر مـورد
بحث بوده است .برخی فتاوا متعرض این نوع رهان هم شده و آن را مردود دانستهاند:
 ...« -قمار مطلقاً حرام است و شرطبندی نیز جایز نیست حتی برای اعضای خـانواده،
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مگر در مسابقات اسبسـواری و تیرانـدازی آن هـم در بـین مسـابقهدهنـدگان ،نـه
تماشاچیان یا دیگر افراد و( »...مکارم شیرازی ،استفتائات ،پایگاه اطالعرسانی).
 «شرطبندی فقط بین افراد شرکتکننده در مسابقه حالل است» (سیستانی ،پرسش وپاسخ ،پایگاه اطالعرسانی).
همچنین شاید بتوان بیان صاحب جواهر ( ) در مورد عدم جـواز قـرار دادن سـبق
(ظاهراً به معنای همان وثیقه و هدیه در نظر گرفته) برای کسی غیر از طرفین مسـابقه را
مؤید این برداشت دانسـت خصوصـاً اینکـه ایشـان ایـن حکـم را اجمـاعی دانسـتهانـد
(صاحب جواهر9303 ،ق ،ج ،27ص.)227
با توجه به این مستندات به نظر میرسد رهان (گروگذاری) شامل هر دو مورد بـوده
و در هر حال مردود است.
از منظر حقوقی ،ماده  253قانون مدنی که بیان میدارد« :قمـار و گروبنـدی باطـل و
دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود .همین حکـم در مـورد کلیـه تعهـداتی کـه از
معامالت نامشروع تولید شده باشد جاری اسـت» هماننـد قمـار ،تعریفـی از گروبنـدی
انجام نداده است ،در نتیجه در اینجا هم باید به تعاریف فقهی و نیز تعاریف حقوقـدانان
مراجعه نماییم.
پس از بیان مفهوم فقهی ،باید بدانیم از تعاریف حقوقدانان نیز بهنظر میرسد گروبندی
مفهوم عامی است که میتواند شامل همه حاالتی که اطرا

آن نقشی در عمل مـورد نظـر

دارند یا نه بشود (کاتوزیـان ،9434 ،ج ،2ص237-233؛ جعفـری لنگـرودی ،9437 ،ج،3
ص4032؛ جعفری لنگرودی ،9432 ،ص 572و امامی ،9434 ،ج ،2ص.)290
با توجه به مباحث مذکور به نظر میرسد معنـای اصـطالحی گروبنـدی نزدیـک بـه
معنای لغوی آن یعنی شرطبندی بوده و میتوان آن را شامل هر نوع شرطبنـدی کـه در
آن وثیقهای در کار باشد دانست.
بر اساس تبیین فوق از گروبندی ،در نسبت گروبندی و قمار ـ که اغلب در کنار هم
مورد بحث قرار میگیرند ـ میتوان گفت:
 در صورتی که قمار را به معنای قدر متیقن آنکه همراه با وثیقهگذاری است تعریـفکنیم ،گروبندی اعم از قمار بوده که برخی حاالت آنکـه طـرفین خـود در آن نقـش
دارند ،قمار نام گرفته و برخی موارد آنکه طرفین نقشی در آن ندارند ،قمـار نبـوده و
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میتوان آن را گروبندی به معنای خاص اطالق نمود.
 در صورتی که قمار را عام در نظر گرفته و وثیقهگذاری را شرط ندانیم ،گروگـذاریگاهی قرین با قمار بوده و گاهی بدون قمار تعریف میشود و در واقع بـین ایـن دو
رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است .برخی حـاالت هـم قمـار اسـت هـم
گروبندی و برخی حاالت تنها قمار یا گروبندی است.
 .2-2غرر

غرر نیز یکی از مفاهیمی است که در آن عنصر مخـاطره و احتمـال ضـرر وجـود دارد،
بنابراین تالش میشود معنای لغوی و اصطالحی آن بهصورتی که جایگاه عنصر مخاطره
در آن روشن شده و بتوان نسبت آن را با مفاهیم دیگر در این حوزه دانست ،طرح شود.
 .1-2-2معناي لغوي و اصطالحی غرر

