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 چکیده

اقتصـادي سـالهاي   با توجه به گسترش روز افزون نیاز کشورهاي جهان بـه نفـت،و همچنـین بحـران هـاي      
اخیر،وجود یک بازار امن و مطمین براي خرید و فروش نفت براي همه معامله گران و سوداگران امـري الزم  
و ضروري به نظر میرسد.امروزه یکی از امن ترین بازار هاي جهـان بـراي سـرمایه گـذاري بـورس کـاال مـی        

،در ایـن  بـازار مـورد معاملـه قـرار میگیـرد.این        باشد،و نفت نیز با ورود به بازارهاي بورس مانند سایر کاالها
ــواع مختلفــی از قبیــل معــامالت  آتــی، معــامالت ســلف،اختیار معاملــه و ... دســته بنــدي    معــامالت در ان
میگردند.سوالی  که مطرح می گردد این است که این  معامالت در کشور ما چه جایگاهی دارند و آیـا قابـل   

اینکه کشور ما یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت است،وجود بازار هـاي  اعمال هستند یا خیر.با توجه به 
مناسب براي فروش امن نفت داخلی امري ضروري  به نظر میرسد.اکنون  با توجه به ابتنـاي تمـام قـوانین و    

عـدم   حـداقل  مقررات کشور به موازین اسالمی الزمه ورود این معـامالت بـه بازارهـاي کشـور،مطابقت و یـا     
این معامالت با موازین فقهی میباشند.بنابراین در این مقاله سـعی میشـود ابتـدا مفهـوم کلـی ازیـن        تناقض

د و سپس  مطابقت و یا عدم مطابقت هریک ازین نـوع معـامالت بـا شـرع مقـدس مـورد       گردمعامالت ارایه 
  بررسی قرار گیرد.

 :معامالت آتی،معامالت سلف،اختیار معامله،مشتقاتکلمات کلیدي
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ي فروش نفت درحقوق و اقتصاد ایرانبررسی فقهی قراردادها   

  

 

 

 مقدمه

 انجام را نقدي تا معامالت داشتند بازاري به نیاز خود محصوالت فروش براي گندم کنندگان تولید شیکاگو در 1848 سال در

 جهت تعهد نوعی به شروع (خریداران) دالالن و کشاورزان(فروشندگان) تدریج به.بستانند آنرا پول و بدهند گندم یعنی دهند

 نمایـد  موافقت تولیدکننده :که معنی بدین کردند ریزي پایه آتی را معامالت زمینه و گرفتند آینده خود در نقد وجه دریافت

  .بفروشد توافق شده قیمت با ) کاال تحویل (تاریخ آینده تاریخ در خریدار به را خود محصول که

 معامله این و شود خبر می با کاال قیمت از نیز دالل و نماید می دریافت را خود وجه که داند می قبل از کشاورز راستا این در

 به دست تحویل تاریخ از قبل ا ر قراردادها گردید و رایج سرعت به قراردادها نوع این است سودمند معامله طرف دو هر براي

 مـی  داشـت  نیـاز  را گنـدم  کـه  فـردي  بـه  را خود قرارداد گندم ندارد، به نیازي کرد می احساس داللی اگر . چرخاند دست

 می منتقل دیگري به را گندم واقعی تحویل مسئولیت داشت را گندم تحویل قصد عدم که تولیدکننده نیز، آن مشابه فروخت،

 بـا  قراردادهـا  ایـن  .داشـت  بازار در تقاضا و عرضه سیستم و گندم قیمت حرکت و وضعیت به وابستگی قرارداد قیمت . کرد

 مثالً شد تبدیل کرد، می حرکت ها آن خالف نظر بر بازار که معامله طرفین براي حمایتی ابزاري به سرعت به تغییرات اندکی

 بدلیل ا ر خود ارزشمند قراردادهاي هستند، عالقمند اند، منعقد کرده گندم فروش قرارداد که افرادي هوا، و آب بد شرایط در

 یابـد  می کاهش نیز فروش قراردادهاي ارزش باشد، تقاضا بر مازاد تولید چنانچه برخالف آن، دارند، نگه گندم، عرضه کاهش

و  گنـدم  قیمـت  ریسـک  پـذیرش  بعنوان صرفاً و نداشته را گندم فروش و خرید قصد که را گرانی وضعیت معامله این بعالوه،

 سرمایه در سودمند بسیار حالتی آتی قراردادهاي در معامله نتیجتاً .کند می ترغیب نیز را اند شده معامله وارد سود تحصیل

 منظم آتی قراردادهاي شکل که نماید می ایجاد را اي زمینه و شود می آتی بازار به کاالهاي دیگر ورود باعث و داشته گذاري

  .گیرد می شکل امریکا در 1848 سال در CBOTبورس  آن بدنبال و شوند قانونمند می و

 آینده و سلف براي قراردادهاي تا گردد می ایجاد فروشندگان و خریداران براي عمومی محلی زیربنایی و اساسی بطور بنابراین

 تـا  گردیـد  دیگر محلی بازارهاي رونق باعث شیکاگو در CBOTبورس  موفقیت و آتی قراردادهاي شهرت .نمایند مذاکره خود

CBOT معاملـه  و ریـزي  پایـه  کشـورها  بـومی  ساختار اساس بر ا ر معینی بورس کاالهاي موفقیت و آتی قراردادهاي شهرت 

 .تسهیل نماید را آتی قراردادهاي
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 اصلی بازارهاي در مرکزي نیز انبارهاي یافت، بیشتري رونق ارتباطات و ونقل حمل سیستم که همانطور بیستم قرن اوایل در

 قـرار  معاملـه  مـورد  تري وسیع بطور کشاورزي کاالهاي .شدند ساخته اقتصادي و بصرفه مقرون بصورتی ها کاال توزیع براي

  .باشد می توجه قابل باشد، داشته زیادي فروشندگان و کاالیی خریداران هر براي آتی بازار مادامیکه ولی گرفتند

 

  (Derivatives)مشتقه اوراق

 .گیرند می پایه )دارایی (فیزیکی کاالي از را خود ارزش که شود می اطالق مالی قراردادهاي نوع آن به

 یا ساز و ساخت صنعت بهره، نرخهاي خارجی، بورسهاي کاال، سهام، شکل به تواند می پایه دارایی

 .باشد دیگر دارایی نوع هر

  :گیرد می قرار معامله مورد اصلی مشتقه اوراق نوع چهار امروزه مشروح بطور

  (Forwards)سلف قراردادهاي

  (Futures)آتی قراردادهاي

  (Options)معامله اختیار قراردادهاي

  (Swaps)معاوضه قراردادهاي

  .هستند معامله قابل نیز بورس از خارج هم و بورس در هم فوق مشتقه قراردادهاي

  

  انواع مشتقات

  قراردادهاي سلف

. گیرد می تحویل معین موعد در را کاال و پردازد می فروشنده به معامله هنگام را کلّی کاالي قیمت خریدار، معامله، این در

 رفع را خود نقدینگی مشکل تواند می تولیدکننده معامله، این با. پوشاند می را بورس معامالت از بسیاري حجم سلف، معامله

