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  چكيده

بازارهاي شكوفا شدن  كه در رشد وباشد،  بزارهاي مالي مشتقه ميامورمالي ايكي از ابتكارهاي متخصصين در 
باگذشت  باشدكهميمقابله با ريسك اين ابزارها رويكرد و هدف اصلي از ابداع . نمايد ايفا مينقش كليدي مالي 
كه در مقايسـه   استترين اين ابزارها، قرارداد اختيار معامله از مهم. كنند تكامل و تنوع بيشتري پيدا ميزمان 

تـوان   وسـيله آن بهتـر مـي   شتري برخوردار اسـت و در نتيجـه بـه   پذيري بيبا ساير ابزارهاي مشتقه از انعطاف
جايي كه قرارداد اختيار معامله، از عقود نوظهور است، آن ازخطرات ناشي از نوسانات قيمت را پوشش داد، اما 

شـده را واجـد ايـرادات عديـده      قراردادهاي ياد )اهل سنت( مهدانان و فقها، به ويژه فقهاي عاجمعي از حقوق
 يكسان آتي قراردادهاي در نقيصه دو همچنين وجود اند دانسته و از جهات مختلف در صحت آن ترديد نموده

 از و اسـت  ثابـت  قـرارداد  در قيمـت  يكسـان،  آتـي  قراردادهاي در. شود ايجاد معامله اختيار حقّ تا شد باعث
 كسـب  منفعتـي  بازار، در قيمت تغييرات از توانندنمي طرف دو ولي كند؛مي جلوگيري قيمت تغييرات ريسك
 فقهي بحث در اما است؛ احتمالي و اقتضايي هايبدهي مديريت براي آن استفاده امكانعدم دوم، نقيصه. كنند
 .دارد را شـرعي  تصحيح قابليت ولي دانست؛ العربونبيع يا بيمه يا قولنامه شبيه تواننمي را معامله اختيار حقّ
  .است شده ذكر دليل با  الزم توضيحات همراه به وشيعه سنتاهل علماي نظريه مقاله دراين

   
 بيـع العربـون،   آتي يكسان، پيمـان آتـي،   معامله، قرارداد اختيار ، اوراقاختيار معامله: كليديكلمات
  بيمه

 JEL : D86, N3, G22بندي طبقه

 

   

                                                                                                               
                     mabdorahimian@yahoo.com                        ميبد حائري اهللا آيت دانشگاه علمي هيئت عضو. 1

  a.haghshenas64@yahoo.com             دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت مالي دانشگاه علم و هنريزد. 2

 hamideh.ramtin@yahoo.comد                                           ناس ارشد رشته اقتصاد دانشگاه يزكارش. 3
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   اماميه فقهاي كالم در اختيار معناي. 1

يعني اختيار به معناي برگزيدن يكي از )  فسخه أو البيع، إمضاء إما األمرينخير طلب هو و الاخْتيارِ،(
 خيـار  آن مصـدر  اسـم  .دو امر مطلوب است، كه در بحث معامالت يا انجام معامله است يـا فسـخ آن  

توانيد عقد را فسـخ  آن قدرتي كه به وسيله آن مي( عقد فسخ ملك معناي به بيشتر فقه در كه است
 انـد  كـرده  تعبير ملك به خيار از كهاين علت شايد فرمايدمي انصاري شيخ. است شده استفاده )كنيد

 لـذا  فضـولي،  عقـد  در اجـازه حـق  مانند شرعيه احكام از نه است حقوق از خيار اشاره به اين باشدكه
را بـه كـس ديگـري    آنتـوان  مـي ( اختيـاري  نقـل  ،)را باطل كرد توان آنيعني مي(اسقاط قابل خيار

 .باشـد  مـي ) مانند به ارث رسيدن آن به ورثه بعد از مرگ صاحب خيـار ( اجباري نقل و )كردمنتقل 
 خريـدار  آن براسـاس  كـه  مـالي  مقابل در غير به فروش يا خريد اختيار واگذاري يعني معامله اختيار
 و معـين  قيمـت  با را قرارداد در مندرج دارايي از معيني مقدار كه دارد) تعهد و الزام نه( حق قرارداد

 در. اسـت  رسـيد  امروزي شكل و تكامل به مرحله سه در قرارداد .بفروشد يا بخرد مشخص زماني در
 ايـن . بـود  خاصـي  ضـوابط  داراي كـه  شـده  تبديل "آتي قرارداد" به بعد ،"آتيپيمان"صورت به ابتدا

 بـود،  برجـا  پا ريسك همچنان اما كند، رفع بازارها در را مشكالت از بخشي توانست گرچه قراردادها
 پرداخـت پـيش  از هـم  را مبلغـي  و شدند مي معامله انجام به ملزم طرف هردو دادها قرار اين در زيرا
 تعهد از ضرر خاطر به تواستندنمي و بودند عمل انجام به متعهد طرفين صورت هر در لذا كردند نمي
 بـا  اختيـار  خريـدار  آن سـبب  به كه گرفت شكل معامله اختيارحق منظوربدين. زند معامله سرباز به

 قيمـت  بـا  را مشـخص  دارايـي  فروش يا خريد) التزام و تعهد نه و( حق فروشنده، به ي وجه پرداخت
 خريدار. دارد عوض و معوض قراردادها، ديگر مانند نيز داد قرار اين. د آور مي دست به آينده در معين
 و )عـوض ( اسـت  معاملـه  اختيار قيمت همان واقع در كه كند مي پرداخت وجهي فروشنده به اختيار

 اعطـا  خريـدار  بـه  معـين  قيمـت  بـا  را مشخصـي  دارايـي  فـروش  يـا  خريد حق نيز اختيار فروشنده
  .)معوض(كند مي
  
