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Background & Objective: Derivative contracts are essential for 

the prosperity of the stock market and the dynamism of the 

country's economy. Although the jurisprudential and legal 

concept and nature of these contracts in financial markets is a 

matter of debate, and in this paper, it is attempted to address this 

important issue. 

Materials & Methods: The present paper is descriptive-

analytical and the library method is used. 

Ethical considerations: In this paper, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: The most important drawback of derivative contracts 

of option, futures contracts and forward contracts in financial 

markets is these transactions being aleatory or speculation. 

Uncertainty of the object of transaction and ignorance of its 

characteristics from a jurisprudential and legal point of view and 

also the high risk of the transaction question the legitimacy of the 

transactions and contracts. Because according to Iranian 

jurisprudence and law, it is necessary for the object of transaction 

to be transparent and clear, or at least for the general situation to 

be clear and specific. 

Conclusion: It is possible to use derivative contracts in financial 

markets from a jurisprudential and legal point of view because 

risk and uncertainty cannot be separated from financial markets 

and economy. Derivatives contracts were created to control and 

reduce risk in financial markets and to bring transaction risk to a 

reasonably level that is accepted by custom. In this case, the 

mentioned transactions are not aleatory and are unrestricted from 

a jurisprudential and legal point of view. 
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بر اساس فقه و حقوق  رای. زبردیسؤال م ریمشتقه را ز یمعامالت و قراردادها تیمشروع

آن روشن و  یکل تیحداقل وضع ایمعامله شفاف و مشخص بوده  دالزم است مور رانیا
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را کنترل و  یمال یدر بازارها سکیشدند تا ر جادیمورد اشاره ا یجدا کرد. قراردادها

عرف است. در  رشیبرسانند که مورد پذ یکاهش داده و آن معامالت را به سطح معقول
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 مقدمه. 1

مشتقه توسط  یابزارها ،یمال یدر بازارها

کنندگان در بازار جهت معامله کردن و شرکت

وابسته به آن  یهاهیو سرما سکیتر رآسان تیریمد

 نیها امشترک آن اتیاند. خصوصآمدهوجود به

که به آن  یگرید ییاست که ارزش خود را از دارا

 ،مانند سهام، کاالها، ارزها ندیگویم هیپا ییدارا

ها به ارزش آن ایگرفته  ره،یها و غها، وامشاخص

بهره، مرتبط است.  یهانرخ رینظ یخاص یدادهایرو

 از یقراردادها در حقوق داخل یریکارگضرورت به

معتبر  یکه امروزه در بازارها شودیم یآنجا ناش

 سکیر تیریمد یابزارها ا،یدر دن هیسرما

 تیاهم زمعامله ا اریو اخت یخصوص قرارداد آتبه

 طور گسترده موردبرخوردار هستند و به ییسزابه

قراردادها  گونهنیاز ا ی. آگاهرندیگیاستفاده قرار م

 گرانیبه باز رانیا هیها در بازار سرماآن یریکارگو به

خود و  یگذارهیبازار امکان کنترل بهتر سرما نیا

داده و آرامش خاطر باالتر  نانیاطم سکیکاهش ر

دنبال خواهد داشت. از بازار را به نیدر ا تیفعال

مختلف ازجمله ابهامات  لیابزارها به دال نیا یطرف

کار به یصورت جدبه رانیدر بازار ا یو حقوق یفقه

 نینسبت به ا زین یاند و قانون مدنگرفته نشده

 یحیو حکم صر اوردهین انیبه م یقراردادها سخن

 تیوضع یچگونگ ن،یخصوص ندارد. بنابرا نیدر ا

 یمشتقه، نقطه مجهول یقراردادها یو حقوق یفقه

عالوه بر  ی. در موارددینمایم جادیر اذهان ادرا 

مباحث  زین یحقوق ثیاز ح ،یاشکاالت فقه

ها مطرح بطالن آن ایخصوص صحت در یمختلف

 یگردد؛ چراکه بر اساس اصل چهارم قانون اساس

ضرورت دارد.  یمقررات با قواعد فقه هیانطباق کل

بتواند در  دیبا دیهرقدر هم مف یهر ابزار یعبارتبه

 مورد یمنطبق با دستورات اسالم ینظام مال کی

و اعتبار آن مورد  تیتا مشروع ردیاستفاده قرار گ

امکان  یلذا روشن شدن بررس رد،یخدشه قرار نگ

از  یمال یمشتقه در بازارها یقراردادها یریکارگبه

 یحقوق یهاستمیو تعامل س یو حقوق یمنظر فقه

تبع آن دانش حقوق که رسالت و به دایپنو میبا مفاه

را در  یو گروه یفرد یهاتیقانونمند کردن فعال

 است. یامعه به عهده دارد، ضرورج

 یادر مقاله ا،ینیدیاکبر س دیو س اینیمعصوم یعل

اند. معامله پرداخته اریقرارداد اخت یفقه یبه بررس

 اریامر داللت دارد که اخت نیمقاله مذکور بر ا جینتا

انعقاد  نهیاست که زم یمقدمات یمعامله، قرارداد

 نیطرف انیرا در مدت زمان مقرر م یعقد اصل

تواند در یتنها منه دادقرار نیسازد. امیفراهم 

کند، بلکه  فایروزمره جامعه نقش ا یمراودات مال

 یعنوان ابزار مالبه ایمهم دن یهااکنون در بورس

 دارد اریفعاالن بورس کاربرد بس انیکارآمد م

زاده، نیحس جواد(. 1389 ا،ینیدیو س اینمعصومی)

مشتقه  یابزارها یحقوق تیوضع ،یادر مقاله

 جیقرار داده است. نتا یمورد بررس اشاخص سهام ر

 یمقاله مورد اشاره عبارت است از: بطالن قراردادها

عدم امکان تملک شاخص  لیدلشاخص سهام به

 ینداشتن آن و فقدان مفهوم واقع تیسهام، مال

در  نیقراردادها اشاره کرد. همچن نیمعاوضه در ا

واقع  یاعتبار قراردادها یبرا یراهکار قیتحق نیا

 زاده،نیارائه شده است )حس زیسهام ن شاخصبر 

 یادر مقاله ،ینیباد و حسن یمحمد صادق .(1393
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 رانیا یبورس کاال یآت یدر قراردادها سکیر هیانیب

مقاله  جیاند. نتاکرده لیتحل یرا از منظر حقوق

بر  یقرارداد آت یفارغ از ابتنا ستیمذکور حاک

 جودفراوان و متشکل بودن بورس کاال، و سکیر

 یتشکل خودانتظام، اقتضا نیدر ا یااوصاف حرفه

در  سکیر هیانیاز التزام به ب یناش تیمسوول لیتعد

توان با تمسک به و نمیدارد  یآت یقراردادها

و  یضوابط حقوق ،یتوسط مشتر سکیر رشیپذ

 .(1396 ،ینیو باد یگرفت )صادق دهیرا ناد یاحرفه

 یریکارگبه مقاله حاضر اما تالش شده، امکان در

 یاز منظر فقه یمال یمشتقه در بازارها یقراردادها

 نیکه در ا یشود. سؤال اساس یبررس یو حقوق

 ایآاست  نیا شودیم یخصوص مطرح و بررس

 یمشتقه در بازارها یقراردادها یریکارگامکان به

 یعبارتوجود دارد؟ به یو حقوق یاز منظر فقه یمال

مشتقه  یردادهابه قرا یو حقوق یچه اشکاالت فقه

قراردادها در  نیاز ا توانیوارد است و اساساً م

و  یبررس یگرفت؟ در راستا بهره یمال یبازارها

اشاره ابتدا اوراق مشتقه و انواع  پاسخ به سؤال مورد

و در ادامه از امکان  شده یمشتقه بررس یقراردادها

از منظر  یمال یقراردادها در بازارها نیا یریکارگبه

 بحث شده است. یو حقوق یفقه
 

 هامواد و روش. 2

 یراـوده و بـب یلیتحل یفیر توصـه حاضـمقال

شده استفاده  یاها از روش کتابخانهداده یآورجمع

 است.

