
1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 فقه بورس و اوراق بهادار

 6/9/98استاد عندلیبی ـ 
 ه شرح زیر است:بماده اول قانون بورس( تعریف آن  11بحث در بررسی بازار مشتقه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی )بند 

 تعريف بازار مشتقه
 شود.یبازاری که در آن قرارداد آتی و اختیار معامله داد وستد م

ت رویم، فلذا در ابتدا باید از ماهیت و مشروعیدهد ولی فعاًل ما بر اساس تعریف قانون، پیش میالبته در این بازار معامالت دیگر نیز رخ می
 قراردادهای آتی بحث کنیم:

 
 قرارداد آتی

 قرار داد آتی درمقابل قرارداد آنی و نقدی قرار دارد.
 

 است:مطلب اول تعریف قرار داد آتی 
 ریف شده است: دستور العمل ، قرارداد آتی این طور تع 45بند  1در ماده  1396طبق تعریف هیئت مدیره سازمان بورس در سال 

ه در زمان انعقاد ککند در سررسید تعیین شده تعداد معینی از دارایی پایه را به قیمتی قرارداد آتی قرار دادی است که فروشنده تعهد می»
شود آن تعداد معین از دارایی پایه را در همان تاریخ سررسید معین خریداری شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد مین میقرارداد تعیی

 «نماید.
باشد، انویه میکنند که یکی پیرامون شرط است و یکی پیرامون بازار ثاضافه میدیگر این تعریف اصل قرارداد بود، ولی در ادامه دو مطلب 

 نیز جای بحث دارند: هاکه آن
 

شوند مبلغی را به برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می»: دوممطلب 
ا تعدیل بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی وجه تضمین ر یا اتاق پایاپای عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزار

ها وکالت دارد که متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه در تصرف در آنو کارگزار از طرف  کنند
 « اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.

 شود.اخت میند، حال اگر با توجه به تغییر قیمت، مقداری از وجه تضمین به یک طرف پردپس هر دو باید وجه تضمین بپرداز
 

زین او در توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که جایگمتعهد فروش و متعهد خریدار می» مطلب سوم: 
 «انجام تعهد باشد.

                                              

 شود برای خرید و فروش.. کسی که از طرف شما وکیل می

 شود.می جا انجام. اتاقی که کارهای مربوط به تسویه در آن

باشد؛ وجه تضمین متغییر، مقداری که بر قیمت فعلی می %5شود مثاًل . وجه تضمین اولیه، همان درصدی است که بر اساس قیمت حین انعقاد قرارداد محاسبه می
 شود.ها از وجه تضمین اولیه کم یا بر آن افزوده میاساس کم و زیاد شدن قیمت
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 باشد.اشکال اساسی بحث در همین مطلب سوم می
 

 حال ما در مقام بحث بایستی که هر کدام از این سه مطلب را جداگانه بحث کنیم.
 شرعی است یا نه؟ رویم که آیا اصل قرارداد آتیحال به سراغ جهت اول بحث می 

 
 مشروعيت خود قرارداد آتی

 باشد:خود قرارداد آتی دو نوع می
ماه دیگر کاالی مورد نظر را تحویل  6شود در کنند، یعنی واقعًا متعهد مییکی میتعهد بر تسویه فیزواقعًا  دز زمان انعقاد قرارداد .1

شده است و  فروشنده واقعًا متعهد به فروش یعنی فیزیکی است ها از این قرارداد تسویهدهد و پول آن را دریافت کند و قصد آن
 .شده است یدواقعًا متعهد به خر یدارخر

بندند و در آخر هم فقط شود، بلکه قرارداد میرف، تسویه نقدی است و اصاًل کاالیی مبادله نمیاز اول هدف و بنای اصلی دو ط .2
کنند مگر اینکه در بین یکی از طرفین تعهد خود را بفروشد، فلذا در  شود که یا فروشنده و یا خریدار ضرر میپول رّد و بدل می

آخری که  یت آن دو نفرکاال، فقط یک وجه تضمین در میان است و در نهااین شکل از قرارداد نه کاالیی در میان است و نه پول 
 شود.کنند و یک منفعت مالی زیادی یا نصیب خریدار و یا نصیب فرشنده میمانند با پول تسویه میباقی می

 
 بررسی مشروعيت نوع اول قراردادهای آتی

آیـا ایـن  هداتشـان اسـت،جایی که از اول قصـد هـر دو واقعـًا عمـل بـه تعبحث اول ما مشروعیت نوع اول از قراردادهای آتی است یعنی در 
 قرارداد شرعی است یا نه؟ 

