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چکیده
قرارداد آتی در سالهای اخیر مورد استقبال فراوانی از سوی سرمایهگذاران در حوزه
معامالت سکه ،قرار گرفته است .چرا که فروشنده تعهد میکند؛ در زمان مشخصی
مقدار از سکه را به قیمتی که در لحظه انعقاد قرارداد تعیین شده ،به خریدار بفروشد و
خریدار طبق قرارداد تعهد میکند؛ سکه مذکور را با همان مشخصات خریداری کند.
اما در این نوع قرارداد «قبض ثمن فی المجلس» بخاطر تعیین زمان انجام نمیپذیرد
و همچنین «فروش مبیعِ قبل از سررسید» ،بوسیله اخذ یک موقعیت فروش توسط
مشتری امکان پذیر است .همچنین در این نوع قرارداد «احتمال سود و زیان» بطور
مساوی وجود دارد؛ مشابه با «قرارداد قِماری» میباشد .سؤالی که مطرح میشود؛ این
نوع قرارداد از دیدگاه فقهی و حقوقی باطل میباشد؟ نتیجه حاصل از این نوشتار بر
این داللت دارد؛ که قرارداد آتی با عنوان » »Contrat aleatoireدر حقوق مدنی
فرانسه صحیح میباشد و با بررسی در کالم فقهاء امامیه «مطابق با شریعت و موازین
اسالمی» بوده و موضوع «لزوم قبض ثمن فی المجلس» و «ممنوعیت فروش مبیع
قبل از سررسید» براساس اجتهاد و مصلحت اندیشی مشهور فقهاء است .همچنین
«قِمار» در اصطالح فقه «بازی با آالت قِمار همراه با گروبندی» میباشد .اما «مفهوم
بازی» در قراردادهای آتی سکه موضوعیت نداشته و «سامانه قرارداهای آتی» شباهتی
به «آالت قِمار» ندارد.
واژگان کلیدی :قرارداد آتی ،الکالیبکالی ،سَلَف ،الدینبالدین ،قِمار.

 .0کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی (فقه و مبانی حقوق اسالمی)
dr.davoudabadi@gmail.com
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مقدمه
«قرارداد آتی» یکی از انواع ابزار مشتقه ،در واقع «قراردادی دو طرفه» است؛ که خریدار اقدام به
خرید کاالیی میکند ولکن تصمیم ندارد هنگام انعقاد قرارداد کاال را تحویل بگیرد؛ بلکه میخواهد
چند ماه بعد کاال را تحویل گرفته و پول آن به فروشنده بپردازد( .معصومینیا ،غالمعلی ،0943،ص
 )08البته برای تضمین چنین قراردادی ،باید خریدار و فروشنده هر کدام مبلغی را در نزد شخص
امینی (بورس کاال) بعنوان ودیعه قرار دهند( .صالحآبادی ،علی ،0941،ص  )90در این نوع معامله
الزامی نیست؛ که سکههای مورد توافق برخالف بازارهای نقدی ،به طور فیزیکی رد و بدل شود (در
صورت نیاز به تحویل ،آنرا از بازار فیزیکی تهیه نماید) .بعبارت دیگر انتقال مالکیت دارایی بالفور
مطرح نمیشود .معامالت آتی سکه (فیوچرز) در بازارهای جهانی از سوی تجار مورد اقبال قرار گرفته
است؛ زیرا منافع خریدار و فروشنده سکه را تأمین شده و همچنین فرصتی مناسب برای کسب سود
برای نوسان گیران فراهم میشود .بعبارت دیگر؛ فعاالن این نوع قراردادها به سه دسته تقسیم
میشوند:
 -0خریداران سکه که در بازار آتی با قیمت معین سکهها را پیش خرید میکنند.
 -0فروشندگان سکه که سکههای خود را به قیمت معین در آینده (زمان دلخواه) بفروش میرسانند.
 -9نوسانگیرها (قصد خرید و فروش فیزیکی سکه را ندارند) که با پیشبینی صحیح از روند قیمت
سکه سود سرشاری را بدست آورند.
انگیزه اصلی ایجاد چنین قراردادی (قرارداد آتی سکه) در بورس کاال ،مدیریت ریسک ناشی از
نوسانات قیمت سکه در بازار میباشد (درخشان ،مسعود ،0931،ص  )31و از طرفی دیگر تأمین مالی
برای فروشنده بدون تحویل سکه نیز میتوان به آن اضافه نمود( .شاید فروشنده با همان وجه
پرداختی از سوی خریدار به تهیه سکه بپردازد) آری ،قراردادهای آتی کمک شایانی به رونق یافتن
اقتصاد در کشور میکند .زیرا هم خریدار و هم فروشنده با این نوع قرارداد ریسک خود را کاهش
میدهند و میتوانند با ریسک باالتر سودهای کالنی را کسب کنند( .رهپیک ،حسن ،0941 ،ص
 )910همچنین ویژگیهای دیگر برای نوع قرارداد وجود دارد .از جمله :معافیت مالیاتی ،تخصیص
سود بانکی به مبلغی که در حساب مشتری وجود دارد و واریز روزانه سود و زیان به حساب مشتری،
امکان برداشت موجودی از حساب ،کارمزدهای بسیار پایین ،امکان خرید و فروش نامحدود سکه در
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هر روز معامالتی و . ...اما این نوع قراردادها در حوزه خرید و فروش سکه در بورس کاال دارای دو
ایراد اساسی میباشد .از طرفی این نوع قرارداد مصداق بارزی از «بیع الکالی بکالی» میباشد .چرا که
خریدار در هنگام عقد قرارداد سکههای مورد توافق را تحویل نگرفته است؛ که مصداق «عدم قبض
ثمن فی المجلس» است و همچنین سرمایهگذار میتواند قبل از تحویل سکهها در موعد مقرر با اخذ
یک موقعیت فروش (باالتر یا پایینتر از قیمت سکه) قرارداد آتی خود را در بازار ببندد؛ که مصداق
«فروش مبیع سَلَف قبل از سررسید» میباشد .انگیزه شکلگیری این کار توسط خریدار ناشی از
نوسانات قیمتها در بازار بورس است( .درخشان ،مسعود ،0931،ص  )31که در اصطالح عامیانه به
این گونه قراردادها« ،پیش خرید و پیش فروش» میگویند( .جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0938،ص
 )960از طرف دیگر این نوع قرارداد بخاطر داشتن «ریسک باال» ،شباهت زیادی با «قراردادهای
قِماری» دارد؛ که برخی محققین به همین دلیل قرارداد آتی سکه را باطل میدانند( .صالحآبادی،
علی ،0941،ص  )00سؤالی که مطرح میشود ،این است؛ که این نوع قرارداد با توجه به سکوت
قانون مدنی؛ جایز و صحیح است؟ و یا براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه قوانین باید براساس
موازین اسالمی باشد» با رجوع به منابع فقهی ،حکم به بطالن این نوع قرارداد نمود؟ هرچند برخی
پژوهشگران 0درباره این موضوع تاکنون اظهار نظرهایی کردهاند؛ لیکن تا آنجا که نگارنده تتبع
نمودهاند ،این مساله به زبان نو فقهی و حقوقی بالخصوص در مورد «خرید و فروش سکه در بورس
اوراق بهادار» مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است .در این مقاله جهت پاسخ به سؤاالت مذکور،
مسأله را با در نظر گرفتن نظریات فقیهان صاحب نظر از ابتدا شکلگیری فقه و آرای حقوقدانان
مطرح ایران در سه بخش «بیع الکالی بکالی» و «قراردادهای قِمار» و «قرارداد آتی در حقوق مدنی
فرانسه» مورد ارزیابی قرار میدهیم.
 .1بیع الکالیبکالی

ال» (حمیری ،نشوانبنسعید 0801،ق ،ج  ،3ص  )041و به معنای
«الکالی «اسم فاعل از ماده «ک ً
«مراقبت و نظارت داشتن» است( .حسینیشیرازی ،سیدمحمد 0911،ق ،ج  ،06ص  )084بعبارت
دیگر؛ «هر یک از طرفین قرارداد ،در انتظار بدست آوردن طلب خویش از دیگری هستند».
 -0علیصالحآبادی ،0941،بازارهایمالیاسالمی (مجموعهمقاالت)-غالمعلیمعصومینیا ،0943 ،بازارهای مشتقه بررسی فقهی
و اقتصادی-علی محیالدین شیخ قرهداغی 0806،ق ،مجمعالفقهاالسالمی.
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(طباطباییکربالیی ،سیدعلی 0818،ق ،ج  ،0ص  )103البته برخی دیگر از لغت شناسان «بیع دَیْن به
دَیْن»(حمیری ،نشوانبنسعید 0801،ق ،ج  ،3ص  )041و «بیع نسیه به نسیه»(ابن اثیر،
مبارکبنمحمد 0800،ق ،ج  ،8ص  )038را مصداق این نوع قرارداد دانستهاند که براساس کالم
نبوی «نهی عن بیع الکالی بکالی»(موسویخویی ،ابوالقاسم 0801،ق ،ج  ،1ص  )188باطل است.
«بیع الکالی بکالی» اوّلین بار توسط «ابن برّاج» در قرن پنجم هجری در کتاب المهذب مطرح شد.
(برّاجطرابلسی (القاضیابنالبراج) ،عبدالعزیز 0816،ق ،ج  ،0ص  )944البته برخی از فقهاء امامیه بیان
کردهاند :که «بیع الکالی بکالی» از فقه عامّه به فقه امامیه ،وارد شده است( .حسینیعاملی،
محمدجواد 0803،ق ،ج  ،1ص  )04چرا که در کتابهای روایی شیعه ،سخنی در مورد آن مطرح
نشده است .فقهاء امامیه «بیع الکالی بکالی» اینگونه بیان کردهاند« :خرید و فروش کاالی مدت دار
در مقابل ثمن مدت دار را بیع الکالی بکالی گویند»( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،6ص )031
«بیع الکالی بکالی» در فقه امامیه در دو مبحث جداگانه «بیع سَلَف-بیع الدین بالدین» مورد
بحث قرار گرفته است .اما در مقابل قانون مدنی کالمی در مورد «بیع الکالی بکالی» بیان نکرده،
اگرچه حقوقدانان اینگونه تعریف کردهاند« :معاملهای که در آن ثمن و مثمن کلی بوده و موعدی در
آینده برای تسلیم آن معین گشته است»( .کاتوزیان ،ناصر ،0910 ،ج  ،0ص )011
 .1-1بیع سَلَف