 اطمینان معین قیمت با کاال تحویل به هم خریدار. شد خواهد فروخته قیمتی چه با او کاالي که باشد مطمئن طرفی از و سازد

   بخواهد و باشد نداشته اختیار در کامل نقدینگی خریدار اگر. دارد مهمی نقش معامله نوع این در بازار آینده نوسانات.  یابد می
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 آن توضیح که کالی به کالی معامله شیوه از باید ناگزیر و کند استفاده معامله نوع این از تواند نمی دهد کاهش را آینده ریسک

  . کند استفاده آمد، خواهد

 آن منزله به باشد، دار مدت چک چنانچه. شود می استفاده چک از کاال ارزش پرداخت براي معامالت در گاه که است ذکر شایان

 نظر از چک تاریخ قانون، در البته است؛ پرداخت رسید بلکه نیست؛ پول چک زیرا شود؛ می پرداخت آینده در مبلغ که است

 چک معامالت، عرف در چون ولی بپردازد؛ را مبلغ تاریخ هر با چک آورنده به است موظف بانک و ندارد اعتباري پرداخت

 تضمینی هاي کارت از گاه همچنین. ندارد مبلغ پرداخت تلقی چک، تحویل از عرف است، روز تاریخ به چک از متفاوت دار مدت

  .رود می شمار به سلف معامله نوع از و نیست مبلغ پرداخت منزله به هم آن با معامله. شود می استفاده بانکی

  

  

  قراردادهاي آتی

  براي آشنایی با قراردادهاي آتی ابتدا باید به مفوم پیمان آتی اشاره گردد.

  

  پیمان آتی

معامله اي است که در آن خریدار و فروشنده نسبت به تحویل کاال با کمیت و کیفیت معین در تاریخ و محل مشخص به توافـق  

شـود و قبـل از تـاریخ تحویـل هـیچ مبلغـی رد و بـدل نمـی شـود . مـثال یـک محمولـۀ              برسند . قیمـت در ابتـدا معـین مـی    

اس با غلظت خـاص فروختـه   بندرعب در دالر میلیون 3 قیمت به) بعد ماه 3( شهریور آخر در تحویل براي بشکه هزار100  نفتی

  شود .

محمولـه بـه قیمـت خـاص در صـورت تغییـر        این نوع قرارداد ضمن ایجاد اطمینان خاطر به فروشنده و خریدار در مورد فروش

دالر برسـد فروشـنده نـیم میلیـون دالر      35دالر بـه   30قیمت به یک طرف ضرر وارد خواهد کرد . چنانچه قیمت هر بشـکه از  

متضرر می شود و برعکس اگر قیمت کاهش یابد خریدار متضرر می شود. در پیمان آتی که هـیچ گونـه مبلغـی پرداخـت نمـی      

ع معاملۀ کالی به کالی یا دین به دین است قیمت معین شده کاال را باید با قیمت بازار در زمان تحویل مقایسه کرد گردد و از نو

    امکان نبود یا  و سود و زیان را محاسبه کرد . از آنجا که در شرایطی مانند سقوط شدید قیمت بازار و متضرر شدن خریدار
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 قـرارداد  فسـخ  بـه  تمایل طرف یک است ممکن فروشنده شدن متضرر قیمت شدید افزایش یا و کننده تولید توسط کاال تحویل

  .شد آتی پیمان معامالت جایگزین  آتی قرارداد نواقص این رفع براي رو این از کند، پیدا

امکان انعقاد البته معامالت پیمان آتی همچنان به علت برخی مزایا به عنوان مکمل بازار آتی عمل می کند.این مزایا عبارتند از : 

پیمان آتی در هر زمان بدون محدودیت ساعت کاري بورسها ، امکان انعقاد قرارداد مقادیري بسیار زیاد در یک معاملـه و امکـان   

  .انتخاب طرف معامله در آن

  

  قرارداد آتی

 یـک  از مشـخص  کیفیتی با و معین فروش مقداري یا خرید منظور به و بورس در که طرف دو بین است توافقی آتی قرارداد

  .شود می منعقد،گردد می تعیین قرارداد امضاء هنگام که توافق مورد قیمت با آینده در مشخصی زمان در دارایی

  به طور کلی دو نوع قرارداد یا معامله آتی وجود دارد.

را   اي معلوم، معامله  در آیندة  شوند که متعهد می  قرارداد، دو طرف  در این  (Forward Contracts): خاص  آتی  .قراردادهاي1

  آن، دو    یا افزایش  کاهش  و احتمال  کاال در آینده  از تغییر قیمت  خریدار و فروشنده  نگرانی  علت  دهند. به  انجام  معلوم  با قیمت

  مثال، کشاورز با انعقاد قـرارداد، مطمـئن    دهند؛ براي  خود را کاهش  ا ریسکشوند ت می  معین  با قیمت  معامله  متعهد انجام  طرف

بـر    قیمـت   کـاهش   او دربـارة   رو نگرانی  فروشد؛ از این خریدار می  به  معین  قیمت  به  برنج  تن  آینده، بیست  ماه  در شش  که  است

 .را نخواهد داشت  افزایش  معین، نگرانی  مبلغ  هب  برنج  تن  از خرید بیست  شود و خریدار با اطمینان می  طرف

و   در بـازار ثانویـه    ثالـث   شـخص   قـرارداد بـه    انتقال  امکان  و عدم  زمان  از گذشت  پس  معامله  طرف  یافتن  بر بودن هزینه  علت  به

  .شد  اعابد  یکسان  آتی  قراردادهاي  نام  به  دیگري  قرارداد، قراردادهاي  طرف  نکول  امکان

سـر    مقدار قـرارداد، تـاریخ    است؛ یعنی  استاندارد شده  خاص  قرارداد آتی  همان) (Futures Contracts یکسان  قرارداد آتی .2

پدید   در بازار ثانویه  آن  فروش  تا امکان  استاندارد است  صورت  هر کاال به  براي  و دیگر موارد در آن  تحویل  و مکان  رسید، کیفیت

  کند. أخذ می  مناسب  ودیعۀ  از دو طرف  معامله، کارگزار بورس  نکول  ریسک  رفع  د. برايآی

  

  )OPTIONقراردادهاي اختیار معامله(
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گرچه قرارداد آتی توانست بخشی از مشکالت را رفع کند و امکان انتقال آن در بازار بورس، مـدیریت ریسـک کـارایی بیشـتري     

بر جا بود، زیرا در هر صورت طرفین متعهد به انجام عمل هستند و نمی توانند به خاطر ضـرر از   پیدا کرد، اما همچنان ریسک پا

تعهد به معامله سر باز زند . بدین منظور حق اختیار معامله شکل گرفت و آن سند یا قراردادي است که دارنده یـا خریـدار مـی    

ا فروشنده این حق را به دست آورد که دارایـی پایـه قـرارداد را بـا     تواند در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله  به صادر کننده ی

بخرد یا به او بفروشد بدون آنکه متعهد به این خرید یـا    قیمت توافقی در تاریخ معین و یا قبل از آن از صادر کننده این قرارداد

