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 ایران کاالی بورس در معامله مورد آزادی بهار سکه آتی قرارداد در کنکاشی
 *نیسلیما مجتهد ابوالحسن

 **داودآبادی محمد
 9/9/7991 :پذیرش تاریخ          4/7/7991 :دریافت تاریخ

 چکیده

 سال در طال، هایسکه تجارت حوزه در معامالتی مشتقه هایابزار از یکی عنوان به آتی قرارداد
 نوع این .گرفت قرار استقبال مورد گذاران سرمایه سوی از ایران کاالی بورس در خورشیدی 7901
 قرارداد نوع این واقع در .داشت طال منسوجات نقدی بازار نوسانات کنترل بر بسزایی تأثیر ردادقرا

 شمش و سکه روی بر گذاری سرمایه جهت نقدینگی سرگردان منابع هدایت برای مناسبی گزینه
 دیآزا بهار سکه آتی قرارداد اما .باشدمی ایران مالی بازارهای در قیمت تعادل ایجاد جهت در طال
 هنگام در خریدار آنکه نخست :است اساسی ایراد دو دارای ایران کاالی بورس در معامله مورد
 موعد در آن تحویل از قبل نیز و نگرفته تحویل را (طال هایسکه) موردنظر کاالی ،قرارداد انعقاد
 کالی یعب بارز مصداق که است کاال بورس بازار در جدید آتی قرارداد یک انعقاد به قادر ،مقرر
 برای مساوی طور به زیان و سود احتمال وجود خاطر به قرارداد نوع این آنکه دیگر .باشد می کالی هب
 این شود می مطرح که پرسشی لذا .دارد قِماری قرارداد به زیادی شباهت ،معامله طرفین از یکهر
 ایکتابخانه نتیجة ؟خیر یا دارد مشروعیت حقوقی و فقهی دیدگاه از قرارداد نوع این آیا که است
 فرانسه مدنی قانون 7780 ماده براساس آتی قرارداد که دارد داللت این بر نوشتار این از حاصل
 و است (بَختکی) احتمالى زمانی عقد معادل و باشد می صحیح و است قانونی عقود اقسام از یکی
 ،قِمار و بالدین الدین بیع ف،سَلَ بیع مباحث در ایران حقوقدانان و امامیه فقهای کالم در بررسی با
 .است جایز قراردادها آزادی اصل بنابر که است اسالمی موازین مطابق قرارداد نوع این

 .قِمار آالت باخت، و بُرد غرر، آتی، قرارداد :کلیدی واژگان

                                                                                                                             
 .خوارزمی دانشگاه سیاسی علوم و حقوق دانشکده استادیار *

Sarsabze313@gmail.com 

 .(مسؤول نویسنده)خوارزمی دانشگاه اسالمی حقوق مبانی و فقه ارشد کارشناسی **
dr.davoudabadi@gmail.com 
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 مقدمه

اقدام به خرید کـاالیی  که خریدار  است دو طرفهسکه طال در واقع قراردادی  قرارداد آتی

را  ی مـوردنظر کـاال د هنگـام انعقـاد قـرارداد،    تصمیم نـدار کند لکن می( های طالکهس)

 را به فروشـنده را تحویل گرفته و پول آن  آن چند ماه بعد دخواهمیبلکه  د،تحویل بگیر

خریـدار و  چنین قراردادی، باید برای تضمین البته (. 64، ص7909نیا،   معصومی)دبپرداز

 قـرار عنوان ودیعه  به( بورس کاال) نزد شخص امینیدر را ص خافروشنده هرکدام مبلغی 

های طـالی   سکهالزامی نیست که در این نوع معامله (. 97، ص7905آبادی،  صالح)دهند

صـورت نیـاز بـه     در)د طور فیزیکی رد و بدل شو برخالف بازارهای نقدی، بهمورد توافق، 

بـالفور   دارایـی  مالکیت انتقالرت دیگر، به عبا(. را از بازار فیزیکی تهیه نماید تحویل، آن

ی از سـوی تجـار و   جهـان بازارهـای  در ( فیـوچرز )سـکه  معـامالت آتـی   . شود نمی مطرح

 های طـال  سکهمنافع خریدار و فروشنده گذاران مورد اقبال قرار گرفته است، زیرا  سرمایه

گیـران فـراهم    کسـب سـود بـرای نوسـان     ی مناسب بـرای فرصتهمچنین و شده تأمین 

به سـه دسـته   ( طال سکه آتی قرارداد)نوع قراردادها فعاالن این به عبارت دیگر، . شود می

 :شوند تقسیم می

 .کنند خرید می پیشهای طال را بازار آتی با قیمت معین سکهکه در خریداران  -7

 (زمان دلخواه) در آینده قیمت معین بهرا  خودطالی های سکهکه فروشندگان  -6

 .نندرسامیفروش  هب

 صحیح از روند بینیپیش که با( قصد خرید و فروش فیزیکی را ندارند) گیرهانوسان -9

 .آورنددست می را به سرشاری سود های طال،سکه قیمت

 ریسـک  در بورس کاال، مدیریت( قرارداد آتی سکه)قراردادی  چنین ایجاد اصلی انگیزه

؛ ازطرفـی  (95، ص7998خشـان،  در)های طال در بـازار اسـت  قیمت سکه نوسانات از ناشی

 آن اضـافه  تـوان بـه   های طال را نیز میتحویل سکه فروشنده بدون برای دیگر، تأمین مالی

هـای طـال   تهیـه سـکه   وجه پرداختـی از سـوی خریـدار، بـه     همان شاید فروشنده با)کرد 

زیرا  کنند، در کشور می اقتصادشایانی به رونق یافتن  کمکآری، قراردادهای آتی (. بپردازد

بـا  توانند  میو  دهند میریسک خود را کاهش خریدار و هم فروشنده با این نوع قرارداد هم 

ــاالتر ــ ،ریســک ب همچنــین (. 917ص، 7901ک، پیــ ره)کســب کننــدی را ســودهای کالن

تخصـیص سـود   ، معافیت مالیـاتی های دیگری برای نوع قرارداد وجود دارد، ازجمله  ویژگی

واریز روزانه سـود و زیـان بـه حسـاب     وجود دارد و ب مشتری بانکی به مبلغی که در حسا
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کارمزدهای بسیار پایین، امکان خرید و فروش  امکان برداشت موجودی از حساب، ،مشتری

اما این نوع قراردادهـا در حـوزه خریـد و    ... . و  در هر روز معامالتیهای طال سکهنامحدود 

 :د اساسی استهای طال در بورس کاال دارای دو ایرافروش سکه

باشد، زیرا خریدار در  از طرفی، این نوع قرارداد مصداق بارزی از بیع الکالی بکالی می -7

عـدم  مصـداق  های مورد توافق را تحویل نگرفته اسـت کـه   هنگام عقد قرارداد، سکه

توانـد قبـل از تحویـل    مـی گـذار   سرمایهالمجلس است و از طرف دیگر  فی قبض ثمن

تـر از قیمـت   باالتر یا پایین)اخذ یک موقعیت فروش با د مقرر، های طال در موعسکه

فروش مبیع سَلَف قبـل  مصداق ببندد که در بازار قرارداد آتی خود را ( های طالسکه

 .باشد می  از سررسید

ها در بازار بورس  گیری این کار توسط خریدار ناشی از نوسانات قیمتانگیزه شکل

گونــه قراردادهــا  اصــطالح عامیانــه بــه ایــن کــه در( 95، ص7998درخشــان، )اســت

کـه مصـداق   ( 976، ص7994لنگرودی،  جعفری )گویند فروش می خرید و پیش پیش

 .باشدمی« بیع الدین بالدین»بارز 

خاطر داشتن ریسک باال، شباهت زیادی با قراردادهای  از طرف دیگر، این نوع قرارداد به -6

هـای طـال را باطـل    یـل قـرارداد آتـی سـکه    همـین دل  برخی محققـان بـه  . قِماری دارد

 (.67، ص7905آبادی،  صالح)دانند می

 سـکوت قـانون  این است که آیا این نوع قرارداد با توجه بـه  شود  مطرح میکه  پرسشی

باید براساس  کلیه قوانین) اصل چهارم قانون اساسیبراساس یا مدنی، جایز و صحیح است 

 ؟نمـود این نوع قـرارداد  حکم به بطالن باید بع فقهی، با رجوع به منا( موازین اسالمی باشد

 آبـادی،  صـالح : ک.ر)انـد  درباره این موضوع تاکنون اظهارنظرهـایی کـرده  پژوهشگران  برخی

 تتبـع نمـوده   هلیکن تا آنجا کـه نگارنـد   ،(75ق، ص7467داغی،  و شیخ قره 67ص ،7905

د و فـروش سـکه در بـورس    بویژه در مورد خریحقوقی فقهی و این مسئله به زبان نو  است

هـای   جهت پاسخ به پرسش در این مقاله. است مورد مطالعه دقیق قرار نگرفتهاوراق بهادار 

و  گیـری فقـه   شکل ینظر از ابتدا نظریات فقیهان صاحبرا با در نظر گرفتن له ئمسمذکور، 

