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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 26فقه بورس و اوراق بهادار  

 29/11/98استاد عندلیبی 

 
 خالصه مباحث قبل

 ادله صحت و بطالن اصل قرارداد اختیار معامله مطرح شد و نتیجه این شد که:
 ر این صوور  دباشد، زیکی اگر بنا و قصد اولّیه متعاقدین در این قرارداد )چه مبیع، حق خرید باشد و چه حق فروش( تسویه فی

شد ایون وجود میی توجه به واقعیت مبایستباقی ماند وبرای حّل آن ای که اصل قرارداد اختیار معامله اشکالی ندارد و تنها نکته
یون جهوت نیوز ع از ابیو هد یا اینکه تنها مبیع موقت است فلواادشود که بیع موقت رخ میبود که آیا به نحوی قرارداد منعقد می

دیگور  شوبهه حول شوود، را بر واقعیت مترتب کردیم و اگر اینمطلب این  اضح نبود فلااواقع موجود و ندارد، زیرا کهمشکلی 
 ماند.ی دیگری در این فرض باقی نمیشبهه

 ی حق )چه حق خریود را بوه فوروش در این قرارداد، تسویه نقدی باشد، در این صور  فروشنده اگر بنا و قصد اولّیه متعاقدین
خواهد تعهد به طرف مقابول بدهود، قصود جودری بورای ایون تعهود نودارد و از فروشد( که میرساند و چه حق فروش را میمی
 «حوق منشو »فلاا وقتوی  ی از همین تعهرد استشود، ناشی شدهمیان ایجاد میاین جایی که فرض بر این بود که حقی که در آن

شود، پس به خاطر این اشوکا  در ایون فورض قورارداد اختیوار قابل ایجاد نمیکه تعهرد باشد، صوری بود، حق نیز برای طرف م
 باشد.معامله باطل می

 معاملوه  توان این صور  را تصحیح کرد که بگوییم از نظور عقالیوی، تعهرودی در قورارداد اختیوارتنها بنا بر فرضی می
شوود، ش میخرید و فرو و همین حقر به تنهایی تنها وجود دارد وجود ندارد که حقر از آن ناشی شود، بلکه صرفًا حقِّ

گیورد، ه قورار میفلاا دیگر مهم نیست که تعهرد واقعی باشد یا صوری، در هر صور  حقر وجود دارد و موورد معاملو
 شود.فلاا قرارداد تصحیح می

 
دین تسویه فیزیکی ح است )مثل اینکه قصد متعاقشود که تنها در بعض صور و با شرایطی قرارداد اختیار معامله صحیکه بیان میاین :اول نکته

سهام  ،راردادقت که موضوع باشد و بیع موقت نباشد و تنها مبیع موقت باشد( قید دیگری هم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن قید این اس
اال مورد معامله خرید و یا حق فروش کگیرد یا اینکه حق است یا کاال؟ به عبار  دیگر حق خرید و یا حق فروش سهام مورد معامله قرار می

های حقوقی و سهامی شرکت در« سهام»که  شوداین قرارداد متوقف بر این میباشد، صحت « سهام»زیرا که اگر موضوع  قرار گرفته است؟
همچنین شاخص  مورد سهام وشود که قرارداد اختیار معامله در میاین اش ، زیرا اگر این مطلب را نپایرفتیم نتیجهقابل خرید و فروش باشد

شود که بنای اصلی متعاقدین در کند، زیرا که اگر مبنا این شد که شاخص سهام قابل خرید و فروش نیست، کشف میسهام، مشکل پیدا می
جدری دوباره  عهدکنند و همان شبها  عدم تحقیقت بر تسویه نقدی بوده است زیرا یا قابل تسویه فیزیکی نیست یا اینکه تسویه فیزیکی نمی

 شود.مطرح می
 «.ست، چیست؟انوع دارایی و کاالیی که موضوع یا متعلق قرارداد اختیار معامله قرار گرفته »پس بعدًا باید بحث کنیم که 

 
 

                                              

 بدهد و باید قصد جدری بر تعهد داشته باشد.« تعهد»خواهد ی حق، مهم است زیرا او می. البته در حقیقت، تنها قصد فروشنده
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داده  ای انجام شده است و ضمن آن این شرط قراردر این قرارداد، بحث شرط وجه تضمین اشکالی ندارد زیرا که معامله نکته دوم:
 است.دهش
 

باشد، مثل یح میفی الجمله در بعضی شرایط و فروض اصل قرارداد اختیار معامله، صح :بحث مشروعیت اصل قرارداد اختیار معامله نتیجه
 اینکه موضوع قرارداد اختیار معامله کاالیی غیر سهام است و بنای بر تسویه فیزیکی دارند.