تومـان دارد و از طرفـی بایـد زمـان     میلیـون   50فروش باشد. مثالً فرض کنید شخصی تمایل به خرید منزل مسکونی به مبلـغ  

مناسبی را براي مشاوره داشته باشد تا ضرر نکند ولی احتمال دارد پس از مشورت خانه به فـروش رسـیده باشـد ، بـا فروشـنده      

هزار تومان حق خرید خانه را تا یکماه براي خود محفوظ بدارد . اگر در این مدت از ایـن حـق    50توافق می کند که با پرداخت 

هزار تومان هم بـراي خـود بـردارد .     50تفاده نکرد صاحب خانه می تواند خانه را به هر کسی و به هر قیمتی بفروشد و مبلغ اس

پس از مشورت چنانچه تشخیص دهد قیمت خانـه مناسـب نیسـت و مـی توانـد خانـه مشـابه را بـه قیمـت            دارنده حق خرید

 5هزار تومان ضـرر کـرده ولـی از ضـرر      50ار خرید صرف نظر می کند ولی میلیون تومان بخرد از اعمال حق اختی45کمترمثالً 

هزار تومان و داشـتن حـق    50میلیون است با پرداخت  54میلیون تومانی جلوگیري کرده است. و اگر بفهمد قیمت خانه مشابه 

د خریداري کند و سود ببـرد. حـق   میلیون تومان به اضافه مبلغ حق خری 50میلیون تومانی را به  54خرید معامله توانسته خانه 

فروش کاال هم مشابه حق خرید براي فروشنده است و او با خرید حق فروش می تواند در فرصت مناسب نسبت به فـروش کـاال   

به قیمت توافقی تصمیم گیري کند و سودآورترین حالت را برگزیند . در این بازار دارایی پایه معامله نمی شود بلکـه فقـط حـق    

  عامله، معامله می شود .اختیار م

  

  قراردادهاي ثانویه

 پشت را گوناگونی نوسانات بازار مبلغ، پرداخت و کاال تحویل زمان تا که جا آن از( اولیه معامالت انجام از پس بورس بازارهاي در

 افـراد  از برخـی  که آن یا شوند خارج نوعی به شده انجام معامله از دارند تمایل گاه گران معامله آینده بینی پیش با و گذارد می سر

 گذشت از پس مثال، طور به دهد؛ می رخ جدیدي معامالت اولیه معامالت اوراق و اسناد روي بر) دارند کاال خرید به تمایل جدید

 بـازار  وضـعیت  بـه  توجـه  بـا  خریـدار  شـود،  مـی  تحویـل  آینـده  ماه شش در کاال و پرداخت آن مبلغ که سلف معامله از ماه یک

   را کاال تحویل حاوي اسناد و دریافت را توافقی مبلغ. بفروشد دیگري فرد به جدیدي مبلغ به را شده خریداري کاالي خواهد می
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 در اساسـی  عامـل  سود، افزایش یا ضرر کاهش و آینده درباره بینی پیش و بازارها سریع تحوالت. دهد می تحویل سوم شخص هب

 گرچـه  نیـز  هـا  آتی قراردادهاي یا کالی به کالی معامالت در همچنین. است سوم نفر طرف از آن خرید و سوم نفر به کاال فروش

 تحویـل،  و پرداخـت  زمـان  و معامله زمان در کاال قیمت برحسب و است خاص ارزش داراي معامله اسناد نشده، پرداخت مبلغی

 جریـان  نیز...  و چهارم و سوم نفر بین ثانویه معامله. گیرد می قرار معامله طرف اسناد، خرید با سوم نفر. کند می تغییر آن قیمت

  . یابد جریان ثانویه معامله ده اولیه معامله یک بر بسا چه و دارد

 کـه  هسـتند  بـازان  بـورس  فعـاالن  از مهمـی  بخـش  بلکـه  نیسـتند؛  کـاال  اصلی فروشندگان و خریداران فقط بازار این در فعاالن

 سـریع  گـردش  و معـامالت  رونـق  باعـث  افراد این حضور. کنند کسب سود ریسکی معامالت انجام با بازار تحوالت از کوشند می

 معـامالت  اولیه، معامالت انبار حواله روي بر البته است؛ نیافته رواج چندان ثانویه معامالت ما کشور در امروزه. شود می نقدینگی

 بـازار  معـامالت  نتوانسـته  بورس سازمان آمد، خواهد که عللی به ولی گیرد؛ می صورت کشاورزي و فلزات بازار از خارج در ثانویه

 مـالی  ابزارهـاي  مهم نوع دو. یابد جریان تواند می بازارها این در مشتقه مالی ابزارهاي و بهادار اوراق انواع. دهد گسترش را ثانویه

ن معامالت کالی بـه کـالی اسـت؛ ولـی     آتی یکسان و اوراق اختیار معامله هستند. قراردادهاي آتی یکسان هما قرادادهاي مشتقه

آورند به این معنا که مقدار قرارداد، تاریخ سررسید، کیفیت و  صورت استاندارد در می علت امکان فروش در بازار ثانویه آن را به به

بشکه یـا   1000طور مثال هر قرارداد آتی نفت شامل  صورت استاندارد است؛ به مکان تحویل و دیگر موارد در آن براي هر کاال به

طور کامل معلوم شده اسـت، انجـام    اونس است. کیفیت خاص کاال تعیین، و چون مشخصات کاال به 5000مقدار استاندارد نقره 

طـور مثـال،    بـه ، شـود  دهد. تفاوت فقط در قیمت است که در طول زمان ایجاد می معامالت با سرعت و اطمینان بیشتري رخ می

قرارداد آتی) را بـه قیمـت الـف تحویـل شـده در مـاه ب        50بشکه نفت خام (معادل  50000که طرفین قرارداد متعهد هستند 

شود؛ ولی به جهت جلوگیري از نکول طرفین، معامله از طریق کارگزاري بورس و  معامله کنند. هنگام قرارداد، مبلغ پرداخت نمی

  سب با مبلغ قرارداد نزد کارگزار قرار دهد. معامله صورت اي منا گیرد. هر طرف هم باید ودیعه با تضمین اتاق پایاپاي صورت می

گرفته قابلیت دارد در بازار ثانویه مورد معامله قرار گیرد و با فروش آن به طرف سوم به قیمت جاري طرف دوم از معامله خـارج  

  .شود. این معامالت تا زمان تحویل کاال ادامه دارد

  ) SWAPمعامالت معاوضه اي (
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 و خرید گونه این در باشد می نفتی معاوضه طرح است ساده بسیار آن درك و معمول خیلی که »سوآپ« معامله نوع ترین رایج

 به گیرد می صورت اقتصادي فرهنگی ـ جغرافیایی ـ سیاسی پیچیده مسایل و رئوپلتیکی و جغرافیایی شرایط به بنا که فروش

 آن کمی و کیفی معادل و داده تحویل خریدار به اي نقطه در را خود نفت دارد تمایل کننده تولید کشوري که است صورت این

 موقعیت تغییر این بابت و) او معامله طرف یا او وکیل یا گیرد می تحویل مستقیماً خودش( بگیرد تحویل دیگر اي نقطه در را

