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چکيده
عقد احتمالی به اختصار یا به اجمال مورد توجه برخی از صاحب نظران قرار گرفته است و مثالهای متفاوتی را به عنووان مصودا
عقد احتمالی ذکر کردهاند .در بررسی این مصادیق ،معلوم میگوردد کوه اوواب متفواوتی در احتموالی بوودن ایون مصوادیق و دسوته
بندیهای مختلفی قابل طرح است .در برخی از مصادیق عقد احتمالی ،احتمال در میزان تعهد طرف عقود راه دارد .بوه عاوارد دی،ور،
میزانِ تعهد بر ذمهی شخص طرف معامله ،وابسته به امور احتمالی است .در مواردی نیز احتمال در عایداد از محل مال معوین کوه بوه
عنوان عوض قراردادی مورد توافق قرار میگیرد ،مطرح است .همچنین در بعضی از موارد ،آوردهی طرفین معلووم و معوین اسوت اموا
عایداد و نتیجهی حاصل از اجرای تعهداد ناشی از عقد ،منوط به امور احتمالی است و آثار نهایی یا غیر مستقیم عقد ،ممکن اسوت،
نسات به حالت عادی سیر امور ،کاستی یا فزونی یابد .در حقو ایران ،بیع احتمالی توس حقو دانان مورد بررسی قرار ن،رفته است.
برخی وجود چنین بیعی را منتفی دانسته و منکر آن شدهاند .به عکس ،در برخی از نظامهای حقوقی ،بیع احتمالی در قوانین ،دکترین و
رویه قضایی مطرح و با توجه به اابطهی حاکم ،صحیح تلقی شده است .مصادیقی از بیع احتمالی که در این نظامهای حقوقی مطورح
شده است ،در فقه امامیه و حقو اسالمی نیز مورد توجه بوده است اما تحت عنوان خاص بیع احتمالی مطرح ن،ردیده اسوت .عوالوه
بر این در فقه امامیه ،در برخی موارد از قایل بیع مال مجهول به امیمهی معلوم ،مصادیق و صوری مطرح شده و یا متصور بوده است
که با توجه به اابطهی بیع احتمالی ،ممکن است به عنوان مصادیق دی،ری از بیع احتمالی مطرح و اوابطهی ایون قورارداد بوا قلمورو
وسیعتری بیان گردد.
واژههاي كليدي :عقد احتمالی ،بیع احتمالی ،عقد شانسی ،عقد مخاطره ،میزان تعهد ،مقدار مایع

مقدمه
در برخی نظامهای حقوقی ،اصطالح بیع احتمالی به کار رفته است و بعضی نویسندگان آن را در مقابل بیع مغابنوهای
قرار داده و مصادیقی برای بیع احتمالی بیان داشتهاند .اما در حقو ایران ،بیع احتمالی مورد توجه قرار ن،رفته است .هور
چه برخی اجماالً به آن پرداخته ،ولی آنرا باطل میشمارند .سوال اساسی که در این مورد مطرح می شود ایون اسوت کوه
اگر در حقو ایران  -به تاع فقه امامیه -عنوان بیع احتمالی به کار نرفته است ،آیا می تووان آنورا در ایون نظوام حقووقی
پذیرفت یا نه؟ و در صورتی که مااحث مشابهی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ،مطرح شده است ،این مااحث در چه
قالاهایی بیان شده است؟ از طرفی در حقو ایران ،در مورد عقوود احتموالی نیوز مطالوب پراکنودهای مطورح و مثالهوای
متفاوتی ذکر شده است که با توجه به تفاوتهای آنها و قلمداد نمودن آن در شمار عقود موذکور ،مسوتلزم دسوته بنودی و
تایین اواب گروههای مختلف عقود احتمالی است .بررسی ایون مطالوب در اسوتخراا قاعوده یوا موالا بیوع احتموالی
* استادیار دانشکدهی حقو دانش،اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،وکیل پایه یك دادگستری.

اروری است .از این رو ،ابتدا در فصل اول ،مااحثی در خصوص معرفی و دسته بندی عقود احتمالی مطرح شده اسوت
که شامل تعریف عقد احتمالی ،تمیز آن از عقود مشابه و انواع آن با توجه به مصادیق بارزی که از سوی حقوو دانوان و
فقها به عنوان مصدا عقد احتمالی ذکر شده است .و در فصل دوم ،بیع احتمالی و مصادیق مطرح و قابل طرح آن مورد
بررسی قرار میگیرد.

فصل اول :عقد احتمالی
در بحث از عقد احتمالی ،در پنج ماحث ،ابتدا تعریف عقد احتمالی سوسس تمیوز عقود احتموالی از مووارد مشوابه ،و در
ماحث سوم انواع عقد احتمالی بر مانای مصادیق بارز آنها و سسس با معلوم شدن اواب متفاود در انواع مختلف این عقد،
در ماحثهای چهارم و پنجم به ترتیب ،استثنایی بودن عقد احتمالی و غان در عقد احتمالی را بررسی مینماییم.

مبحث اول :تعریف عقد احتمالی
قال از تعریف عقد احتمالی ابتدا ،شایسته است ،تقسیم مانای تعریف عقد احتمالی را که در فقه امامیوه مطورح شوده
است ،مرور نماییم.
در فقه امامیه ،تقسیماتی برای معامالد بیان شده (کاشف الغطوا ،،الشویم محمود حسوین ،2211 ،ص  192و - 192
دکتر سید مصطفی محقق داماد ،2811 ،ص  261و  )262و معیار جامع برای معامالد ،انشوا اسوت .یعنوی هموه از اموور
انشاییاند و به انشا ،واقع میشوند .امور انشایی اگر از تالقی دو اراده ایجاد گردد ،عقد است و اگر وقووع آن بوه طورف
واحد باشد ،ایقاع نامیده میشود .عقود نیز دو قسماند :عقود اذنی که مجانیانود و عقوودی کوه تعهود و التوزام آورنود و
معاوای محسوب میشوند .عقود معاوای نیز بر دو قسماند:
 - 2تقدیری یا احتمالی که حصول اثر آن بر تقدیر خاصی است .مثل مزارعه ،مسواقاد ،سواق و رمایوه و جعالوهی
عقدی .در جمیع عقود تقدیری ،اگر چه مُنشا ،فعالً منجز است ،لیکن (اثر آنها) بر تقدیر حصول مثالً سود در مضاربه یوا
عایداد در مزارعه و غیره (مشارکاد) ماتنی است.
 - 1عقود تحقیقی یا عقود محقق یا محدد ،در این عقود ،مُنشا ،فعالً به کل تقدیر ،منجز است .به عاارد دی،ور ،بوه هور
تقدیر که آثاری برای عقد متصور است ،با وقوع عقد ،بهطور منجز حاصل میشود .مثل بیع برای تملیوك اعیوان و اجواره کوه
برای تملیك منافع است.
برخی بهدرستی گفتهاند”:تقسیم عقود معوض به عقود بختکی (=احتمالی) و عقود محقق ،از نظر عملی ،فواید مهموی
دارد .پس از شرح اقسام آن میتوان داوری کرد که شناسایی این خانواده در میان خانوادههای حقوقی ،کاری اوروری و

 .2الزم به ذکر است که در حقو ایران ،برخی به تاع فقها ،عقود تقدیری را عقود احتمالی و عقود تعلیقی نیز نامیدهاند و موارد دی،ری از جمله ،عقد بیموه،
جعاله ،مسابقه ،و مشارکاد را به عنوان مصدا عقد احتمالی ذکر کردهاند( .دکتر سید مصطفی محقق داماد ،2811 ،ص  261و  )161و حتی برخی با ایجواد
اصطالحی اعم ،عقود احتمالی را قسمتی از عقود مخاطره دانستهاند(.جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش  821به بعد) و عوالوه بور مثالهوای
مذکور که برخی از آنها در قانون مدنی به عنوان مصادیقی از عقود معین آمده است ،مثالهای دی،ری برای عقود احتمالی ،از جمله ،قرارداد مستمری ،قرارداد
شاانی یا عقد راعی ،اجارهی شیل برای صید ماهی ،تراز و قااله را ذکر نمودهاند که در محل خود مورد بررسی قرار گرفته است .در حقو مصر عقد مقوامره
(از ریشهی قمار) نیز از عقود احتمالی محسوب شده است( .عادالرزا احمد السنهوری ،2991 ،ص )222

مفید است .کمترین فایده آن جلوگیری از تعمیم های شتابزدگان است که پیوسته میخواهند هر قاعدهی حقووقی را کوه
در عقود معوض (به ویژه در تملیكها می بینند آن را تعمیم به همهی عقود دهند .شناسوایی ایون خوانواده از عقوود ،بوه
سالمت استداللهای حقوقی و به منطق حقو  ،کمك میرساند .این به تنهوایی ارزش بسویار دارد چوه رسود بوه منوافع
حقوقی دی،ر“( .جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش  828و )822
از این تقسیم و مثالهایی که در فقه امامیه و حقو ایران برای عقود تقدیری یوا احتموالی یوا حتوی بوه عنووان مصوادیق
مشترا عقود مخاطره و احتمالی ذکر کردهاند ،اجماالً (مااحث تفصیلی در بحث انواع عقود احتمالی آمده است) بر مویآیود
که در برخی از این مصادیق ،مثالً عقد بیمه و نظایر آن ،میزان تعهداتی که برای یکی از طرفین ایجاد مویگوردد ،احتموالی و
منوط بر امر محتمل الوقوع است .مثالً در عقد بیمه ،نرخ بیمه و آنچه که بیمهگذار می پردازد ،معلوم و معوین مویشوود اموا
تعهد بیمهگر و آنچه که او باید بسردازد ،احتمالی و منوط به امور محتمل الوقوع اسوت .در مصوادیق دی،ور ،موثالً مزارعوه و
نظایر آن میزان تعهداد یا آوردهی طرفین در زمان انعقاد عقد معلوم و معین است اما با اجرای تعهداد ناشی از عقد ،آنچوه
که برای طرفین حاصل میگردد ،احتمالی و منوط به امور محتمل الوقوع است .مثالً مزارع زمین یا بذر را میدهد و عامل به
عمل خود آن را زراعت میکند (آورده و تعهداد طرفین در زمان عقد معلوم و معین است) و حصه هر یك به نحو اشواعه
معین میگردد ،اما آثاری که از عقد به وجود میآید ،یعنی مقدار محصولی که عاید مویگوردد ،احتموالی و منووط بوه اموور
محتمل الوقوعی است .در امن این تقسیم ،تلویحاً تعریف عقد تقدیری یا احتمالی به این عاوارد کلوی آموده اسوت کوه:
عاارد است از عقدی که حصول اثر آن بر تقدیر خاصی است .با توجه به این که کلمهی اثر در بر گیرندهی اثور مسوتقیم و
غیر مستقیم است ،این تعریف ،با توجه به تقسیم اولیهی مانای آن که عقود تقدیری یا احتمالی را از عقود معاواوی دانسوته
است ،میتواند شامل عقود احتمالی نو ظهور مثل بیمه و نظایر آن ،که از امور مستحدثهاند ،باشد.
به نظر برخی ،در تعریف عقد احتمالی باید گفت :عقد معوای اسوت کوه در آن مقودار دو عووض وابسوته بوه امور
نامعلومی در آینده است( .دکتر ناصر کاتوزیان ،الف ،2811 ،ص  )212با توجه به مصادیقی که در فقوه امامیوه و حقوو
ایران برای عقد احتمالی ذکر کردهاند ،بر این تعریف اشکال وارد است .اجماالً میتوان گفت ،اوالً :بهتر بوود در پرهیوز از
مسامحه گفته شود عقد معاوای است ،چون هر عقد معوای عقد معاوای نیست ،اما هر عقد معاوای عقدی معووض
است( .جلیل قنواتی ،و دی،ران ،2839 ،ص  )238ثانیاً :چنین نیست که همواره مقدار دو عوض در حوین عقود نوامعلوم
باشد .به عاارد دی،ر ،ممکن است مقدار عواین در حین عقد معلوم باشد ،اما با اجرای تعهداد ناشوی از عقود ،آنچوه
عاید طرفین میگردد ،منوط به امری محتمل الوقوع باشد .مثل عقد مزارعه و نظایر آن .یا یکی از عواین معلووم باشود،
ولی میزان تعهداد دی،ری ،منوط به حادثهی محتمل الوقوعی باشد .مثل بیمه و نظایر آن .ثالثاً :در عقودی که بوه عنووان
مصدا عقد احتمالی از سوی صاحب نظران ذکر شده است ،غالااً مقدار یکی از عواین معلوم و معین و صورفاً عووض
مقابل احتمالی است .به سخن دی،ر ،حالتی که عواین (هر دو) احتمالی باشد ،اگر چوه قابول تصوور اسوت اموا چنوین
مصداقی بیان نشده است .در هر حال ،با توجه به کلیهی مصادیق سنتی و نو ظهور مطرح عقود احتمالی ،بنا بور تعواریف
مذکور از عقود احتمالی ،میتوان گفت ،که عقود احتمالی ،طاعاً عقودی منجز و معاوای (در معنای عام) است که میزان
آثار مستقیم یا غیر مستقیم آنها ،یعنی میزان یکی از عواین یا هر دو آنها ،و یا اثر ناشی از اجرای عقود ،منووط بوه اموور
محتمل الوقوعی است.

در قانون مدنی فرانسه ،احکام عقود احتمالی ( )Le contrat aléatoireاز مادهی  2962تا  2918مقرر شده است.
مادهی  2962این قانون در تعریف عقد احتمالی مقرر میدارد ”:عقود احتموالی تووافقی معاواوی اسوت کوه آثوار آن در
خصوص عایداد یا زیانها ،خواه برای یك طرف یا طرفین عقد یا تمام آنها ،منوط به یك حادثوهی غیرقطعوی (محتمول
الوقوع) است .مثل قرارداد بیمه ،مسابقه و گروبندی ،قرارداد مستمری.“... .
در ذیل تعریف قانون مدنی فرانسه ،مصادیقی ذکر شده است که تمثیلی است .این تعریف آثار عقد را بهطوور مطلوق
مد نظر قرار داده است که میتواند شامل آثار مستقیم و غیر مستقیم گردد و از حیث توجه آثار به طرفین عقد نیز احتمال
عایداد یا زیانها را متوجه یك طرف یا طرفین عقد ،یا (و در صورد متعدد بودن) تمام آنها دانسته است .هومچنوین بوه
معاوای بودن عقد احتمالی در تعریف تصریح شده است .به نظر برخی ،ایونکوه عقوود احتموالی را از عقوود معاواوی
بدانیم محل تأمل و اشکال است .چون عقود تارعی نیز میتواند احتمالی باشد ،مثل حالتی که موهوب له در زموان عقود
نتواند مقداری را که اخذ میکند مشخص نماید( .عادالرزا احمد السنهوری ،2991 ،ص  .)221در تأیید این سوخن ،بوه
طور کلی میتوان گفت ،در عقود مجانی یا مجانی به شرط عوض نیز در صورتی که میزان مالی کوه بوه دی،وری منتقول
میگردد ،در زمان عقد قابل تعیین ناوده و طایعت آن چنان باشد که مقدار آن در آینده منوط به امور محتمل الوقوع و در
معرض کاستی یا فزونی باشد ،میتواند عقد احتمالی محسوب گردد .به عنوان مثال ،اگر کسی تمام میوههوای سوال آتوی
باغ معین خود را که مقداری از آن بدوصالح شده است ،به دی،ری هاه نماید ،مقدار میوهای که عاید موهوبله میشود،
منوط به امور محتمل الوقوع و احتمالی است .از این رو ،تعریف قوانین مواوعهای که عقد احتمالی را از عقود معاوای
دانستهاند ،محل اشکال است.
در تعریف قانون مدنی فرانسه ،به جای این که احتمال را نسات به عواین یا آثار عقد مطرح نماید ،عایداد یا زیانها
را نسات به طرف یا طرفهای عقد آورده است که ارورتی ندارد .همانطور که برخی گفتهاند ،مؤلفان حقو فرانسوه آن
حادثه آینده را درچهار چوبه شانس و بخت محصور کردهاند و به این ترتیب عقد بختکی(=احتمالی) را از حوزهی عقود
معلق خارا کردهاند و بار زحمت را از دوش مترجمان فارسی برداشتهاند( .جعفری لن،ورودی ،دکتور محمود جعفور ،ب
 ،2811ش  .)821به سخن دی،ر ،در این تعریف ،بر خالف برخی نظامهای حقوقی ،خلطی بین عقوود احتموالی و عقوود
معلق صورد ن،رفته است .این نکته در بحث از تمایز این دو عقد بررسی شده است.
در حقو مصر ،برای گریز از برخی اشکاالد ،عقد احتمالی را با توجه به عقد محدد و محقق تعریف کردهاند .از این
رو ،در تعریف عقد محدد گفتهاند ،عقد محدد عقدی است که طرفین در زمان انعقاد عقد قادر باشند ،حدودِ مقدارِ چیزی را
که می گیرند یا اعطا می کنند ،مشخص نمایند ،هر چند این مقدار متعادل نااشد .و به تاع آن در تعریف عقود احتموالی نیوز
گفتهاند ،عقد احتمالی عقدی است که طرفین در زمان انعقاد عقد نتوانند حدود مقدار آنچه را که دریافت می کننود یوا اعطوا
می کنند ،معین نمایند و این معین نمیگردد م،ر در آینده و به تاع حدوث امر غیر محقق الحصول یا مسولم الحصوولی کوه
زمان آن معلوم نیست( .عادالرزا احمد السنهوری ،2991 ،ص  289و  .)221در توایح عاارد اخیر این تعریف ،میتووان
 .2معادل ان،لیسی آن در ترجمهی معتار قانون مدنی فرانسه ( )legifrance.gouv.frعاارد است از:

Contracts of Aleatory
4
. Le contrat d'assurance = Insurance contracts
5
;. Le jeu et le pari = Gaming and betting
6
. Le contrat de rente viagère = Contracts for life annuity

گفت ،اگر شخصی با دریافت مالی ،تعهد کند که مادام العمر نفقهی کسی را بسوردازد ،موود نفقوه گیرنوده مسولحم الحصوول
است ،اما زمان آن معلوم نیست و مقدار نفقهای که پرداخت میشود ،امری احتمالی است.
در حقو کامنال ،عقد احتمالی ) (contingency contractقراردادی است که حداقل بخشوی از آن مربووط بوه
بروز یك حالت ااطراری یا احتمالی است .گاهی برای توافق با وکیلی که با توجه به احتمال موفقیت ،دستمزد خوود را
دریافت مینماید ،بهکار میرود( .دکتر بهمن آقایی ،2811،ص)822
در حقو هند ،مادهی  82قانون قراردادها در تعریف عقد احتمالی مقرر داشته است”:عقد احتمالی عقودی اسوت بورای
انجام یا ترا عملی یا چیزی ،به شرط این که حادثهای جانای نسات به آن واقع گردد یا ن،ردد“ .در شرح ایون مواده برخوی
گفتهاند ،عقد احتمالی قراردادی است که اجرای آن منوط به وقوع یا عدم وقوع یك حادثهی محتمل الوقووعِ جناوی نسوات
به چنین قراردادی است و عقد بیمه و جاران خساراد احتمالی را مصدا آن دانستهاند .عالوه بور ایون برخوی ،مثالهوایی از
عقود معلق را به عنوان مصدا عقد احتمالی ذکر کردهاند .به عنوان مثال گفتهاند اگر ”الف“ قراردادی با ”ب“ منعقد کند کوه
برابر آن فروش  21تن کتان به مالغ  11111روپیه منوط به بازگشت کشتی حامل آنها به سالمت باشد ،یا اگر ”الف“ متعهود
شود که  2111روپیه به ”ب“ بسردازد منوط به این که ”ب“ به عنوان مدیر مؤسسهی خاصی انتخاب شود ،چنین عقودی نیوز
مثل بیمه از عقود احتمالی هستند )M.C.Kuchhal, 1999, PP.,112-114( .در این تعریوف و شورح آن ،بوین عقوود
معلق و عقود احتمالی خل و خطا شده است که در بحث تمایز این دو عقد به آن پرداختهایم .در حقو غرب برخوی از
توافقها را مصدا عقد احتمالی دانستهاند که در حقو اسالمی سابقه ندارد.