 
 «تسويه نهايی»بحث 

 شند(، دو فرض دارد:خواهند با همدیگر تسویه کنند )چه متعاقدین اولیه باشند یا اینکه جایگزین شده بانفری که میدو  ،در روز آخر قرارداد
گیرند، ه از همدیگر میکاند: از او  قرارداد باطل بوده است فلاا چیزی از یکدیگر طلبکار نیستند و پولی از او  بنا بر تسویه نقدی داشته (1

 وجه شرعی ندارد.

ه فیزیکوی انود کوه تسوویه نقودی کننود: چوون از او  قصود تسووی  بنا بر تسویه فیزیکی بوده است ولی در روز آخور تصومیم گرفتهاز او (2
انود، بایود مالحظوه شوود کوه بوه چوه صوورتی اند پس عقد و قرارداد منعقد شده است ولی حا  که تصمیم بر تسوویه نقودی گرفتهداشته
روع مشو یروشو )که باید بررسوی شوود کوه هور: روش برای تسویه نقدی وجود دارد این جهت چهار، و از خواهند تسویه نقدی کنندمی
 (باشد یا خیر؟می

 :شوود و به میسویه، محاستما به التفاو  قیمت توافقی کاالی مورد معامله در روز قرارداد با قیمت آن کاال در زمان  روش اول
 شود.به طرف مقابل پرداخت می

  ر دارد و پولی از طورف مقابول طلبکوا« حق خرید»باشد، زیرا که طرف مقابل صرفًا یر مشروع میو غ روش باطلاین
احب صل است زیرا نیست، فلاا صاحب حق، استحقاق دریافت این پو  را ندارد فلاا گرفتن این پو  اکل ما  به باط

ی و وید باید این مقدار بوه مون بودهتواند بگصاحب حق نمی حق خود را اعما  کند یا نکند ولیتواند حق، صرفًا می
موا بوه التفواو   بخواهود کوه ای وجوود نوداردشورعیطرف مقابل هم الزم نیست، آن مقدار را به او بدهود فلواا وجه

 ها را بگیرد.قیمت

 

 :موان هوزار تو 5 صاحب حق، خود حق خرید را به طرف مقابل بفروشد مثاًل در زمان انعقواد قورارداد حوق خریود را روش دوم
ان هوزار تومو 10مقابول بوه  التفاو  قیمت کاال زیواد شوده اسوت، حوق خریود را بوه خوود طورفخریده است ولی االن که مابه

ود بودهکار موت بواالتری بوه خورا ندارد فلاا طلبکار، دین را بوه قی یی که بدهکار االن توان پرداخت بدهید، شبیه جافروشمی
تن  100، طلبکار که مالک هکار این مقدار گندم نداردون بدار است ولی چتن گندم طلبک 100فروشد، مثل اینکه شخصی می

تون  100ی بدهکار بوه فروشد و در نتیجه دیگر ذمهمیلیون تومان به بدهکار می 10های فی الامه را به باشد، آن گندمگندم می
ی حوق خریود یوا حوق فوروش، رید یا حق فروش را به خوود فروشوندهخجا صاحب حق، حق ، پس در اینگندم مشغو  نیست

 فروشد، مثا  دیگر اینکه شخصی که حق شفعه دارد، این حق شفعه را به خود مشتری بفروشد.می

 معنای حق خرید ایون اسوت کوه  مشکلی اساسی در این روش که بخواهد به عنوان تسویه نهایی قرار بگیرد، این است
اا وقتی که شخص این حق خرید را به خود طرف مقابول شخص حق دارد کاال را از طرف مقابل خریداری نماید، فل

فروشد به این معنا است که طرف مقابل حق دارد که از خودش خریدار نماید؟! که این معنا واضح البطالن است، می
 شود که خریدار و فروشنده متحد باشند و معنا ندارد کهتوانند که یک نفر باشند یعنی نمیزیرا که مشتری و بایع نمی
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شخصی از یک طرف تعهد به فروش به خودش را بدهد و از طرف دیگر حق خرید از خوودش را نیوز داشوته باشود!! 
با هوم  یبجایی که قوام بیع به این است که متعاقدین، اجنبیین باشند حا  چه شخصیت حقیقی دو طرف اجنفلاا از آن