 

 

 

 ی. مالحظات اخالق3

 یدارمقاله، اصالت متون، صداقت و امانت نیدر ا

 شده است. تیرعا
 

 هاافتهي. 4

مشتقه  یو اشکال وارده به قراردادها رادیا نیترمهم

قراردادهاست.  نیبودن ا یغرر ،یمال یدر بازارها

معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به 

 سکیو پرر یو حقوق یمشخصات آن از منظر فقه

 یمعامالت و قراردادها تیبودن معامله، مشروع

بر اساس فقه و  رای. زبردیسؤال م ریمشتقه را ز

الزم است مورد معامله شفاف و  رانیحقوق ا

آن روشن و  یکل تیحداقل وضع ایمشخص بوده 

 مشخص باشد.
 

 . بحث۵

 اوراق مشتقه .1-۵

لغت اسم مفعول از باب افتعال و مشتق در  کلمه

(، 1847، 3 ،1384 ،ی)طاهر شهیبرگرفته از ر

 توانیشده است. مجداشده و گرفته یعنی« مشتق»

 ،یپور کاشانانی)آر اقتباس کردن یواژه معنا نیاز ا

شدن، استنتاج کردن،  ی(، ناش2342، 2 ،1380

، 1386 ،یپور کاشانانی)آر بردنیفراهم شدن و پ

گرفتن  یمعنابه ینفت ی. در بازارها(1591، 2

آمده  یو مشتقات نفت یفراورده نفت کیاز  یاماده

 یمعنااوراق مشتقه به یاست. در اصطالح مال

مشترک  اتیهستند که خصوص ییمجموعه ابزارها

که در بورس  ییابزارها اصطالح به همه نیدارند ا

زاده اهللتی)آ گرددیاطالق م شود،یمبادله م

مشتقه در  بازار .(847، 1383 و همکاران، یرازیش
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 یاست که در آن معامله قراردادها یاصطالح، بازار

کاال  ایبر اوراق بهادار  یمعامله مبتن اریو اخت یآت

 یمال یو اوراق مشتقه ابزارها شودیدادوستد م

اخذ  هاییدارا ریسا متیها از قآن متیهستند که ق

از  ییاوراق جز نیا هیاول یبندمیشده و در تقس

 کیاوراق بهادار هستند. اوراق مشتقه بر اساس 

که  شوندیم جادیا ییربنایز ای یاصل ییدارا

 نیاما ا رندیگیشکل م یصورت اوراق بهادار فرعبه

صورت مستقل قابل معامله در بورس به یاوراق فرع

 .باشندیم
 

 مشتقه يقراردادها .2-۵

هستند. در  یمال یابزارها رمجموعهیمشتقه ز اوراق

معامله،  اریقرارداد اخت یمبحث به بررس نیا

 یعنوان برخسلف به یو قراردادها یآت یقراردادها

 .شودیمشتقه پرداخته م یقراردادها نیتراز مهم
 

 معامله  اریقرارداد اخت .1-2-۵

 یدر معنا داستیگونه که از نامش پهمان اریاخت

انتخاب حق معامله، حق  دنیبرگز نش،یگز

حق  یمعنابه نیاجاره و همچن ای دوفروشیخر

(. 1591، 2 ،1386 ،یپور کاشانانی)آر فسخ است

معامله متفاوت از  اریقرارداد اخت یلغو یمعنا

معامله ورقه  اریاست. قرارداد اخت یاصطالح یمعنا

است که دارنده آن حق دارد اوراق بهادار  یبهادار

 یتوافق متیبه ق ینیرا ظرف مدت مع یخاص

و  داریخر انیقرارداد دوجانبه م نیمعامله کند ا

و بر اساس آن به دارنده  گرددیمنعقد مفروشنده 

 ،یو عبدالصمد یعی)رف شودیحق داده م اریاخت

1385 ،79.) 

است  یمعامله ورقه بهادار اریبرگ اخت ف،یتعر طبق

را ظرف  یکه دارنده آن حق دارد اوراق بهادار خاص

معامله کند. برگ  یتوافق متیبه ق ینیمدت مع

ها شرکت یمعامله معموالً در مورد سهام عاد اریاخت

: الف( شودیم میو به دو دسته تقس گرددیاعمال م

 دیخر اریاخت گسهام: دارنده بر دیخر اریبرگ اخت

را به  یشرکت خاص یسهام حق دارد سهام عاد

. ب( دینما یداریخر ینیمدت مع یط یتوافق متیق

برگ حق دارد  نیفروش سهام: دارنده ا اریبرگ اخت

 یط یتوافق متیرا به ق یشرکت خاص یسهام عاد

مندرج در  متیبه فروش رساند. به ق ینیمدت مع

 نییتع خیتار نیتوافق شده و آخر متیقرارداد، ق

انقضاء و  خیشده در قرارداد جهت اعمال حق را تار

معامله  اریبرگ اخت لیکه دارنده جهت تحص یمبلغ

. ندیگویمعامله م اریرا صرف اخت دینمایپرداخت م

مانده یمدت زمان باق یاست که دارنده در ط یهیبد

حق خود را اعمال نموده و  تواندیانقضاء م خیتا تار

 یگریحق خود را به د ،یافت وجهیدر مقابل در ای

 دی. بادینظر نمااز اعمال حق خود صرف ایواگذار و 

 یکه سهامش مورد ادعا یتوجه داشت شرکت

 یتیولمسئ ای یحق گونهچیقرارداد هست؛ ه نیطرف

منافع  رایقرارداد ندارد؛ ز یاجرا ایفسخ  جاد،یا یبرا

 معامله ندارد. نیدر ا یمیمستق

معامله  اریاز قرارداد اخت یمختلف یهایبندمیتقس

صورت گرفته است. از جهت نحوه اعمال قرارداد 

 ییکایمعامله آمر اریمعامله به دو دسته اخت اریاخت

 اریاست. اخت میقابل تقس ییمعامله اروپا اریو اخت

در هر  اریمعناست که اخت نیبه ا ییکایمعامله آمر

( قابل اعمال دیسررسدوره عمر خود ) یدر ط یزمان
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زمان که  هر تواندیدارنده م ای داریاست و خر

 اری( اختدیداد )قبل از سررس صیمناسب تشخ

 اریقرارداد، اخت ن،ی. بنابرادیمعامله را اعمال نما

لحاظ که از هنگام انعقاد  نیبه ا ییکایمعامله آمر

شده استمرار دارد، در  نییزمان تع انیقرارداد تا پا

معنا که در  نیبه ا ردیگیقرار م رمستمزمره عقود 

هر زمان که  ار،یطول مدت مشخص دارنده حق اخت

 ،ی)مومن قم ردیآن را به کار بگ تواندیخواست م

 خیتنها در تار ییاروپا معامله اریاخت .(53،  1382

 د،یسررس خیقابل اعمال است و قبل از تار د،یسررس

 ار،یاخت داریاستفاده کرد، لذا خر اریاز اخت توانینم

از حق خود استفاده  تواندینم ار،یدوره اخت یدر ط

 یعقد از نوع آن نجای. در ادیکرده و آن را اعمال نما

 یمشخص خیتنها در تار نیاست. بنابرا قیو مض

از دو حالت  یکی نییآن را اعمال کرد. تع توانیم

صورت  نیطرف نیاست که ب یفوق براساس توافق

اروپا هر دوع  ای کایگرفته است. البته در بورس آمر

از نوع  جیمعامالت را اریوجود دارد، هرچند اکر اخت

اوراق قرضه  یاهفته زدهیس اریاست و اخت ییکایآمر

بهره  یهامربوط به نرخ اریو اخت کایآمر یدارخزانه

است و در مقابل،  ییبلندمدت از نوع اروپا

 است. ییکایاز نوع آمر یارهایاخت

 اریاخت یقراردادها یهایژگیخصوص اوصاف و ودر

قرارداد قلمداد  یمعامله نوع اریمعامله، اگر اخت

الزم بودن، معوض بودن،  رینظ یشود، از نظر اوصاف

 نیاالصول، تابع عقود معیعل رهیبودن و غ ییرضا

خواهد بود، اما اگر  یگنجانده شده در قانون مدن

و مستقل  نیرمعیمعامله به عنوان عقد غ اریاخت

است، لذا  یقانون مدن 10شود، مشمول ماده  یتلق

قرارداد  ن،یاست، بنابرا تیآن حائز اهم یبررس

نوظهور بودن آن، چون از قواعد و  لیدلمذکور به

عقود  ریبرخوردار است و همچون سا یاژهیاحکام و

ندارد،  یکه در قانون صورت خاص ییدر قراردادها

قراردادها  یعموم واعداوصاف آن براساس ق دیبا

 اریشود، لذا ادامه به اوصاف قرارداد اخت نییتع

که عبارت  شودیطور خالصه پرداخته ممعامله به

 است از: 