«سَلَم» و «سَلَف» در لغت (حلی (عالمه) ،حسنبنیوسف 0808،ق ،ج  ،00ص  )014به معنای
«قبول کردن و تسلیم نمودن شیء» هستند( .ابن منظور ،محمدبنمکرم ،بیتا ،ج  ،00ص  )031در
اصطالح فقهی «بیع سَلَف» یعنی «فروش کاال کلی مؤجل ،در برابر ثمن حال که در مجلس عقد و
با صیغه مخصوص (به اعتقاد مشهور فقهاء) در اختیار فروشنده قرار میگیرد»( .جبعیعاملی
(شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی 0801،ق ،ج  ،9ص  )810شرایط «بیع سَلَف» در فقه امامیه به این
شرح است« :ذکر کردن جنس و وصف مبیع» و و «تعیین مقدار کاال» و «تعیین دقیق زمان تسلیم
مبیع» و «یافت شدنی کاال در سررسید مدت شرط شده» و «لزوم قبض ثمن پیش از متفرق شدن»
و «ممنوعیت فروش مبیع سَلَف قبل از سررسید»( .دادمرزی ،سیدمهدی ،0940،ص  010الی )019
در حقوق مدنی ایران ،تعریف و شرایط «بیع سَلَف» بیان نشده ،اگرچه حقوقدانان همان دیدگاه فقهاء
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امامیه را در بیان کردهاند .الزم بذکر است؛ که در دو شرط اخیر «بیع سَلَف» بین فقهاء امامیه و
حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد.
« .1-1-1قبض ثمن فی المجلس»

در این قسمت «قبض ثمن فی المجلس» از دیدگاه حقوقدانان و فقهاء امامیه مورد بررسی قرار
میگیرد.
 .1از دیدگاه حقوقدانان:

برخی حقوقدانان برای اثبات لزوم «قبض ثمن در بیع

سَلَف»(جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0944،ج  ،0ص )863
ادله ذیل را بیان نمودهاند .از جمله:
الف -اصل چهارم قانون اساسی (مالزمه قانون با فقه امامیه).
ب -ماده  968قانون مدنی «در بیعی که قبض شرط صحت آن است؛ مثل بیع صَرف ،انتقال از
حین حصول شرط است؛ نه وقوع عقد» .الزم بذکر است ،که «بیع صَرف در این ماده از باب مثال
آورده شده است»( .جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0944،ج  ،0ص )139
ج -ماده  980قانون مدنی«بیع ممکن است؛ مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است ،که برای
تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن أجلی قرار داده شود».
اما در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان برای عدم لزوم «قبض ثمن در بیع سَلَف»(کاتوزیان،
ناصر ،0919،ج  ،0ص  )901ادله ذیل را بیان نمودهاند:
الف -ماده  01قانون مدنی «اصل آزادی قراردادها».
ب -ماده  980قانون مدنی داللت بر عدم مؤجل بودن مبیع و ثمن ندارد؛ «زیرا بیعی که ثمن و
مثمن هر دو عین خارجی و ثمن کلی و هر دو مؤجل باشند؛ نیز باید باطل دانست و حال آنکه از
اقسام بیع الکالی بکالی به شمار نمیروند»( .امامی ،حسن ،0914،ج  ،0ص )818
ج -اجتهاد و مصلحت اندیشی فقهاء امامیه «شرط قبض ثمن در مجلس بیع سَلَم و بطالن بیع
الکالی بکالی ،براساس اجتهاد و مصلحت اندیشی فقهاء بوده است؛ زیرا در کتابهای روایی ،از «بیع
الدین بالدین» منع شده است؛ که البته در ماهیت آن نیز اختالف نظر وجود دارد»( .کاتوزیان،
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ناصر ،0910،ج  ،0ص  )016همچنین «بطالن دانستن این نوع معامله ،سبب عُسْر و حَرَج برای مردم
در تجارت میشود»( .کاتوزیان ،ناصر ،0910،ج  ،0ص )016
.2

از دیدگاه فقهاء امامیه :مشهور فقیهان امامیه برای اثبات لزوم «قبض ثمن در بیع سَلَف» ادله ذیل

را بیان نمودهاند .از جمله:
الف -محقق سبزواری (سبزواری (محقق) ،سیدعبداالعلی 0944،ق ،ج  ،04ص  )91و طباطبایی
کربالیی(طباطباییکربالیی ،سیدعلی 0818،ق ،ج  ،3ص  )000برای لزوم «قبض ثمن در بیع سَلَف»
ادعای «اجماع» نموده و این موضوع را به «سیره علماء پیشین» نسبت دادهاند .اما اجماع مذکور از
جهاتی مخدوش میباشد .زیرا:
اوالً :علمای سَلَف امامیه (النعمان (مفید) ،محمدبنمحمد 0801،ق ،ص  )600به «عدم مؤجل
بودن ثمن در بیع سَلَف» ،اشارهای نکرده است و همچنین ابنجنید «تأخیر تا سه روز در پرداخت
ثمن»(نجفی ،محمدحسن ،0961،ج  ،08ص  )043جایز دانسته است.
ثانیاً :شیخ طوسی در بعضی از تالیفات (طوسی ،محمدبنحسن ،بیتا ،ص «)931تعیین جنس و
وصف و مدت» را جزء شرایط اصلی بیع سَلَف ،دانسته است.
ثالثاً :برخی دیگر از فقهاء «دلیل و نص خاصی بر این مساله» پیدا نکرده و در این موضوع
«توقف» کردهاند( .بحرانی ،یوسفبناحمد ،0969،ج  ،01ص )01
رابعاً :اجماع فقهاء «اجماع مَدرکی» بوده و حجت نمیباشد( .نایئنی ،محمدحسین ،بیتا ،ج ،0
ص )33
ب -روایت :دلیل معتنابهی که در این روایت «نهی النبی (ص) عن بیع الکالی بالکالی» است؛
که در کتاب مستدرک الوسایل(نوریطبرسی ،حسین 0814 ،ق ،ج  ،09ص  )811مطرح شده است.
اما روایت مذکور قابل استناد نمیباشد .زیرا؛ روایت فوق در کتاب دعائم االسالم(مغربی ،نعمان،
 0941ق ،ج  ،0ص  )99نقل شده که بخاطر «ضعف سند»(انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،0ص  )16و
«سستی متن» (موسویخمینی ،روحاهلل ،بیتا ،ج  ،9ص  )890و «مُرسله بودن»(موسویخویی،
ابوالقاسم 0801،ق ،ج  ،8ص  )900مورد اعتماد نبودن نمیباشد و فقط «بر یک مضمون کلی»
داللت دارد.
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(موسویخمینی ،روحاهلل 0800،ق ،ج  ،9ص  )830همچنین در دیگر روایات شیعه فقط شرایط
«جنس و وصف -تعیین مدت و مقدار» مطرح شده است( .کلینی ،محمدبنیعقوب 0811،ق ،ج ،1
ص )033
ج -ایجاد غرر« :تأخیر در قبض ثمن را موجب غرر»(حلی (عالمه) ،حسنبنیوسف 0808،ق،
ج  ،00ص  )996شده که همین امر سبب بطالن عقد سَلَف میگردد .این دلیل صحیح نمیباشد.
زیرا :همانطور که بیان شده براساس روایت معتبر «جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت»(طوسی،
محمدبنالحسن ،بیتا ،ص  )931برای جلوگیری از غرر در بیع سَلَف کفایت میکند.
د -اصل عدم نقل ملکیت :عدم قبض ثمن در عقد سَلَف موجب «شک در سببیت عقد (نقل
و انتقال)» (نجفی ،محمدحسن ،0961،ج  ،08ص  )043میگردد؛ که اصل حاکم در این موضوع،
«عدم انتقال ملکیت» است.
این دلیل قابل قبول نمیباشد .زیرا :در صورت «شک کردن در سببیت عقد»(نجفی،
محمدحسن ،0961،ج  ،08ص  )043براساس «عمومات بیع» 0اصل ملکیت ،حاکم است.
و -منافات داشتن با ماهیت بیع سَلَف« :عدم قبض ثمن عقد سَلَف ،سبب منتفی شدن
صحت و حقیقت بیع سَلَف»(حلی (عالمه) ،حسنبنیوسف 0808،ق ،ج  ،00ص  )996میشود .این
دلیل قابل مناقشه است .زیرا :براساس روایت صحیح(حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق ،ج ،00
ص «)814قبض الثمن فی المجلس» در «بیع صَرف» 0الزم است.