 اختيار اوراق فقهي ماهيت. 2

 را دارايي خاص يك فروش يا خريد حق آن يدارنده به كه است بهاداري اوراق معامله، اختيار اوراق
 اوراق از عنـوان يكـي   بـه  اوراق اين .كندمي اعطا آن از قبل يا مشخص تاريخ در و معين قيمت در

 اشتقاقي، اوراق عبارت ديگر به. است شده مشتق بهادار اوراق از كه شودمي شناخته اشتقاقي بهادار

 است قراردادي معامله، اختيار .دارد ديگر دارايييك ارزش به بستگي هاآن ارزش كه هستند اوراقي

 يـا  خريـد  حـق  معامله، اختيار يفروشنده از خريدار كه نحوي به )فروشنده و خريدار(گروه دو بين

 هـر  قراردادها تمام همانند نيز جااين در .كندمي خريداري معين قيمت يك در را سهم يك فروش
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 شـرط حـق  عنـوان تحت مبلغي فروشنده به خريداركند و مي اعطا مقابل طرف به را امتيازي طرف

 فـروش  يـا  خريـد  حـق  نيز فروشنده. است معامله اختيار همان قيمت واقع در كه كندمي پرداخت

 داده سـهم  يك خريد به كه اختياري. كندمي اعطا خريدار به قيمت معين يك در را مذكور دارايي

 تحليل در .گويند فروش اختيار شود،مي داده سهم فروش براي كه واختياري خريد اختيار شود،مي

  :است طرح قابل پيشنهاد دو اختيار اوراق فقهي ماهيت
 معنا اين بود، به خواهد وكالت قرارداد قالب در متقاضيان از هاآن وجوه گرفتن و اوراق واگذاري •

   وكالـت  اوراق ناشـر  مـالي  هـاي مؤسسـه  بـه  اختيار اوراق اخذ و وجوه اعطاي با اوراق متقاضيان كه
 خريـد  در مشـاع  صورت به طريق، اين از شده آوريجمع وجوه ساير همراه را هاآن دهند وجوهمي

 وجـوه  صـاحبان  وكيل اختيار، قرارداد عمليات انجام در و گيرند به كار دوام با و ايسرمايه كاالهاي

  .باشند
 بـورس  سازمان مجوز با و عام يا خاص هايشركت قالب در تواندمي اوراق ناشر مالي يمؤسسه •

 شـركت  عقـد  تـابع  سـهامي  هايشركت همانند هاشركت اين.كند منتشر را اوراق اين بهادار اوراق

 يـا  مؤسسـه  يا وزارتخانه يا خصوصي يا دولتي بانك يك تواندمي مؤسسه اين كهاين كما.بود خواهد

 بـه  ملـزم  كـه  بـود  خواهـد  ايمؤسسه شركت،بنابراين دارنده اوراق . باشد دولت به وابسته نهادهاي

 مطالبـات  بـا  همـراه  نظـر  مورد كاالهاي اوراق، مدت پايان در و بود خواهد اختيار عقد براي معامله

 فـروش  بـاب  از ثانوي بازارهاي در اوراق اين فروش. شودتقسيم مي اوراق صاحبان بين شده وصول

 مصـداق  صـورت  ايـن  در اسـت  مطـرح  جااين اي كهنكته .ايرادي ندارد كه بود خواهد الشركهسهم

 زمـان  در قـرارداد  كه است اين در ديگر مصاديق با آن تفاوت كه داشت خواهيم شركت از جديدي

   روزه چنـد  يدوره يـك  در مشـاركت  جريـان  بلكـه  گيردنمي صورت شركا تمامي حضور با خاصي
 شراكت تحقق مانع تفاوت از اندازه اين عرف نظر از كه پذيردمي شركا صورت متناوب شد و آمد با

   حكايـت  آن از كـه  اسـت  دارايـي  بـه  آن ارزش و ندارنـد  ارزشي نفسهفي بنابراين اوراق . باشدنمي
 جهـت  همـين  بـه  بـود،  خواهـد  مربوطـه  يمؤسسـه  در اوراق يدارنده شركت آن همان و كندمي

  :است وارد اشكاالتي فوق مطالب بر. هستندمعتبر
 بـورس  توسط اوراق اين كه جاآن از .است شده جمع اختيار داد قرار و وكالت ميان اول اشكال

 اختيـار  عقد تا اندكرده وكيل را او كه است افراد وكيل يمنزله به بورس در كارگزار شود،مي منتشر
 .اندشده جمع هم با عقد دو جااين در پس دهند، انجام او جانب از را )فروش اختيار يا خريد اختيار(

 عقود بين جمع جواز به قائل عروه صاحب و جواهر صاحب اول، شهيد مانند فقها از برخي اوالً جواب

 حكم، نظر از مختلف دوعقد بين جمع است جايز: فرمايدمي رابطه اين در اول شهيد .هستند مطلقاً

باشد يعني يك عقد الزم و حتمي باشد كـه هـر دو    جواز و لزوم نظر از اختالف هاآن بين كهآن ولو
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 مثل طرف ملزم به اجراي آن باشند يا در عقدي كه طرفين عقد ملزم به اجراي مفاد قرارداد نباشند؛

 بـه  را، عقـود  از هـا اين مانند و معامله و ازدواج بين اجتماع نيز جواهر صاحب. شركت و جعاله، بيع

 كـه  صـورتي  در اجتماع دو عقـد  جواز به قائل فقها از برخي هرچند ثانياً .داندمي صحيح واحد عقد

 نكاح و ،)فروش طال و نقره(صرف جعاله، اجتماع از اند اما از طرف ديگرشده باشد تنافي دو آن بين

هستند و اين در  جواز به قائل اجاره،  و بيع مثل نباشد؛ تنافي هاآن بين اگر ولي. اندكرده منع قرض
  .ندارد وجود تنافي وكالت و اختيار بحث ما ميان محل درحالي است كه 