 186ق.م و ماده  85( الزم بودن. طبق ماده الف

معامله  نیاز طرف کی چیعقد الزم آن که ه»ق.م، 

. «نیحق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد مع

بتواند، هر  نیاز طرف کیآن است که هر زیعقد جا

دانان حقوق انیبخواهد آن را فسخ کند. در م یوقت

بودن  زیجا ایه هنگام شک در الزم مشهور است ک

بودن آن  زیجا عقد، اصل بر الزم بودن است مگر

 نی(. بنابرا24، 2، 1382 ،یی)صفا ثابت شود

الزم  یمعامله قرارداد اریاخت دگاهید نیبراساس ا

به  دیبا اریقرارداد، فروشنده اخت نیدر ا رایاست، ز

در  هیپا ییفروش دارا ای دیخر یتعهد خود بر مبنا

به تعهد خود  دیبا زین اریاخت داریعمل کند خر ندهیآ

باشد.  بندیپا ار،یاخت متیبر پرداخت ق یمبن

 یقراردادها آن است که بر عقال بر یچنانکه که بنا

 خود ملتزم شوند. 

دو  یطور معمول دارا( معوض بودن: قراردادها بهب

از  کیهر یعنیمتقابل است،  کیدو تمل ایتعهد 

تعهد  ایمال  دهد،یکه م یدر برابر مال نیطرف

دو گروه از قراردادها را  نی. اآوردیبدست م یگرید

معامله و معاوضه  لهیخود وس عتیکه برحسب طب

، 1، 1376 ان،ی)کاتوز نامندیم یاست، عقود معاوض
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در عقود معوض که  گفت دیبا نی(. همچن113

است  یجار اراتیخاست،  نیبر تعادل عوض یمبتن

م(. ق. 456بجز آنچه قانون استثناء کرده است )م 

 نیمعامله، تعادل عوض اریدر قرارداد اخت ن،یبنابرا

خاص عقود معوض  زین اریاست و خ یدر آن جار

 یبرا اریو فقدان آن، باعث بوجود آمدن خ است،

 اریدر قرار اخت نیاست. همچن نیاز طرف یکی

 یمعامله داد و ستد وجود دارد لذا از اعمال تجار

. چون معادله و معاوضه در آن شودیمحسوب م

 . ردیگیصورت م

است که به  یقرارداد یکیبودن: عقد تمل ی( عهدج

شخص خارج و به  تیاز مالک یموجب آن مال

گفت قرارداد  توانی. مگرددیوارد م یگرید تیمالک

موضوع  رایاست. ز یعقد عهد کیمعامله،  اریاخت

است؛  داریخر یبرا ینیاز نوع د ،یحق مال جادیآن ا

تواند یتعهد مگفت شد، موضوع طور که همان رایز

 از انجام کار باشد یخوددار ایانتقال مال، انجام کار 

معامله  اری(. در قرارداد اخت12-14، 1382 ،یی)صفا

 اریاخت متیق در قبال پرداخت اریاخت داریخر زین

 نیو چن کندیم دایرا پ یفروش مال ای دیحق خر

به  اریفروشنده اخت ایمتعهد  یکه از سو یحق

چون ارزش  شود،یداده م دلهمتعه ای اریاخت داریخر

گردد، چون میمحسوب  یدارد، حق مال یاقتصاد

حق  اءیاش رایقابل اعمال است. ز گریشخص د هیعل

 است.  ینید

است که به  یقرارداد ،ییبودن: عقد رضا ییرضا (د

 یبه نحو نکهیبه شرط ا ن،یطرف یصرف توافق اراده

و  شودیو ابراز شده باشد، واقع م انیاز انحاء، ب

کار بردن مانند به یخاص فاتیتحقق آن به تشر

ندارند. در رابطه با  ازیسند ن میتنظ ای نیالفاظ مع

شد،  کیکیبه تف قائل دیمعامله با اریقرارداد اخت

که در خارج از بورس  یامعامله اریاخت یقراردادها

به  رایدانست. ز ییعقد رضا دیرا با شوندیمنعقد م

 طیشرا تیو رعا نیطرف یصرف توافق و تراض

صحت معامله قرارداد مذکور منعقد  یاساس

که در  یامعامله اریاخت ی. اما قراردادهاگرددیم

 یفاتیتشر یعقد دیرا با شوندیبازار بورس منعقد م

 یاند تمامانعقاد آن مکلف یبرا نیطرف رایدانست، ز

از کشورها، مقرر  کیهرکه بازار بورس  یفاتیتشر

نکنند،  تیاگر رعا نکهیکند و ا تیکرده است را رعا

 یفاتیهر نوع عقد تشر ایمعامله و  اریقرارداد اخت

 یبه بحث مفصل ازیباطل خود ن ایاست  حیصح گرید

 خارج است. قیتحق نیکه از حوصلة ا دارد

 

 یآت يقراردادها .2-2-۵

 یمهم ابزار مشتقه قراردادها یاز قراردادها یکی

است که  یقرارداد ،یآت یاست. قراردادها یآت

 یدر زمان ییروش کاالـو ف دیبر خر نیطرف

توافق  مت،یق نییضمن تع ندهیآ شده درمشخص

نوظهور در عرصه  یادهیقراردادها پد نی. اکنندیم

بورس و  یاست، که در بازارها یالمللنیمبادالت ب

است. از  افتهی یارواج گسترده ،یتجار روابط

قابل  ریز یدر اصطالح، دو معنا یآت یقراردادها

 کیو فروش  دیخر یقراردادها( 1استنباط است: 

(. 9، 1375 ،و پارسائیان ی)جهانخان خاص یکاال

 ییدارا کیفروش  ای دیخر یبرا یقرارداد (2

( در یپول خارج ایکاال، سهام  لیاستاندارد )از قب

شکن، )بت ندهیدر آ یزمان در صمشخ متیق کی
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 قراردادها از نی(. ا10، 1386، یمراد ؛1، 1379

 یو بازار ندیآیحساب مبه یمشتقات مال نیترمهم

( به خود اختصاص یرا تحت عنوان )بازار آت عیوس

 ،ینی؛ حس53و  52، 1395زاده، ی)مشهد اندداده

 قرارداد استاندارد کی گریعبارت دبه(. 96، 1388

منعقدشده و  هیپا ییدارا یکه بر رو ستا یبورس

در زمان،  هیپا ییدارافروش  ای دیبه خر نیطرف

 ،ی)سلطان کنندیتعهد م نیمع طیو شرا متیق

 چیو لذا در زمان انعقاد قرارداد، ه (250، 1396

 لیو تحو و پرداخت شودیردوبدل نم یثمن و مثمن

 خیتار ای لیتحو خیمعروف به تار شدهنییدر زمان تع

 متیبا ق لیتحو متیو ق ردیگیصورت م دیرسسر

گرفته  توافق قرار انعقاد قرارداد مورددر موقع  یآت

و  ی؛ راع6، 1393 ،یعی)رف شودیو تعیین م

 ،یقرارداد آت نیبنابرا(. 204، 1386 ،یدیسع

 شودیمتعهد م آن فروشنده یاست که ط یقرارداد

از کاال  یمقدار مشخص نده،یدر آ ینیمع دیدر سررس

فروش برساند. در مقابل، معلوم به یمتیرا به ق

آن کاال را با همان  شودیمتعهد م زین داریخر

 کند. یداریمشخصات خر

 دیمعامله با اریو اخت یخصوص تفاوت قرارداد آتدر

نفسه سفته  یف انیز یآت یگفت که در قراردادها

باشد می شتریآن ب یبا سود احتمال سهیباز در مقا

معامله بدون توجه به  اریاخت یاما در قراردادها

ثابت  داریضرر خر ه،یپا ییدارا متیمقدار کاهش ق

 دیخر یبرا یرداختمبلغ برابر با مبلغ پ نیاست و ا

و  یقرارداد آت نیب ی. تفاوت بعدباشدیم اریاخت

است  تیهم بااهم اریمعامله که بس اریقرارداد اخت

قرارداد تعهد  نیطرف یاست که در قرارداد آت نیا

 اریاما در قرارداد اخت ندیدارند که قرارداد را اجرا نما

طرف قرارداد متعهد به انجام آن  کیمعامله، تنها 

 یجهت اجرا اریاخت یدارا گریاست و طرف د

 باشد.میقرارداد 

 