کند یا کسی که در موقعیت خریـد کسی که در موقعیت فروش است تعهد می»بینیم که جمله کنیم، میوقتی به تعریف قرارداد آتی دقت می
 ها بررسی شود:واضح نیست کدام مقصود است باید تمامی آنچندین احتمال معنایی دارد و چون  «کنداست تعهد می

 ای است.معاهده است و خودش قرارداد جداگانه  .1
 تعهد ابتدایی است. .2

 شرط ضمن عقد است .3

 تعهد معوضه است )مثل هبه معوضه( .4
 

 احتمال اول: معاهده

 باشد، یعنی با هم عهد وثل بیعت میمتعهد ابتدایی باشد بلکه یک معاهده و پیمان نامه است نه اینکه و تعهد در مقابل تعهد، یعنی این قرارداد 
 ماه دیگر این معامله با این شرایط و خصوصیات را با هم انجام دهند.6بندند که مثاًل پیمان می

 آیا دلیل بر صحت این نوع از قرار داد داریم یا نه؟
ر بفروشـد نـه در حـال مـاه دیگـ 6ه ک را نداشته باشد یا مصلحتش در این است زیرا من فعاًل به این کاال نیاز ندارم و شاید فروشنده هنوز کاال

 شود.بندند که فروشنده در مقابل تعهد خریدار به خرید، متعهد به فروش میحاضر ولی با این حال با هم قرارداد و پیمان می
 شود.گونه است: قراردادی که سبب تعهد مینن ایآورحقوقی و تعبیر بورس لندتعبیر بورس شیکاگو هم اینطور است:توافق الزام

                                              

 و تعهد خریدار.. به عبارت ساده: تعهد فروشنده 
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    یم.این دو نیز کمی نقاط اجمال دارد ولی ما فعاًل به خود تعریف ایران کار دار
کـه در باشـد، ایـن عقـد جدیـدی هـم نیسـت بلپس احتمال اول این شد که این تعهد در مقابل تعهد، معاهده است فلذا خودش یک عقـد می

اند کـه بـا هـم معاملـه هم پیمان بسـته ز دیگری بوده است و در حال حاضر متعلق این پیمان، معامله شده است زیرا باها چیگذشته متعلق پیمان
 کنند.

 تمسک به عمومات :دلیل مشروعیت قرار داد آتی به معنای معاهده
م ان هم صحیح و هم الزشود فلذا این پیمنیز می به فرض که جزء ادله لزوم عقود باشد، شامل این عقد« اوفوا باعقود»با توجه به این معنا دلیل 

 است.
 شود.ای که این آیه را تفسیر کرده است، بپذیریم باز آیه شامل این معنای محتمل میحتی اگر روایت شریفه

 روایتی که در تفسیر این آیه است، در تفسیر منسوب علی بن ابراهیم و تفسیر عیاشی نقل شده است:

 اریم.عاًل کاری نداین کتاب منسوب به علی بن ابراهیم است یا نه؟ که فکه این سند صحیح است لکن سخن در اینجاست که آیا خود 
 شود.می« معاهده»پس حتی اگر بگوییم عقد در آیه شریفه به معنای عهد است، شامل 
والیت ورد زمانی نازل شده است که از مردم عهد و پیمان گرفته شد در ممخصوصًا با توجه به اینکه در بعضی روایات داریم که این آیه در 

 .این آیه نازل شد« علیه السالم»ین امیرالمومن
 م.هم عقد الز وپس اگر قرار داد آتی، پیمان نامه باشد، مشمول عموماتی همچون اوفوا بالعقود  است فلذا هم عقد صحیح است 

 
 اشکال اول:

باشد در صورتی که آیه شریفه مربوط به مؤمنین فاء میتصحیح کنید و نتیجه بگیرید که برای همه الزم الو خواهید این قرار داد راشما می
 گرداند.ح و الزم میپس حداکثر این آیه این معامله را در بین مسلمین صحی« یا ایها الذین آمنوا»است چون در صدر آیه دارد که 

 
 :جواب
زم الوفـاء ا بر همـه مـردم الرد و آن معامله کنناین اشکال واضح است، زیرا که فقهاء در معامالت مختلف تمسک به این عمومات میجواب 

 دانند نه اینکه فقط بین مسلمین الزم الوفاء باشد.می
 معنا است.و وجه اینکه به مؤمنین خطاب شده است این است که خطاب به کفار بی