مبحث دوم :تميز عقد احتمالی از موارد مشابه
در برخی نوشتهها بین مفهوم عقد احتمالی و عقد شانسی و همچنین بین عقد احتمالی و عقد معلق (از این حیث که
منوط به امر محتمل الوقوع و احتمالی است) ،خل ماحث شده است .از طرفی برخی نیز عقد مخاطره را به جوای عقود
احتمالی پیشنهاد کردهاند که خواهیم دید ،عنوانی اعم از عقد احتمالی است .از این رو ،در سه قسمت ،تمیز این موارد را
بررسی میکنیم.
گفتار اول :تميز عقد احتمالی از عقد شانسی
به نظر برخی ،عقد احتمالی ) (contrat aléatoireعقدی است که در آن تعهد متقابل باشد اما وصول عاقد بوه اثور
 .2در حقو لانان ،سابقاً اگردر قرارداد وکالت اجرد وکیل را قسمتی از مال مواوع دعوا یا ارزش آن تعیین میکردند ،قرارداد وکالت باطل محسووب موی شود،
اما با تصویب قانون تنظیم مهنه المحاماه مصوب  2922/21/28برابر نص مادهی  21این قانون ،چنین قراردادی معتار تلقی می گردد( .الدکتور محمد حسن قاسوم،
 1112ص  221و )222
 .1به عنوان مثال اصطالح  Bottomry contractsکه معادل فرانسوی آن  Le prêt à grosse aventureاست و در برخی از اصالحاد سوابق قوانون
مدنی فرانسه دیده می شود ،قرای است که برای تعمیر کشتی یا محمولهی آن داده میشود و در صورد تلف کشتی یا محموله ،امان قورض بور عهودهی
قرض دهنده است .برای .مالحظهی معنی این اصطالح ر .ا .به:
legal-dictionary.thefreedictionary.com/Bottomry
و برای مالحظهی معادل فرانسوی آن در قانون مدنی سابق فرانسه ر.ا: .
legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid

عقد ،بست،ی به بخت و اتفا دارد .مانند قمار و بیمه .آن را عقد شانسی ،عقد اتفواقی ،عقود بختکوی هوم گوینود .عقود
احتمالی از عقود مسامحه است .در برابر عقد محقق استفاده میشود مانند بیع معمولی( .جعفری لن،رودی ،دکتور محمود
جعفر ،ا ،2831 ،ص .)1261
همچنین ،گفتهاند ،عقد شانس ) (contrat aléatoireعقدی است که طرفین (ماننود عقود قموار) و یوا یوك طورف
(مانند بیمه) بر یکی از امور ذیل تراای کنند:
 )2شانس حصول یك نفع مانند شرط بندی
 )1تضمین در مقابل شانس از دست دادن چیزی ،چنانکه در عقد بیمه دیده میشوود( .جعفوری لن،ورودی ،دکتور
محمد جعفر ،ا ،2831 ،ص .)1212
در این دیدگاه ،عقد احتمالی و عقد شانسی دو عنوان مترادف ،برای یك مفهوم است .در نتیجه ،عقد قمار و بیموه را
از عقود شانسی و احتمالی دانستهاند .در اینجا اجماالً ،الزم به ذکر است که اوالً :قمار به جهت فقدان قصد انتقال مال به
طرف مقابل و به عکس قصد تملك هر دو مال مواوع قمار ،بهواقع از عقود نیست و مصادیق عقد احتمالی نیز منحصر
به بیمه نیست و احتمالی بودن عقد بیمه نیز معنی خاصی دارد که باید از سایر انواع عقود احتموالی متموایز شوود کوه در
محل خود ،این وجه تمایز را به تفصیل ،بیان خواهیم کرد .همچنین اگر در انتخاب مثال برای عقود احتموالی بوه مووارد
سنتی و مذکور در فقه (کاشف الغطا ،،الشیم محمد حسین ،2211 ،ص  192و  - 192دکتر سید مصطفی محقوق دامواد،
 ،2811ص  261و  )262و تاعاً در قانون مدنی یا نوشتههای حقوقی (جعفری لن،رودی ،دکتر محمود جعفور ،ب ،2811
ش  821به بعد -دکتر ناصر کاتوزیان ،الف ،2811 ،ص )212از جمله ،مزارعه ،مساقاد ،مضاربه ،عقد راعی ،تراز ،قاالوه،
قرارداد مستمری ،اجارهی شیل ،اجارهی کشاورزی و غیره ،عنایت شود ،خواهیم دید که وجوه تموایز عقود احتموالی (و
صحت آن) با عقد شانسی (و بطالن آن) آشکار میگردد .ثانیاً :ماهیت عقد احتمالی با قمار و عقد شانسی یکسان نیست.
از این رو ،به درستی در حقو ان،لیس ،بین این دو (عقد احتمالی و عقد شانسی ،علی الخصوص در بحث خواص بیوع
احتمالی و بیع شانسی) تفاود قایل شدهانود(P.S. Atiyah, John N. Adams, Hector Macqueen, 2001, .
)P.P. 73, 74
در حقو کامنال تعهد احتمالی ) (contingent liabilityتعهدی است که منوط به وقوع یك حادثه در آینوده یوا
حادثهی غیرقطعی است .به عنوان مثال حقالزحمهی احتمالی ( )contingent feeدر عقد وکالت با وکیول دادگسوتری،
حقالزحمهای است که اگر دعوای مطروحه موفقیت آمیز باشد یا به نحو مطلوبی در خارا از دادگاه حل و فصل گوردد،
پرداخت خواهد شد و معموالً مالغ آن معادل در صدی از نفعی است که به موکول مویرسود1999, PP. 315,926) .
(Bryan A. Garner,
کلمهی شانس ) (chanceدر حقو کامنال به معنی بخت ،تصادف ،فرصت ،مجال ،اتفاقی ،فقدان رابطهی علوت و
معلولی ،یا علیت قابل کنترل یا قابل توجیه ،نتیجهی شرای یا نیروهای نامعین یا نامعلوم ،خطر عواقب غیر منتظوره ،غیور
قابل پیش بینی یا غیر عمدی یك عمل ،نقطه ی مقابل قصد و طورح و امور پویش بینوی شوده آموده اسوت1999, PP. .
) Bryan A. Garner, 315,926و آقایی ،بهمن،2811 ،ص  .)118و معاملهی شانسی ) (chance bargainبه معنی
وارد شدن در قراردادی است که دارای واعیتها یا شرای یا مواوعاد توابع شوانس و تصوادف و بخوت نیوز باشود.

(همان ،2811 ،ص .)118
نکتهای که در تعریف شانس در حقو کامنال مد نظر بوده است ،این است که معاملهی شانسی در مقابول معاملوهی
توأم با قصد و طرح و امر قابل پیش بینی قرار دارد .از این رو ،یکی از تفاوتهای عقد شانسی مثل قمار با عقود احتموالی
مثل قااله ،تراز ،قرارداد مستمری ،قرارداد شاانی ،مزارعه ،مساقاد ،بیمه و نظایر آن در این است که در عقد شانسی مثول
قمار نه تنها قصد انشای انتقال مالی به طرف دی،ر وجود ندارد ،به عکس توا آخورین لحظوهی وقووع حادثوهی شانسوی
منوطٌبه ،مثالً افتادن تاس با شمارهی خاصی یا در مثالهای قدیمی افتادن قاپ به حالت خاصی ،هر طورف ،قصود تملحوك
مال طرف مقابل و همچنین ،حفظ مالکیت خود را دارد .و در فرض بعیدی که کسی اموال طورفین در قموار را عواوین
یکدی،ر تلقی کند ،هر طرف ،قصد جمع عوض و معوض را به نفع خود دارد و اموال دو طرف در معامله و نقل و انتقال
آنها علت و ساب یکدی،ر نیستند .از این رو ،اصل بر بطالن عقود شانسی است و به تعایر قانون مدنی اصول بور بطوالن
قمار و گروبندی و هر تعهدی که از معامالد نامشروع تولید میشود ،است .با وجود این ،ممکن است ،قانون گذار بنا به
مصالحی ،در چنین زمینههایی ،مواردی را به صورد استثنایی صحیح بداند .همانطور که قانون،ذار ایران در مواد  622و
 622قانون مدنی این اصل و استثنا را بیان نموده است .مادهی . 622م( .اصل) مقرر میدارد ” :قمار وگروبندی باطول و
دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود .همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معامالد نامشوروع تولیود شوده باشود
جاری است“ .و مادهی . 622م( .استثنا) مقرر مویدارد ” :در دوانیودن حیوانواد سوواری و هومچنوین در تیرانودازی و
شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهی قال در مورد آن رعایت نمیشود“ .در قانون مدنی فرانسه نیز این اصل و اسوتثنا
در مواد  2962و  2966بیان شده است.
بر خالف قمار و گروبندی ،در عقود احتمالی ،نظر به مصادیقی که برای آن ذکر کردهاند ،که از شمار عقوود معاواوی
(در معنای اعم) است ،قصد انشای معامله و ایجاد آثاری که با اجرای عقد ،به دو طرف بر میگردد ،وجود دارد .هومچنوین
خطر قابل پیش بینی ،مد نظر طرفین است و با علم به خطر متعارف و عقالیی موجود ،اقدام به معامله میگوردد .عوالوه بور
این ،در عرف و در انواع معمول و سنتی عقود احتمالی صحیح ،غالااً طرفین به حداقلی از مال دسوت موییابنود و در انوواع
جدید عقود احتمالی ،مثل بیمه ،یك طرف به مال و طرف دی،ر به تعهد ایمنی از خساراد ناشی از حووادث مویرسود .بوه
عاارد دی،ر ،بر خالف عقود شانسی و قمار و گروبندی ،بیمهگذار حق بیمه را پرداخت و قصد تملیك دارد و بیمهگور نیوز
با قاول ریسك ،قصد جاران خساراد بیمه گذار و تأمین آرامش خاطر او را دارد .همچنین ،در برخی از عقود احتمالی مثول
مزارعه و نظایر آن ،بر خالف عقود شانسی ،قصد معامله و احتمال عقالیی رسیدن به مقداری مال وجود دارد .در عین حال،
الزم به ذکر است ،در نظام حقوقی ماتنی بر تفکر دینی ،صرف وجود قصد معاملی برای صحت عقد احتمالی کوافی نیسوت.
به سخن دی،ر ،اگر در عقدی احتمال رسیدن به اثر مقصود ،ناچیز یا منتفی باشد ،چنین عقدی نیوز باطول اسوت و از حیوث
بطالن در شمار عقود شانسی قرار میگیرد .خواهیم دید که در عقود احتمالی ،خصوصواً در بیوع احتموالی ،شوارع شورایطی

 .2در صورتی که عقودی مثل بیع ،اجاره ،امان ،مزارعه و نظایر آن را عقد معاوای بدانیم ،در برخی موارد ،نظیر بیع ،عواین با یکدی،ر ماادله و به طرفین
منتقل میگردد ،این موارد ،مصدا مسلم عقود معاوای است .اما در عقد امان خواه نقل ذمه یا ام ذمه ،چنین نیست .همچنین در مشارکاتی مثل مزارعوه
و مساقاد ،محل و استعداد آوردهی یك طرف و عمل طرف دی،ر ،به عنوان عواین مقابل هم به طرفین عقد منتقل نمیگردد .از این رو ،معاوای در معنای
خاص ،شامل نظیر بیع است اما در معنای عام ممکن است سایر موارد مذکور و نظایر آنها را نیز عقد معاوای بدانیم.

اختصاصی برای صحت عقد احتمالی بیان نموده است و با فقدان این شرای نیز معاملهی احتمالی چون عقد شانسوی باطول
خواهد بود.
در این جا ،اجماالً الزم به ذکر است که ،در عقود احتمالی سنتی ،مثل مزارعه و نظایر آن ،تعهد طرفین در حین عقد،
یا مالی که عایداد محل آن را مواوع عقد قرار میدهند ،در لحظهی وقوع عقد معلوم است و صرفاً عایداد و منوافعی
که در نتیجهی اجرای این گونه از قرارداد به طرفین میرسد ،امری احتمالی است .این احتمال با احتمال در عقود بیموه و
احتمال و خطری که در بیع احتمالی مطرح است با آنچه که در عقود شانسی مطرح میگردد ،متفاود و متموایز اسوت و
اواب حاکم بر هر دسته از آنها ،در محل خود به تفصیل بررسی میشود .یکسان دانستن احتمال و خطور در تموام ایون
موارد ،خل ماحث و خطای در تحلیل است.
گفتار دوم :تميز عقد احتمالی از عقد معلق
در برخی از نوشتهها بین عقود احتمالی و عقود معلق از این حیث که معلقعلیه ،امری محتمل الوقوع است ،خل ماحوث
شده است .به عنوان مثال ،در حقو هند ،با وجود این که تعریف قانون از عقد احتمالی منطاق با عقد بیمه و نظایر آن است و
در بحث از تعریف عقد احتمالی به آن اشاره شد ،برخی از نویسندگان ،از طرفی قرارداد بیمه و قورارداد جاوران خسوارد در
صورد وقوع حادثهای زیانبار را به عنوان مصدا عقد احتمالی ذکر کردهاند و از سویی موارد تعلیق در وقوع عقد را نیز بوه
عنوان مصدا عقد احتمالی بیان کردهاند .و مثالً گفتهاند اگر شخص ”الف“ ده بسته کتان را به مالغ بیست هزار روپیه منوط به
این که کشتی حامل آنها به سالمت برسد ،به شخص ”ب“ بفروشد ،چنین عقدی نیز مصدا عقد احتمالی است .باید گفوت،
مثال بیمه بیتردید مصدا عقد احتمالی است اما مثال اخیر ،مصدا عقد معلق است و در عین حال ،خواهیم دیود کوه مثوال
مناسب بیع احتمالی نیز نخواهد بود(M.C.Kuchhal, 1999, PP., 112-114) .
همچنین ،برخی در حقو کامنال در مواردی که مالك مال غیر منقولی قصد تادیل آنرا به ملك دی،ری داشته باشد و
معاملهی دوم را منوط به فروش ملك خود ،در زمان معینی نماید ،این حالت را که در واقع ،وقوع معاملهی خریود ملوك
جدید ،منوط و معلق به وقوع بیع ملك موجوود آن شوخص ،در زموان معینوی اسوت ،بوه مسوامحه بیوع احتموالی تلقوی
مینمایند.(http://www.ehow.com, 1389).
برخی به درستی برآنند که تفاود مهم این دو مفهوم (عقد احتمالی و عقد معلق) در این اسوت کوه ،در عقود معلوق،
ماادلهی دو عوض بست،ی به امر نامعلوم دارد ،لیکن در عقد احتمالی ،معاواه بهطور منجز انجام میگیرد و فقو مقودار
عوض بر حسب وقوع رویدادی که مورد تراای قرار گرفته است ،تعیین میشود .وان،هی ،عقد احتمالی یکوی از اقسوام
عقود معوض (معاوای) است ،در حالی که تعلیق در بارهی تمام قراردادها امکوان دارد( .دکتور ناصور کاتوزیوان ،الوف،
 ،2811ص 212و جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش .)821
به عاارد دی،ر ،در عقد معلق ،معلق علیه امر محتمل الوقوعی است که با وقوع یا عدم وقووع آن ،عقود معلوق واقوع
میشود یا اساساً محقق نمیگردد ،اما در مااحث آتی خواهیم دید که عقد احتمالی عقد منجز و معاوای اسوت کوه امور
محتمل الوقوع ،در آثار مستقیم یا غیر مستقیم آن ،یعنی در میزان تعهد یك طرف یا طرفین عقد یا در میزان عایداتی که با
اجرای تعهداد ناشی از عقد حاصل میشود ،مؤثر است.