 سلف ي. قراردادها3-2-۵

است که در  یعرب یو الم، واژها نیبه فتح س سلف

گرفت،  یشیازجمله: جلو افتاد، پ یمختلف یمعان

 آمده است ان،ینیشیافتاد، پ شیشد، پ یسپر

 انیب یبرخ نیهمچن(. 949، 1384 س،ی)ان

 -2 ،قرض -1دارد:  یاند واژه سلف دو معنداشته

(. 2190، 3، 1378 ،یلنگرود ی)جعفر دیخرشیپ

در معامالت در  العرب واژه سلف ساندر فرهنگ ل

قرض که  یرفته است: اول به معنا کاردو معنا به

از پاداش و شکر ندارد  ریبه غ یمقرض منفعت یبرا

 ییرا در برابر کاال یثمن یو دوم آن است که کس

داده خواهد شد،  لیتحو ندهیآدر  نیکه در وقت مع

اول در  دیشه(. 159، 9، 1414منظور، )ابن بدهد

است بر  یعقد :داردیم انیسلف ب عیب فیتعر

در  ماندیم یمعلوم بر ذمه باق یکه تا مدت ییکاال

 شودیمعلوم که در مجلس عقد قبض م یمقابل مال

 نیچن یثان دیشه(. 247، 3، 1417اول،  دی)شه

در ذمه به  یکل مال عی: عبارت از بکندیم فیتعر

قبض  المجلسیاست که ثمن آن فمقدار معلوم 

در آن معلوم و  عیمب لیو اجل و موعد تحو شودیم

 دگاهیاز د(. 402، 1410 ،یثان دی)شه است نیمع

در  ایکه ثمن حاضر  : سلم آن استزین یطوس خیش

معلوم بر  یکه تا مدت ییحکم حاضر در مقابل کاال

، 3، 1382 ،ی)طوس شودیذمه قرار دارد، معاوضه م
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 باًیتقرسلف  عیدانان از بحقوق فیتعار(. 326

که ثمن  یدر مورد»اند: است؛ چنانکه آورده کسانی

 تواندیم عیمب مینقد است، تعهد فروشنده در تسل

و  یکل عیهرگاه مب یحالت نیمؤجل باشد و در چن

 «نامندیسلم م ایسلف  عیدر ذمه باشد، آن را ب

 ایبیع سلف »: نکهیا ای(. 79، 1، 1374 ان،ی)کاتوز

فوراً پرداخت  دیباآن  ناست که ثم یعیسلم، آن ب

 «شود نیمع ،یاجل ع،یمب میتسل یشود و برا

سلف  یگذارعلت نام(. 38، 6 ،1393 ،یدی)شه

 لیتحو ندهیاست که چون کاال در آ نیچنهم

و در مقابل پرداخت اکنون است و موجب  شودیم

معامله به خود، نام  شود،یبر ذمه فروشنده م ینید

 گونهچیاست که ه یوام یمعناو به ردیگیسلف م

زاده، یقم ونیو اشعر یاحیر ری)تاجم ندارد یسود

1394 ،37.) 

: داردیم انیقرارداد سلف ب فیاول در تعر دیشه

معلوم بر ذمه  یکه تا مدت ییاست بر کاال یعقد

معلوم که در مجلس  یدر مقابل مال ماندیم یباق

 دیشه(. 247، 3، 1417 ،ی)عامل شودیعقد قبض م

: عبارت از کندیم فیتعر نیعقد سلف را چن یثان

در ذمه به مقدار معلوم است که ثمن  یبیع مال کل

 لیو اجل و موعد تحو شودیقبض م المجلسیآن ف

، 1410 ،ی)عامل است نیدر آن معلوم و مع عیمب

 یقانون مدن نیاز شارح گرید یکی نیهمچن(. 402

 یعیآن عبارت از ب»اند: سلف گفته عیب فیدر تعر

 میتسل یو در ذمه است و برا یآن کل عیاست که مب

عقد  نیا رشده باشد. د آن موعدی در عقد مقرر

در  یباشد ول یکل ایو  یخارج نیع تواندیثمن م

، 1، 1366 ،ی)امام «شود هیمجلس عقد به بایع تأد

خود شامل  یسلف در مفهوم بورس قرارداد(. 399

. یو سلف مواز یدو نوع است. قرارداد سلف عاد

که  رودیقسم اخیر، در زمره ابزار مشتقه به شمار م

و تفاوت آن  ستین یآن جدا از سلف عاد تیماه

 است. یدر امکان معامالت آن در بازار ثانو شتریب
 

 مشتقه در يقراردادها یسنج. امکان3-۵

 فقه و حقوق

 یقراردادها یسنجامکان یمبحث به بررس نیا در

 یو حقوق یاز منظر فقه یمال یمشتقه در بازارها

 .شودیپرداخته م
 

 اریقرارداد مشتقه اخت یسنج. امکان1-3-۵

 یمال يمعامله در بازارها

معامله،  اریوارده بر قرارداد اخت یاز انتقادها یکی

قرارداد است. غرر به فتح اول و  نیبودن ا یغرر

 یمعان یلغو ثیاست و از ح یعرب یواژهادوم، 

خطر » یآن را در معنا یبرخ دارد که یمختلف

 ،یدیزب ی؛ واسط272، 1408حبیب، )ابو دانندیم

 یمعنا هآن را ب زین نیمع فرهنگ(. 300، 7، 1414

 کرده است فیرتع« خوردن بیفر»و « خطر»

قرآن و لسان  در قاموس(. 2400، 2، 1383 ن،ی)مع

به باطل  عیو تطم رنگیخدعه، ن یمعنالعرب غرر به 

منظور، ؛ ابن92، 5، 1412 ،ی)قرش آمده است

غرر،  یمفهوم اصطالح خصوصدر(. 11، 5، 1414

 داندیم یالهرا معام یبیع غرر ه،یدر النها ریاثابن

و باطن آن  دهدیم بیرا فر یمشترکه ظاهر آن 

(. 355، 3، 1367، ریاث ابن ی)جزر باشدیمجهول م

آن بدون  فیاز فقها در تعر یبرخ نیهمچن

را ارائه  یگرید فیتعار« بیع»اختصاص آن به 
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غرر  فیاند ازجمله: صاحب جواهر که در تعرداده