 -0عمومات بیع« :احل اهلل بیع»(سورهبقره ،آیه  )011و «التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال تکون تجاره عن
تراض»(سورهنساء ،آیه  )03و «اوفوا بالعقود(»..سورهمائده ،آیه  )0و «المؤمنون عند شروطهم»( .طوسی ،،محمدبنحسن0931،
ق ،ج  ،1ص )910
 « -0بیع صرف ،بیع طال به طال یا نقره ،یا نقره به نقره یا طال است .و بین سکّه دار آنها و غیر آن فرقی نیست ،حتی در
«کلبتون» که از ابریشم و یکی از طال و نقره ساخته شده است ،در صورتی که به کلبتون دیگری فروخته شود و طال و نقرهای
که در آنها است برابر هم حساب شود بیع صرف است .و اما اگر دو لباس (که طال و نقره در آنها به کار رفته) برابر هم
حساب شود ظاهراً بیع صرف در آن جاری نیست و همچنین اگر (به عنوان لباس) به یکی از آنها فروخته شود .و در صحت
بیع صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است ،پس اگر متفرّق شوند و هر دو قبض نکرده باشند ،بیع باطل است .و اگر
مقداری قبض شود فقط در آن صحیح است و در آنچه قبض نشده ،باطل است .و همچنین اگر یکی از آنها همراه با غیر طال
و نقره ،در یک معامله به یکی از آنها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّق شوند نسبت به نقد (طال یا نقره) باطل
است و نسبت به غیر آن صحیح است»(موسویخمینی ،روحاهلل ،0913،ج  ،0ص  )600الزم بذکر است؛ «اگر معامله بر نوت و
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« .2-1-1فروش مبیعِ سَلَف قبل از سررسید»

در این قسمت «فروش مبیعِ سَلَف قبل از سررسید» از دیدگاه حقوقدانان و فقهاء امامیه مورد بررسی
قرار میگیرد.
 .1از دیدگاه حقوقدانان :برخی حقوقدانان برای اثبات ممنوعیت «فروش مبیعِ سَلَف قبل از
سررسید»(جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0944،ص  )863ادله ذیل را بیان نمودهاند .از جمله:
الف -براساس مفاد اصل  061قانون اساسی (رجوع به منابع معتبر فقهی در صورت فقدان نص
قانونی یا اجمال یا ابهام آن)«فروش مبیعِ سَلَف قبل از سررسید» ممنوع است.
ب -براساس مفاد ماده  994قانون مدنی «بیع عبارت است؛ از تملیک عین به عوض معلوم»
بخاطر عدم وجود «مبیعِ سَلَف قبل از سررسید» ممنوع است.
ج -براساس مفاد ماده  9دستورالعمل اجرایی معامالت سَلَف شورای پول و اعتبار ،تمامی بانکها
از فروش محصوالت تولیدی پیش خرید شده ،قبل از سررسید آن ممنوع میباشند.
اما در مقابل ،برخی دیگر از حقوقدانان برای اثبات مجاز بودن «فروش مبیعِ سَلَف قبل از
سررسید»(کاتوزیان ،ناصر ،0919،ج  ،0ص  )901ادله ذیل را بیان نمودهاند:
الف -براساس مفاد ماده  01قانون مدنی (عدم مخالفت قانونی) «فروش مبیعِ سَلَف قبل از
سررسید» صحیح میباشد.
ب -براساس مفاد ماده  984قانون مدنی «چیزی که بایع ،قدرت بر تسلیم آن ندارد؛ باطل است،
مگر این که مشتری ،خود قادر بر تسلیم باشد» مشتری قادر بر تسلّم «مبیعِ سَلَف قبل از سررسید»
است؛ لذا «فروش مبیعِ سَلَف قبل از سررسید» صحیح میباشد.
ج -براساس مفاد ماد  910قانون مدنی «در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده)
باشد ،بیع وقتی صحیح است؛ که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود»؛ فروش «مبیعِ َسلَف قبل از
سررسید» با ذکر تمامی اوصاف آن ،جایز میباشد.

منات و پولهای کاغذی که در زمان ما متعارف است ،از یک طرف یا دو طرف واقع شود ظاهر آن است که احکام بیع صرف
بر آنها جاری نمیشود»( .موسویخمینی ،روحاهلل ،0913،ج  ،0ص )600
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 .2از دیدگاه فقهاء امامیه :مشهور فقیهاء امامیه برای اثبات ممنوعیت «فروش مبیع سَلَف قبل
از سررسید» به دو دلیل استناد
کردهاند؛ که به نقد و بررسی آن میپردازیم:
الف -بسیاری از علماء امامیه (ابنادریس ،محمدبناحمد 0801،ق ،ج  ،0ص 80؛
موسویخمینی ،روحاهلل 0818،ق ،ص  )011برای ممنوعیت «فروش مبیع سَلَف قبل از سررسید»
ادعای «اجماع» نمودهاند .الزم بذکر است؛ که مصالحه کردن بر روی مبیع ،قبل از سررسید آن؛ جایز
میباشد( .جبعیعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی 0801،ق ،ج  ،0ص  )046چرا که در «عقد
صلح» قانون بیع حکمفرما نیست.
اجماع مذکور مورد تردید میباشد .زیرا:
اوالً« :اجماع منقول» بوده و «حجت نمیباشد»( .کاشفالغطاء ،حسن ،بیتا ،ج  ،0ص )033
ثانیاً :ابن فهد حلی (حلی (ابنفهد) ،جمالالدین 0811،ق ،ج  ،0ص  )816و حسینی روحانی
(حسینیروحانی ،سیدصادق 0800،ق ،ص  )011حکم به جواز فروش «مبیع سَلَف قبل از سررسید» را
صادر کردهاند.
رابعاً :دلیل قابل قبولی ،بر ممنوعیت «فروش مبیع سَلَف قبل از سررسید» در فقه امامیه وجود
ندارد( .خرازی ،محسن ،بیتا ،ج  ،88ص )01
ب -عدم استیالء مشتری :اگرچه خریدار مالک «مبیع سَلَف قبل از سررسید» گشته ،ولی
هیچ استیالء بر مبیع پیدا نکرده است .همچنین «مدت تعیین شده در بیع سَلَف برای اداء کردن است؛
نه برای ملکیت»( .کاشفالغطاء ،حسن ،بیتا ،ج  ،0ص  )033این دلیل صحیح نمیباشد .زیرا :با
انشاء بیع ،ملکیت حاصل میگردد (موسویبجنوردی ،محمد 0809،ق ،ج  ،8ص  )069هرچند مبیع و
ثمن ،به دیگری انتقال پیدا نکرده باشد( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،9ص  )16در صورتی که مبیع
در دسترس او قرار نگیرد؛ دارای «خیار تأخیر» میباشد( .انصاری ،مرتضی ،0941 ،ج  ،1ص  )091در
آخر اینکه انتفاع از مبیع ،منوط بر استیالء بر آن نیست( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،8ص  )041چه
بسا اهداف دیگر برای انعقاد قرارداد وجود دارد .همانند مساله «من ینعتق علیه»( .جبعیعاملی
(شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی 0801،ق ،ج  ،8ص )000
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 .1-2بیع الدین بالدین

«دین» به معنای «قرض گرفتن مال»(ابنمنظور ،محمدبنمکرم ،بیتا ،ج  ،09ص  )064یا «چیزی
که دارای مدت» میباشد( .فیروزآبادی ،محمدبنیعقوب ،بیتا ،ج  ،8ص  )001حقوقدانان «بیع الدین
بالدین» اینگونه بیان کردهاند« :تعهدی که برعهده شخصی به نفع دیگری وجود دارد ،از حیث
انتساب به بستانکار ،طلب و از جهت نسبتی که به بدهکار دارد ،دَین (بدهی) میگویند».
(جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0938،ص  )906در مورد جواز یا عدم جواز این نوع قرارداد بین
حقوقدانان اختالف نظر میباشد .اما معنای «بیع الدین بالدین» در فقه امامیه توسط برخی از فقهاء
امامیه مورد تردید قرار گرفته است (قمی (میرزای) ،ابوالقاسم ،0910،ج  ،0ص  )081و برخی دیگر
(کرکی (محققثانی) ،علیبنحسین 0813،ق ،ج  ،0ص «)041بیع الدین بالدین» را همان «بیع
الکالی بکالی» تلقی کردهاند .البته این نظریه بخاطر «تداخل مکتب فقهی امامیه و عامه» بوده که
موجب سرگردانی برخی فقهاء امامیه (اراکی ،محمدعلی ،بیتا ،ج  ،0ص  )999شده است .چرا که
رابطه بین این دو قرارداد «عموم و خصوص مطلق» میباشد .عدهای از فقهاء صور «بیع الدین
بالدین» را  86صورت بیان کردهاند(0سبزواری (محقق) ،سیدعبداالعلی ،0944،ج  ،0ص  )03و در
مقابل برخی دیگر هشت صور را بیان کردهاند(0.طباطباییقمی ،سیدتقی 0801،ق ،ج  ،3ص  )019در
مورد «بیع الدین بالدین» دیدگاههای مختلفی از سوی فقهاء امامیه مطرح شده است .برخی از فقهائی
در مورد «بیع الدین بالدین» سکوت کردهاند9و برخی دیگر از علماء بطور مطلق (فروش دین بواسطه
عقد یا بدون آن) این نوع قرارداد را جایز ندانستهاند (ابنادریس ،محمدبناحمد 0801،ق ،ج  ،0ص
 )11و برخی دیگر بطور مطلق جایز دانستهاند( .طوسی ،محمدبنحسن ،بیتا ،ج  ،0ص )901