  .میکند دریافت داللی یا ترانزیت حق رابط کشور تحویل، جغرافیایی

 کشورها آن طرف یک از چون. کند می دریافت نفت خزر بحر در قفقاز و میانه آسیاي نفتخیز کشورهاي از ایران مثال عنوان به

 و نیست صرفه به مقرون مهندسی و فنی شرایط و لوله خطوط طریق از نفت انتقال یا دارند مشکل یا ندارند راه آزاد دریاي به

 ایران جنوب از تبریز و تهران پاالیشگاههاي ورودي (Feed) خوراك تهیه براي بایست می ایران طرفی از و علیهذا قس

 هاي ایستگاه و فشار تقویت و نگهداري ـ نصب ـ لوله خطوط احداث به احتیاج مسلماً که نماید ارسال نفت) خیز نفت مناطق(

   .دارد آفرین هزینه گوناگون مسایل و کاتدي حفاظت مختلف

 تامین را تبریز و تهران پاالیشگاههاي وخوراك نموده دریافت کشورها آن از نفت تواند می ایران الذکر فوق مولفه دو به توجه با

 و بپردازد اولیه کشورهاي مشتریان به فارس خلیج در کشور جنوبی جزایر در نموده دریافت نفت معادل نفتی عوض، در و نماید

.کند دریافت »ترانزیت حق« عنوان تحت ارز مقداري معامله این بابت .  

 سیاسی مخالفان از که آمریکا مثال عنوان به. است موثر بسیار معامله نوع این در هم المللی بین و سیاسی مسایل البته

 گذرگاههاي از یکی که نماید نفوذ مختلف انحاء به ایران شمالی همسایه کشورهاي در دارد سعی است اسالمی جمهوري

 کشورها آن در را خود اقتصادي اغراض و سیاسی اهداف تواند می اینکار با که باشد می آنها خام نفت صدور بر تسلط نفوذي،

 را ایران گلوي اي وفرامنطقه المللی بین و فرهنگی و اقتصادي و سیاسی ـ نظامی خاص هاي ریزي برنامه با و نموده عملی

 ارزي درآمد وکسب نفتی و اقتصادي معامالت انجام بر عالوه سوآپ طرح نمودن پیاده با منتها) آنان خود تعبیر به( بفشارد

  .داد انجام مناسبی سازي بستر مخالفان شوم هاي نقشه سازي خنثی جهت توانمی

  بررسی فقهی معامالت
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  قراردادهاي آتی

اجـرا    و ضـمانت   در بـازار ثانویـه    فـروش   در امکـان   ندارنـد و فقـط    جوهري  تفاوت  یکسان، چون  و آتی  خاص  آتی  از قراردادهاي

  . بیـع 2نقـدي؛    . بیـع 1وجـود دارد:    بیع  ها، چهار نوع تقسیم  از انواع  یکی  در فقه، بر اساسکنیم.  می  هستند، یکجا بحث  متفاوت

دار  مـدت   نسیه، ثمن  دار نیستند. در بیع مورد معامله، مدت  و مثمن  نقدي، ثمن  کالی. در بیع  به  کالی  . بیع4سلف؛   . بیع3نسیه؛ 

 .دار هستند کالی، هر دو مدت  به  دار است، و در کالی مدت  است. در سلف، مثمن

در   نهـی   بـه   مسلم، با توجه  فقهی  دیدگاه  است. طبق  بر آن  دین  به  یا دین  کالی  به  کالی  معاملۀ  نوع، شمول  در این  اشکال  عمدة

نقـد،    قـرار دارد. در معاملـه    و سلف  نقد، نسیه  معاملۀ  در مقابل  کالی  به  کالی  نیست. معامله  صحیح  کالی  به  کالی  روایات، معامله

  کـالی، هـر دو طـرف     به  دارد و در کالی مدت  در سلف، مثمن و  دار است مدت  هستند، و در نسیه، ثمن  مدت  بدون  و مثمن  ثمن

 .دار هستند مدت

و   دین، روایـت   به  دین  بیع  بطالن  است. دربارة  شده  دانسته  و باطل  یکسان  دین  به  دین  با بیع  کالی  به  کالی  تعابیر، بیع  در برخی

عقـد    بـه   دیـن   باشد یا شامل  دین  از بیع  هر دو باید قبل  و مثمن  هست. آیا ثمن  اختالف  آن  در معناي  وجود دارد و فقط  اجماع

  است. گفتـه   کالی، و باطل  به  کالی  بیع  شوند، این  جل با عقد، مؤ  معامله  اگر دو طرف  بنابراین . است  مسلم  شود. مورد اول می  هم

 .هستند  معامله  نوع  آتی، از این  شده: قراردادهاي

بـر    افـزون   البتـه .اسـت   شـده   نیز ممنـوع   آنان  بین  آتی  است، قراردادهاي  نیز باطل  سنت  اهل  کالی، بین  به  کالی  بیع  جا که از آن

  طرف. فهـیم   غیر شرعی، غرر و ضرر یک قصد  اند؛ مثل ذکر کرده  آن  بطالن  نیز براي  دیگري  هاي کالی، دلیل  به  کالی  بیع  اشکال

سود   کسب  براي  اي را وسیله  کرده، آن  اشاره  اصلی  از فلسفۀ  بورس  در بازارهاي  آتی  هاي معامله  انحراف  نیز به  عثمان  و تقی  انخ

  .شمرند می  را غیر صحیح  رو، آن  دانند و از این می  اصلی  صاحبان  مشکل  رفع  بازان، نه  بورس

 :است  توجه  قابل  جا نکاتی در این
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یـا    طرف  در یک  معامله، مدت  ذات  و مثمن. اگر در مرحلۀ  ثمن  اداي  و مرحلۀ  معامله  ذات  دارد: مرحلۀ  دو مرحله  اول. هر معامله

  معاملـه   بـودن   نقـدي   یا هر دو، به  یا مثمن  ثمن  ادا و تسلیم  تأخیر در مرحلۀ  نیست؛ ولی  نقدي  شود، معامله  مطرح  هر دو طرف

 .زند نمی  ريضر

  باشند. اگر خصوصـیات   کلی  صورت  یا هر دو به  طرف  یک  است  باشند و ممکن  مشخص  دو طرف  است  ممکن  نقدي  دوم. در بیع

  منافـات   بـودن   بـا نقـدي    آن  بـودن   کلـی   است؛ ولی  کلی  معامله  باشد، طرف  بر افراد متعدد داشته  انطباق  و مثمن، قابلیت  ثمن

آید. در نسـیه،   (نقدي) در می  حال  دین  صورت  باشد، به  کلی  معامله  است. اگر طرف  قرار نگرفته  معامله  در ذات  د؛ زیرا مدتندار

 .شوند می  جل مؤ  دین  هر دو طرف  کالی  به  دار است. در کالی شود و در سلف، مثمن، مدت می  دار تبدیل مدت  دین  به  ثمن