 یعنیشده است  یکه از آن نه یغرر»: داردیم انیب

نه مطلق  ع،یمقدار و صفات مباز جهل به یخطر ناش

ضرورتاً خطر حاصل  بیغا یکاال عیدر ب رایخطر؛ ز

است و  زیجا بیغا یکاال عیآنکه ب و حال شودیم

 کهیمادام یو محصوالت زراع یسردرخت عیبدر  ای

درو نشده باشند غالباً خطر وجود دارد اما  ای دهیچ

مراد از غرر،  نیو معتبر است. بنابرا حیها صحبیع آن

بر (. 388، 22، 1404 ،ی)نجف «ستیمطلق خطر ن

وجود دارد که  یغرر در صورت فیتعر نیاساس ا

است که مورد  یاز جهل باشد و حالت یخطر ناش

به جنس و مقدار و  نیمعامله مجهول باشد و طرف

 گرید عبارتنداشته باشند. به یاوصاف آن آگاه

. در صورت اعتقاد به باشدینم غررمطلق خطر، 

که در آن احتمال ضرر  یابطالن هر نوع معامله

که با  یمعامالت هیکه کل شودیوجود دارد موجب م

 یو معامله سفه شودیبازار انجام م متیقتفاوت 

 نیا یشود؛ حال آنکه گاه یباطل تلق ستیهم ن

 تیبا رضا ییمعامالت جهت اهداف خاص عقال

منعقد شوند، چراکه نفس  نیطرفکامل و توافق 

است و در معامالت، ضوابط و  یعدم ضرر کاف

مگر شارع خالف آن  شودیاجرا م یعرف یهامالک

شد و اگر مورد معامله برحسب کرده با حیرا تصر

الوجود در موعد مقرر، موفق یقضاوت و علم عاد

 یآن به مشتر میو تسل هیقادر به ته عیگردد و با

از کالم  نیاست. بنابرا حیصح یاهمعامل نیگردد چن

را  یکه فقها معامله غرر دیفهم نیچن توانیفقها م

از  یخطر ناش نیکه ا دانندیم یخطر یامعامله

و ثمن، حصول و صفات  عیبه وجود مبجهل نسبت 

 (.94، 1417 ،ی)نراق باشدیو مقدار جنس م

 اریاخت خصوصکه ممکن است در یراداتیاز ا یکی

معامله مطرح شود، ضرورت معلوم بودن مورد 

خصوص معلوم بودن مورد معامله معامله است. در

ق م مورد معامله  216موجب ماده گفت که به دیبا

مشخص  دیموضوع معامله با یعنیمعلوم باشد  دیبا

 نینباشد حکم ا زیچند چ ایدو  انیباشد و مردد م

مورد انتقال است و هم شامل ماده هم شامل مال 

واقع (. در194، 1376 ان،ی)کاتوز کار مورد تعهد

که  موضوع مورد تعهد خود را دیقرارداد با نیطرف

است معلوم و  ییعقد نها یعمدتاً همان ارکان اصل

خصوص وصف جنس سازند پس هرگاه در نیمع

 اریحاصل نشود قرارداد اختتوافق  رهیثمن و غ

 (.314، 1382، یدی)شه شودمعامله منعقد نمی

قرارداد کامالً  نیمعامله عوض اریقرارداد اخت در

فروش  ای دیحق خر اعطاء یعنیمعین است  معلوم و

 نیقرار گرفته است و اعتبار ا اریاخت متیدر برابر ق

و متقوم پر  باشدیم یانتقال از مقوله اغراض اعتبار

را  نیعوض نیاعتبار عقالء است و شرع مقدس هم ا

و شائبه غرر بر اساس  داندیصحت نم طیفاقد شرا

 یعنی میارائه در فقه که به آن اشاره نمود یمبنا

قرارداد  نیطرف رایاست ز یمفهوم خطر، منتف

در  دانندیمعامله با انعقاد قرارداد کامالً م اریاخت

اند و گشته یزیمالک چه چ اریاخت متیقبال ق

 نییدر زمان تع اریاخت یمجهول بودن اعمال قطع

 یتراض ین جهت معامله و بنایمتعامل انیشده م

انصراف از آن  ایاختیار اعمال  نیآنان است و ا

ب موجحق به تیکسب شده از آثار مالک اریاخت
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قرارداد است  یهمان منشاء قطع نیقرارداد است و ا

انفکاک انشاء از منشأ  مییبگو دیکه با نجاستیو در ا

 جهیگفته شود فقدان علم به نت نکهیمحال است. ا

و  یمعامالت یل وجود نوسانات بازارهایدلبه

دارد  یخطر در معامله را در پ جادیا یاقتصاد

که عقال آن را  ستیخطر نیا رایز باشدینم حیصح

به موجب انعقاد  انیو احتمال سود و ز رندیپذیم

، زادهنی)حس قرارداد اساس مغابنه و تجارت است

 نیانعقاد چن زیجامعه ن (، بلکه عرف151، 1391

 متیدر مقابل نوسانات ق نیتأم یرا نوع یادقرارد

معامله  اری. پس قرارداد اختداندیم ییو کار عقال

که در  ییخطرها و باشدیمعلوم م نیعوض یدارا

قرارداد  تیقرارداد مطرح شد متصف به ماه نیباب ا

شده است فروشنده  انیو همانگونه که ب باشدینم

فروش عوض آن را  ای دیدر برابر اعطاء اختبار خر

و آنچه که  دینمایم افتی( را دراری)قیمت اخت

آن  یآورو ماال سود ییانعقاد عقد نهامجهول است 

 ،ی)بهاروند است به عوضین قرارداد ندهیدر آ

که در فقه  ستین یامور خطر نی( و ا87، 1388

غرر قرار گرفته باشد و غرر  فیتعر یمبنا هیامام

 باشدیم عیاز جهل به مقدار و صفات ب یخطر ناش

 نیبنابرا( 378، 22، 1404، ی)نجف که مطلق خطر

پوشش ریسک صورت  یکه در راستا یمعامالت

است  ینفی غرر کاف یبرا یوجود عرف رندیپذیم

 رایاگرچه علم به تمام جهات تعلق نگرفته باشد ز

بر اهداف  یمبتن سکیقراردادها پوشش ر نیا

 . باشندیم یاقتصاد

سو در مبحث وجود  کیاز  ه،یدر فقه امام نیهمچن

احتماالت  یاحتمال در قراردادها به حذف کل

آن، صرف وجود احتمال  یاند که بر مبنانپرداخته

در قرارداد موجب بطالن قرارداد باشد مانند جعاله، 

سر درخت که ممکن است بر  وهیشرکت، فروش م

 گزهر طیشرا یوقوع برخ لیموارد به دل یدر برخ

، 19، 1413 ،ی)سبزوار نگردد یمنته زین میبه تسل

وجود  لیدل( اما به460، 18، 1423، ی؛ بحران212

و از  پردازندیبه انعقاد معامالت م نییاقتضاء تع

 یاحتماالت را به نحو نیا ینه دامنه گرید یسو

شارع شود و  یاند که موجب عدول از نهگسترده

و غرری  ندینما کیدنز یبندعقد را به قمار و گروه

جهل و  هیمنهی شارع است که متضمن ضرر از ناح

احتماالت در  یخطر باشد و صرف وجود برخ

 ی. گاهگرددیشدن معامله نم یقرارداد موجب غرر

شده است  فیتعر زین یریبه عقد تقد یعقد احتمال

مثل  باشدیم یخاص ریکه حصول اثر آن بر تقد

عقود اگرچه  نیا عیمزارعه، جعاله و... که در جم

اثر آن بر تقدیر حصول  کنیمنشاء فعالً منجز است ل

عقد پست اعم  یعقد احتمال نیاست. بنابرا یمبتن

 یمعوض که براساس آن تراضریغ ایاز معوض 

و احاله  یانعقاد قرارداد به نحو قطع نیطرف ینابیم

 ندهیالوقوع در زمان آمحتمل یآثار و آن بر امر

معامله  اریدر قرارداد اخت نطقم نیبر هم باشدیم

با  دیقرارداد )حق خر نیبا انشاء عقد عوض زین

( در زمان انعقاد اریال فیمت اختفروش در قب

 نیشده است و طرف نییتع نیطرف نیقرارداد ب

در  نکهیاما ا شناسند،یقابل مبادله را م نیعوض

 رییزبان با تغ ایاحتمال وجود سود  دیزمان سررس

حق در چارچوب  نیا ایآ نکهیا ای متیق شیبا افزا

عقد را  ریخ ای گرددیاعمال م اریمنافع صاحب اخت



   1400                                               1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /156

 

 یگونه که برخهمان کند،یحالت صحت خارج نماز 

اند اثر قرارداد در زمان انعقاد در عالم اشاره داشته

 یاما اثر آن در عالم ماد دهیگرد جادیاعتبار منجزا ا

 یگریمستقبل الحصول بودن منوط به امر د لیدلبه

 قرار گرفته است. 

معامله در باب معلوم بودن  اریکل در قرارداد اخت در

مورد  ییقراردادها نیگفت، در چن دیمورد معامله با

که  باشدیو از مقوله حق م اریتمعامله از جنس اخ

در قرارداد  دیبا اریاخت نیزمان استفاده از امدت

 نژاد،)حسن مشخص شود، واال معامله باطل است

 نیدر قرارداد مع دیبا زین اریاخت متی(. ق23، 1383

 هیپا یکاال ایبر اساس نوع سهام  اریاخت متیشود. ق

کاالها و مدت  نیموجود در ا سکیر انیقرارداد، م

شبهه وجود غرر  ن،ی. بنابراگرددیمشخص م اریاخت

 است. یمنتف

 اریغرر، که در قرارداد اخت قیاز مصاد یگریمورد د

و تسلم  میشده است؛ عدم امکان تسل انیمعامله ب

شرط را  نیا یمورد معامله است. البته قانون مدن

 انیقراردادها ب یمورد معامله در قواعد عموم یبرا

آن  348ماده  عیمب طیدر شرا ینکرده است ول

 دوفروشیکه خر یزیچ عیب»: داردیقانون مقرر م

 ایو  تیکه مال یزیچ ایآن قانوناً ممنوع است و 

قدرت بر  عیکه با یزیچ ایندارد  ییمنفعت عقال

خود  یمشتر نکهیآن ندارد باطل است، مگر ا میتسل

 هاحقوقدان دگاهیچنانکه در د«. قادر بر تسلم باشد

اصل ضامن همه  کیماده به عنوان  نای شده، ذکر

، 1 ،1378 ،یلنگرود ی)جعفر شودیم یعقود تلق

 دیخصوص با نی(. در ا308، 1382، یدی؛ شه52

است و  یمفهوم عرف کیو تسلم  میگفت تسل

است و با  یعرف آن را محقق بداند، کاف کهنیهم

 اریمورد معامله از جنس حق و اخت کهنیتوجه به ا

ودش را ـناسب با خـباض متـض و اقـاست و قب

عقد و  عقادبحث ما با ان و در موضوع مورد طلبدیم

محقق شده  میمعامله، تسل اریاوراق اخت میتسل

 نیچن هـنیزم نیانان در ادوقـاز حق یکیاست. 