 اختيـار  قـرارداد  بنـابراين  شـوند، مي منتشر مختلف افراد بين اوراق اين كه جاآن از دوم اشكال

م نبـودن سـهم هـر كـس بـه      معلو(اشاعه شود گفته است ممكن .است شده مشاع امر يك به متعلق
 شخص اشاعه، وجود با زيرا. بود خواهد اختيار حق استفاده ازعقلي نفع بردن و  مانع ،)صورت معين

امكـان اجـازه    زيـرا . نيسـت  عقلـي  مانع اشاعه اوالً جواب .از حق خود استفاده الزم را ببرد تواندنمي
   حـل  ومسـأله  مراجعـه  شـارع  حكـم  بـه  نباشـد  حاضر شريك برفرض و دارد وجود شريك گرفتن از

 اسـتفاده كـردن و   ) باشـد  مشـتركه  عـين  منـافع  در اشتراك(مسأله اين مشابه در فقها ثانياً. شودمي

شاع بودن آن مـال  م و اندممكن دانسته نفر در آن شريك هستند رابرداري از اصل مالي كه چندبهره
  .دانندنمي مانع و مخل يكديگر نفر در آن راو شريك بودن چند

 از هدف كه جاآن از است روشن و نيست موجود اصل مال اوراق، اين صدور هنگام سوم اشكال

 اعتقـاد  به جواب .اندمواجه اشكال با اوراق بنابراين باشد،مي خرد يسرمايه تجميع اوراق اين صدور

و  باشـد  داشـته  وجـود  عقـد  زمـان  در )اصل مال مـورد معاملـه  ( عين خود نيست الزم شيعه فقهاي
 توانايي تسليم مال را به مشـتري داشـته باشـدكافي   كه فرد صرف اين عين،تسليم در كه طورهمان

 خـارج  در كـه  عينـي : انـد گفته لذا. باشدمي كافي تقديري واعتباري وجودهم، ود عينوج در است،

 عقـد  در اعتبـاري  پـس ملكيـت  . باشد داشته وجود تقدير و اعتبار عالم در است ممكن ندارد وجود

معـين،  مبلـغ در قبال : گويدخودرو ميكه شركت ايرانمثل اين(في ذمه كلي مورد در لذا كافي است،
  . هستند جواز به قائل )عهده و ذمه من است به تو تحويل دهمهايم برخودرو از خودرويك

 شود اشكال است ممكن .دارد جودو اختيار مدت طول در عين بقاي عدم احتمال چهارم اشكال

 وجود آينده در عين وجود عدم احتمال يشبهه اوراق، فروش و خريد در همچنين و اختيار عقد در

 دارد يعني ممكن است مال مورد معامله تا زمان تحويل باقي نماند و از بين برود؛ پس با اين احتمال

 كـافي  عقـد  ايـن  در عين بقاي به عقاليي احتمال وجود صرف جواب .شودمي صحت عدم به حكم

 .مانـد مـي  باقي اختيار مدتپايان تا عين اين ظاهراً كه است آن هم عقاليي ازاحتمال منظور. است
   بـاقي مـدت  آن در عـين  كـه  مـدتي  در عـين  ياجاره(مسأله  اين مشابه ايمسأله در حلي يعالمه
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   بـاقي ) مشـابه ايـن كـاال   (نوعاً  و عرفاً كه مدتي: فرمايدمي) باشد طوالني مدت آن هرچند ماند،يم
  .نيست وارد نيز فوق ايراد ماند بنابراينمي

  
  معامله اختيار حقّ از استفاده ضرورت. 3

 ايـن  آيـد،  آتـي فـائق   قراردادهاي در موجود برمشكالت است توانسته يكسان آتي قراردادهاي گرچه
يكسـان   آتي قراردادهاي در نقيصه دو مشخّص طور به. دارند نارسايي موارد بعضي هنوزدر قراردادها
 ريسك پوشش به توانمي قرارداد در قيمت كردنثابت با قراردادها اين در كهاين نخست. دارد وجود

 قيمت تغييرات از توانندنمي قرارداد طرف دو از يكهيچ ديگر، طرف از ولي پرداخت؛ قيمت تغييرات
   كـه  اسـت  ايـن  قراردادهـا  ايـن  در موجـود  نقيصـه  ترينمهم و دومين. كنند كسب منفعتي بازار در
 ايـن  اقتضـايي  هـاي بدهي از منظور. كرد استفاده اقتضايي هايبدهي مديريت براي هاآن از تواننمي
 احتمـالي  واقعـه  فـالن  چهچنان مثال، طور به دارد؛ وجود شركت براي احتمالي هايبدهي كه است
 هـاي بـدهي  ديگر، عبارت به. پيوست خواهد وقوع به نيز احتمالي هايبدهي افتد، اتّفاق شركت براي

 امـروزي  پيچيده دنياي در. دارند سروكار نااطميناني از سطحي با كه هستند تجاري شرايط اقتضايي
 مثـال  طريق از. دارد اهميت العادهفوق هاآن مديريت و هستند جزئي و پاافتاده پيش شرايطي چنين
 شـركت  يـك  مثـال  براي آيد؛مي پديد تجارت دنياي در چگونه اقتضايي بدهي كه داد نشان توانمي

 يك وسيلهبه الملليبين مناقصه يك پيشنهاد با الكتريكي دستگاه يك اجراي صنعتي توليد در ايراني
 صورت به خارجي دولت هايپرداخت كنيدفرض. است شده روروبه ابزار اين عرضه در خارجي دولت
 قـدرت  نيـز  خـارجي  دولـت  و اسـت  مناقصـه  در شركت روز واپسين امروز، و بود خواهد خارجي ارز

