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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 22بهادار  فقه بورس و اوراق
 01/11/98استاد عندلیبی ـ  
 

 خالصه مباحث گذشته
ریـ  دـده سازمان بـورس ت هیئت مدیره ادآتی در مصوبه طوری که قراردآتی و مشروعیت آن بود، از آنجایی که آنپیرامون قراردادبحث 
 م.ح قراردادآتی پرداختییی برای تصحیکارهابه بیان راهفلذا ی بود، ا، دارای مشکالت درعیای ت هد ـ ـ نحوه بود

م و تمامی رداختیو از آن راه به تصحیح آن پ ت ری  کنیم« بیع کالی به کالی»این بود که قراردادآتی را به  کاری که بیان دداولین راه
 ادکاالتی که در این فرض وجود دادتند را جواب دادیم.

 
 تصحيح قراردادآتی کار دوم برایراه

ه بـبیـع کـالی  ه بطـالنبـ قـولبـر است همگی در دسترس اقوال از علماء که  اجماعکار قبلی را جواب دادیم ولی چون هر چند ادکاالت راه
کـار دیگـری را پیشـنهاد آیـد، فلـذا راهمینسب به نظـر کار منافلذا در مقام عمل برای عامه مردم که مقّلد هستند، این راه اتفاق دادتند کالی،
 .باددنآن وارد  کار قبلی بهدهیم که هم درعی بادد و هم ادکاالت راهمی

 کنیم.ت ری  می« صلح کالی به کالی»کار به جای بیع کالی به کالی، قراردادآتی را به در این راه
 

 ازماه دیگر، فالن مقدار م ین از فالن کاال را به قیمتی م ین  6کنند که درن مصالحه میالدود که دو نفر با هم اگونه میپس قراردادآتی این
راردادآتی اخذ قکنند و نقل و انتقال در زمان سررسید خواهد بود.( و همه دروط و درایطی که در همدیگر تحویل بگیرند )االن مصالحه می

 .کننددند نیز ذیل این صلح لحاظ میدمی
ریفه ه اطالق روایت دو یا ب« تجارة عن تراض»و « اوفوا بال قود»این صلح نیز عمومات و اطالقات باب صحت م امالت مثل دلیل صحت 

 بادد.ـ در صورتی که قائل به اطالق این روایت ددیم ـ می« الصلح جائز بین الناس»
دنده نیز از و فرو از طرفی به فرودنده بدهکار دده است رفی مالک مبیع دده است واند از همین االن خریدار از طپس چون مصالحه کرده

 . باددهمین االن نسبت به مبیع بدهکار است و مالک ثمن می
 وارد نیست زیرا:« صلح کالی به کالی»در این صورت دیگر ادکاالت بیع کالی به کالی در 

 ه کالی بوده است.فتوا در مورد بطالن آن نداریم و فتوای به بطالن تنها در مورد بیع کالی ب 

 .بیع دین به دین نیست 

 .در حدیث نبوی، که بیع کالی به کالی نهی دده است، از صلح کالی به کالی نهی نشده است 
 او نیـز بـا  الی ندارد واگر قبل از زمان سررسید یک طرف بخواهد این قرارداد مصالحه را به دخص ثالث واگذار کند، باز ادک

جا مطـر  نیسـت زیـرا آن جل در ایناالبیع قبل از قبض قبل حلول  کند و دیگر ادکالالحه میدخص ثالث نسبت به مبیع، مص
 ددند.یر مورد بیع، بودند و دامل صلح نمادله تنها د

 کنند.الحه میدر زمان تسویه نهایی نیز مشکلی ندارند زیرا نسبت به بدهی و طلبی که از یکدیگر دارند، با هم مص 

 اند و در اند و مالـک دـدهبر تسویه نقدی نیز در مصالحه مشکلی ندارند زیرا از همین حاال مصالحه کرده نسبت به نیت ابتدایی
 توانند انجام دهند.نهایت هر کاری خواستند می
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     « باددیزاع مصلح اعم از موارد نزاع و غیر ن»این بادد که « صلح»کار مشروط به این است که مبنای دخص در بحث البته پذیرش این راه
ارد نزاع، کاربرد صلح تنها در مو»گر کسی مبنایش این بادد که اولی رسیم که قول حق نیز همین است ـ ـ که با بررسی ادله به این نتیجه می

 یین و تصحیح کند.تواند قراردادآتی را با صلح تبدیگر نمی« و اعتبار دارد
 ت هد است. البته آنچه در مصوبه آمده است مصالحه نیست بلکه

 )نکته: باید توجه دادت که در بیع، دروط و امتیازاتی وجود دارد که در مصالحه وجود ندارند.(
 

 کار سوم برای تصحيح قراردادآتی راه
صورت انجام دهند، به این « سل »توان برای تصحیح قراردادآتی پیشنهاد داد این است که طرفین قرارداد با هم م امله کار دیگری که میراه