 نیاگر منظور از غرر خطر است، قدر متق»: دگوییم

و عرف  کنندیقال بر آن اقدام نماست که ع یخطر

، 1355 ،ی)گرج «داندینم ییجامعه آن را عقال

مفهوم  کی لهدر معام عالوه غرر و جهل(. به146

عدم تحقق  ایدر مورد تحقق  یاست و داور یعرف

فقها قائل  زیغرر به عرف واگذارشده است. در فقه ن

غرر را بر  نییو تع صیهستند که شرع تشخ نیبر ا

 نهیزم نیعرف در ا یو داورعهده عرف گذاشته 

؛ 313، 2، 1417 ،ی)مراغ معتبر دانسته شده است

در هر  ،نی(. بنابرا493، 8، 1407 ،یعامل ینیحس

 عنوان. بهباشدیبر عهده عرف م صیمورد تشخ

امکان  میمثال، در بحث شرط قدرت بر تسل

وجود داشته  دیبه مورد معامله، عادتاً با یدسترس

در مورد شرط معلوم بودن چون غرر و  ایباشد و 

لذا برحسب موارد،  باشند؛یم یعرف یخطر، امور

 متفاوت است.
 

قرارداد مشتقه  یسنج. امکان2-3-۵

 یمال يدر بازارها یآت يقراردادها

علت نوظهور بودن و نداشتن به یآت یقراردادها

مختلف  یهاعنوان و چهارچوب در فقه از جنبه

به  نیگرفته است. معامله د مورد مناقشه و نقد قرار

بودن از  یو تسلم و غرر میعدم تحقق تسل ن،ید
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قراردادها وارد  نیاست که بر ا یجمله اشکاالت

ع سلف یدر احکام ب هیدر النها یطوس خی. شکنندیم

مکروه  یول زیرا جا نیبه د نید عیو بیع دیون، ب

 میدر السرائر پس از تقس سیابن ادر؛ دانسته است

مؤجل  نیاگر د»: دیفرمایبه حال و مؤجل م نید

اگر حال  یول ست،ین زیباشد، فروش آن به اجماع جا

 «است زیجا یگرید نیباشد فروش آن در مقابل د

در کتاب  یمحقق حل(. 55، 1410 س،یادر)ابن

بعد  نید عیب»: دیفرمایم نیشرایع السالم در باب د

است،  زیجا ونیمد ریو غ ونیاز حلول، خواه بر مد

 یگرید ایکه ثمن آن نقد باشد، و  کندینم یرقو ف

دار باشد اگر ثمن مؤجل و مدت یکه حال است. ول

، 1413 ،یحل )محقق «اند باطل استگفته یبرخ

 کنیل داند،ینم زیآن را جا یحل عالمه(. 323

آن،  ریو غ ونیخواه بر مد ن،ید ریفروش آن را به غ

 نیاما فروش د دانند،یم زیجا یبه صورت نقد زیو ن

، 1414 ،ی)عالمه حل اندرا مکروه دانسته هیبه نس

 نی: اگر ددیفرمایاول در الدروس م دیشه(. 127

)شهید  ستین زیجا یطورکلباشد بیع آن به مؤجل

اشکال وارده  نیترمهم نیبنابرا(. 313، 1404اول، 

 نیقراردادها بر د نیاشتمال ا ،یآت یبر قراردادها

 یآت یاستدالل که در قراردادها نیاست. با ا نیبه د

 قیاز مصاد باشد،یثمن و مثمن هر دو مؤجل م

 است. نیبه د نیمعامالت د

حقوق  ،یبه کال یشهرت بطالن بیع کال رغمیعل

ق.م  341. باره ساکت است. م نیدر ا رانیموضوعه ا

ق.م  10. م. ردیپذیمثمن را م ایمؤجل بودن ثمن 

 گرید یقراردادها دارد. از سو یبر اصل آزاد دیتأک

 یریاست که قبض تأث نیاصل در عقود و قراردادها ا

 حیآن تصر برکه  یدر صحت عقد ندارد، مگر موارد

است. با توجه به مالک حکم عقد مزبور، حکم  شده

ناظر به مصلحت و  شتریب یبه کال یبطالن بیع کال

 نیبازار داشته است. بنابرا یحفظ نظام اقتصاد

بوده  یروابط تجار یهااز ضرورت یآت یقراردادها

در تعارض  یتنها با اخالق حسنه و نظم عمومو نه

 یاردر روابط تج الءکه بطالن آن سبب خ ستین

 .شودیم گرید یبا کشورها یفرامرز

ذکر  عقد ضمن یشرط چیه یکال به یکال عیب در

جنس، وصف، مقدار و زمان  ست،یو الزم ن شودینم

عدم وجود  لیدلمعلوم باشد و به عیمب میتسل

را در  آن توانیم عیب ـنیا یهایژگیمشخصات و و

برشمرد. لکن مطابق مصوبه ابزار  زین یغرر عیب زمره

مربوط به معامالت  رراتو مق یآت یقراردادها یمال

بورس:  یعال یشورا 1/11/86مصوب  یقراردادآت

 نکهیعبارت است از ا یمعامالت آت یقراردادها»

در  شودیمتعهد م یفروشنده براساس قرارداد آت»

مشخص را  یاز کاال ینیمقدار مع نیمع دیسررس

بفروشد و در  کنندیم نییکه االن تع یمتیبه ق

آن کاال را  شودیقرارداد متعهد م گریمقابل طرف د

از  یریجلوگ یکند و برا یداریبا آن مشخصات خر

صورت به نیاز انجام قرارداد، طرف نیامتناع طرف

 عنوان را به یمبلغ شوندیشرط ضمن عقد متعهد م

 یاپایاتاق پا اینزد کارگزار بورس  نتضمی وجه

 راتییمتناسب با تغ شوندیبگذارند و متعهد م

کنند و کارگزار  لیرا تعد نیضموجه ت یآت متیق

از طرف آنان وکالت دارد  یاپایاتاق پا ایبورس 

 کیهر  نیاز وجه تضم یبخش رات،ییمتناسب با تغ

 یگرید اریعنوان اباحه تصرف در اخترا به نیاز طرف
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خواهد داشت تا قرار دهد و او حق استفاده از آن را 

از متعهد  کیکنند. هر  هیبا هم تسو دیدر سررس

 یدر مقابل مبلغ توانندیم دیمتعهد خر ای روشف

تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که  نیمع

 یدرحال«. او در انجام تعهد خواهد بود نیگزیجا یو

جهت  ییضمانت اجرا یبه کال یکه در قرارداد کال

مثمن و  یهایژگیداشته و وانجام قرارداد وجود ن

لذا  است؛ یبیرـتق زیآن ن لیزمان تحو نیچنهم

 نیمعامالت در ا سمیو مکان هایژگیو یطور کلبه

 قرارداد توانینم گرید یریدو متفاوت است به تعب

دانست.  یبه کال یکال عیرا ب یآت معامالت

 دیبا یآت یخصوص اباحه تصرف در قراردادهادر

اباحه تصرف، استیال بر مال دیگری گفت که مطابق 

 ممنوع است ،و تصرف در آن بدون اذن مالک

بنابراین زمانی (. 543، 1410 ،(یثاندی)شه ی)عامل

که مالک با دادن اذن، رضایت خود را برای تصرف 

کند، در واقع موانع قانونی مال به دیگری اعالم می

مرتفع گردیده و مأذون مباح در غیرتصرف مال 

گردد. بنابراین مالک جواز تصرف مال میتصرف 

اذن مالک است. البته واضح است که اذن مالک، 

اعالم رضایت او است و اذن طریقی برای ابراز و 

اثبات رضایت است که ممکن است به صورت قولی 

معناست  نییا فعلی اعالم گردد. اباحه تصرف به ا

 یاپایکه هر دو طرف معامله، دخل و تصرف اتاق پا

-بورس قرار داده اریکه در اخت ینیرا در وجه تضم

 یآت یخصوص قراردادهادر نیو ا دانندیم زیاند، جا

 مصداق دارد. 