 شود، برنده مناقصه در ايراني شركت چهچنان. دارد را مناقصه دهندهپيشنهاد چندين بين از انتخاب
 شـود، مـي  مشـخّص  بعـد  ماهيك مناقصه نتيجه چون ولي است؛ ماه 6 امروز از( ماهه پنج را محصول

 طـور  بـه  مـاه پـنج  پايان در را آن بهاي نيز خارجي دولت و كندمي تسليم) دهدمي تحويل ماههپنج
 مناقصـه  در شـركت  روز «0».دهـد مـي  نشان را وقايع زماني ترتيب ذيل خط ،پرداخت خواهد كامل
 محصـول  تحويـل  هنگـام  بعد ماهشش »6« و مناقصه، نتيجه شدن مشخّص و بعد ماهيك »1«. است
 ديگـر  مـاه  6 از پـس  را مبلـغ  و عرضـه  را محصـول  شـود،  برنده مناقصه در ايراني شركت اگر. است

 كـه  اسـت  پرواضـح . اسـت  عـادي  بسيار عمل اين الملل،بين تجارت عرصه در. داشت خواهد دريافت
 ارز به قرارداد مبلغ چون شود، انتخاب شركت اين اگر. شودمي مواجه ريسك نوعي با مذكور شركت
 توليدكننـده  بـراي  زيان ايجاد باعث است ممكن خارجي ارز نرخ تغييرات شود،مي پرداخت خارجي
 نرخ تغييرات درباره اطمينان عدم اول،: دارد وجود اطمينان عدم نوع دو كلّي طور به جااين در. شود
 .مناقصه در شدنبرنده به اطمينان عدم دوم، ارز؛
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 نـام  آن از تركيبي ريسك نام به بعد به اين از كه را هاريسك از مجموعه اين تواندمي نفريك چگونه
 صورت در نكند، اقدامي هيچ ريسك، پوشش جهت در شركت اگر كنيد فرض كند؟ كنترل بريم،مي
 چنـين  بـا  نشـود،  برنـده  مناقصه در چهچنان و شودمي روروبه ارزي ريسك با مناقصه در شدنبرنده

 محافظت ارز ريسك برابر در را خود تا دارد نياز شركت كه است پرواضح. شد نخواهد روروبه ريسكي
 در. نيسـت  ريسـك  پوشـش  مناسـب  ارزي آتي قراردادهاي شد، خواهد ارائه كه ايادلّه به بنا و كند

 :دارد وجود انتخاب دو شركت براي آتي، قراردادهاي از استفاده صورت
 چنـان  تـا  كند امضا را ماهه 6 آتي قرارداد يك و شود ارزي آتي قرارداد وارد فروشنده، صورت به •
 ارزي آتـي  قـرارداد  در شـده  مشـخّص  قيمـت  بـا  را مناقصه از حاصل ارز شود، برنده مناقصه در چه

 اگـر  و سازد مصون ارز نرخ نوسانات برابر در را خود ترتيب،بدين و واگذارد ديگري شخص به پيشين
 ديگري شخص به را قرارداد اين تواندمي است نشده برنده مناقصه در كه شد مشخّص ماهيك از پس

 .واگذارد

 چـه چنـان  شود مشخّص مناقصه نتيجه ديگر ماهيك تا بماند منتظر وي كه است اين دوم روش •
 اسـت  ممكـن  نخست نگاه در. كند امضا را ماههپنج ارزي آتي قرارداد يك بايد شد، برنده مناقصه در
 بـه . نيسـت  مناسـب  هاحل راه اين از يكهيچ عمل، در ولي است؛ مناسب روش اين كه رسد نظر به

: اسـت  نـوع  دو معاملـه  اختيـار  حقّ. شد ابداع معامله اختيار حقّ هاييريسك چنين مديريت منظور
 فروشـد مي خريدار به را حق اين خريد، اختيار حقّ فروشنده .فروش اختيار حقّ و خريد اختيار حقّ
 ايـن . بخـرد  معلومي قيمت به آن از پيش يا معلوم سررسيد در را معيني دارايي تواندمي خريدار كه
د؛  نـه  اسـت،  حقّ يك عنـوان تحـت  را مبلغـي  حـقّ،  ايـن  فـروش  ازاي در فروشـنده  بنـابراين،  تعهـ   
 كه فروشدمي خريدار به را حقّ اين فروش اختيار حقّ فروشنده. داردمي دريافت خريدار از شرطحقّ

 فروشـنده  بـه  معلـومي  قيمـت  به آن از پيش يا معلوم سررسيد در را معيني دارايي تواندمي خريدار
 شـرط  حـقّ  عنـوان تحـت  خريدار از را مبلغي حقّ، اين فروش ازاي در مذكور فروشنده. دهد تحويل
 .اجبار نه است، حقّ يك نيز اين. داردمي دريافت

 اعمـال  را حقّ اين معامله، اختيار دارنده باشد، صرفه به چهچنان معامله، اختيار حقّ سررسيد در
د  معاملـه  نوع اين كه جاآن از. شودمي منقضي صورت اين غير در و كندمي و كنـد نمـي  ايجـاد  تعهـ 

  . دارد رجحـان  سـان يـك  آتـي  قراردادهـاي  بـر  معاملـه  اختيـار  نـوع  ايـن  دارد، بااليي پذيريانعطاف
 است شرطي حقّ همان شود، خريدار متوجه است ممكن كه ضرري حداكثر شد، بيان كه طورهمان
 جـز  به. نكند اعمال را حق اين خريدار كه دهدمي رخ زماني ضرر اين. پردازدمي فروشنده به وي كه
 هـم . اسـت  آتي قراردادهاي مثل معامله، انجام هايروش جمله از موارد ساير در گفته،پيش موارد در