و « رقراردادهـای قِمـا  »و « بیع الکـالی بکـالی  »بخش  سهدر آرای حقوقدانان مطرح ایران، 

 .دهیم میمورد ارزیابی قرار « قرارداد آتی در حقوق مدنی فرانسه»
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 بکالی کالیالبیع . 9

و  معنـای مراقبـت   بـه  و( 708، ص9ج، ق7468حمیـری،  ) اسم فاعل از ماده کال»  کالیال»

 هریـک »به عبارت دیگر، . (740، ص77ق، ج7915حسینی شیرازی، )است نظارت داشتن

 طباطبـایی )«از دیگـری هسـتند   یشطلب خـو دست آوردن  ظار بهدر انت طرفین قرارداد از

ــی ــه برخــی دیگــر از لغــت  (.569ص ،7ج ،ق7484 ،کربالی ــه شناســان،  البت ــن ب ــع دی بی

، 4ق، ج7467 اثیــر،  ابــن)بیــع نســیه بــه نســیه و( 708، ص9ق، ج7468حمیــری، )ندیــ

نهی عـن  »مود نبوی که فر کالم اند که براساسرا مصداق این نوع قرارداد دانسته (794ص

 .استباطل ، (544، ص1، جق7471خویی،  موسوی )«بیع الکالی بکالی

« المهـذب »در کتاب  در قرن پنجم هجری اجبرّ  ابنتوسط بار  لیناوّبیع الکالی بکالی 

از برخـی  البتـه  . (900ص ،7جق، 7487، (البـراج ابن القاضی ) طرابلسی  براج)مطرح شد

ـ  از فقهبیع الکالی بکالی  اند کهفقهای امامیه بیان کرده  ه بـه فقـه امامیـه وارد شـده    عامّ

سـخنی در  شـیعه  های روایی  کتابدر ، زیرا (60ص ،5جق، 7479 عاملی،  حسینی)است

: انـد گونه تعریـف کـرده   فقهای امامیه بیع الکالی بکالی را این. مورد آن مطرح نشده است

ــدت » ــاالی م ــروش ک ــد و ف ــدت  خری ــن م ــل ثم ــالی   دار را دار در مقاب ــالی بک ــع الک بی

بیع در مقابل، در قانون مدنی کالمی در مورد اما (. 791، ص7، ج7901انصاری، )«گویند

: انـد  گونـه تعریـف کـرده    اگرچـه حقوقـدانان آن را ایـن   بیـان نشـده اسـت،     الکالی بکالی

معـین  موعدی در آینده برای تسلیم آن  ثمن و مثمن کلی بوده و ،در آنای که  معامله»

در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت این  .(685ص ،6ج ،7917 ،کاتوزیان)«گشته است

در میان حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد و هریک برای ( بیع الکالی بکالی)نوع معامله 

ناگزیر لذا  .گردداند که در مباحث آتی به آن اشاره می ای را بیان کرده ادعای خویش ادله

بطـالن  قرار دهیم تا مشخص شود که آیـا  بررسی مورد را هستیم منابع فقهی و حقوقی 

یا اینکه این استنباط  و ای از منابع معتبر شرعی و قانونی گرفته شده استچنین معامله

 .مبنای محکم شرعی ندارد

بیـع الکـالی   »که فقهـای امامیـه موضـوع    یابیم درمیامامیه مراجعه به کتب فقهی  با

در شـرایط و   -7 :انـد داده قـرار  گفتگـو و  بحـث ورد مـ  مبحث جداگانهدر دو را  «بالکالی

مطالـب را در دو مبحـث   ما نیز دلیل  همین به. دینالدین بالدر بیع  -6. فلَاحکام بیع سَ

 .دهیمقرار میبررسی جداگانه مورد 
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 بیع سَلَف. 9-9

منظـور،    ابـن )معنای قبول کردن و تسلیم نمودن شیء است در لغت به« سَلَف»و « سَلَم»

 مؤجل در کلیی کاال فروش»یعنی « بیع سَلَف»در اصطالح فقهی (. 695، ص76ا، جت بی

( ی امامیـه به اعتقاد مشهور فقها)و با صیغه مخصوص  در مجلس عقد برابر ثمن حال که

(. 486، ص9ق، ج7468،(ید ثـانی شـه )عاملی  جبعی )«گیردقرار میفروشنده  در اختیار

و « ذکر کردن جنس و وصـف مبیـع  »: شرایط بیع سلف در فقه امامیه به این شرح است

یافـت شـدنی کـاال در    »و « تعیـین دقیـق زمـان تسـلیم مبیـع     »و « تعیین مقدار کاال»

ممنوعیـت  »و « لزوم قبض ثمـن پـیش از متفـرق شـدن    »و « سررسید مدت شرط شده

در حقوق مدنی (. 617-619، صص7907دادمرزی، )«سررسیدفروش مبیع سلف قبل از 

ایران تعریف و شرایط بیع سلف بیان نشده است، اگرچه حقوقدانان همان دیدگاه فقهای 

شایان ذکر است که در دو شرط اخیـر بیـع سـلف، بـین فقهـای      . اندامامیه را بیان کرده

 .آنها خواهیم پرداختامامیه و حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد که در ادامه به 

 المجلس فیقبض ثمن . 9-9-9

 دیدگاه حقوقدانان. 9-9-9-9

 جعفـری )باشـد مـی  شـرط  سلف مجلس بیع در ثمن قبض بنابر نظریه برخی حقوقدانان،

تمـامی مفـاد    7اساسـی،  چهارم قـانون  مطابق اصل ، زیرا(479، ص7ج ،7900 لنگرودی، 

شـرط  ( فی المجلس ثمن قبض)؛ لذا این امر با فقه امامیه مالزمه داشته باشد باید قانون

 صـحت  شرط قبض که بیعی در 6قانون مدنی، 974 براساس ماده همچنین. اساسی است

بنابراین قـبض  . عقد وقوع نه است شرط حصول حین از انتقال صَرف، بیع مثل است، آن

 بـاب  از مـاده  ایـن  در صَرف بیع» که است شایان ذکر. صحت بیع سلف است ثمن شرط

 .(599ص ،7ج ،7900 جعفری لنگرودی،)«است شده آورده المث

ــبض   ــدانان ق ــر از حقوق ــل، برخــی دیگ ــا در مقاب ــع در ثمــن ام ســلف را شــرط  بی

                                                                                                                             
 نظـامی،  فرهنگـی،  اداری، اقتصـادی،  مـالی،  جزایـی،  مـدنی،  مقررات و انینقو کلیه»: اساسی چهارم قانون اصل. 7

 و اساسـی  قـانون  اصـول  همه عموم یا اطالق بر اصل این. باشد اسالمی موازین براساس باید اینها غیر و سیاسی

 .«است نگهبان شورای فقهاء عهده بر امر این تشخیص و است حاکم دیگر مقررات و قوانین

 قبض شرط که خیار و در بیعی انقضاء تاریخ از نه است عقد بیع حین از مالکیت خیاری در بیع» :م.ق 974 ماده. 6

 .«بیع وقوع از حین نه است شرط حصول از حین انتقال صرف، بیع مثل است، صحت

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C
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اصـل بـر    7مدنی، قانون 78، زیرا مطابق ماده (971، ص7، ج7919کاتوزیان، )اند ندانسته

 داده است کـه  اجازه متبایعین به 6قانون مدنی 947 همچنین ماده. آزادی قراردادهاست

الذکر بر عدم  ماده فوقبه عبارت دیگر، . دهند قرار ثمن، أجلی تأدیه یا مبیع تسلیم برای

کـه ثمـن و مـثمن هـر دو عـین      [ را]بیعی زیرا »مؤجل بودن مبیع و ثمن داللت ندارد، 

اقسام بیع از جل باشند نیز باید باطل دانست و حال آنکه ؤخارجی و ثمن کلی و هر دو م

 قبض شرط»در آخر اینکه . (454ص ،7ج، 7910 امامی،)«روند شمار نمی کالی بهکالی بال

 اندیشـی  و مصـلحت  اجتهاد براساس بکالی، الکالی بطالن بیع و بیع سَلَم مجلس در ثمن

 در البتـه  کـه  اسـت  شـده  منـع  بالدین الدین از بیع روایی، هایکتاب در زیرا بوده، فقها

بطـالن  »آری؛ . (687، ص6، ج1779کاتوزیـان،  )«رددا وجود نظر اختالف آن نیز ماهیت

کاتوزیـان،  )«شـود  مـی  مردم در تجـارت  حرج برایعسر و دانستن این نوع معامله سبب 

 (.687، ص6، ج1779

 دیدگاه فقهای امامیه. 9-9-9-1

 عن (ص)نهی النبی» روایتبراساس  سلف بیع در ثمن قبض لزوم فقیهان امامیه برمشهور 

و  98، ص70ق، ج7900محقـق سـبزواری،   )انـد ادعای اجماع کـرده « یبیع الکالی بالکال

 موجـب  را ثمـن  قـبض  در همچنین تأخیر(. 767، ص9ق، ج7484کربالیی،  طباطبایی

 حلـی، )سـلف  بیـع  حقیقت و صحت شدن منتفی اند که موجب سلف دانسته غرر در عقد

، 64ج ،7971نجفـی،  ()انتقـال  و نقـل )عقد  سببیت در و شک( 997، ص77ق، ج7474

است؛ اما ادله قابـل   ملکیت انتقال عدم موضوع، این در حاکم اصل که گردد می (609ص

النعمـان،  )انـد علمای سلف امامیه بر این موضـوع اشـاره نکـرده   . باشدبحث و مناقشه می

