
 

وق
حق

 
مي

سال
ا

 
ال 

/ س
شم

ش
 

مار
/ ش

 ة
22  /

ييز
پا

 
13

88
  

65  

 

  
  
  

  ار معاملهياوصاف قرارداد اخت
  

  22/8/87 تاريخ تأييد:  15/7/87 تاريخ دريافت:
  *زاده جواد حسين   _______________________________________________________________  

  چكيده
فـراهم   نـده يرا در آ يو مقدمات انعقاد عقد اصل نهياست كه زم يقرارداد شيار معامله، پياخت

هـا و   ازيـ ن نيهمـ  جهـان اسـت و   يمال يو بازارها ياقتصاد يازهايقرارداد برآمده از ن نيكند. ا يم
نـد.  ك يم مـ يام و اصول حـاكم بـرآن را ترسـ   كاز اوصاف، اح ياريه بسكاست  ياقتصاد يها ديبا
 يمـال  يهـا  بازار ةت رو به توسعكرداد با توجه به حرقرا نيو اوصاف ا يژگيرو، شناخت و نيا از
ار يـ جاد اختياو  نياز طرف يكي يا فروش از سويد ياست. تعهد به خر يالزم و ضرور يامر ،رانيا

ن يدست آوردن چنـ ه ب يپرداخت عوض برا ،نيو همچن قرارداد گريطرف د يا فروش برايد يخر
آن را  ماننـد  هك يخاص ساخته است؛ قالب يامكبا اح منحصر به فرد يقرارداد قالب نيا، از يارياخت
  .افتيتوان  ينم ،شده نام شناخته يو عقود ب يقانون مدنور در كنام مذ از عقود با يك چيدر ه
 سـندگان ينو يكه برخ ينادرست يها فيشده و توص مطرح زياد هاي هو شبه هاراديتوجه به ا با

 يكـه قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـور     نينظر به ا ،نياند و همچن عمل آوردهه از قرارداد مزبور ب
 هارداد اشـاره نكـرد  قر نيو اوصاف ا تيبه ماه ،معامله اريذكر نام قرارداد اخت رغم بهران يا ياسالم

معاملـه،   ارياوصاف قرارداد اخت نيتر مهمو شمارش  يبر آن است تا ضمن بررس قيتحق نياست، ا
  پاسخ دهد. زينباره  نيشده در ا مطرحهاي  هو شبه هاراديبه ا

  بازار بورس. ،يقرارداد، بازار مال شيمعامله، پ ارياخت قرارداد ،يمال ةمشتق يابزارها واژگان كليدي:

                                                      
  ).j.hoseynzadeh@gmail.com( دانشگاه علم و فرهنگ ارياستاد* 
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  قدمهم
 »financial derivative instrument« يمال ةمشتق ياز ابزارها يكيقرارداد اختيار معامله 

دور  يهـا  آن از زمـان  ييل ابتداكش ياست، ول يجهان يمال يبازارها يو حاصل نوآور
توسـعه   ،بازار يازهاياساس نج بريو به تدر است وجود داشته مردم ةدر مراودات روزمر

هـا، مـديريت    مـت يق تثبيـت . اختيار معامله با توجه به نقشي كه در است يافتهامل كو ت
در كشـورهاي   خصوصـاً كنـد، در دنيـاي كنـوني     ر و افزايش كارايي بازار ايفـا مـي  خط

 در جـذب قـرارداد مـزبور  افزون بر اين،برخوردار است.  اي جايگاه ويژهيافته از  توسعه
 تأمينكنندگان،  مصرف مورد نياز هياول مواد تأمين ،ياقتصاد يواحـدها رايبـ ينگينقـد
نقـش اساسـي   و تضمين بازار فروش محصـوالت   واحدهاي توليدي ه در گردشيسرما
سب سـود  كت نسبت به خطر و يدر امر مصون نيز گذاران هيبه سرما انگهي،كند؛ و مي ايفا

ـ   يبازارها هاي اخير در سال زيل نين دليرساند. به هم ياري مي سـرعت   ااختيار معاملـه ب
از  اختيـار معاملـه  فرابورس  اي كه اكنون بازارهاي به گونه ؛چشمگيري رشد كرده است

  .)36ص  ،1384(هال،  است شده تر بورس آن گسترده يمعامالت يبازارها
انتقال حق به موجب  ماننددر ساختار و موضوع قرارداد اختيار معامله  شبهاتيوجود 

اعمـال حـق خريـد يـا     بـودن   يان است، احتمالياع ةقد بيع كه موضوع آن اصوالً مبادلع
قبـال تعهـد بـه     فروش از سوي خريدار در آينده، دريافت وجـه از سـوي فروشـنده در   

گونـه   لي از ايـن ئقرارداد براي فروشـنده و مسـا  بودن  فروش يا خريد در آينده، ضرري
ز و فاقـد برخـي ا   ، قرارداد مزبور را غرري، شانسـي نويسندگان شده است برخي باعث

قرارداد اختيار  نواعشرايط اساسي صحت معامالت بدانند. در اين تحقيق بدواً مفهوم و ا
سپس ضمن تبيـين اوصـاف قـرارداد     و قرار گرفته استبه اختصار مورد بررسي معامله 

  نيز پاسخ داده شده است. گفته پيشين اشكاالت تر مهمبه  ،اختيار معامله
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  *نواع آنو ا مفهوم قرارداد اختيار معامله. 1
  رايج در قرارداد اختيار معامله هاي مفهوم و اصطالح. 1ـ1
 option buyer, option« دار اختيـار يـ خر ،آن طبـق ه كـ اسـت   يار معامله، قراردادياخت

holder« اختيـار  هبه فروشـند  يبا پرداخت وجه »option writer, option seller«  حـق ،
ـ ين، در آيمت معيا قمشخص) را ب ي(مال يمشخص ييا فروش دارايد يخر دسـت  ه نده ب
 / Hudson, 2006, P. 28( بدون اينكه متعهد به چنين خريد يا فروشـي باشـد   ،آورد يم

Cuthbertson k. and Nitzsche, 2000, P. 169(ن كار معامله مميدار اختين خريبنابرا ؛
ق حـ «ا يـ » ديـ حـق خر «نـد،  ك يه با فروشنده منعقد مـ ك ياست با توجه به نوع قرارداد

دالر  1000همانند اينكه شخصي با پرداخت مبلـغ   ؛دست آورده را بمعيني  مال »فروش
را به سررسيد سـه   دالر 100بشكه نفت به قيمت هر بشكه  1000به ديگري حق خريد 

  .دست آورده ماه ديگر ب
دالري كه خريدار اختيار به فروشنده پرداخـت كـرده    1000، به مبلغ مذكور در مثال
آورد كه در صورت تمايل معامله خريد نفت را در آينده  به دستاختيار را  است تا اين
نامند. به نفت خام كه  مي )option premium, option price(» قيمت اختيار«انجام دهد، 
 )the underling asset(» دارايي پايـه « ،شود عنوان مبيع مورد معامله واقع ميه در آينده ب

دالري كـه قـرار اسـت     100000شـود. مبلـغ    اطالق مـي » دادحجم قرار« ،و به مقدار آن
قيمـت تـوافقي يـا    « ،بشكه نفت را با آن خريـداري كنـد   1000خريدار اختيار در آينده 

و آخـرين   شود گفته مي )exercise price, strike price, contract price( »قيمت اعمال
» رسيد اختيار معاملـه نقضا يا سرتاريخ ا«به  معامله اصطالحاً مهلت اعمال قرارداد اختيار

)expiration date, maturity or declaration date( .معروف است  
توانـد بـا    آن خريـدار اختيـار مـي    طبقكه  ترتيب اختيار معامله قراردادي است بدين
در » قيمت توافقي«را با » دارايي پايه«اختيار خريد  ،به فروشنده» قيمت اختيار«پرداخت 

بدون اينكه متعهد به چنين خريد  ؛به دست آورديا قبل از آن » سررسيد«تاريخ مشخص 
  يا فروشي باشد.

                                                      
م، انواع، مزايـا، معايـب و كاركردهـاي قـرارداد اختيـار معاملـه، ر.ك بـه:        منشأ، مفهوبراي درك بهتر  *

 .87، ص 1387زاده،  حسين
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 انواع قرارداد اختيار معامله. 1ـ2

معاملـه را  اختيـار   :توان تقسـيم كـرد   مي گوناگون هاي ترا از جهار معامله يقرارداد اخت
  »ديـ ار خريـ تاخ«بـه   ،شـود  منتقل مـي دار يآن به خر طبقه ك ينوع حق جهت توان از مي

)call option(  ار فروشياخت«و «)put option( .چنانچه به اعتبار سررسـيد   *تقسيم كرد
 »معاملـة امريكـايي  ار يـ اخت«بـه دو نـوع   اختيار معاملـه   ،به قرارداد مزبور نگريسته شود

)american option(  يياروپا ةار معاملياخت«و «european option)شود ميم ي) تقس.**  
 ،رانيـ ا ياسـالم  يقانون بازار اوراق بهادار جمهـور  1 مادة 10 و 9ندهاي ب براساس

 ه ويـ اول اختيـارات قابـل عرضـه در بـازار     به ،به اعتبار نوع عرضهقرارداد اختيار معامله 
ماده  8و  3همچنين مطابق بندهاي شود.  يم ميه تقسيثانوبازار  اختيارات قابل عرضه در

بـه   ،شـوند  ين قراردادها در آن معامله ميه اك يبار نوع بازارار معامله به اعتياخت ،مذكور
 يقابـل معاملـه در بازارهـا   اختيارات «و » قابل معامله در بازار بورساختيارات «دو نوع 

ار يـ قـرارداد اخت  افزون بـر ايـن،  د. شو يم ميتقس )over-the-counter(» خارج از بورس
. نيز داراي تنوع اسـت شود  يآن واقع م يمبناه قرارداد بر ك يا هيپا ييدارااز نظر معامله 

، محصـوالت  ينفتـ  يهـا  فرآورده ،ياوراق بهادار، ارز، شاخص سهام، طال، فلزات، انرژ
ه، موضـوع  يـ پا يـي عنوان داراه د بنتوان يه مك اند ياز موارد يمحصوالت دام ،يشاورزك

امله عبارت است از ار معياخت ين قراردادهايتر جيرا ولي ،دنار واقع شوياخت يقراردادها
، »future option« يآتــ  يار معامله قراردادهـاي، اخت»stock option«معامله سهام  ارياخت
 foreign currency«ار معاملـه ارز  يـ و اخت »index option«ار معامله شاخص سهام ياخت

option« ،311 ، ص1384 (هال(.  
 و مـالي،  يبعـاد اقتصـاد  نظـر از ا  صـرف  مذكور هاي يبند ميتقسشايان ذكر است كه 

  ه در ادامه بدان اشاره خواهد شد.كاست  يآثار حقوق داراي گاهي
                                                      

مـدت  دهد كه دارايي معيني را با قيمت مشخص در  قرارداد اختيار خريد، اين حق را به خريدار اختيار مي *
دهــد كه  ن حق را به خريدار اختيار ميزمان مقرر خريداري كند؛ به همين ترتيب، قرارداد اختيار فروش اي

 ).Blair, 2007, P. 270دارايي معيني را با قيمت مشخص در مدت زمان مقرر به فروش رساند (
عمـال  قابـل ا  ،شود كه در هر زمـاني در مـدت قـرارداد    مي اختيار معاملة امريكايي به اختياري گفته **

در پايان مدت قرارداد قابل  فقطشود كه  تياري گفته مياروپايي به اخ ةدر حالي كه اختيار معامل ؛است
عمال است ا)Webber, 1994, No. 4, P. 61(. 
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  اوصاف قرارداد اختيار معامله .2
از  يديـ ل جدكهـر روز شـ   يو روند شتابان تحوالت اقتصاد يروابط اجتماع يدگيچيپ

ـ كسازد  يرا مطرح م ييها ند و تعهدك يجاد ميمعامالت را ا شـته  ش از آن سـابقه ندا يه پ
گر به يه دكرا چنان توسعه داده است  يقراردادها گستره اعمال حقوق ياست. اصل آزاد

 يبرا وضعيتين يتوان همه انواع عقود و قراردادها را به حساب آورد. در چن ينم يآسان
يني زجايگ قراردادها، برشمردن اوصاف و يك ازام و آثار هركط وقوع، احياحاطه به شرا
تـوان   يمـ  راهن يـ را از ايز ؛ستا يضرور يامر ،مرسوم هاي بندي تهدسيك از آنها در هر

  د.كرل ينده را تسهكرد و مطالعه قواعد پراكمعين  ازات هر گروه رايو امت يژگيو
نـام مـذكور در قـانون مـدني      از عقـود بـا   يـك  هيچاز آنجا كه قرارداد اختيار معامله با 

  ند.ك و وضعيت آن كمك شاياني مي همخواني ندارد، تعيين اوصاف آن در تشخيص ماهيت

  بودن الزم .2ـ1
ار معامله را يقرارداد اخت شود. از اين ديدگاه، به الزم و جايز تقسيم مي دوام، از نظرعقد 

 يگـر ين بـه اجـراي تعهـد خـود در برابـر د     ياز طرف هريكبايد عقدي الزم دانست كه 
معين  يا فروش ماليد يخربر  يند به تعهد خود مبيار بايشنده اختپس فرو ؛استموظف 

مـت  يق«بـر پرداخـت    يد به تعهد خود مبنيز بايار نيدار اختيباشد و خر بند پاينده يدر آ
  .ندكعمل » ارياخت