 در كه پرسشي. دارند عهده به ريسك مديريت در را مهمي نقش معامله، اختيار حقّ معامالت اكنون
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 مثال در مذكور هايريسك مديريت در معامله اختيارحقّ چگونه كه است اين شود،مي مطرح جااين
   ولـي  اسـت؛  شـده  نگاشـته  اندكي هايمقاله ،معامله اختيارحقّ درباره كندمي نقش ايفاي گفتهپيش
 توجه با. كرد درك را آن به مربوط كلّي نظر بيع، هايكتاب در شده مطرح مباحث برحسب توانمي
 كـه  اين بر است مبتني معامله اين صحت فروش، و خريد اختياربرحقّ معامله در مثمن بودن حق به
 قابليـت  و حـق  معاملـه بر بيـع  صـدق  برپـذيرش  بنا خير؟ يا دارد فروش و خريد قابليت حق، اين آيا

 حسـن،  الـدين محيـي  احمـد . اسـت  نافـذ  و صـحيح  ،معاملـه  اختيار حقّ بر معامله غير، به آن انتقال
 دليـل  بـه  و شـرط  خيـار  عنوان تحت روز سه از بيش سررسيد بطالن دليل به را معامله اختيار حقّ
 ابوســليمان،. دانــد نمــي صــحيح آن بــودن ظلــم و ،معاملــه اختيــار حــقّ خريــدارانِ اضــافي ســود
 از اگر ولي گيرد؛ قرار »العربون بيع« عنوان تحت كه داندمي صحيح صورتي در را معامله اختيار حقّ

 كنـد،  كسـب  درآمدي ،معامله اختيار حقّ فروش از فروشنده و شود خارج آن پشتوانه اساسي دارايي
 به ثمن از مقداري آن، در كه شودمي گفته ايمعامله به سنّت اهل فقه در العربونبيع. نيست صحيح
 و شـود مـي  محاسبه ثمن جزو ،معامله انجام از پس و شودمي مبادله كاال خريد پرداختپيش صورت
 اهـل . گـردد نمـي بـر  مشـتري  به و داردبرمي را پرداختپيش مبلغ فروشنده، نگيرد، انجام معامله اگر

 ضـعيف  را عربـون  بيـع  از نهـي  حديث حنابله. دانندنمي صحيح را عربونبيع حنابله، از غير به سنّت
 .دانندمي جايز را آن دانسته،

 بـودن  استاندارد و اطّالعات وجود علّت به و دانندمي غرر را معامله اختيار حقّ مانع يگانه برخي،
 دربـاره  سـوم  نظـر  .دانندمي صحيح را معامله و منتفي، را غرر بورس، بازارهاي در جديد قراردادهاي

ه  با و دارد بيمه به بسياري شباهت ،معامله نوع اين كه است اين ،معامله اختيار حقّ صحت بـه  توجـ 
 بيمه ميان كه اندكي هايتفاوت و است صحيح نيز اختيارمعامله حقّ: گفت توانمي بيمه عقد صحت

 بـا  گـذار، بيمـه  كه است اين در معامله نوع دو اين به تشابه. زندنمي آن صحت به ضرري است، آن و
 چـه چنـان  و كنـد مي منقل گر بيمه به را احتمالي ضرر ريسك بيمه، حقّ صورت به مبلغي پرداخت
 حـقّ  پرداخـت  بـا  گرچه نشد، مواجه ضرر با اگر و كندمي رفع را ضرر گربيمه شد، او متوجه ضرري
. شـود مـي  منـد بهـره  آينـده  دربـاره  اطمينـان  از آن، ازاي در شـود، مـي  وارد ضرر او به مبلغي بيمه،
 ،معاملـه  اختيـار  حقّ داشتن با شود، وارد شخص به ضرري قيمت، تغيير اثر در اگر ،معامله اختيار در
 يـا  بمانـد  تغيير بدون قيمت اگر و كندمي منتقل فروشنده به را ضرر خريدار و بردمي بين از را ضرر
 نظرّيـه  .اسـت  او بـر  وارد ضـرر  يگانه رداخته،پحق خريد براي كه مبلغي كند، تغيير قيمت او نفع به

 عقد انجام توافق بر مبني عادي اينوشته قولنامه،. است قولنامه و معامله اختيار دانستن يكي چهارم،
 از اسـت؛  التـزام  وجـه  صورت به مبلغي پرداخت آن از تخلّف اجرايي ضمانت كه است معين مورد در
 ضـمانت  كـه ) معـين  مـورد  در عقـد  برايجـاد  توافق از حاكي رسمي ايبرگه( معامله اختيار با رو اين

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             7 / 14

http://mieaoi.ir/article-1-682-en.html


 شناسمحمد حسين عبدالرحيميان، علي حق .../فقه منظر از معامله اختيار قرارداد                                           38

 دو قولنامـه،  در كه است اين در تفاوت يگانه. دارد كامل شباهت است، شرطحقّ پرداخت آن، اجراي
 كند نقض را عهد طرف دو از يكي كه شودمي بينيپيش ولي هستند؛ ملزم خود تعهد انجام به طرف
 بـه  دارد اختيـار  خريدار ،معامله اختيار در ولي شود؛مي داده ديگري به التزام وجه صورت، اين در كه
 ماهيـت  در اختالف علّت به البتّه گيرد؛ تعلّق ديگر طرف به شرطحقّ و كند نظر صرف يا عمل تعهد

   و حقوقــدانان بــين در) مخــتلط نظريــه آن، بــودن آور تعهــد ابتــدايي، شــرط بيــع، وعــده( قولنامـه 
 بيـع  انجـام  و قولنامه در شرطحقّ بودن طرفي دو مثل اموري در قولنامه و معامله اختيار هايتفاوت
 تـا  دانست شبيه قولنامه به را معامله اختيار تواننمي بيع به شرطخيار وجود و قولنامه نوشتن هنگام
 .كرد تصحيح را معامله اختيارحقّ آن، صحت پناه در