شـود،   مـی   دیـن   بـه   دیـن   بیع  مشمول  طور مسلم به  چه نیست؛ اما آن  صحیح  دین  به  دین  فقیهان، بیع  و اقوال  روایات  سوم. طبق

و   جـل  مـؤ   و یـا یکـی    جـل  باشند یا مـؤ   حال  هر دو دین  باشند (چه  دین  صورت  به  از معامله  قبل  و مثمن  ثمن  که  است  موردي

داننـد؛   مـی   را باطـل   دار در آیند، مشهور فقیهان، آن مدت  دین  صورت  به  معامله  سبب  هر دو به  و مثمن  و اگر ثمن حال  دیگري

  هاي صورت  دین  به  دین  دیگر، بیع  بیان  . به نیست  مشکلی -باشند   حال  دین  صورت  به  و مثمن  اگر ثمن -  معامله  در صحت  ولی

  ذیـل   هـاي  از صورت  یکی  به  است  ممکن  و ثمن  رسد؛ زیرا مبیع می  صورت 46  به  تعداد آنحاالت،   برخی  دارد و طبق  گوناگونی

  بـه   مبیـع   کـه  ایـن   و بر حسـب   الحق  جل مؤ  حال، دین  سابق  فعلی، دین  و حال  جل مؤ  سابق  فعلی، دین  جل مؤ  سابق  باشد: دین

. هـر دو  1اسـت:    ها چنـین  صورت  ترین از مهم  یابد.برخی می  تحقق  گانه و شش  چهل  هاي شود، صورت  فروخته  یا غیر آن  مدیون

حـال؛    جل مؤ  دین  به  حال  دین  . بیع3(بالعقد) باشند؛   ال حق  جل مؤ  . هر دو طرف، دین2باشند؛   فعلی  جل مؤ  معامله، دین  طرف

  بـر بطـالن    اجمـاع   و دوم، نقل  اول  حال. در صورت  جل مؤ  دین  حال، به  جل مؤ  دین  . بیع5حال؛   کلی  به  حال  جل مؤ  دین  . بیع4

  است  اختالفی  هم  صحیح، و مورد پنجم  وجود دارد. مورد چهارم  اختالف  فقیهان  آن، بین  و بطالن  در صحت  است. در مورد سوم

  بـر واردات   کـه   اسـت   ایـن   آن  است. مضمون  تورید یا عقد مرکبدارد، عقد ال  تام  شباهت  آتی  قراردادهاي  به  که  از عقودي  یکی.

  مثـال   یابـد؛ بـراي   انعقاد می  شود، معامله می  پرداخت  اقساط  صورت  به  که  معین  ثمن  در ازاي  معین  در تاریخ  کاال یا مواد معینی

  جـل  مـؤ   بـه   جل مؤ  از چند معاملۀ  مرکب  در واقع  معامله  ایندهد.   تحویل  معین  قیمت  در بندر به  نفت  بشکه  میلیون  یک  هر ماه

 .است
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  کرداند. آنـان   سند رد  ضعف  علت  را به  و روایات  کوشیده  کالی  به  یا کالی  دین  به  دین  معامله  بطالن  ادلۀ  در رد  از محققان  برخی

دانسـته،    عامـه   ادلـۀ   را مشـمول   عقـال، آن   بـین   آن  صـحت   به  شمرند و با توجه نمی  را تام  بطالن  دانسته، دلیل  را مدرکی  اجماع

 دانند . می  را صحیح  معامله

  از مـدتی   و معوض، پـس   عوض  تسلیم  کنند که  توانند توافق می  معامله  منعقد شود، دو طرف  نقدي  صورت  به  چهارم. اگر معامله

  و ذمـه   بـر عهـده    باشـد، دیـن   ماند و اگر کلـی  می  نزد دیگري  هر کس  باشند، مال  معوض، شخصیو   عوض  چه شود. چنان  واقع

شـود   مـی   تبدیل  دین  به  دین  معاملۀ  تأخیر تسلیم، به  با شرط  کلی  به  کلی  مورد، آیا معاملۀ  در این  که  است  این  ماند. پرسش می

شـود؛ امـا    مـی   کـالی   بـه   کـالی   باشـد، معاملـۀ    الذمـۀ   فی  و مثمن، کلی  اگر ثمن  که  ردهک  نقل  جواهر از شهید اول  یا نه. صاحب

  یا با عقد، دیـن   بوده  دین  صورت  به  از معامله  یا قبل  دین  که  است  مسلم  در موردي  جواهر فرموده، اشکال  صاحب  طور که همان

  اشـتراط   چـه  چنـان   نیست. حـال   کالی  به  یا کالی  دین  به  دین  بیع  مصداق  معاملهباشد،   کلی  صورت  به  اگر معامله  شود؛ ولی می

  باعث -  است  آن  به  وابسته  گرچه  عقد بوده  از ذات  عقد خارج  شرط  جا که  از آن -باشد   اول  معاملۀ  همان  در ضمن  تأخیر تسلیم

یـا    در عقد، جداگانـه   تأخیر در تسلیم  اگر اشتراط  باشد؛ ولی  باطل  رآید و معاملهبالعقد د  دین  صورت  به  معامله  شود دو طرف می

 .ماند می  باقی  کلی  به  کلی  بیع  صورت  به  شود و همچنان نمی  خارج  شده  واقع  از صورت  اول  باشد، معاملۀ  مصالحه  صورت  به

  واقـع   دو طـرف   بین  اصلی  در آن، معاملۀ  که  است. بازاري  در بازار ثانویه  فروش  بهادار، امکان  فواید اوراق  ترین از مهم  پنجم. یکی

اسـت. اگـر     گیـرد، بـازار ثانویـه    قرار می  جدید بر آن  شود و معاملۀ می  دست  به  دست  اوراق  که  و بازاري  است  شود، بازار اولیه می

  طـور کـه   شـود. همـان   مـی   مواجـه   با کنـدي   پولی  جریان  بودن  ها و سیال معامله  نیابد، روند جریان  تحقق  در بازار ثانویه  معامله

  مقدار قـرارداد، تـاریخ    استاندارد شد؛ یعنی  خاص  آتی  در بازار ثانویه، قراردادهاي  خرید و فروش  امکان  علت  شد، به  تر بیان پیش

عمل،   آید. با این  فراهم  ثانویه  در بازارهاي  آن  خرید و فروش  د تا امکانبر هر کاال استاندارد ش  تحویل  و مکان  رسید، کیفیت سر

 .زیاد شد  خرید آن  براي  و استقبال  یافت  قراردادها افزایش  نقدینگی  قابلیت

خـود    جایگاه  برود، عمالً  بیناز   در بازار ثانویه  آن  خرید و فروش  برسد، ولی  فروش  به  در بازار اولیه  اگر قرارداد آتی  اساس  بر این

  امکـان  باید در مورد بـازار ثانویـه،    اولیه  بر خرید و فروش  افزون  قرارداد آتی  معامالت  صحت  در بارة  دهد؛ بنابراین می  را از دست

  .گیرد  صورت  فقهی  سنجی
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   آتی  در مورد قراردادهاي  گیري نتیجه