ه كـ نـد  كجـاد  ين توهم را ايد ايدار نبايخر ياعمال حق از سوبودن  يارياخت يژگيو
ل باشد، يگاه ما ه هركز است يجا يدار عقديخر يم از سوك ار معامله دستيقرارداد اخت

موضـوع   ،ا فـروش مـال  يـ د يعمال حق خردار در ايار خريند. اختكتواند آن را فسخ  يم
قـرارداد و  بـودن   زيد آن را با جايه نباكا اسقاط حق است ياز مقوله اعمال  يقرارداد اصل

ار انجام معامله خود را در موعـد  يدار، اختيسان پنداشت؛ پس اگر خريكان فسخ آن كام
 ين اقدامياست و چن  ردهكنظر  ار صرفيز حق خود به اختند، اكعمال نر قرارداد امقرر د

از  يكـي  اسـت؛ زيـرا  امالً متفاوت كه انحالل قرارداد سابق است، كفسخ  يبا نهاد حقوق
ا بـدل  يـ دار نسبت به استرداد عوض معامله يآثار فسخ اشتغال ذمه فروشنده در برابر خر

ه اسقاط حـق،  ك ياز عقد) در حال پيشت يبه وضع آن در صورت تلف است (بازگشت
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بـدون   ،دشـو  يدار و ابراء ذمه فروشنده مـ يار خريسقوط اخت فقط باعثه كاست  يقاعيا
گـر، دارنـده   يد عبـارت بـه   ؛مشغول شود» اريمت اختيق«فروشنده نسبت به  ةه عهدكنيا

ار يـ رارداد اختبـه قـ   يم خللـ يمستقبه طور ون يار با اسقاط حق خود و ابراء ذمه مدياخت
 يو يه از آن براك يجه حاصل از قرارداد مزبور و حقيه از نتكسازد، بل يمعامله وارد نم

با فسخ عقـد   يا چ مالزمهيه ين عمليند و چنك ينظر م ار صرفيبه اخت ،شده است يناش
ن يطرف ،قرارداد است شيپ يكار معامله چون يقرارداد اخت ؛ يعنياز آن ندارد يو آثار ناش

بـه   يقـرارداد اصـل   انعقـاد نسـبت بـه    يولسازد،  يم بند پايمفاد آن  ينسبت به اجرارا 
ار يرا به اخت يكي ،ا عدم انجام آنيانجام معامله  ةنيان دو گزيدهد تا از م يدار حق ميخر

قرارداد  بودن الزمت تواند مثب يل مي، استناد به ادله ذمذكورل يند. افزون بر تحلكانتخاب 
  :ه باشدار معاملياخت

 ،ن رويـ از ا ؛آن ارتباط دارد يبا اثر حقوق ياديار زيبس اندازةقد تا ا جواز عيلزوم  .1
 يعـت امـر حقـوق   يطب جهت د آن را ازيقرارداد با يكبودن  زيا جايص الزم يتشخ يبرا

 يو اذن ي، عهدكيليتم ةج را به سه دستيتوان عقود را يدگاه مين دياز ا كرد. يبند دسته
نسـبت بـه    ،ت اذنيـ ه به لحـاظ ماه ك ينظر از عقود اذن صرف ،انين ميدر ارد. كم يتقس
 يدر قانون مدن شود، استقرا ياز آنها منفسخ م يكيا حجر يو با فوت  استز ين جايطرف

 اسـت ن الزم يمعـوض نسـبت بـه طـرف     يو عهـد  يكـي دهـد عقـود تمل   يو فقه نشان م
 يعهد يار معامله عقديداد اخته خواهد آمد، قراركگونه  آن .)207 ، ص1385(شهبازي، 

از  يكـي ن عقد است. پس يطرف يف و التزام برايلكجاد تيجه آن ايه نتكو معوض است 
ه كـ  يند و خود را از التزامكقرارداد را فسخ  ،گريطرف د يتواند بدون رضا ين نميطرف
  ، برهاند.است رفتهيپذ

 .آن دانسته است بودن زمالاز آثار معامالت را  يكيخود  219ماده  در يقانون مدن .2
را عبـارت  يز ؛شود يز مين نام د بيوعقشامل بلكه ، اختصاص نداردمعين  ن اثر به عقوديا
االتبـاع   مقـام آنهـا الزم   ن و قـائم ين متعـامل يب ،ه بر طبق قانون واقع شده باشدك يعقود«

 يرات خاصرد و مقريگ يمز دربرينام را ن يعقود ب ،و با اطالق خود استمطلق ..» . است
بـر   ي، اصل لزوم مبتنـ در ضمنرده باشد، وجود ندارد. ك ان دسته از عقود را مستثنيه اك
ت آن يـ است و رعا ييو قضا ي، اجتماعياز نظم اقتصاد يدار پاسدار و عهده عقال يبنا
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  واحد است. كمال يدارا ،نام يدر عقود بانام و ب
ن يالزم اسـت و طـرف   يعامله عقدار ميه قرارداد اختك داشت ذعاند ايبا ،بيترت نيبد
ن حـق  يطـرف  يه قانون بـرا ك يمگر در موارد ،نندكرا منحل  توانند به دلخواه آن يآن نم

  شده باشد. ينيب شيا در قرارداد حق فسخ پيفسخ شناخته 
ه به طـرف مقابـل حـق    كرا  يمقدمات يها ها توافق ال نيز دادگاه امنكدر نظام حقوقي 
 .Treitel G.H, 1995, P( اند ردهك ياالجرا تلق ند، الزمك ياعطا مرا  يانتخاب قرارداد اصل

قـرارداد   يشروط و مشخصات اساس همة ينامه مقدمات ه در توافقكنيمشروط بر ا ،)154
خود  ين در قرارداد مقدماتيه طرفك يدر زمان يمورد موافقت قرار گرفته باشد، ول ياصل
 ؛شود ينم ياالجرا تلق الزم ين توافقيچن ،اند ردهكن نييرا تع يقرارداد اصل يط اساسيشرا
ه كـ سـت  االجرا الزمقراردادهاي مقدماتي در صورتي  ال كامنگر، در حقوق يد عبارتبه 
به توافقـات   و مهم را يو امور اساس كنندتوافق  ،قرارداد ين نسبت به شروط اساسيطرف
  .)(Dugdale& Lowe, 1976:31 رده باشندكنموكول  يآت

  دنمنجزبو .2ـ2
بطالن عقد معلق  ،شود. در فقه اماميه به منجز و معلق تقسيم مي ،عقد از نظر كيفيت انشا

در عـين   ؛صحت يا بطالن آن حكم صريحي نداردباره ولي قانون مدني در ،شهرت دارد
  تعليق در نكاح و ضمان را به صراحت باطل اعالم كرده است. ،حال

آن بـودن   ار معامله مطرح شده اسـت، معلـق  قرارداد اختي ربارةيكي از ايرادهايي كه د
بر اراده و تمايـل   زيرا تعهد فروشنده اختيار براي تحقق عقد نهايي منوط و معلق ؛است

خريدار اختيار است. به واقع تعهد فروشنده اختيار مبني بر انعقاد عقد نهـايي معلـق بـر    
فقها از موجبات ابطال در حالي كه تعليق به اجماع  ،راده و انتخاب خريدار اختيار استا

  :رسد عقد است. در پاسخ به اين ايراد به نظر مي
زيـرا قـرارداد مـذكور از دو قسـمت      ؛معلق نيسـت  ،معامله قرارداد اختيار يانشا .1

تشكيل شده است. خود قرارداد اختيار كه تعهد به خريد يـا فـروش در آينـده در برابـر     
آن نيسـت. در   شود و هيچ تعليقي در ميواقع  منجزاً ،است» قيمت اختيار«عوض معلوم 

مربـوط  آينـده   به خريد يـا فـروش در  بودن  بند پايآنچه به تعهد فروشنده مبني بر  واقع
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آيد  مي به وجودصورت منجز و تا پايان مهلت قرارداد در هنگام انعقاد قرارداد ه ب ،است
گيـرد. آنچـه    عهده مي خريدار نيز براي چنين تعهدي قيمت اختيار را منجزاً بر و متقابالً

تحقق  فقطبلكه  ،قرارداد اختيار معامله نيست يانشا يا منشا ،در اين قرارداد معلق است
شود. اين حالـت   انشايي خريدار اختيار مي ةآن است كه منوط به اراد تأثيرعقد نهايي و 

ني آور و مقيـد بـه زمـا    را به صـورت الـزام   آن هدهند دقيقاً شبيه ايجابي است كه ايجاب
ديگـر، وضـع عقـد     عبارتبه ؛ ماند منتظر قبول مخاطب ايجاب مي ،مشخص ارائه كرده

توافق و انشاي عقد منجـزاً واقـع    ،در عقد معلق زيرا ؛شباهتي به عقد معلق ندارد ،نهايي
 ،دشـو  مـي منوط ولي ماهيت و تعهدهاي ناشي از عقد به تحقق حادثه احتمالي  ،شود مي

عمال اختيار از سوي خريدار عقد اصـلي  يار معامله، پيش از ادر حالي كه در قرارداد اخت
بـه ركـن ديگـر (ايجـاب)      ،زيرا هنوز يكي از اركان انعقاد عقد (قبول) ؛شود منعقد نمي

  ضميمه نشده است.
ان بـا  انبرخي از حقوقد ،اوالً ؛اد اختيار معامله عقدي معلق باشدبر فرض كه قرارد .2

 ،اند كه دليل صحيحي بر بطالن تعليق نيسـت  يجه رسيدهر منابع فقهي به اين نتتفحص د
بـه   فقـط حجت باشـد ـ    بارهعقد معلق ـ اگر اجماع در اين  متيقن از اجماع بطالن  قدر

بنـابراين شـامل    ؛)146 و 123 ، ص1355اسـت (گرجـي،   نـاظر  عقود مانند بيـع  برخي 
 ،امـري نـامعقول باشـد    فرض كه تعليق باطـل و  بر ،ثانياً ؛شود قرارداد اختيار معامله نمي

 ،كند ست كه عقالً عقد را باطل ميتيقن آن تعليق در انشاولي بايد توجه داشت كه قدر م
مورد قبـول بسـياري از حقوقـدانان     است ويا اثر عقد امري عقاليي  ولي تعليق در منشا

لق توان گفت انشاي عقد مع نيز واقع شده است. در قرارداد اختيار معامله نيز به يقين مي
 ،ايـن رو  از ؛شـود  درنگ محقق مـي  رابطه مقدماتي و اثر عادي عقد بي و بر امري نيست

بـه اراده و تمايـل خريـدار     ولي تحقق عقد نهايي ،شود حادث مي تعهد فروشنده منجزاً
  د.شو ميمنوط اختيار 
بيع و  همچونناظر بر عقودي  فقط معلق اين حكم ،يرش بطالن عقدفرض پذ بر .3

عقـودي كـه    ، ولـي شوند نمي معلق انشا به صورت عرفاً ،منجز بوده ه ذاتاًاجاره است ك
 سـازد  ند مانند وصيت، سبق و رمايه تعليق بر صـحت آنهـا خللـي وارد نمـي    ا معلق اًذات

قرارداد اختيار معامله را نيز بايد از اين دسته از عقود دانست  .)146 ، ص1355(گرجي، 
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تأسـيس شـده   و براي تحقق همـين هـدف نيـز     كه نوعي تعليق در ذات آن وجود دارد
ديگر، در اين دسته از قراردادها، تعليق اثر عادي عقد اسـت و طـرفين    عبارتبه  ؛است

  بخشند. با درج شرط ضمن عقد چنين اثري را به آن نمي

  بودن معوض .2ـ3
شود. در قرارداد  به معوض و غيرمعوض تقسيم مي ،عدد يا وحدت موضوععقد از نظر ت

 ؛ بنـابراين عـت خـود اسـت   سـب سـود و منف  كن به دنبـال  ياز طرف هريكر معامله اياخت
 به دستنده يانجام معامله در آ يه براك ياريبابت اخت يشه مبلغيد هميار بايدار اختيخر
 يخـواه  ريتسامح و نيت خاست و  يمعاوض يعقد ،ار معاملهيد. پس اختزپردابآورد،  يم
  ست.معنا ين عقد بيان طرفيم

رمعوض ين عقد را از عقود غيچه آثار اار معامله اگريقرارداد اخت بودن عوضم يژگيو
ن قرارداد ين آن، از ايار معامله و عوضياختبودن  قرارداد شيت پيماه يول ،سازد يز ميمتما
ايـن   سـت. يبرخوردار ن يآثار عقود معاوض همةه الزاماً از كاست ممتاز ساخته  يتيموقع

  :برشمرد لذيتوان به شرح  آثار را مي
طـرف   نـد، كامتنـاع  ن از انجام تعهد خـود  يز طرفا يكيگاه  هر يدر عقود معاوض .1

 يعنـ ي سـازد؛ ول و منـوط  كـ موبه انجام تعهـد ديگـري   عهد را  يفايتواند ا يز ميگر نيد
 ،معوض است يار معامله اگرچه عقدي. قرارداد اختكندتواند از حق حبس استفاده  يم
ار يـ دار اختيـ ه خركـ  يرا تا زمانيز ؛حق حبس وجود نداردرسد در آن  ينظر م به يول

ا يـ د يـ ار خريـ . اختكنـد ن پرداخت نياز عوض يكيعنوان  را به» اريمت اختيق«معامله 
 ،ار معاملـه يـ ن قـرارداد اخت يشـود. در واقـع عوضـ    ياعطا نم يبه ومعين  يفروش مال