« .0دو دین سابق ،مؤجل فعلی یا سابق مؤجل و حال فعلی یا دین سابق حال ،دین مؤجل الحق و با توجه به اینکه مبیع به
مدیون یا غیر آن فروخته شود».
 -0« .0بیع دین مؤجل با دین مؤجل -0 .بیع مضمون مؤجل با مضمون مؤجل -9 .بیع دین مؤجل با عین -8 .بیع دین
مؤجل حال با عین -1 .بیع دین حال با مؤجل حال -6 .بیع دین مؤجل حال با مضمون حال -1 .بیع دین مؤجل حال با
مضمون حال -4 .بیع دین یکی بر دیگری با دین دیگری بر او».
 .9شیخ صدوق در کتاب المقنع و الهدایة هیچ سخنی در این مورد بیان نکرده است.
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با توجه به نظریات فوق و تتبع در روایت «قال رسول اهلل (ص) :الیباع الدین بالدین»(کلینی،
محمدبنیعقوب 0811،ق ،ج  ،1ص  )011اینگونه میتوان نتیجه گرفت :که بطالن خرید و فروش
دین قبل از عقد برخالف بیع دین بواسطه عقد (اختالف نظر وجود دارد) مورد اتفاق اکثریت
علماء امامیه میباشد( .بحرانی ،یوسفبناحمد ،0969،ج  ،01ص  )010شهیدثانی بیان کرده
است« :شخصی دینی را که برعهده دیگری دارد؛ در مقابل دَین مؤجل دیگری بر عهده همان
شخص یا ثالثی بفروشد یا دَینی را که برعهده بدهکار یکی از طرفین است ،در مقابل دَینی که به
عهده بدهکار طرف دیگر است؛ بفروشد»( .جبعیعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی 0809،ق ،ج ،9
ص )899
 .1دیدگاه حقوقدانان:

برخی حقوقدانان برای اثبات بطالن «بیع الدین بالدین» بوسیله عقد ،ادله ذیل را بیان نمودهاند.
از جمله:
الف -براساس اصل چهارم قانون اساسی چون مشهور فقهاء این بیع را باطل دانسته است؛ پس
از لحاظ قانون نیز باطل میباشد« .هرچند که امروزه در روابط بازرگانی و بینالمللی شایع است».
(کیائی ،عبداهلل ،0916،ص )013
ب -براساس ماده  994قانون مدنی ،مورد داد و ستد عقد بیع باید مال باشد و «مال در اصطالح
حقوقی به چیزی گفته میشود؛ که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را
داشته باشد»( .امامی ،حسن ،0914،ص  )06اما در «بیع الدین بالدین» ،موضوع مورد معامله «حق»
است؛ که از دیدگاه حقوق موضوعه ایران ،قابل «نقل و انتقال بوسیله عقد» نمیباشد.
اما برخی دیگر از حقوقدانان بر جواز «بیع الدین بالدین» به سه دلیل استناد نمودهاند:
الف -با توجه به اصل آزادی قراردادی (ماده01قانون مدنی) «بیع الدین بالدین» صحیح
میباشد.
ب -با توجه به ماده  003قانون مدنی (الزم االتباع بودن عقود بین متعاملین)«بیع الدین
بالدین» الزم االتباع میباشد.

 91دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ،سال پنجم ،شماره  ،01پائیز و زمستان 0931

ج« -در عرف داد و ستد ،به انتقال حقوقی فروش گفته میشود؛ تا جایی که پارهای از مولفان
با هیجان نسخ ماده  994قانون مدنی را مطرح کردهاند»( .جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0940،ص
)860
 .2دیدگاه فقهاء امامیه

برخی فقهاء امامیه برای اثبات بطالن «بیع دین به دین» بوسیله عقد ،ادله ذیل را بیان نمودهاند.
از جمله:
الف -اجماع :برخی فقهاء امامیه بر بطالن «بیع الدین بالدین» ادعای اجماع نموده است.
(العاملی (شهیداول) ،محمدبنمکی ،بیتا ،ج  ،9ص )909
اجماع مذکور مورد تردید میباشد .زیرا:
اوالً :بسیاری از فقهاء امامیه (همانطور که بیان شد) «بیع الدین بالدین» را صحیح دانستهاند.
ثانیاً :اجماع مذکور براساس روایت «الیباع الدین بالدین» بوده که بخاطر «مَدرکی بودن»
حجت نمیباشد( .نایئنی ،محمدحسین ،بیتا ،ج  ،0ص )33
ثالثاً :با تتبع بر آرای تمام فقهاء امامیه این موضوع کشف میشود :ممنوعیت بیع دو دین قبل از
عقد ،مورد اتفاق نظر میباشد؛ اما در مورد خرید و فروش دو دین بوسیله قرارداد ،اتفاق نظری تام
میان فقهاء امامیه وجود ندارد.
ب -روایت :روایت «الیباع الدین بالدین»(حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق ،ج  ،09ص
 )33-68بر ممنوعیت «بیع الدین بالدین» بوسیله عقد داللت میکند .این دلیل قابل بحث است .زیرا:
روایت فوق بخاطر اینکه راوی آن «طلحة بن زید» انسانی «غیرموثّق و از اهل سنت میباشد».
(نجاشی ،احمدبنعلی ،0961،ص  )011همچنین شهیدثانی بیان میکند« :این روایت تنها در جایی
نمی توان دَین را عوض برای دین قرار داد؛ که در زمان عوض واقع شدن ،عنوان دَین بر آن صادق
باشد .چرا که الزمه وارد شدن حرف «باء» بر دین همین است؛ در حالی که آنچه در زمان عقد
مضمون است ،دَین نیست؛ بلکه پس از عقد به دین تبدیل میشود؛ بنابراین بیع دَین به دَین محقق
نمیگردد .همچنین اگر فروش دین به ثمن مؤجل مصداق معامله بیع الکالی بالکالی باشد ،در این
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صورت همین وضعیت در مورد فروش دین به ثمن نقدی به وجود میآید؛ بدون آنکه میان این دو
مورد تفاوت آشکاری باشد»( .دادمرزی ،سیدمهدی ،0940،ص )913
ج -اشتراط قبض در حین عقد :ابن ادریس فرموده است« :انسان مواد غذایی را در بیع
سَلَف خریداری کند و ثمن آن را پرداخته نکند و بصورت دین به عهده او باقی بماند؛ این نوع بیع
جایز نیست» همچنین با اشکال کردن به سخن شیخ طوسی (مکروه بودن فروش دین را در مقابل
نسیه) میگوید« :این بیع بخاطر اخبار آحاد جایز نیست؛ اگرچه که شیخ طوسی اخبار آحاد عمل
نمیکند»( .ابنادریس ،محمدبناحمد 0801،ق ،ج  ،0ص  )11این دلیل قابل قبول نمیباشد .زیرا
«در حین عقد ،قبض (ثمن) شرط نمیباشد و امکان قبض بعد از زمان مقرر شده محقق میشود».
(بحرانی ،یوسفبناحمد ،0969،ج  ،01ص )010
 .2قراردادهای قِماری

واژه «قِمار» به معنای «گرو قراردادن در ضمن بازی» میباشد( .طریحی ،فخرالدینبنمحمد،0911 ،
ج  ،9ص  )869در اصطالح فقه اسالمی به معنای «بازی با آالت مخصوصی که در آن شرط شده
باشد؛ که به برنده بازی چیزی [جایزه] بدهند .برخی دیگر «قِمار و گروبندی» را بعنوان معنی غرر
(ابنقیمالجوزیه ،محمدبنابیبکر 0804،ق ،ج  ،8ص  )063بیان کردهاند .اما این معنای صحیح
نمیباشد .زیرا بین «قمار و گروبندی» و «غرر» تفاوت اساسی وجود دارد .قمار و گروبندی ،قرارداد
نامشروع است؛ که انحطاط اخالقی در جامعه را به همراه دارد ولی معامالت غرری بخاطر فاقد
شرایط اساسی صحت معامله ،باطل است .همچنین در معامالت غرری قصد طرفین معامله به صورت
گروبندی نیست .در کتابهای فقهاء امامیه ،حکم قِمار در بخش مکاسب محرمه (درآمدهای حرام)
آمده است( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،0ص  )910کالم فقهاء امامیه در این رابطه شامل دو
موضوع «بُرد و باخت» و «بازی با آالت قِمار» میباشد؛ که هر یک مورد تشریح قرار میگیرد.
 .1-2بُرد و باخت

در مفهوم قِمار عنوان بُرد و باخت از سوی برخی از فقهاء امامیه بیان شده است .صاحب جواهر بُرد و
باخت را شرط در مفهوم قِمار (به دلیل انصراف ادله حرمت قمار) دانسته است (نجفی،
محمدحسن ،0961،ج  ،00ص  )013و محقق نراقی نیز همین موضوع را بیان کرده است و فقط در
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این که آیا گرو باید از سوی بازیکنان باشد یا نه؛ تردید نموده است»( .نجفی ،محمدحسن ،0961،ج
 ،08ص  )018اما شیخ انصاری براساس تفسیر قمی در مورد سوره مائدة آیه «31عن أبی الجارود،
ن
عن أبی جعفر (ع) فی قوله تعالی إِ َّنمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطا ِ
ل
فَاجْتَنِبُو ُه قال« :أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إلی أن قال :و أمّا المَیسِر فالنرد و الشطرَنج ،و ک ّ
قِمار میسر إلی أن قال :و کلّ هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشیء من هذا حرام محرّم» (قمی،
علیبنابراهیم 0818 ،ق ،ج  ،0ص  )040-041و با ذکر روایت از مجالس مفید ثانی پسر شیخ
طوسی «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیسِر»(طوسی ،محمدبنحسن 0808 ،ق ،ج  ،0ص  )981و
موثّقة زرارة از أبی عبد اللّه (ع)«أنّه سئل عن الشطرَنج و عن لعبة شبیب آلتی یقال لها :لعبة األمیر و
عن لعبة الثالث؟ فقال :أ رأیتک إذا میز اللّه بین الحقّ و الباطل مع أیهما تکون؟ قلت :مع الباطل،
ن
قال :فال خیر فیه»(حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق ،ج  ،00ص  )094و عبد الواحد بن مختار «إ ّ
المؤمن لمشغول عن اللعب» (حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق ،ج  ،00ص  )093بیان کرده است:
که معنای قِمار در اینجا انصراف به بازی با آالت قمار دارد و مراهنه (بّرد و باخت) در این حرمت هیچ
موضوعیتی ندارد( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،0ص )918
 .2-2بازی با آالت قِمار