اش بوا شخصویت ا یک نفر که شخصیت حقووقیباشد یا اینکه شخصیت حقوقی دو طرف با هم اجنبی باشد و چه بس
کوار دهود و بوا ایناش را مشوتری قورار میاش را بایع و شخصیت حقووقیاش متفاو  است، شخصیت حقیقیحقیقی

خواهود فروشونده باشود و هوم کند ولی در مانحن فیه این شخص حقیقوی هوم میتغایر بین بایع و مشتری را ایجاد می
تواند، حق خرید را خریداری چون چنین امری باطل است پس طرف مقابل قرارداد نمی خواهد خریدار باشد فلاامی

این روش نیز برای تسویه نقدی، دچاار به این صور  قابل انتقا  به طرف مقابل نیست، پس « حق»نماید، پس چون 
 باشد.مشکل می

 

 :دهد کوه مشوکل قبلوی الزم بیایود ییع انجام نمکند ولی با او بحق، حق خرید را به طرف مقابل واگاار میصاحب  روش سوم
اش با مشوتری، کند و نتیجه مصالحهکند، مثل اینکه صاحب حق شفعه، حق شفعه را با مشتری مصالحه میبلکه با او مصالحه می
ل دهد که صاحب حق به هر صور  که میوشود؛ فلاا در مانحن فیه نیز به این صور  تسویه نقدی رخ میسقوط حق شفعه می

 شوود، مصوالحه حوقر بوای انشوا  میه به صور  جودرککند ولی عقدی دارد ما به التفاو  و ارزش حّقی که دارد را حساب می
 دارد.در این روش اشکالی وجود نپو  است و نتیجه مصالحه، سقوط حقر از جانب صاحب حق است، که  مشخص مقدار

 

 :کنود فلواا مالوک یممقابل به قیمت توافق شده در قرارداد خریداری  صاحب حق خرید و مثاًل و کاال را از طرف روش چهارم
فروشود و نده، میشود حقیقتًا بیع و تسویه فیزیکی رخ داده است ولی بعد از بیع، کاال را به قیمت باالتر بوه خوود فروشوکاال می

سویه فیزیکی اسوت ولوی کواالیی ردر و بود  ینکه تاگیرد، که در این روش با شنده میها را از فرودر نتیجه ما به التفاو  قیمت
رفًا معامالتشان تا ص شود، البته برای اینکه این حیله، مشروعیت داشته باشد، بایستی دو طرف قصد جدری بر بیع داشته باشندنمی

 باشد.صوری نباشد و در غیر این صور  این معامله نیز باطل می

 رد صوحت یا این روش بیع، بیع کالی به کالی نیست؟! که قباًل در مووجا وجود دارد این است که آای که در اینشبهه
 یا بطالن این نوع از بیع بحث شد.)طبق نظر استاد، بیع کالی به کالی اشکا  ندارد.(

 
 «معامالت وسطی در بازار ثانويه»بحث 

االن تصمیم  ق خرید را خریداری نموده است،و ح ای منعقد کرده استمنظور این است که شخصی در بازار اولیه، قرارداد اختیار معامله
 ، حکم این بیع چیست؟دارد که در بازار ثانویه، این حق خود را به شخص ثالث بفروشد

 آنچه که در متن مصوبه آمده است عبار  است از: 
ها جایگزین آن گاار کنند که ویتوانند در مقابل مبلغی معین، اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واهر یک از خریدار و فروشنده می

 .. .خواهد بود.
 که در این متن دو صور  بیان شده است:

ث طوور شوخص ثالوصاحب حق )چه حق خرید و چه حق فروش(، حقر خود را در مقابل مبلغ معینی به شخص ثالث واگاار کند و همین (1
جا این حقر شخصی باشود و قووام  شود که اگر در اینمی صور  بعدًا بررسی )این حق را در مقابل مبلغی به شخص رابع واگاار کند.