در لغت فارسی معانی هالکت ،خطر و فریب خوردن ذکر شـده اسـت (دهخـدا،9434 ،
ج93231 ،90؛ معــین ،9424 ،ج2300 ،2؛ عمیــد ،9471 ،ج .)9275 ،2در زبــان عربــی،
معانی فریبکاری ،خطر ،خطر ناشی از جهل ،در معرض هالکـت قـرار دادن ،نقصـان و
مجهــول بــودن عاقبــت امــر آمــده اســت (واســطن و دیگــران9393 ،ق ،ج ،3ص400؛
ابنمنظور9393 ،ق ،ج ،5ص 99به بعد؛ ابن فارس9303 ،ق ،ج ،3ص479؛ عبدالرحمان،
بیتا ،ج ،4ص7؛ راغب اصفهانن9392 ،ق ،ص .)203به نظـر مـیرسـد غـرر در لغـت،
دارای معانی مختلف بوده و به تناسب مقام و موضوع بحث ،هر یک از این معانی بهکار
برده میشود.
فقیهان شیعه در مباحث متعددی از اصطالح غرر استفاده نموده و معانی متعـددی را
ذکر کردهاند .برخی بر عنصر خطر (خطر عدم وجود ،عدم دریافـت و یـا عـدم برابـری
یکی از عوضین) (نراقن9393 ،ق ،ص ،)15-14برخی بـر عنصـر جهـل موسـع (شـامل
جهل بر حصول مبیع یا صفات و مقدار آن) (انصاری9395 ،ق ،ج ،3ص )937و برخـی
بر عنصر مضیق (شامل جهل به صـفات مبیـع و مقـدارآن) (صـاحب جـواهر9303 ،ق،
ج ،22ص )477تأکید داشتهاند.
در این بین برخی (خمینی9329 ،ق ،ج ،4ص )217-212با توسعه معنـای جهـل بـه
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اندازهای که تمام مفهوم غرر را دربربگیرد مخالف بوده و التزام برخی فقها به برگرداندن
معنای غرر به معنی واحد را قابل ایراد میدانند .بعضی دیگر نیز بـر روی عـدم تسـاوی
معنای جهل و غرر توافقنظر دارند (شهید اول ،بیتا ،ج ،2ص .)943همچنین برخـی بـا
ذکر معانی احتمالی خدعه و فریب و خطر ،معنای غـرر از منظـر مشـهور شـیعه و اهـل
سنت را خطر (خطر ناشی از احتمال نرسیدن مورد معاملـه بـه دسـت منتقـلالیـه و نیـز
فقدان صفات کمی و کیفی مورد نظر و نه خطـر ناشـی از احتمـال عـدم وجـود مـورد
معامله) میدانند (خویی ،بیتا ،ج ،5ص.)220-252
از منظر حقوقی نیز ،قانون تعریف خاصی از غرر ارائه نکرده و تنهـا برخـی از مـواد
قانون مدنی را میتوان منبعث از بطالن معامله غرری دانست .مـواد ( 437در خصـوص
قدرت بر تسلیم یا تسلم مبیع)( 432 ،در خصوص معلوم بودن مبیع) و ( 459در ارتبـاط
با ذکر برخی اوصا

در مبیع کلی) قانون از این قبیل هستند .حقوقدانان نیز بـا اسـتفاده

از مباحث فقهی ،تعاریف مختلفی را از غرر ارائه کـردهانـد (جعفـری لنگـرودی،9432 ،
ص371؛ امامی ،9454 ،ج ،9ص294-292؛ کاتوزیـان ،9439 ،ج ،9ص 934-930و ج،2
ص979-931؛ عبده بروجردی ،9479 ،ص)29؛ که میتوان بازگشت همه ایـن تعـاریف
را به تعاریف فقهی و مبتنی بر عناصر جهل و خطر دانست ،هر چند عنصر فریب مـورد
اشاره قرار نگرفته است.
از منظر حقوقی ،قانون تعریف خاصی از غرر ارائه نکرده و تنها برخی از مواد قانون
مدنی را میتوان منبعث از بطالن معامله غرری دانست .مواد ( 437در خصوص قـدرت
بر تسلیم یا تسلم مبیع)( 432 ،در خصوص معلوم بودن مبیع) و ( 459در ارتباط با ذکـر
برخی اوصا