با تتبع در کالم فقهاء امامیه این موضوع بدست میآید؛ اقسام و شاخههای قِمار از چهار صورت خارج
نیست:
الف -بازی با آالت قِمار با شرط بندی :این صورت از نظر تمام فقهاء امامیه بنابر اجماع و اخبار
متواتر(حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق ،ج ،00ص  )003حرام است و از گناهان بزرگ محسوب
میگردد( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،0ص  )910زیرا بر این صورت «عنوان قِمار و میسر» منطبق
است.
ب -بازی با آالت قِمار بدون شرط بندی :این صورت از نظر همه علمای شیعه حرام است .اما
در صدق «عنوان قِمار» بر این مورد از سویبرخی از فقهاء اشکال شده است .زیرا «بُرد و باخت» در
«تعریف قِمار» لحاظ شده در حالی در این قسم بازی بدون «بّرد و باخت» میباشد( .انصاری،
مرتضی ،0941،ج  ،0ص  )910اما این اشکال با توجه به روایات مرتفع میگردد .در روایت آمده
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است« :سالت ابا عبداهلل عن االعب بالشطرنج ،فقال :ان المومن لمشغول عن اللعب( .»...حرالعاملی،
محمدبنحسن 0806،ق ،ج  ،00ص )093
ج -بازی با غیر آالت قِمار با شرط بندی :این صورت از نظر تمام علمای شیعه ،براساس اجماع
و روایت معتبر از امام صادق (ع) حرام میباشد( .انصاری ،مرتضی ،0941،ج  ،0ص  )911در روایت
آمده است « :عن ابی عبداهلل قال :سمعته یقول :البأس بشهاده الذی یلعب بالحمام و البأس بشهاده
المراهن علیه فانَّ رسول اهلل ( ص) قد اجری الخیل و سابق و کان یقول :انَّ مالئکه تحصر الرّهان
فی الخفّ و الحاضر و اتریش و ما سوی ذلک فهو قمار حرام»( .حرالعاملی ،محمدبنحسن 0806،ق،
ج  ،09ص )983
د -بازی با غیر آالت قِمار بدون شرط بندی :این قسم مورد اختالف فقهاء امامیه است .زیرا این
نوع بازیهای بعنوان سرگرمی انجام میگردد؛ که عدهای تحریم (طباطبائیکربالیی ،سیدعلی0818،
ق ،ج  ،0ص  )80و برخی دیگر تجویز فرمودهاند (جبعیعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی0809،
ق ،ج  ،0ص  )910و بعضی هم تفصیل دادهاند :که اگر از ابزار قمار در عرف شمرده میشود؛ در این
صورت بازی حرام است و در غیر اینصورت حرمت ندارد( .لقمانی ،احمد ،0948،ج  ،0ص )809
با توجه به مطالب فوق این نتیجه بدست میآید؛ که طبق اتفاق نظر علمای دینی قسم اول و
سوم باطل و حرام میباشند و قسم چهارم قِمار نبوده و به هیچ وجه حرمتی ندارد .تنها مورد محل
اختالف ،قسم دوم میباشد؛ که نظر اکثر فقها در این خصوص نیز حرمت است.
 .3-2مقایسه قراداد آتی سکه با قراداد قِماری

برخی از پژوهشگران شیعه (صالحآبادی ،علی ،0941،ص  )00و اهل سنت (شیخقرهداغی،
علیمحیالدین 0806،ق ،ص  )01قرارداد آتی سکه را نوعی قِمار بازی دانسته و باطل میدانند .اما
این نظریه صحیح نمیباشد .زیرا؛ اگرچه خریداران و فروشندگان قراردادهای آتی در بازار بورس کاال
شانس خود را میآزمایند و به امید کسب سودهای باال (پیشبینی معقول) ضررهای احتمالی را به
جان میخرند؛ اما قرارداد آتی سکه با قِمار ماهیتاً تفاوت دارد .قرارداد آتی سکه براساس محاسبه
دقیق و پیچیده انجام میپذیرد ،ولی قِمار کامالً به شانس (احتماالت بر پایه شک) وابسته است.
همچنین قِمار در اصطالح فقه ،بازی با آالت قِمار همراه با گروبندی میباشد؛ اما مفهوم بازی در
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قراردادهای آتی سکه موضوعیت ندارد و همچنین سامانه قرارداهای آتی شباهتی به آالت قمار ندارد.
(معصومینیا ،غالمعلی ،0943،ص  )016اما اشکال دیگری که به قراردادهای آتی سکه وجود دارد؛
این است که« :تقریباً صددرصد موارد (قراردادهای آتی) به تأدیه منجر نمیشود و همه کسانی که
نسبت به خرید یا فروش این قراردادها اقدام میکنند؛ از این امر آگاهی کامل دارند .بنابراین معامله
جنبه صوری پیدا میکند و در نتیجه ارکان معامله این ناحیه دچار اختالل میشود .طرفین به امر
اقدام میکنند ؛ که قصد آن را ندارند و تنها هدف آنان این است؛ که با دادن و گرفتن مابهالتفاوت
قیمتها ،معامله را تسویه کنند»( .معصومینیا ،غالمعلی ،0941،ص  )011اما کمیته فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار با قراردادن سه شرط اشکاالت قِماری بودن و صوری بودن قراردادی آتی سکه
را مرتفع نمودهاند« :شرط اول -دارایی پایه باید دارایی واقعی مثل :کاالهای فلزی نظیر طال ،نقره،
مس ،آهن ،آلومینیوم و غیره یا کاالی کشاورزی مثل جو ،ذرت ،گندم و غیره یا اینکه دارایی مالی
مشروع همانند :سهام ،اوراق مشارکت ،صکوک اجاره و غیره باشد .اگر دارایی واقعی نباشد؛ همانند:
اوراق قرضه ،شاخص سهام و سایر شاخصها ،نرخ بهره ،این نوع فیوچرز روی داراییهای غیر واقعی
باطل است .شرط دوم -دارایی باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد .یعنی در سررسید دو
طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند .ممکن است که در سررسید دو طرف
معامله بخواهند تسویه نقدی کنند ،اما چون قرارداد فیوچر براساس فقه اسالمی روی قرارداد واقعی
میرود ،باید احراز شود که دو طرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند .براین
اساس کارگزار باید احراز کند؛ که فروشنده قدرت تحویل در سررسید را دارد .شرط سوم -کل بازار
قدرت تحویل را داشته باشد ،اگر حجم معامالت بازار از سطحی باالتر برود و قدرت بر تحویل نبوده
باشد ،سازمان بورس باید جلوی چنین معاملهای را بگیرد .بنابراین فیوچر با این قیدها روی کاالها را
باید پذیرفت»)https://donya-e-eqtesad.com).
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 .3قرارداد آتی سکه در حقوق مدنی فرانسه (اصالحیه )2116

در این بخش «قرارداد آتی سکه» از نظر قانون مدنی فرانسه ،مورد بررسی قرار میگیرد.
 .1-3شرایط کلی عقد بیع

شرایط کامل عقد بیع در قانون مدنی فرانسه (اصالحیه  )0106به شرح ذیل است:

0

الف -عقد بیع« :توافق اراده دو یا چند نفر به منظور ایجاد ،تغییر ،انتقال و یا سقوط تعهدات».
(ماده  0010ق.م) از این ماده قانون چند موضوع استنباط میشود:
 -1تعهدات« :تعهدات از اعمال حقوقی ،وقایع حقوقی و یا به صرف تجویز قانون بوجود میآیند.
ممکن است تعهدات از اجرای اختیاری یا وعده اجرای تعهد وجدانی در مقابل دیگری ،نشأت
گرفته شده باشند»( .ماده  0011ق.م) اما اعمال حقوقی «عبارتاند از اینکه قصد معطوف با
ایجاد آثار قانونی ابراز گردد .ممکن است اعمال حقوقی عقد یا ایقاع باشند .شرط صحت و
تحقق آثار اعمال حقوق ،تا حد ضرورت این است که از قوانین حاکم بر قراردادها تبعیت
کنند»(ماده  0011-0ق.م) و همچنین وقایع حقوقی «اقدامات و یا رویداهایی هستند که قانون
آثار حقوقی بر آنها مترتب میسازد .تعهدات ناشی از وقایق حقوقی بر حسب مورد تابع قوانین
مسئولیت مدنی یا سایر قوانین مرتبط به منابع تعهدات خواهد بود»( .ماده  0011-0ق.م)
 -2طرفین قرارداد « :هر شخصی آزاد است؛ که قرارداد یا تعهدی را بوجود بیاورد یا نیاورد و
همچنین آزاد است تا حدی که قانون مجاز میداند طرف قرارداد خویش ،محتوا و شکل قرارداد
را مشخص نماید .اصل آزادی قراردادها اصل نظم عمومی را نقض نمینماید»( .ماده 0010
ق.م)
 -3نوع توافق« :تعهداتی که مطابق قانون ایجاد شدهاند؛ برای کسانی که آنها را منعقد کردهاند؛
حکم قانون را دارند»( .ماده  0019ق.م) البته «باید بر پایه حسن نیت باشد»( .ماده  0018ق.م)
همچنین « عقود فارغ از اینکه عقد معین باشند یا نباشند ،تابع قواعد عمومی قراردادها مذکور در
فصل حاضر (قواعد مقدماتی) میباشند .قواعد خاص عقود معین ،در قسمت مقررات مخصوص
 -0رجوع شود به کتاب :اصالحات درقانون تعهدات فرانسه (امیرعباس بزرگمهر و غزال مهرانی).
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به هریک از آن عقود ذکر شده است .در صورت تعارض ،قواعد خاص بر قواعد عام مقدم
هستند»( .ماده  0011ق.م)
ب -انعقاد قرارداد :انعقاد قرارداد به شرح ذیل میباشد:
-1مذاکرات « :طرفین قرارداد در شروع و ادامه و خاتمه مذاکرات پیش از انعقاد نهایی عقد ،آزاد
هستند ...چنانچه اشتباهی در مذاکرات پیش آید؛ در صورت تحقق تقصر در مذاکرات ،جبران
خسارت ناشی از ضرر عدمالنفع ناشی از قرارداد انجام نشده ،قابل مطالبه نمیباشد»( .ماده
 0000ق.م) البته «طرفی که اطالعاتی...که در رضایت طرف مقابل نقش مؤثر دارد؛ در دست
دارد باید به طرف دیگر را مطلع ساز  ....و این اطالعات مهم تعیین کننده تلقی میشود»( .ماده
 0000-0ق.م) الزم بذکر است؛ «هر کس بدون اجازه ،از اطالعات محرمانه بدست آمده در
طول مذاکرات استفاده کند و یا آن را افشا نماید؛ مطابق شرایط قواعد عام مسئولیت مدنی،
مسئول خواهد بود»( .ماده  0000-0ق.م)
-2ایجاب و قبول« :عقد متشکل از بیان یک ایجاب و یک قبول که به واسطه آن طرفین اراده
خود را برای ایجاد اعالم میدارند .این میل و اراده ممکن است؛ بیان شود و یا از رفتار غیرمبهم
گوینده آن استنباط شود»( .ماده  0009ق.م)
الف -ایجاب« :ایجاب چه برای طرف معین و چه غیر معین در برگیرنده پیشنهاد انعقاد قرارداد
از سوی موجب که در صورت قبول ایجاب از طرف مقابل ،ملزم به التزام عقد است»( .ماده 0008
ق.م) البته «ایجاب تا زمانیکه به اطالع مخاطب نرسد؛ قابل رجوع است»(ماده  0001ق.م) الزم بذکر
است «موجِب اگر مدت زمان برای ایجاب در نظر گرفته باشد؛ قابل رجوع نیست و در صورت عدم
تعیین مدت زمان ،مدت زمان معقولی باید در نظر گرفت»( .ماده  0006ق.م) در صورت «انقضای
زمانی که موجب تعیین کرده است؛ ایجاب از بین رود و در صورت عدم تعیین وجود زمان مشخص،
بعد از گذشت مدت زمان معقول ایجاب بیاثر میگردد»( .ماده  0001ق.م) در آخر اینکه «ایجاب در
صورت زوال اهلیت یا فوت ،زایل میگردد»( .ماده  0001ق.م)
ب -قبول« :قبول عبارت است از ابراز قصد اعالم کننده آن برای التزام به شرط ایجاب تا
زمانیکه قبول توسط موجب دریافت نشده است؛ میتوانند آزادانه مسترد شود...چنانچه قبول با ایجاب
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مطابقت نداشته باشد؛ فی نفسه اثر نخواهد داشت»( .ماده  0008ق.م) البته «سکوت به معنای قبول
نیست مگر بواسط قانون یا رویه قضایی ،عرف تجاری یا سایر اوضاع و احوال خاص»( .ماده 0003
ق.م) الزم بذکر است «قانون یا قرارداد میتواند مهلتی را برای اندیشیدن در نظر بگیرد که در آن
زمان (قبل از انقضا) قابل نمیتواند قبول خود را اعالم کند»( .ماده  0000ق.م)
 -3در اعتبار قراردادها« :برای اعتبار قرارداد سه شرط الزم است -0 :رضای طرفین قرارداد-0 .
اهلیت طرفین قرارداد -9 .موضوع مشروع و معین»( .ماده  0008ق.م)
الف -رضای طرفین قرارداد« :مطابق ماده  808-0برای ایجاد یک قرارداد معتبر ،شخص
بایستی دارای عقل سلیم باشد»( .ماده  0004ق.م) البته «اشتباه ،تدلیس و اکراه موجب بطالن رضا
میشوند»( .ماده  0091ق.م) اشتباه در «صورتی که ارتباطی با اوصاف جوهری مورد تعهد یا شخص
نباشد؛ موجب بطالن عقد نمیشود»(ماده  0091ق.م) و همچنین «اشتباه در مورد قیمت
معامله...موجب بطالن عقد نیست»( .ماده  0096ق.م) الزم بذکر است «تهدید شخص به اقدام
قانونی موجب اکراه نیست مگر اینکه به دنبال کسب مزایای بیش اندازه باشد»( .ماده  0080ق.م) در
آخر اینکه « زمان طرح دعوی بطالن ،در مورد اشتباه یا تدلیس از روز علم به آن و در خصوص اکراه
از روز قطع آن آغاز میگردد»( .ماده  0088ق.م)
ب -اهلیت طرفین قرارداد« :هر شخص حقیقی میتواند عقدی را منعقد نماید؛ مگر اینکه قانون
عدم اهلیت او را اعالم کرده باشد.
اهلیت اشخاص حقوقی با توجه به قواعد حاکم بر هر کدام محدود به اعمالی است که در راستای
اجرای هدفشان مفید است و مطابق اساسنامه آنها تعریف شده و اعمالی که جهت موارد فوق التزامی
(تبعی) میباشند»( .ماده  0081ق.م) البته «اشخاص فاقد اهلیت برای معامله به شرح زیر هستند-0 :
افراد صغیر .اشخاص کبیر تحت حمایت به موجب مصادیق مقرر در ماده (801سفیه)»( .ماده 0086
ق.م) همچنین « چنانچه نماینده دچار فقدان اهلیت شود یا از انجام عمل مورد نظر منع شده شود؛
اختیارات نمایندگی او ساقط میشود»( .ماده  0061ق.م)
ج-موضوع مشروع و معین :براساس مادّه  0069ق.م«قرارداد میبایست دارای مورد تعهدی
باشد که حال یا آینده است .این موضوع باید ممکن و معین و یا قابل تعیین باشد .منفعت قابل

 011دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت ،سال پنجم ،شماره  ،01پائیز و زمستان 0931

تعیین است؛ چنانچه بتوان آن را از طریق قرارداد یا با رجوع به عرف و رابطه پیشین طرفین،
بدون اینکه انتظار به توافقنامه جدیدی بین آنها باشد ،آن را مشخص کرد» تعیین مقدار ثمن و
مبیع ،از عناصر مهم قرارداد بیع است .البته مطابق مادّه  0068ق.م «قیمت بصورت یکجانبه
منوط به نظر شخصی شود که وظیفه توجیه تعیین قیمت مورد اختالف را داشته باشد» تعیین
ثمن به حکم یکی از طرفین معامله صحیح میباشد و اگر در قیمت گذاری سوءاستفاده نماید؛
«قاضی با در نظر گرفتن خسارت وادره بر دیگری موضوع را بررسی میکند و یا حکم به فسخ
قرارداد میدهد»( .ماده  0068ق.م) الزم بذکر است؛ در یک صورت مقدار ثمن و یا کیفیت و
اوصاف مبیع میتواند در قرارداد بطور دقیق تعیین نکرد؛ که در قرارداد ذکر شود «باید از طریق
ارجاع به شاخص تعیین شوند»(ماده  0061ق.م) و «در صورت عدم وجود شاخص یا معدم بودن
شاخص ،مرجع شاخص دیگری که نزدیک به آن قبلی است جایگزین میشود»( .ماده 0061
ق.م)
 .2-3قرارداد آتی