نجفـی،  )دانسته را جایز ثمن پرداخت در روز تا سه تأخیر ابن جنیدو  (777ق، ص7478

 مسـئله پیـدا   ایـن  بـر  خاصـی  نص و ی دیگر از فقها دلیلو برخ( 609، ص64، ج7971

 طوسـی  شیخ. (75، ص68، ج7979بحرانی، )اندکرده «توقف» موضوع این در و  اند نکرده

طوسـی،  )بیان کرده است سلف بیع اصلی شرایط جزء را «مدت و وصف و تعیین جنس»

                                                                                                                             
 صـریح  مخـالف  کـه  درصـورتی  اند،نموده منعقد را آن که کسانی به نسبت خصوصی قراردادهای» :م.ق 78 ماده. 7

 .«است نافذ نباشد، ونقان

 از یـا قسـمتی   تمـام  تسلیم برای که است ممکن نیز و مشروط یا باشد مطلق است ممکن بیع» :م.ق 947 ماده. 6

 .«شود داده قرار أجلی ثمن از قسمتی یا تمام تأدیه برای یا مبیع
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ـ »خاطر استناد به روایت فـوق،   فوق به همچنین اجماع. (995تا، ص بی  و بـوده  «درکیمَ

 .(99، ص6تا، ج نائینی، بی)باشد نمی حجت

، 6ق، ج7905 مغربـى،  )نقـل شـده اسـت   « االسـالم  دعـائم »اما روایت فوق در کتـاب  

 سســـتی» و( 57، ص7، ج7901انصـــاری، )«ســـند ضـــعف»خـــاطر  کـــه بـــه (99ص

ق، 7478موسوی خـویی،  )«بودن مُرسله» و (496، ص9تا، ج خمینی، بیموسوی )«متن

  موسـوی )داللـت دارد  کلـی  مضـمون  یـک  بـر  فقـط  و نیست اعتماد مورد (976، ص4ج

کلینـی،  )در آخر اینکه براسـاس روایـت معتبـر شـیعه    . (496، ص9ق، ج7467خمینی، 

را  وصـف و مـدت و مقـدار    و جـنس  تعیین فقهای امامیه فقط ،(799، ص5ق، ج7481

 کـردن  شک»رت و در صو (995تا، ص طوسی، بی)اند برای بیع سلف مطرح شرط دانسته

 ملکیـت  اصل 7«عمومات بیع»، براساس (609، ص64، ج7971نجفی، )«سببیت عقد در

 بیـع » فقـط در  فـی المجلـس   الـثمن  قبض همچنین براساس روایت معتبر،. حاکم است

 .(450، ص76ق، ج7477حرالعاملی، )الزم است 6«صَرف

 فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید. 9-9-1

 ندیدگاه حقوقدانا. 9-9-1-9

 جعفـری )فروش مبیعِ سلف قبل از سررسید ممنـوع اسـت   حقوقدانان، برخی نظریه بنابر

                                                                                                                             
 عـن  تجـاره  تکـون  اال بالباطـل  بیـنکم  امـوالکم  کلواأالتـ » ،(615 /بقـره  )«احل اهلل بیع»: عبارتند از عمومات بیع. 7

 .(917، ص1ق، ج7998طوسی، )«شروطهم عند المؤمنون» و( 7 /مائده )«... بالعقود اوفوا» ،(69 /نساء)«تراض

آن فرقی نیسـت، حتـی        دار آنها و غیر بیع صرف بیع طال به طال یا نقره، یا نقره به نقره یا طال است و بین سکّه». 6

که به کلبتون دیگری فروخته شـود و   صورتی  و یکی از طال و نقره ساخته شده است، دردر کلبتون که از ابریشم 

که طـال و نقـره در آنهـا    )و اما اگر دو لباس . حساب شود، بیع صرف است ای که در آنهاست برابر همطال و نقره

یکـی       به( عنوان لباس به) ر آن جاری نیست و همچنین اگرهم حساب شود، ظاهراً بیع صرف د     برابر( کار رفته به

پس اگر متفرّق شوند و هر . است     و در صحت بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط. از آنها فروخته شود

قبض شود، فقط در آن صحیح است و در آنچه قبض نشده،      و اگر مقداری. دو قبض نکرده باشند، بیع باطل است

ز آنها همراه با غیر طال و نقره در یک معامله به یکـی از آنهـا فروختـه شـود و     یکی ا     و همچنین اگر. باطل است

صـحیح       باطـل اسـت و نسـبت بـه غیـر آن     ( طـال یـا نقـره   )قبض نکنند، تا متفرّق شوند نسبت بـه نقـد        همه را

ای هـ اگر معاملـه بـر نـوت و منـات و پـول     »شایان ذکر است که  .(777، ص7، ج7919خمینی،  موسوی )«است

یک طرف یا دو طرف واقع شود، ظاهر آن است که احکام بیع صرف بـر       کاغذی که در زمان ما متعارف است، از

 .(776ص ،7ج ،7919 خمینی، موسوی)«شود نمی     آنها جاری
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ممنوعیـت امـر    7اساسـی،  قانون 771اصل مطابق  زیرا ،(479، ص7ج ،7900 لنگرودی، 

در معامالت باید مبیع حین  6قانون مدنی، 990همچنین براساس ماده . فوق واضح است

 9در آخـر اینکـه براسـاس مفـاد مـاده      . باشـد داشـته  ( خـارجی )انعقاد قـرارداد وجـود   

تمـامی   ،79/7/7979 شـورای پـول و اعتبـار مـور      معامالت سلف ییدستورالعمل اجرا

. انـد  خرید شده قبل از سررسید آن، منع شـده  ها از فروش محصوالت تولیدی پیش بانک

خـاطر   سررسـید را بـه   از قبل مبیعِ سلف اما در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان، فروش

، 7919کاتوزیـان،  )داننـد جـایز مـی  انون مدنی ق 78 مادهعدم مخالفت قانونی و براساس 

فـروش مبیـعِ سـلف قبـل از      9مـدنی،  قانون 957 همچنین براساس ماده(. 971، ص7ج

 4ایـن قـانون،   940باشد، زیـرا مطـابق مـاده     سررسید، با ذکر تمامی اوصاف آن جایز می

 .قبل از سررسید است مشتری قادر بر تسلّم مبیعِ سلف

 دیدگاه فقهای امامیه. 9-9-1-1

ادعـای اجمـاع   ممنوعیت فـروش مبیـع سـلف قبـل از سررسـید      بر  امامیه مشهور فقیهان

، زیـرا  (758، صق7484خمینـی،   و موسـوی  46، ص6، جق7478، ابـن ادریـس  )اند کرده

 ادا بـرای  لفس بیع در تعیین شده و مدت نکرده سلف پیدا مبیع بر استیالیی هیچ خریدار

شایان ذکر است که مصالحه . (699، ص7تا، ج الغطاء، بی  کاشف)ملکیت برای نه است کردن

، 6، جق7468جبعـی عـاملی،   )باشـد کردن بر روی مبیـع قبـل از سررسـید آن جـایز مـی     

برخـی   .باشد می بحث قابل ادله فرما نیست، اما ، زیرا در عقد صلح، قانون بیع حکم(607ص

ق، 7481فهـد حلـی،   ابـن  )انـد سررسید را صادر کرده از سلف قبل مبیع حکم جواز فروش

 حجـت  و است فوق منقول لذا اجماع(. 658ق، ص7476روحانی،   و حسینی 417، ص6ج

                                                                                                                             
 بـا  بد،نیا اگر و بیابد  مدوّنه  در قوانین را دعوا هر  حکم کند  کوشش  است  موظف  قاضی» :اساسی قانون 771اصل . 7

 یـا   نقص یا  سکوت  بهانه  به تواند نمی و نماید صادر را  قضیه  حکم عتبر،فتاوای م یا  اسالمی معتبر منابع  به استناد

 .«ورزد  امتناع  حکم صدور و دعوا  به  رسیدگی از  مدونه  قوانین  تعارض یا  اجمال
 .«معلوم عوض به عین تملک از بیع عبارتست»: م.ق 990ماده . 6

مقـدار و   کـه  اسـت  صحیح وقتی باشد، بیع بر افراد عدیده صادق یعنی مبیع کلی که درصورتی» :م.ق 957 ماده. 9

 .«مبیع ذکر بشود و وصف جنس

 عقالئـی  و یا منفعـت  مالیت که و یا چیزی است آن قانوناً ممنوع خرید و فروش که چیزی بیع» :م.ق 940 ماده. 4