 .کرد  قراردادها مطرح  این  را در بارة  گوناگونی  هاي حالت  توان می  گذشته  مطالب  به  با توجه

هـر دو متعهـد     معنا که  این  باشد به  معین  در زمان  معامله  انجام  و تعهد به  مقاوله  نباشد؛ بلکه  اگر قرارداد آتی، خرید و فروش.1

  رخ  و مـثمن   ثمـن   شـدن   و بـدل   رد  هنگام  قرار دهند، بیع  فروش را مورد خرید و  معین، کاالیی  معین، با نرخ  شوند در تاریخ می

آور   تعهـد الـزام    باشـد، ایـن    الزم  ابتدایی  شرط  به  اگر عمل  صورت  است. در این  معامله  انجام  تعهد به  فقط  از آن  دهد و پیش می

  معاملـه   را ضـمن   شـرط   تـوان  باشـد مـی    نداشته  را در پی  الزام  ابتدایی  گیرد و اگر شرط  باید صورت  مبادله  خاص  بوده، در زمان

در بازار ثانوي،   بر آن  ثانوي  مبادلۀ  گیرد و نوع می  شکل  تعهد در بازار اولیه  این  ایجاد شود؛ البته  معامله  به  قرارداد تا الزام  دیگري

خریـد خـود را در     توانـد حـق   می  قرارداد، شخص  . با استاندارد کردناست  تعهد یا امتیاز خرید مبتنی  این  داشتن  مالی  بر ارزش

 .کند  منتقل  دیگري  به  آینده

خـرد و از   را مـی   خریـدار اول   دهد و حـق  می  خود اختصاص  به  آینده  را در زمان  خاص  خرید کاالي  امکان  خریدار در بازار ثانوي

دهـد و   نمـی   رخ  در بـازار اولیـه    خریدار و فروشنده  بین  اي حالت، هنوز مبادله  رد. در اینرا دا  معاوضه  حق، قابلیت  نظر عقال، این

  حالت، خرید و فروش  در این  دارد؛ بنابراین  در بازار ثانونی  مبادله  امکان  این  که  و امتیازي  گیرد؛ حق می  شکل  خریدي  حق  فقط

 .است  صحیح  از نظر فقهی  قرارداد آتی

  رأي  بـه   یابـد، بـا توجـه    مـی   تحقق  و با عقد، دین  دار است مدت  آن  دو طرف  جا که باشد از آن  گر قرارداد آتی، خرید و فروشا.2

 در بـازار   از قـرارداد آتـی، چـه     استفاده  آن، امکان  و بطالن  دین  به  دین  معامله  به  معامله  نوع  این  بر الحاق  مبنی  تر فقیهان بیش

 .وجود ندارد  در بازار ثانویه  و چه  یهاول

دیـن،    کـه   موردي  را به  دین  به  دین  منهی  و معاملۀ  بدانیم  عقد را صحیح  به  جل مؤ  دین  نظریات، معامالت  برخی  اگر بر مبناي.3

  گرچـه   کـه   اسـت   ایـن   اصـلی   اما نکتـۀ کرد؛   را تصحیح  قرارداد آتی  هاي معامله  توان می  بدانیم  مختص  داشته  از عقد تحقق  قبل

  دین  معامله  صورت  به  در بازار ثانویه  آن  عقد است، خرید و فروش  به  جل مؤ  دین  صورت  به  قرارداد آتی، در بازار اولیه  هاي معامله

  وجود  آن  صحت  براي  فقیهان، راهی  اتفاق  به  نزد اکثر قریب  دین  به  دین  معامله  بطالن  به  شود و با توجه از عقد می  قبل  دین  به
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  تصـحیح   جهـت   دیـن   به  دین  با معاملۀ  آن  و تفاوت  کالی  به  کالی  معاملۀ  تصحیح  براي  از حقوقدانان  برخی  ندارد؛ بنابراین، تالش

  شرط  خرید کاال را به  ها جهت دولت  بین  اولیه  هاي معامله  کند؛ گرچه نمی  را حل  بورس  بازارهاي  قرارداد آتی، مشکل  هاي معامله

 کند . می  حل  در بازار ثانونی  آن  فروش  عدم

  شـود، ولـی   می  معامله  کلی  در مقابل  کلی  گیرد، بلکه قرار نمی  عقد مورد معامله  به  جل مؤ  در قرارداد آتی، دین  که  اگر بپذیریم.4

  بـه   جـل  مؤ  بیع  به  آن  الحاق  و عدم  معامله  نوع  این  صحت  یابد، با فرض می  تحقق  در آینده  ثمنو م  ثمن  شرط، تسلیم  صورت  به

  دین  به  دین  معاملۀ  تحقق  باعث  در بازار ثانویه  آن  خرید و فروش  داد؛ ولی  انجام  را در بازار اولیه  قرارداد آتی  معاملۀ  توان عقد می

  وجود دارد و بـراي   در بازار اولیه  قرارداد آتی  معامله  صحت  براي  گفت: راه  توان می  طور کلی  است. به  ر باطلنظ  شود و از این می

عقـد در    انجـام   تعهـد بـه    کرد یا قرارداد آتی، عقد نباشد و فقط  را تصحیح  دین  به  دین  یا باید معامله  در بازار ثانویه  آن  تصحیح

  .باشد  آینده  زمان

  

  دیدگاههاي فقهی پیرامون اختیار معامالت:

  فقها و اندیشمندان جوامع اسالمی بر اساس دیدگاههاي فقهی نظر خود را پیرامون عقد اختیار معامله اعالم کرده اند.

حق اختیار معامله را بـه دلیـل بطـالن سـر رسـید      » االستثمار االسالمیه شرکات عمل«  احمد محیی الدین حسن در رساله -1

بیش از سه روز تحت عنوان خیار شرط وبه دلیل سود اضافی خریداران و ظلم بودن آن صحیح نمی داند. حق اختیـار معاملـه را   

خیـار شـرط    .متعارض می دانـد  مشتمل بر ضرر فاحش دانسته وشروط موجود در آن را فاسد و آن را با قاعده عدل در معامالت

  .همان بیع با خیار فسخ براي یکطرف است و حداکثر تا سه روز را مجاز می دانند. در این معامله یکطرف همیشه سود می برد

وهبه الزحیلی عقداالختیار را بیع نمی داند زیرا شرایط بیع را دارا نیست. در بیع، مثمن بایـد امـر مـادي محسـوس و معلـوم       -2

و حقوق متعلق به شیء مادي مثل حق تألیف و ابتکار نیز قابلیت بیع را دارد ولی حق شـفعه و حـق اختیـار معاملـه حـق      باشد 

محض است و قابلیت مثمن شدن را ندارد ثمن بیع باید معلوم باشد ولی در اختیار معامله ثمن بـر اسـاس عوامـل غیـر شـرعی      

  انتظارات تغییر قیمت کاال و قیمت پیش بینی شده و ارزش بهره. بنابراین  معین می شود مثل قیمت کاال و زمان انجام عقد و 
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عقد اختیار معامله شرایط بیع را ندارد و تحت دیگر عقود شرعی هم واقع نمی شود. البته یک مواعده بـین دو طـرف اسـت کـه     

رت تبرعـی در قبـال حـق    براي مبادله حق محض بین طرفین رخ می دهد و مبلغ پرداختی الزامی نیسـت بلکـه فقـط بـه صـو     

  پرداخت می شود.  