بـا   رش حـق حـبس  يگونه قراردادها پـذ  نيمال در برابر قبول تعهد است. در ا يكتمل
 ينـاظر بـه اجـرا     حـق حـبس،   ،گـر يد عبـارت به  ؛اصل انعقاد عقد در تعارض است

نه در  يابد، ميت يه پس از انعقاد عقد موضوعكگر است يديكن در برابر يتعهدات طرف
ن ياز طرف يكيعقد  يز چون پس از انشايار معامله نيعقد. در قرارداد اخت يزمان انشا
د تا حق حـبس  يآ ينم به وجودن يطرف يها تقابل تعهد ،تحق اس يذ يگريمتعهد و د

  .يابدت يدر آن موضوع
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د. در كـر  كيـك گر تفيديكد از يت را بايدو وضع ييحق حبس در قرارداد نها بارةدر
را يز ؛ت ندارديحق حبس موضوع ،شود يبورس انجام م يه در بازارهاك ياراتيمورد اخت

دار يـ بـه اراده خر  يه قـرارداد اصـل  كز آنجا ا .بورس است ياپايواسطه معامالت اتاق پا
م يرا تسل ييا ثمن معامله نهاياال كه نامبرده حسب مورد ك يابد تا زماني يار تحقق مياخت
ه در كـ  ياراتياخت بارةدر يد، ولشو ينممكلف تعهد خود  يفايبه اار يند. فروشنده اختكن

دار حـق  يـ خر ياز سـو  ياصلبا اختيار قرارداد  ،شود يخارج از بورس انجام م يبازارها
  ابد.ي يت ميش گفته موضوعيصورت پ حبس به

ت يمعمول نبايـد شخصـ   به طور ،معوض است يار معامله چون عقديقرارداد اخت .2
ت ياشـتباه در شخصـ   ،ن رويـ از ا ؛شـود  طرف معامله در آن علت عمده عقد محسـوب 

االصـول هـر    يعقـود علـ  گونـه   نيرا در ايز ؛در نفوذ معامله ندارد يتأثير ،طرف قرارداد
علـت   ت طـرف معاملـه  يخود است و شخص يمادآوردن سود  به دست به دنبالطرف 

 ار معاملـه بـه  يدر انواع قرارداد اخت ن حال با استقرايد. در عشو يعمده عقد محسوب نم
ه در خارج ك ياراتيشوند با اخت يه در بورس معامله مك ياراتيان اختيد ميرسد با ينظر م

  قائل شد. كيكرند، تفيگ يد معامله قرار ماز بورس مور
بـه  ه كـ معـوض اسـت    يشود، عقد يه در بورس معامله مك يا ار معاملهيقرارداد اخت

افتن به عوض مناسب اسـت  ي ن از انجام معامله دستيزه طرفيهدف و انگ ،معمول طور
ع واقـ  يسانكان يموارد قرارداد م ياريشود. در بس  ينم يت طرف عقد توجهيو به شخص

ارگزاران بـورس  كـ  بـه وسـيلة  را معامالت مزبور يز ؛شناسند يگر را نميديكه كشود  يم
ن معاملـه بـا هـم    يو طـرف  )ا.ا.قـانون بـازار اوراق بهـادار ج    1 ةماد 3 (بند شود يانجام م
 يين قراردادهـا يت طـرف معاملـه در چنـ   ين اشـتباه در شخصـ  يبنابرا ؛شوند ينم رو روبه

 يار از سـو يـ عمـال اخت در صورت ا زيمفاد قرارداد ن ياجراه كنيخصوصاً ا ،معناست يب
  ن شده است.يبورس تضم ياپاياتاق پابه وسيلة دار، يخر

 يز عقـد يـ شـود ن  يخارج از بورس انجام م يه در بازارهاك يا ار معاملهيقرارداد اخت
د يـ نبا يول ،ت طرف در آن علت عمده عقد نيستياالصول شخص يه علكمعوض است 

گاه مالحظات مربوط به شخص طرف عقـد در   چيه در عقود معوض هك ن پنداشتيچن
ن يـ از ا يول ،معوض است يچه عقدار معامله اگريندارد. قرارداد اخت اساسياثر  يتراض



 

 

وق
حق

 
مي

سال
ا

  /
مله

معا
ار 

ختي
اد ا

ارد
 قر

اف
وص

ا
  

75  

عتـاً  يانجامـد، طب  يطول مه ب يآن مدت يه آثار و اجراكاست  يعهد يه قراردادكدگاه يد
احتمال دارد عقد بـر   ،ن روياز ا ؛باشد طرف عقد در آن مؤثررفتار سن و ح ييد توانايبا

علت عمـده عقـد قـرار     ،ت طرفيخاص در او منعقد شود و شخص يتصفوجود  يمبنا
ت يشـود، شخصـ   يمـ  يه ذمه شخص مشغول به انجام عملك يرا در عقود عهديز ؛رديگ

 يهـا  ذمـه  يدر عقود عهد ديگر، عبارتبه  ؛عقد باشد ياصل كتواند محر يطرف عقد م
 .)237 ، ص1412 ،متفـاوت اسـت (خـويي    ،نـان ينان و عدم اطميحاظ اطماشخاص به ل

در  يگـري حتـ  يدر معامالت مهم و بـا ارزش مـورد اعتمـاد باشـد و د     يبسا شخص چه
ذمـه   ؛ بنـابراين برخـوردار نباشـد   يافكـ نـان  يمهم از اعتبـار و اطم ريز و غيمعامالت ناچ

ت باشـد. آنچـه   يـ اهم يداراطرف معامله  يتواند برا يگر مينسبت به شخص د يشخص
ن يـ ا ينـد، فقـدان ضـمانت اجـرا    ك يه مـ يبورس توج از ارات خارجين نظر را در اختيا

  ن عقد است.يسن شهرت و اعتماد متقابل طرفآن بر ح يمعامالت و ابتنا
 ماننـد  يعهد ياز قراردادها ياري، امروزه در بسمذكوررغم نظر به ر است، كان ذيشا

بطالن  باعثز يرد و اشتباه در آن نيگ يد لحاظ قرار نمت طرف عقد موريشخص ،يلكع يب
ه در عقـود مزبـور بـه    كـ  يرسـد در صـورت   ينظر م ن حال بهيشود، در ع ينم يعقد تلق
تواند بـا اسـتناد    يح شود، اشتباه در آن ميعنوان علت عمده عقد تصر ت متعهد بهيشخص

  بطالن عقد باشد. باعث .ق.م 201ماده  به
انعقـاد قـرارداد    يبه سو يامل و گامك يار معامله قرارداديرداد اخته قراكاز آنجا  .3
را يـ ز ؛اسـت  يت هر دو طرف عقد در هنگام انعقـاد آن ضـرور  يوجود اهل ،است يينها

جـاب و قبـول و   يهنگـام ا  نين طـرف يبنـابرا  ؛جانبـه اسـت  دو يتعهد يعقد مزبور حاو
ار يـ ه فروشـنده اخت كندارد  يضرورت يول ،باشند يت قانونياهل يد دارايرش تعهد بايپذ

بـه  فقـط  ار معامله يدر قرارداد اخت يينها را عقديز ؛ت باشدياهل يدارا ،ييهنگام عقد نها
 سـت يار نيـ اراده مجدد فروشـنده اخت  به ابراز يازيشود و ن يار منعقد ميدارنده اخت ةاراد

)Corbin, 1914, P. 657, 663 /  ،87 ، ص1955 ،مـرقس  / 266 ]، صتا بي[سنهوري(. 
جـاب  يا ايـ گو ييات عقد نهايار معامله و توافق بر خصوصيقرارداد اخت ينامبرده با انشا

ول كار مويرا به اراده دارنده اخت ييو سرنوشت عقد نها است ش دادهيعقد مزبور را از پ
 يت ويست و عدم اهلياز نياراده مجدد او ن ،ييتحقق عقد نها يبرا نيبنابرا؛ رده استك
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ار چـون بـه   يـ س، دارنده اختكعسازد. بر يوارد نم ييبه عقد نها يز خللين هنگام نيدر ا
ت باشد ياهل يد دارايد، باينما يخود تصرف م يمتعهد و در امور مال ييموجب عقد نها

ع بـه  يت بـا كيـ از ملمعين  عيه مبكن هنگام است يرا در ايز ؛معامله او باطل است گرنهو
  شود. يع منتقل ميت باكيبه مل يرت مشتكياز ملمعين  و ثمن يت مشتركيمل

  بودن عهدي .2ـ4
ه از كـ  يحقـ  .شـود  به عقد تمليكي و عقد عهدي تقسيم مـي  ،اثر ذاتي آن جهت عقد از

 يحقـ  ،دشو يم يناش يه از عقد عهدك يو حق ينيع يحق ،شود يم يناش يكيعقود تمل
  شود. ناميده مي ينيد

د يـ ار معاملـه را با يـ قرارداد اخت، ينيو د ينيمتعدد حقوق ع يها نظر از تفاوت صرف
است.  اختيار داريخر يبرا ينياز نوع د يجاد حق ماليه موضوع آن اكدانست  يقرارداد
ه كـ  يمتـ يس و با هـر ق كبه هر خود را در هر زمان يياموال و دارا آزاد است يهر انسان

 طبـق تواننـد   ين اشـخاص مـ  يانتقال دهد. همچنـ  يط مقرر قانونيل است، تحت شرايما
ن ياسـت چنـ   روشـن نده تعهد كننـد.  يرا در آ يمباح ياالكا فروش هر يد يرارداد، خرق

نـد.  كدهد تا موضـوع تعهـد را از متعهـد مطالبـه      يگر قرارداد حق ميبه طرف د يتعهد
 يارزش اقتصـاد  يچـون دارا  ،شـود  يله اعطا مـ  متعهد به متعهد يه از سوك ين حقيچن

ه يـ است و چون عل ي، حق مالاست ع شدهاشخاص وض يمال يازهايرفع ن ياست و برا
  است. ينيد ي، حقايگر قابل اعمال است نه بر اشيشخص د

شـود چنانچـه    يد، فروشـنده متعهـد مـ   يـ ار خريار معامله از نوع اختيدر قرارداد اخت
 يمت معلوم و تا زمـان مشـخص بخـرد، آن را بـه و    يرا با قمعيني  دار بخواهد ماليخر

د و محـدود  يـ فروشنده با تعهد خود حـق فـروش خـود را مق    ،ن قرارداديبفروشد. در ا
ط مقـرر در  يرا بـا شـرا  معينـي   ه مـال كـ دهـد   يدار حق ميله به خريوس نيو بد سازد مي

  ند.ك يداريقرارداد از او خر
شـود   يار فروش، فروشـنده متعهـد مـ   يار معامله از نوع اختيدر قرارداد اخت ،نيهمچن

بفروشد، آن را  يمت معلوم و تا زمان مشخصيرا با قمعيني  دار بخواهد ماليچنانچه خر
د و يـ د خـود را مق يـ ز فروشنده بـا تعهـد خـود حـق خر    ين قرارداد نيبخرد. در ا ياز و
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ط يرا با شرامعيني  ه مالكدهد  يحق م ،دار اختياريله به خرين وسيو بد سازد ميمحدود 
  مقرر در قرارداد به او بفروشد.

از نوع موجد حـق   يه عقد عهديار معامله در بازار اوليتر است، قرارداد اخكان ذيشا
از نـوع ناقـل    يه عقد عهـد يار معامله در بازار ثانويه قرارداد اختك يدر حال ،است ينيد

د، توجـه  شو يبار منعقد م نخستين يار معامله برايه اختكه ياست. در بازار اول ينيحق د
ه كـ ن نفـع اسـت   يشود و همـ  يم ون و متعهد حاصليار مدكه از كاست  يبه نفع ياصل
  رد.يگ يرر قرار مكم يها ستدموضوع دادو يثانو يارزش در بازارهابا يعنوان مال به

از  هريـك ار معاملـه در  يدار اختيخر يجاد حق برايا نوعه در ك ينظر از تفاوت صرف
و  يار، منفعت مـاد ياز قرارداد اخت يناش يه وجود دارد، عنصر اصليه و ثانويدو بازار اول

قـرارداد   كيـك بـدون تف  ياريز بسيل نين دليشود. به هم يدار ميد خريه عاكاست  يحق
به جنبه مثبت قرارداد  فقطجاد حق، يا يه و منشأ و مبنايه و ثانويمزبور به اعتبار بازار اول

ف يـ ن مبنـا قـرارداد مزبـور را تعر   يو بـر همـ   انـد  كردهدار توجه يخر يجاد حق برايو ا
ه كـ معـوض اسـت    يعقـد  ،اريعقد اخت«د: يگو يم يليوهبه زح ،مثال عنوان به ؛اند ردهك

 يائيا فـروش اشـ  يـ د يـ رف خرن، حق مجرد و صيمع يافت وجهيدر يفروشنده در ازا
دار) واگـذار  يـ گـر (خر يمت مقـرر بـه طـرف د   يرا در طول مدت مشخص و به قمعين 

بـه   ـار معاملـه   يـ آنچه در قـرارداد اخت  ،بيترت نيبد .)502 ، ص1423(زحيلي، » ندك يم
ا يد يار خريشود، اخت ين مبادله ميعنوان عوض به ـ   آن يگرفتن مبنابدون درنظر يلك طور