باشود ولوی مینباشد مثل حقر شفعه که قوام  به شخص است فلاا قابل نقل و انتقوا  صاحب حقر باشد، قابل نقل و انتقا  نمی ِ به شخص
 باشد.(در غیر این صور  قابل نقل و انتقا  می
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قابول مبلغوی ود را در می حق است و تعهد به خرید یا فروش داده است، این شخص تعهد خکسی که در قرارداد اختیار معامله، فروشنده (2
 خواهیم مورد بررسی قرار بدهیم( :)این صور  را در حا  حاضر می معین به شخص دیگری واگاار کند.

  چیوزی را بوه  سوتکسوی کوه متعهود ا»که تعهرِد  شوداین صور  معقو  نیست زیرا هیچ شخص عاقلی حاضر نمی :اولاشکال
لحوق اسوت فلواا امتضرر شود، زیرا که صاحب تعهد، من علیوه به جای  و خودرا خریداری کند « د و ضرر کنددیگری بفروش

 باشد.ارد پس اکل ما  به باطل میگیرد ما به ازا  ندپولی که از شخص ثالث می

جوا ، فلواا در اینکننودیم از او تعبیور بوه بودهکار شود، حقیقتًا بدهکار اسوت و اصواًلو به قو  حقوقدانان، کسی که متعهد می
معنوا بی گیرد، در حالی که این کارپو  را در مقابل اینکه شخص ثالث را بدهکار کند، از شخص ثالث می شخص متعهد، مبلغ

 باشد.و اکل ما  به باطل می
 فلاا این فرض دوم که در مصوبه آمده است معقو  و مشروع نیست.

از  کوه صواحب تعهود، ن گفت )هر چند خالف ظاهر بلکه نّص مصوبه است( که مقصودشان از این جمله این اسوتتواالبته می
نماید و سپس صاحب حق او  را بوه شوخص ثالوث حوالوه دهود، توا در شخص ثالثی، حق خرید کاالی مشابه را خریداری می

عهود تیر مستقیم، غست، تحویل دهد و نتیجتًا ولو نتیجه آن شخص ثالث متعهد شود که کاال را به شخص او  که صاحب حق ا
 منتقل شود.

 .تواند باشدکار پیشنهادی میولی چنین مطلبی در مصوبه نیامده است و این صرفًا یک راه
 
  سی اا باید بررمعنای تعهد این است که این شخص متعهد شده است که بخرد یعنی همین شخص بایستی بخرد، فل :دوماشکال

 د یا خیر؟شباتعهد قابل خرید و فروش می شودکه اصاًل

باشود؟ )گواهی ورتی میتعهد بوه چوه صونقل و انتقا   و ثانیًا ؟است که اواًل تعریف تعهد چیست بحثی بین حقوقی دانان مطرح
 (گویند انتقا  تعهردگاهی میو سقوط تعهردگویند گاهی میو تعهد تبدیل  گویندگاهی می وتعهد تغییر گویند می

 البته باید توجه داشت که تعهد دو معنا دارد:
 یو معنای عرف1 
دانوان هموان انود )هور چنود برخوی از حقوقکه حقوقدانان ازتعهرد مدر نظر دارند و اصوطالح سوازی کرده اصطالحی: و معنای2 

و تعهود را باشد یم« حق»شبیه به  اند، تعهدکرده ی که جعلاصطالحلی در دهند( وشان قرار میمعنای عرفی را موضوع مباحث
گوروه اند، به طور مثا  در نگواه ایناند و تعهد را مالزم با ِدین درنظر گرفتههم در ملک و هم در ما  و هم در حقر مطرح کرده

کند فلاا اگر شخصی تعهد بدهد که کاری را انجوام شود یعنی تعهد شخص بدهکار را به خودش منتقل میکسی که ضامن می
   شود.ن میبدهد، مدیو

 دانان برای تعریف تعهد عبار  است از: )حقوق مدنی، دکتر کاتوزیان(متن این دسته از حقوق
است که به موجب آن شخصی در برابور دیگوری مکلوف بوه انتقوا  و تسولیم موا  یوا انجوام دادن کواری  ی حقوقیتعهرد رابطه

)مثول اینکوه بوه چیوزی برخوورد کورد و آن را  یا الزام قهوری باشودشود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع باشد می
نامند و آن را کوه حوق مطالبوه و اجبوار مدیون یا بدهکار می را شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است شکست(