در مبیع کلی) قانون از این قبیـل هسـتند .حقوقـدانان نیـز بـا اسـتفاده از

مباحث فقهی ،تعاریف مختلفی را از غـرر ارائـه کـردهانـد (جعفـری لنگـرودی،9432 ،
ص371؛ امامی ،9454 ،ج ،9ص294-292؛ کاتوزیـان ،9439 ،ج ،9ص 934-930و ج:2
ص 979-931و عبده بروجردی ،9479 ،ص)29؛ که میتوان بازگشت همه این تعاریف
را به تعاریف فقهی و مبتنی بر عناصر جهل و خطر دانسـت ،البتـه عنصـر فریـب مـورد
اشاره قرار نگرفته است.
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 .2-2-2تحليل غرر و نسبت آن با مخاطره

با توجه به مباحث باال میتوان اینطور بیان داشت که بهکار بردن معنای واحد بـرای غـرر
متناسب با کاربردهای مختلف آن در فقه و حقوق نبوده و میتوان بسته به مقام و موضـوع
بحث ،هر یک از معانی را مورد استفاده قرار داد .برخی بر این امر تأکید کردهاند و غـرر را
در مواضع مختلف به معانی مختلفی از جمله جهـل ،خدعـه و فریـبکـاری و نیـز خطـر
تفسیر میکنند (خمینی9329 ،ق ،ج ،4ص.)211-217 ،497 ،403
اما هنوز جای سؤال وجود دارد که آیا نسبتی بین معانی مختلف غرر وجود دارد یـا
نه و اینکه آیا میتوان قدر مشترکی بین مصادیق آن یافـت؟ همچنـین معنـای خطـر یـا
مخاطره چه نسبتی با غرر برقرار میکند؟
بهنظر میرسد معانی مختلف غرر بیارتباط با یکدیگر نبـوده و مـیتـوان بـین آنهـا
ارتباط برقرار کرد .برخی از فقیهان (میرزای نائینی9394 ،ق ،ج ،2ص )327به ایـن بعـد
نظر داشته و تالش کردهاند بین معانی مختلف نسبت برقرار کنند .ایشان در جمـعبنـدی
خود راجع به معنای غرر عنصر خطر را اساسی دانسـته و بـه ایـن واسـطه بـین معـانی
مختلف ارتباط برقرار مینمایند؛ بدین صورت که سه واژه غرر ،غرّه و غـرور را کـه در
سه حر

«غ ر ر» مشترک هستند ذکر کرده با توجه به معانی آنها که بـه ترتیـب خطـر،

غفلت و فریب است ،خطر را ناشی از غفلت یا فریب میداننـد و در ادامـه نیـز مفهـوم
جهل را وارد این نسبتسنجی کرده و آن را مالزم با خطر ناشی از غفلت یا فریب قـرار
می دهند .به عبارت دیگر جهل در مواقعی که خطر وجود دارد ،مفروض است چـرا کـه
اگر علم باشد قاعده اقدام جاری بوده و خطری وجود ندارد و تنها ممکن اسـت معاملـه
از جهات دیگری مانند سفهی بودن مورد خدشه واقع شود.
بنابراین ،استعماالت مختلف غرر و معانی متعدد آن ،قابل ارتباط با یکـدیگر بـوده و
این ارتباط میتواند بر محور عنصر خطر (مخاطره) تعریف شود .ایـن نـوع برداشـت از
غرر با واقعیت بیرونی آن نیز مطابقت دارد چرا که در عموم مصادیقی کـه غـرر دانسـته
شده اند ،مخاطره (احتمال ضـرر) وجـود دارد .در واقـع هنگـامی کـه احتمـال خطـر در
حصول مورد معامله و یا اوصا
طر

کمی یا کیفی آن ،به واسطه جهل طرفین یا خدعه یک

وجود دارد ،میتوان معامله را غرری دانست .در صورت پذیرش ایـن تحلیـل ،در
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عین توجه به همه معانی ،یک مفهوم و عنصر محوری جهت تبیـین غـرر یافتـهایـم کـه
همان خطر (مخاطره) است.
 .3-2عقود احتمالی