براساس ماده  0014قانون مدنی فرانسه یکی از اقسام عقود قانونی « »Contrat aleatoire
میباشد؛ که معادل عقد زمانی احتمالی (بَختکی) است .قانون مدنی فرانسه چنین تعریف نموده است:
«طرفین قرارداد توافق نمایند؛ که آثار قرارداد در خصوص سود یا زیان ناشی از قرارداد ،معلق به یک
رویداد نامعین باشد»( .بزرگهرومهرانی ،امیرعباسوغزال ،0931،ص  )08برخی از نویسندگان علم
حقوق عقد احتمالی را اینگونه تعریف نمودهاند« :در عقد زمانی احتمالی طرفین تعهد متقابل دارند؛
ولی وصول یکی از طرفین یا هر دو طرف به اثر عقد ،بستگی به بخت و اتفاق دارد و در حین عقد
نمیتوان آن را تحدید و معین نمود ،مانند :عقد قِمار و عقد بیمه»( .جعفریلنگرودی ،محمدجعفر،
 ،0938ص  )811در مورد مصداق «عقد احتمالی» میان حقوقدانان اختالف است :برخی از انواع قِمار
دانسته و برخی دیگر آن را معامله غرری میدانند( .امامی ،حسن ،0914 ،ج  ،0ص  )000در ضمن
عقد احتمالی به معنای «عقد مُغابنهای» و «عقد شانس» نیز بیان شده است« .در عقد شانس طرفین
(مانند عقد قِمار) و یا یک طرف (مانند بیمه) بر یکی از امور ذیل توافق کنند:
الف -شانس حصول منفعت ،مانند :شرط بندی.
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ب -تضمین در مقابل شانس از دست دادن منفعت ،مانند :عقد بیمه»( .جعفریلنگرودی،
محمدجعفر ،0938،ص  .)814با توجه به مطالب فوق از ماده  0014قانون مدنی فرانسه این نکتهها
بدست میآید :عقد احتمالی براساس حصول نفع یا خسارت میباشد .در عقد احتمالی ،احتمال نفع و
ضرر از ناحیه هر دو طرف عقد است( .نه از ناحیه یک طرف) .عقد احتمالی ،معین کردن نفع یا خسارت
بر واقعه نامعین که زمان حصول آن مشخص نمیباشد .در آخر اینکه عقد احتمالی در حقوق مدنی
فرانسه هیچ شباهتی با عقد غرر در حقوق اسالمی ندارد .زیرا« :عقد احتمالی عبارت از عقدی است؛ که
تعادل قراردادی بر شانس سود یا زیان برای هر دو طرف قرارداد بر حسبِ یک امر نامعین استوار باشد،
مانند :عقد بیمه ،شرط بندی ،قِمار ،عقد به صورت رهن که صاحب کشتی در مقابل گروگذاردن کشتی،
مبلغی دریافت میدارد ) (A bottomry bondو یا عقد درباره پرداخت اقساط سالیانهای که با
مرگ طلب کار یا بده کار پایان یابد (A contract for life annuity) .در حالی که در حقوق
اسالم ،عقد غرری عبارت است« :از خرید و فروش چیزی که وجود و عدم آن مشخص نیست و یا از
نظر کمیت (مقدار ،اندازه و )...مجهول است و یا به قدرت بر تسلیم آن اطمینان وجود ندارد .بنابراین،
میتوان گفت اگر چه عقد احتمالی در حقوق فرانسه و عقد غرر در حقوق اسالم ،از نظر مفهوم تا
حدودی به یک دیگر نزدیک هستند ،ولی از نظر مصادیق و افراد مختلف میباشند .افزون بر این ،از
نظر آثار و احکام نیز بین آنها تمایز وجود دارد»( .رفیعی ،محمدتقی ،0941،ص )04
 .3-3قرارداد آتی سکه
قرارداد آتی سکه در جهان بخاطر وجود ریسک و خطر ناشی از تغییرات قیمتها در آینده ،مورد
استفاده قرار میگیرد .در این نوع قراردادها خریدار و فروشنده با یکدیگر توافق میکنند؛ که معامله را
با قیمت توافقی در آینده انجام دهند .در این نوع قرارداد خریدار از جهت افزایش قیمتها و فروشنده
از جهت کاهش قیمت نگرانی نخواهند داشت .با توجه ماده  0014قانون مدنی فرانسه ،شرایط قرارداد
آتی سکه به شرح ذیل است:
 -1در قرارداد آتی سکه از نظر موضوع عقد و اثر به تبع عقد ،عهدی میباشد .چرا که «طرفین
قرارداد توافق نمایند؛ که آثار قرارداد در خصوص سود یا زیان ناشی از قرارداد ،معلق به یک
رویداد نامعین باشد»( .ماده  0014ق.م)
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 -2قرارداد آتی سکه عالوه بر داشتن شرایط معتبر یک قرارداد (رضای طرفین قرارداد و اهلیت
طرفین قرارداد و موضوع مشروع و معین) (ماده  0008ق.م) باید تمامی خصوصیّات عوضین
(مبیع و ثمن) در قرارداد ثبت شود (مادّه  0069ق.م) تا هیچ گونه جهل (غرر) وجود نداشته
باشد .البته الزم بذکر است؛ ریسک ناشی از نوسانات قیمت در بازار ،غرر محسوب نمیشود .چرا
که وجود ریسک در فعالیتهای تجاری و اقتصادی طبیعی است .در قلمرو اقتصادی «یک
تصمیم ،هنگامی با ریسک همراه است؛ که نتایج محتمل مختلفی با احتماالت مفروض و معینی
بر آن مترتب باشد .بدین ترتیب ریسک با «عدم قطعیّت» که گویای مجموعه نتایجی است؛ که
احتماالت معینی را نمیتوان به آن نسبت داد ،تفاوت دارد»( .مریدیونوروزی ،سیاوشوعلیرضا،
ص  )930در قلمرو فعالیت اقتصادی ،دو نوع ریسک وجود دارد:
الف -در فعالیت اقتصادی که ترس از خسارت و امید به دست آوردن سود ،بطور یکسان وجود
دارد .بعنوان مثال :تولیدکننده تصمیم به تولید کاالیی که چند ماه بعد در بازار جهت فروش عرضه
خواهد شد؛ میگیرد .در حال حاضر هزینه تولید این کاال مشخص است؛ ولی درآمد حاصل از فروش
کاال برای تولیدکننده دقیقاً معلوم نیست( .صدیقی ،محمدنجاتاللَّه ،ص  )08در فعالیتهای اقتصادی
هر تولیدکننده یا تاجری براساس شرایط اقتصادی جامعه ،محاسباتی انجام میدهد؛ که امکان صحیح
بودن یا غلط بودن در آن است .این نمونهای ریسک محض اقتصادی میباشد.
ب -در فعالیت اقتصادی که ترس از خسارت وجود دارد .بعنوان مثال :یک تولیدکننده لوازم
بلوری یقین به شکست بعضی از مصنوعات بلوری خود در حمل و نقل دارد( .صدیقی،
محمدنجاتاللَّه ،ص )01
 -3قرارداد آتی سکه «عقدی الزم» است (ماده  0019ق.م) و فقط براساس «تراضی طرفین یا به
سببی که قانون آن را مُجاز میشمارند؛ قابل
تعدیل یا فسخ میباشد»( .ماده  0039ق.م)
 -4در قرارداد آتی سکه موضوع مورد توافق به آینده موکول شده است؛ که مطابق مادّه  0069قانون
مدنی فرانسه صحیح میباشد .البته طرفین قرارداد میتوانند با استفاده از مکانیزمهای بازار آتی،
تعهّدات خود را ساقط کنند؛ که این امر تأثیری در قصد طرفین در موضوع قرارداد ندارد .بعبارت
دیگر؛ در هنگام انعقاد قرارداد چون قصد واقعی نسبت به معامله ،وجود داشته است؛ تصمیم
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آینده هر یک از طرفین در مورد معامله (فسخ یا ایفای تعهد) تأثیری بر روی آن ندارد .چه بسا
برخی بیان کنند؛ وجود ودیعه در قرارداد آتی سکه سبب تردید در وجود قصد واقعی از سوی
طرفین است( .کاتوزیان ،ناصر ،0919،ص  )009-008البته این امر صحیح نمیباشد؛ زیرا وجود
ودیعه در واقع نوعی اختیار عدول (خیار فسخ) است؛ (کاتوزیان ،ناصر ،0919،ص  )009-008که
منافاتی با اراده بر انعقاد قرارداد ندارد.
 -5قرارداد آتی سکه هیچ شباهتی با «عقد قِماری» در حقوق اسالمی ندارد .اگرچه قرارداد قِماری با
قرارداد آتی به لحاظ مجهول بودن
نتیجه ،مجهول هستند اما دارای تفاوت ماهوی میباشند( .هر عقدی که نتیجه آن مجهول باشد؛
قِمار نامیده نمیشود) گروبندی قرارداد خاصی هست؛ ولی عقد آتی سکه ،فرآیندی خطرآفرین
میباشد؛ که در آن احتمال سود و خسارت میرود( .ماده  0014ق.م) در قراردادهای آتی سکه
افزایش یا کاهش قیمت سکه براساس وضعیّت بازار و تغییرات حقوق مالی و تحلیلها و محاسبات
طرفین است اما در قِمار کسب سود و زیان نتیجه بازی (واقعه غیرمعلومی) است .بعبارت دیگر؛ در
ترمینولوژی حقوق ،شرط بندی عقدی است؛ «که بین طرفین بسته میشود بدین صورتی که یک
طرف امری را اثبات و دیگری آن را نفی میکند ،که در صورت صحیح بودن اظهار هر کسی دیگری
مال معینی را به او بدهد»( .جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0938،ص  )140اگر «هر نوع شرط بندی
در مقابل عوض» (جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ،0938،ص  )110به همراه «آالت قِمار» باشد.
(امامی ،حسن ،0914،ج  ،0ص  )001اما در عقد احتمالی ،مقوله «شرط بندی» و «آالت قِمار»
موضوعیت ندارد.
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نتیجه