یوک( از سووی مثبوت کوه ی متفواو  دارد: )ای که یاد شد دوچهورهنامند بدین ترتیب رابطهمدیون را دارد داین یا طلبکار می
آورند. )دو( از های نو در زمره اموا  میگویند و در نظریهشخصی بر دیگری حق پیدا بکند که آن را حق ِدینی یا طلب نیز می
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ی حقووقی  نامنود، بنوابراین تعهرود گواه بوه رابطوهکه آن ملتزم شدن را ِدین یا تعهرود میسازد سوی منفی که شخصی را ملتزم می
شود و گاه دیگر مقصود از آن، بویژه در موردی که موضووع بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی، با هم گفته می طلبکار و

هزار ریا  بوه  100خوانیم  که حسن متعهد است که آن دادن مبلغی پو  است، دین و التزام است برای مثا  وقتی در سندی می
 ود این است که حسن در مورد پرداختن پو  یا تعمیر خانه مدیون حسین است.ی او را تعمیر کند، مقصحسین بپردازد یا خانه

 شود.... میضامن و تلف و بیع و اجاره و شاملدانان، تعهد معنای عامی دارد که فلاا در اصطالح برخی حقوق
 اند که عقد یعنی تعهرد.فته اند و گنیز این مطلب وجود دارد که معامله و عقد را به تعهرد تعبیر کرده ،و در حقوقی مدنی ما

 باشد.صطالحی نمیاو به این معنای  باشدآن می تعهد در عرف عقال  به همان معنای عرفی در حالی که
م، بایسوتی ی واقعی هسوتیولی اگر به دنبا  معناام آن نیز بحث مناسب خود را داشت اگر به دنبا  معنای اصطالحی بودیم، احک

 عنا را بررسی کنیم:تعهد به همین مکه احکام 
یوع انجوام بو این مطلب از آثار معامله اسوت یعنوی وقتوی کوه شخصوی « التزام به عمل»اش عبار  است از تعهرد به معنای واقعی

شود، بعد از بدهکارشدن ملتزم شده است که پو  را به طرف مقابل پرداخوت کنود، پوس شوخص وقتوی دهد و بدهکار میمی
نیسوت بلکوه د لاا خود بیع تعهرف، هد شده است شرعًا که ثمن را پرداخت کند و یا مبیع را تحویل دهدمتعدهد، معامله انجام می

که متعهد شده باشد بلکه یعنوی بودهی شوخص شود نه اینتعهرد از آثار بیع است فلاا وقتی شخصی در ضمان عقدی، ضامن می
ی ضامن منتقل شد، او شرعًا متعهد است که بدهی را بوه به ذمهکه بدهی کند و بعد از اینی خودش منتقل میبدهکار را به ذمه

ع عووض شوده ت بلکه موضووطلبکار پرداخت کند یعنی باید بدهی را به طلبکار بپردازد، پس خود انتقا  دین، انتقا  تعهرد نیس
سوت و نتقول شوده اممن است زیرا که تا به حا  شخص دیگری بدهکار بود فلاا او متعهد به پرداخت بود، حا  که دین به ضوا

 زیورا سوالبه ضامن مدیون شده است، ضامن بدهکار شده است و شخص قبلی بدهکار نیست فلاا شخص قبلی متعهد هم نیست
ه سوت، متعهود بوبه انتفای موضوع است )موضوع تعهد که دین بوده است، از بین رفته اسوت( ولوی ضوامن کوه بودهکار شوده ا

 باشد.پرداخت نیز می
ن در بحوث آمباحوث  فصویلت گوییم که تعهرد به این معنا )معنای واقعی و عرفی( قابول انتقوا  نیسوت عقالیوًا. )کوهدر نتیجه می

 قراردادآتی گاشت(
تی اسوت، البتوه بایسو  . قابول انتقوامعنای اعمر از تعهرد را اراده کردید، دیگر در خیلی موارد مثل انتقا  دین و.. از تعهرد ولی اگر

شوود کوه ملوک و شود بلکه شخص متعهد میکه حتی اگر تعهد به این معنا نیز باشد، در بیع تعهد منتقل نمیتوجه داشته باشیم 
 ما  را به طرف مقابل منتقل کند، نه اینکه خود تعهرد منتقل شود.