که به دود که خریدار توسط کارگزار بایستی ثمن را نقدًا پرداخت کند ولی پس از اینماند و تنها فرقش این میی درایط ثابت میکه همه
دارد تا از نکول فرودنده از تحویل دارد و نزد خود نگه میحساب طرف مقابل واریز دد، دوباره آن پول را به عنوان وثیقه از حساب بر می

 بادد.مبیع جلوگیری کرده
 های قبل است با این تفاوت که یک رّد و بدل پول بایستی انجام دود.در این فرض همه درایط مانند فرض

 دد، دیگر وارد نخواهد بود.های قبلی مطر  میدر این صورت نیز ادکاالتی که در فرض
یع قبل از قبض فرودد ولی باز همان ادکال بمبیع را می ـ سل  ـ صورتو اگر هم خریدار خواست قبل از سررسید، مبیع را بفرودد به همین 

شکلی هایی است که قباًل گفته دده است، فلذا از آن جهت نیز مهمان جواب نیز دود که جواب آنمبیع قبل حلول االجل، مطر  می
 نخواهیم دادت.

 
 

 قراردادآتی اول از بازارهای مشتقه: بحثماتمام 
 

 ار معاملهياد اختمبحث دوم: قرارد
 .ددار هیئت مدیره سازمان بورس مصوبات مت ددی است و همچنیننودته ددهکتب مت ددی  در این موضوع

ست یا از کشورهای ابادد و یا  از آمریکا اخذ دده این نوع از قرارداد نیز مثل قراردادآتی وارداتی است و از ابداعات داخلی و بومی نمی
 اند که ما دو نوع قرارداد اختیار داریم: آمریکایی یا اروپایی.های مربوط به این قرارداد نیز گفتهبندیاروپایی فلذا در تقسیم 

 
 تعريف قرارداد اختيارمعامله

ا  و صالح اثر جان هال و ترجمه جناب آقایان سیّ « مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک»های جامع در این موضوع، کتاب یکی از کتاب
   آبادی است.

 در این کتاب به طور مفصل به بررسی تمام جوانب قراردادآتی و قرارداد اختیار م امله پرداخته است.
ستورال مل نیز رد که این دولی باید دقت ک دستورال ملی که خود هیئت مدیره سازمان بورس نیز دارد در طور زمان، مرتب تغییر کرده است

فی و دستورال مل، ت ریدلبته در هر ا؛ م امله کاال  و دستورال مل قرارداداختیار م امله اوراق بهاداردو نوع است: دستور ال مل قرارداداختیار 
 اند، مشابه است و تنها در یک قید اختالف دارند که خواهد آمد.که برای قرارداداختیار م امله بیان کرده

 ست.اداری متفاوت ت با ت ریفی که در مصوبه آمده است مقآمده اس« مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک»ولی ت ریفی که در کتاب 
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 «:جان هال»کتاب آقای  درقرارداد اختيار معامله 

 قراردادهای اختیار م امله:»
 ار م امله را به دو دسته تقسیم کرد: اختیار خرید و اختیار فروشتوان حق اختیبه طور کلی می

دهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت م ّین و در تاریخ مشخصی یا قبل ی آن میه دارندهیک اختیار خرید در واقع این حق نه الزام را ب
با قیمت م ّین و در تاریخ دهد که دارایی موضوع قرار داد را ی آن، این حق را میاز آن بخرد، به همین ترتیب یک اختیار فروش به دارنده

 مشخص یا قبل از آن بفرودد.
د اختیار یسحًا تاریخ انقضاء یا سرررا اصطالگویند و تاریخ ذکر دده ا قیمت اعمال مییدود قیمت توافقی اد ذکر میقیمتی که در قرارد

 «گویند.م امله می
 

دـود و بـه ایـن مطلـب اسـت کـه خریـد و فـروش می« حق»گوید در این دو صورت الزام و ت هد در کار نیست بلکه در  کتاب جان هال می
 تصریح دده است.

 
 قرارداد اختيار معامله در دستورالعمل مصوبه هيئت مديره سازمان بورس: 

های دیگر نیـز همـان ر سالدهیئت مدیره بورس کاالی ایران، توضیح قرارداد اختیار م امله به دکل زیر آمده است که  1395در مصوبه سال 
 بادد:کل زیر میدبه  1395هد آمد، متن مصوبه در سال تغییر اندکی کرده است که خوا 1397طور باقی مانده است و تنها در سال 

دود در صورت درخواست خریدار ت داد مشخصی از قرارداد اختیار م امله اوراق بهاداری است که به موجب آن فرودنده اوراق مت هد می»
 ّینی در آینده طبق قرارداد م امله را انجام دهد، های متواند در زمان یا زمانم امله کنند، خریدار اوراق می دارایی پایه را به قیمت اعمال