2

عقود احتمالی ،عقودی در حقوق فرانسه است که بهدلیل ابتنای آن بـر احتمـال سـود و
زیان ،قرابت زیادی با مفهوم مخاطره داشـته و بررسـی آن مـیتوانـد در تـدقیق مفهـوم
مخاطره و چارچوب مواجهه با آن مؤثر باشد .در ادامه معنای اجمالی ایـن عقـود مـورد
طرح قرار میگیرد تا نسبت آن با مفهوم مخاطره مشخص شود.
 .1-3-2معناي لغوي و اصطالحی عقود احتمالی

در حقوق فرانسه عبارت " "Contrat aléatoireرا داریم که  Contratبه معنای عقـد یـا

قرارداد (لسانی ،9472 ،ص )932و  Aléatoireبه معانی خطرناک (پرخطر) یـا اتفـاقی،4

مبهم و مـردد ،3اتفـاقی و نـامطمئن آمـده اسـت ( Larousse de poche, 2006, p.22و
لسانی ،9472 ،ص .)92بر ایـن اسـاس مـیتـوان معـانی عقـود احتمـالی ،اتفـاقی و یـا
مخاطرهای را معادل اصطالح مذکور دانست.
قانون مدنی فرانسه ابتدا در ماده  9903تقسیمبندی عقد به عقود قطعی (مشخص) و
احتمالی را مطرح میسازد و در آن تعریف اجمالی از ایـن عقـود ارائـه مـیدهـد .مـاده
 9123به طور خاص عقود احتمالی را تعریف و مصادیق آن را ذکر کرده است:
«قرارداد احتمالی ،توافق طرفینی است که در آن آثار چه از جهت سود چه از جهـت
زیان یک یا چند نفر یا همه طر های قرارداد به یک رویـداد نامشـخص بسـتگی دارد.
مصادیق آن عبارتانداز :قرارداد بیمه ،قمار و شرطبندی ،قرارداد مستمری مادامالعمر».
بر اساس این تعریف و تعاریف مختلفی که توسط حقوقدانان فرانسوی ارائه شده است
(Juglart, 2010, p.232; Malaurie and et al., 2009, p.201; Porchy-Simon, 2006,
p.25; Benabent, 1991, p.81 & Mazeaud, 1985, p.89).

میتوان عقود احتمالی را عقود معوضی دانست که در آن:
 -9نوعی تردید و نامعلومی در اصل عایدی هر طر

و یا میزان و حدود آن وجود دارد.

 -2یک احتمال برد (دارا شدن) و یا باخت (از دست دادن) برای هـر یـک از طـرفین
وجود داشته باشد.
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 -4احتمال جزء ذات آن عقد باشد (هر چند مـوارد معـدودی اراده موجـب پیـدایش
احتمال میشود).
 -3احتمال به صورت ارادی پذیرفته شده باشد.
 -5سبب قراردادی ،وجود احتمال و خطر است نه عوضینی که مقابل هم قـرار داشـته
باشند (چون عوضین به صورتی کـه در قراردادهـای متعـار

وجـود دارد ،در ایـن

موارد قابل تصور نیست).
پس از شناخت مفهوم کلی عقود احتمالی ،باید بدانیم قـانونگـذار فرانسـه در مـواد
 9123و به بعد قانون مدنی ،برخی از ایـن عقـود مـورد پـذیرش بـوده و برخـی دیگـر
غیرقانونی و نامشروع است .بهطور مثال عقد بیمه عقدی قانونی و مشروع بـوده و قمـار
و شرطبندی ،جز در موارد استثنا ،به رسمیت شناخته نشدهاند.
 .2-3-2نسبت عقود احتمالی با مخاطره