 
اًل ارنود، موثداست که حتی عقال  نیز در بین خودشوان حکوم تکلیفوی و وضوعی  شبیه حکم وضعی و حکم تکلیفیاین مطلب، 

ال  بور آن شخصی که ما  مردم را تلف کرده است و مقداری ما  ضامن و بدهکار است، این یک حکم وضعی است کوه عقو
و الزامًا متعهود  و عقال  شما را اجبارًا« باید این دین را پرداخت کنید»کنند که عبار  است از اینکه: یک حکم تکلیفی بار می

کنود و حتوی گواهی شوخص خوودش، خوودش را متعهود نیز شارع شخص را متعهود می کنند؛ در بعضی مواردبه این تعهد می
کند که نماز شب بخواند یعنی در حالی که شارع نمواز شوب را مسوتحب کورده اسوت ولوی کند مثل اینکه شخصی نار میمی

نوار و عهود  قی بینکند؛ فرکند که باید نماز شب بخواند و بر خودش این کار را واجب میخود شخص، خودش را متعهد می
 .استردههر دو شخص، خودش را مجبور بر کاری کدر نیست و 

 باشد.و این تعهد که شبیه حکم تکلیفی است، قابل نقل و انتقا  نمی
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 و چیزی که قابل نقل و انتقا  است عبار  است از: حقوق و اموا .
تعهرود  ه کاری که کنیم کوهکوض کنیم، به این صور  تعهد را منتقل کنیم، که موضوع آن را ع توانیمپس تنها در صورتی می

دهکار بووده بواز یک شخص ساقط بشود و تعهد به گردن شخص دیگری بار شود، مثل اینکه گفته شد شخصی که تا به حوا  
نتفوای کند، تعهود از جانوب خوودش سوالبه بوه ااست و متعهد به پرداخت بوده است وقتی که بدهی خود را به ضامن منتقل می

 شود.شود و ضامن که موضوع تعهد را دارد )مدیون شده است(، متعهد میشود فلاا تعهردش ساقط میوضوع میم
جا چون دیون بوه ضوامن نتقل شده است، زیرا که در اینمپرداخت ِدین به ضامن  توانیم بگوییم که تعهرِدمی تسامحًاجا و در این
 (است.هگوییم تعهد نیز به تبع دین منتقل شد)پس تسامحًا می است.هوجود آمد، تعهرد برای ضامن بهاستهمنتقل شد

م ت و شوبیه حکوپس تعهد در قرارداد اختیار معامله یک التزام نفسانی است که خودش بر خودش کواری را واجوب کورده اسو
باشود، بلکوه صورفًا نمی کنند( فلاا قابل نقول و انتقوا باشد )که شارع یا عقال  کاری را بر شخص الزم و واجب میتکلیفی می

 .تواند موضوع آن را در خودش از بین ببرد تا از باب سالبه به انتفای موضوع، این تعهد نیز از او ساقط شودمی
 ِ شوخص گویند کوه تعهروِدکنند و نمیشود، عقال  به آن تعبیر بیع نمیجا چون عند العرف نیز تسامحًا تعهد منتقل میفلاا در این

 تواند تعهد خود را بفروشد.دیگری تعهردش را به من فروخت، پس طرف متعهد نمی ِ شخصدم و یا دیگری را خری
باشود ا مقصوود نمیباشد و که در بحث ما ایون معنواگر تعهد به معنای اعمر )ملک، حقر و...( مراد باشد، قابل انتقا  می نتیجه:در 

ص )التوزام بلکه یک حکم تکلیفی است و ولی اگر تعهرد به معنای خا باشدجا دین واقعی و اصطالحی نمیزیرا که تعهد در این
 باشد.نفسانی( مراد باشد و که در بحث ما همین مقصود است و ، قابل نقل و انتقا  نمی

 
 ارد.با توجه به این دو اشکا ، نقل و انتقا  تعهد در قرارداد اختیار معامله، وجه شرعی ند نتیجه بررسی صورت دوم:

 
حکم  این مباحث، نمود ولی در ضبباید توجه داشت که خود قرارداد اختیار معامله اقسامی دارد که مباحث ما ناظر به اصل این قرارداد البته 

 اقسام آن نیز مشخص شده است و همه اقسام قرارداد اختیار معامله، در این احکام مشترک هستند.
ولی  ا بفروشدباشد و عبار  است از اینکه شرکتی قصد دارد که سهام  رار معامله میکه یکی از اقسام قرارداد اختی« وارانت» ا  او :مث

فراد به فروشد و برخی دیگر را اچون شرایط شرکت مشخص نیست و افراد جرأ  خرید سهام آن شرکت را ندارند، برخی از سهام  را می
که ارزش  ندکرد بعد از چند ماه اگر مشاهده نمایند،م را خریدای میحق خرید سها کنند وصور  قرارداد اختیار معامله، از او خریدار می