  .استآن  يو ماد يدر برابر پرداخت ارزش اقتصادمعين  ييفروش دارا
 انـد  ار معاملـه گفتـه  يـ ه در رد قـرارداد اخت كـ  يسانكل يرسد تحل ينظر م بنابراين، به

در  يدر قرارداد مزبور فروش التزام است و چون التـزام امـر   يه موضوع اصلكآنجا  از«
ح يصح ،)306، ص 1387نيا،  معصومي» (ستيقابل فروش ن يچ صورتيذمه است، در ه

رود، آنچـه موضـوع معاملـه     يار معامله التزام به فـروش نمـ  يرا در قرارداد اختيز يست؛ن
ديگـر، التـزام و تعهـد     عبـارت  به ؛نه خود التزام ،از التزام است يا نفع ناشيحق  ،است

است  ـ  ان موضوع قراردادبه عنو ـيا انتقال اختيار خريد يا فروش   وسيله اي براي ايجاد
قراردادها  قلمرواست كه در  روشنشود.  نفسه موضوع انتقال واقع نمي د فيخوالتزام و 
  تقال آن.نه وسيله ان ،گيرد، موضوع قرارداد است نچه مالك ارزش و دادوستد قرار ميآ
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  بودن قطعي .2ـ5
 يهر دو مورد عقد، به قطع بودن قطعيا ياز دو مورد آن  يكيبودن  يعقود از نظر احتمال

از دو  يكـي ه در تحقـق  كاست  يعقد يشود. عقد شانس يم مي) تقسي(شانس يا احتمالي
 يه در آن روابـط مـال  كـ  يمانند قمار و گروبند ؛ورد عقد احتمال و شانس وجود داردم

ه هـر دو مـورد عقـد    كـ اسـت   ي، عقديدارد. عقد قطع ين به اتفاق و بخت بستگيطرف
  در برابر مبلغ مشخص.معين  معلوم و زميني  عيمانند ب ؛است يشانسريو غ يعادتاً قطع

د يـ ه باكـ سـت  ا نيط عقود معوض اياز شرا يكيقراردادها،  يقواعد عموم براساس
 چه ،عقد طبقه بدانند ك اي گونه اشد، بهبمعين  ،ن در هنگام عقدياز طرف هريكتعهدات 
ن به موضوع يطرف يليشوند. علم تفص يمتعهد م يآورند و بر چه امر يم به دست چيزي

غرر در معاملـه  باعث  ت آنيه عدم رعاك داردت ياهم يا به اندازه ،عقد در هنگام معامله
  د.شو يبطالن عقد م باعثو 

ل غــرري و اختيــار معاملــه را بــه دليــقــرارداد  ،از آنجــا كــه برخــي از نويســندگان
قرارداد مزبور، بدواً بايد شبهه وجود  بودن قطعياثبات  ياند، برا باطل دانستهبودن  قماري

  طرف كرد.قرارداد مزبور را بربودن  غرر و شائبه قماري

  شبهة غرر ينف .2ـ5ـ1
 عصـمت پاشـا،   / 274 ، ص1419(صبري هـارون،   اند ردهكتصور  يخالف آنچه برخبر

ري موضـوع آن غـر  بودن  نيل معلوم و معيقرارداد اختيار معامله به دل ،)138 ، ص1382
ن معامله يطرف يان آن برايجه و پاي، نتداليليه به كاست  ي، عقديرا عقد غرريز ؛نيست

بـه   ؛ان وجـود داشـته باشـد   يـ جه احتمال ضرر و زياز آنها مجهول باشد و در نت يكيا ي
 يكـي  يط انعقاد آن بـرا يت و شرايه وضعكاست  يقرارداد ،يگر، معامله غرريعبارت د

آنهـا   ميـان جاد اخـتالف  يا باعثو  ردبه دنبال دا يان مالياحتمال ز ،ا هر دو طرف عقدي
ار معاملـه در هنگـام   يه عوضين قرارداد اختك يدر حال ،)28 ، ص1387(رفيعي،  شود يم

يـا متعهـد    كمال ،انعقاد قرارداد مزبوردانند با  يقاً مين دقيامالً معلوم است و طرفكانعقاد 
و  ييتحقـق عقـد نهـا    ،خواهند شد. آنچه در قرارداد مزبور مجهول اسـت  يزيبه چه چ
ه اساساً فلسـفه و  ك يحال در ،نده استيار معامله در آيدار اختيخر يار از سوياعمال اخت
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د يـ با پـس  ؛تدار اسيبه خر يارين اختيچن ياعطا ،ار معاملهيجاد قرارداد اختيهدف از ا
امل نسـبت  كت ين با رضايه طرفكپنداشت  يارين اختيجاد چنيعقد مزبور را ا يمقتضا
گر، تراضي طرفين قرارداد اختيار يبه عبارت د ؛اند ه كرده، انعقاد قرارداد را ارادآن به مفاد

در زماني نسـبت بـه انعقـاد     فقط ر شده است كه خريدار اختيارمعامله بر اين مبنا استوا
فروشنده نيز  كرد كه منافع او چنين اقتضا كند.نهايي به قيمت توافقي اقدام خواهد عقد 
  افت داشته است.يدر» اريمت اختيق«بابت چنين اختياري از او عوض  دقيقاً

ان يـ ق سـود و ز يـ مقـدار دق  ،ار معامله نـامعلوم اسـت  يبنابراين، آنچه در قرارداد اخت
 هه همـ كـ  يآنـان، در حـال   يزان تعهدات فعلينه م ،نده استين عقد در آياز طرف هريك

در همـه عقـود    ،ن در هنگام عقدياز طرف هريكان يسود و ز ينبودن قطع معين دانند يم
 رايز ؛وجود ندارد يتفاوت يو قطع يان عقود احتماليمجهت ن يو از ا است وجود داشته

ـ (د سـاز  يعقد را دگرگـون نمـ   يعت واقعيان طبينبودن سود و ز معين ، 1376ان، كاتوزي
  .)124 ص، 1 ج

 شود مين يعقد ناش يار معامله از تعهد اصلين قرارداد اختيطرف يان احتماليسود و ز
د يـ ه بعد از عقـد پد كاست  يا ه معلول واقعهكست، بليو معلول توافق هنگام عقد آنان ن

خـود را از قبـل    يارهـا كقطعـي منـافع    به طـور تواند  يس نمك چيآمده است و چون ه
مـوارد مثـل    برخـي ر همه عقود محتمل است و در د يانين سود و زيند، چنك ينيب شيپ

انـد،   ردهكـ منعقـد ن  يه قراردادك يسانك يو حت هها در مورد هم متياهش قكا يش يافزا
ه بخـت و  كـ دانست  يار معامله را عقد قطعيد قرارداد اختيبا ،بيترت نيسان است. بديك

ن در مقابـل  ياز طـرف  هريـك و تعهـدات   ردن دو عوض آن دخالت نـدا ييتصادف در تع
 براسـاس نـده  يتعهـد فروشـنده در آ   ياجرا يابد، ولي يتحقق م يصورت قطع به يگريد

  ار خواهد بود.يدار اختيان خريسود و ز
قن آن يچنانچه منظور از لفظ غرر، خطر است، قدر متـ  اين، برخي معتقدند  بر  افزون

اگر  يحت نيبنابرا ؛)146 ، ص1355رجي، (گ نندك يه عقال بر آن اقدام نمكاست  يخطر
 يـي عقالريه غكست ين يا گونهه خطر آن ب ،ميواجد خطر بدان يار معامله را قراردادياخت

در مقابـل   تـأمين  يرا نـوع  ين قـرارداد يس، عرف جامعـه انعقـاد چنـ   كعه بركبل ،باشد
در  واقعدر جه جهل است و ي، غرر نتيداند. وانگه يم ييعقال ياركمت و يق هاي نوسان
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م در كـ دسـت   هكـ  يشـود، در حـال   يجـاد مـ  يت اطالعات اياثر فقدان علم و عدم شفاف
ه بـر بـازار عرضـه    كـ  ينترل و نظـارت ك يارهاكمدرن بورس، با توجه به سازو يبازارها

 رايـ ز ؛اسـت  يمنتف ،گونه غرران وجود هركشود، ام ياعمال م  ار معاملهياخت يقراردادها
ل كالشـ  معلـوم و متحـد   ،ديجنس، وصف، مقدار و سررسـ  ران موضوع قرارداد از نظكار

  .شود ين مييتع يرقابت يز در فضايمت آن نيو ق است
هـا،   مشـاركت  .به كلي حذف نشده اسـت » مالاحت«گفتني است، در قوانين ما عامل 

خريد و فروش ميوه نارس بر درخت و به تخمين مقدار، ضمان از دينـي كـه مقـدار آن    
ي حق انتفاع به صورت عمري، صلح دعاوي احتمـالي، جعالـه در   معلوم نيست، بر قرار

زني و بنـدي در تيرانـدازي و شمشـير    ري كه چگونگي آن معلوم نيست، شـرط انجام كا
 آشكار هاي نمونه ،دوانيدن حيوانات سواري، بيمه اموال و مسئوليت و عمر و مانند اينها

وري جامعه يا انگيزه احسـان  ست كه عامل نياز ضرقراردادهاي احتمالي در حقوق ما از
ـ   حتمال در قراردادهاي مزبور را بيگذار وجود اشده است قانون باعث شـمار  ه اهميـت ب
 گونـه مـوارد مصـلحت    گذار در ايـن گويا قانون .)204 ص، 2 ج، 1376زيان، كاتو(آورد 

ييـد زده اسـت.   أهر تو بر آن م است هاي آن ترجيح داده نفوذ معامله احتمالي را بر زيان
  رد.كد مبالغه يب، درباره رفع احتمال و غرر نبايترت نيبد

  معاملة امريكاييقرارداد اختيار  در شبهة غررنفي  .2ـ5ـ2
توانـد از زمـان    دارنـده اختيـار مـي    ،آن طبق، قراردادي است كه معاملة امريكايياختيار 

بر خريـد يـا   انعقاد قرارداد تا سررسيد آن هر زمان كه مايل بود به اعمال حق خود مبني 
كور براي اعمال حق نمايد. وجود بازه زماني مذاقدام فروش مال موضوع قرارداد اصلي 

زيرا قيمت مـال موضـوع    ؛آن را ايجاد كرده استبودن  شائبه غرري ،قرارداددر اين نوع 
قرارداد اصلي در طول زمان در حال تغيير است و دارنده اختيار معموالً زماني حق خود 

نبـودن زمـان دقيـق     تري عايدش شود. پس به دليـل معلـوم  كند كه سود بش را اعمال مي
  رسد. نظر مي هاعمال اختيار، معامله مذكور غرري ب

  كرد: توان به داليل ذيل استناد مي مذكوردر پاسخ به اشكال 
مصاديق غرر به سـه مـورد    استقرا در كتب فقهي معتقدند برخي از نويسندگان با .1
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عوضـين يـا   بـودن   ع معامله، ترديد در قدرت بر تسليم و مجهولترديد در وجود موضو
 99 ، ص1382دوست، علي(بوط به بيع خالصه شده است ابهام در برخي از امور مهم مر

در قـرارداد اختيـار    ،شـود  گونه كه مالحظـه مـي   همان .)39 ، ص1386مقدم،  مصباحي /
 .تسـليم وجـود نـدارد    قـدرت بـر  ترديد در وجود موضوع معاملـه يـا    معاملة امريكايي

حق خريد يا فروش در قبال قيمت اختيار) نيز در هنگام انعقـاد  ( عوضين قرارداد مزبور
شرط اعمال اختيار از زمان انعقـاد قـرارداد تـا    در عين حال، معلوم است.  قرارداد كامالً

چند تا حدودي نامعلوم است، ولي از جمله شروطي كه جهل آن بـه  رسيد آن نيز هرسر
بنـابراين   ؛جهل به يكي از دو عوض شـود، نيسـت   ، باعثز عوضين سرايت كردهيكي ا
غرر در معامالت  ،شده از مصاديق شناخته يك هيچزمان دقيق اعمال اختيار بودن  مجهول

 .آورد نيست و از اين جهت نبايد خللي به قرداد مذكور وارد

بلكـه   ،له نيسـت در معام متضمن غرر ،شرط اعمال اختيار در بازه زماني مشخص .2
مقدس اسالم پذيرش اين ميزان از  پذيرش نوعي خطر در معامله است كه در شرع فقط
تـوان بـه بيـع     مـي  ،براي نمونه ؛استشده و مسبوق به سابقه  در معامالت، پذيرفته خطر

. در بيع خياري يعني بيعي كه براي يكي از طرفين يا هر دو طـرف و  كردخياري استناد 
گرنـه بـه دليـل    و ،مدت اين خيار بايد معلـوم باشـد   ،ر مقرر شده استايا ثالثي حق خي

در بيع خيـاري كـه مـدت     ،ديگر عبارتبه  ؛هر دو باطل است ،وجود غرر شرط و عقد
مايـل   تواند در مدت زمان مقرر هرگاه ل خيار مشخص است، دارنده خيار ميزمان اعما

كنـد كـه انحـالل آن     ه فسخ عقد ميزماني اقدام ب موالًعقد را فسخ كند. نامبرده مع ،بود
در ايـن عقـد نيـز زمـان دقيـق       ،شود گونه كه مالحظه مي او باشد. همان متضمن منفعت

بـودن   دليل مجهـول ه بيع مزبور را ب انولي فقها و حقوقدان ،اعمال خيار مجهول است
 يمعاملة امريكـاي وضعيت قرارداد اختيار  .اند غرري و باطل ندانسته ،زمان اعمال خيار