 .«باشد خود قادر بر تسلیم مشتری مگر اینکه است ندارد، باطل آن سلیمقدرت بر ت بایع که ندارد یا چیزی
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ملکیـت حاصـل    بیـع،  همچنـین بـا انشـای    .(699، ص7تـا، ج  الغطاء، بی کاشف )باشد نمی

 به دیگری انتقال ثمن و عمبی ، هرچند(779ص ،4جق، 7479بجنوردی، موسوی )گردد می

( مشـتری )که مبیع در دسترس او  درصورتی(. 57، ص9، ج7901انصاری، )نکرده باشد پیدا

 از همچنـین انتفـاع  (. 698، ص5، ج7901انصاری، )باشد می تأخیر قرار نگیرد، دارای خیار

بسـا اهـداف دیگـر     چه(. 705، ص4، ج7901انصاری، )نیست استیالء بر آن بر منوط مبیع

ق، 7468عـاملی،    جبعـی )«من ینعتـق علیـه  »ای انعقاد قرارداد وجود دارد مانند مسئله بر

 از سـلف قبـل   مبیـع  ممنوعیـت فـروش   بر قبولی قابل در آخر اینکه، دلیل. (666، ص4ج

 .(65، ص44تا، ج خرازی، بی)ندارد در فقه امامیه وجود سررسید

 بیع الدین بالدین. 9-1

چیـزی کـه   یـا   (770ص، 79جتا،  منظور، بی ابن)است مال گرفتنمعنای قرض  به «دین»

: در تعریـف حقوقـدانان آمـده اسـت    (. 665ص، 4جتـا،   بی فیروزآبادی،)باشد دارای مدت 

نفع دیگری وجـود دارد، از حیـث انتسـاب بـه بسـتانکار،       تعهدی که برعهده شخصی به»

 لنگـرودی،  ریجعفـ )«گویند می( بدهی) طلب و از جهت نسبتی که به بدهکار دارد، دین

اما معنای بیع الدین بالـدین در فقـه امامیـه توسـط برخـی از فقهـای       (. 977ص، 7994

و برخـی بیـع   ( 745ص  ،6ج، 7917 قمـی، میرزای )قرار گرفته استتردید  امامیه مورد

 ،7جق، 7489، (ثانی محقق)کرکی)اند الدین بالدین را همان بیع الکالی بکالی تلقی کرده

اسـت کـه موجـب     تداخل مکتب فقهی امامیه و عامهخاطر  نظریه به البته این(. 708ص

این ین ، زیرا رابطه ب(999ص ،7ج، تا بی اراکی،)سرگردانی برخی فقهای امامیه شده است

 .باشدمیعموم و خصوص مطلق دو قرارداد، 

 ،(محقـق )سـبزواری  ) 7صـورت  47از فقهای امامیه برای بیـع الـدین بالـدین    ای  عده

                                                                                                                             
 :و الثمن ال تخلو عن أقسام خمسة عیأن کال من المب: إجمال بعضها»: کرده است انیب یمحقق سبزوار.  

 .سابقا مؤجال فعال ناید کونیأن : األول

 .مؤجال سابقا و لکن حل األجل کونیأن : یالثان

 .مؤجل بل حاال ریسابقا غ ناید کونیأن : الثالث

 .الحقا حاال ناید کونیأن : الرابع

م ا إاا ک ان    یهذا ف   نیخمسة و عشر ریصیخمسة  یالحقا مؤجال و ضرب الخمسة ف ناید کونیأن : الخامس

إلضافة واح د و   نیاألقسام ستة و أربع ریفتص ونیالمد یعل نیالد عیو أما إن کان ب ون،یالمد ریغ یعل نیالد عیب
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 (689ص، 9ق، ج7478طباطبایی قمـی،  ) 7صورت 0و برخی دیگر ( 79ص ،7ج، 7900

های مختلفـی از سـوی فقهـای     در مورد بیع الدین بالدین دیدگاه. اندبرای آن بیان کرده

و  6انـد  برخی از فقها در مورد بیع الـدین بالـدین سـکوت کـرده    . امامیه مطرح شده است

و برخـی  ( 978ص، 7تـا، ج طوسی، بـی )اند طور مطلق جایز دانسته برخی دیگر از علما به

ادریس، ابن )اند جایز ندانسته( بواسطه عقد یا بدون آن رافروش دین )طور مطلق  دیگر به

 (.55، ص6ق، ج7478

توان نتیجه گرفت که بطالن خرید و فـروش دیـن    گونه می با توجه به نظریات فوق این

مـورد اتفـاق اکثریـت    ( ود دارداختالف نظر وج)قبل از عقد برخالف بیع دین بواسطه عقد 

بیـان کـرده اسـت کـه      شهید ثانی(. 686، ص68، ج7979بحرانی، )باشدعلمای امامیه می

در مقابل دین مؤجـل دیگـری برعهـده همـان      ،شخصی دینی را که برعهده دیگری دارد»

مقابل دینی  در ،شخص یا ثالثی بفروشد یا دینی را که برعهده بدهکار یکی از طرفین است

 (.499، ص9ق، ج7479جبعی عاملی، )«عهده بدهکار طرف دیگر است بفروشد بهکه 

 دیدگاه حقوقدانان. 9-1-9

بیع الدین بالدین بوسیله عقد را براساس اصل چهـارم قـانون اساسـی     حقوقدانان، برخی

 ی،یکیـا )«شایع اسـت المللی  و بینروابط بازرگانی ر هرچند که امروزه د»دانند، باطل می

از است کـه  « حق»در بیع الدین بالدین معامله مورد موضوع همچنین (. 719ص، 7917

 مـاده  باشد، زیرا مطـابق  قابل نقل و انتقال بوسیله عقد نمی ایران دیدگاه حقوق موضوعه

مال در اصطالح حقوقی »مدنی، موضوع داد و ستد عقد بیع باید مال باشد و  قانون 990

اقتصـادی ارزش   ستد قـرار گیـرد و از نظـر    و ادشود که بتواند مورد دبه چیزی گفته می

 (.67ص، 7910 امامی،)«مبادله را داشته باشد

قانون  78 ماده) اصل آزادی قراردادی حقوقدانان براساس از دیگر برخی مقابل، در اما

                                                                                                                             
 

الس ل  و   ریغ یهذا ف یخفین الالحق، کما ال یبالد نیاألقسام المتقدمة و سقوط أربع صور الد یقسما إل نیشرع

 .(1 ص ، ج، 811  ،(محقق)سبزواری )«المقام سعهیال  لیتفص هیأما ف

 بیـع دیـن   -9 جـل ؤجل با مضمون مؤبیع مضمون م -6 جلؤجل با دین مؤبیع دین م -7 :این موارد عبارتند از .7

جـل حـال بـا    ؤبیـع دیـن م   -7 جل حـال ؤبیع دین حال با م -5 جل حال با عینؤبیع دین م -4 جل با عینؤم

 .او بر دیگری دین با دیگری بر یکی دین بیع -0حال  مضمون با حال مؤجل دین بیع -1حال  مضمون
 .ه استهیچ سخنی در این مورد بیان نکرد« هالهدای المقنع وکتاب »در  شیخ صدوق برای مثال .6

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidmeyL6JzRAhUC1BoKHdj9CE8QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.hoghooghdanan.com%2F2013-09-15-07-04-59%2F2236-1389-11-08-19-45-21.html&usg=AFQjCNGxbyJq6dC5gAfbDImc6cVyMSJkxQ&sig2=7twS2vA_mcdb0HdcyyTyYQ
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بـه   ،سـتد  و در عـرف داد »یـرا  دانند، ز، بیع الدین بالدین بوسیله عقد را جایز می(مدنی

 نسـخ مـاده   هیجـان  با لفانؤاز م ای پاره تا جایی که ؛شود فروش گفته می انتقال حقوقی

لذا مطابق ماده (. 476ص، 7906 لنگرودی، جعفری)«اند را مطرح کردهمدنی  قانون 990

 .باشد می متعاملین االتباع بین الزمقانون مدنی، بیع الدین بالدین  679

 دیدگاه فقهای امامیه. 9-1-1

، 79ق، ج7477حر العاملی، )«بالدین الدین الیباع» براساس روایت امامیه فقیهان مشهور

العاملی، )اند ادعای اجماع کرده عقد، بوسیله بالدین الدین ممنوعیت بیع بر( 74-99صص

 قابـل  ادلـه  ؛ امـا (55ص ،6ق، ج7478 7و ابـن ادریـس،   979، ص9تا، ج بی ،(شهید اول)

خـاطر   اسـت کـه بـه    «الیباع الدین بالدین» روایتاجماع مذکور براساس  .باشدیم بحث

و بسـیاری از فقهـای امامیـه    ( 99ص، 6جتـا،   نائینی، بـی )حجت نیست« مَدرکی بودن»

همچنین روایـت فـوق از   . اند بیع الدین بالدین را صحیح دانسته( طور که بیان شد همان)