گفتار سوم :تميز عقد احتمالی از عقد مخاطره
برخی به جای عنوان عقد احتمالی عنوان عقد مخاطره را ترجیح دادهاند و یا برای معادل فرانسوی آن عقوود بختکوی
را به کار بردهاند و برآنند که عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده است بدون اینکه تعریفی از آن نموده یا مااحث آن را
جداگانه مدون کرده باشند( .جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ص .)118
الزم به ذکر است که کلمهی مخاطره ،در کتب فقهای اهل سنت بر خالف امامیه به کار رفته است اما آنهوا نیوز آن را
مترادف قمار یا غرر به کار بردهاند.

از این رو با این سابقه ،و برای همسویی با حقو جهانی و سایر صواحب نظوران

در فقه امامیه و حقو ایران ،بهتر است از همان اصطالح عقد احتمالی استفاده کنیم.
از این دیدگاه( ،جعفری لن،رودی ،دکتور محمود جعفور ،ب  ،2811ص  116و  )113عقوود مخواطره اعوم از عقوود
احتمالی است و عناصر آن عاارد است از:
اول -عقد مالی خواه معوض باشد یا نااشد مانند عقد امان که علم بوه مضومون عنوه و مضومون لوه و دیون موورد
امان ،شرط صحت عقد امان نیست .در همین عنصر ،عقد مخاطرهی ما با عقد بختکی در حقوو فرانسوه فور پیودا
کرده است زیرا در حقو فرانسه ،عقد بختکی عقد معوض است .پس عقد امان نوزد موا عقود مخواطره اسوت اموا در
فرانسه عقد بختکی نیست.
دوم -دخالت دادن عمدی خطر (ریسك) در عقد ،مانند بیمه عمر ،تراز ،قااله ،قرارداد شاانی.
سوم  -استقاال خطر ،مورد حاجت عمومی (= حاجت نوعی) است.
الزم به ذکر است ،بر خالف تعریف دی،ران که عقد احتمالی را مختص عقود معاوای میدانند ،با توجه به ایون کوه
عقد مخاطره مفهومی اعم از عقد احتمالی دانسته شده است ،در نتیجه ،شامل برخی از عقود معاواوی و غیور معاواوی
است .به عاارد دی،ر ،مادع اصطالح عقود مخاطره ،حتی عقد امان و رهن را به وجهی غیر معاوای تلقی کردهانود و
در شمار عقود مخاطره آوردهاند .با وجود این ،باید توجه داشت که با این گونه اصطالح سازی ،عقد مخاطره اعم از عقد
احتمالی خواهد بود که تلویحاً مورد توجه این صاحب نظر نیز بوده است( .جعفری لن،رودی ،دکتور محمود جعفور ،ب،
 ،2811ص  113و  )111و در هر حال ،ایجاد اصطالح اعم در یك علوم موا را از بررسوی ماهیوت عنووان اخوص (عقود
احتمالی) ،بی نیاز نمیکند .عالوه بر این باید توجه داشت ،در عقد امان از دین ثابت و رهن برای دین ثابت آنچوه کوه
بر عهدهی اامن قرار میگیرد ،در واقع در زمان عقد ،مقدار مشخصی است و احتمال در آن را نودارد .و عودم علوم بوه
مقدار دین مضمونبه نیز موجب احتمالی شدن عقد نیست .الاتحه برخی از حالتهای عقد امان و عقد رهن از جمله ایون
که اگر اامن یا راهن عهدهدار تأدیهی دینی ،بعالوهی سود یا کارمزد و متعلقاد آن شود ،در این حالت ،تا زمان تأدیهی
دین -که عمالً مطالاهی از اامن یا وصول از مال مرهون ،منوط به اقدام طلب کار است -مقدار نهایی طلب کم یا زیواد
خواهد شد ،و نوعی از احتمال قابل تصور است که در این نوشته قصد ورود به این حاالد خاص را نداریم.
عنصر دومی که در نظر مذکور برای عقد مخاطره قایل شدهاند ،یعنی دخالت دادن عمدی خطر و استقاال از خطر در
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مورد حاجت عمومی و نوعی ،برای تشخیص ماهیت عقد احتمالی نیز قابل تأمل و توجه اسوت .و مویتووان بور ایون
مطلب افزود که در نظام حقو اسالمی ،عقود احتمالی از جهتی با مااحث صحت معامله بوا علوم بوه غوان و معاملوه بوا
برائت از عیب زمینهی ارادی یکسانی دارد .به عاارد دی،ر ،وقتی در یك نظام حقوقی ،جایز است که اشخاص بوا علوم
به غان فاحش از بخشی از ارزش معاملی صرف نظر کنند یا با وجود عیب پنهان ،برائت از عیب ،جایز است ،بوه هموان
مانای ارادی ،اگر شخصی با علم به اینکه آنچه در عقد تحصیل خواهد نمود کاستی یا فزونی خواهد یافت ،وارد معامله
گردد ،با ارادهی خود چنین خطری را نسات به مال خود پذیرفته است و از آنجا که با علم به اسوتقاال ایون خطور رفتوه
است ،علیالقاعده نزاع یا ادعای بعدی او نیز مسموع نیست و بر این اساس ،در چنین معاملوهای قطوع ریشوهی نوزاع از
سوی یك نظام حقوقی و حکم به بطالن معامله از این حیث نیز مطرح نیست تا در نتیجه ،صحت معامله ،موردود اعوالم
گردد .الاتحه وقوع نزاع بر اساس غان در عقود احتمالی ،از دو حیث مطرح است که در بحث غوان در عقوود احتموالی و
غان در بیع احتمالی ،به تفصیل بررسی میشود.

مبحث سوم :انواع عقد احتمالی بر مبناي مصادیق بارز آنها
با بررسی مصادیقی که برای عقد احتمالی بیان شده است ،مالحظه مویشوود کوه در برخوی از ایون مصوادیق میوزان
تعهداتی که برای یکی از طرفین ایجاد میگردد ،منوط بر امور محتمل الوقوع است و در مصادیق دی،ر ،میوزان تعهوداد
دینی یا عینی طرفین ،حسب مورد ،معلوم و معین است اما با اجرای تعهداد ناشی از عقد ،آنچه که برای طرفین حاصول
میگردد منوط به امور محتمل الوقوع است .از این رو ،با توجه به این وجه تمایز ،این عقود در دو دسته و در دو قسمت
بررسی میگردند.
گفتار اول :احتمال در ميزان تعهد دینی یا عينی و مصادیق بارز آنها
در برخی از مصادیق عقود احتمالی ،میزان تعهداتی که برای یکی از طرفین ایجاد میگردد ،مثل عقد بیمه و نظایر آن،
منوط بر اموری محتمل الوقوع است .از طرفی وقتی در عقد احتمالی ،آوردهی یکی از طرفین ،منافع یوا عوین حاصول از
مال معینی است ،مثل عقد شاانی یا راعی ،چنانچه ب،وییم که میزان تعهداتی که ایجاد میگردد ،منووط بور اموور محتمول
الوقوع است ،در واقع دقحت مناسب صورد ن،رفته و مسامحه در تعایر خواهد بود و این مسامحه در بررسی مصوادیق و
خصوصاً در بیع احتمالی آشکار خواهد شد .به سخن دی،ر در دستهای از عقوود احتموالی ،تعهود یوك طورف ،عایوداد
احتمالی حاصل از محل مال معین است و به همین جهت ،میتوان تعهد او را تعهود عینوی دانسوت .از ایون رو ،در ایون
قسمت ابتدا بحث احتمال در میزان تعهد دینی و مصادیق بارز آن و سسس احتمال در میزان تعهد عینی و مصوادیق بوارز

 .2الزم به ذکر است برخی از صاحب نظران استقاال از خطر در توجیه صحت عقد احتمالی را فراتر از مااحث فو بس دادهاند و بر این باورند که اگر امر
مورد نظر و منوط به امور احتمالی در زمان عقد در واقع موجود نااشد ،هرچند طرفین آن را موجود محسوب دارند ،عقد باطل است .مثالً اگور منزلوی را بوه
دی،ری منتقل کنند تا انتقال گیرنده مادام الحیاد ماالغی (به عنوان نفقه) به ثالث بسردازد و بعد معلوم گردد که ثالث ،حین عقد فود کرده بووده اسوت ،عقود
باطل است ،اما اگر متعاقدان نظر به احتمال وقوع حادثه قال از توافق نیز داشته باشند ،عقد آنها صحیح است .به عنووان مثوال اگور کشوتی در دریوا باشود و
صاحب آن به بیمه گر مراجعه و آن را بر این مانا که خواه غر شده ،خواه غر نشده باشد ،بیمه نمایند و در لحظهی انعقاد عقد ،طرفین به سالمت یا غر
کشتی آگاه نااشند ،در این حالت عقد بیمه صحیح است ،هرچند که معلوم شود که در زمان عقد غر شده بوده است( .عادالرزا احمود السونهوری،2991 ،
ص .)222

آن مورد بررسی قرار میگیرد.
بند اول :احتمال در ميزان تعهد دینی و مصادیق بارز آن

در ذیل این عنوان در دو قسمت ابتدا بحث مفهوم احتمال در میزان تعهد و سسس مصادیق بارز آن را بررسی میکنیم.
الف) مفهوم احتمال در میزان تعهد دینی
در برخی از عقود احتمالی ،احتمال در میزان تعهد مطرح است .به عاارد دی،ر ،وقتی تعهداد ناشوی از عقود را در نظور
ب،یریم مالحظه میگردد که میزان تعهدی که بر عهدهی شخص قرار میگیرد ،تا پایان جریان عقد ،در معرض کم یا زیاد شدن
و یا حتی در معرض زوال بدون انجام تعهد یا دادن مالی به طرف تعهد یا ثالث است .عقود بیمه (در انواع مختلف آن) و عقد
مستمری در این دسته و گروه قرار میگیرند .به عنوان مثال در عقد بیمه ،بیمه گذار مالغ مشخصی را می پردازد ،اموا بیموهگور
ممکن است تا پایان جریان عقد و وقوع حوادث احتمالی ،مسئول پرداخت ماالغی کم یا مسئول پرداخت حداکثر تعهوداد و
یا با عدم وقوع حادثهای در پایان عقد تعهداد او بدون دادن مالی یا انجام تعهدی زایل گردد .در ذیل مصادیق بارز احتمال در
میزان تعهد را به اختصار مرور میکنیم.
ب) مصادیق بارز احتمال در میزان تعهد دینی
از مصادیق بارز وجود احتمال در میزان تعهد ،عقود بیمه و تعهد پرداخت مستمری است .به نظر میرسد ،با گذشوت
زمان و ابداع انواع جدید بیمه یا موارد نظیر آن نااید این مصادیق را حصری تلقی کنیم .به عنوان مثوال تعهود بوه جاوران
خسارد احتمالی (مثل این که در زمان استخدام فردی ،شخصی ملتزم گردد خسارد احتمالی ناشی از عمل مسوتخدم را
تأدیه کند) نیز امروزه رواا یافته است و گرایش به توجیه صحت آن بنا به نیاز عمومی روز افزون است .در هر حال ،در
این قسمت ،صرفاً مصادیق بارز احتمال در میزان تعهد را مرور میکنیم.
 -2عقد بیمه و احتمالی بودن آن

به نظر برخی ،در عقد بیمه حدود سود و زیان دو طرف هن،ام امضای پیمان معین نیست و بسوت،ی بوه وقووع حادثوهی
نامعلوم در آینده دارد( .دکتر ناصر کاتوزیان ،الف ،2811 ،ص  )212با وجود این ،باید توجه داشوت ،در هور عقود بیموهای،
میزان تعهد بیمهگذار و ماالغی را که باید بسردازد معلوم است .از طرفی حدود تعهداد بیمهگر یعنی سقف و کوف تعهوداد
او نیز مشخص است .در عین حال ،در این قرارداد ،میزان تعهداد بیمه گور ،یوا حتوی زوال تعهوداد او ،منووط بوه امووری
احتمالی (محتمل الوقوع) است .با وجود این ،در برخی از انواع عقد بیمه ،مثل بیمهی عمر ،بحث زوال انجام تعهداد منتفی
است .صرف نظر از این که ،در برخی از انواع بیمه ،وقتی تعهد بیمهگر جاران خسارد احتمالی است .و با حدوث حادثوهی
منوطٌبه ،ممکن است ثالث یا بیمهگذار منتفع گردد ،در این حاالد ،ممکن است با وقوع حادثه یا عودم وقووع آن ،بیموهگور
ملزم به پرداخت سقف تعهد شود -که مالغ هن،فتی است و تناسای با مالغ حق بیمهی در یافتی او ندارد -و یا هیچ نسردازد.
از این رو ،اگر عقد بیمه را به صورد موردی ،در نظر ب،یریم ممکن است غرری و باطل تلقی گردد .ظاهراً به همین جهوت
برخی در گذشته بیمهی خسارد مال التجاره در زمان حمل و بیمهی عمر و بیموهی سوالمت منوازل مسوکونی از حریوق و
امثال آن را باطل دانسته و طر دی،ری را برای نیل به مقصود از این عقود پیشنهاد نمودهانود( .سوید محمود کواظم یوزدی،
سوال و جواب،استفتائاد و آرا ،2836 ،،ص  211و  ،219سوال و جواب  821و  .)828اما در عمل با حسواب احتمواالد،
در مجموع مقرراد بیمهگری ،در عقد بیمه ،چنان رواب و ماالغ حاصله برای بیمهگر تنظیم میگردد کوه نوه تنهوا معوامالد

بیمه برای او خطری و زیان بار نیست ،بلکه عقد بیمه برای بیمهگر ،یکی از پردرآمدترین مشاغل در دنیای کنونی است.
 -1بیمهی حوادث

برابر مادهی  2قانون بیمه مصوب  3اردیاهشت ماه  ” :2826بیمه عقدی است کوه بوه موجوب آن یوك طورف تعهود
میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دی،ر در صورد وقوع یا بروز حادثه ،خسارد وارده بور او را جاوران
نموده یا وجه معینی بسردازد .متعهد را بیمهگر ،طرف تعهد را بیمهگذار ،وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپوردازد حوق
بیمه و آنچه را که بیمه میشود مواوع بیمه نامند“ .بیمه حوادث خود دارای انواع و اقسام مختلفی است.
در احتمالی بودن عقد بیمه حوادث ،باید توجه داشت که اوالً تعهد بیمه گذار معلوم و معین و مقدار ثابتی است .ثانیاً
سقف تعهداد بیمهگر نیز معلوم است .در عین حال ،اگر حادثهای واقع نشود ،در پایان قورارداد ،تعهود بیموهگور سواق
میشود .چنانچه حادثهای واقع و موجب خسارد گردد ،ممکن است میزان تعهد بیمهگر بین حداقل و حداکثر تعهوداد
او محقق گردد .از این رو ،احتمالی بودن عقد بیمهی حوادث ،در زمان انعقاد قرارداد مربوط به تعهد بیمهگر است.
 -8بیمهی عمر

برابر مادهی  18قانون بیمه” :در بیمه عمر ..مالغ پرداختی بعد از مرگ ..باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بینطرفین
معین شود“.
در احتمالی بودن عقد بیمهی عمر ،مالغ پرداختی بعد از فود بیمه گذار در موقع قراردداد بیمه به طوور قطوع تعیوین
میگردد .از این رو ،میزان تعهداد بیمهگر از ابتدا معلوم و معین است .به عکس ،میزان حق بیمه و اینکه به چوه مقودار
پرداخت خواهد شد ،منوط به عمر بیمه گذار است که ممکن است به فاصلهی کمی از انعقاد عقد بیمه ،مود اتفا افتود
و بیمه گذار حداقل مالغ مقرر را بسردازد یا سالهای متمادی عمر کند و به همان نسات ماالغ بیشتری را بسردازد .بنابر ایون
احتمالی بودن عقد ،به تعهداد بیمه گذار مربوط است که منوط به میزان عمر او است .در عمل صور مختلفی در بیموهی
عمر مطرح است که ما در این نوشته به اختصار در صدد بیان احتمالی بوودن آن و تموایز آن بوا احتموالی بوودن بیموهی
حوادث هستیم و به همین مقدار اکتفا میکنیم.
 -2قرارداد مستمری