با ايـن تفـاوت    ،شباهت كامل به بيع خياري دارد ،نبودن زمان اعمال خيار نظر دقيقاز 
در حالي كـه اعمـال خيـار در     ،كه اعمال خيار در بيع خياري براي انحالل عقد است

ولي در هر حال اين دو نهاد حقوقي  ،براي انعقاد قرارداد است ييامريكااختيار معامله 
خيـار رخ   طبـق زمان دقيق اعمال خيار و تمليك و تملكي كـه  بودن  از جهت مجهول

و نفـي   ها گونه ابهام تواند دليل بر پذيرش اين دهد، شبيه يكديگرند و همين امر مي مي
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رف تعيين مدت زمـان  ص ،گونه معامالت در اينشائبه غرر در عقود مذكور باشد. پس 
ند زمان دقيق اعمال حق در مدت هرچ ؛زدايد اعمال خيار، ابهام و غرر را از معامله مي

  مذكور معلوم نباشد.
باطـل  بـودن   دليل غـرري ه ب بيع راگونه كه گذشت، فقدان قدرت بر تسليم،  همان .3
آن بيانگر ايـن مهـم    348ماده  بع فقهي و مواد قانون مدني خصوصاًكند. دقت در منا مي

لـه، قرارگـرفتن   تسليم براي صـحت معام  است كه علت اصلي شرط قراردادن قدرت بر
شود كـه   روشن مي ،گرفتن علت مذكوراست. با در نظر طرف عقدمورد عقد در اختيار 

و  ردبلكه طريقـت دا  ،خودي خود موضوعيت ندارده قدرت بر تسليم مورد معامله ب
گـرفتن مـورد معاملـه در    ي براي تحقق هـدف مـذكور يعنـي قرار   به عنوان راه فقط

اي تسـليم مـورد عقـد از     بنـابراين اگـر در معاملـه    ؛ستااليه يا متعهدله  اختيار منتقل
 ،شخص متعهدله ممكـن باشـد   ةآن به وسيل مولي تسلّ باشد، مقدورمتعهد غير سوي

قق شرط قدرت بر تسليم صحيح و غيرقابـل خدشـه اسـت.    معامله مذكور از نظر تح
ليـل  بـه د  ،شـد اي را كه در آن قـدرت بـر تسـليم نبا    چند فقها معاملههر ،ترتيب بدين
دانند، ولي در عين حال بيعي را كه مشـتري خـود مسـئوليت و     باطل ميبودن  غرري

چنـد ممكـن اسـت    داننـد، هر  م مبيع را بر عهده گرفته است، غـرري نمـي  خطر تسلّ
بنـابراين   ؛كنـد  مگاه نتواند مبيع گمشده يا مسروقه را بيابد و آن را تسـلّ  مشتري هيچ

معـين   عليـه در آن  مسئوليت مشروط ودهپذيرش ريسك معقول در معامالت كه محد
 سازد. باشد، معامله را از حالت غرر خارج مي

قـرارداد اختيـار    ،نبـودن  توان به قياس اولويت غرري مي ،گفته پيشبا توجه به مقدمه 
و خطيـري چـون قـدرت بـر     زيرا وقتي مسـئوليت مهـم    ؛دكررا اثبات  معاملة امريكايي

، شـت ده مشـتري گذا و آن را بر عهكرد ز بايع سلب توان به موجب شرط ا تسليم را مي
زمـان دقيـق اعمـال حـق در     بـودن   اهميتي چون مجهـول  توان خطر كم مي به طور يقين

بـه   ؛شرط ضمن عقد بر عهده متعهد گذاردرا به صورت  معاملة امريكاييقرارداد اختيار 
بيـع را بـر   توان مسئوليت خطر بزرگي چـون تسـلم م   ديگر، اگر در معامالت مي عبارت

، بـه قيـاس اولويـت    نيايدگاه مبيع به تسلم در كه ممكن است هيچ در حالي ،عهده گرفت
زمان دقيـق اعمـال حـق در قـرارداد اختيـار      بودن  اهميتي چون مجهول توان خطر كم مي
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متعهد در هر حال به عـوض مقـرر    ،زيرا در قرارداد مزبور ؛را پذيرفت معاملة امريكايي
 ؛آن در ظرف زماني مقرر مجهـول اسـت   زمان دقيق فقطولي  ،سيددر قرارداد خواهد ر

تري معاملـه را مشـمول   گونه كه شرط تسلم موضوع معامله از سـوي مشـ   بنابراين همان
زمان دقيق اعمال اختيار در قرارداد مزبور، بودن  شرط مجهول مطمئناً ،كند حكم غرر نمي

  سازد. ينممبدل مله را به قراردادي غرري معا

  شبهة قمارنفي  .2ـ5ـ3
اسـت،   ينظم عموم ها مربوط بهن آنيتر مهمه ك گوناگونل يبه دال يحقوق يها نظام همه

 يو مطالبات ناش يدعاو ،ن روياز ا ؛دانند را باطل مي يبند و شرط يبازقمار يقراردادها
  دانند. ز مسموع نميين از آن را

مله و ورود آن به قلمرو معااز جمله قرارداد اختيار  يمشتقه مال يبا توسعه ابزارها
ن قـرارداد  يـ ا ايـ ه آكـ ن است ي، ااست وسته مطرح بودهيه پك پرسشي ،ييحقوق قضا

ب قـانون  ياز تصـو  پـيش س يدر حقـوق انگلـ   ؟ريـ ا خيشود  يعنوان قمار شناخته م به
دربـاره   ياديـ مباحث ز ،)financial service act (FSA) 1986(مصوب  يخدمات مال

ل يـ از مـوارد تما  ياريصحت آن مطـرح بـوده اسـت. در بسـ     و يت مشتقات ماليماه
 قـرار دهنـد  » ين قماربازيقوان«ه مشتقات را تحت شمول كن بوده است يدانان احقوق

ز اصـالح  ين 2000ه در سال كن همه، قانون مذكور يبا ا .)644 ، ص1383(درخشان، 
تقات را از مشـ  روشـني و به است خاتمه داده  باره نيها در ا بحث همةبه  ،شده است

  رده است.كخارج  ين قماربازيقوان
ار معاملـه  ياز ايرادهاي وارد بر قرارداد اخت يكيز يزبان ن سندگان عربياز نو يبرخ

 يان در قرارداد مزبـور احتمـال  يسود و ز دانند و معتقدند يآن مبودن  يرا وصف قمار
برواري، (ود ش يب فرد مينص يحيصحريمت در بازار منافع غير قييتغ براساساست و 

  .)237 ، ص2002
ه ياز جمله تسـو هاي گوناگون  شكل ار معامله در بورس بهياست، قرارداد اخت يگفتن

ه قرارداد ك يابد. زماني يخاتمه م يموضوع قرارداد اصل ياالكل يو يا تحو يحساب نقد
 اينكـه  احتمـال  ،شـود  ينفـع مـ   يه به ذيپا ييل دارايار معامله اعمال و منجر به تحوياخت
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ن فـرض  ين حالـت چنـ  يـ را در ايـ ف اسـت؛ ز يم، ضعينك يرا قمار تلق ين قرارداديچن
 ؛اموال مزبـور بـوده اسـت    كتمل يبرا يقصد واقع ياال داراكننده ك افتيه دركشود  يم
با پرداخت ثمن آن  ع رايع را منعقد و مبيار معامله، بيدر موعد مقرر در قرارداد اخت يعني

ن كـ را مميـ ز ؛نـد ك يشائبه قمار بروز م ،يه حساب نقديسودر ت ، وليافت داشته استيدر
ن يـ ها در بازار باشد. در ا متير قيياز تغ يآمد ناشرد يبر رو يبند شرط ياست شامل نوع

ع و ثمـن،  يـ قبض و اقبـاض مب  يجاه ا فروش خود، بيد ينفع با اعمال حق خر يذ ،حالت
 عبارتبه  ؛رددا يافت ميمتعهد دره را از يپا ييمت روز دارايو ق يمت توافقيان قيتفاوت م

ض مبيع و ثمـن عقـد اصـلي را    ار معامله قصد قبض و اقباياخت  ن قرارداديا طرفيگر، گويد
ن واقعـه  يـ ت ايـ ه با قطعكنند ك يم يبند ها شرط متير قييمحتمل تغ ةواقع بلكه بر ،ندارند
  است. ه قماريشب يزين چيو ا شود ار ميكطلب يگريپول از د ياز آنها مبلغ يكي

د قمـار را از  يبدواً با ،قمار است يار معامله نوعيا قرارداد اختيآاينكه  صيتشخ يبرا
  د.كرسه يار معامله را با آن مقايت قرارداد اختيت شناخت و سپس وضعينظر ماه
مقولـه   يـك ن دو را از يـ ان غـرر و قمـار ا  يـ ل شباهت ميعامه به دل ياز فقها يبرخ
ه كـ گونـه   را همـان يز ؛)269 ، ص1408م، قي ابن / 116ص  ]،ات بي[ه، يتيم ابن(اند  دانسته

از آنها  يكيا ين معامله يطرف يان آن برايجه و پايه نتكاست  يعقد يگذشت، عقد غرر
ان و يـ پا يز دارايـ ن يو احتمال ضرر در آن وجـود دارد. قمـار و گروبنـد   است مجهول 

  نامعلوم است. يعاقبت
 كوجـه اشـترا   ،جه عقدينتبودن  يجهول و احتمالم ،چه از نظر بطالنغرر و قمار اگر

، بطـالن معاملـه   يليند. از نظر تحلا گر متفاوتيديك با هاي گوناگون جهتاز  يول ،دارند
ع و يـ ن بـه مب ير علم طرفيصحت معامله نظ يط اساسياز شرا يكيل فقدان يبه دل يغرر

سـتد  ه بر دادوك ل استين دليبطالن قمار بد هك يدر حال ،م استيثمن و قدرت بر تسل
در معـامالت   در ضمن،ر است. يمغا يو اقتصاد يست و با نظم اجتماعين يمشروع مبتن

ن، رابطـه غـرر و قمـار از نظـر     يـ افزون بر ا .ستين الزاماً انجام قمار نيقصد طرف يغرر
رابطه عموم و خصوص مطلـق اسـت. غـرر اعـم از قمـار       ،يچهارگانه منطق يها نسبت
ه هـر معاملـه   كـ  يدر حال ،ستين يالزاماً معامله قمار يعامله غررهر م ،ن روياز ا ؛است
خـاص   يقرارداد يبرا يعنوان يقمار و گروبند ،بيترت ني. بداستمتضمن غرر  يقمار
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از  يبرخـ ن اسـت در  كـ ه ممكن است يآفر مبهم و خط يتيغرر وضع يو بانام است، ول
  د.يعقود بروز نما

ه در آن عـوض  كـ رد و باخت با آالت قمار عه قمار را عبارت از هر نوع بيش يفقها
نـوع  ز قمـار را هر يـ از حقوقـدانان ن  يبرخـ  .)47 ، ص1410(انصـاري،   داننـد  يباشد، م
) و 551 ، ص1370(جعفـري لنگـرودي،    انـد  ردهكـ ف يدر مقابل عوض تعر يبند شرط
 يه بـاز كـ ا چند نفر ين دو ميااست  يقرارداد ،يگر معتقدند قمار از نظر حقوقيد يبرخ
امامي، ( را به او بدهندمعيني  گران ماليه برنده شد، دكاز آنها  هريكو  كنندخصوص م

  .)210 ، ص1370
 فقـط ه كدانست  يعمل يتوان قمار را از نظر حقوق ي، مگفته پيشف يبا توجه به تعار
عـوض از   را بـال  يمال ين است شخصكآن مم براساسو  است كيبه بخت و شانس مت

رسـد   ينظـر مـ   بـه  ف قمار، يبه دست آورد. با روشن شدن تعرعوض  ا بالي بدهددست 
 رايـ ز ؛باشـد  يبنـد  توانـد قمـار و شـرط    يت نمـ يـ ماه جهـت  ار معاملـه از يقرارداد اخت

  :شود ين دو مشاهده ميان ايل در ميبه شرح ذ يمتعدد يها تفاوت
ـ يبـه م  هريكن قرارداد يمعوض است و طرف يار معامله عقديقرارداد اخت .1 از  يزان

نفـر در آن   يـك معوض است و همـواره  ريغ يعقد ،ه قمارك يدر حال ،برند ين سود مآ
  برد. يان ميگر از آن زيسود و طرف د

 يقمارباز ،ن روياز ا ؛دهد يعامل قمار با انجام آن خود را در معرض خطر قرار م .2
قـرارداد   ياصـل  يردهـا كاركاز  يكـي ه كـ  يدر حال ،ش و اضطراب استيبا تشو همراه
ار معاملـه بـا انعقـاد قـرارداد     يدار اختيز از خطر است و خريپوشش و گر ،ار معاملهياخت
ــذ ــ مصــونخــود را از خطــر  ،وركم ــابرايندارد يم ــاخت ؛ بن ــه اطمي ــانيار معامل و  آور ن

گـر بـا انجـام     مـه يب يـك ز هماننـد  يار نيگر، فروشنده اختيدسوي است. از  بخش آرامش
ار يـ سب سود خود اسـت، پـس قـرارداد اخت   ك تجارت و به دنبال يو فن يمحاسبات مال