برای  ـ که همان خرید و فروش اختیار است ـ  کندفرودنده اوراق اختیار م امله در قبال این ت هد مبلغ م ینی از خریدار دریافت می
ی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار دود مبلغجلوگیری از امتناع فرودنده اوراق از انجام قرارداد، فرودنده ضمن قرارداد مت هد می

توانند بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار م امله، آن را ت دیل کند، هر یک از خریدار و فرودنده می
تواند به واهد بود، اوراق اختیار م امله میها خدر مقابل  مبلغی م ّین اختیار یا ت ّهد خود را به دخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن

 «صورت اختیار فروش یا اختیار خرید بادد. 
« ه نقـدیامکان تسوی»ن بیان اضافه دده است و آبال توضیحات  بهادار تهران، تنها یک قید بههیئت مدیره بورس اوراق  1397در مصوبه سال 

 بادد: است، متن مصوبه به دکل زیر می
اد مشخصی دود در صورت درخواست خریدار ت دار م امله اوراق بهاداری است که به موجب آن فرودنده اوراق مت هد میقرارداد اختی» 

 «تواند ... الخ.، خریدار اوراق میو یا در صورت توافق طرفین تسویه نقدی کننداز دارایی پایه را به قیمت اعمال م امله کنند 
 

دـود کـه در صـورت مـثاًل فرودـنده مت هـد می« دـودمت هـد می»ه است و فقط گفتـه دـده اسـت کـه ای به حق نشددر این مصوبات، اداره
مقصوددـان  ست ولـی دـایددرخواست خریدار به او بفرودد ولی اینکه در این میان حقی به خریدار منتقل دده است یا خیر؟ تصریح نشده ا

  همان مطلب جان هال بادد.
 

                                              

 .است« قیمت توافقی در زمان ان قاد اصل قرارداد». منظور 
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 عامله:ار مين قرارداد اختييح و تبيتوض

 دود:چنین میتصویر قرارداد اختیار م امله این
  :قرار داد اختیار خرید 

ت بـه عبـارفرودـد حق خرید می نیز امکان چنین کاری وجود دارد ـ دخصی که فرودنده است، فرابورسـ البته در در بورس 
بادـد ی نـی فرودـنده ان حق خریـد میخرید است و مبیع هم کند در مقابل حقدیگر فرودنده از خریدار ثمنی که دریافت می
ا بـه دهد که در در زمان م ینی فالن مقدار از کـاالیی م ـین رکند به او این حق را میدر مقابل پولی که از خریدار دریافت می

فرودد، دود که به او بکند از فرودنده خرید نماید و فرودنده مت هد مید پس خریدار حق پیدا میقیمتی م ین از او خرید نمای
 گویند.دود قرارداد اختیار خرید میای که االن انجام میکه به همین م امله

تومان که بـه مـن گوید که در مقابل یک میلیون ی اختیار( به دخص ب )خریدار حق( میبه طور مثال: دخص ال  )فرودنده
دـوم در آن دهم و خودم مت هـد میبه دما می ماه دیگر را 6میلیون تومان در  100تن آهن به قیمت  10حق خرید  نقدًا بدهی،

 تاریخ، آن مقدار کاال را به همان قیمت ـ در صورت اعمال حق از طرف خریدار ـ به دما بفرودم.
 گویند.به م امله حق با یک میلیون تومان، قرارداد اختیار خرید می

 
 :قرارداد اختیار فروش 

ا رگیرد، به این صورت کـه فرودـنده بـه خریـدار، ثمـن م امله قرار میبر عکس مورد قبلی است و حق فروش است که مورد 
ه خریـدار بـرا بـه قیمـت م ـین دهد در مقابل اینکه این حق برای فرودنده بادد که در زمان م ینـی، مقـدار م ینـی از کـاال می
 گویند.قرارداد اختیار فروش می گیردیای که االن انجام مدود، که به این م املهد و خریدار نیز مت هد به خرید میبفرود

حـق فـروش  از دمادهم، گوید که در مقابل یک میلیون تومان که به دما نقدًا میبه طور مثال: دخص ال   به دخص ب  می
ماه دیگـر مـن خواسـتم ایـن حـق را دادـته  6کنم که اگر ماه دیگر را دریافت می 6میلیون تومان در  100تن آهن به قیمت  10

 مان قیمت از من بادید.همیلیون تومان به دما بفرودم و دما ملتزم به خرید آن به  100تن آهن را به قیمت  10این بادم که 
 گویند.به این م امله حق با یک میلیون، قرارداد اختیار فروش می

 
و بـه ایـن مطلـب  دـودو فروش می است که خرید« حق»گوید در این دو صورت الزام و ت هد در کار نیست بلکه کتاب جان هال می در که 