ه ، در همه صور معاملا بین کفارمین و یپس اگر داللت آیه را پذیرفتیم، دیگر فرقی ندارد این معامله بین مسلمان و کافر باشد و یا بین مسل
  باشد.صحیح و الزم الوفائی می

 
 

 :اشکال دوم

                                              

 160؛ ص 1تفسير القمي ؛ ج. 
الَّـِذيَن آَمنوـوا  يا َأيَُّها ِفي َقْوِلِه: َعْن َأِبي َجْعَفٍر الثَّاِني ع َو َأْخَبَرَنا اْلُحَسْيُن ْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َعاِمٍر َعِن اْلُمَعلَّى ْبِن ُمَحمٍَّد اْلَبْصِريِّ َعِن اْبِن َأِبي ُعَمْيٍر: 160؛ ص 1تفسير القمي ؛ ج. 

 .ُمْؤِمِنيَن عَأْوُفوا ِباْلُعُقوِد الَِّتي ُعِقَدْت َعَلْيُكْم ِلَأِميِر اْل -يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنووا»ِفي َعَشَرِة َمَواِطَن، ُثمَّ َأْنَزَل اللَُّه  -َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد َقاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه ص َعَقَد َعَلْيِهْم ِلَعِليٍّ ِباْلِخَلاَفِة
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عقـد »شود یعنی من بایستی به تعهـدم وفـادار باشـم کـه همـان کند؟آیا صرفًا یک تعهد الزم میدر این آیه، چه چیزی برای طرفین محقق می
فلـذا آن  ه، نشده است فقط الزم اسـت کـه ایـن دو بـه تعهدشـان عمـل کننـدشود؟ همان چیزی عائد خریدار و فروشنده در آیندمی «عهدی

 شود یا نه؟باشند، تأمین میکنندگان در بورس به دنبال آن میهدفی که معامله
 شود؟آیا با صرف عقد عهدی، آن مال قابل نقل و انتقال می
 به این مسأله در جهت سوم بحث پرداخته خواهد شد.

 
  اشکال سوم:

 ؟باشد یا به نوعی با آیه شریفه تنافی دارددرباب بیع العینه داریم که شاید بتوان گفت یا مخصص آیه شریفه می یاتیروا
 با شود، یک خواست مبتال به رتوضیح بیع العینه: در گذشته بین مسلمین رایج بوده است که اگر کسی پول نیاز داشت ولی نمی

کـرد و سـپس از مغازه دار جنسی را به صورت نسـیه بـه قیمـت بـاال خریـداری می د کهبست و آن این بوای را به کار میحیله
ای ی نسـیهکرد و در زمان سر رسید معاملـهفروخت و پول آن را دریافت میهمان جنس را نقدًا به قیمت کمتری به خود او می

شـد داد ربـا میته و پول  بیشتر را پـس مـیگرف، که اگر پول کمتر را قرض میگرداندخودش، پول بیشتر را به مغازه دار بر می
 کار از ربا فرار کردند.ولی با این

ن قائـل ز فقهـاء بـه آاکـه خیلـی این روش فرار از ربا، امضا شده است، البته این معاملـه یـک شـرط اساسـی دارد  از ظاهر ادله
نیـز آزاد  ه و همچنین فروشـندهندار بفروشد یا نکنند یعنی خریدار آزاد باشد که به آن مغازه« شرط» و آن این است کهاند شده

 باشد که از خریدار بخرد یا نه.
دار آن کاال را نداشت یـا اینکـه بعـد از خریـد، کرد، مغازهالبته صور مختلفی دارد گاهی وقتی خریدار به مغازه دار مراجعه می

سـت کـه بـه اباشد ولی عمدتًا فروشنده حاضر نبوده ه فروخت تا شبهه کمتری داشتخریدار آن کاال را به مغازه دار دیگری می
 فروخته است.ها میآن شکل نسیه بدهند بلکه بایستی به خود آن

 
 :شودینه است ولی تطبیق بر آن می، که البته تصریح ندارد که مربوط به بحث بیع العآوریمیکی از آن روایات را در ذیل می

 اند:نقل کرده شیخ مرحوم کلینی ومرحوم  ،مرحوم صدوقرا روایت این 

 

 
                                              

 . ما انواع عقد داریم: عقد عهدی، عقد تملیکی و... .