از مباحث بیان شده در خصوص تعریف و ویژگـیهـای عقـود احتمـالی ،مشـخص اسـت
احتمال سود و زیان یا برد و باخت یکی از ارکان اصلی این عقود است .این احتمـال هرگـاه
زیاد باشد ،قانونگذار با آن با احتیاط بیشتری مواجهه کرده و در برخـی مـوارد ممنوعیـت را
در دستور کار خود قرار داده است .در واقع همانطور که ذکر آن گذشت قانونگذار فرانسـه
همه مصادیق احصاشده عقود احتمالی را مـورد شناسـایی قـرار نـداده و عقـودی کـه در آن
احتمال داراشدن و یا از دست دادن دارایی (مخاطره) به میزان قابل توجهی باال باشد و ماننـد
عقود رایج ،داد و ستد واقعی در آن متصور نباشد ،مانند شـرطبنـدی ،5ممنـوع کـرده و تنهـا
براساس مصالح دیگری برخی مصادیق را تجویز کرده است.
بنابراین ،در خصوص نسبت عقود احتمالی و مخاطره میتوان گفت عنصـر اساسـی
برخی از اقسام عقود احتمالی ـ قمار و شرطبندی ـ مخاطره بـوده و بـه ایـن دلیـل کـه
مبنای کسب یا از دست دادن دارایی در این عقود ،مخاطره (شانس) اسـت ،قـانونگـذار
اصل را بر عدم تجویز آن قرار داده است .اما در مصادیق دیگر عقود احتمالی که مبتنـی
بر مخاطره صر

(شانس) نبوده ،قانونگذار آنهـا را مشـروع دانسـته اسـت .در نتیجـه،

بخشی از عقود احتمالی مبتنـی بـر مخـاطره بـه معنـای واقعـی کلمـه بـوده و مخـاطره
ساختمان و بنای اصلی این عقود را تشکیل میدهد.
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 .3-3-2نسبت عقود احتمالی و عقود شانسی

از آنجایی که احتمال و شانس یک مفهـوم تشـکیکی و دارای مراتـب مختلـف اسـت،
ممکن است برای هر مرتبه از آن وضعیت خاصـی متصـور شـده و احکـام و مقـررات
ویژهای وضع کنیم.
ظاهراً برخی از کشورها در نظام حقوقی کامنال این مسئله را مدنظر قـرار داده و بـرای
مراتب مختلف احتمال و شانس ،وضعیت خاصی را در نظر گرفتهاند چنانکه عقود مبتنـی
بر عنصر احتمال را در دو قالبِ عقود شانسی و عقود احتمالی تعریف کـردهانـد .توضـیح
اینکه در حقوق کامنال ،تعهد احتمالی تعهدی است که منـوط بـه تحقـق یـک حادثـه در
آینده یا حادثه غیرقطعی است مانند حقالزحمه احتمالی در عقد وکالـت کـه میـزان آن بـه
نسبت نفعی که موکل خواهد داشت تفاوت میکند چون درصدی از آن نفع خواهـد بـود.
در مقابل ،شانس در حقوق کامنال به معنای بخت ،تصاد  ،فقدان رابطه علـی و معلـولی،
خطر عواقب غیرمنتظره ،غیرقابل پیشبینی یا غیرعمدی یک عمل بوده و نقطه مقابل قصـد
و طرح و امر پیشبینی شده آمده است .در نتیجه عقد شانسـی در مقابـل معاملـه تـوأم بـا
قصد و طرح و امر قابل پیشبینی قرار دارد (پیرهادی ،9477 ،ص 97و به بعد).
تفاوت بین شانس و احتمال در حقوق فرانسه و حقوق ایـران بـا ایـن عنـوان مـورد
تعریف و شناسـایی قـرار نگرفتـه اسـت ،هـر چنـد در هـر یـک از دو نظـام حقـوقی،
تفاوتهایی در احکام و مقررات مربوط به حاالت پرمخاطره در نسبت بـا حـاالتی کـه
مخاطره کمتری در آن وجود دارد ،مشهود است .در حقوق فرانسه ،دعـاوی مربـوط بـه
قمار و شرطبندی مسموع نیست .در حقوق ایران هم ایـن امـر بـه شـکل پررنـگتـری
وجود دارد .در هر دو نظام حقوقی تأکید بر معین و معلوم بودن مبیع از جهات مختلـف
را نیز میتوان از همین رو دانست.
بنابراین ،در عمل آثار تفکیک مراتب مختلف مخاطره در احکام وضعشده در نظامهای
حقوقی ایران و فرانسه نیز وجود دارد اما نه تحت عنوان تفکیک عقـود احتمـالی و عقـود
شانسی بلکه هر یک در چارچوب تعاریف ،مبانی و ادبیات خاص خـود بـه ایـن مطلـب
پرداختهاند که در ادامه پژوهش حاضر طبقهبنـدی پیشـنهادی در ایـن خصـوص در نظـام
حقوقی اسالم و ایران ،مبتنی بر مباحث مطروحه تا بهحال ،آورده میشود.
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 .3مبناي نسبتسنجی عقود و قراردادهاي مختلف داراي عنصر مخاطره