در  او شخصـیت اسـت کـه دربـاره     بن زیـد  هطلحراوی آن حیث سند ضعیف است، زیرا 

همچنـین    .«قرار نگرفته استتوثیق و مورد وحدت نظر وجود ندارد امامیه کتب رجالی 

توان دیـن را عـوض بـرای     در این روایت تنها در جایی نمی»کند که  بیان می شهید ثانی

ه الزمـه  دین قرار داد که در زمان عوض واقع شدن، عنوان دین بر آن صادق باشد، چراک

که آنچه در زمان عقـد مضـمون اسـت     وارد شدن حرف باء بر دین همین است؛ در حالی

                                                                                                                             
 صورت به و نکند پرداخته را آن ثمن و کند خریداری فسل بیع در را غذایی مواد انسان» :است گفته ادریس ابن .7

 مکـروه ) طوسی شیخ سخن به کردن اشکال با او همچنین .«نیست جایز بیع نوع این بماند؛ باقی او عهده به دین

 طوسـی  شـیخ  کـه  اگرچه نیست، جایز آحاد اخبارخاطر  به بیع این» :گوید می( نسیه مقابل در دین فروش بودن

 .(55ص ،6ق، ج7478ابن ادریس، )«کند نمی عمل آحاد اخبار

 قرشـی و » در رجـال خـود بـه    شیخ طوسیو  (681ص، 7975نجاشی، )«الشامی النهدی و»به ایشان را  نجاشی.  

 إن ه ع امو و  »ضعیف کـرده  او را ت کلباسیچون همبرخی  .اندتوصیف کرده( 660ق، ص7475طوسی، )«زریج

ال مدح، مض افا إل ی    السکونو عامو أیضا، مشهور الحال، مع أنه ل  ینص أحد من األصحاب فیهما علی توثیق و

او را عـامی   طوسـی شـیخ  مانند برخی دیگر ولی ( 97، ص6تا، جکلباسی، بی)«فساد العقیدة فال یعتد بروایتهما

در زمـره   یرجـال برخی کتب در (. 749ق، ص7471طوسی، )اند هو دارای کتاب معتبر دانست( عامهاهل )مذهب 

 قـرار  (ع) امـام صـادق  در زمـره اصـحاب   در برخی دیگر قلمداد شده ولی ( از فرق زیدیه) (ع) امام باقراصحاب 

مع ان س ند روایت و   »: بیان کرده استنیز  مقدس اردبیلی (.719ص، 79ج، 7916ی، یموسوی خو)استگرفته 

( طلحة بن زید البتري)الثانیة ضعیفة ب  ر معلوم الصّحة، ألن األولی عامّو ما نعرف سندها، والتحری  غی المنع و

 .(91، ص9، جق7489 ،یلیاردب)«ان قیل بصدقه علیه أیضا عرفا فاالقتصار علی موضع الیقین أولی، و
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شود؛ بنابراین بیع دین بـه دیـن محقـق     دین نیست، بلکه پس از عقد به دین تبدیل می

همچنین اگر فروش دین به ثمن مؤجل مصداق معاملـه بیـع الکـالی بالکـالی     . گردد نمی

آیـد   وجـود مـی   ت در مورد فروش دین به ثمن نقدی بهصورت همین وضعی باشد، در این

 (.989، ص7907دادمرزی، )«باشد بدون آنکه میان این دو مورد تفاوت آشکاری 

 قراردادهای قِماری. 1
 ،7915 طریحـی، )باشـد بازی مـی  ضمن در قرار دادن معنای گرو در لغت به« قِمار»واژه 

 آن در کـه  مخصوصـی  آالت بـا  زیمعنـای بـا   به اسالمی فقه اصطالح و در( 479ص ،9ج

« مار و گروبندىقِ»برخی دیگر . بدهند[ جایزه]بازی چیزی  برنده به که باشد شده شرط

امـا ایـن    ،(679ص ،4ج ق،7460 الجوزیـه،   قـیم   ابن)اندبیان کرده معنی غررعنوان  را به

. اردتفاوت اساسـى وجـود د  « غرر»و « مار و گروبندىقِ»بین دیدگاه صحیح نیست، زیرا 

 ،همـراه دارد  در جامعه بهرا نامشروع است که انحطاط اخالقى  یمار و گروبندى قراردادقِ

همچنین . شرایط اساسى صحت معامله، باطل است نداشتنخاطر  ولی معامالت غررى به

 .صورت گروبندى نیست قصد طرفین معامله به ،در معامالت غررى

( حـرام  درآمـدهای )محرّمه  مکاسب شبخ در قِمار حکم های فقهای امامیه، کتاب در

کالم فقهای امامیـه در ایـن رابطـه شـامل دو     (. 917، ص7ج، 7901انصاری، )آمده است

 .گیرداست که هریک مورد تشریح قرار می« بازی با آالت قِمار»و « بُرد و باخت»موضوع 

 برد و باخت. 1-9

. امیـه بیـان شـده اسـت    در مفهوم قِمار، عنوان برد و باخت از سوی برخـی از فقهـای ام  

( دلیل انصراف ادلـه حرمـت قِمـار    به)، بُرد و باخت را شرط در مفهوم قِمار صاحب جواهر

نیـز همـین موضـوع را بیـان      محقق نراقیو ( 789، ص66، ج7971نجفی، )دانسته است

نراقی، )کرده و فقط در اینکه آیا گرو باید از سوی بازیکنان باشد یا نه، تردید نموده است

در  کـه  قمـی  ابـراهیم  علی بـن براساس کالم  شیخ انصاریاما (. 784، ص74جق، 7475

ی قوله تعالى ف (ع) أبی الجارود، عن أبی جعفر نع»ه گفته است مائدسوره  98آیه مورد 

أمّـا  »قـال  إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَـلِ الشَّـیْطانِ فَـاجْتَنِبُوهُ    

و أمّا المَیسِر فالنرد و الشـطرَن،، و کـلّ قِمـار     ؛الخمر فکلّ مسکر من الشراب إلى أن قال

 قمـی، )«و کلّ هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشیء من هذا حرام محـرّم  .میسر إلى أن قال

شـیخ  پسـر  ) مفیـد ثـانی  مجالس و با ذکر این روایت از ( 708-707، صص7ق، ج7484



 ایران کاالی بورس در معامله مورد آزادی بهار سکه آتی قرارداد در کنکاشی 9397پاییز ،95 شماره قضاوت، فصلنامه

  

79 

و ( 945، ص7ق، ج7474 طوسـی، )«ما ألهى عن ذکر اللّه فهو المَیسِـر  کلّ»که ( طوسی

 هسئل عـن الشـطرَن، و عـن لعبـ     أنّه»که  (ع) عبداللّه أبی از هزرارموثّقة نیز با استناد به 

إذا میّز اللّه بین الحـقّ   الثالث؟ فقال أرأیتک هلعبة األمیر و عن لعب: شبیب التی یقال لها

، 76ق، ج7477حرالعاملی، )«مع الباطل، قال فال خیر فیه ن؟ قلتو الباطل مع أیّهما تکو

إنّ المـؤمن  »کـه   عبدالواحـد بـن مختـار    همچنین با استناد بـه ایـن موثّقـة   و ( 690ص

معنـای  ، بیان کرده است کـه  (699، ص76ق، ج7477حر العاملی، )«اللعب لمشغول عن

در ایـن حرمـت   ( برد و باخت)هنه قِمار در اینجا انصراف به بازی با آالت قمار دارد و مُرا

 .(914، ص7، ج7901انصاری، )هیچ موضوعیتی ندارد

 بازی با آالت قِمار. 1-1

 :های قِمار از چهار صورت خارج نیستبا تتبع در کالم فقهای امامیه، اقسام و شاخه

تمـام فقهـای امامیـه بنـابر اجمـاع و اخبـار        :بنـدی  مـار بـا شـرط   بـازی بـا آالت قِ  ( الف

آن را حرام دانسـته و از گناهـان بـزر     ( 779، ص76ق، ج7477حرالعاملی، )متواتر

قِمـار و  »بـر ایـن صـورت، عنـوان     (. 916، ص7، ج7901انصـاری،  )اندمحسوب کرده

 .منطبق است« میسر

از نظر همه علمـای شـیعه حـرام اسـت، امـا در       :بندی مار بدون شرطبازی با آالت قِ( ب

ز سوی برخی از فقها اشکال شده، زیرا برد و باخت بر این مورد ا« قِمار»صدق عنوان 

کـه در ایـن قسـم، بـازی بـدون بـرد و باخـت         در تعریف قِمار لحاظ شـده، درحـالی  

این اشکال با توجـه بـه روایـات معتبـر مرتفـع      (. 916، ص7، ج7901انصاری، )است

سألت أباعبداهلل عـن العـب بالشـطرن،، فقـال أن     »در روایت آمده است که . گردد می

 (.699، ص76ق، ج7477حر العاملی، )«...المؤمن لمشغول عن اللعب 

تمام علمای شیعه آن را براساس اجماع و روایت  ؛بندی مار با شرطبازی با غیر آالت قِ( ج