 ما بین نشده بود.فی« حق»ولی در مصوبات تصریح به این  تصریح دده است
 

 قراردادآتی با قرارداد اختیارمعامله: تفاوت
ه فروش ت هد برودنده نیز مدر قراردادآتی طرفین ت هد دادتند و هر دو طرف ملتزم بودند ی نی خریدار مت هد به خرید بود و فاول:  تفاوت

دهد مثاًل یست که ت هد مادان را ندادتند ولی در قرارداد اختیار م امله تنها یکی از دو طرف تبود و هیچ یک حق عمل بر خالف ت هدا
ست وش، تنها خریدار ادهد که اگر خریدار خواست، حتمًا به او بفرودد و یا در قرارداد اختیار فردر قرارداد اختیار خرید، فرودنده ت هد می

 ی اعمال حق خودش را کرد و خواست به او بفرودد، حتمًا باید از او خریداری نماید.دهد که اگر فرودنده ارادهکه ت هد می
 دهد تا حق را خریداری نماید.دهد و طرف دیگر تنها پول )ثمن( میپس در قرارداد اختیار م امله تنها یکی از طرفین ت هد می

هستند ی نی ت هدی در مقابل ت هدی قرار دارد « ت هد»دود، بلکه عوضین ر قرارداد آتی پول رّد و بدل نمیفرق اول این است که د فلذا
دهد تا طرف مقابل ت هدی بدهد که برای این دخصی که پول داده بخالف قرارداد اختیار م امله که پول در مقابل ت هد است ی نی پول می
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بادد، بخالف قرارداد می« پول»بادد و عوض دیگر نیز می« ت هد حق زا»م امله یکی از عوضین است، حق زا بادد پس در قرارداد اختیار 
 ها حق زا نبودند.آتی که صرفًا ت هد وجود دادت و ت هد

در  بادند ولیها حق زا نمیدود و عوضین هر دو ت هد هستند و ت هدپس خالصه فرق اول این دد که در قرارداد آتی پولی رّد و بدل نمی
داد، حق زا دود و تنها یکی از عوضین ت هد است و عوض دیگر پول است و ت هد در این قرارقرارداد اختیار م امله پول رّد و بدل می

 دود.بادد ی نی سبب اینجاد حق برای طرف مقابل میمی
 

ایستی دهد بیماختیار م امله تنها کسی که ت هد  دادند ولی درقراردادقرارداد آتی هر دو طرف بایستی وجه تضمین قرار می در دوم: تفاوت
اد کند ـ چه حق فروش و چه حق خرید ـ آزجلوگیری دود ولی دخص مقابل که حق را خریداری می وجه تضمین بدهد تا از نکول او

 دهد.است و ت هدی ندارد فلذا وجه تضمینی هم نمی
 

 ار معامله اروپایی ا قرارداد اختیقرارداد اختیار معامله آمریکایی بتفاوت 
ان خواست ررسید، هر زماز همان زمان خرید حق تا زمان س را خریداری نموده است «حق»در قرارداد اختیار م امله آمریکایی، کسی که 

هر وقت اه دیگر م 6را خریداری نموده است از زمان ان قاد قرارداد تا مثاًل « حق خرید»تواند حق خود را اعمال کند، مثاًل دخصی که می
دنده نیز مت هد است تواند به فرودنده مراج ه کند و کاالی مورد نظر را با درایطی که از قبل ت یین دده خریداری نماید و فرومایل بود می

 که به او بفرودد.
 پس صاحب حق برای اعمال حق خود، وقت موّسع دارد مثل کسی که برای نماز ظهر از زوال تا غروب وقت دارد.

 .ه استقرارداد اختیار م امله ت ری  دد ،آقای جان هال نیز به همین دیوهدر کتاب 
 
مان سر رسید ست تنها در زارا خریداری نموده « حق»ولی در قرارداد اختیار م امله اروپایی، وقت اعمال حق، مضّیق است ی نی دخصی که  

ریداری خرا « حق خرید»ور مثال، در مثال قبلی دخصی که ط تواند حق خود را اعمال کند فلذا بهکه در قرارداد مشخص دده است، می
ت یین دده  کاالی مورد نظر را با درایطی که از قبل  ه کند وتواند به فرودنده مراجماه دیگر و در زمان مشخص دده، می 6کرده بود تنها 

 خریداری نماید و فرودنده نیز تنها در همان زمان مت هد است که به او بفرودد.
   