در قانون مدنی فرانسه ،عقد مستمری از عقود احتمالی است و مواد  2961توا  2918ایون قوانون بوه احکوام عقود
مستمری شامل شرای صحت و آثار قرارداد بین طرفین عقد ،اختصاص یافته است .بوه نظور برخوی ،قورارداد مسوتمری
مواوع مواد  361تا  331قانون مدنی ایران از عقود مخاطره است( .جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش
 .)821با وجود این باید توجه داشت ،در قرارداد مستمری مواوع مواد مذکور در قانون مدنی ایران ،مال الصلح معوین و
مدد نفقه نیز معین است ،همچنین نفقه نیز باید معین باشد .حال در صورتی که ادعا گردد که صحت قورارداد مسوتمری
در صورتی است که عالوه بر تعیین نوع نفقه ،مقدار نفقه نیز باید معین باشد ،در این حالت ،احتمال یا بوه تعایور برخوی
مخاطره وجود ندارد .اما اگ ر قاول نماییم که تعیین عنووان نفقوه کوافی اسوت و مقودار آن حسوب تفواود ارزش آن در
زمانهای مختلف ،ثابت نخواهد بود ،در این صورد ،میزان تعهدِ متعهد مستمری ،بسته به تحوالد آینده ،تغییر مییابود و
در این حالت ،عقد مستمری را میتوان از عقود احتمالی محسوب داشت.
. Le contrat de rente viagère = Contracts for life annuity.
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در هر حال ،در قانون مدنی ایران ،نظر به مواد  361و  369در حاالتی که مستمری و نفقه برای مودد عمور فوردی و
پس از فود او به وارث او داده میشود ،مدد تأدیه باید معین باشد .حال در فرای کوه حکوم موادهی . 361م .را در
تعیین مدد برای مستمری امری ندانیم ،و تعیین مستمری برای مدد عمر فرد که زموان آن مشوخص نیسوت را ممکون
بدانیم ،از این حیث نیز ،از عقود احتمالی خواهد بود .الزم به ذکر است ،در قوانین استخدامی بخش دولتی و قانون کوار،
تعیین مستمری و بازنشست،ی برای مدد حیاد فرد و پس از او ،برای وراث واجد شرای وی تا زمان بقوای شورای  ،از
تعهداد قانونی است که به تاع رابطهی استخدامی ایجاد میگردد و در فرای که عالوه بر قانونی بودن تعهداد ،ریشهی
قراردادی نیز برای چنین تعهداتی در نظر گرفته شود ،این حاالد نیز مصدا بحث حاار خواهند بود .مستمری ناشی از
مسؤلیت مدنی و بر اساس حکم مقام قضایی نیز در مواد  2 ،8و  6قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است که خوارا
از بحث حاار است.
بند دوم :احتمال در ميزان تعهد عينی و مصادیق بارز آن

ممکن است یکی از عواین در عقد ،به جای تعهداد شخصی ،عایداد از محل مال معینی باشد که میزان آن منووط
به امور خارجی است .این حالت نیز مصادیقی دارد که در دو قسمت ،ابتدا مفهوم احتمال در میزان تعهد عینوی و سوسس
مصادیق بارز آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) مفهوم احتمال در میزان تعهد عینی
اگر در عقدی به جای آن که یکی از طرفین انجام امری را در مقابل دی،ری بر ذمه بسوذیرد و احتموال در ایون تعهود
مطرح گردد ،عایداد آینده مال معینی را که میزان آن عایداد ،منوط به امور خارجی اسوت و ممکون اسوت کاسوتی یوا
فزونی یابد ،به عنوان یکی از عواین تعیین نمایند ،در این حالت ،نیز عقد احتمالی خواهود بوود .از مصوادیق بوارز ایون
دسته از عقود احتمالی میتوان به قرارداد شاانی یا به تعایر فقهی آن عقد راعی و همچنین اجارهی شیل برای صید ماهی
اشاره کرد.
ب) مصادیق بارز احتمال در میزان تعهد عینی
از مصادیق بارز عقود احتمالی که احتمال در میزان تعهد عینی راه دارد ،قرارداد شاانی یا به تعایر فقهی عقد الراعی و
اجارهی شیل برای ماهی است که در این قسمت به اختصار بررسی میگردد.
 -2قرارداد شاانی یا عقد راعی

قرارداد شاانی(محمد جعفر جعفری لن،رودی ،الف ،ص  )221یا عقد الراعی صرف نظور از ماواحثی کوه در انوواع و
شروط صحت آن مطرح است ،در برخی از حاالد از عقود احتمالی است .ممکن است راعی یا شاان اجاره شوود بوه
لان یا پشم متجدد یا نسل( .فخر المحققین ،ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی ،2811 ،ص  123و
محقق الکرکی ،الشیم علی بن الحسین ،ب ،2211 ،ص  .)212به عاارد دی،ر ،در قرارداد شاانی و عقد راعوی ،عمول
راعی و شاان در حفظ و ن،هداری و تعلیف احشام ،در مقابل استفاده از شیر یا پشمی که از حیوان عاید مویگوردد و یوا
 .2برای مالحظهی ارورد ذکر و اا  3وصف در عقد الراعی ر.ا : .الطوسی ،ابوو جعفور محمود بون الحسون بون علوی الطوسوی (معوروف بوه شویم
طوسی) ،2813،ص 231
 .1و لو استأجر ...الراعی باللان ،او الصوف المتجدد ،او النسل ...،فاألقرب الجواز

نتاجی که از آنها حاصل میگردد ،قرار میگیرد .در این حالت ،عمل راعی و شاان معلوم و معین اسوت از طرفوی تعوداد
احشام نیز معلوم و معین است اما اینکه نتیجهی تعلیف احشام مثالً چاقی و افزایش وزن آنها در خاتموهی قورارداد چوه
مقدار است و خصوصاً اینکه چه مقدار شیر و پشم یا نتاا از آنها برای راعی (در مقابل تعهد او) عاید میگردد ،منوط به
امور متعدد محتمل الوقوع در آینده است .و اگر عمل راعی را عوض در نظر ب،یریم ،میزان معوض آن (عایداد حاصول
از محل مال معین) ممکن است کم یا زیاد شود و از این حیث از عقود احتمالی محسوب میگردد.
 -1اجارهی شیل برای صید ماهی

به نظر برخی ،اجارهی شیالد نیز از عقود مخاطره (و احتمالی) است .عنوان اجارهی شیالد به ویژه در شمال ایوران
زبانزد است .رودهایی که از حواشی سلسله جاال الارز سرچشمه میگیرد و پس از طوی فاصولهای نوه چنودان دراز بوه
دریای خزر می ریزند ،مأمن برای تخم گذاری ماهیان بحر خزر است .برخی صیادان یکی از رودها را اجاره میگیرنود و
بندی از نی و چوب موقت بر آن می نهند تا آب،یری پدید آید و مجمع ماهیان شود و آن،واه آنهوا را صوید کننود .مقودار
اجاره بها معلوم است .ولی در عوض چه مقدار ماهی به چنگ می آورد ،معلوم نیست .پس به عنوان عقد اجاره به علوت
غرر باطل است .ولی زیر عنوان مراااد اشکال ندارد( .جعفری لن،رودی ،دکتر محمود جعفور ،ب  ،2811ص  )118بوا
قاول صحت این عقد ،مستأجر مالغی ثابت میپردازد اما این که در مدد قرار داد چه مقدار صید بوهدسوت مویآورد در
تمام دوره های اجاره یکسان نیست و کاستی و فزونی مییابد و اگر مالغ پرداختی او را عوض قراردادی در نظر ب،یریم،
مقابل و میزان معوض آن که عایداد رودخانهی معینی است ،امری احتمالی خواهد بود.
گفتار دوم :احتمال در آثار اجراي تعهد ناشی از عقد و مصادیق بارز آن
در برخی از مصادیق عقود احتمالی میزان تعهداد و آوردهی طرفین معلوم و معین است اما با اجرای تعهداد ناشوی
از عقد ،آنچه که برای طرفین (هر دو طرف) حاصل میگردد ،منوط به اموری محتمل الوقوع است .در این قسمت ،ابتودا
مفهوم احتمال در آثار اجرای تعهد ناشی از عقد و سسس مصادیق بارز آن بررسی میگردد.
بند اول :مفهوم احتمال در آثار اجراي تعهد ناشی از عقد

به تعایری در این عقود هدف بهطور معمول سود جویی است .ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینوده بوهدسوت
میآید و حاصل کار و سرمایهی اطراف عقد است .در جوهر این اتحادها نوعی معاواه به چشم موی خوورد ،لویکن یوا
مقدمهی مشارکت است یا یکی از دو عوض احتمالی است .مانند مزارعه( ،دکتر ناصر کاتوزیان ،الف ،2811 ،ص  288و
 .)282مواردی از عقود احتمالی نظیر عقد مزارعه را تحت عنوان مشترا عقود مشارکاد نیز قورار دادهانود( .دکتور سوید
مصطفی محقق داماد ،2811 ،ص  .)261الاتحه باید توجه داشت ،عقد مشارکت مدنی به منظوور ایجواد اشواعه ،در فورض
صحت ،با این دسته از عقود مشارکاد تفاوتهایی دارد ،ولی ما در این نوشته در صدد بیان این تفاوتها نیستیم .بوه سوخن
دی،ر ،در برخی از عقود احتمالی ،میزان تعهداد و آوردهی طرفین معلوم و معین است اما با اجورای تعهوداد ناشوی از
عقد ،آنچه که برای طرفین(هر دو طرف ،نه مثل مااحث پیشین برای یك طرف عقد) حاصل میگوردد ،منووط بوه اموور
محتمل الوقوعی است ،نظیر مزارعه ،مساقاد و غیره که مصادیق بارز آن در بحث بعدی بررسی میشود.
بند دوم :مصادیق بارز احتمال در آثار اجراي تعهد ناشی از عقد

مصادیق بارز عقود احتمالی که آورده و تعهداد طرفین در زمان عقد معلوم و معین است اما طایعت عقد چنان است
که با اجرای تعهد ناشی از عقد عایداتی بهدست میآید که همواره مقدار ثابتی نیست و ممکن اسوت کاسوتی یوا فزونوی
یابد ،عاارتند از :عقد تراز ،قااله ،مزارعه ،مساقاد و مضاربه که احتمالی بودن آنها ،بوه ترتیوب در ایون قسومت بررسوی
میگردد.
 -2تراز
همانطور که برخی از حقو دانان آوردهاند (جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش  )811و با بررسوی
که از دامداران و عشایر مناطق چهار محال بختیاری ،توس ن،ارنده ،به عمل آمد ،توراز عقودی رایوج بووده اسوت .و آن
عقدی است که یك طرف تعداد معین و معلومی دام میدهد و طرف مقابل تعهد به تعلیف و حفظ و ن،هداری آنها موی
کند و منافع و نتاا دامها بنا به عرف محل بین طرفین تقسیم و معموالً تنصیف میگردد .تراز یکی از عقوود مخواطره (و
احتمالی) ،است و آن عقدی الزم است و به نظر برخی (جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،همان) با عناصر ذیل:
اول – عقدی است مالی که گونهای از تعویض در آن هست.
دوم – عقد مخاطره (و احتمالی) است زیرا در مصب تراای عاقدین ،نوعی استقاال از مخاطره دارد .نهی از غرر (در
حدیث ناوی) ناظر به عقود مغابنه است ،شامل عقود مخاطره نیست .اجاره عقد مغابنه است ،پوس بوا ذکور عنصور دوم،
اجاره از مفهوم تراز خارا شد.
.سوم – معقود علیه ،تعداد معینی دام است که از هر جهت معلوم است.
چهارم – عاقدی که مالك دامها نیست تعهد حفاظت دامها را میکند از راه تعلیف و بهداشت دامهوا و تهیوه آغول و
مأمن و مانند اینها در حدود عرف عادد.
پنجم  -قاول تعهد مالی به هر یك از صور ذیل بر حسب اختالف عرف بالد:
 )2تنصیف منافع دام (پشم ،شیر ،و مواد حاصل از آن مثل روغن ،کشك و )...بین دو طرف عقد.
 )1تنصیف نتاا دامها
 )8امان مرگ و میر دامها که حافظ دامها بر عهده میگیرد .یعنی اگور بورای حفاظوت ،صود رأس گوسوفند قاوول
میکند ،پس از ختم مدد عملکرد ،باید صد رأس بدهد به همان سن و سال که در تاریم عقد سوتانده بوود ،در عووض
این امان ،تمام منافع دامها از آن حافظ است و اگر نتایج زیادتر بود آن زیاده هم مال حافظ باشد.
در هر سه صورد مزبور غرر و خطر هست (مخاطره) و در تاریم انعقاد عقد تراز ،روشن نیست که مقدار ارزشی که
تحصیل میشود دقیقاًچه مقدار است ،پس تراز به معیار مخاطره ،عقد مخاطره است و به معیار مجهول بودن ارزشوی کوه
تحصیل میشود ،عقد بختکی(=احتمالی) است.
 -1قااله
قااله در لغت سند تعهد و یا الزامی از کار یا بدهی یا جز آن است( .فوواد افورام الاسوتانی ،2832 ،ص  )612در فقوه
اصطالح القااله ،حق القااله و مال القااله به کار رفته است .و از مصادیق آن قراردادی است که مواوع آن زموین موأخوذ
به سیف عَنوه یا درختان میوه است که حاکم آنرا به هر کس که اقدام به آبادانی کند میدهود و از محصوول آن نصوف و
غیره میگیرد و آنچه می ستاند را مال القااله یا حق القااله میگویند( .العالمه حلحی ،ابی منصور الحسون بون یوسوف بون

المطهر ا 9و ا 2و ا ،1بی تا ،صص  219و  213و  )822برخی از حقو دانان در تعریف قااله گفتهانود :عقودی اسوت
بین شرکای درخت میوه یا باغ یا زراعت .برخی از شرکا در برابر دی،ری یا دی،ران در زمانی که زراعت دانه بسته اسوت
و یا میوهی درخت رسیده است با جلب نظر کار شناس (= خرحاص) در کل مقدار محصول ،پیش از برداشت ،از حصهی
خود به نفع شریك یا شرکای دی،ر گذشت میکند و طرف او هم تعهد میکند که حصهای معین از محصول مشوترا را
به او بدهد ،یك تعهد اسقاط در برابر تعهد اثااد به صورد معاواه صورد میگیرد .عقد قااله بیع نیست زیورا در بیوع
مشتری پیش از عقد بیع ،در مایع حقی ندارد ،به عکس قااله .قااله عقدی مستقل است( .جعفری لن،رودی ،دکتور محمود
جعفر ،ا ،2831 ،ص .)1216
عقد قااله اعم از مساقاد و مزارعه است .از نظر زمان میتواند بیش از یكسال باشد و ممکون اسوت بنوا بوه توافوق
شامل حصهای از هر آنچه از زمین حاصل یا اخراا میگردد مثل علوفه نیز باشد( .برای مالحظهی نظراد فقهی ر.ا .به:
العالمه حلحی ،ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی ،ا ،1بی توا ،ص 822و محقوق الکرکوی ،علوی بون عاود
العالی ،الف ،بی تا ،ص  .)22در عقد قااله نیز آوردهی طرفین در زمان عقد معلوم و معین است و احتمالی بودن عقود از
این حیث است که با اجرای تعهد ناشی از عقد ،میزان عایداد ،مقدار ثابتی نیست و ممکن است از حالت عادی و مورد
انتظار کمتر یا بیشتر باشد.
 -8عقد مزارعه
کلمهی مزارعه در لغت از باب مفاعله و مشتق از زرع میباشد و اقتضای مشارکت را دارد مزارعوه معاملوه زموین در
برابر سهمی از محصول آن تا مدتی معلوم میباشد .مزارعه به دو نفر نسات داده میشوود ،از آن جهوت کوه یوك طورف
(مالك زمین) ،از دی،ری درخواست کار میکند و آن دی،ری (عامل در زراعت) عمل میکند( .الجاعی العواملی (الشوهید
الثانی) ،زین الدین ،بن علی بن احمد عاملی ،2891 ،ص  )132برابر مادهی . 221م”:.مزارعه عقدی است که به موجب
آن احد طرفین زمینی را برای مدد معینی به طرف دی،ر میدهد که آن را زراعت کرده حاصل را تقسیم کنند“.
عقد مزارعه نیز از جمله عقودی است که اثر ناشی از اجرای آن منوط به امور مختلف خوارجی اسوت و بوه عاوارد
دی،ر حاصل مزارعه ممکن است از حد معمول کمتر یا بیشتر باشد .از این رو ،از عقود احتمالی محسووب شوده اسوت.
آورده طرفین در مشارکت ،زمین ،بذر سایر عوامل و عمل عامل است .در مورد تعهداد و آوردهی طرفین عقد ،احتموال
راه ندارد و مطرح نیست اما نتیجهی اجرای این عمل حقوقی و آنچه عاید طرفین خواهد شد ،احتمالی است.
 -2عقد مساقاد
مساقاد در لغت از مصدر باب مفاعله از کلمهی سقی به معنای سیراب کردن است و بوا ایونکوه در عمول درخوت
کاری ،اعمال متعددی الزم است .ولی عنوان از سقی که آن نیز از اعمال الزم در این خصوص میباشود مشوتق گردیوده
است و جهت آن این است که سودمند ترین کارها در اصل این عمل ،همان آبیاری است و آن اصل که منشأ تشریع ایون
عقد واقع شده ،باغ ها و نخلستان های حجاز میباشد کوه از آب چواههوای حفواری شوده بوا هزینوهی سون،ین آبیواری
میشوند ،ولی از لحاظ شرع مساقاد معاملهای نسات به درختان در برابر سهمی از ثمرهی آنها میباشد با قیود درختوان،
مزارعه و با ذکر ”سهم“ اجارهی درختان خارا گردید ،زیرا اجاره در برابر حصهی مشاع واقع نمیگردد .منظوور از ثموره
هم معنای متعارف آن یعنی میوه است ،زیرا برخی در صحت معاملهای که مقصود از آن ،برگ و گل درخت است تردید

کردهاند .حال چنانچه این امور نیز داخل شوند ،الزم است از ثمره ،نمای درخت اراده شده باشد تا برگ و گل مقصود از
معامله را هم شامل گردد( .الجاعی العاملی (الشهید الثانی) ،زین الدین ،بن علی بن احمد عاملی ،2891 ،ص .)819
برابر مادهی . 228م ”:.مساقاد معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصوهی مشواع
معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن“ .در زمان انعقاد عقد مساقاد ،آوردهی طورفین
یعنی درخت و امثال آن از یك طرف و عمل متعارف عامل از سوی دی،ر ،معلوم و معین اسوت اموا روشون نیسوت کوه
مقدار ثمرهای که تحصیل خواهد شد دقیقاً چه میزان است ،پس مساقاد به معیار مجهول بوودن میوزان آنچوه کوه عایود
میگردد و ممکن است از مقدار عادی و مورد انتظاری که معموالً تحصیل میشود ،کمتر یا بیشتر باشود ،عقود احتموالی
است.
 -2عقد مضاربه
مضاربه عقدی است که شخص به طرف مقابل خود مالی میدهد تا در برابر سهم معینی از سود آن با آن کوار کنود و
مضاربه ممکن است گرفته شده از ”ارب فی االرض“ باشد .به این معنی که در زمین سیر کنیود و چوون عامول جهوت
تالش در تجارد و تحصیل سود اقدام به مسافرد میکند و این امر بهواسطهی درخواست صاحب مال صورد میگیرد
و در نتیجه اقدام طرفینی است ،بدین لحاظ آن را مضاربه خواندهاند .یا ممکن است که مشتق از ارب الشی ،بالشی ،به
معنای آمیختن باشد و چون هر یك از اصحاب مال و عامل در سود به مقودار معینوی شوریك هسوتند ،از ایون رو ،عقود
مزبور را مضاربه نامند .و یا ممکن است که به معنای تصرف در شی ،و تادیل و تعوویض کوردن اسوت و چوون عامول
جهت تحصیل سود در مال تصرف میکند و آن را مادل به کاال و دوباره آن را به مال دی،ور تعوویض مویکنود مضواربه
میگوید .صاحب مال ،سرمایه میدهد و عامل با آن کار میکند و سود در برابر این دو واقع میشود .بنابر این ،هر یك از
مال و عمل در قوام عقد دخالت دارند( .الجاعی العاملی (الشهید الثانی) ،زین الدین ،بن علی بن احمد عاملی ،2891 ،ص
.)122
برابر مادهی . 226م” :.مضاربه عقدی است که بهموجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دی،ور
با آن تجارد کرده و در سود آن شریك باشند .صاحب سرمایه ،مالك و عامل مضارب نامیده میشود“ .برابر مادهی 223
.م ” :.سرمایه باید وجه نقد باشد“.
در زمان انعقاد عقد مضاربه ،آوردهی طرفین یعنی سرمایه از یك طرف و عمل متعوارف عامول و مضوارب از سووی
دی،ر معلوم و معین است اما روشن نیست که مقدار سودی که تحصیل خواهد شد دقیقاً چه میزان است ،پس مضاربه به
معیار مجهول بودن میزان آنچه که عاید میگردد و ممکن است از مقدار عوادی و موورد انتظواری کوه معمووالً تحصویل
میشود ،کمتر یا بیشتر باشد ،عقد احتمالی است.