در روایـت  (. 915، ص7، ج7901انصـاری،  )داننـد حرام مـی  (ع)امام صادق معتبر از 

أس بشهاده الـذی یلعـب بالحمـام و    عبداهلل قال سمعته یقول الب عن ابی»: آمده است

قد اجری الخیل و سابق و کان یقول ( ص)اهلل  البأس بشهاده المراهن علیه فانَّ رسول

إنَّ مالئکه تحصر الرّهان فی الخفّ و الحاضر و اتـریش و مـا سـوی ذلـک فهـو قمـار       

 (.949، ص79ق، ج7477حرالعاملی، )«حرام

این قسم مورد اختالف فقهای امامیه است، زیرا : بندی مار بدون شرطبازی با غیر آالت قِ( د



 ایران کاالی بورس در معامله مورد آزادی بهار سکه آتی قرارداد در کنکاشی 9397پاییز ،95 شماره قضاوت، فصلنامه

  

74 

 طباطبـایی )ای تحـریم شـود، عـده  عنوان سـرگرمی انجـام مـی    ها را که بهاین نوع بازی

ق، 7479عاملی، جبعی )اندو برخی دیگر تجویز فرموده( 47، ص6ق، ج7484کربالیی،  

شـود  شـمرده   اند که اگر از ابزار قمـار در عـرف  و برخی هم تفصیل داده (987، ص6ج

 (.469، ص6، ج7904لقمانی، )صورت، حرمت ندارد حرام است و در غیر این

قسم  ،طبق اتفاق نظر علمای دینیآید که دست می با توجه به مطالب باال این نتیجه به

تنهـا  . وجه حرمتی نـدارد  هیچ و به یستمار نو قسم چهارم قِ استاول و سوم باطل و حرام 

 .خصوص نیز حرمت است که نظر اکثر فقها در ایناست دوم مورد محل اختالف، قسم 

 مقایسه قراداد آتی سکه با قراداد قِماری. 3
داغـی،   شیخ قـره )و اهل سنت ( 67، ص7905آبادی،  صالح)برخی از پژوهشگران شیعه 

انـد و آن را باطـل    هـای طـال را نـوعی قِمـار دانسـته     قرارداد آتی سکه( 75ق، ص7467

ین نظریه صحیح نیست، زیرا اگرچه خریداران و فروشـندگان قراردادهـای   دانند؛ اما ا می

آزمایند و به امید کسب سودهای شانس خود را میهای طال در بازار بورس کاال آتی سکه

خرند، اما این نوع قرارداد با قِمار ضررهای احتمالی را به جان می( بینی معقولپیش)باال 

 :ماهیتاً تفاوت دارد، زیرا

پـذیرد، ولـی قِمـار    براساس محاسبه دقیق و پیچیده انجام می سکه، قرارداد آتی اوالً

 .وابسته است( احتماالت بر پایه شک)کامالً به شانس 

ثانیا، قِمار در اصطالح فقه، بازی با آالت قِمار همراه با گروبنـدی اسـت، امـا مفهـوم     

نـین سـامانه قرارداهـای    های طال موضوعیت ندارد و همچبازی در قراردادهای آتی سکه

 (.657، ص7909نیا،  معصومی)آتی شباهتی به آالت قمار ندارد

تقریبـاً  »شود این است که  های طال وارد میاشکال دیگری که به قراردادهای آتی سکه

شود و همـه کسـانی کـه نسـبت بـه      به تأدیه منجر نمی( قراردادهای آتی)صددرصد موارد 

بنابراین معاملـه  . کنند، از این امر آگاهی کامل دارنداقدام میخرید یا فروش این قراردادها 

. شـود  کند و در نتیجه، ارکان معامله ایـن ناحیـه دچـار اخـتالل مـی     جنبه صوری پیدا می

که قصد آن را ندارند و تنها هدف آنان این است که با دادن  کنندطرفین به امری اقدام می

 (.651، ص7905نیا،  معصومی)«را تسویه کنند ها، معاملهالتفاوت قیمتو گرفتن مابه

با قراردادن سه شرط، اشکاالت قِمـاری   کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداراما 

 :بودن و صوری بودن قراردادی آتی سکه را مرتفع کرده است که عبارتند از
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مـس،   دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل کاالهای فلزی نظیر طـال، نقـره،  : شرط اول

آهن، آلومینیوم و غیره یا کاالی کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و غیره یا اینکـه دارایـی   

اگر دارایی واقعی  .مالی مشروع همانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و غیره باشد

ها، نر  بهره، این نـوع فیـوچرز    همانند اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص ،نباشد

 .غیرواقعی باطل استهای  روی دارایی

 ،یعنی در سررسـید  ؛دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد: شرط دوم

ممکـن اسـت کـه در    . دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند

سررسید دو طرف معامله بخواهند تسویه نقدی کنند، اما چون قرارداد فیـوچر براسـاس   

رود، باید احـراز شـود کـه دو طـرف معاملـه قابلیـت        روی قرارداد واقعی می  فقه اسالمی

این اساس کارگزار باید احراز کند که فروشنده  بر .تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند

 .قدرت تحویل در سررسید را دارد
اگر حجم معامالت بازار از سطحی  .کل بازار قدرت تحویل را داشته باشد: شرط سوم

ای را  تر برود و قدرت بر تحویل نبوده باشد، سازمان بورس باید جلوی چنـین معاملـه  باال

  .بنابراین فیوچر با این قیدها روی کاالها را باید پذیرفت. بگیرد

 (1192اصالحیه)فرانسه مدنی در حقوقآتی سکه قرارداد . 4
 در قانون مدنی فرانسه عقد بیعکلی شرایط . 4-9

 :شرح زیر است به( 6877اصالحیه)قانون مدنی فرانسه  شرایط کامل عقد بیع در

 تعریف عقد بیع. 4-9-9

منظور ایجاد، تغییـر،   توافق ارادة دو یا چند نفر به»عقد بیع را   فرانسه، م.ق 7787ماده 

 :شوداز این ماده چند موضوع استنباط می. داند می« انتقال و یا سقوط تعهدات

 تعهدات. 4-9-9-9

صـرف   تعهدات از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی و یـا بـه  »فرانسه،  م.ق 7788مطابق ماده 

اجرای اختیـاری یـا وعـده اجـرای      ممکن است تعهدات از. آیندوجود می تجویز قانون به

                                                                                                                             
1. https://donya-e-eqtesad.com. 

 .66-49، صص7995مهرانی،  بزرگمهر و: ک.برای مالحظه ترجمه مواد استنادی ر. 6
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اعمال حقوقی عبارتند از »اما . «تعهد وجدانی در مقابل دیگری، نشأت گرفته شده باشند

ممکن است اعمـال حقـوقی عقـد یـا     . راز گردداینکه قصد معطوف به ایجاد آثار قانونی اب

شرط صحت و تحقق آثار اعمال حقوق، تا حـد ضـرورت ایـن اسـت کـه از      . ایقاع باشند

وقـایع  »و همچنـین،  ( ف.م.ق 7788-7مـاده  )«قوانین حاکم بر قراردادها تبعیـت کننـد  

. ازدسـ حقوقی اقدامات و یا رویدادهایی هستند که قانون آثار حقوقی بر آنها مترتب مـی 

تعهدات ناشی از وقایق حقوقی بر حسب مورد تـابع قـوانین مسـؤولیت مـدنی یـا سـایر       

 (.ف.م.ق 7788-6ماده )«قوانین مربوط به منابع تعهدات خواهد بود

 طرفین قرارداد. 4-9-9-1

هر شخصی آزاد است که قرارداد یا تعهـدی  »: فرانسه مقرر داشته است م.ق 7786ماده 

دانـد، طـرف   مجاز می که قانون نیاورد و همچنین آزاد است تا حدیوجود بیاورد یا  را به

آزادی قراردادهـا اصـل   ( اصـل . )قرارداد خویش، محتوا و شکل قرارداد را مشخص نمایـد 

 .«نمایدنظم عمومی را نقض نمی

 نوع توافق. 4-9-9-3

کسـانی   اند، بـرای تعهداتی که مطابق قانون ایجاد شده»فرانسه، . م.ق 7789موجب ماده  به

نیـت   بایـد بـر پایـه حسـن    ... »کـه البتـه   « اند حکم قـانون را دارنـد  که آنها را منعقد کرده

عقود فارغ از اینکه عقد معـین باشـند یـا نباشـند،     »همچنین، (. ف.م.ق 7784ماده )«باشد

قواعـد  . باشـند  مـی [ قواعـد مقـدماتی  ]تابع قواعد عمومی قراردادها، مذکور در فصل حاضر 

. ن، در قسمت مقررات مخصوص به هریـک از آن عقـود ذکـر شـده اسـت     خاص عقود معی

 (.ف.م.ق 7785ماده )«قواعد خاص بر قواعد عام مقدم هستند( درصورت تعارض)

 انعقاد قرارداد. 4-9-1
 مذاکرات. 4-9-1-9

در شـروع،  ادامـه فراینـد و خاتمـه     »طـرفین قـرارداد    م فرانسـه، .ق 7776مطابق ماده 