در فرهنگنامه علمی و عملی بانکهاي اسالمی از صحت خیار شرط در نزد فقهـا اسـتفاده کـرده و اختیـار معاملـه را صـحیح        -3

 شمرده زیرا حق خیار براي فروشنده است و می تواند حق خیار خود را بفروشد و مبلغ دریافتی هم در قبال آن صـحیح اسـت و  

  .دلیل صحت عقد و شرط, آن را تنفیذ می کند

 دارایـی  از اگـر  پـس . دانـد  مـی  صـحیح  گیـرد  قرار العربون بیع عنوان تحت که صورتی در را معامله  ابو سلیمان حق اختیار -4

  .  نیست صحیح کند کسب درآمدي معامله اختیار حق فروشنده و شود خارج آن پشتوانه اساسی

در حق اختیار معامله را غرر می دانند و با توجه به فروش اختیار معامالت در بـازار بـورس و وجـود    برخی تنها مانع محتمل  -5

  .اطالعات و استاندارد بودن قراردادهاي جدید، غرر را منتفی و معامله را صحیح می دانند

یـر مـی گـردد و از ایـن رو     محمد مؤمن قمی معتقد است که در بیع، مثمن میتواند حق باشد و با بیع آن حق منتقـل بـه غ   -6

  .خرید و فروش حق اختیار معامله صحیح و نافذ است .فطانت و آقاپور هم این امر را پذیرفته اند

ممکن است حق اختیار معامله شبیه بیمه قلمداد شود و با توجه به صحت بیمه، حق اختیار معامله هـم صـحیح باشـد زیـرا      -7

ی را به بیمه گر منتقل می کند و چنانچه ضـرري متوجـه او شـود بیمـه گـر      احتمال ضرر ریسک بیمه حق  بیمه گذاربا پرداخت

 تغییـر  اثـر  در اگـر  هـم   ضرر را دفع میکند و اگر با ضرري مواجه نشود فقط حق بیمه را از دست داده است .در اختیـار معاملـه  

ر ضرر را به فروشـنده منتقـل مـی    خریدا و برد می بین از را ضرر معامله اختیار حق داشتن با شود وارد شخص بر ضرري قیمت

  .سازد و اگر قیمت تغییر نکندویا به نفع او تغییرکند فقط مبلغ خرید حق را از دست داده است

برخی احتمال ضعیف داده اند که حق اختیار معامله مشابه قولنامه باشد ولی اشکاالت عدیده اي بـر آن واردکـرده اندکـه از     -8

  .ذکر آن خودداري می کنیم
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احتمال داده شده که حق اختیار معامله در واقع نوعی بیع با خیار حق فسخ باشد. به این معنا که خریدار حق اختیار معامله  -9

هنگام خرید، معامله را به صورت قطعی انجام دهد ولی تا مدتی حق فسخ را براي خود شرط قرار دهد. این احتمال هم ضـعیف  

رید قابل تطبیق است و شامل اختیار فروش نخواهد شد زیرا صاحب اختیار فروش حـق اختیـار   است زیرا فقط در مورد اختیار خ

  .فروش را می خرد و فروشنده هیچ گاه ثمن رانمی پردازد

علی قره داغی عقد اختیار معامله را باطل می داند زیرا در آن تسلیم وتسلم واقـع نمـی شـود و در آن ارکـان عقـد محقـق        -10

  به خیار شرط برگرداند. در آن شرط شده است که جزئی از مال کم شود بدون آنکه به ضرر فعلی واقعی  را  آننیست و نمیتوان 

ارتباط یابد . همچنین به علت بطالن بیع العربون در نزد اکثر فقها به غیر ازحنابله و آنکه در بیع عربون اگـر معاملـه واقـع شـود     

  ت نمی توان از آن استفاده کرد. نیس چنین  عربون جزئی از ثمن است و در حق اختیار

  علی معبدالجارحی معامله حق اختیار معامله را باطل می داند زیرا آن را قمار بر قیمتهاي آینده دانسته است.   -11

محمد مختار اسالمی نیز این معامله را باطل می دانـد زیـرا آن را عقـد جدیـد دانسـته و قابـل تصـحیح شـرعی نیسـت و           -12

  نزدیکترین معامله بر آن را قمار ذکر کرده است . زیرا ضرر و سود آن با تغییر قیمت در بازار ارتباط دارد.  

مشـتمل   -نسته زیرا مشتمل بر اموري غیر صحیح است مثل آنکه الـف سمیر عبد الحمید رضوان هم معامله فوق را باطل دا -13

 -1. اسـت  کـرده  احاطـه  فاسـد  شروط برخی را معامله این  -ج. است واقعی غیر آن معامالت اغلب -ب  است  بر بیع ماالیملک

غـرض آن و اینکـه    و عقـد  مقتضـاي  بـا  آن تنافی دلیل به اختیار حق مقابل در طرف یک براي منفعت اشتراط -2 اختیار مدت

همچنین مشتمل برمصلحت زائده اي است که در آن شبهه ربا است و اینکه از جنس قمار و رهان حرام شمرده می شود، شـرط  

  .پذیرد نمی را عقد حکم "شرعا خیار حق فروش همچنین -3   فاسد است.

که عقد اختیار معامله حرام اسـت و گفتـه   م اعالن کرد 1992ق /1412مجمع فقه اسالمی در دورة هفتم در جده در سال  -14

است : آنچه به عنوان عقد اختیار معامله در بازارهاي مالی بین المللی جریان دارد عقد جدیدي است کـه مشـمول هـیچ یـک از     

عقود شرعی معروف نیست و چون حق اختیار معامله مال یا منفعت نبوده و حق مالی قابل معاوضه هـم نیسـت، بنـابراین عقـد     

  .عی صحیح نبوده و مبادله آن جایز نیستشر
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احمد یوسف سلیمان معتقد است که شرطی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کننـد شـرط صـحیح اسـت و گـرفتن       -15

ارزش حق اختیار معامله جایز است . بنا براین باید به آن شرط عمل کردو عقد را محترم شمرد. طرف مقابل هم می توانـد حـق   

  را بفروشد. خیار خود

محمد علی القري ضمن پذیرش برخی اشکاالت در اختیار معامالت معتقد است اشکاالت قابل اصالح است. اختیـارات حـق    -16

و التزام است. اختیار خرید و اختیار فروش دو عقد جداگانه هستند. نسبت به اشکاالت جوابهایی داده اسـت از جملـه آنکـه ، در    

معامله وسیله قماري است و بر حسب تغیییرات قیمت منافع غیر صحیحی نصیب فرد مـی شـود، مـی    مورد اشکال اینکه اختیار 

گوید اختیار معامله را می توان براي اغراض قماري استفاده کرد ولی این امر همیشه با استفاده عقد اختیار تالزم ندارد زیرا مـی  

ي خارج شود مثل آنکه فقط با صاحبان اصلی سهام معامله شـود  توان در خرید و فروش آن ضوابطی تعیین کرد تا از حالت قمار

و از معامالت کوتاهی که فقط به غرض بهره گیري از تغییر قیمت صورت می گیرد اجتناب کرد . همچنین فقط از نـوع اختیـار   

  اروپائی استفاده کرد تا فقط در زمان سررسید قابلیت اعمال داشته باشد .