 لبته این مطلب تابع قرارداد است که کدام نوع از قرارداد را برای م امله خود انتخاب کنند.ا
  

 سرانجام قرارداد اختیار معامله:
 پردازیم:ها میه تبیین آندر زمان سررسید قرارداد اختیار م امله، برای کسی که صاحب حق است، چند فرض وجود دارد که در قالب مثال ب

 1000سهم را  دیگر هر ماه 6تومان( که  10است )حق هر سهم تومان خریده  10000را به قیمت  سهم100مثاًل در مورد کسی که حق خرید 
 تومان خریداری نماید:

، در زمان م ین آن سهم تومان دده است 800تومان دده بادد مثاًل قیمت آن  1000اگر قیمت آن سهم پائین آمده بادد و کمتر از  .1
 گویند.می« اختیار خرید زیان ده»رر اوست، به این حالت کند زیرا به ضا خریداری نمیر

 1000ها همان اگر قیمت آن سهم، مطابق همان قیمتی مانده است که در زمان ان قاد قرارداد مشخص کرده بودند و قیمت سهم  .2
تومان بفرودد، در این  1000تومان بخرد و به همان  1000د تومان باقی مانده است، پس اگر اگر االن این سهم ها خریدار نماید بای

کند بلکه از یک طرف پول خرید کند زیرا اگر سهم ها را بخرد و بفرودد هیچ سودی نمیها را خریداری نمیصورت نیز سهم
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القاعده از خرید  کند، فلذا در این صورت نیز علیحق را داده و از طرف دیگر خود را دچار زحمت خرید و فروش سهم ها می
 دود.ها منصرف میسهم

ده است، دتومان  1050ها افزایش یافته بادند ولی مقدار کمی افزایش قیمت وجود دادته است مثاًل هر سهم قیمت آن اگر قیمت .3
د ولی اگر ورتومانی که اول پرداخت کرده است از دست او می 100کند زیرا اگر خریداری نکند، در این حالت اقدام به خرید می

ی نی تمامی سهم های را به صد وپنج  ومان بفروددت 1050به قیمت هر سهم  تومان بخرد و 1000ها را به قیمت هر سهم این سهم
دود فلذا ود، جبران میهزار تومان از پولی که در اول قرارداد برای خرید حق پرداخت کرده ب 5هزار تومان فروخته است وفلذا 

  کند. کند ولی برای کم کردن ضررش ـ اقدام به خرید میری کند ـ هر چند در هر حال ضرر میبرای اینکه ضرر کمت
کند هر چند به او سود نیز ها در بازار افزایش یافته است و به حدی رسیده است که از ضرر این دخص جلوگیری میقیمت .4

ومان خریداری هزار ت 100به را ها این حالت اگر سهم تومان دده است، در 1100ی هر سهم رساند مثاًل قیمت در بازار برانمی
 10ند تنها همان هزار تومان بفرودد، جلوی ضرر خودش را گرفته است، در حالی که اگر اقدام به خرید نک 110نماید و به 

دی هم ر چند سواش کم دده است، فلذا برای جلوگیری از ضرر ـ ههزارتومانی که بابت خرید، حق پرداخت کرده بود از سرمایه
 کند. نکرده است ـ اقدام به خرید می

کند مثاًل قیمت در بازار برای کند بلکه سود هم میها در بازار افزایش یافته است و به حدی رسیده است که نه تنها ضرر نمیقیمت .5
ودد، با هزار تومان بفر 120ه هزارتومان خریداری نماید و ب 100ها را به تومان دده است، در این حالت اگر سهم 1200هر سهم 
ماند، ص باقی میهزار تومان برای خودش سود خال 10هزار تومانی که بابت خرید حق پرداخت کرده بود، همچنین  10احتساب 

 کند.فلذا برای اینکه این سود را به دست بیاورد، اقدام به خرید می

املـه ای برای او ندارد ولی در سه صورت دیگر اقدام به م چون هیچ فایدهکند صورت، در دو صورت اول م امله نمی 5پس در مجموع این  
 برد.دود یا اینکه سود میگیری میدود یا اینکه از ضررش جلوز ضررش کم میکند زیرا یا امی

 
 س صور قبلی هستند:بادند که برعکمیصورت  5نیز های اختیار فروش های اختیار خرید بودند، صورتاین صورت

 1000دیگر هر سهم را  ماه 6تومان( که  10تومان خریده است )حق هر سهم  10000سهم را به قیمت 100 در مورد کسی که حق فروش مثاًل
 ها بادد:تومان به طرف مقابل بفرودد و طرف مقابل مت هد به خرید آن

 100ها را به ده است، در این حالت اگر سهمتومان د 1100مثاًل قیمت در بازار برای هر سهمها در بازار افزایش یافته است قیمت .1
 کند.به فروش برساند، یقینًا ضرر خواهد کرد، فلذا اقدام به فروش نمیهزارتومان 

 1000ها همان همساگر قیمت آن سهم، مطابق همان قیمتی مانده است که در زمان ان قاد قرارداد مشخص کرده بودند و قیمت  .2
دود و فقط کند و هیچ ضرری از او کاسته نمیاگر االن این سهم ها را بفرودد، هیچ سودی نمیتومان باقی مانده است، پس اگر 
 دود.ها منصرف میل دده است، فلذا در این صورت نیز علی القاعده از فروش سهمزحمت انجام م امله جدید را متقّب