در مـذاکرات پـیش    چنانچه اشـتباهی ... اد عقد نهایی آزاد هستند مذاکرات پیش از انعق

النفع ناشـی   آید، در صورت تحقق تقصیر در مذاکرات، جبران خسارت ناشی از ضرر عدم

داند کـه   طرفی که اطالعاتی را می»البته . «باشداز قرارداد انجام نشده، قابل مطالبه نمی

ش مؤثری دارد، مکلف است طرف دیگر را این اطالعات در رضایت طرف دیگر نق( وجود)

الزم (. ف.م.ق 7776-7مـاده  )«شـوند کننده تلقی می اطالعات مهم تعیین... مطلع سازد 
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دسـت آمـده در طـول     هرکس بدون اجـازه، از اطالعـات محرمانـة بـه    »به ذکر است که 

نی مذاکرات استفاده کند و یا آن را افشا نماید مطابق شرایط قواعـد عـام مسـؤولیت مـد    

 (.ف.م.ق 7776-6ماده )«مسؤول خواهد بود

 ایجاب و قبول. 4-9-1-1

عقد متشکل است از بیان یک ایجاب و یـک قبـول کـه    » فرانسه، م.ق 7779طبق ماده 

این میل و اراده ممکن است . دارنداعالم می واسطه آن طرفین ارادة خود را برای ایجاد به

 .«ینده آن استنباط شودصریحاً بیان شود و یا از رفتار غیرمبهم گو

 ایجاب. 4-9-1-1-9

ایجاب چه برای طرف معین و چه غیـرمعین جـاری   »م فرانسه، .ق 7774موجب ماده  به

دارد کـه   باشد و اعالم مـی  شود، دربرگیرنده عناصر ضروری پیشنهاد برای انعقاد عقد می

البتـه  . «...باشـد   موجب در صورت قبول ایجاب از طرف مقابل ملزم بـه التـزام عقـد مـی    

اطـالع شـخص مخاطـب نرسـیده اسـت، آزادانـه قابـل رجـوع          ایجاب تا زمانی کـه بـه  »

زمـانی را بـرای    چنانچه موجب مـدت »الزم به ذکر است که (. ف.م.ق 7775ماده )«است

زمـان،   در صورت عدم تعیین مـدت . ایجاب درنظر گرفته باشد، ایجاب قابل رجوع نیست

ایجـاب بعـد از انقضـای    »همچنین، (. ف.م.ق 7777ه ماد)«زمان معقولی باید بگذرد مدت

رود یا در صورت عدم وجود زمان مشخص  زمانی که موجب تعیین کرده است از بین می

همچنـین ایجـاب   . گـردد اثـر مـی  زمان معقـول بـی   از سوی موجب، بعد از گذشت مدت

  (.ف.م.ق 7771ماده )«گردددرصورت زوال اهلیت یا فوت موجب، زایل می
 قبول. 4-9-1-1-1

کنندة آن  قبول عبارت است از ابراز قصد اعالم»دارد که  م فرانسه بیان می.ق 7770ماده 

تا زمانی کـه قبـول توسـط موجـب دریافـت نشـده اسـت،        . برای التزام به شروط ایجاب

... چنانچـه قبـول بـا ایجـاب مطابقـت نداشـته باشـد،        ... تواند آزادانـه مسـترد شـود     می

واسـطة   معنای قبول نیست مگر آنکه به سکوت به»البته . «اهد داشتاثری نخو( نفسه فی)

قانون، رویة مرسوم، عرف تجاری یا سایر اوضـاع و احـوال خـاص غیـر از ایـن اسـتنباط       

توانـد مهلتـی را   قانون یا قـرارداد مـی  »الزم به ذکر است که (. ف.م.ق 7768ماده )«شود

تواند قبول شخص قابل نمی[ از انقضا قبل]نظر بگیرد که در آن مدت  برای اندیشیدن در
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 (.ف.م.ق 7766ماده )«...خود را قبل از انقضای مهلت تفکر اعالم دارد 

 در اعتبار قراردادها. 4-9-3

 :برای اعتبار قرارداد شروط ذیل الزم هستند»م فرانسه، .ق 7760موجب ماده  به

 رضای طرفین -7

 اهلیت طرفین معامله -6

 .«موضوع مشروع و معین -9

 رضای طرفین قرارداد. 4-9-3-9

بـرای ایجـاد یـک قـرارداد      474-7مطابق ماده »: م فرانسه مقرر داشته است.ق 7769ماده 

اشتباه، تدلیس و اکراه موجب بطـالن  »البته . «شخص بایستی دارای عقل سلیم باشد معتبر،

ارتبـاطی بـا   اشتباه در مورد صـرف انگیـزه کـه    »البته، (. ف.م.ق 7798ماده )«شوندرضا می

 7795مـاده  )«...اوصاف جوهری مورد تعهد یا شـخص نـدارد موجـب بطـالن عقـد نیسـت       

 7797مـاده  )«موجـب بطـالن عقـد نیسـت    ... اشتباه در مورد قیمت معامله »و نیز ( ف.م.ق

... که  اما درصورتی. تهدید به اقدام قانونی موجب اکراه نیست»الزم به ذکر است که (. ف.م.ق

مـاده  )«شـود  ، اکـراه محسـوب مـی   مزایای بیش از اندازه اعمال استناد شـود منظور کسب  به

یـا تـدلیس از روز    زمان طرح دعوی بطالن، در مورد اشـتباه »در آخر اینکه (. ف.م.ق 7747

 (.ف.م.ق 7744ماده )«گرددخصوص اکراه از روز قطع آن آغاز میعلم به آن و در
 اهلیت طرفین قرارداد. 4-9-3-1

تواند عقدی را منعقـد  هر شخص حقیقی می»: فرانسه مقرر داشته است م.ق 7745ماده 

اهلیت اشخاص حقـوقی باتوجـه   . باشد کرده اعالم نماید مگر آنکه قانون عدم اهلیت او را

کدام محدود به اعمالی است که در راستای اجرای اهدافشان مفید  به قواعد حاکم بر هر

( تبعـی )اعمالی که جهت موارد فوق التزامـی  است و مطابق اساسنامه آنها تعریف شده و 

اشخاص فاقد اهلیت برای معامله طبـق  »این قانون،  7747البته مطابق ماده . «باشند می

 :شرح زیر هستند قانون به

 افراد صغیر محجور؛ -7

 .«[سفیه] 465موجب مصادیق مقرر در ماده  اشخاص کبیر تحت حمایت به -6



 ایران کاالی بورس در معامله مورد آزادی بهار سکه آتی قرارداد در کنکاشی 9397پاییز ،95 شماره قضاوت، فصلنامه

  

79 

اینده دچار فقدان اهلیـت شـود یـا از انجـام عمـل      چنانچه نم»الزم به ذکر است که 

 (.ف.م.ق 7778ماده )«شودشده شود، اختیارات نمایندگی او ساقط می موردنظر منع

 موضوع مشروع و معین. 4-9-3-3

 بایست دارای مورد تعهدی باشد که حـال یـا  قرارداد می»فرانسه،  م.ق 7779 براساس ماده
منفعـت قابـل تعیـین    . معین و یا قابل تعیـین باشـد  این موضوع باید ممکن و . آینده است

است چنانچه بتوان آن را از طریق قرارداد یا با رجوع بـه عـرف و رابطـه پیشـین طـرفین،      

تعیـین مقـدار   . «بدون اینکه نیاز به توافقنامه جدیدی بین آنها باشد، آن را مشـخص کـرد  

قیمـت  »اگر  ف،.م.ق 7774 ادهم مطابق البته. ، از عناصر مهم قرارداد بیع استو مبیع ثمن

صورت یکجانبه منوط به نظر شخصی شود که وظیفه توجیه تعیین قیمت مورد اخـتالف   به

و اگـر در   باشـد  حکم یکـى از طـرفین معاملـه صـحیح مـی      تعیین ثمن به، «را داشته باشد

گذاری سوءاستفاده نماید قاضی با درنظر گرفتن خسارت وارده بر دیگری موضـوع را   قیمت

الزم به ذکـر اسـت   (. ف.م.ق 7774ماده )دهدکند و یا حکم به فسخ قرارداد میرسی میبر

طـور دقیـق    تواند در قرارداد بهکه در یک صورت مقدار ثمن و یا کیفیت و اوصاف مبیع می

ماده )«باید از طریق ارجاع به شاخصی تعیین شوند»: تعیین نگردد که در قرارداد ذکر شود

مرجـع شـاخص   »ت عدم وجود شاخص یا معدوم بودن شـاخص،  و درصور( ف.م.ق 7771

 (.ف.م.ق 7771ماده )«شود دیگری که نزدیک به آن قبلی است جایگزین می

 در حقوق فرانسه آتی سکهقرارداد مقررات . 4-1

 "Contrat aleatoire"قانون مدنی فرانسه، یکی از اقسام عقود قـانونی   7780براساس ماده 