 هنگـام  ،معاملـه  اختيـار  خريدار و است بيع نوعي ،معامله اختيار كه است اين ديگر احتمالي نظر
. دهـد مـي  قـرار  خـود  بـراي  فسخ حقّ مدتي، تا ولي دهد؛مي انجام قطعي صورت به را معامله خريد،
 خريـدار  كه است جاري خريد اختيار در فقط صحت برفرض مطلب اين كه است اين نظر اين مشكل
   پـول  فـروش،  اختيـار  صـاحب  زيـرا  نيست؛ صحيح فروش اختيار درباره ولي پردازد؛مي را پولي مبلغ
 حقّ شرط از بحث ،معامله اختيار در براين افزون. بپردازد را ثمن بايع دارد امكان چگونه و پردازدمي
  نيست مطرح فسخ

 

 معامله اختيار اوراق. 4

 بـراي  راه چنـد . كنـد مـي  حـق ذي ايمعامله انجام مورد در را خريدار معامله، اختيار اوراق شد گفته
ــين آن تصــحيح ــه قابليــت. 1: اســت شــده مطــرح متخصصــان ب ــر معامل ــد حــقّب ــروش؛ و خري   ف

 معاملـه؛  اختيـار  حقّ و بيمه شباهت. 4 معامله؛ اختيارحقّ و قولنامه دانستن يكي. 3 العربون؛ بيع. 2
 و داده، توضـيح  معاملـه  اختيـار  حـقّ  و قولنامه شباهت درباره. دارمدت فسخ حقّ با آن بودن بيع. 5

 و صـحت  دربـاره  توضـيح . كـرديم  بيان هم را پنجم راه مشكالت. شدنفي راه اين از آن صحت امكان
 .آمد خواهد ادامه در ديگر راه سه سقم

  العربون بيع. 4.1

 به اندكي مبلغ و خردمي را كااليي مشتري، كه است اين معناي به العربونبيع گفتيم، كه طورهمان
 امضـا  اگـر  و شـود مـي  واقـع  ثمن از جزئي پرداختي مبلغ كرد، امضا را بيع مشتري اگر. پردازدمي او

. دارد خيـار  فقـط  مشـتري  واقع، در. گيردمي تعلق فروشنده به هديه صورت به پرداختي مبلغ نكرد،
 :دانندنمي صحيح ذيل ادلّه به را آن سنّت اهل عالمان جمهور

 است؛ كرده نهي معامله نوع اين از پيامبر كه است آمده روايات در . 1

 دارد؛ وجود) بردارياحتمال كاله(غرر معامله، اين در . 2
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 رضـايت  عـدم  برفرض مال به صاحبش رد شرط و هبه شرط يعني فاسد، شرط دو معامله، اين در .3
 دارد؛ وجود

كـه كـاري   برد بدون ايـن يعني از معامله سود و نفع مي شده؛ شرط عوض بدون امري بايع، براي . 4
 .كرده باشد

 مدت در زيرا خاصي براي آن نباشد؛زماني و اوصاف است كه حد  يمجهول خيار مثل معامله، اين . 5
  .دارد وجود معامله برگشت امكان غيرمعلوم
 از روايتـي  و دانسـته  جايز را عربون معامله حضرت، كه پيامبر از روايتي براساس حنبل بن احمد

 صلي پيامبر نهي روايت و صحيح شمرده را معامله اين عمر، و اميهبن صفوان بين معامله باره در نافع
 العربـون  بيع معامله، عرفي صحت و روايات تعارض به توجه با و است دانسته ضعيف را آله و عليه اهللا
 شـرايط  جملـه  در را آن و صـحيح  را معاملـه  ايـن  جنيـد  ابن فقط شيعه فقه در .است تصحيح قابل

 معاملــه را ثمــن اگــر كــه كنــد شــرط بــايع بــر مشــتري اگــر: اســت گفتــه و دانســته بيــع صــحيح
آن مـدتي باشـد كـه     عـوض  در بـائع  بـراي ) پرداخـت پيش(عربون گرنه و شودمي واقع معامله آورد،

 الوفـا  الزم و صحيح شرط مشتري، فروشنده را از بهره بردن و استفاده از كااليش محروم كرده باشد،
انتقال مـال   بر شرعي سبب و است باقي مال بر مشتري ملكيت: است فرموده حلّي عالّمه ولي است؛
 فرمـوده  السـالم  عليـه  اميرمؤمنـان  كه رسيده السالم عليه صادق امام از روايتي و فروشنده نيستبه 
الكيـت  گيرد يعني مال مـورد معاملـه بـه م    قرار ثمن جزو كه آن مگر نيست، جايز عربون بيع: است

 .كرد تصحيح را معامله اختيارحقّ تواننمي العربونبيع راه از بنابراين، ؛ آيدمشتري در

 معامله اختيار حقّ و بيمه.  4.2

 اقتصـادي  كارهاي از بسياري در انگيزه اين. است نگريآينده و اموال حفظ بيمه، به آوردن رو انگيزه
 ضرر از خواهندمي كنند،مي تبديل بهادار اوراق يا كاال به را خود پولي سرمايه كه كساني. دارد وجود

 شـود نمي باعث انگيزهمشابهت بنابراين، نيست؛ بيمه عقد كاراين ولي باشند؛ امان در آينده احتمالي
 شـده  ايجـاد  آينـده  احتمالي ضرر كاهش براي معامله، اختيار اوراق. شود دانسته يكي معامله نوع دو