؛ رديقرار گ يقمار يتواند مشمول قراردادها يت خطر است، نميريه متضمن مدكمعامله 
ت از يـ ه بـا هـدف حما  كاست  يقرارداد تجار يقرارداد مزبور نوع ،در هر صورت زيرا
  شود. يمنعقد م يتأمينستد دادو
زشـت و   يدمندان جامعه قمـار را امـر  قمار، خر يو قانون يت شرعيافزون بر ممنوع .3



 

وق
حق

 
مي

سال
ا

 / 
سين

د ح
جوا

 
اده
ز

  

86  

ناپسند  يار معامله را امريگاه قرارداد اخت چيو عالمان فن ه ه عقالًك يدر حال ،دانند يمذموم م
ان متخصصـان  يـ انـد. در م  دهيوشـ كار يه آن بسيدر توج ،سكه برعكاند، بل اوردهيبه حساب ن

 يمشـتقات مـال   بـارة ا درآنهـ  يهـا  ند بحث و اسـتدالل يآه فركاست  آشكار يامر نيا يمال
  .)Hudson, 2006, P. 258( و قمار است يبند رف شرطش از صيب يزيمعامله) چ  اري(اخت

 يـك جـه وقـوع   يه در نتكـ ننـد  ك ين توافق مـ يشده از قمار، طرف ف ارائهيتعر طبق .4
تواند از مصاديق  ار معامله نمييه اختك يدر حال ،ا ببازنديرا ببرند  يموضوع محتمل، مال

ه كـ سـت  يار معامله، الزاماً به قصد ايـن ن يدار در انعقاد قرارداد اختير باشد. اقدام خرقما
مـت روز را  يبـا ق  يمـت تـوافق  يند تـا از فروشـنده تفـاوت ق   كر يينفع او تغه ها ب متيق

خسـارت   ،ردكـ ر ييـ ها بـه ضـرر او تغ   متيه اگر احتماالً قكن است يبخواهد. هدف او ا
ندارد.  ييعنصر خسارت اصالً جا ،ه در قمارك يدر صورتجبران شود،  يوارده تا حدود
جاد قرارداد يا يه براك يرات تجاركو مذا يگذار متيمستدل ق يها روش در عين حال،

 عبـارت بـه   ؛نـد كار معامله را مشمول قمـار  ياخت دتوان يشود، نم يار معامله انجام مياخت
و  ياضيبر محاسبات ر يه مبتنكنده بازار يسب سود از نوسانات محتمل آكانتظار  ،گريد

سـب  كو انتظار  يكير در تاريه به منزله پرتاب تكتواند همانند قمار  ياست، نم ياقتصاد
  ).Hudson, 2006, P. 260( سود است، باشد

توافـق   تـر  پيش ،فتدبياتفاق معيني  د در دورهيه باك يا حادثه بارة نوعدر ،در قمار .5
ه ك يدر حال ،دا بازنده شوين است برنده كن حادثه ممشود و طرف قرارداد با وقوع آ يم

ار يـ ه قرارداد اختك يا ست. در خالل دورهين يبروز حادثه قطع ،ار معاملهيدر قرارداد اخت
اتفاق  و گاهي فتدين است اتفاق بكممگاهي ها  متير قييتواند اعمال شود، تغ يمعامله م

ن است اعمال شـود و  كر معامله ممايها، اخت متير مطلوب قييدر صورت تغ يحت .فتدين
ه بـه او اعطـا   ك ياريار با توجه به نوع اختيدار اختيخر ،در هر حال ولي ،اعمال نشود يا

 يعالوه بر پـول  ،عالوه، اگر قمارباز برنده شود ار را بپردازد. بهيمت اختيد قيبااست شده 
 يگونه خسـارت  چيز بدون تحمل هيپول اضافه ن يه خود در وسط گذاشته است، مقدارك
دار يـ گز به خر هر» اريمت اختيق« ،ار معاملهيه در قرارداد اختك يدر حال ،ندك يافت ميدر

ر ار مزبـو يـ نـد و اخت كار خـود را اعمـال   يـ ه اختكـ  يشود. فقط در صـورت  يپس داده نم
  دارد. يافت ميزان ارزش آن وجه نقد دريبه م ،باشد» ارزشبا«
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گر يديكص عقود و معامالت از يز و تشخييمت يبرا كران، قصد، ماليدر حقوق ا .6
تـوان   يار معامله از انعقاد آن قصد قمار ندارند، نمـ ين قرارداد اختيه طرفكاست. از آنجا 

ن قاعـده تـا   يز همـ يس نيرد. در حقوق انگلك يتلق يبند را قمار و شرط ين قرارداديچن
ر حقـوق  معتقـد اسـت: د   يحقـوق مشـتقات مـال    اتيداز اس يكياست.  يجار يحدود
و بـا هـدف    يت و بدون تبانيسن نن با حيطرف ميان يه مشتقات مالك يس در حالتيانگل
 .Hudson, 2006. P( و باطـل نخواهـد بـود    يبنـد  شود، شرط يمنعقد م يواقع يتجار

 يبنـد  ا شرطيو  يبازن، قرارداد را به عنوان قمارياز طرف يكي فقطن، اگر يهمچن). 259
محسـوب نخواهـد شـد.     يبنـد  ا شـرط يـ ، قمـار و  يقـرارداد ن يچنـ  ،ه باشدكردمنعقد 

ن قصـد  يـ ا يول ،اند داشته يبند ا شرطين قصد قمار و يه طرفك يب، در صورتيترت دينب
ل ندهد، قرارداد منعقده قمار كيقرارداد را تش يو جوهره اصل باشد يعنصر تبع يك فقط

  .)(Hudson, 2006: 259 نخواهد شد يتلق يبند و شرط
ز و تفـاوت  يار معامله و قمـار تمـا  ياخت ميانه كآنجا ، از گفته پيشه مراتب با توجه ب

ان يـ م يز جـد يه وجوه تماكستند، بليتنها همانند ن ن دو قرارداد نهيوجود دارد، ا ياساس
  سازد. يگر را دشوار ميديكسه آنها با ين دو، مقايا

  بودن فوري .2ـ6
 يد، به مسـتمر و فـور  مورد آن دار يه عامل زمان در تحقق اجزاك ياثر جهتعقود از 

ن انتخـاب  يه طـرف ك يا مورد عقد در لحظه ياجزا همه ،يعقود فور شود. در يمم يتقس
د يـ ه باكـ است  يا موضوع معامله به گونه ،در عقود مستمر يد، ولشو يجاد ميا ،اند ردهك

 يو عقد اجاره عقـد  يفور يعقد ،عيعقد ب ،مثال يبرا ؛ابديتحقق معين  در طول مدت
، يدر عقد فور .)84 ، ص1، ج 1376كاتوزيان،  / 98 ، ص1377 مستمر است (شهيدي،

و زمـان   شـود  ين مييو مستقل از زمان تع يست. موضوع عقد فورين يزمان عنصر اصل
مـورد   ـ  ن موضـوع عقـد  يـي نـه تع  ـعقد   يعنوان زمان اجرا و به يصورت فرع در آن به

ه موضـوع  كـ است  ي، زمان عنصر اصلمستمر ه در عقودك يدر حال ،رديگ يتوجه قرار م
ن كـ گرفتن زمـان مم گونه از عقود جز با در نظر نيتصور ا ؛ بنابراينندك يممعين  عقد را

  .)81 ، ص1382سنهوري، ( ستين
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 ياجـزا  همـه را يز ؛دانست يفور يد عقديار معامله را بايدگاه، قرارداد اختين دياز ا
ه كـ عقـد   يشود و موضوع اصل يمحقق م ،نندك  ين اراده ميه طرفك يا مورد آن در لحظه
به محض انعقـاد عقـد    ،ا فروش در برابر پرداخت عوض آن استيد يهمان تعهد به خر

ز بدون يار معامله نيدار قرارداد اختيخر يا فروش برايد يالً حق خرĤو م شود يحاصل م
نـده  يحـق در آ ن يـ ا يعمـال و اجـرا  چنـد ا ابد، هري يارتباط به عامل زمان فوراً تحقق م

من، ؤمـ ( رسـد  عقد مذكور صحيح به نظر نميبودن  مستمر اعتقاد به نيبنابرا ؛دشو محقق 
ن يتعهدات طرف ستيالزم ن ،شمار رود به يفور يعقداينكه  يبرا ؛ زيرا)53 ، ص1382

ارتباط موضوع  ين دو گروه در چگونگيز اييار تميدرنگ پس از توافق اجرا شود. مع يب
ن حـال  يو در عـ  اشـد ا معلـق ب يـ موجل  ين است عقدكمم ؛ بنابراينتعقد با زمان اس

ز يموضوع تعهد مستقل از زمان است و اگر عامل زمان ن ،يز باشد. در عقد فورين يفور
ن خـود موضـوع   ييتع ياست، نه برا آن ين وقت اجراييند، از لحاظ تعكدر آن دخالت 

ار حـق  يـ دار اختيـ ه خركـ شود  يق ماگر تواف ييار معامله اروپايدر قرارداد اخت عقد. پس
اگـر توافـق    معاملة امريكـايي ار يا در قرارداد اختيند و كخود را پس از سه ماه اعمال 

ل بود حـق خـود را اعمـال    يگاه ما هر ،ار، ظرف مدت سه ماهيدار اختيه خركشود  يم
 فقطبلكه  ،سازد يمزبور را دگرگون نم يقراردادها بودن فوريت ين شروط ماهيند، اك

ه كـ اسـت   يگونه مـوارد ظرفـ   نيزمان در ا ،واقع دراندازد.  ير مياعمال حق را به تأخ
 ياجرا ياثر عامل زمان و چگونگ ين حالتيد در آن انجام شود. در چنيموضوع عقد با

ن، يـ ند. افزون بـر ا ك يدارد و آن را تابع قواعد عقود مستمر نم يتعهدات چهره عرض
گذار است،  مت آن اثرين قييار معامله در تعيارداد اختد قريو سررس خ انقضايچه تاراگر
ا يـ د يه همان تعهد به خركعقد  ياجزا يعت و تحقق فوريدر طب يتأثيرن امر يا يول

مـت  ين قييز در تعين يگريرا عوامل ديز ؛ندارد ،است آن يفروش در برابر ارزش ماد
و مستمر را  يبه فورم عقود يتقس در واقعان حقوقداناز  يبرخ در ضمن،عقد مؤثرند. 

جعفـري  ( داننـد  يمـ  يعقـود را فـور   همـة قق اثر اند و تح رفتهينپذ يدر حقوق اسالم
  .)27  ، ص1380لنگرودي، 

د اصـل را بـر   يـ با ،د شـود يـ ترد يعقـد  نبودا مستمريت يگفتني است، اگر در فور
 در عقود حاكي از اين واقعيت اسـت كـه اثـر    را استقرايز ؛ت تحقق آثار آن دانستيفور
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دارنـد. پـس در    ييشود و عقود مستمر جنبه اسـتثنا  يظاهر م يصورت آن عمده عقود به
ه نقـش زمـان در آن   كـ دانست  يار معامله را عقد فوريد قرارداد اختيز باين كموضع ش
  .نيستننده موضوع عقد ك نييو تع رددا يجنبه فرع
را  يچنـد  يعملد يو مستمر فوا يم عقود به فوريان بر تقسحقوقدان ،ر استكان ذيشا

منطبـق   يار معامله بـا آثـار عقـود فـور    يز آثار قرارداد اختين منظر نياز ا .اند مترتب ساخته
اميـري  (شـود   ين آنها اشـاره مـ  يتر مهماز  برخينمونه به  يبرا ؛نه آثار عقود مستمر ،است
  :)83  ، ص1382سنهوري،  / 85 ص، 1 ج، 1376كاتوزيان،  / 63 ، ص1353مقامي،  قائم

ند ك يت مياثر بطالن به گذشته سرا ،ار معاملهيقرارداد اخت همانند ير عقد فورد .1
ن اسـت قـرارداد بـه    كدر عقد مستمر مم يول سازد، مياثر  يو عقد را از زمان انعقاد ب

 را بازگشـت بـه آنچـه اجـرا شـده     يز ؛نده باطل باشديعقد در آ ينسبت به اجرا يعلت
  ست.ين نكمم است،
ان يتعهد پا يدارد و اثر عقد با اجرا يتعهد جنبه تبع يمان اجراز ،يدر عقود فور .2

 يدر اجرا ،شده استمعين  تعهد ياجرا يه براك يدر عقود مستمر، مدت يول ،رديپذ يم
ه آثار عقد خاتمه يافتـه  كرد كتوان ادعا  يآن نم يش از انقضايم دارد و پيتعهد اثر مستق

ه نوعـاً  كـ ز يـ ار معاملـه ن يـ . در قرارداد اخترده استكا متعهد به تعهد خود عمل ياست 
دار يـ و خر رددا يفرع ةعامل زمان جنب ،شود يمبادله م معاملة امريكاييار يصورت اخت به
ار خـود را  يـ اخت ،ل داشـت يـ گـاه تما  هر ،ديتواند از زمان انعقاد عقد تا سررس يار مياخت

ن يـ فا و ديتعهد خود را ا ز تبعاًيفروشنده ن ،ارين اختياست با اعمال ا روشن كند.اعمال 
ز يـ ن ييار معاملـه اروپـا  يـ د. در اختشـو  يبه زمان ساقط مـ  يگونه وابستگ چيبدون ه يو