وارد  توانیم یآت یکه بر قراردادها یگرید اشکال

است. اشاره شد  یساخت، اشتمال آن بر بیع غرر

از جهات معامله  یکی نکه،یا یعنیبودن  یکه غرر

 نیاز هم یمجهول بوده و و نیاز طرف یکی یبرا

 یاساس طیاز شرا یکیجهت متحمل ضرر گردد. 

 دنموجود بو رانیصحت معامالت در فقه و حقوق ا

مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد است.  یکاال

 ندهیکه در آ ییکاال یآت یقراردادها یکس یوقت

که  ستیموجود خواهد شد فروخته شود. معلوم ن

کاال  یعنی ریخ ایکاال باشد  دیتولقادر به  عیاصالً با

ندارد و  یود خارجـرارداد وجـگام انعقاد قـدر هن

 یاگر کاال نکهیا ایمبهم است  زین تیفیلحاظ کبه

خواهد داشت؟  یمشتر ایکند آ دیمورد معامله را تول

 لیمطلوب تحو متیکه بتوان به ق ستیمعلوم ن ایو 

 ایموضوع که آ نیآن ا یحقوق یبدهد در معنا

مبهم  زیکاال را دارد ن میقدرت بر تسل دکنندهیتول

. گرددیشدن معامله م یامور موجب غرر نیاست. ا

سطح مبادالت  یبا توجه به گستردگ گرید ییاز سو

گران در بازار بورس امکان جهل مبادله یو بازارگرم

 ثمن و مثمن وجود دارد. هیهم در ناح

 یآت یگفت که قراردادها دیاشکال با نیپاسخ ا در

با  یمعامالت در سطح بازار بورس معامالت ریو سا

و  طیمشخص هستند و تمام شرا یاستانداردها

معامالت،  تیفیو ک تیدر مورد کم نیتوافقات طرف

رفع جهل  یکامالً معین و مضبوط است. در راستا

 ییاجرادستورالعمل  3ماده  ،یو غرر از معامالت آت

 یدر شرکت بورس کاال یآت یمعامالت قراردادها

قابل معامله در  یقرارداد آت»: داردیاشعار م رانیا

 نییشده تع رشیپذ یبورس بر اساس قرارداد آت

بورس  شنهادیبه پ یمشخصات قرارداد آت. «شودیم

 4و ماده  دهیخواهد رس رشیپذ ئتیه بیبه تصو
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اد دستورالعمل تحت عنوان مشخصات قرارد نیهم

را جهت معلوم شدن کامل  یمورد الزام 21 یآت

اندازه قرارداد،  ه،یپا ییدارا لیمورد معامله از قب

احصا  رهیو غ متیحد نوسان ق ل،یاستاندارد تحو

است که  یعامل یاطالعات تیشفاف .دینمایم

 یرا از معامالت غرر یو اسالم حیمعامالت صح

 یقراردادها دانعقا اتیعمل یاگر ط سازدیم زیمتما

را  یگریطرف را متضرر و طرف د کیدر بازار،  یآت

جهل طرف مقابل و با  یعمل از سو نیسود برد و ا

 .ستیمشروع ن رد،یصورت گ تیسوءن
 

قرارداد مشتقه  یسنج. امکان3-3-۵

  یمال يسلف در بازارها يقراردادها

خصوص ممکن است مطرح گردد  نیکه در ا یرادیا

شده در  سلف واقع یاست که در قراردادها نیچن

بورس، جهل به مورد معامله وجود دارد و از 

در  کنیو باطل است. ل یمعامالت غرر قیمصاد

)عالمه  گفت، طبق نظر فقها دیبا رادیا نیاپاسخ به 

از  یکی(، 90، 1417 ،ی؛ نراق245، 5، 1413 ،یحل

 نیعوض تیفیو ک است که مقدار نیغرر ا ادیقمص

 است یعرف تیمراد معلوممعلوم نباشد. البته 

 نیاست که ا و روشن( 242، 1389 ا،ین)معصومی

 یمعلوم بودن مورد معامله اشکال ثیقرارداد از ح

در قراردادها  نیعوض یهایژگینداشته و تمام و

مطابق توافق  متیقثبت و هنگام انعقاد قرارداد، 

(. 17، 1394 ،ی)ساع شودیمشخص م نیرفط

است.  یمعامالت منتف نیجهل در ا نیبنابرا

وجود دارد  یمعتقدند غرر زمان یبرخ گرید عبارتبه

 ،ی)نراق که جهل همراه با ضرر وجود داشته باشد

 ،یبر اساس مقررات بورس آنکه حال .(90، 1417

در بورس  رشیپذ تیقرارداد سلف قابل کی یزمان

آنچه که مورد  طیو شرا اتیرا دارد که تمام خصوص

و کامالً مشخص باشد.  دهیمعامله است ذکر گرد

 یهادر بورس یخصوص معامالت سلف موازدر

 یرفع جهل از سو یبرا یقیدق فاتیمختلف توص

 4مثال ماده  عنوانو به دهیگذار ذکر گردقانون

معامالت سلف استاندارد در  ییدستورالعمل اجرا

مورد جهت روشن شدن  زیران نیا یبورس کاال

 توانی. مداندیم یمورد را الزام 22 دیمعامله ق

گذار به رفع هرگونه ابهام و اجمال که قانون افتیدر

و سلف نظر داشته و  یآت یاز قراردادها یو جهل

جهت معلوم  یعنوان موارد ضروررا به اتیتمام جزئ

رو  نیشدن مورد معامله احصاء نموده است؛ از هم

که منجر به غرر در  یجهل گونهچیتوان گفت هیم

 معامالت گردد وجود ندارد. نیا

 دیبا زیو خطر در معامله سلف ن سکیخصوص ردر

 یحت یادر هر معامله یطور ذاتگفت که به

 یوجود دارد و حت سکیر ز،ین یمعامالت نقد

با در  یآت یسلف، در قراردادها یبرخالف قراردادها

رفع هرگونه  یو برا یسکیر نینظر گرفتن چن

بند  که در «سکیر هیانیب» یامضا ،یمنازعه احتمال

کاال  یدستورالعمل آت 8ماده  2و تبصره  1 دهما 11

بورس  یاز لوازم ورود به بازار معامالت یکیعنوان به

قبل از انجام معامله  انیشده است و مشتر مقرر یآت

موضوع  نیاز هم یآن هستند، حاک یملزم به امضا

است. از  گذارانهیسرما یروشیو مخاطرات پ

در  جودگفت خطر ورود ضرر مو توانیرو منیهم

متعارف است که  یو سلف، خطر یمعامالت آت
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و  یموضوع یمتعارف بودن هم امر نیا صیتشخ