زمـانی  عقـد  »قانون مدنى فرانسه . است« (بَختکی) احتمالىنی زماعقد »است که معادل 

طرفین قرارداد توافـق نماینـد کـه آثـار قـرارداد      »: است دهکررا چنین تعریف  «احتمالى

بزرگمهـر و  )«ناشی از قرارداد، معلق به یک رویداد نامعین باشـد سود یا زیان درخصوص 

 le)«قراردادهـا  آزادی» براسـاس  فرانسـه  قـانون  این قرارداد در(. 64، ص7995مهرانی، 

Torneau et Cadiet, 2002, p.84 )اساسی است رکن چهار دارای: 

 متعهد -7

 متعهدله -6

 تعهد موضوع -9

 (.weill et Terré, 1980, p.51)آن ایجاد سبب -4
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 ,Maseaud)«باشند داشته را معوض قراردادهای انعقاد اهلیت باید قرارداد طرفین» البته

léon et chabae, 1988, n 1211, p.1244 ) در نیـت  حسـن  بـا  که هستند متعهد»و همچنین 

 .(Terré, Simler et Lequette, 1996, p.143)«کنند رفتار مذاکرات

 :در قانون مدنی فرانسه سه خصوصیت دارد (بَختکی) احتمالى زمانی عقد

 .باشدمیحصول نفع یا خسارت این عقد براساس 

 نه از ناحیه یک)مساوی است هر دو طرف عقد فع و ضرر برای نعقد، احتمال این در  -7

 (.طرف

 .باشدنامعین بدون زمان دقیق نمیواقعه یک عقد، نفع یا خسارت بر در این  -6

عقد غرر در هیچ شباهتی با در حقوق مدنى فرانسه  7(بَختکی) احتمالى زمانی عقد

 بر قراردادى تعادل که است عقدى از عبارت احتمالى عقد» دارد، زیراحقوق اسالمى ن

 مانند باشد استوار نامعین امر یک حسب بر قرارداد طرف دو هر براى زیان یا سود شانس

 گرو گذاردن مقابل در کشتى صاحب که رهن صورت به عقد قِمار، بندى، شرط بیمه، عقد

 کارطلب مر  با که اىسالیانه اقساط پرداخت درباره عقد 6دارد،مى دریافت مبلغى کشتى

که در حقوق اسالم، عقد غررى عبارت است از خرید و  حالى  در 9.یابد پایان بدهکار یا

...(  مقدار، اندازه و) فروش چیزى که وجود و عدم آن مشخص نیست و یا از نظر کمیّت

توان گفت بنابراین مى .دمجهول است و یا به قدرت بر تسلیم آن اطمینان وجود ندار

حدودى  حقوق فرانسه و عقد غرر در حقوق اسالم از نظر مفهوم تا اگرچه عقد احتمالى در

افزون بر این، از . باشندبه یکدیگر نزدیک هستند، ولى از نظر مصادیق و افراد مختلف مى

 .(60، ص7901رفیعی، )«نظر آثار و احکام نیز بین آنها تمایز وجود دارد

                                                                                                                             
طرفین ی احتمالزمانی عقد در »: اند کردهگونه تعریف  این را احتمالىزمانی عقد ، از نویسندگان علم حقوقبرخی  .7

طرف به اثر عقد بستگى به بخت و اتفاق دارد و در حـین   تعهد متقابل دارند ولى وصول یکى از طرفین یا هر دو

 (.455ص، 7994لنگرودی، جعفری )«مار و عقد بیمهعین نمود، مانند عقد قِتوان آن را تحدید و معقد نمى

اندد، زردرا   دانستهنيز « عقد شانس»و « اىغابنهعقد مُ»معناى  بهرا  احتمالىزمانی عقد  ،برخی از حقوقدانان

 :ندبر ركى از امور ذرل توافق كن( مانند بيمه)و را رك طرف ( مارمانند عقد قِ) عقد شانس طرفيندر »

 ؛بندى مانند شرط ت؛نفعمشانس حصول  (الف

 .(154ص، 4931لنگرودی، جعفری )«مانند عقد بيمه منفعت؛تضمين در مقابل شانس از دست دادن  (ب
2. A bottomry bond. 

3. A contract for life annuity. 
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 هنتیج

صورت  ، بدینگیرد می صورت رارداد آتیقسکه در کشور بر مبنای  معامالت بیشترامروزه 

از  بعد آنها چند ماه ولکن تحویل کندتعداد محدودی سکه می خرید به اقدام که خریدار

فیزیکـی مـورد    بـدل  و در این نوع قراردادها الزامی بر رد. گیردانعقاد قرارداد صورت می

قرارداد آتی بـا   نسه،قانون مدنی فرا 7780در ماده . نیست (توافق مورد هایسکه)معامله 

حادثـة  »علیه باید یک  براساس این قرارداد، معلق. مجاز است "Contrat aleatoire"عنوان 

 ,Carbonnier,1988)باشـد  6«یک واقعه غیرقطعی»یعنی ( Benaben, 2005, p.242)7«آتی

p.325.)  علیه ذاتی و در عالم خـارج باشـد،    عدم قطعیت معلق»همچنین لزومی ندارد که

-Malaurie, Aynes, Stoffel )«کنـد ه غیرقطعیت آن نزد طرفین قـرارداد کفایـت مـی   بلک

Munck, 2003, p.677)،  اصل بر آزادی قراردادها است»زیرا در حقوق فرانسه»( Marty et 

Raynaud, 1962, p.27 ) علیـه ظـرف زمـانی مشخصـی نـدارد      معلـق »و»(Toulet, 2005, 

p.287) علیـه   ای آن زمان مشخصی را توافق کنند، باید معلـق طرفین قرارداد بر»، اما اگر

در (. Magnan, 2004, p.150)«گرددزمان ایجاد شود که در صورت عدم ایجاد، زایل می هم

اگر کسی عقدی را موکول بـه شـرطی   . علیه نباید عرفاً غیرممکن باشد معلق»آخر اینکه 

دی را را نـدارد خـواه عـدم    کند که تحقق آن محال باشد، در واقع اراده انشای چنین عق

همچنـین  (. La Moranier, 1955, pp.371-372)«امکان آن طبیعـی باشـد خـواه حقـوقی    

علیه نباید خالف یکی از قواعد آمـره باشـد، زیـرا بـه صـحت عقـد خلـل ایجـاد          معللق»

 (.La Moranier,1955, p.73)«کند می

 :یه و حقوق ایران استدارای سه اشکال اساسی از دیدگاه فقه امام قرارداداما این 

 .پذیرد نمیانجام تعیین زمان خاطر  به المجلس فی ثمن قبض -7

 .پذیر است بوسیله اخذ یک موقعیت فروش امکان سررسید از قبل مبیع فروش -6
 . طور مساوی وجود دارد احتمال سود و زیان برای هریک از طرفین دراین قرارداد به -9

ـ البیع »حث ابمدر مامیه و حقوقدانان ایران با بررسی و مطالعه کالم فقهای ا و  «فلَسَ

قبض ثمـن در  »ای شرط دلیل قابل استنادی برآمد که  دست به این نتیجه« بیع الدین»

وجود نـدارد و ایـن دو شـرط    « ممنوعیت فروش مبیع قبل از سررسید»و « مجلس عقد

                                                                                                                             
1. évènement Future.   

2 .évènement Incertain. 
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قـرارداد  در « رقِمـا »همچنین . مشهور فقها بوده استاندیشی  اجتهاد و مصلحت براساس

معنای بازی با آالت قِمار همراه با  سکه موضوعیت ندارد، زیرا قِمار در اصطالح فقه به آتی

گروبندی است، اما مفهوم بازی در قراردادهای آتی سکه وجود ندارد و سامانه قرارداهای 

 .آتی اصالً شباهتی به آالت قِمار ندارد
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Abstract 

Investors on the Iranian stock exchange welcomed future contract as one of 

the derivative instruments in the field of coinage transactions in 2008. This 

kind of contract had a significant impact on controlling cash market 

fluctuations. In fact, this type of contract is a good option for directing 

liquidity sources to invest in price balancing in Iranian financial markets. 

However, the futures contract for the traded gold coins on the Iranian stock 

exchange has two main legal problems. Under this type of contract, the 

buyer has not delivered the gold coins at the time of signing the contract and 

he can conclude a new future contract in the stock market before delivery at 

a given date, which is an obvious example of executory sale (a sale that both 

object and price executory). Furthermore, this type of contract is also 

similar to the gambling contract for each party to the transaction may 

equally make a profit or bear a loss out of it. The question that arises is, is 

this type of contract legitimate from the legal and jurisprudential point of 

view? Our studies suggest that the future contract is equivalent to possible 

time contract (Bakhtiqi), and with investigating in the words of Imamieh 

jurisprudents and lawyers of Iran under the discussions of executory sale, 

set-off, and gambling, this type of contract meets Islamic and legal standards 

for a valid contract, which is permissible under the principle of freedom of 

contract. 

Key words: Future contract, Loss (Gharar), Winning and Losing, Gambling 

Tools.  
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