با توجه به مجموع مباحث مطرح شده در مورد مخاطره و مفاهیم قمـار ،گروبنـدی ،غـرر،
ریسک ،عقود احتمالی و عقود شانسی ،به نظر میرسد میتوان چارچوبی را ارائه کرد کـه
ارتباط همه مفاهیم با یکدیگر در آن مشخص بوده و جایگاه هر یک قابل شناسایی باشد.
آنچیزی که از میان آرای فقها ،حقوقدانان و اندیشمندان برداشت میشود آن اسـت
که هر قدر میزان خطر سود و زیان ناشی از اعمال حقوقی اشخاص ـ خصوصاً عقـود و
قراردادها ـ باالتر برود ،قانونگذار بایـد قواعـد و مقـررات ویـژهتـری جهـت مـدیریت
مخاطرات احتمالی در راستای نظمدهی به اعمال حقوقی وضع کند و نظام حقوقی بایـد
مراقبت نماید تا فضای تعامالت حقوقی اشخاص هر چه بیشتر به سوی شفافیت ـ عدم
ابهام و قابلیت محاسبهگری ـ پیشرفته که موجب اعتماد بیشتر اشخاص به آن شده و در
نتیجه موجب استحکام نظام حقوقی بشود.
در واقع هر قدر در یک نظام حقوقی ،ابهام در شناسـایی اوضـاع و احـوال حقـوقی
بیشتر باشد ،از یک سو اقبال به آن نظـام بـه دلیـل مشـخص نبـودن حقـوق و تکـالیف
اشخاص ،کمتر خواهد بود و از سوی دیگر ،نظامات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگـی آن
جامعه به سختی خواهند توانست تبعات ناشی از فعالیت اشخاص را محاسـبه نمـوده و
بر اساس آن برنامهریزی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نمایند.
بر این اساس و با این پیشفرض که نظام حقوقی اسالم ،این امکان را در اختیار قرار
داده است که عنصر مخاطره مدیریت شود ،قاعده کلی را اینگونه بیان میداریم که:
«با پررنگ شدن عنصر مخاطره ،قواعد و مقررات سختتر شدده و بدا مد
شدن میزان مخاطره قواعد و مقررات همراهی بیشتری با نهاد حقوقی مدورد
نظر خواهند مرد»

با این فرض ،میتوان سطوح مختلفی از قراردادها را متصور شـد کـه هـر کـدام بـه
میزان کم یا زیادی دارای عنصر مخاطره هستند:
 قراردادهای با مخاطره پایین و قابل چشمپوشی کامالً مـورد حمایـت بـوده و تنهـاقواعد و مقرراتی حاوی حقوق و تکـالیف اطـرا

آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

حمایت از این اعمال تمام عیار است به طوری که در صورت احراز صورت عرفـی
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و ظاهری قرارداد ،اصل بر صحت آنها است .بسیاری از قراردادهای رایج و جـاری
مانند بیع یک کاال به قیمت مشخص که عوض و معـوض ابهـام چنـدانی ندارنـد و
تسلیم آنها هم عادتا با سهولت انجام میپذیرد ،در این سطح قرار دارند.
 قراردادهای با مخاطره غیرقابل چشمپوشی مورد حمایت قانوگذار نبـوده ،امـا نظـامحقوقی آن را کامالً از دایره شناسایی خود خارج نکرده است به طوری کـه دعـاوی
راجع به آن را مسموع میداند ،مانند قراردادهایی که مور معامله در آن مبهم بـوده و
طرفین در مورد حدود و ثغور آن اختال