 کنند.فزای  است، حق خرید خود را اعما  میسهام شرکت رو به ا
فروشند که اصطالحًا به این اوراق، های تازه ت سیس و نوعًا و در کنار فروش سهام، اوراق بهادار حق خرید سهام را نیز میپس شرکت

 یند.گومی« وارانت»
ارانوت موضووع، سوهام اشوت کوه در وفلاا احکام وارانت نیز فرقی با سایر احکام قرارداد اختیار معامله که گفته شد ندارد، البته بایود توجوه د

 .باشد یماثبا  شود که سهام قابل خرید و فروش باشد فلاا مبتنی بر این است که می
کوه مطمو ن باشود کوه د، برای این: کسی که مقداری سهام دارکه عبار  است از «ح سهام بیمهطر»یا  «قرارداد اختیار معامله تبعی»مثا  دوم:  

ر هوله، پون  سواله و... و در بازه زمانی معینی و مثاًل دو سوا کند به این صور  کهنعقد میکند با شرکتی قرارداد اختیار معامله تبعی مضرر نمی
زیورا کوه  ا اعموا  نکنودرو چه بسا تا آخر زموان قورارداد ایون حوق  به آن شرکت بفروشد ود را به فالن قیمتسهام خ تواندمی وقت خواست

شوود و یکوی از می دهد، این نوع از قرارداد نیز که قرارداد اختیار معاملوه تبعوی نامیودهارزش سهام  رو به افزای  است و احتما  ضرر نمی
 .را دارداد اختیار معامله قراردن احکام باشد، همااقسام قرارداد اختیار معامله می
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 باشد.مینفلاا نیاز به بررسی تک تک این قراردادها قرارداد اختیار معامله را دارند  نیز همان احکامپس چون اقسام 
 

 «فروش استقراضی»بحث 
ه وجه شرعی دارد یا کنیم کپردازیم و بررسی میای، بحث بعدی است که به آن میای یا استعارهفروش استقراضی یا همان فروش عاریه

 خیر؟
ی انجام گوید که برای او فروش استقراضتوضیح فروش استقراضی: شخصی که پو  و سرمایه و سهام و کاال ندارد فلاا به کارگزار می

هیانه به سهام که ما ماه و مثاًل و و سودی 6گیرد برای مد  بدهد، کارگزار نیز که وکیل او ست برای او از شرکتی صد سهم و مثاًل و قرض می
شود و تنها خود سهام برای آن شخص شده است و شود و نصیب قرض گیرنده نمیملک خود قرض دهنده میمعاد  آن گیرد، تعلق می

گیرد، بایستی بابت این قرض به آن شرکت قرض دهنده، سود نیز پرداخت کند و بهره قرض را باید که سود سهام به او تعلق نمیعالوه بر این
ین سهام اماه با  6فروشد و همین طور در طو  این سپس شخصی که سهام را قرض گرفته است، این سهام را به دیگران میپرداخت کند و 

ضرر  دهد، چهبکند و در روز آخر و در زمان سررسید، به اندازه همان سهام را بایستی خریداری نماید و به قرض دهنده خرید و فروش می
رده است، نصیب  میان شخص ب ه این صور  که در آن زمان قیمت سهام، پایین آمده فلاا هر چه فایده در اینکرده باشد یا سود برده باشد ب

ان فروخت و هزار توم 200شود، مثاًل صد سهم را به قیمت صد هزار تومان قرض کرد و آن را فروخت و با آن سهامی دیگر خرید و به می
نماید و به شرکت ها را خریداری میهزار تومان رسیده بود، فلاا آن 50سهام مقروضه به  همین طور تا روز آخر و در روز آخر قیمت آن

 شود.ودش میخدهد و تمام این سودهای در این میانه نصیب پس می
دی به او مونه و  و سوگیرد و عاریه مضباشد که شخص، از دیگری سهام یا کاال را عاریه میای میاستقراضی، فروش عاریه این فروششبیه 
 دهد.خرد و عاریه را پس میکند و در زمان سر رسید آن مقدار سهام را میدهد و با آن چیزی که عاریه گرفته است، خرید و فروش میمی

 که باید بررسی شود، که این امور شرعی است یا خیر؟
 
  
 
 
 
 