تومان دده است،  950هر سهم دده بادد مثاًل قیمت تومان  1000متر از می کپائین آمده بادد و کمقدار کمی اگر قیمت آن سهم  .3
تواند همان ت داد سهم ومان میتهزار  95هزار تومان بفرودد در حالی که در بازار با  100به قیمت ها را در این صورت اگر سهم

خت کرده بود، با اقدام پردا« حق فروش»هزار تومان بابت خرید  10هزارتومان برای خودش باقی بماند و چون  5خریداری نماید و 
کند، فلذا برای اینکه ضرر کمتری به او برسد، اقدام به هزار تومان ضرر می 5دود و تنها بر این م امله مقداری از ضرر او کاسته می

 کند.هایش میفروش سهم

تومان دده است، در این  900تومان دده بادد مثاًل قیمت هر سهم  1000اگر قیمت آن سهم مقداری پائین آمده بادد و کمتر از   .4
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ماند که مساوی با همان مقداری است که هزار تومان برای او باقی می 10هزار تومان بفرودد،  100ها را به قیمت صورت اگر سهم
کند تا از کند و نه ضرر فلذا در این صورت نیز بر م امله اقدام میبابت خریدن حق فروش پرداخت کرده است، فلذا نه سود می

 رر خودش جلوگیری کرده بادد.ض

کند، کند بلکه سود هم میها نه تنها از ضرر خودش جلوگیری میاگر قیمت آن سهم پائین آمده بادد به حدی که با فروش سهم .5
او  هزار تومان برای 20هزار تومان بفرودد،  100ها را به قیمت تومان دده است، در این صورت اگر سهم 800مثاًل قیمت هر سهم 

ماند، قی میهزار تومان سود خالص برای او با 10هزار تومانی که بابت خرید حق پرداخت کرده بود،  10ماند که با کسر اقی میب
 کند.فلذا در این صورت نیز اقدام به فروش و اعمال حق خود می

 
  بحث از مشروعيت قرارداد اختيار معامله

 مبیع در این قرارداد، چیست؟قبل از هر چیز بایستی مشخص دود که در این بحث 
ست؟ آیـا در دهد در مقابل چه چیزی ادر موقع قرارداد، مبیع چیست؟ و پولی که خریدار حق خرید یا خریدار حق فروش به طرف مقابل می

 دود؟در مقابل این پول چیزی هم عائد خود دخص می دهد یا اینکهمقابل ت هد طرف مقابل پول می
  ن دود، م وض آن آیـا همـاطلب این است که در این قرارداد که عوض پولی است که پرداخت میپس سوال اصلی در این م

 ت هد است یا چیز دیگری است؟
 دوند:که وقتی جواب این سوال مشخص بشود، سایر سواالت و ابهامات نیز دروع می

  بـین طـرفین محقـقه کای م امله  ست و ایا اینکه حق زا است این ت هد، حق جواب سوال اول را به این صورت دادیم که اگر 
 بادد.می« پول»است و عوض آن « حق»در آن م وض است، دده

 بررسی دود: مطلبباید چند  در این فرض

  وجود دارد یا خیر؟« حق»آیا در این میان 

 نتقـال ابـل بادد، در مرحله ب د باید بررسی کنیم که این حق، از حقوق قابر فرض که اثبات کردیم، حقی در میان می
 تواند این حق خود را به دیگری منتقل کند یا خیر؟بادد یا خیر؟ ی نی آیا صاحب حق خرید ـ مثاًل ـ میمی

  خیـر؟  رار بگیـرد یـاقمبیع و م وض « حق»بر فرض که این حق قابل انتقال بادد، آیا در بیع و م امله، صحیح است که
ن، دود که آیا بیع عالوه بـر تملیـک عـیپس سوال می« عین ...الختملیک »زیرا که بیع اینگونه ت ری  دده است که 

 دود یا خیر؟دامل تملیک حق نیز می

 دود یا خیـر؟ و می« بیع ازمانی»دود که آیا این نوع از بیع داخل در بر فرض که این حق قابل تملیک بادد، سوال می
 اگر داخل در بیع ازمانی است، آیا چنین بی ی صحیح است یا خیر؟

 بودند، باید بپردازیم.سپس به سایر سواالت و دبهاتی که در قرارداد آتی نیز مطر  دده 
  

 مورد مشابه حق خرید یا حق فروش:
 دارد ز قرارداد وجودارای این نوع بفقه و حتی قبل از اسالم نیز مورد مشابه قرارداد اختیار م امله، حق وجود دارد، در  اگر اثبات دود که در

ه در قرارداد است که دبیه همین حقی است ک« حق دف ه»گرفته است و آن حق وجود دادته است، هر چند مورد م امله قرار نمی و دبیه این
 دود.اختیار م امله خرید و فروش می

وخت، فرزیرا حق دف ه چنین بود که اگر دو نفر با هم در زمینی دریک بودند و سپس یکی از درکاء سهم خود را به دخص ثالثی می
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کرد ی نی حق خرید دارد که سهمی که دریکش فروخته است را تمّلک کند و پول آن را به دخص ثالث دریک دیگر حق دف ه پیدا می
 بدهد.