مبحث چهارم :استثنایی بودن عقد احتمالی
به نظر برخی مهمترین ویژگی عقود احتمالی استثنایی بودن این عقود نسات به قاعدهی غرر است تا جایی که بعضی
از انواع آن از سوی برخی فقیهان غیر مشروع دانسته شده است .ولی بیشتر این عقود همچون جعاله ،مسابقه و مشارکاد
از سوی شارع مشروع اعالم گردیده تا به ارورتهای اجتماعی پاسم داده شوود و زمینوهی هومیواری در سوطح جامعوه

گسترش یابد( .دکتر سید مصطفی محقق داماد ،2811 ،ص  262و  )261به تعایور دی،وری ،از آنجوا کوه نوامعلووم بوودن
عوض ،استثنا بر قواعد عمومی معامالد است و در مشارکتها تجویز شده است ،این گونه عقود تفسیر محدود میشود و
نویسندگان حقوقی تنها صورتهایی را نافذ شناختهاند که در قانون تصریح شده اسوت .بوه بیوان دی،ور اسوتناد بوه آزادی
قراردادها (ماده  21قانون مدنی) در این گروه محدود و با احتیاط انجام میشود( .دکتر ناصر کاتوزیان ،الوف ،2811 ،ص
 282و  .)282به نظر میرسد ،این سخن نویسندگان حقوقی که تنها صورتی از عقود احتموالی را کوه در قوانون تصوریح
شده است ،نافذ شناختهاند ،محل تأمل است .چون نظام حقوقی ایران محدود به قوانین مواوعه نیست .از ایون رو بهتور
است ،حداقل صورتهایی از مشارکتها که در فقه مطرح است و در زمان تدوین قانون مدنی به جهاد متعدد مورد تصریح
قرار ن،رفته است را نیز منظور داریم .به عالوه این که عقود احتمالی را استثنا بدانیم نیز محل تأمل است .بیتردید وقتوی
بطالن توافق قمار و گروبندی را اصل بدانیم ،میتوان گفت ،گروبندی در دوانیدن حیواناد سواری و هومچنوین در تیور
اندازی و شمشیر زنی ،به عنوان استثنا پذیرفته شده است .اما وقتی بحث از قواعد عمومی معامالدِ معاوای و مغابنهای
است ،ولی موارد متعددی به عنوان عقود احتمالی که دارای اواب خاصیاند و حتی میتوان ریشهی قوراردادی نیوز بوه
جهت استقاال آگاهانه از مقداری خطر که عرفاً متداول است را در آنها در نظر گرفت ،این استثنائاد در واقع در قلمروی
خاص خود میتواند یك قاعده تلقی گردد .به عاارد دی،ر ،ایون مووارد مویتوانود از جهتوی اسوتثنا و از جهتوی قاعوده
محسوب گردند .نظیر این مطلب در نظام حقو اسالمی کم نیست .به عنوان مثال ،حکم تلف مایع قال از قواض نسوات
به این قاعده که تلف باید از ملك مالك باشد ،استثنا است اما نسات به این که در همهی عقود معاوای و در تلف جوز،
(و حتی زمینههای دی،ر که فعالً محل بحث نیست) ،رعایت میگردد ،قاعدهای با قلمروی خاص خود است .به عاوارتی
از جهتی استثنا و از جهتی قاعده محسوب میگردد .لذا در سایر عقود مشوارکاد کوه در قووانین مواووعه نوام خاصوی
ندارند یا به جهت تحوالد اجتماعی و نیازهای زمانه رواا یافته است ،نمیتوان به سادگی حکم به بطالن داد .به سوخن
دی،ر ،زمین و بذر و عمل زارع در عقد مزارعه خصوصیتی ندارد که به جهوت آن خصوصویت مشوارکت در اموری کوه
عایداد آن احتمالی است ،تجویز شده باشد .همین سخن را در مورد مساقاد و نظایر آن نیز میتوان گفت که هیچ یوك
از آنها خصوصیتی نداشته است ،بلکه قاعدهای با قلمرو خاص خود قابل طرح و قاول است .از این رو ،به عنوان مثال در
عمل می بینیم پیر مرد آرایش،ر صاحب مغازهای قادر به کار نیست ،اما مغازه را در اختیار جوانی قرار میدهد تا کار کند
و در آمد را به نسات خاصی تقسیم کنند یا مالك تاکسی قادر به کار نیست و آنرا در اختیار رانندهای قرار میدهد تا کوار
کند و در آمد را به نسات بین خود تقسیم کنند و نظایر آن که امروزه در عمل فراوان است .بیتردید نمیتوان به سادگی
این قایل قراردادها را به صرف استثنا تلقی کردن عقود احتمالی ،باطل اعالم نمود.
عالوه بر این بین امور حکمی و مواوعی نیز نااید خل ماحث کرد .به سخن دی،ر ،نه تنها میتوان از احکام عقوود
مذکور در روایاد و فقه الغای خصوصیت کرد بلکه به نظر میرسد ،عقوود احتموالی و از جملوه مشوارکاد ،اوواب و
مالکاد خاصی دارند و امن این که حکم آنها در قلمرو خاص به عنوان یك قاعده ،قابل اعمال اسوت ،در عوین حوال
ممکن است مواوعاد آن نیز با گذشت زمان در کمیت و کیفیت تغییر یابد .از این رو ،این که نام عقود به کار رفتوه در
قانون را مصادیق استثنایی تلقی کنیم و حتی موارد مذکور در مااحث فقهی را منظور نکنیم ،توجیه مناسای نیست .الزم به
ذکر است ،برخی از نویسندگانی که عناوین قانونی را استثنا تلقی کردهاند ،در مواردی تمایل به خالف این نظور داشوته و

به عنوان مثال اظهار داشتهاند :اگر کسی تور ماهی گیری و قایق را در اختیار دی،ری گذارد توا مواهی ب،یورد و در آنچوه
صید میشود ،طرفین شریك باشند ،قرارداد مضاربه نیست .و در نفوذ آن اختالف است اما به نظر ایشان ،این قورارداد (و
نظایر آن مثل مغارسه یا درختکاری) نافذ و تابع مادهی  21قانون مدنی است( .دکتر ناصور کاتوزیوان ،ب ،2833 ،صوص
 896و  .)891به نظر میرسد ،اگر چنین قراردادی را از عقود احتمالی دستهی مشارکاد تلقی کنیم و تحت قاعودهای بوا
قلمروی خاص خود درآوریم ،موجهتر از تمسك به مادهی . 21م .باشد.
به تعایری ،نهی از غرر (در حدیث ناوی) ناظر به عقود مغابنه است ،شامل عقود مخاطره (احتمالی) نیست( .جعفوری
لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب  ،2811ش  .)811حتی این نویسنده ( ،الاتحه نوه بوا توجوه بوه اوواب عقوود مخواطره و
احتمالی) ،بلکه به استناد اصول و اواب آزادی اراده در اسالم (مانند المومنون عند شروطهم) عقد اجارهی کشاورزی را
که مال االجاره در آن ،بخشی از محصول باشد (و در فقه امامیه قایل به بطالن آن شدهاند) صحیح تلقی نموده یا به تعایر
خود صحت آن را بعید ندانستهاند( .همان ،ش  )812همچنین ،در توجیه احکام خاصی که دلیل لفظی دارند و مواردی را
از احکام عام خارا میکنند و این احکام خاص بر موارد مورد تردید اعمال مویگردنود و هماننود اسوتثنای لاوی تفسویر
محدود نمیگردند ،مااحث اصولی در فقه امامیه مطرح است که در بحث از استثنایی بودن بیع احتمالی مورور و بررسوی
مینماییم.

مبحث پنجم:غبن در عقد احتمالی
به نظر برخی در عقود احتمالی غان وجود ندارد( .عادالرزا احمود السونهوری ،2991 ،ص  .)222ایون نظور محول
اشکال و ایراد است .در عقود احتمالی که احتمال در آثار اجرای تعهداد ناشی از عقد است ،مثل توراز ،قاالوه ،مزارعوه،
مساقاد و مضاربه ،اگر عامل به نحو متعارف عمل نماید ،میزان حاصل و عایداد هر چوه باشود ،هویچ یوك از طورفین
نمیتواند ادعای حقی یا ادعای غان نسات به طرف دی،ر نماید .اما اگر در مورد آوردهی طرفین غانی واقع شوده باشود،
ادعای غان مسموع خواهد بود .به تعایری ،در عقد مزارعه ،برای احراز غان ،میزان واقعی ثمره که احتمالی اسوت معیوار
قرار نمیگیرد .آنچه مهم است تناسب ارزش آوردهی هر یك از دو طرف با سهم مشواع از محصوول اسوت( .کاتوزیوان،
دکتر ناصر ،ب ،2833 ،ص  )819به عاارد دی،ر ،بحث ادعای غان در صوورد عودم تناسوب آورده بوا سوهم مشواع از
عایداد ناشی از اجرای تعهداد ناشی از عقد را میتوان به طور کلوی در عقوود مشوارکت جواری دانسوت .از ایون رو،
میتوان گفت در تراز ،قااله ،مزارعه ،مساقاد و مضاربه و نظایر آن ،غان در صورد عدم تناسب آورده با سهم مشواع از
عایداد ناشی از اجرای تعهداد ناشی از عقد ،قابل استماع است اما طرفین در صورد کاستی یا فزونی عایداد از مقدار
مورد انتظار ،نمیتوانند ادعایی علیه یکدی،ر مطرح کنند .عایداد ناشی از اجرای تعهداد ناشی از عقد ،اموری احتموالی
است که طرفین با علم به احتمالی بودن آن وارد معامله میشوند و اقدام به معاملهای مینمایند که نسات به آثار آن نوزاع
و ادعای حقی بر دی،ری مسموع نیست.
در عقود احتمالی که احتمال در میزان معوض (یعنی از محل قابلیت و استعداد و منافع مال خاصی) است ،مثول قورارداد
شاانی یا عقد راعی و اجارهی شیل برای صید ماهی ،عوض از سوی یك طرف (راعوی یوا مسوتأجر) حسوب موورد ،عمول
شخص یا پرداخت مالغ معینی است و معوض یا مقابل آن ،ثمراد احشام یا ماهیوان رودخانوه اسوت و بوه عاوارد دی،ور،

قابلیت و استعداد یا منافع محل خاصی است که احتمال کاستی یا فزونی در دورهی عقد دارد .در این موارد ،ادعای غان بوه
تعادل ارزش تعهد و عمل شاان با قابلیت و استعداد و منافع عادی و معمول احشام بر میگردد ،که نسات به لحظهی انعقواد
عقد قابل طرح است .به عنوان مثال اگر تعهد و عمل شاان” ،الف“ ریال ارزش داشته باشد و معوض آن ،شیر و پشم یا نتاا
حیواناد باشد ،ممکن است عمل شاان در مقابل تمام شیر و پشم و نتاا باشد یا درصد بسیار کمی از آن به عنوان معووض
تعیین گردد ،که ارزش آن بسیار کمتر از ارزش عمل شاان ناآگاه به ارزش عمل شود ،بووده باشود و در نتیجوه ،عرفواً قابول
اغماض ناوده باشد و غان محسوب گردد .از این رو ،در چنین حاالتی ادعای غان مسموع است اما اگور ایون تعوادل عرفواً
برقرار باشد ،ولی پس از اجرای تعهداد ناشی از عقد که آثار احتمالی خواهد داشت ،در نهایت مقداری که عاید میگوردد،
کمتر از حد انتظار باشد ،ادعای غان در این قسمت راه ندارد .در مورد مثال دوم و نظایر آن نیز همین تفکیك و تفصویل در
خصوص ادعای غان قابل طرح و قاول است.
در عقود احتمالی که احتمال در میزان تعهداد است مثل بیمهی حوادث ،بیمهی عمر و قرارداد مستمری و نظوایر آن
نیز بحث غان به تفصیل قابل طرح است .به عنوان مثال اگر در عقد بیمهی حوادث آتش سووزی موال معینوی ،عرفواً یوا
حسب مقرراد ،نرخ مشخصی وجود داشته باشد ،ولی در زمان انعقاد عقد ،بیمهگر از عدم علم بیمهگوذار سوو ،اسوتفاده
کند و نرخ زیادی را تعیین کند که عرفاً قابل اغماض نااشد ،در این صوورد ادعوای غوان مسوموع اسوت اموا در موورد
احتمالی بودن تعهد بیمهگر که ممکن است حادثهای رخ ندهد و در پایان مدد ،تعهداد او زایل گوردد و عموالً در ایون
قرارداد خاص ،هیچ وجهی نسردازد یا به عکس با وقوع حادثه ،ماالغ زیادی را بابت خسارد تأدیوه نمایود ،هویچ یوك از
طرفین نمیتواند ادعای غان را در این حاالد مطرح کند و غان در این موارد راه نودارد .در موورد مثالهوای بعودی ایون
دسته از عقود احتمالی نیز تفکیك و تفصیل در مورد ادعای غان قابل طرح و قاول است.
برخی غان در بیع احتمالی را اختالفی و قایل به عدم غان در این عقود شدهاند (دکتر محمد حسن ،قاسم ،ص  88و
عادالرزا احمد السنهوری ،2991 ،ص  )222که پس از بررسی بیع احتمالی به آن خواهیم پرداخت.

فصل دوم :بيع احتمالی
بیع احتمالی مورد توجه حقو دانان ایران قرار ن،رفته است و برخی (محمد جعفر جعفری لن،ورودی ،ب ،ش ،)819
بیع را صرفاً مغابنهای و بیع احتمالی را منتفی دانستهاند .در فقه امامیه نیز عنوان خاص بیع احتمالی دیده نمیشود ،اموا در
مااحث خاصی مورد توجه بوده است .این در حالی است که در دکترین یا رویهی قضایی برخی از نظامهای حقوقی ،بیع
احتمالی مطرح وصحیح دانسته شده است .از این رو ،ابتدا در دو ماحوث ،مفهووم بیوع احتموالی ،سوسس مصوادیق آن را
بررسی و پس از تعیین اابطهی بیع احتمالی ،در ماحث سوم استثنایی بودن بیع احتمالی و در ماحث چهارم غان در بیع
احتمالی را بحث خواهیم کرد.

مبحث اول :مفهوم بيع احتمالی
به نظر برخی(،محمد جعفر جعفری لن،رودی ،ب ،ش ” )819در حقو اسالم (و تاعاً در قانون مودنی ایوران) چنوین
بیعی وجود ندارد .یعنی طرفین در عقد میدانند چه به دست آوردهاند با چه مقدار و اوصاف“.