 آن ين وقـت اجـرا  ييعامل زمان از لحاظ تع يول ،گردد يفا ميد ايچه تعهد در سررس اگر
  ن خود موضوع قرارداد.ييخاطر تعه است، نه ب

انحـالل عقـد    باعـث  شود معموالً يعهد مت يموقت مانع اجرا به طوره ك يحوادث .3
د موضوع تعهد (بـه نحـو وحـدت    يتعهد ق ي، اگر مهلت اجرايشود. در عقود فور ينم

داشـته   يد و اگر جنبه تبعـ شو يسقوط تعهد م باعث يلكبه آن  يمطلوب) باشد، انقضا
ر ب ون عالوهيندارد و مد تعهد يفايدر ا يتأثيرچ يمدت ه يانقضا ،باشد (تعدد مطلوب)

ـ  ،نـد كز جبـران  يتعهد را ن ير در اجراياز تأخ يناش  انيد زيعهد با يفايا در عقـود   يول
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از اثـر   ين موضوع تعهد است، گذشت زمـان قسـمت  ييمستمر، چون عامل زمان ميزان تع
مثال، اگر آپارتماني  به طور ؛ستيرا زمان گذشته قابل جبران نيز سازد؛ يم يعقد را منتف

 ،ر شـود يجره سه مـاه تـأخ  أن مستيم عيدر تسل يول ،داده شودسال اجاره يكمدت  يبرا
ن مـدت در  يا كتوان موجر را به تدار يشده محسوب است و نم ن مدت تلفيمنفعت ا

  رد.كنده مجبور يآ
 يرا اجـزا يـ ز ؛اسـت  يه عقود فـور يز شبين يژگين ويار معامله از نظر ايقرارداد اخت

ابـد تـا بتـوان بـروز مـانع موقـت در       ي يزمان تحقق نم يتعهد فروشنده در آن، در اجزا
 يفـور  يار معامله عقـد يدانست. قرارداد اخت تعهدت يمكدر  تأثير باعثتعهد را  ياجرا

وحـدت مطلـوب مـورد توافـق واقـع       طور آن به يه موضوع تعهد و زمان اجراكاست 
  گردد. ين ميسقوط دباعث  يلكه طور ه گذشت زمان بك يا شود، به گونه يم

ه يـ ن نظريـ ا طبـق عقـود مسـتمر مصـداق دارد.     همة بارةدر ينيب شيدم په عينظر .4
ه كو فاحش رخ دهد  يرات ناگهانييبعد از عقد تغ يچنانچه در اوضاع و احوال اقتصاد

ن عقد ياز طرف يكيتعهدات  يجه اجراينبوده است و در نت ينيب شيدر هنگام عقد قابل پ
ـ  ،ا انحالل عقد دهـد يل يه تعدم بكح ،تواند حسب مورد يد، دادگاه مشودشوار  در  يول

  اربرد دارد.كعقود موجل  بارةدر فقطه ين نظريا يعقود فور
ه تعهد فروشـنده در آن موجـل   كاست  يفور يز چون عقديار معامله نيقرارداد اخت

چنانچـه   بنابراين ؛دكراستناد  ينيب شيه عدم پيتوان همانند عقود مستمر به نظر ياست، م
توان متعهد قرارداد اختيارمعامله را  و از حد انتظار فراتر رود، نمي شتغييرات قيمت فاح

زيـرا متعهـد در    ؛بينـي كـرد   يا فروش با قيمتي نامتعارف و غيرقابل پـيش وادار به خريد 
بيني كرده  ت را در حدود متعارف و معقول پيشميزان تغييرات قيم ،هنگام انعقاد قرارداد

توان متعهد را ملزم  بنابراين نمي ؛ز پذيرفته استرا نيو تعهد نسبت به همين ميزان است 
به امري دانست كه به دليل تغييرات فاحش قيمت مال موضـوع قـرارداد اصـلي، مـورد     

اين موارد انگيزه اصلي تراضي كه همان تغييرات متعـارف   قصد او واقع نشده است. در
متعهـد قصـد او بـه    مسئوليت قراردادي  أديگر، منشعبارت به  ؛شود است، مخدوش مي

اي را  بنابراين هيچ تعهـد و وظيفـه   ؛ر پذيرش انجام تعهد قراردادي استهنگام قرارداد ب
توان بيرون از حدود تعهد و شعاع اراده به او تحميل كرد. توجه متعهـد بـه هنگـام     نمي
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مسـئوليت ارادي او بـه    )تعهد و حدود آن (تغييـرات قيمـت   به موضوع ،انشاي قرارداد
د و به همان ميزان تغييـرات قيمـت كـه مـورد توجـه و اراده او بـوده اسـت،        همان تعه

تعهد ناشي از تغييرات فاحش قيمت مال موضوع قرارداد اصلي  ؛ بنابراينكند محدود مي
توان بر فروشـنده قـرارداد اختيـار     ـ نمي  است را ـ بدين دليل كه مورد قصد واقع نشده 

  معامله تحميل كرد.

  بودن مغابني .2ـ7
. در شـود  تقسـيم مـي   يو مسـامح  يمغابنهدف و انگيزه مادي طرفين به  براساسقود ع

زه يـ انگ ،يعقـود مسـامح  در س، كعبـر  .اسـت  ييجوسود ،هدف اشخاص يمغابنعقود 
بان يرخواهانه پشـت يو خ يمعنو يا زهيه انگكبل ،ستين ياز دو طرف آن ماد يكيم يمستق

  .)183 ، ص1379ن، قنواتي و همكارا(آن است 
د قـرارداد  يـ ن بايقـ يسته شود، به يار معامله نگريدگاه به قرارداد اختين ديانچه از اچن

سـب سـود   كن در آن يطـرف  يم و اصـل يزه مسـتق يه انگكدانست  يمغابن يمزبور را عقد
مزبـور را   يانـواع قراردادهـا   همـة د يـ با ،ن رويـ از ا ؛شتر نسبت به طرف مقابل استيب

  دانست. يمغابن
مترتب  يو مسامح يم عقود به مغابنيرا بر تقس يآثار متعدد انحقوقدانهان و يفق
توانـد واجـد    يمـ  ،اسـت  يمغابن يار معامله عقديقرارداد اختاينكه  اند. نظر به ساخته
  :ل باشديآثار ذ
دو عـوض عقـد اخـتالف     يان ارزش اقتصـاد يـ گاه مار معامله هريدر قرارداد اخت .1

تواند عقد را بـه   يده است، ميان ديگاهانه زن امر ناآيه از اك يطرف ،فاحش موجود باشد
 ند.كخ ار غبن فسياستناد خ

ت طـرف عقـد   يبر مغابنه است، اصـوالً شخصـ   يار معامله چون مبتنيقرارداد اخت .2
 ؛شـود  يبطالن آن نم باعثاشتباه در طرف عقد ؛ بنابراين ستيل عقد نكيعلت عمده تش

برسـد   سكـ ن سود از هر ياست و ا سب سودك ،زه دو طرفيگونه عقود انگ نيرا در ايز
  ند.ك ينم فرقيآنها  يبرا

ان يـ ان اختالف و نزاع مكام  است، يمغابن يار معامله عقديه قرارداد اختكاز آنجا  .3
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ن و يد نسبت به رفع غرر از عوضين بايطرف ،ن روياز ا ؛نده فراهم استين آن در آيطرف
ار يـ ه قرارداد اختكنند. از آنجا ك نسبت به آنها در هنگام عقد تالش يليحصول علم تفص

اسـت، شـروط عقـد     يساختن عقـد اصـل    يينها يسوه ب يو گام يمقدمات يمعامله عقد
ار معامله يپس از انعقاد قرارداد اخت رايز ؛ت شوديد رعايز باين قرارداد نيع) در اي(ب يينها

ار يـ ار اختديـ ار (خريـ ل صاحب اختيع) جز ابراز تماي(ب ييتا تحقق و وصول به عقد نها
انعقاد عقـد   يبرا يجاب و قبولياگر قرار است ا يو حت دهد يرخ نم يگريمعامله) امر د

رد. پس يصورت پذ ييتوافق ابتدا يد بر مبنايلزوماً با يين قصد انشايواقع شود، ا يينها
ن يبنـابرا  ؛ساختن آن فـراهم باشـد   يو قطع ييدن به عقد نهايرس ياست راه برا يضرور
 يان اصـل كـ ه عمـدتاً همـان ار  كد موضوع تعهد خود را يار معامله بايد اختن قراردايطرف

 يقانون مدن 101ماده  1ن مطلب بند يد اييسازند. در تأمعين  است، معلوم و ييعقد نها
ن معامله به استناد آن به انعقاد ياز طرف يكه هرك يتوافق« :دارد يمقرر م بارهن يمصر در ا

عقـد   يمسـائل اصـل   ينمودن تمام نند، جز پس از روشنك يمنده تعهد يدر آمعيني  عقد
م، كـ ن حيا». گردد ينند، منعقد نمكد به وقوع عقد اقدام يآن با يه طك يور و مدتكمذ
 ييبه واسطه تعهـد بـه معاملـه و توافـق ابتـدا      ييشدن به عقد نها يكنزد يجه منطقينت

 ،وصـف  ،جـنس  بـارة ن درياسـت طـرف   يضرور ،ع استيب يياست. پس اگر عقد نها
ـ كع و ثمن آن توافق يمقدار ب ت اسـت،  كشـر  ييمثـال، عقـد نهـا    ه عنـوان نند و اگر ب
، 1382(سـنهوري،   دشـو ا توافق كاز شر هريكو سهم  ياست بر مؤسسه مال يضرور
ار يـ قـرارداد اخت  ،ن موضوعات توافـق حاصـل نشـود   يا بارهگاه درپس هر .)149 ص

دو موضـوع اسـت:    يار معامله داراياد اختقرارد در عين حال،د. شو يمعامله منعقد نم
در مقابـل   ،نـده يبـه ثمـن مشـخص در آ   معين  معلوم و يا فروش ماليد يتعهد به خر
ار معاملـه در مقابـل   يـ دار اختيـ خر نيبنـابرا  ؛ار)يمت اختين تعهد (قيا يپرداخت بها

ار يـ را بـه فروشـنده اخت   آن يبهـا  ،آورد يم به دست يه در انجام معامله آتك يارياخت
 ؛االكـ نـه   ،معمول همان پول اسـت  به طور» اريمت اختيق« ينونكپردازد. در عرف  يم

زان آن ين آن در قرارداد و تعادل مييلزوم تع ،»اريمت اختيق«ته در كن نيتر مهمن يبنابرا
  آورده است. به دستدار يه خركاست  ياريبا ارزش اخت
معلوم  يا فروش ماليد يبه خر ار معامله تعهد فروشندهيگر در قرارداد اختيموضوع د
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ا فـروش  يـ د يـ خر يدار بـرا يه خركاست  يارياخت ،گريده عبارت ا بينده يدر آمعين  و
ن تعهـد و  يچنـ بـودن   نيآورد. بـه منظـور معلـوم و معـ     يم به دستمعين  معلوم و يمال
بـا چـه   ، يا فـروش چـه مـال   يد يار خريه اختكد كرن ييد تعيز از غرر بايو پره يارياخت
  شود. يار معامله واگذار ميدار اختيبه خر و با چه ثمني يخصاتمش

ن يـي ، تعنده اسـت يدر آ يعيار معامله ناظر به انجام بيچون قرارداد اخت افزون بر اين،
را عامل زمـان  يز ؛است يضرور ،منعقد شود ييد عقد نهايه در طول آن باك يمدت زمان

بـه   ؛گذار استتأثير ،دهد يار معامله ميدار اختيه به خرك ين ارزش معامله و حقييدر تع
ه در طـول  كاست  يمدت زمان» ار معاملهياخت« يگذار متياز عوامل ق يكي ،لين دليهم
، 1383درخشـان،   / 342 ، ص1384(هـال،   شـود  يار معامله اعمـال مـ  يقرارداد اخت ،آن
 »اريـ مـت اخت يق«ابهـام در   باعـث تنهـا   ن مـدت نـه  ين اييپس ابهام و عدم تع .)223 ص
ران بـا  يـ سـازد. در حقـوق ا   يز مجهول مـ يرا ن يع آتيثمن ب يه ارزش واقعكبل ،شود يم

مـدت  بـودن   ه سرنوشت آن به علت مجهولك يا بطالن معامله كاستفاده از وحدت مال
ه زمان وقـوع  ك يا ار معاملهيتوان قرارداد اخت يم ،).ق.م 401 ةست (ماددايار شرط ناپيخ

از  ؛اطـل دانسـت  معاملـه ب بودن  يغرر دليلز به يد را نآن مشخص نشده باش ييعقد نها
از  يكـي ار يـ توانـد بـه اخت   يع نمـ يمعتقدند، مهلت وعده ب يخالف آنچه برخن رو، بريا

ه كمصر  يقانون مدن 101ماده  در .)386 ، ص1، ج 1376كاتوزيان، (ن شود يين تعيطرف
شـرط   ،اريـ ت اعمـال اخت ن مـد يـي ز تعيفرانسه اقتباس شده است نقانون مدني از  عموماً
  .دانسته شده است هاييقرارداد چنين صحت

  (حسب مورد) بودن يفاتيا تشري ييرضا .2ـ8
م يتقسـ  يفاتيا تشـر ي) ي(قصد ييت اراده به رضايخالقبودن  ا مشروطيعقد از نظر آزاد 