مـان حـق هه این دبیه پس این دریک حق تمّلک آن مقدار از زمین را به همان قیمت م ینی که دخص ثالث پرداخت کرده است را دارد، ک
 خرید است.

 رده است.حق دف ه از اختصاصات فقه نیست بلکه قبل از اسالم نیز بوده است و اسالم آمده است و آن را امضاء ک و این
دود زیرا در حق دف ه جا مطر  میجا مطر  است و همان مطالب مربوط به حق دف ه در اینبنابراین اگر اثبات کردیم، چنین حقی در این

 عبارتند از:  که خود نیز دو صورت دارد کهتوان فروخت یا خیر؟ یمطر  دده است که آیا حق دف ه را م
 ملـک دـریک  صورت اول: حق را به کسی دیگر بفرودد تا آن دخص حق را اگر خواست اعمال کند و آن قط ه زمـین وارد

 بشود.

 ش بشود.ودصورت دوم: حق را به کسی دیگر بفرودد تا اگر آن دخص حق را اعمال کرد، آن قط ه زمین وارد ملک خ 

ف ه دـاند که این دیگر حـق ر دو صورت، محل بحث واقع دده است، هر چند در صورت دوم ادکاالت بسیاری دده است و حتی گفتهکه ه
 پذیرند.ت را نمینیست زیرا که حق دف ه ی نی به دریک اول بر گردد ولی در این صورت دریک سومی پیدا دده است، فلذا این صور

 
 عيت قرارداد اختيار معامله: عمومات و اطالقات باب معامالتدليل اول بر مشرو

 بادد.این دلیل، دلیل اصلی بر صحت قرارداد اختیار م امله در بازار اولیه می
کند یا اینکه حق سهم یا فالن کاال را با درایط مشخصی، دریافت می 100کند و حق خرید هزار تومان پرداخت می 10در جایی که دخص 

ای محقق دده است زیرا که حقی از طرف دیگر در مقابل مبلغی م ین خریداری نموده است، فلذا نماید، عرفًا م املهخریداری می فروش، را
ع عقد و تجارت از دود و این م امله نیز یک نومی« التأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إّلا أن تکون تجارة عن تراض»و « اوفوا بال قود»مشمول 

 بادد.میروی تراضی 
 ست.از قابل استناد نیز بر صحت م امالت عرفیه پذیرفتیم، آن نی« احل اهلل البیع»و « الناس مسلطون علی اموالهم»و اگر داللت 

بادد، بیع و یمکنند زیرا که عرفًا این م امله که مثمن در آن حق ای میپس عمومات و اطالقات باب م امالت داللت بر صحت چنین م امله
 قود و تجارت عرفیه است.عدود و موضوع این ادله بیع و تجارت محسوب می عقد و
 

 بر مشروعيت قرارداد اختيار معامله: قاعده تفويضدليل دوم 
ل ض بودند، نیز استدالای که احتمااًل برای مجمع فقه جّده نودته بودند ـ به روایاتی که مربوط به قاعده تفویمؤمن ـ در مقالهاهلل آیتمرحوم 
 ، به این بیان که:ـ که بحث مفصل آن در بحث از مشروعیت اصل بورس قباًل گفته دد ـ  اندکرده
 «ُكلََّها َو َلْم ُيَفوِّْض ِإَلْيِه َأْن َيُكوَن َذِليال  ُأُموَرُه اْلُمْؤِمِن ِإَلى ِإنَّ اللََّه َفوََّض»مضمون که: داریم به این مت ددی روایاتی 

 اند.تفویض را بردادت کردهکه از آن قاعده 
خواهد حق فروش یا دود از جمله فروختن حق که دخص میاین امور که به مؤمن واگذار دده است، عموم دارد و دامل امور مت ددی می

 حق خرید خود را بفرودد.