 اين با شخص بلكه شود؛مي واقع آينده در فروش يا خريد انجام داشتن حقِّ برروي معامله ولي است؛
   ايجـاد  را بيمـه  عقـد  كـه  آن نـه ) نـابودي  از اموال حفظ معناي به بيمه( كندمي بيمه را خود عمل،
 بـه  ملـزم  طرف دو بيمه در زيرا دانند؛مي بيمه با متفاوت را معامله اين افراد كه براين افزون. كندمي

 را شـده  وارد خسـارت  بيمـه، حـقّ  مقدار برحسب حادثه، از پس گر،بيمه مثال، براي هستند؛ اموري
   اقـدام  فـروش  يـا  خريـد  بـه  زيـان،  معرض در شخصِ يا ديده زيان مورد اين در ولي كند؛مي جبران
 شـخص،  و شـود مي خريداري معامله، اختيار اوراق ولي شود؛مي پرداخت مستمرا بيمه حقّ. كندمي
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   جبـران  زيـان  مقـدار  همـان  بـه  و دارد تغييـر  قابليـت  زيـان،  مقدار بيمه، در. خردمي را معامله حقّ
 .دارد وجود اوراق خريدار براي فروش يا خريد امكان فقط جا اين در ولي شود؛مي

 فروش و خريد اختيار حقّ بر معامله قابليت. 4.3

 شـدن  واقع مثمن قابليت و معامله اختيار حقّ داشتن ماليت به معامله اختيار حقّ بر معامله تصحيح
   .است منوط بيع موانع نبود و بيع در حق

 بفروشـد  بخواهد كه هركس به تواندمي و دارد سلطه برآن دارد، اختيار در دارايي كه هركس اوالً
 را خـود  كنـد،  نظرصرف خود حقّ اين از شخصي اگر. بخرد خواهد،مي كه هركسي از خود، پول با يا

 مـالي  منافع فرد، براي حق اين اعمال كه جاآن از. شودمي محروم آن منافع برخي از و كرده محدود
 از را آن امثـال  و حـق  اين عرف، و دارد معامله قابليت حق، اين اعمال از شدنمحروم دارد، مستقيم
 داراي مـالي  حقـوق  از فروش، انحصاري حقّ رواياتي، در مثال، براي دانند؛مي مالي حقوق هاينمونه
 ربـوي  سـبب  حقّـي  چنـين  وجـود  آيا: شده سؤال امامان از سبب همان به و است شده تلقّي ارزش
 در عـراق  مردم از برخي با: گويدمي السالم عليه صادق امام به دراج بنجميل شود؟مي معامله شدن
 اجـرت،  گرفتن با و فرستندمي ما براي را خود غّالت هاآن و دهيممي قرض هاآن به و هستيم تماس
 جميـل  گويـا : گويـد مـي  راوي. ندارد اشكالي: فرمود حضرت. بريممي نفعي و فروشيممي هاآن براي
. نـدارد  اشكالي: فرمود حضرت. دهيمنمي قرض هاآن به ما نفرستند، ما براي را خود غالّت اگر: گفت
  .است شده وارد هم ديگر روايت چند
 قابليـت  حـق،  ايـن  عـرف،  نظـر  به و است اعتباري امر حق، زيرا دارد؛ معامله قابليت حق، ثانياث
 هـم  شـرعي  نظـر  از و اسـت  بـورس  در هامعامله اين عقاليي رواج آن، شاهد و دارد را غير به انتقال
 شـك  آن شرعي انتقال در اگر عرف نزد انتقال قبول از پس زيرا ندارد؛ وجود آن انتقال برمنع دليلي
فقط جواز و عذم جـواز را  اند و اخبار و رواياتي كه تخصيص نخوردهيعني ( عمومات به باشيم، داشته

   .كنيممي مراجعه) اندذكر كرده
 وجود مثمن و ثمن و آن وضعيت و معامله مفاد به جهل زيرا ندارد؛ وجود معامله در هم غرر ثالثاً
   قـرار  حـق  مقابـل  در ثمـن  و دارد را اوليـه  بازار در مبادله قابليت معامله اختيار حقّ بنابراين، ندارد؛
 مبلـغ  ازاي در كـه  اسـت  حـق  همين گيرد، قرار تبادل مورد ثانويه بازار در باشد قرار اگر و گيردمي

 مجمـوع  از .نـدارد  وجـود  هـم  »ديـن  بـه  دين« به آن تبديل ناحيه از منعي و شودمي منتقل خاص
  .دارد را شرعي تصحيح قابليت معامله، اختيار حقّ كه شد معلوم گذشته مطالب
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  معامله اختيار عقد درمورد علما فقهي نظرات. 5

 رد را آن مطلـق  طـور  بـه  برخـي . است مختلف معامله اختيار عقد درباره اسالمي فقهاي هايديدگاه
 را آن ضـوابطي  و شـرايط  بـا  و نمودانـد  تصـحيح  ديگـر  معـامالت  قلـب  در راآن ديگـر  برخـي  كرده

 بـراي  را اي ادلـه  هريـك  كه. اند نمود تصحيح مستقل بيع عقد عنوان به را آن نيز اي عده .اند پذيرفته
 بررسـي  بـه  ادامـه  در و شـده  ذكر ادله اين وارفهرست صورت به زيل در كه اندنموده اقامه خود نظر

  .پردادخت خواهيم آن تفصلي
 ذكـر  عنـوان  همـين  تحـت  نيـز  را معامله اين دانندمي صحيح را عربون بيع كه علما از ايدسته .1

  . ميدانند صحيح عنوان اين به راآن و كرده،
 ادلـه  و ميداننـد  آن بـه  ملحـق  و بيمـه  قرارداد همچون را معامله اختيار قرارداد ديگر ايدسته.  2