و استفاده فراوان فعاالن  یاست و نه حکم یعرف

 نیاز معقول بودن ا یابزار حاک نیبازار بورس از ا

 یاصوالً برا یکه قرارداد آت حیتوض نیخطر است. با ا

فلسفه  و شده جادیا مت،یق راتییتغ سکیپوشش ر

تنها موضوع بوده است؛ فلذا نه نیآن هم یاصل

 رفع خطر است. یکه در پ ست،ین یغرر

عنوان منشاء که ممکن است به یاز موارد گرید یکی

و سلف مطرح  یآت یاز قراردادها کیغرر در هر 

نسبت به مقدورالتسلیم بودن  نانیشود، عدم اطم

 نیبه ا باشد؛یها ماز آن کیمورد معامله در هر 

به  نیطرف دیصورت که ممکن است در زمان سررس

سر  ملهمورد معا میتعهد خود عمل نکرده و از تسل

از  یسلف و آت یخصوص قراردادها نیباز زنند. در ا

برخوردار هستند و  یاحکام مشترک

قراردادها در  نیمرتبط با ا یبورس یهادستورالعمل

ها اقدام به اند که بورسمقرر داشته هیبخش تسو

که به تعهد  یاز شخص مهیو اخذ جر ینقد هیتسو

 .کنندینکرده است اقدام م خود عمل

که حصول مورد  رادیا نیخصوص ادر نیهمچن

 مورد میو درواقع قدرت بر تسل ستین یتعهد قطع

 عیبودن ب یاحتمال لیبه دل توانیم ایاست، آ دیترد

سؤال را  نیغرر آن را باطل دانست؟ ا جادیو ا

از  یکیبه دو شکل پاسخ داد: الف( هرچند  توانیم

هرگاه »: دارندیم انیسؤال ب نیدر پاسخ به ا دیاسات

 یکی دیترد مال مورد معامله، مورد میقدرت بر تسل

 میو تسل یبر آن احتمالواقع شود، معامله  نیاز طرف

 باشدیم یغرر ،یبندهعوض در مقابلش مانند گرو

 حیمعامالت را صح گونهنیا یو منطق حقوق

در  کنیل(. 259، 1، 1370 ،ی)امام «نشناخته است

 یپاسخ نجانبیاکه به نظر  رادیا نیپاسخ به ا

و روابط  یعرف اتیو با توجه به متقض ترحیصح

است:  شده انیتر است، بامروزه مستندل یتجار

و  190ممکن است استدالل شود که از روح مواد »

بودن مبیع(  نی)لزوم معلوم و مع یقانون مدن 216

 یبه چگونگ دیقرارداد با نیکه طرف دیآیبرم نیچن

باشند و در هرجا  شتهتعهدات خود اطالع کامل دا

و باطل است  یباشد، عقد غرر انیدر م یکه ابهام

 رایز رسد؛یقاعده دشوار به نظر م نیا رفتنیپذ یول

از موارد که آنان به سرنوشت تعهدات  یاریدر بس

 ندارند، عقد نافذ شناخته نانیآن اطم زانیخود و م

که  یشده است مانند معامالت معلق، بیع مال

معامله  ینیشرط مقدار معدانند و بهیطرفین ما نم

ر د داریکه نسبت به تمکن خر یاو معامله کنندیم

 نی. بنابراهانیاست و مانند ا دیپرداختن ثمن ترد

 یطور مسلم مانع نفوذ قرارداد است، ناتوانآنچه به

در تسلیم مبیع است و وجود خطر در امکان  یواقع

 در رایز ست؛یسبب بطالن بیع ن شهیهم میتسل

امکان  عیبه مب یحکم عادت دسترسکه به یموارد

است که از  یااندازهعقد به یدارد و درجه اجرا

که  ی)مانند فروش پرنده بوم گذردیم دیمرحله ترد

که بر درخت است(  یاوهیم ایدر حال پرواز است 

که احتمال  یدر فرض ،یدرست است. ول عیب

 انبر امک یطرف ظن قواندک است و دو  یدسترس

در  یاو پرنده ایدر در یندارند )مانند ماه میتسل

 (.143، 1376 ان،ی)کاتوز باطل است عیهوا( ب

 ،یگفت در منابع و متون فقه دیبا نی( همچنب

و تحقق  صیروشن و مشخص است که تشخ
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بر عهده  شود،یکه موجب غرر م یهرکدام از موارد

خصوص شرط قدرت بر عرف نهاده شده است و در

له به مورد معام یمأل، امکان دسترس م،یتسل

خصوص علم دربرحسب عادت است. همچنان که 

اگر برحسب عرف و عادت  زیبه اصل وجود معامله ن

شرط،  نیباشد، ا نانیاطم یزیوجود چمردم، به 

 (.57، 1378 ،یعی)رف شودیمحقق م

ضابطه  م،یامکان تسل صیتشخ یاساس برا نیا بر

 یمدنظر است و عرف هم در داور یعرف اریو مع

مورد  میتسل تیاحوال قابل و خود با توجه به اوضاع

متعهد  ییمعامله را با توجه به وضع خود مال و توانا

 یآت یخصوص قراردادهاو لذا، در ردیگیدر نظر م

به  توجهبا  ردیگیو سلف که در بورس صورت م

ها بورس یکه از سو یضمانت اجراها و ضوابط نکهیا

 نیفعاالن در ا نیشده است و همچن در نظر گرفته

هستند که  یها اشخاصکنندهخصوص عرضهبازار به

شده است،  دهیها سنجاز ورود اصوالً اعتبار آن شیپ

در زمان انعقاد معامله نسبت به  یعرف دگاهید نیا

هم  یوجود دارد و اموال نیفطر نیب میقدرت بر تسل

قراردادها هستند، جزء  نیکه موضوع معامله در ا

 میتسل تیها قابلهستند که وضع و ذات آن یاموال

معامله هم در زمان  نیطرف نکهیرا دارند مضافاً ا

از  جهیداشته و درنت میمعامله، علم بر قدرت تسل

و سلف  یآت یقراردادها نیدر ب یتفاوت ثیح نیا

 وجود ندارد. یو لذا غرر اردوجود ند
 

 جهی. نت۶

 ینو در روابط اقتصاد یمشتقه، نهادها یقراردادها

منظور قرارداد به نی. اشوندیمحسوب م یو تجار

 طورکننده و بهو مصرف دکنندهیجستن تول یدور

از نوسان  یو خطر ناش سکیاز ر گذارهیسرما یکل

در  یاضاف هاینهیاز هز یریکاال و جلوگ متیق

 یبرا نانیاطم نیو تأم یمال تیریمد یراستا

خود  یگذارهیسرما ندهیآ تیاز وضع گذارهیسرما

 نینو یابداع ابزارها .انددهیگرد جادیو ا یطراح

بازار  گسترش سوکیتحت عنوان مشتقات از  یمال

 سکیر تیریمد طیشرا گرید یو از سو هیسرما

را فراهم  دکنندگانیتول یمنظور کاهش نگرانبه

 شتقهم یکه به قراردادها یرادی. عمدتاً اکندیم

نشان  جیبودن معامله است. نتا یغرر شودیوارد م

ت به آن تسامح دارند موجب که عقال نسب یداد غرر

مؤثر در  یغرر نی. همچنشودیبطالن عقد نم

بطالن معامله است که مربوط به مورد معامله باشد 

که مرتبط با لوازم و توابع آن باشند  یو درواقع غرر

 ست،ین نیرفمورد قصد ط نکهیبا توجه به ا

با  نی. بنابراکندیبه صحت معامله وارد نم یاخدشه

که  یحاکم بر بورس، معامالت یتوجه به سازوکارها

 تیشفاف شود،یبازار مورد دادوستد واقع م نیدر ا

واقع  داشته و در ینسبت به معامالت غرر یشتریب

 تیشفاف نیهم یمعامالت بورس یایاز مزا یکی

و سلف که در  یآت یاقرارداده نکهیاست. ضمن ا

 رشیپذ تیقابل یزمان شوندیبورس واقع م طیمح

 اتیفیو ک اتیبازار را دارند که تمام خصوص نیدر ا

 زیآن ن نیمورد معامله ذکر شده و طرف طیو شرا

جهل و  گونهچیکامالً مشخص هستند و درواقع ه

که موجب تحقق غرر  یخطر تنازع و اختالف

وجود ندارد و  موارد نیمعامالت گردد، نسبت به ا

 یرد، ناشبه چشم بخو زین یموارد نیچن یاگر گاه
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بر سود  یکه مبتن باشدیم یااز ذات هرنوع معامله

بورس ندارد.  طیاست و اختصاص به مح انیو ز

 تیاعمال محدود رینظ یگریممیزات د نیهمچن

گر، اعمال هر معامله یسقف معامالت برا

که بر  یلرفراوان در بورس و کنت یهانظارت

در  تیاعمال محدود قیاز طر متیق دینوسانات شد

از  کیبه تناسب در هر  متیروزانه ق راتییتغ

 ییراهکارها رد،یگیصورت م یسلف و آت یبازارها

معامالت را  نیدر ا یاست که احتمال هرگونه غرر

 .کندیرد م
 

 سندگاني. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یپژوهش، تضاد منافع نیا در
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