بر خالف این نظر ،در برخی نظامهای حقوقی برآنند که بیع میتواند مغابنهای و یا احتمالی باشد .و یکی از مصوادیق
بیع احتمالی را بیع محصوالد کشاورزی که در آینده ،در محل معینی حاصل میگردد ،دانستهاند( .قاسم ،الدکتور محمود
حسن ،1112 ،ص  ،83در حقو مصر و فرانسه و برای دیدن نظر مشابه در حقو آمریکا ر.ا .بوهReuben Moor :
 )Benjamin, 2008, P16به تعایر دی،ری از حقو دانان مصری ،گاه بی پروایی و سهل ان،اری در مقدار مایع است؛
به صورتی که خریدار ملتزم به ثمن متفق علیه می شود؛ صرف نظر از مقدار مایع یا کمیت آن ،در این حالت ،اعتاار بیوع
معلق بر شرطی است که آن وجود مایع در آینده است .اگر مایع به وجود آید ،شرط محقق و بیع تمام است و مقدار مایع
هر چه باشد ،مشتری ملتزم به ادای ثمن است اما اگر مایع به وجود نیاید بیع نیز معدوم و مشتری ملتزم به پرداخت ثمون
نخواهد بود( .منصور مصطفی منصور ،2923 ،ص )26
منکرین بیع احتمالی برای ادعای خود مطالای را مطرح نمودهاند که در واقع بین علم متعارفی که برای معلوم نموودن
مایع در معامالد الزم است با بحث بیع احتمالی خل ماحث نمودهاند و به همین جهت گفتهاند :در عقود معوض موالی
مانند عقد بیع که به کلی خارا از خانوادهی عقود مخاطره (احتمالی) است ،گاه اهول عورف ،مسوامحاتی روا مویدارنود.
کسی که لحاف می خرد حشو آن را ن،اه نمیکند .کسی که خانه می خرد جوف دیوارهوا و پول هوا و نووع تیور آهون و
لولههای آب و گاز و سیم کشی بر و تلفن را بررسی نمیکند .حتی اگر کارشناس در موقع خرید خانه بوه کوار گرفتوه
شود ،مقداری از تسامح را او روا میدارد .برای جاران این کماود ،قوانین مکمل اراده را واوع کوردهانود کوه در هموهی
قوانین جهان وجود دارد .تسامح عرفی موجب نمیشود که آن بیع (مثالً) داخل در خانوادهی عقود مخاطره گردد .خطور
باید در نهاد عقد مخاطره باشد و الینفك از آن است و حال آنکه بیع هایی که تسامح عرفی در آنها نااشد ،به حود وفوور
است به ویژه در بیع محقراد( .جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ب ،2811 ،ش  869و  .)831بورخالف ایون نظور،
الزم به ذکر است که بحث بررسی نکردن جوف دیوار و تیر آهنها و سیم کشی در خانه ،مربوط به تسامح عرفی در علوم
به مایع یا به تعایر قانون مدنی مربوط به بحث معلوم نمودن مایع است و قانون،ذار علم به مایع را در حد خاصی بنوا بور
عرف کافی دانسته است و به عاارد دی،ر ،عرف و تاعاً قانون،ذار ،دقحتهایی مثول علووم ریااوی و امثوال آن را اوروری
نمیداند .در حالیکه بحث بیع احتمالی مربوط به احتمال در میزان مایع (غالااً) است .یعنی بیعی واقع میشود و مایوع آن
در آینده با دخالت عوامل خارجی ایجاد میگردد و رشد مییابد و گاه به کمال نوعی خود میرسد و ممکن است طرفین
در حین عقد از میزان دقیق مایعی که در نهایت عاید میگردد ،اطالع نداشته باشند ،اما از کاستی یوا فزونوی احتموالی آن
عالماً و عامداً صرف نظر مینمایند و با توجه به واعیت موجود و محل ایجاد مایع با علم به احتمال مقداری کاستی یوا
فزونی معامله مینمایند .سخن در این است که آیا چنین بیعی ممکن و متصور است یا نه؟ در پاسم بایود گفوت بهتورین
دلیل بر وجود چنین بیعی وقوع آن و تأیید شارع است و مثال بارز آن مااحث مفصل بیوع اثموار درختوان معوین در فقوه
امامیه و دی،ر نظامهای حقوقی است .و به نظر میرسد با قدری دقحت و ایجاد انضااط در مااحث ،مویتووان گفوت ،فقوه
امامیه بحث بیع احتمالی را عمالً (اما نه ذیل این عنوان خاص) مد نظر داشته است ،تا حدی که میتوان گفوت اگور چوه
اصل در بیع مغابنهای بودن است ،اما این اصل استثنائاتی دارد و خواهیم دید که این استثنائاد چنان است که قاعدهای با
قلمروی خاص خود ایجاد مینماید.

مبحث دوم :مصادیق بيع احتمالی
در این قسمت ابتدا مصداقی از بیع احتمالی را که صاحب نظران یا رویهی قضایی برخی از نظامهوای حقووقی آن را
مطرح نمودهاند ،بررسی میکنیم و با توجه به اابطهی بیع احتمالی ،در قسمت دوم مصادیق قابل طرح آن را که الاتحه بنوا
به سنت مااحث فقهی ،تحت عناوین دی،ری مطرح شده ،اما تابع همان اابطهی بیع احتمالی مصدا مطرح شوده اسوت
را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
گفتار اول :مصادیق مطرح شده بيع احتمالی و بيان ضابطهي آن
در حقو مصر ،به نظر برخی ،عقد بیع در اصل از عقود محدد است .چون طرفین در زمان انعقاد عقد قیمت آنچه را
که میدهند و آنچه را که میگیرند ،میدانند یا قادرند که بدانند .اما این صفت الزمهی عقد بیع نیست( .مرقس ،سولیمان،
 ،2991ص  )12در نتیجه ،بیع میتواند احتمالی باشد و این در حالتی است که تحدید مقدار مایوع یوا ثمون متوقوف بور
حادثهای غیر محقق است .اهمیت این که بدانیم بیع عقد محدد است یا احتمالی است ،در ایون اسوت کوه غوان در بیوع
احتمالی راه ندارد( .قاسم ،الدکتور محمد حسن ،1112 ،ص  .)88در حقو مصر ،برخی از آرای قضایی نیز بر آنند که
بیع احتمالی محصوالد کشاورزی آینده (که محصول آیندهی محل معینی مثالً محصول آیندهی صد درخت باغ خاصوی،
به عنوان مایع مورد معامله قرار میگیرد) در صورتی که ثمن محدد و احتمال در مقدار محصول باشد ،صحیح و مشومول
احکام موارد ممنوعه نیست( .عادالرزا احمد السنهوری ،2991 ،ص .)222
در حقو کامنال نیز مصودا بیوع احتموالی مطورح شوده اسوت(Reuben Moor Benjamin, 2008, P16).
خصوصاً این که رویهی قضایی نیز با رسیدگی به اختالف ناشی از آن عمالً آن را تایین نموده است .در حقو آمریکا ،به
تعایری ممکن است قرارداد فروش کاالیی منعقد شود که فراهم شدن آن کاال توس فروشنده منوط به یك احتمال است
که ممکن است اتفا بیفتد یا نیفتد .در پروندهای مواوع از این قرار بوده است که در یوك قورارداد بیوع محصووالد
کشاورزی که باید در زمین مشخص و معینی رشد مییافت ،و حسب معمول  111تن محصول از آن عایود مویگردیود،
مایع موجود در حال رشد این زمین معین ،به ثمن معینی معامله گردید ولی حاصل این زمین فق  11تن بود .از این رو،
اختالف شد که آیا مایع این معامله همان حاصل زمین معین است یا فروشنده مسئولیت دی،ری تا مقدار حاصل متوداول
هر ساله نیز بر عهده دارد .دادگاه امن رسیدگی اظهار داشت ،یك شرط امنی وجود دارد که چنین محصولی در زمان
مناسب (بدون این که فروشنده تخلفی کند) به وجود خواهد آمد .از این رو ،اگر یك قرارداد برای فروش سویب زمینوی
یك قطعه زمین معینی بوده که در سالهای گذشته طاق معمول چنین محصولی ( 111تن) را تولید میکرده اسوت اموا بوه
جهت آفت و زنگزدگی محصول ،فق  11تن محصول عاید و به خریدار تحویل شده اسوت ،چنوین رای داده شود کوه
فروشنده برای تسلیم بقیهی کاال مسئول ناوده است.
به تعایری ) (London international.ac.uk, 2010, pp.17-18در این معامله نقض قرارداد صورد ن،رفتوه
است ،چون این یك قرارداد مطلق برای تحویل ( 111تن) تحت هر شرایطی ناوده اسوت ،بلکوه قورارداد بورای تحویول
 .2اگر چه در فقه نظری مطرح است که غان در عقود احتمالی نیز راه دارد( .قاسم ،الدکتور محمد حسن ،1112 ،ص  .)88به نظر می رسد که در مورد غوان
در عقود احتمالی ،باید قایل به تفصیل شویم .بحث غان در عقود احتمالی از دو حیث قابل بررسی است که در محل خود بررسی شده است.
16
. Howell V Coupland, (1876) L.R.9.Q.B.462, S, C, 1q, B, D, 258 – See Also Rice V Weber, 48 III. App.573

مقداری سیب زمینی از نوع خاصی که در یك محل معینی رشد میکند ،به هر میزان که قابل تحویل باشود ،منعقود شوده
است .نکته این که اگر چه دادگاه رای داد که این یك بیع کاالی معین بوده است اما (به جهت در حال رشد بودن مایوع)
تعیین مایع (به معنی بیع کاالی معین و مشخص) ناوده است و در زمان انعقاد عقد بر چنین تعیینی توافق شده اسوت .در
نتیجه ،وقتی مایع کاالی معین ناوده است ،مواد  6و  3قانون بیع کاال در مورد آن ،قابل اعمال نیست .از این رو ،برآنند که
باید به کامنال برگشت .به عاارد دی،ر ،این تصمیم دادگاه باید این گونه تلقی گردد که چنوین مایعوی خوارا از قلمورو
قانون بیع کاال است و بنابر این ،به عنوان قاعدهای از کامنال که برابر مادهی ( 61 )1هم چنان حیاد خود را دارد و قابل
استناد است ،قرار میگیرد .از این دیدگاه ،این رأی را نااید به این مثال محدود کرد بلکوه بایود گفوت ،ایون حکوم ،در
مورد تمام قراردادهایی که مایع ،کاالی نامعینی است و از یك مناع محدود معینی حاصل میگردد ،به عنوان یوك قاعوده
قابل اعمال است(London international.ac.uk, 2010, pp.18)..
در حقو ان،لیس ،طاقه بندی انواع کاال ازحیث وجود آن در زمان عقد ،شامل کاالی موجود ،کاالی آینوده و کواالی
احتمالی است .برخی ،بیع دی،ری را موسوم به بیوع شوانس  The Sale Of Spes Or Chanceدر حقوو ان،لویس
مطرح کردهاند و معتقدند چنین بیعی با بیع احتمالی کاالی آینده از جهت ساختار (نه مواووع) متفواود و از آن متموایز
است .بنابر این ،ممکن است شخصی توافق به خرید کاالی آینده از مناع (و محل) خواص (و معینوی) کنود و بوه تعایور
حقوقی ،ریسك آن را به عهده گیرد .مثالً توافق کند ،محصول یك مزرعهی خاصی را به هر میزانی کوه عایود شوود ،بوه
قیمت معینی بخرد .چنین بیعی از حیث خطر به قمار نزدیك دانسته شده است .اما از آنجا که فروشنده در هر حال ،قصد
دریافت همان مالغ ثمن را دارد ،معلوم میشود که این معامله نمیتواند مشومول مقورراد قموار باشود .از ایون دیودگاه،
ممکن است دعوایی نظیر ( Howell V Couplandبیع محصول زمین معین) سه سواختار داشوته باشود .حالوت اول،
ممکن است مصدا بند  1مادهی  2قانون بیع کاال مصوب  2939و بیوع کواالی احتموالی باشود .یعنوی حوالتی کوه اگور
محصول بهوجود نیامد ،قرارداد ابداً الزم االجرا نمیشود و هیچ یك ازطرفین التزامی نخواهد داشت .حالوت دوم ممکون
است بیع غیر مشروطی باشد ،به این معنی که فروشنده بهطور مطلق ،متعهود تحویول کواال شوود .در نتیجوه ،او تضومین
میکند کاالیی ایجاد خواهد شد و اگر موجود نشد او مسئول و ملتزم در عدم تحویل (و متعهد به جاران خسارد) است.
و حالت سوم ممکن است بیعی به صرف یك شانس منعقد شود ،به این معنی که خریدار عهده دار ریسك واعیتی شود
که اگر کاال کالً به وجود نیاید ،در هر حال ،او عهودهدار پرداخوت ثمون باشودP.S. Atiyah, John N. Adams, ( .
).Hector Macqueen, 2001, P.P. 73, 74
این سه ساختار یا سه حالتی که در حقو کامنال برای بیع احتمالی بیان شده است ،در بیوع محصووالد کشواورزی در
حقو اسالمی مطرح نشده است ،اما میتواند در تحلیل و دسته بندی قضیه در حقوو اسوالمی کموك نمایود .بور خوالف
حقو کامنال ،در حقو اسالمی برای صحت بیع آیندهی محصوالد کشاورزی از محل یا مکوان خواص و معوین ،تحوت
عنوان بیع اثمار شرایطی را بیان نمودهاند .از جمله این که باید حداقل قسمتی از مایع بدوصالح شده باشد یا اگر بدوصوالح
نشده باشد و قصد بیع آیندهی محصول کشاورزی از محل خاصی باشد ،بیع آن را برای بیش از یكسال صوحیح و در غیور
 .2برای توایح بیشتر در مورد این رأی ر.ا: .
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این صورد ،چنین بیعی را اساساً باطل دانستهاند .به عاارد دی،ر ،در این حاالد توافق طورفین و قاوول ریسوك از سووی
خریدار نیز نمیتواند موجب صحت بیع باشد .به سخن دی،ر ،اگر شرای صحت بیع اثمار فراهم نااشود ،بوه جهوت پوایین
بودن احتمال رسیدن به مایع ،اساساً بیع باطل خواهد بود .توایح این که از نظر فقیهان امامیه ،بیع اثمار ممکن است قاول از
ظهور و بدوصالح و یا بعد از آن باشد .فقها بیع ثمره بعد از بدوصالح را به استناد روایاتی صحیح دانستهاند( .المولی احمود
المقدس االردبیلی ،2222 ،ص .)113
برخی از فقها ،صحت بیع را منحصر به ثمورهی شوجره ،بعود از بودوصوالح ندانسوته و آن را بوه طوور کلوی شوامل
محصوالد کشاورزی دانستهاند( .المولی احمد المقدس االردبیلی ،2222 ،ص .)119
بیع ثمره به صورد سلم ،با بیع ثمرهی قال و بعد از بدوصالح و حاصل نما شدن آن ،تفاود ظریفی دارد که در بیوع
اثمار ،در واقع محل کشت و زرع و ثمره ،معین است.
بر این اساس ،در فقه امامیه ،در بیع اثمار ،محل بحث ،قال یا بعد از ظهور محصول (بدوصالح) بر درخت یا بوتوهی
موجود ،بوده است .و عدهای فروختن میوه روی درخت ،قال از بروز و نمودار شدن آن برای یك سال بدون اومیمه را
جایز ندانستهاند ،اما فروش برای دو سال و بیشتر و یا با امیمه را جایز میدانند .در عین حوال ،بعود از نموودار شودن
آنها -چنان چه صالح آنها آشکار شده باشد -بیع آن را بدون اشکال و جایز دانستهاند .بنابراین نظر ،حتی اگور بعضوی
از میوههای باغ نمودار شده باشد ،فروختن تمام میوهی آن  -چه میوههای موجود و چه میوههای دی،ری که در آن سوال
میآورد جایز است ،خواه درخت یکی باشد یا بیشتر و خواه جنس میوه مختلف باشد ،خواه یکی و فروختن کشوت در
حالی که بذر است ،قال از نمودار شدن کشت -را جایز ندانستهاند .اما صلح آن را موجه تلقی کردهاند و فروختن خوشه
قال از نمودار شدنش و بسته شدن دانهاش را جایز ندانسته ،اما بعد از بسته شدن آن را جایز میدانند ،چوه دانوه آشوکار
باشد مثل جو یا پوشیده باشد مانند گندم ،همچنین بیع صیفی و سازیجاد مثل خیار و بادنجان و خربوزه و ماننود آنهوا
قال از ظهورشان را جایز ندانستهاند ،ولی بعد از بسته شدن و ظهور آنها و با مشاهدهی بعضی و حتی با مشاهده نکردن
بعضی از آنها در زیر برگ ها را جایز شمردهاند .حال اگر نظیر هویج ،سیب زمینی و شلغم باشود کوه مقصوود قسومتی
است که زیر زمین پوشیده است ،قال از در آوردن را مشکل دانستهاند ،اما باطل اعالم نکردهاند .موارد دی،ری ،مثل پیواز
که قسمت ظاهر آن هم مقصود است ،فروش قسمت نمایان آن به تنهایی و با ریشه نیز جایز دانسته شده اسوت( .السوید
روح اهلل الموسوی ،االمام الخمینی ،2861 ،صص  229 ،223و .)222
از عااراد مذکور بر میآید که وقتی محصول در قسمتی بدوصالح شده است ،یا بیع محصولِ محل خاصی ،برای بویش
از یكسال یا حتی بیع محصول ،قال از بدوصالح برای یكسال ،همراه با امیمه ،صحیح تلقی شده است ،در واقع مقصوود
رسیدن به حداقل ،مقداری از مایع است .و در این حاالد ،بهدست آوردن مقداری از مایع ،بنا به عورف و عوادد یوا مسولم
است یا توأم با احتمال باال است .حال در حالت صحت بیع ،نظیر آنچه که در حقو کامنال مطورح شود ،مویتووان گفوت،
ممکن است توافق طرفین عالوه بر حالت مطلق ،مقید به تعهداتی باشود .موثالً بوایع حصوول مقودار معینوی از محصوول را
تضمین کند .صحت چنین تضمینی باید در محل خود به تفصیل بررسی گردد .ممکن است در بیع تصریح گوردد کوه بوایع
اامن حصول محصول نیست .در این حالت ،با وجود شرای صحت چنین بیعی ،هور گونوه ادعوایی از سووی خریودار در
مورد مقدار مایع ،غیر قابل استماع است .او خود با علم به طایعت احتمالی مایع ،میزان آن را هر آنچه باشود پذیرفتوه اسوت.