 50؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 

 .في نسخة زيادة مني) هامش المخطوط( -(8)  
 .5 -200 -5الكافي  -(1)  
 .4019 -282 -3الفقيه  -(2)  
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 هـم گفتگـو  ، سـپس بـاخواهد بخرد ولی من نـدارم کـه بـه او بفروشـمنزد من آمده و از من حریر میصی شخحدیث:  ترجمه
و به او  خرماو حریر می خاطربهمن مغازه دار  سپستا اینکه به نتیجه رسیدیم؛  ر رسید نسیهسکردیم پیرامون مقدار سود و زمان 

کار صحیح است؟آیا این ،دهم که بیایدر میخب
ت که حتمـًا بیایـد که مجبور اسنس دیگری پسندید، همان را بخرد و دیگر نزد شما نیاید یا اینکه اگر ج آیا او اختیار دارد امام:

گـر و بـه کسـی دی تـوانی بـه او نـدهیما اگر مشتری بهتری پیدا کـردی میآیا ش طرفو از شما حریر خریداری کند و از آن 
  بفروشی؟

 جواب داد که بله چنین اختیاراتی داریم و مجبور به معامله نیستیم.راوی 
 در این فرض با این شرایط، این معامله مشکلی ندارد. امام:

  حدیث:توضیح 

  تر بـوده ش آن آسـانکه خریـد و فـرو است ؟ شاید به خاطر این بودهاندکردهحریر را برای بیع العینه انتخاب میچرا
 مثل سکه در زمان ما. است

  کاری ندارید. حق چنین مطلقبه صورت این روایت امام تفصیل دادند و استفصال امام عالمت این است که شما در 
  ینـده آه معاملـه در کاری کنید که دست همدیگر را ببندید و مجبور ب شما دو نفر این روایت این است که اگرمفهوم

 و این بیع صحیح نیست. تان مشکل داردباشید، فیه بأس یعنی معامله

یـن فرمایـد کـه ایایـن روایـت م شامل این عهد هم باشد ولی عقودلپس هر چند اوفوا باظاهر روایت ـ تا به اینجا ـ با معاهده مشکل دارد پس 
 نحوه از عقد باطل است.

 شود.چند آیه شریفه عموم دارد ولی این دلیل اخص است فلذا این روایت سبب تخصیص آیه میهر 
عقدی کـه متعلـق آن شود مگر یمچیزی که متعلق عقد باشد، اشکالی ندارد و به خاطر اوفوا بالعقود الزم الوفاء که: هر شود ایننتیجه میپس 

 ای که در متعلق آن عقد قرار دارد را از دست بدهید.تیار معاملهچیزی باشد که اخ
 

 جواب:
  حدیث سندیبررسی: 

 :باشدروایت از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیح میاین  
  هر چند در مشیخهو  استشیخ از طریق حسین بن سعید نقل کردهمرحوم  چونمرحوم شیخ صحیح است  قهم طری 

کـه محـل کـالم  بـن الحسـن الولیـدو احمد بـن محمـد  دوجود افرادی مثل ابن ابی جیخاطر سندش مشکل دارد به 
 .داردحسین بن سعید به طریق صحیح اعالیی  هستند ولی در فهرست

 هم که از اجالء هستند.بقیه 
  مرحوم کلینی نیز به همان نحو استسند. 

  به همان نحو است.مرحوم صدوق نیز سند 
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 ر سندی صحیح است.این حدیث از نظفلذا 
 

  اللی حدیث:دبررسی 
رج حـث مـا خـاکنـد و از بباطـل می کند یا تنها بخـش خاصـی رامعاهده و پیمان را باطل میاین حدیث علی االطالق این آیا 

 است؟
یعنـی  باشـدمینه اظر به بیع العیننیز این روایت توان فهمید که ولی با قرائنی میرا ندارد « بیع العینه»چند روایت در ظاهر قید هر 
یـار جـا نبایـد اختآن در، ی آن بـه دسـت بیاوریـدخواهید همان سود در ربا را از طریق شرعی بـه واسـطهای که مینهیبیع العدر 

 از بین برود. خریدار و فروشنده نسبت به بیع در آینده
بگوید: هـر خواهد بد، نه اینکه فرماید که نسبت به عقد در آینده بایستی اختیار داشته باشیروایت تنها در مورد بیع العینه میپس 

 .شود، اشکال داردمیانجام بیع عملی که موجب ایجاب و لزوم 
  ی : کـدام فقیهـفرماینـدکـه میاسـت  «رضـوان اهلل تعـالی علیـه»مرحـوم هاشـمی شـاهرودی  کالماین برداشت: مؤید