امروزه بیشتر معامالت سکه در کشور بر مبنای قرارداد آتی ) (Futuresصورت میگیرد .بدین
صورت که خریدار اقدام به خرید تعدادی محدود سکه میکند ولکن تحویل آنها چند ماه بعد از انعقاد
قرارداد صورت میگیرد .در این نوع قراردادها الزامی بر رد و بدل فیزیکی مورد معامله (سکههای
مورد توافق) نمیباشد.
در ماده  0014قانون مدنی فرانسه ،قرارداد آتی با عنوان » «Contrat aleatoireمُجاز قرار
گرفته است .ا ما این قرارداد دارای سه اشکال اساسی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران است.
اشکال اول :اما در این نوع قرارداد «قبض ثمن فی المجلس» بخاطر تعیین زمان انجام
نمیپذیرد.
اشکال دوم« :فروش مبیعِ قبل از سررسید» بوسیله اخذ یک موقعیت فروش توسط مشتری
امکان پذیر است.
اشکال سوم :در این قرارداد «احتمال سود و زیان» برای هریک از طرفین بطور مساوی وجود
دارد؛ که مشابه با «قرارداد قِماری» میباشد.
با بررسی و مطالعه در دو مبحث «بیع السَلَف» و «بیع الدین» میتوان به این نتیجه رسید؛ که
مشهور فقهاء امامیه بر دو شرط «قبض ثمن در مجلس عقد» و «ممنوعیت فروش مبیع قبل از
سررسید» در «عقد سَلَف» اتفاق نظر دارند .البته با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد؛ که دلیل
قابل استنادی برای این مدعا وجود ندارد و این دو شرط براساس «اجتهاد و مصلحت اندیشی»
مشهور فقهاء امامیه بوده است .همچنین «بیع الدین بالدین» اگر به «موجب عقد» ایجاد گردد؛ این
نوع بیع جایز است .همچنین «قِمار» در این نوع قرارداد موضوعیت ندارد .زیرا در اصطالح فقه
«قِمار» به معنای «بازی با آالت قِمار همراه با گروبندی» میباشد و «مفهوم بازی» در قراردادهای
آتی سکه وجود نداشته و «سامانه قرارداهای آتی» شباهتی به «آالت قِمار» ندارد.
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ابناثیر ،مبارکبنمحمد (0800ق) ،النهایة ،قم ،نشراسماعیلیان.
ابنادریس ،محمدبناحمد ( 0801ق) ،السرائر ،قم ،انتشاراتاسالمی.
ابنقیمالجوزیه ،محمدبنابیبکر ( 0804ق) ،زادالمعاد ،دمشق ،داراآلفاقالعربیه.
ابنمنظور ،محمدبنمکرم (بیتا) ،لسانالعرب ،بیروت ،دارالفکر.
اراکی ،محمدعلی (بیتا) ،البیع ،قم ،موسسهاسماعیلیان.
امامی ،حسن ( ،)0914حقوقمدنی ،تهران ،کتابفروشیاسالمیه.
انصاری ،مرتضی ( ،)0941المکاسب ،قم ،موسسهمطبوعاتیدینی.
بحرانی ،یوسفبناحمد ( ،)0969الحدائقالناظرة ،قم ،دفترانتشاراتاسالمی.
البرّاجالطرابلسی (القاضیابنالبراج) ،عبدالعزیز (0816ق) ،المهذب ،قم ،النشراإلسالمی.
بزرگمهر ،امیرعباسو مهرانی ،غزال ( ،)0931اصالحاتدرقانونتعهداتفرانسه ،دانشگاه عدالت ،تهران.
جبعیعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی( 0801ق) ،الروضهالبهیهفیشرحاللمعهالدمشقیه ،قم ،مؤسسهاسماعیلیان.
جبعیعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبنعلی ( 0809ق) ،مسالکاالفهام ،قم ،موسسهالمعارفاالسالمیه.
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( ،)0944دائرهالمعارفحقوقیمدنیوتجارت ،تهران ،گنجدانش.
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( ،)0938ترمینولوژیحقوقی ،تهران ،گنجدانش.
جعفریلنگرودی ،محمدجعفر ( )0940فرهنگعناصرشناسی ،تهران ،گنجدانش.
حرالعاملی ،محمدبنحسن ،وسائلالشیعة ( ،)0806قم ،موسسةآلالبیتعلیهمالسالمالحیاءالتراث.
حسینیشیرازی ،سیدمحمد ( ،)0911ایصالالطالبالیاسرارالمکاسب ،قم ،کتابخانهآیت اهللمرعشی.
حسینیروحانی ،سیدصادق ( 0800ق) ،فقهالصادق (ع) ،قم ،دارالکتابمدرسهامامصادق (ع).
حسینیعاملی ،سیدمحمدجواد (0803ق) ،مفتاحالکرامه ،قم ،النشراالسالمی.
حلّی (ابنفهد) ،جمالالدین ( ،)0811المهذب ،قم ،انتشاراتاسالمی.
حلی (عالمه) ،حسنبنیوسف ( 0808ق) ،تذکرة الفقهاء ،قم ،مؤسسةآلالبیت (علیهمالسالم) إلحیاءالتراث.
حمیری ،نشوانبنسعید ( 0801ق) ،شمسالعلومودواءکالمالعربمنالکلوم ،دمشق ،دارالفکر.
خرازی ،محسن (بیتا) ،مجلةفقهأهلالبیت (ع) بالعربیة ،قم ،مؤسسةدائرةالمعارففقهاسالمیبرمذهباهلبیت (ع).
دادمرزی ،سیدمهدی ( ،)0940فقهاستداللی (ترجمهتحریرالروضهفیشرحاللمعه) ،قم ،چاپزیتون.
درخشان ،مسعود ( ،)0931مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ،تهران ،موسسهمطالعاتبینالمللیانرژی.
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رفیعی ،محمدتقی ( ،)0941مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسالم و ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی ،قم،
بوستانکتاب.
رهپیک ،حسن ( ،)0941عقودمعین  ،0تهران ،انتشاراتخرسندی.
سبزواری (محقق) ( ،)0944سیدعبداالعلی ،مهذباالحکام ،قم ،دار التفسیر.
طباطباییقمی ،سیدتقی (0801ق) ،منهاجالصالحین ،قم ،منشوراتمکتبهالمفید.
طباطبائیکربالیی ،سیدعلی ( 0818ق) ،ریاضالمسائل ،قم ،موسسهآلالبیتعلیهمالسالمالحیاءالتراث.
طریحی ،فخرالدین بن محمد ( ،)0911مجمع البحرین ،تهران ،مکتبه المرتضویه.
طوسی ،محمدبن الحسن ،النهایه ،بیروت ،دارالکتابالعربی( ،بیتا).
طوسی ،محمدبنالحسن ( 0931ق) ،تهذیباالحکام ،تهران ،دارالکتباالسالمیة.
طوسی ،محمدبنالحسن ( 0808ق) ،األمالی ،قم ،دارالثقافه.
صالحآبادی ،علی ( ،)0941بازارهای مالی اسالمی (مجموعه مقاالت) ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
صدیقی ،محمّدنجات ( ،)0910بیمه در سیستم اقتصادی اسالمی ،ترجمه واحد ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمی ،قم ،انتشارات دنا.
العاملی (شهیداول)( ،بیتا) ،محمدبنمکی ،الدروسالشرعیه ،قم ،نشراسالمی.
فیروزآبادی (بیتا) ،محمدبنیعقوب (بیتا) ،القاموسالمحیط ،بیروت ،دارالکتبالعلمیه.
شیخقرهداغی ،علیمحیالدین ( 0806ق) ،مجمعالفقهاالسالمی (عددالسادس -جزءاول) ،بیروت ،دار
البشایراسالمیه.
قمی ،علیبنابراهیم ( 0818ق) ،تفسیرالقمی ،قم ،دارالکتاب.
قمی (میرزا) ،ابوالقاسمبنمحمدحسن ( ،)0910جامعالشتات ،تهران ،کیهان.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)0910قواعد عمومی قراردادها ،تهران ،شرکت انتشارات.
کاتوزیان ،ناصر ( ،)0919حقوقمدنی (عقودمعین  ،)0تهران ،شرکتسهامیانتشار.
کاشفالغطاء ،حسن (بیتا) ،انوارالفقاهة (البیع) ،قم ،موسسهکاشفالغطاء.
کرکی (محققثانی) ،علیبنالحسین ( 0813ق) ،الرسایل ،قم ،کتابخانهآیتاهللمرعشی.
کلینی ،محمد بن یعقوب ( 0811ق) ،الکافی ،تهران ،دارالکتباالسالمیه.
کیایی ،عبداهلل( ،)0916التزاماتبایعومشتری ،تهران ،انتشاراتققنوس.
لقمانی ،احمد ( ،)0948جوانانپرسشها و پاسخها ،قم ،بهشتبینش.
مریدی ،سیاوشو نوروزی ،علیرضا ( ،)0919فرهنگاقتصادی ،تهران ،انتشاراتکتابپیشبردونگاه.
معصومینیا ،غالمعلی ( ،)0943بازارهایمشتقهبررسیفقهیواقتصادی ،تهران ،پژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمی.
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مغربی ،نعمانبنمحمدتمیمی ( 0941ق) ،دعائماإلسالم ،قم ،مؤسسهآلالبیتعلیهمالسالم.
موسویبجنوردی ،سیدمحمد ( 0809ق) ،قواعدالفقهیه ،قم ،موسسهاسماعیلی.
موسویخمینی ،روح اهلل (بیتا) ،کتابالطهارة ،قم ،مطبعهالحکمه.
موسویخمینی ،روح اهلل ( 0800ق) ،کتاب البیع ( 1جلد) ،تهران ،موسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی (ره).
موسویخمینی ،روح اللّه ( 0818ق) ،زبدةاألحکام ،تهران ،سازمانتبلیغاتاسالمی.
موسویخمینی ،روحاهلل ( ،)0913تحریرالوسیله ،قم ،دارالعلم.
موسویخویی ،ابوالقاسم ( ،)0910معجم رجالالحدیث ،قم ،نشر الثقافه االسالمیه فیالعالم.
موسویخویی ،ابوالقاسم ( 0801ق) ،مصباحالفقاهة ،قم ،انصاریان.
موسویخویی ،ابوالقاسم ( 0801ق) ،التنقیحفیشرحالعروةالوثقی ،قم ،دارالهادیللمطبوعات.
نایئنی ،محمدحسین (بیتا) ،أجودالتقریرات ،قم ،مصطفوی.
نجاشی ،احمدبنعلی ( ،)0961رجالنجاشی ،قم ،انتشاراتاسالمی.
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