عالوه بر این در حالت سکود طرفین نیز بنا به طایعت مایع ،و نظر به صحت بیع اثمار در زمان بدوصالح ،شرط امنی بور
این که میزان مایع هر چه باشد بر عهدهی خریدار است ،متصور است و با فراهم بودن شرای صحت بیع ،هر گونه ادعوایی
از سوی خریدار با علم نوعی به احتمالی بودن مقدار مایع ،قابل قاول نخواهد بود .بحث ادعای غوان در چنوین بیعوی ،امور
دی،ری است که در محل خود بررسی شده است.
گفتار دوم :مصادیق قابل طرح بيع احتمالی
در فقه امامیه ،در بحث از بیع مجهول به امیمهی معلوم ،مطالای مطرح است که به نظر میرسد پارهای از آنها مورتا بوا
بیع احتمالی است .اجماالً به عنوان زمینهی بحث ،الزم به ذکر است ،به نظر برخی ،در عدم جواز بیع مجهول ،بین ام معلووم
به آن یا عدم ام معلوم فرقی نیست .چون ام معلوم به آن موجب خروا آن از جهل نمیشود و مجمووع آن نیوز مجهوول
میشود .و معنی مجهول چیزی نیست که تمامی اجزای آن مجهول باشد و بر این مطلب امووری متفورع اسوت .بنوا بور قوول
مشهور -2 :بیع سمك اآلجام هرچند مملوا باشد به جهت جهالت جایز نیست ،هرچند که چیوزی مثول قصوب یوا غیور آن
امیمهی مایع شود -1 .بیع شیر در پستان حیوان صحیح نیست ،هر چند که چیزی از آن دوشیده شده باشود و اومیمهی آن
گردد یا غیر آن[ .الطهوری(نوروزی) ،صاد  ،2229 ،ص .]163
قول دی،ری نیز قایل به صحت بیع مجهول به امیمهی معلوم است و برخی نیز قایل به تفصیل هستند ،به این صورد که
ممکن است مجهول مقصود باالستقالل یا منضم به معلوم باشد و ممکن است که مجهول تابع باشد .در حالت اول باطل و در
حالت دوم صحیح تلقی شده است( .النجفی الخوانساری ،الشیم موسی بن محمد ،تقریراد المیورزا محمود حسوین النوایینی،
 ،2812ص  )219چون جهالتِ تابع ،موجب غرر نمیشود و عرفاً صد اسم مجهول بر مایع مطرح نیست تا مشمول اجمواع
بر عدم جواز بیع مجهول شود .عالوه بر این اکثر حاالتی که مایع معلوم تلقی میگردد ،برخوی از اجوزای آن مجهوول اسوت.
(الطهوری (نوروزی) ،صاد  ،2229 ،ص  )131برخی نیز انضمام معلوم به مجهول را در حالتی که به صوورد شورط اومن
عقد باشد ،صحیح و چنانچه قید عقد باشد باطل تلقی کردهاند[ .غروی االصفهانی(کمسانی) ،الشیم محمد حسوین ،2221 ،ص
.]819
آنان که قایل به صحت بیع مجهول به امیمهی معلوم شدهاند ،برآنند که مشهور بین متقدمین ،صحت این بیع اسوت
و دلیل آنها اخاار مستفیضه وارده در مسایل سمك (ماهی) و لان (شیر) و غیر آن است[ .الطهووری (نووروزی) ،صواد ،
 ،2229ص  ]131از مواردی که مستنداً به احادیث ،به عنوان بیع مجهول به امیمهی معلوم صوحیح تلقوی مویشوود ،در
برخی از موارد که مایع در آینده رشد مییابد و مقدار آن منوط به اموری است که بهطور عادی ممکن است موجب کوم
یا زیاد شدن مقدار معمول و متداول آن گردد ،مثل بیع شیر آیندهی حیوان ،بیع پشم آینده گوسفند و حمل آینده یك گله
گوسفند و نظایر آن ،به عنوان مصادیق بیع احتمالی قابل طرح است که در ذیل مطرح میگردد ،ولی برخوی از مووارد را،
اگر چه به ظاهر میتوان احتمالی تلقی کرد اما با دقحت در این موارد ،خواهیم دید که اابطهی احتمالی بودن در آنهوا راه
ندارد .به عنوان مثال وقتی قسمت معلوم مایع ،قصب (نی های یك زمین معین) یا سمك (قطعه یا قطعاتی از ماهی صید
شده از برکهی معینی) است و قسمت مجهول آن ،ماهیان در برکه است ،به واقع مقدار مایع در لحظهی انعقاد عقود بیوع،
موجود است و احتمالی بودن میزان مایع و کاستی و فزونی آن در واقع مطرح نیست بلکه امری است که به علم و جهول

طرفین مربوط است .در نتیجه ،احتمال کم یا زیاد شدن در مایع راه ندارد .به عاارد دی،ر ،میزان مایع منووط بوه امور یوا
امور خارجی نیست .اما در مواردی مثل بیع شیر حیوان تا زمان قطع آن در دورهای که شیر میدهد ،یا بیع پشم آن بورای
دورهی آینده یا بیع برههای یك گله ،در فصل واع حمل آتی که صحت آنهوا مسوتند بوه احادیوث اسوت ،مویتوانود از
مصادیق قابل طرح به عنوان بیع احتمالی مورد بحث قرار گیرد که در این قسمت به این موارد میپردازیم.
 -2بیع شیر آیندهی حیوان
از مصادیق قابل طرح به عنوان بیع احتمالی ،بیع شیر آیندهی حیوان است .بنا به موثقهی سماعه از ابی عاداهلل(ع) ،از
امام سوال میشود از بیع شیری که در پستان حیوان است .فرمودند :خیر م،ر ظرفی دوشیده شود و آن ظرف شیر و آنچه
در پستان حیوان است را به ثمن مسمی معامله نمایند و اگر در پستان حیوان چیزی نااشد ،در ظرف چیزی موجود است.
در روایت دی،ری از امام سوال میشود در مورد مردی که احشامی دارد و شیر آنهوا را بوه غیور کیول موی فروشود .موی
فرمایند بله تا زمان قطع شیر یا چیزی از آن بالاشکال است[ .الطهوری(نوروزی) ،صاد  ،2229 ،ص .]138
الزم به ذکر است که بیع شیر حیوان در پستان تا زمان قطع آن به این صورد که تا پایان آن دوشیده شود ،مویتوانود
شامل شیر موجود در پستان حیوان و یا شیر حیوان تا پایان دورهای که بنا به طایعوت آن حیووان ،شویر مویدهود ،باشود.
حالت اول شیر موجود است که صرفاً طرفین عقد علم شخصی به آن ندارند و به اتکای عرف و علم نووعی (کوه موورد
تأیید شارع قرار گرفته است) ،آن را مایع قرار میدهند و این که احتمال دارد شیر از حد انتظار کم یا زیاد باشد ،در واقع
به امر خارجی دی،ری منوط نیست و به مسامحه ممکن است با توجه به علم و جهل طرفین احتمالی تلقی گردد و بهتور
است با دقحت اساساً احتمالی محسوب ن،ردد .این حالت ،در فقه بیشتر مورد توجه قرار گرفته اسوت و مااحوث مفصولی
برای تطایق صحت آن با قواعد بیع مغابنهای صورد گرفته است که نقد و بررسی آن از محل بحث ما خارا اسوت اموا
در حالت دوم که شیر حیوان در دورهی شیر دهی آن مورد معامله است ،میزان شیر و مایع ،منوط بوه عوامول خوارجی و
نوع و محل تعلیف و شرب به موقع و غیره است و میزان و مقدار مایع احتمالی است و این حالت از بیع شیر حیوان در
فرض اطال حدیث و با توجه به رواا آن خصوصاً در مناطق عشایری ،با قاوول صوحت آن ،مصودا بیوع احتموالی
است .برخی از محشین بر مکاسب شیم انصاری ،با دقحت و به درستی ،روایت دوم را با توجه به تجویز بیع شویر حیووان
در پستان تا زمان انقطاع ،محمول بر عدم ارورد امیمهی مقداری از شیر دانستهاند( .االیروانی الغوروی ،میورزا علوی،
 ،2839ص .)122
در هر حال ،جمع دو روایت ،که در یکی به ظاهر وجود مقداری از شیر به عنووان بخشوی از مایوع را الزم دانسوته
است و دی،ری که چنین چیزی را الزم نمیداند ،بنا به اابطهی بیع اثمار میسر به نظر میرسود .بوه عاوارد دی،ور اگور

 .2حدیث مذکور در مقام اهمال یا اجمال ناوده و در مااحث فقها ،مسلم است که قیدی بر آن وارد نشده است ،از این رو ،می توان گفت ،اموام(ع) در مقوام
بیان تمام مراد بوده است و قدر متیقن در مقام تخاطب نیز مطرح ناوده و به عاارد دی،ر ،مقدماد حکمت برای تمسك به اطال کالم فراهم است.
 .1گفته شد به ظاهر ،چون در حدیث ،تعیین مقدار شیر دوشیده شدهی موجود در کاسه را نیز الزم ندانستهاند .این مطلب مورد توجه برخی از محشوین مکاسوب
قرار گرفته است .ر.ا .به :االیروانی الغروی ،میرزا علی ،2839 ،ص  :122از این دیدگاه ،این روایاد (ثالث در مورد شیر حیووان ،سومك فوی اآلجوام و پشوم و
حمل حیوان) در جهل به حصول مایع صریح است ،بدون این که نیازی به استدالل باشد .چون خود امیمهها ،به فورض مکیول و مووزون بوودن ،از ایون حیوث
مجهولاند و نمی توانند در تصحیح بیع مجهول اثری داشته باشند .اگر چه برخی خواستهاند این روایاد را در قالب بیع مجهول به امیمهی معلوم توجیوه کننود،
اما در واقع از قایل ام مجهول به مجهول است.

مانای بیع اثمار را مورد توجه قرار دهیم ،اابطهی جمع این دو روایت بهدست خواهد آمد.
در بیع اثمار برای یكسال ،بدوصالح ،حداقل در قسمتی از محل ثموره ،الزم اسوت .ولوی بورای بویش از یوكسوال
ارورد ندارد .حصول ثمره در بیع ،برای یكسال قال از بدوصالح ،حسب عادد منوط به عوامل خارجی است و گواه
مثالً با سرمازدن درختان ثمرهای عاید نمیشود یا بسیار ناچیز خواهد بود ،درحالی که با بدوصالح ،حداقل در قسمتی از
ثمره ،معموالً زمان بیع از سرمازدگی عادی فاصله دارد و سرمای احتمالی یا شدید نیست یوا موجوب زوال محصوول بوه
مقدار زیاد نخواهد شد و احتمال رسیدن به مایع تا حد نزدیوك بوه انتظوار از معاملوه ،بواال اسوت .در بیوع ثموره ،بودون
بدوصالح ،برای بیش از یكسال نیز این احتمال (رسیدن به مایع) عادتاً باال است و به همین جهت بیع آن صحیح است.
در اینجا نیز نظیر همان مانا میتوان گفت ،در بیع شیر حیوان برای یكبار دوشیدن تا زمان قطع آن ،با توجه به این کوه،
احتمال فقدان شیر یا ناچیز بودن آن زیاد اسوت ،ال زم اسوت مقوداری شویر دوشویده شوود و بوه عنووان اومیمه (نظیور
بدوصالح) در زمان بیع در مقابل ثمن موجود باشد .اما در بیع شیر حیوان برای بیش از یكبار دوشیدن تا زموان انقطواع
شیر در دورهی شیردهی ،وجود امیمه ارورد ندارد و بیع صحیح است و عرفاً و عادتاً در بیع اثمار و شیر حیووان در
این حاالد مایع ممکن الوجود و قابل ایجاد و حصول است.
 -1بیع پشم آینده و حمل آینده گوسفندان
بیع پشم آینده و حمل آیندهی گوسفندان نیز از مصادیق قابل طرح به عنوان بیع احتموالی اسوت .در حودیثی از اموام در
مورد بیع پشم صد گوسفند و آنچه از حمل در بطون آنها است به مالغ معینی سؤال میگردد .می فرماینود اشوکالی نودارد و
اگر در بطون آنها حملی نااشد رأس مال او در پشمها است( .الطهوری(نوروزی) ،صاد  ،2229 ،ص .)132
با دقحت در این سؤال و جواب ومواوع عقد بیع و اطال کالم و رواا این معامله بین عشوایر و صواحاان حشوم ،از
جمله حاالد متصور و رایج این است که پشم موجود و آمادهی چیدن مورد معامله قرار گیرد یا توافق شود کوه پوس از
چیدن ،پشم دورهی آتی گوسفندان که در حال رشد است ،مواوع معامله قرار گیرد .در این حالت نیوز نظیور بیوع اثموار
محل مایع معین است و مایع در حال رشد تا رسیدن به کمال عرفی است و ممکن است مقدار آن از حودی کوه بنوا بوه
عادد حاصل میگردد ،کمتر یا بیشتر شود و طرفین با علم به این امر ،معامله را منعقد نمایند .در فرض صحت این بیوع،
این مورد را نیز میتوان از مصادیق بیع احتمالی محسوب داشت.
در بیع حمل بطون یك گلحهی معین نیز محل مایع معین است و تعداد حاصل از این بیع منووط بوه عوامول متعودد از
جمله لقاح مؤثر حیواناد و طی دوران حمل است و تعداد برحهای که از گلحه حاصل میگردد ،در هر دوره یکسان نیسوت
و طرفین با علم به این کاستی یا فزونی احتمالی ،وارد معامله میشوند و با فورض صوحت ایون بیوع ،مویتووان آن را از
مصادیق بیع احتمالی محسوب داشت.
 -8بیع درختان بیشه معین برای مدد معین
در حقو ان،لیس ،با توجه به قاعدهی ( )2مادهی  21قانون بیع کاال مصوب  2939سوال این است که کاالی معین یا
مشخص چیست؟ در این نظام حقوقی ،کاالی معین در مادهی  62عاارد است از ”کاالی مشخص یا معین شوده وموورد
توافق قرار گرفته در زمان انعقاد قرارداد بیع“ اما گاه در مورد مال موجوود از واهه هوای کلوی توصویفی اسوتفاده شوده و
مشکالتی بروز میکند(P.S. Atiyah, John N. Adams, Hector Macqueen, 2001, P.P. 37) .

مثالً در دعوای  Kursell v Timber Operators &Contractors Ltdخواهان همهی درختان جن،لی موسوم به
الترین را به خواندگان فروخت که این معامله منطاق بر مساحت معینی در تاریم خاصی بود .و خریداران به مدد  22سوال
حق بریدن و انتقال یا حمل چوب درختان را داشتند .بعد از بیع ،انجمن الترین قانونی گذراند و جن،ل را مصوادره کورد در
نتیجه مسأله این بود که مالك اموال مصادره شده ،چه کسی است و آیا با بیع درختان ،مالکیت جن،ل منتقل شوده اسوت یوا
هم چنان ملك فروشنده است(P.S. Atiyah, John N. Adams, Hector Macqueen, 2001, P.P. 37)..
در این پرونده قاای  Scruttomاظهار داشت ،کاالی عین معین یعنی ”کاالی مشخص یا معین شده و موورد توافوق
قرار گرفته در زمان انعقاد قرارداد بیع“ است و برای من مسلحم است که این کاالها نه مشخص شده و نه نسات به آنها در
زمان انعقاد بیع توافق صورد گرفته است .از این رو ،هیچ درختی در جن،ل منتقل نشده ،بلکه صرفاً موافقت نسوات بوه
مقادیر معین کاال بوده که انجام ن،رفته است .دادگاه استیناف چنین رأی داد که مالکیت درختان به دلیل اینکه به اندازهی
کافی مشخص نشده به خواندگان انتقال نیافته است .از این رو ،مالکیت همهی درختان منتقل نشده بلکوه فقو درختوان
منطاق با مقادیر تصریح شده( ،درختان موجود در زمان عقد) انتقال یافته است(P.S. Atiyah, John N. Adams, .
)Hector Macqueen, 2001, P.P. 37
نکتهای که در این توافق مطرح است این است که اگر فرض مصادره را منتفی و مالکیت را برای فروشنده یا خریدار
باقی تلقی کنیم ،درختان به مدد  22سال مورد معامله قرار گرفتهاند و با بریدن درختان موجود مجودداً ًدرختوانی رشود
خواهند نمود که در خالل  22سال چوب برخی از آنها قابل استفاده خواهند بود و از درختان موجود ،برخی کوه موثالً 2
ساله هستند در زمانهای انتهای قرارداد حدوداً  12ساله خواهند شد و مایع به جهت اینکوه از نووع روییودنی و در حوال
رشد است ،ممکن است از این جهت ،در معین بودن کاال در زمان عقد تردید شود.
به عکس حقو ان،لیس ،در پروندهی مشابه دی،ری ،رأیی از دادگاهی اسوترالیایی بور صوحت بیوع درختوان بیشوهی
معینی برای مدتی معین ،صادرشده است .و در دعوای مطروحه یعنی دعوای  Joseph Reid Pty Ltd v Schultzدر
خصوص فروش چوبهای قابل استفادهی صنعتی ،در یك محل مشخص برای مدد معین ،چنین رأی داده شده کوه ایون
معاملهی فروش کاالی معین یا مشخص بووده اسوت(P.S. Atiyah, John N. Adams, Hector Macqueen, .
)2001, P.P. 318
در حقو ایران در فروش درختان موجود در یك بیشه به عنوان مایع عین معین اشوکالی وجوود نودارد .اموا اگور در
چنین موردی مدد معین گردد و مثالً برای  11سال نسات به بیع درختان یك بیشه ،توافق صورد گیرد ،مقدار مایوع در
حین عقد کامالً معین نیست و قسمتی از آن موجود و قسمتی ممکن الوجود در آینده است .با توجه بوه مااحوث مطورح
شده در بیع اثمار که بیع ممکن الوجود در آینده ،به تاع موجود ،صحیح دانسته شده اسوت .شواید بتووان چنوین بیعوی را
معامله بر مایعی که قسمتی موجود و قسمتی ممکن الوجود در آینده و میزان آن ،احتمالی اسوت ،بوه عنووان مصوداقی از
مصادیق بیع احتمالی قابل طرح ،معتار تلقی کرد.