  . دانندمي نافذ معامله اختيار عقد تصحيح جهت را بيمه عقد صحت
 مـا  عصـر  در .شـود  منتقـل  غيـر  بـه  و شود معاوضه تواندمي حق زيرا حق، فروش بر بيع صدق . 3

 و »شـروطهم  عنـد  المؤمنـون « و »البيـع  اهللا احل«مانند اي ادله عموم و بوده عرفي اي معامله چنين
  .دارند شموليت آن به نسبت »بالعقود أفوا«
 تحـت  المثـل فـي  و " هـا آتـي  پيمان نه " هاآتي قرارداد در معامله اختيار قرارداد كه درصورتي . 4

 فـرض  در كه چرا دارد، وجود غرر معامله اين در كه گفت تواننمي ديگر گيرد، صورت بورس نظارت
  .بود خواهد استاندارد صورت به و بورس نظر تحت هاقرارداد مذكور
 داشته معاوضه در را آن مثل جايز شرط توانندمي طرفين و دارد مالي ارزش معامله اختيار حق . 5

   نافـذ  و الوفـا  الزم شـرعي،  منـع  عـدم  و منفعـت  داشـتن  صورت در عقد ضمن شرط كه چرا. باشند
 معامله مورد ماليت لزوم شرط متعدد ادله ارائه با فقيهان از برخي كه است رابطه همين در. باشدمي
 كـه  كننـد  اقـدام  چيـزي  يمعامله به هاآن از يكي يا معامله طرفين اگر باورند اين بر و كرده نفي را

 نبايـد  كند، دنبال را عقاليي و منطقي غرض خود معامله از كننده اقدام اما باشد يتكمال وصف فاقد
 وجه فال بلحاظها، مالية لها صارت و عقالئية محلّلة منافع لها فرض إذا و«. دانست باطل را وي معامله
يعني اگر براي آن شرط يـا حـق  منفعـت شـرعي عقالنـي      » .بإطالقها عليها المعاملة ببطالن للحكم

ودن باطـل بـ  وجود داشته باشد و به همين خاطر داراي ارزش مالي گردد، ديگر مجالي براي حكم به 
 چنـين  دارد نـاچيز  منفعت اشيائي كه جواز عدم درباره عالمه قول رد در همچن .معامله نخواهد بود

 المـال  صـدق  في الشك فرض لو و ما، نفع له ما كلّ بيع جواز التزام من مانع ال و: أقول«: فرمايندمي
 لعمومـات  عليها؛ المعاوضة بصحة الحكم أمكن البيع صدق في للشك المستلزم األشياء هذه مثل على

 »بالباطـل  المـال  أكل« إلّا ليس ألنّه المانع؛ عدم و غيرها، و المعوضة الهبة و العقود و الصلح و التجارة
 نظر ما اينست كه مانعي براي جايز دانستن معـامالتي كـه در آن  : يعني».هنا تحققه عدم المفروض و
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حال اگـر شـك در   . هرچند منفعت آن معامالت بسيار ناچيز باشد سود و منفعت هست وجود ندارد،
لـب هـم آن   دليل ايـن مط . كنيممي جا حكم به صحت معاملهيت داشتن آن اجناس شد در اينكمال

هـا  دانـد و بـراي آن  ها را صحيح مي، كليه عقود، هديه معوضه و امثال ايناست كه شارع تجاره، صلح
كه مورد بحث ما چنين ، در حاليرا حرام دانستهكسب مال از راه باطل  زيرا خداوند .منعي قرار نداده

 يـت كمال عرفـاً  كـه  كنند اقدام چيزي فروش و خريد به عقاليي انگيزه با افراد هرگاه بنابراين. نيست
 اسـاس،  ايـن  بـر . اسـت  اشـكال بي ها آن معامله باشد نكرده منع را آن شرع در كه صورتي در ندارد،

 فـروش  و خريـد  يا بيماران به پيوند براي انسان جوارح و اعضاي فروش و خريد كه شود مي مالحظه
 هـر . اسـت  شده تلقي پزشكي صحيح و علمي هاي تحقيق براي موش، نظير موذي حيوانات از برخي
 غـرض  معاملـه  ايـن  وراي در زيـرا  شـود  نمي گفته مال موش، يا انسان جوارح و اعضاي به عرفاً چند

 هـا آن بـراي  عقاليـي  مقصوده منفعت انصاري شيخ عبارت به يا. دارد وجود دوستانه انسان و عقاليي
 منفعـة  علـى  منها اشتمل فيما فالمتعين«. است شده شمرده معامله صحت مجوز همين. دارد وجود

يعني هرچيزي كه منفعت مقصوده عقاليي در آن باشد، خريد و فروش  ».البيع جواز للعقالء مقصودة
 كـه  كنـد  مـي  نيـز  عقـول  تحـف  روايـت  به استناد) ره(نصارياست، در اين رابطه شيخ اآن هم جايز 

 و بيعـه  حـالل  فـذلك  الجهـات،  مـن  جهـة  مـن  الصالح فيه لهم يكون ء شي كل«:فرمايد مي حضرت
، پـس خريـد و فـروش آن هـم     صلحتي از مصالح مختلف در آن باشـد هرچيزي كه در آن م«.»شرائه

  ».حالل و جايز مي باشد
  

  گيرينتيجه

 حـق  بودن مال اگر حتي لذا باشد مي عقاليي منفعت و  غرض داراي اختيار حق معامله بطورخالصه
  .باشد مي صحيح معامله چنين نشود ثابت اخيتار
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 138 ص: 1382 پاشا، عصمت .14

   316 ص ،2 ج ق،. ه 1412 عالمه حلي، .15
  196 176: 1380 آقاپور و فطانت .16
  133: ق 1418 محمد، كمال .17
 195: 1380 آقاپور، فطافت و محمد .18

 22-31بيتا، ص نجفي، .19
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