در ضـمن  د کـه اگـر شـماگویـکسی نمیباطل است یعنی دوم آن بیع  د،باش گوید که اگر شرط ضمن عقدی بیعمی
  شما باطل است. دوم ی دیگری انجام دهید، معاملهتان شرط کردید که معاملهبیع

  مـا  کـه باشـد ای نیست که در کتب فقهاء مطرحمسألهه نکتزیرا این شود این مطلب دلیل محسوب نمیالبته
یـت ـ ه همـین رواـ با توجـه بـچه بسا فقهی  بلکه گویدبتوانیم ادعا کنیم که هیچ فقیهی چنین مطلبی را نمی

 ، فلذا ما به عنوان مؤید این مطلب را ذکر کردیم. قائل به این سخن نیز بشود

هـا تصـریح بـه یع العینه دارد این است که این روایت شبیه روایاتی دیگر است که در آنما بر اینکه این روایت ظهور در بدلیل 
به طـور مثـال روایـت  فلذا صاحب وسایل الشیعه نیز این روایت را در باب روایات بیع العینه آورده است،  ،بیع العینه شده است

 :بسیار شبیه روایت مورد بحث است چهاردهم همین باب در وسایل الشیعه

 
 

                                              

 53، ص: 18وسائل الشيعة، ج. 

 .2 -203 -5الكافي  -(2)  
 .في نسخة منه) هامش المخطوط( -(3)  
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  ی تجار کارشان بیع العینه است.دهاین روایت تصریح شده که عمدر 

 «گـوییم: و میسنجیم می 100اصطالح آن زمان بوده است برای سود دهی مثل اصطالح فعلی ما که با « دو دوازده»و « ده یازده
 ـ مثاًل ـ .صدی سه 

  ع العینه شده است.ولی در آن تصریح به بییت هم مثل روایت قبلی است روااین 

 شود که: این قید مخصوص به بیع العینه باشد نتیجه چنین میاگر پس 
یار معامله را تنباید اخ اردـدـ چون شبهه ربا  را با خود ببرد، در این فرض فروشنده بفروشد و پولشخواهد جنسی بخرد و به خود که میکسی 

 که ربا است. شودضمن قرض می به زیاده در گر اختیار نداشته باشند مثل شرطچون ا، از دست بدهند
هم  ه دو طرف باک، پس جاهایی دکه واقعی هم باشند، چنین شرطی وجود دار ی دیگریدر هر معامله این روایت داللت ندارد کهولی 

 .شان سود است، فرق دارده با موضوع این روایات که هدفدبندد در رابطه با یک معامله واقعی در آینیم همعاهد
 اول:فرق 

 .ا نشوندتا مردم دچار رب امام چنین شرطی قرار داده اند ربا است، است و شبهه و رسیدن به پول جایی که هدف سوددر 
ست و باید توجه اد معامله باطل بشود وإّلا اگر چنین شرطی بشو یتا الزام ضمن بیع اول شرط کنید، بیع دوم رافرماید نباید میدر روایت پس 

فهمیم طور میانوم باشند، همبعد از بیع اول نباید دو طرف مجبور به بیع دداشت که همان طور که روایت در مورد بعد از بیع اول است که 
هم ه اول است و بل از معاملقکه نباید قبل از بیع اول هم دو طرف مجبور به معامله باشند، یعنی این شرط آزادی در معامله هم مربوط به 

  نسبت به بعد از معامله اول.
، اصاًل ول ـ ه کاالست نه پـ و هدف رسیدن ب معاهده بر امر واقعی در آینده در رابطه با جنس و کاال وجود داردکه در محل بحث ما ولی 

 مشمول روایت نیست.
 :فرق دوم

ینده پرداخـت آپول آن در تنها  زیرا که در زمان حال بیع رخ داده است و کاال منتقل شده است ودر آینده نیست بیع معاهده روایت اصاًل در 
 .شدمثمن در آینده باتحویل  سررسیدثمن و تحویل  ه سر رسیدمعاهده بیع در آینده به معنای این است کولی  شودمی

بیه سلم شیعنی  استنده در آی، معاهده بر بیع نقدی در قرارداد آتی بحث از فروش نسیه است در حالی که در محل کالم مادر روایت پس 
 است ثمنًا و مثمنًا.