مبحث سوم :استثنایی بودن بيع احتمالی
پیشتر گفتیم این سخن که تنها صورتی از عقود احتمالی را که در قانون تصریح شوده اسوت ،نافوذ بودانیم ،مشوکل
است .چون نظام حقوقی ایران محدود به قوانین مواوعه نیست .از این رو بهتر است مواردی که در فقه مطرح اسوت و

در زمان تدوین قانون مدنی به جهاد متعدد ،مورد تصریح قرار ن،رفته است ،را نیز منظور داریم .به عالوه این که عقوود
احتمالی را استثنا بدانیم نیز نیاز به تفصیل دارد .بیتردید وقتی بطالن توافق قمار و گروبنودی را اصول بودانیم ،مویتووان
گفت ،گروبندی در دوانیدن حیواناد سواری و همچنین در تیر اندازی و شمشیر زنی ،به عنوان استثنا پذیرفته شده است
اما وقتی بحث از قواعد عمومی معامالدِ معاوای و مغابنهای است .ولی مواردی مثل بیوع اثموار و نظوایر آن را کوه در
واقع از عقود احتمالی است و دارای اواب خاصیاند و حتی میتوان ریشهی قراردادی نیز به جهت استقاال آگاهانوه از
مقداری خطر که عرفاً متداول است ،در آنها در نظر گرفت ،این استثنائاد در واقع در قلمروی خاص خود میتواند یوك
قاعده تلقی گردد .به عاارد دی،ر ،این موارد میتواند از جهتی استثنا و از جهتی قاعده محسوب گردند.
عالوه بر این در مااحث عام و خاص و استثنا ،در علم اصول ،بحثی را مطرح کردهاند که به مناسات قابل طرح است.
به این معنی که وقتی حکم عامی مطرح است و حکم خاصی ،برخی از مفاهیم یا مصادیق را از آن خارا نمووده اسوت،
در صورتی که استثنای لفظی (حکم خاص از سوی شارع یا قانون،ذار) باشد ،موارد مورد تردید ،تحت حکم عوام بواقی
نمیماند ،بلکه مشمول حکم خاص خواهد بود .به سخن دی،ر ،تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ،مربوط به استثنای لای
(اعم از اجماع ،عقل ،اروریاد و وجدانیاد) است .به سخن دی،ر ،حکم خاص مستند به حکم لفظی ،به جهت این که
از نظر داللت بر مقصود شارع و قانون،ذار اقوا محسوب میگردد ،شامل موارد مورد تردید میشود و به عنوان یك قاعده
با قلمروی خاص خود اعمال میگردد( .اآلخوند الخراسانی ،مال محمد کاظم ،کفایه االصول ،2219 ،ص 112توا  )118از
این رو ،میتوان گفت ،در بحث بیع احتمالی  ،حکم خاص یا استثنای لفظوی وجوود دارد کوه بوه عنووان یوك قاعوده در
قلمروی خاص خود جاری است و به عاارد دی،ر ،شامل کلیهی محصوالد آیندهی کشاورزی از محل خاص میگردد
و حتی با توجه به مصادیق قابل طرح به عنوان بیع احتمالی ،مثل شیر آینده یا پشم آینده یا نتاا آیندهی حیووان خواص،
میتوان گفت ،بیع احتمالی شامل هر مایعی که در آینده از محل خاصی ایجاد میگردد و فراهم شدن میزان و مقودار آن،
با احتمال باالی عرفی و نوعی ،منوط به امور خارجی است .و طرفین به استقاال آن می روند ،خواهد بود.

مبحث چهارم :غبن در بيع احتمالی
در بحث ادعای غان در بیع احتمالی ،اختالف نظر وجود دارد .به نظر برخی در بیوع احتموالی ادعوای غوان مسوموع
نیست .اما برخی برآنند که غان در بیع احتمالی نیز راه دارد( .قاسم ،الودکتور محمود حسون ،1112 ،ص  .)88در عقوود
احتمالی ،بنا به طایعت آن ،تطایق احکام غان به جهت وجود عنصر احتمال مطرح نیست و راه ندارد .احتموال خسوارد
یعنی احتمال کاستی یا فزونی است که احد از متعاقدین آن را اراده کورده اسوت .و از ایون رو ،تحدیود مقودار عواوین
متقابل و در نتیجه عدم تعادل بین آنها منتفی و مستحیل است( .قاسم ،الدکتور محمد حسون ،1112 ،ص  .)88در برخوی
از محاکم مصر و فرانسه آرایی صادر شده است که ادعای غان فاحش در بیع احتمالی را مسموع دانستهانود( .عاودالرزا
احمد السنهوری ،2991 ،ص  .)222به نظر میرسد ،با تفصیل در بحث ،هر دو نظر در محل خود ،قابل قاوول اسوت .بوه
این معنی که اگر تعادل ارزش ثمن با ارزش قابلیت ایجاد عادی و متعارف مایع احتمالی در نظر گرفته شود و این تعوادل
ارزش در زمان انعقاد بیع ،وجود نداشته و عرفاً نیز قابل اغماض نااشد ،ادعای غان قابل قاوول اسوت .بوه عنووان مثوال،
درختان باغ خاصی که حداقل در بخشی از آن بدوصالح شده است .و معموالً به صورد عادی  11تن سیب مویدهود و

ارزش  11تن سیب در زمان معامله ،از قرار هر کیلو هزار تومان و جمعاً بیست میلیون تومان است ،اگر بوه سوی میلیوون
توان معامله شود ،خریدار مغاون است و ادعای غان او مسموع است .در حالیکه اگر میوه هوای بواغ بوه حودود بیسوت
میلیون تومان معامله شود و باغ در اختیار خریدار قرار گیرد ولی در نهایت هفده تن محصول عایود گوردد ،طایعوت بیوع
اثمار توأم با قاول این ریسك است و ادعای غان نسات به میزان محصول ،مسموع نیست.

نتيجه
برخی از صاحب نظران در فقه و حقو  ،مثالهای متفاوتی را به عنوان مصدا عقد احتموالی ذکور کوردهانود .برخوی،
اغلب عقود مشارکاد را مصدا عقد احتمالی یا تقدیری و برخی نیز عقد بیمه ،قرارداد مستمری ،قرارداد شاانی و نظایر
آن را مصدا عقد احتمالی دانستهاند .در برخی از نظامهای حقوقی نیوز بعضوی از مثالهوای یواد شوده و گواهی مثالهوای
دی،ری نظیر بیع محصوالد معین کشاورزی از محل و مکان معین را مصدا عقد احتمالی دانستهاند .بر فرض احتموالی
بودن همهی این مثالها ،اواب متفاوتی در احتمالی بودن این مصادیق گوناکون قابل طرح اسوت .در بعضوی از مصوادیق
عقد احتمالی ،مثل عقد بیمه ،و نظایر آن ،احتمال در میزان تعهد یکی از طرفین عقد راه دارد .در بعضی از مصوادیق ذکور
شده برای عقود احتمالی ،احتمال در عایداد محل مال معین که به عنوان عوض قراردادی مورد توافوق قورار مویگیورد،
مطرح است .عالوه بر این در برخی از مصادیق ذکر شده ،مثل اغلب عقوود مشوارکاد ،آوردهی طورفین معلووم و معوین
است ،اما عایداد و نتیجهی حاصل از اجرای تعهداد ناشی از عقد ،منوط به امور احتمالی است و آثوار نهوایی یوا غیور
مستقیم عقد ،ممکن است ،نسات به حالت عادی سیر امور ،کاستی یا فزونی یابود .در حقوو ایوران ،برخوی از صواحب
نظران ،وجود بیع احتمالی را منتفی دانسته و منکر شدهاند .به عکوس ،در برخوی از نظامهوای حقووقی ،بیوع احتموالی در
دکترین و رویه قضایی مطرح و با توجه به اابطهی حاکم بر آن ،صحیح تلقی شده است .مصادیقی از بیع احتموالی کوه
در این نظامهای حقوقی مطرح شده است ،مثل بیع اثمار ،در فقه امامیه و حقو اسالمی نیز مورد توجه بووده اسوت اموا
تحت عنوان خاص بیع احتمالی مطرح ن،ردیده است .با وجود این ،اوابطی که در فقه امامیه برای بیع اثمار مطرح شده
است ،قلمرو خاص و دقیقتری را برای بیع احتمالی مشخص میسازد .عالوه بر این در فقه امامیوه ،مصوادیق و صووری
مطرح شده و یا متصور است که با توجه به اابطهی مصدا ِ بارزِ بیع احتمالی ،یعنی بیع اثمار ،به احتمال قوی میتوانود
به عنوان مصادیق دی،ری از بیع احتمالی مطرح گردد .در خصوص استثنایی بوودن عقوود احتموالی ،نیوز بوه ایون نتیجوه
رسیدیم که میتوان گفت ،نظیر بسیاری از مااحثی که دلیل لفظی در آن خصوص وجود دارد ،این عقود از جهتی استثنا و
از جهتی خود ،قاعدهای با قلمرو خاص است.
در مورد غان در عقود احتمالی ،حاصل کالم آن شد که غان از دو حیث در این عقود قابل طرح است .یکی از حیث
رعایت تناسب ارزش تعهداد یا عواین یا قابلیت محل آنها ،در زمان عقد است ،که از این حیوث ،غوان قابول اسوتماع
است اما از حیث احتمالی بودن اثر عقد ،غان در عقود احتمالی راه ندارد و قابل استماع نیست.

فهرست منابع
كتابهاي فارسی
 - 2آقایی ،دکتر بهمن ،فرهنگ حقوقی بهمن ،ان،لیسی فارسی،چ دوم ،کتابخانه گنج دانش2811،
 - 1جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،فلسفهی اعلی در علم حقو  ،چ اول ،گنج دانش2811 ،
 - 8جعفری لن،رودی ،دکتر محمد جعفر ،ماسوط در ترمینولوهی حقو  ،ا ،2چاپ اول ،ناشر کتابخانه گنج دانش،
تهران 2831
 - 2طااطاایی یزدی ،سید محمد کاظم ،سوال و جواب ،استفتائاد و آرا ،چ اول ،مر کز نشر علووم اسوالمی ،تهوران،
2836
 - 2قنواتی ،جلیل ،وحدتی شایری ،سید حسن ،عادی پور ،ابراهیم ،زیر نظر دکتر سید مصطفی محقق داماد ،حقوو
قراردادها در فقه امامیه ،چاپ اول ،انتشاراد سمت ،تهران 2839
 - 6کاتوزیان ،دکتر ناصر ،حقو مدنی :قواعد عمومی قراردادها ،ا اول ،چ پنجم ،شرکت سهامی انتشار با همکاری
بهمن برنا2811 ،
 - 3کاتوزیان ،دکتر ناصر ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ  ،2نشر دادگستر ،تهران 2833
 - 1محقق داماد ،دکتر سید مصطفی ،نظریه عمومی شروط و التزاماد در حقو اسالمی ،چ اول ،مرکوز نشور علووم
اسالمی2811 ،

كتابهاي عربی
كتابهاي عربی فقهی
 - 9اآلخوند الخراسانی ،مال محمد کاظم الهروی الطوسی النجفی ،کفایه االصول ،چواپ االولوی ،موسسوه آل الایوت
علیهم السالم الحیا ،تراث2219 ،
- 21االمام مالك ،المدونه الکاری ،ا ،2مطاعه السعاده بجوار محافظه مصر ،دار احیا ،التراث العربوی ،بیورود ،لانوان،
2818
- 22االیروانی الغروی ،میرزا علی ،حاشیه المکاسب ،کتابفروشی کتای نجفی،چاپ دوم ،قم2839ه.
- 21ابوالارکاد ،الشرح الکایر ،ا ،8نشر دار احیا ،الکتب العربی -عیسی الاابی الحلای و شرکا ،بی تا
- 28الجاعی العاملی (الشهید الثانی) ،زین الدین ،بن علی بن احمد عاملی ،الرواه الاهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ا
 ،2الطاعه الثانیه ،منشوراد جامعه النجف2891 ،
- 22الحطاب الرعینی ،مواهب الجلیل ،ا ،6چ االولی ،دار الکتب العلمیه ،بیرود ،لانان2226 ،
- 22الطهوری(نوروزی) ،صاد  ،محصل المطالب فی تعلیقاد المکاسب ،ا ،2الطاعه االولی ،انتشاراد انووار الهودی،
2229
- 26الطوسی ،ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی (معروف به شیم طوسی) الماسوط فوی فقوه االمامیوه ،ا  ،1ناشور

المکتاةالمرتضویه2813،
- 23العالمه حلحی ،ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی ،تذکرة الفقها ،ا ،1مکتاة الراویه الحیوا ،االثوار
الجعفریه ،بی تا،
- 21العالمه حلحی ،ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر االسدی ،تذکرة الفقها ،ا 9و ا 2و ا ،1مکتاوة الراوویه
الحیا ،االثار الجعفریه ،بی تا
- 29فخر المحققین ،ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی ،ایضواح الفوائود فوی شورح اشوکاالد
القواعد ،ا  1چ االولی ،المطاعه العلمیه ،بی نا،2811 ،
- 11کاشف الغطا ،،الشیم محمد حسین ،تحریر المجله ،الجز،االول ،الطاعه االولوی ،المجموع العوالمی للتقریوب بوین
المذاهب االسالمیه ،المعاونیه الثقافیه2211 ،ه1112 . .م
- 12محقق الکرکی ،الشیم علی بن الحسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،ا ،3المطاعه المهدیه ،مؤسسه آل الایت
الحیا ،التراث ،قم2211 ،
- 11محقق الکرکی ،الشیم علی بن الحسین بن عاد العالی ،الخراجیواد ،چ االولوی ،مؤسسوه نشور االسوالمی التابعوه
لجماعه المدرسین بقم ،بی تا
- 18المقدس االردبیلی ،المولی احمد ،مجمع الفائدة و الارهان ،ا  ،1الطاعه االولی ،مؤسسه النشر االسالمی ،قم 2222
- 12الموسوی ،السید روح اهلل (االمام الخمینی)،تحریر الوسیله ،ا،1چ ،2انتشاراد اسالمی وابسته به جامعوه مدرسون
حوزه علمیه قم ،بهار 2861
- 12النجفی الخوانساری ،الشیم موسی بن محمد ،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب( ،تقریراد المیرزا محمود حسوین
النایینی) ،الجز ،الثانی الطاعه الثانیه ،مؤسسه النشر االسالمی2812 ،
كتابهاي عربی حقوقی
- 16السنهوری ،عادالرزا احمد ،النظریه العامه لاللتزاماد ،نظریه العقد ،الجز ،االول ،الطاعه الثانیه ،منشوراد الحلاوی
الحقوقیه ،بیرود و لانان2991 ،
- 13قاسم ،الدکتور محمد حسن ،القانون المدنی ،العقود المسماة ،الایع و التأمین (الضمان) و االیجار (دراسوة مقارنوة)،
منشوراد الحلای ،الحقوقیه ،بیرود و لانان1112 ،
- 11مرقس ،سلیمان ،الوافی فی شرح القانون المدنی ( )8فی العقود المسماة ،المجلد االول ،عقد الایع ،الطاعه الخامسه،
منشوراد الحلای الحقوقیه ،بیرود و لانان2991 ،
- 19مصطفی منصور ،منصور ،مذاکراة فی القانون المدنی العقود المسماة ،الایوع و المقایضوة و االیجوار ،دارالمعوارف،
بیرود و لانان.2923،
فرهنگنامهها و سایتها
- 81فواد افرام الاستانی ،فرهنگ ابجدی(الفاایی) ،مترجم استاد راا مهیار ،چ دوم ،انتشاراد اسالمی2832 ،
31- http://www.ehow.com/about_5068757_real-estate-contingency-contract.html
32- http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Bottomry

33- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1F54C37621B1A84F1E242

46280685B9F.tpdjo10v_1?idSection
ta=legiscta000006118138&cidTexte=legitext000006070721&dateTexte=20041012
34- londoninternational.ac.uk, Sale of goods: contract, property and risk
http://www.londoninternational.ac.uk/current_students/programme_resources/laws/subje
ct_guides/commercial/commercial_ch4.pdf
35- Http://Books.Google.Com/Books?Id=Zzks76Y8DSUC&Printsec=Frontcover&Dq=S
ale+Of+Goods&Lr=&As_Brr=3&Rview=1&Cd=9#V=Onepage&Q&F=True

كتابهاي انگليسی
36- Atiyah, P.S., John N. Adams، Hector Macqueen،The Sale Of Goods، 10Th Ed

Longman Pearson Education،London 2001
37- Benjamin, Reuben Moor, The General Principles Of The American Law Of Sale Of
Goods, Publisher Biblio Bazaar,Llc,2008
Http://Books.Google.Com/Books?Id=Zzks76Y8DSUC&Printsec=Frontcover&Dq=Sale+
Of+Goods&Lr=&As_Brr=3&Rview=1&Cd=9#V=Onepage&Q&F=True
38- Bryan A. Garner, Blacks’ Law Dictionary, Seventh Edition, West Group U. S. A.,
St.Paul, Minn., 1999
39- Chitty،Contracts،25th ed،Volume॥،Sweet&Maxwell،London،1982
40- Kuchhal, M.C., Business Law، Third Revised Edition، University Of Delhi، Delhi،
Vikas Publishing House Pvt Ltd.1999