دارند .در این قراردادها احتمال بـه نتیجـه

رسیدن عقد وجود دارد اما نوعی ابهام در مورد اصل مـورد معاملـه یـا میـزان آن یـا
امکان تسلیم آن وجود داشته به نوعی که امکان متضرر شدن یکـی از طـرفین ،قابـل
توجه بوده و هر فرد متعارفی به آن توجه میکند.
 قراردادهای با مخاطره فـراوان کـه گـویی داد و سـتدی در کـار نبـوده و عـوض ومعوضی وجود ندارد ،سطح سوم عالوه بر اینکه مـورد حمایـت قـانونگـذار نبـوده،
مورد شناسایی نیز نیست و حتی برخی مصادیق آن نیز ممکـن اسـت جـرمانگـاری
شود مانند برخی مصادیق قمار .در این سـطح قراردادهـایی قـرار دارنـد کـه امکـان
منفعت بردن دو طر

یا امکان متضرر شـدن دو طـر

منتفـی اسـت و در عـوض

منتفع شدن یکی و متضرر شدن دیگری برآورد اولیه از این عقود است .ابهام در این
عقود ناشی از جهل به نتیجه اموری است که نفع یـا ضـرر افـراد بـه آن امـور گـره
خورده است.
بنابراین ،در میان قراردادهای مختلف ،از منظر مخاطره ،با سـطوح و انـواع مختلفـی
مواجه هستیم که هر یک وضعیت خاصی خواهند داشت .با این فـرض ،مـیتـوانیم بـه
سراغ مصادیق مختلفی که تابهحال احصا شدهاند رفته و آنها را طبقهبندی کنیم.
نتيجهگيري

بر اساس تبیین هر یک از مفاهیم در ابتـدای پـژوهش و همچنـین مبنـای بیـانشـده در
خصوص طبقهبندی قراردادهای دارای عنصر مخاطره ،میتوان اینگونه بیان داشت کـه:
در عموم قراردادها احتمال یا مخاطره عدم حصول نتایج مورد نظـر هـر یـک از طـرفین
وجود دارد و البته میزان این احتمـال و مخـاطره متفـاوت اسـت .عقـود و قراردادهـای
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صحیح کمترین مخاطره را در زمان انعقاد قرارداد داشته و این میزان مخاطره محل اعتنـا
و خدشه نخواهد بود.
برخی قراردادها با مخاطره بیشتری مواجه بوده و در آن ممکن است یکی از طـرفین
ضرر کند که میتوان آنها را ذیل وضعیت کلی «غرر» طبقهبندی کرد.
قراردادهای دیگری وجود دارد که در آن ضرر یکـی از طـرفین قطعـی بـوده و ایـن
ضرر نیز به میزان کل آورده طر

است ،که میتوان ایـن قراردادهـا را کـه بـا بیشـترین

میزان مخاطره مواجه است را تحت عنوان «قمار و گروبندی» شناسایی کرد.
در نتیجه ،سه نوع قرارداد متصور است :قراردادهای صحیح (با مخـاطره متعـار
بدون مخاطره) ،قراردادهای غرری (با مخاطره غیرمتعـار

یـا

و غیرقابـل چشـمپوشـی) و

قراردادهای قماری (با بیشترین میزان مخاطره) .این طبقهبندی را میتـوان در یـک هـرم
که میزان مخاطره از قاعده آن به سوی رأس هرم ،افزایش مییابد به نمایش درآورد:
مخاطره زیاد
عقود قماری

عقود غرری

عموم عقود رایج

مخاطره کم

در آخر باید به این مطلب اشاره نمود که سایر قراردادها را مـیتـوان بـر اسـاس میـزان
مخاطره و ویژگیهای هر یک ،در یکی از سطوح و طبقات فوق قرار داد .بر این اساس،
عقود احتمالی غیر از قمار و شرطبندی ،از منظر مخاطره همسـطح عقـود صـحیح قـرار
می گیرند .همچنین عقود شانسی به دلیل ابتنای نتیجه حاصله بر صر
در طبقه عقود قماری و گروبندی قرار دارند.

خطـر و شـانس،
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1. Risk
2. Contrat aléatoire
3. Incertain
4. Hasardeux
5. le pari
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