ین معامالت به صورت استاندارد صورت می گیرد و با انشاء یکسویه تمام می شود و بدون ایجاب با قبـول  در مورد اشکال اینکه ا

تحقق می یابد و فاقد رکن عقد خواهد بود بنا براین فاسد است می گوید : الزم نیست انشـاء از سـوي طـرف دیگـر بـه صـورت       

است. از نظر او الزم نیست به انجام معامالت بـه همـان شـکل     داللت بر آن کند کافی "صیغه خاص باشد بلکه هر امري که عرفا

مرسوم در بازارهاي مالی تن دهیم بلکه می توان مقصود و غرض اصلی که ارزش گذاري ریسک و امکان انتقال به غیـر اسـت را   

شبیه سازي کرد زیرا تنهـا  در پوشش عقود شناخته شده شرعی مطرح کرد. مثالً قرار داد اختیار خرید را می توان با بیع العربون 

تفاوت آن دو در این است که در عربون مبلغ پرداختی بخشی از قیمت کاال است ولـی در اختیـار خریـد مبلـغ پرداختـی ارزش      

اختیار است . می توان در اتاق پایاپاي ارزش اختیار را به صورت درصدي از مبلغ دارایـی پایـه حسـاب کـرد . ارزش آن ممکـن      

اهش یابد و در مورد اختیار فروش می گوید ارزش آن را می توان به عنوان اجرت خدمات بازار یا اتاق پایاپـاي  است افزایش یا ک

به صاحب سهام دانست، زیرا مشتري مناسب براي فروش سهام او پیدا می کند و مقدار اجرت هم از ناحیه سرمایه گـذار و اتـاق   

  است.   پایاپاي تعیین می شود. و این امر عقد صحیح شرعی

  از آنچه گذشت مهمترین اشکاالت عبارتند از:
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  . اشتمال عقد اختیار بر قمار1

  . عدم امکان تطبیق آن با بیع العربون2

  . عدم امکان تطبیق آن بر خیار شرط3

  . اشتمال آن بر غرر فاحش4

  . تعارض آن با قاعده عدل و انصاف5

  . عدم تحقق تسلیم وتسلم و ارکان عقد در آن6

  بودن عقد و عدم دلیل بر صحت شرعی آن. جدید 7

  . اشتمال بربیع ماالیملک8

  . غیر واقعی بودن معامالت آن9

  . فاسد بودن شرط منفعت براي یکطرف در مقابل حق اختیار10

  . وجود شبهه ربا11

حـق مـالی قابـل     . عدم صدق بیع برفروش حق خیار به علت عدم امکان قرارگرفتن حق خیار به عنوان یکطرف معاوضه، زیرا12

  معاوضه نیست.

  از سوي دیگر دالیل صحت آن چنین است:

  . امکان تطبیق بیع العربون بر آن با برخی تغییرات جزیی.1

  . نبود غرر به دلیل استاندارد بودن معامالت در بازار بورس و وجود اطالعات در آن.2

  منتقل شود.. صدق بیع بر فروش حق، زیرا حق می تواند معاوضه شود و به غیر 3
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  . حق اختیار معامله ارزش مالی دارد و طرفین می توانند شرط جایز مثل آن را در معاوضه داشته باشند.4

  . امکان تطبیق عقد بیمه بر اختیار معامله5

  . تصحیح عقد اختیار معامله به عنوان وعده محض و صحت پرداخت مبلغ در قبال آن مشابه امور تبرعی.  6

  

  نتیجه گیري

ضمن بیان اصول و قواعد کلّی مربوط به معامله سلف، کالی به کالی و دین به دین با توجه به بـازار اولیـه و ثانویـه    در این مقاله 

هاي گوناگون مطرح ساخت و برخی از  هاي متعددي مثل استفاده از معامله سلف، صلح، ودیعه و غیر آن را در وضعیت بورس، راه

و گیـري از معـامالت آتـی     ه، عقد مستقل و بیمه را مورد نقد قرار داد؛ بنابراین، راه فقهی براي بهرهشده مثل جعال هاي مطرح راه

در بازار بورس اسالمی وجود دارد. در مورد انتخاب هر کدام باید کارشناسان، وضعیت اقتصادي جامعـه را در  معامالت حق اختیار

  هاي فقهی برگزینند و نظارت جدي بر  ترین راه را بین راه ترین و مناسبنظر بگیرند. اقبال مردم به معامالت را بررسی و کارا

هاي صـوري   تحقق آن صورت دهند. همچنین طرحی باید در جریان عمل قرار گیرد که امکان نظارت بر آن فراهم باشد. از شیوه

کننـده   شناسان و مسؤوالن اجرایی تعییندور شود و بتوان کارایی اقتصادي را کنار صحت فقهی معامله مشاهده کرد. انتخاب کار

  طور کامل در نظر گرفت. است و باید شرایط اجرایی را به

  

   مآخذ و منابع

  . 1381 اول، ،)اسالمی تبلیغات دفتر انتشارات( قم کتاب بوستان مؤسسه قم، ربا، قم، علمیۀ حوزة مدرسین جامعه فرهنگی بخش.1

  . 1383 اول، انرژي، المللی بین مطالعات مؤسسه تهران، نفت، بازارهاي در ریسک مدیریت و مشتقات مسعود، درخشان،.2

  . 1384 بهار ،25 ش ،†صادق امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه ،"امامیه فقه منظر در معامله اختیار اوراق" مجید، رضایی،.3
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  . 1382 پاییز ،11 ش اسالمی، اقتصاد تخصصی فصلنامه ،"مشتقه مالی ابزارهاي فقهی بررسی" ـ،.4

 بهار ،25 ش ،صادق امام دانشگاه پژوهشی فصلنامه ،"امامیه فقه دیدگاه از مالزي در اسالمی قرضه اوراق بررسی" علی، آبادي، صالح.5
1384 .  

 اقتصاد تخصصی فصلنامه آبادي، صالح علی ،"فقهی هاي دیدگاه و مشتقه مالی ابزارهاي تکاملی سیر و فلسفه" عبیداله، پاشا، عصمت.6
  . 1382 بهار ،9 ش اسالمی،

 پژوهشی فصلنامه ،"ایران اسالمی جمهوري در نفت آتی بورس تأسیس فقهی سنجی امکان" محمد، بنیاد، آرام و اهللا حجت فرد، غنیمی.7
  . 1384 بهار ،25 ش ،)ع(صادق امام دانشگاه

 اول، بـانکی،  و پـولی  تحقیقـات  مؤسسـه  تهـران،  ایـران،  سـرمایه  بازار در) Option( معامله اختیار اوراق ابراهیم، آقاپور، و محمد فطانت،.8
1380.  
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