                                              

َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق اْلَأْحَمِر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َحمَّاٍد اْلَأْنَصاِريِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَحمَُّد ْبُن َيْ ُقوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن: 156؛ ص 16وسائل الشي ة ؛ ج. به طور مثال: 
 ُكلََّها َو َلْم ُيَفوِّْض ِإَلْيِه َأْن َيُكوَن َذِليال ُأُموَرُه اْلُمْؤِمِن ِإَلى ْحَمِسيِّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَِّه ع َقاَل: ِإنَّ اللََّه َفوَّضَ ِسَناٍن َعْن َأِبي اْلَحَسِن اْلَأ
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 اند.خارج دده ،دان داریمو از تحت آن فقط مواردی که دلیل بر استثناء ددنو خود این ادله مشّرع و مجوز هستند، 
 

 به دلیل دوم اشکال
و با توجه به تناسب حکم و موضوع و بادد ی این دلیل، تخصیص اکثر میکه الزمههای مت ددی گرفته دد مثل اینقباًل به دلیل ادکال
ی درع نین در محدودهموم»فهمیم که مراد همه امور نیست بلکه مراد اصلی این روایات این است که ای که داریم، میارتکازات درعیه

 «توانید هر اقدامی انجام بدهید فقط نباید خود را ذلیل کنید.آزادند هر کاری انجام بدهند و در این محدوده می
 فلذا این روایت مشّرع نخواهد بود و در مقام قابل استناد نیستند.

 
 است که باید به بررسی آن دبهات بپردازیم.اتی مطر  ددهیز دبهبادد، که البته در همان دلیل نپس تنها دلیل ما، همان دلیل اول می

 
 اشکال اول بر دلیل اول:

« باددبیع تملیک عین ب وض می»اند که و این ت ری  را تفسیر کرده« مبادله مال بمال»اند گونه ت ری  کردهمقدمه اول: علماء بیع را این
 ر آن صدق بیع بشود.ی نی باید ملک و عین را در مقابل مال، تملیک کرد تا ب

ین عار نیست تا مبیع ما دهد که از او بخرد یا به او بفرودد، پس عین در کمقدمه دوم: در قرارداد اختیار م امله، فرودنده به خریدار ت هد می
فرودد فلذا ثمن یدود و طرف مقابل حق خود را متوانید بگویید این است که از این ت هد، یک حق ایجاد میو حداکثر چیزی که می بادد

ادد یا حتی بگیرد ولی در این صورت نیز، عین در کار نیست؛ پس به طور خالصه مبیع در این قرارداد چه حق در مقابل این حق قرار می
 حق نبادد، عین نیست تا تملیک عین به عوض بشود.

 خارج است.«  البیعاحّل اهلل»ل بادد پس تخصصًا از تحت دلیفلذا این قرارداد، اصاًل مصداق بیع نمی
و « بفرودـد»آنچه در مصوبه آمده اسـت ایـن اسـت کـه  بادد وبادد، که موضوع آن بیع میاین ادکال مربوط به عمومات و اطالقات بیع می

 طـرفین از ایـن دـود زیـرا کـهدود و اوفوا بال قود نیز دـامل آن نمیخرید و فروش اگر به عنوان بیع بادد، مسلمًا احل اهلل البیع دامل آن نمی
 ،آن دوموضـوع دود زیرا اند ولی بیع محقق نشده است فلذا دلیل وفای به عقد و تجارت عن تراض نیز دامل آن نمیقرارداد، قصد بیع دادته

 اند اساسًا بیع نیست تا مشمول این ادله قرار بگیرد.مورد، من قد کرده عقود عرفی است ولی عقد بی ی که در این
  

 جواب
بیان دده است  از فقهاء و علماای است، چیست؟ زیرا که این ت ری  تنها از زبان عده« تملیک عین ب وض»دما بر اینکه بیع به م نای دلیل 

دوند که عرفًا بادد، پس این ادله نیز دامل هر موردی میدان میبیع یک امر اعتباری عرفی است و ابداع عقال برای رفع احتیاجات وهمچنین
گوید، حتی بیع می ، عرف به آنبادد و در م امالت عرفی، لزومی ندارد مبیع، عین بادد بلکه حتی اگر مبیع حق یا منف ت نیز بادد بیع صادق

اند به و سپس مثال زدهداند نمینیز الزم را ی صدق بیع، ملک بودن اند که در عرف براب ضی ـ مثل حضرت امام خمینی )ره( ـ ادعا کرده
خرد، تومان می 1000را  کند که هر عقربها را جمع کند، اعالم میتواند آنو چون نمی های بسیاری وجود داردغ او عقربکسی که در با

جا اند ولی عرفًا در اینها نشدهربفرودند در حالی که مالک عقکنند و به او میها را جمع میروند و عقربفلذا مردم زیادی به باغ او می
 بادند.ها نیز صحیح مید، فلذا این بیعکنبیع صدق می
گوید مبیع هر چیزی که یبذل فی مقابله ثمن، داند بلکه میگوییم که عرف در حقیقت بیع، عین بودن مبیع را درط نمیپس حداقل می

 تواند قرار بگیرد، پس ادکال اول وارد نیست.می
 