ون جنس مغازه دار چ جمله شباهتی دارد و آن این است که در روایت هم ممکن است کهروایت ربطی به بحث ما ندارد هر چند فی الپس 
ست ـ ولی باز نسیه ا عاملهتحویل کاال یک ماه دیگر باشد و تحویل پول یک سال دیگر است ـ چون ماده است ولی ندارد، معامله االن رخ د

 است، ندارد.در آینده نقدی  معاهده بر بیع است و ربطی به قرارداد آتی که در آینده نسیه بیعمعاهده بر 
یگر قید یست ـ و گاهی دنـ در فرضی که کاال نزد مغازه دار موجود  است «هبیع نسیه در آیند»گاهی معاهده بر روایت اطالق دارد، پس 

، که در شودر میدر زمان حاض بیعمثل  وکند ـ تهیه میدست کاال را به و با سرعت فروشنده کاال را دارد یا به راحتی  یتـ وقآینده را ندارد 
ع نقدی در بی»اهده بر و از محل بحث که مع ای این است که نسبت به بیع دوم، دو طرف آزاد باشنداین دو صورت شرط صحت چنین معامله

 باشد.است، جدا می« آینده
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 جواب:خالصه 

 در روایت دو احتمال وجود دارد:پس 
است ولی از  ام سؤال کردهبیان بوده است و از نحوه الزام و عدم الز و بگوید امام در مقام کسی از این روایت، اطالق گیری کند .1

آیه یص سبب تخص ایتدر این فرض این رو ،بوده است ام مطلقسوال نکرده است پس مقصود ام بیع العینه بودن یا نبودن معامله
 شود.آتی به معنای معاهده باطل میو در نتیجه قرارداد  شودمیاوفوا بالعقود 

 اشکال
 روایـت مـاده افتـراق و شودمیوجه  نبین این روایت و آیه عموم و خصوص م رابطهه باشد، روایت اطالق داشتاگر 

رط و تعهـد شینکه از راه انشود مثل از راه غیر معاهده خود را ملزم به بیع کنند تا مشمول اوفوا بالعقود  در جایی است
دیگر مـاده افتـراق  و از طرف  داند ـ، بیع را بر خود الزم کنند ـ بنا بر نظری که تعهد ابتدایی را الزم الوفاء میابتدایی

ت کـه وردی اسـن در مـو مـاده اجتماعشـا ربطی به معاهده ندارد مثل بیـع، اجـاره و صـلح و... آیه موردی است که 
 اچـون آیـه بـ کننـدمیتعـارض پیـدا ایـن دو بـا هـم مـاع در ماده اجت در این صورتکه  معاهده بر بیع رخ داده است

پس دو  اشکال دارد، گوید که معاهده بر بیعگوید معاهده بر بیع اشکال ندارد ولی روایت با اطالقش میش میاطالق
 .کننداطالق با هم تعارض پیدا می

 جواب
داده  رخیـت تعـارض ، آیه مقدم است فلذا در اینجا هم که بین اطالق آیه بـا اطـالق روادر تعارض بین آیه و روایت
 .است، اطالق آیه مقدم است

بـه ق آیه با اطاللف است این روایت مخاده بر بیع باشد، حتی اگر روایت اطالق هم داشته باشد، چون در ماده اجتماع که معاهپس 
 شود.یمه، بال اشکال فلذا قرارداد آتی به معنای معاهده بر بیع در آیندمقدم است، قرآن آیه  صورت عام و خاص من وجه فلذا

بیع العینه وارد شده  در زمینه نیزاین روایت فهمیم که کسی اطالق را در این روایت قبول نکند و بگوید با توجه به سایر روایات می .2
این ، که شبهه ربا داشته است ستا و کالم امام شاید ناظر به همان بیع متعارف در آن زمان بودهو اطالقش معلوم نیست  است

 شود.و از این جهت قرارداد آتی به معنای معاهده بال اشکال می کندروایت ربطی به بحث ما پیدا نمی

 
 ؟اطل استنها بیع دوم بست که در این فرض قرارداد اولیه باطل است یا تماند و آن این ایک شبهه باقی میدر فرض دوم، ه البت 

طل است صل معاهده بااشود، یا اینکه است که در این صورت هر دو باطل میروایت داللت بر بطالن کدام دارد آیا معاهده باطل 
 ؟شان صحیح استولی بیع

 نیست بگوییم کل این عمل باطل است و تعهدی محقق نشده است و دو طرف آزاد هستند.بعید 
 .دی در آیندهچون مربوط به بیع العینه است نه معاهده بر بیع نق کندما وارد نمی لای به استدالضربه این شبههولی 

 
 
 
 

                                              

 باشد.واضح است که احتمال دوم صحیح می فرمودند کههاشمی شاهرودی می. مرحوم 
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