 ،)86 ، ص1377انـد (شـهيدي،    دهيـ نام» يقصـد «را  آن يه برخـ ك ييشود. عقد رضا يم
وقوع و اعتبـار   يبرا ،ن روياز ا ؛شود يرف توافق دو طرف واقع مبه صه كاست  يعقد
 ،ست. در مقابـل يم مورد معامله نيا تسليالفاظ مخصوص  ، يفات صوريبه تشر يازيآن ن

صـحت   يبـرا  يط اساسيشرا همهه عالوه بر لزوم اجتماع كاست  يعقد يفاتيعقد تشر
  .است يفات صوريازمند به تشريمعامله، اعتبار آن ن
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خارج از بـورس   يه در بازارهاك يا ار معاملهياخت يبايد قراردادها از اين ديدگاه
ن و يطـرف  يرف تراضانعقاد آن ص يرا برايز ؛دانست ييرضا يعقد ،شوند يمنعقد م

ـ  ،اسـت  يافكـ صـحت معـامالت    يط اساسـ يت شـرا يرعا ار يـ اخت يقراردادهـا  يول
ه كـ دانسـت   يفاتيتشـر  يد عقـد يـ شـود را با  يه در بازار بورس منعقد مك يا معامله
شورها كاز  هريكه بازار بورس كرا  يفاتيتشر همه ندا لفكانعقاد آن م ين برايطرف
د يثبت سفارش خر روشفات عبارت است از ين تشريند. اكنت ياند، رعا ردهك مقرر

جـاب و  يا روشق الزم، يپرداخـت، سـپردن وثـا    روشارگزار، كـ ا فروش، انتخاب ي
ل عقـد شـرط   كدر عقد مزبور صـورت و شـ   نيبنابرا است؛د عقد قبول و زمان انعقا

باطـل اسـت،    ،ل مورد نظر بـورس را نداشـته باشـد   كه شك ياست و توافق وقوع آن 
  نند.كز به آن اقرار يچند دو طرف نهر

  (حسب مورد) بودن يليا تحمي يآزاد، ارشاد .2ـ9
ـ  يط اقتصـاد يشـرا  يو عدم تسـاو  يعقد از نظر تساو بـه عقـد آزاد،    نيطـرف  يو روان

ت اراده، دو طـرف عقـد   يـ مكاصـل حا  براساس .م شده استيتقس يليا تحميو  يارشاد
و  يط اجتمـاع يشرا يول ،نندكگو و توانند آزادانه درباره حقوق و تعهدات خود گفت يم

 ياز عقود را امـر  يبرخقواعد مربوط به  قانونگذاره كجامعه باعث شده است  ياقتصاد
ه دو طرف فقـط  كخاص است  يار داراي ساختار حقوقكقرارداد  ،لمثا رايب ؛دكناعالم 

دسته از عقود را بـه   نيا نند.كارچوب تنظيم هحق دارند روابط حقوقي خود را در آن چ
آثـار و  بـودن   و به لحاظ ثابت يشود، عقود ارشاد يله دولت ارشاد ميبه وساينكه  اعتبار
  .)111 ص، 1 ج، 1376 اند (كاتوزيان، دهينام» ياعمال شرط«ط آن يشرا

  شـده در بـازار   ار معامله ارائهيار معامله به اعتبار نوع بازار به دو نوع اختيقرارداد اخت
ن يـ شـود. از ا  يم مـ يورس تقسـ خارج از ب يشده در بازارها ار معامله ارائهيبورس و اخت

 يحـال  اسـت، در  يارشاد يقرارداد ،شود يه در بورس ارائه مك يا ار معاملهياختدگاه، يد
را يـ ز ؛آزاد اسـت  يقرارداد ،دشو يخارج از بورس ارائه م يهاره در بازاك ياراتيه اختك

تابع ضـوابط اسـتاندارد    ،شود يه در بورس ارائه مك يا ار معاملهياخت يط قراردادهايشرا
ت و يـ مكتنها  ن بازار نهينند. در اكت يقاً آن را رعايد دقين معامله بايبورس است و طرف
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ان كـ ن اميو طرف شوند مين ييش تعياز پ يمت توافقيار و قيمت اختيق ،هيپا ييحجم دارا
ـ يد قرارداد نيو سررس خ انقضايه تاركآن را ندارند، بل بارةره دركمذا له بـورس  يوسـ ه ز ب
ن يطـرف  خارج از بـورس،   يس، در بازارهاكعبر شود. يل ميگران تحم ن و بر معاملهييتع
  ند.كنن ييگر تعيديكم با يمستق يگوو و در گفت انهدط قرارداد را آزايتوانند شرا يم

  نتيجه و پيشنهاد
 ،اند قرارداد اختيار معامله وارد كردهكه فقيهان و نويسندگان عامه بر  هايي شكالرغم ا به

چـون   هـايي  اشـكال  اقبال نيست وو احتمالي و وابسته به بخت  ،قرارداد مذكور شانسي
بـا توجـه بـه     بنـابراين  ؛مزبـور موضـوعيت نـدارد   د بودن در قراردا بودن و قماري غرري

ايـن قـرارداد را از جملـه     ،توان با اتكا بر عمومات فقهي مي نبودن عناوين عقود حصري
  حساب آورد. و معتبر بهعقود صحيح 

طور كلي بدون وابسـتگي بـه بـازاري     هب ـاز نظر اوصاف، قرارداد اختيار معامله را  
معوض، عهـدي، فـوري، قطعـي و مغـابني دانسـت.      بايد عقدي الزم، منجز،  ـ  خاص

داراي وصف تشريفاتي و ارشـادي   ،شود اختياراتي كه در بورس معامله ميضمن،   در
شود، رضـايي و آزاد   ولي اختياراتي كه در بازارهاي خارج از بورس معامله مي ،است

 همـة اً از آيد. در عين حال بايد توجه داشت، قرارداد اختيار معاملـه الزامـ   به شمار مي
ـ ديگـر  عقـود   درگفته به طور معمول  نتايجي كه اوصاف پيش دنبـال دارد، پيـروي   ه ب

كور عقدي مقدماتي و گامي در جهت انعقاد عقد اصلي و بـا  ذزيرا قرارداد م ؛كند نمي
  است.موضوعي خاص 

اخـص) در اقتصـاد و بـازار     طورنظر به فوايد و نقشي كه قرارداد اختيار معامله (به 
اعـم) در   طوري كه قراردادهاي مقدماتي (به تأثير ،كند و همچنين كشور ايفا مي ةسرماي
گونـه   ارد، تبيـين اهـم اصـول حـاكم بـر ايـن      رسيدن مطلوب قراردادهاي نهايي دبه ثمر

داد اختيـار معاملـه در   قـرار كـه  اين خصـوص  بـه شود.  قراردادها به قانونگذار پيشنهاد مي
معامالت آن در سطح محـدودي   1387از سال  ،سازمان بورس كشور به تصويب رسيده

  .آغاز شده است



 

وق
حق

 
مي

سال
ا

 / 
سين

د ح
جوا

 
اده
ز

  

96  

  
  
  

  منابع
  .]تا يب[ه، يالمحمدة السن ة قاهره: المطبع ه؛يالفقه ة  يالقواعدالنورانيه؛ ميت ابن .1
ــن .2 ــ اب ــه؛ الجوز ،ميق ــي ــاد ف ــد يزادالمع ــاد؛يخ يه ــروت: ، 16چ ، 4 ج رالعب بي

  .ق1408الرساله، ة مؤسس
 .1370 تهران: انتشارات اسالميه، ،6چ  ،2 ج ؛يحقوق مدني، حسن؛ امام .3

دانشـگاه تهـران،    ، تهـران: 2 ج حقوق تعهـدات؛  ي، عبدالمجيـد؛ مقام قائم يريام .4
1353.  

 ق.1410النعمان، ة مؤسس :روتيب ،1 ج اسب؛كالم تابكي، مرتضي؛ انصار .5

 :دمشق ور اسالمي؛ـمن منظ ةـ االوراق المالية بورص ي، شعبان محمد اسالم؛بروار .6
 م.2002ر، كدارالف

 .1370گنج دانش،  :تهران، 5چ  نولوژي حقوق؛يترمجعفري لنگرودي، محمدجعفر؛  .7

گـنج   :تهـران ، 1چ ، 2 ج ؛»اتيـ اصـول اذن و اذن « حقوق مدني ةفلسف ؛ ـــــــ .8
  .1380دانش، 

 ق.1412، يدارالهاد :روتيب، 1چ  ،3 ج الفقاهه؛ مصباحيي، سيدابوالقاسم؛ خو .9

 :تهـران ، 1چ  يريت ريسك در بازارهـاي نفـت؛  مشتقات و مد ، مسعود؛درخشان .10
 .1383، يانرژ يالملل نيمطالعات ب ةمؤسس

انتشـارات دفتـر    :قـم ، 1چ  تطبيقي غـرر در معاملـه؛   ةمطالعي، محمدتقي؛ عيرف .11
 .1378 ،يغات اسالميتبل

، 1چ  بحـوث و فتـاوي و حلـول؛    المـالي المعاصـره،   المعامالت ي، وهبه؛ليزح .12
 ق.1423ر، كالفدار :دمشق

 :مصـر  التقنـين المـدني الجديـد،    عقدالبيع في ي امام؛مان و محمدعليسلمرقس،  .13
 م.1955مصر،  ة نهض ة مطبع



 

 

وق
حق

 
مي

سال
ا

  /
مله

معا
ار 

ختي
اد ا

ارد
 قر

اف
وص

ا
  

97  

 :تـرجم م القـانون المـدني الجديـد؛    الوسيط في شرح عبدالرزاق احمد؛ ،يسنهور .14
انتشارات دانشگاه  :قم، 1چ  ،1 ج ،يدادمرز يدمهديا و سكي ن دانشيمحمدحس

  .1382قم، 
 .]تا بي[دار احياءالتراث العربي،  :بيروت العقد؛ة نظري ؛  ـــــــ .15

لـف،  ؤم :تهـران ، 1چ  مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي؛ي، محمدحسين؛ شهباز .16
1385. 

نشر حقوقـدان،   :تهران، 1چ  ،1 ج تشكيل قراردادها و تعهدات؛، مهدي؛ شهيدي .17
1377. 

  ق.1419، دارالنفائس :اردن، 1چ  الوراق الماليه، احكام ي، هارون محمد؛صبر .18
ــ« اهللا؛ عبيــد ،پاشــا عصــمت .19 ي مــالي مشــتقه و ابزارهــا ياملكــر تيفلســفه و س

 تخصصي اقتصاد اسالمي، ةفصلنام، يآباد صالح يعل :ترجمم ؛»هاي فقهي ديدگاه
 .1382بهار ، 9ش 

تخصصي اقتصاد  ةفصلنام ؛»نفي غرر در معامالت ةقاعد«لقاسم؛ ا، ابودوستعلي .20
  .1382بهار ، 9ش  اسالمي،

 :تهـران ، 1چ  ،1 ج حقوق قراردادها در فقـه اماميـه؛   ي، جليل و همكاران؛اتقنو .21
  .1379سمت، 

 يت سـهام كشـر  :تهـران ، 4چ  ،1 ج قواعد عمومي قراردادهـا؛ ، ناصر؛ انياتوزك .22
  .1376انتشار، 

ـــ .23 ــا؛  ؛ ــــــ ــومي قرارداده ــد عم ــران، 4چ  ،2 ج قواع ــر :ته ــهامكش  يت س
  .1376 انتشار،

 ةمؤسس ةنشري ؛»ناشي از قرارداد در حقوق اسالمي داتتعه« ي، ابوالقاسم؛گرج .24
 .1355، 1 ش حقوق تطبيقي دانشگاه تهران،

غـرر در معـامالت   « ي؛گنجـ زاده  رسـتم اسـماعيل  ، غالمرضـا و  مقـدم  يمصباح .25
 جستارهاي اقتصـادي،  ةدوفصلنام ؛»هيدگاه فقه اماميسهام از د يارات بر روياخت
  .1386ز و زمستان ييپا، 8ش 

 .1382، 32ش  بيت، فقه اهل ةمجل ؛»اريعقد اخت« مد؛، محمؤمن .26



 

وق
حق

 
مي

سال
ا

 / 
سين

د ح
جوا

 
اده
ز

  

98  

، تهـران:  1چ  ؛»بررسي فقهي و اقتصادي«ابزارهاي مشتقه نيا، غالمعلي؛  معصومي .27
  .1387پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 

سـجاد سـياح و علـي     :تـرجم م مباني مهندسي مالي و مديريت خطر؛، جان؛ هال .28
  .1384بيرپرداز، رايانه تد :تهران، 1چ آبادي،  صالح

29. Blair, Michael.; Financial Markets Exchanges Law, London: 

Oxford University Press, 2007. 
30. Corbin, Arthur L.; "Option Contract", 23 The Yale Law Journal, 

No. 8, Yale Law Journal Company, 1914. 
31. Cuthbertson, K. and Nitzsche.; Financial Engineering- Derivatives 

and Risk Management, London: John Wiley & Sons Ltd, 2000. 

32. Dugdale & Lowe.; "Contracts to Contracts and Contracts to 

Negotiate", in Journal of Business Law, 1976. 

33. Hudson Alastair; The Law on Financial Derivatives, 4th edn, 

London: Sweet & Maxwell, 2006. 

34. Treitel, Guenter. H.; Treitel the Law of Contract, 9th edn, London: 

Sweet & Maxwell, 1996. 
35. Webber, Alan.; Dictionary of Futures & Options, Vision Books, 

Pvt.Ltd, 1994. 




