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  ١٣٩٢  پاییز ـ زمستان، ٨ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسالم ،فقه مدنی یها آموزه

  
  

   بورسوایی قبض در معامالت آتیَبررسی ر
    ١ ناصری مقدمحسین  
    ٢داریوش بخردیان  
    ٣اردوان ارژنگ  

  دهکیچ
گروهـی از . گیـرد ً بسیاری از معامالت بازار بورس ظاهرا قبضی صـورت نمـیدر

. انـد وایـی آن نمـودهَ را جایز ندانسته و حکم به عدم ر»ع ما لم یقبضبی«فقها نیز 
. ه اسـتشـددر جستار حاضر مفهوم قـبض و حکـم آن در بـازار بـورس بررسـی 

 شـبیه ،معـامالتی کـه در فقـهبررسی شـده و  احکام از منظر فقه امامیه ّۀسپس ادل
بعد از انطباق  .ه استها بیان گردید معامالت بازار بورس است بررسی و حکم آن

چنین بر متفاهم عرفی،  ّمعامالت بازار بورس و معامالت فقهی و بررسی ادله و بنا
چـه در ً بر چنین قبـضی ظـاهرا رواسـت، اگرمعامالت مبتنیگیری شده که  نتیجه

  .ًو شرعا نیز جایز و روا هستند قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرا
                                                        

 ١٠/١١/١٣٩٢: رشیخ پذیتار ـ ١١/۵/١٣٩٢: افتیخ دریتار.  
  .(naseri1962@ferdowsi.um.ac.ir) دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(bekhradi_da@yahoo.com)) نویسندۀ مسئول (اسوجی دانشگاه ی علمتئیعضو ه. ٢
  .(arzhang@yu.ac.ir) نی قزوینی امام خمیالملل بین دانشگاه ی علمتئیعضو ه. ٣



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٢

 / 
رۀ 
شما

٨

۵٠  

  . معامالت آتی، قبض، سلف، استصناع،بازار بورس :یدیلکواژگان 
  مقدمه

هـا   است کـه در آنای ه ناروا معاملۀدر قوانین معامالت در فقه امامیه یکی از انواع معامل
 مطـرح »بیع ما لـم یقـبض«در کتب فقها این مورد در ذیل عنوان . قبضی صورت نگیرد
  .گردیده است تصریح  به ناروا بودن این نوع از معامالت، احکامۀشده و مبتنی بر ادل

 ۀبـر اسـاس مطالعـ. های معامالتی بـازار بـورس اسـت ترین مکان امروز یکی از مهم
نظـر بـه  حـال . عدم قبض را احـساس نمـود،توان به وضوح بسیاری از این معامالت می
کـه بـا این: گـردد گذاری معامالت آن، ایـن سـؤال مطـرح مـیاهمیت بازار بورس و تأثیر

 از »بیع ما لم یقـبض« ِییبرخی شرایط بیع را ندارند آیا نظر به ناروامعامالت بازار بورس 
ًکه شرعا نود یا ایشنظر ها تجدید است و باید نسبت به آنمنظر فقه، این معامالت ممنوع 

کنیم  را بررسی میال ابتدا مفهوم بورس و انواع آن ؤ؟ برای پاسخ به این سندارندمشکلی 
هایی که از جهـت قـبض  ها و بررسی بیع  و ماهیت آنو سپس به بررسی قراردادهای آتی

  ،در ادامـه بـا روش اسـتنباطی. پـردازیم ، مـیو تحویل کاال شبیه این نوع بازارها هـستند
  .کنیم را بیان میِراه حل جواز معامالت بازار بورس 

  مفهوم بورس
 موجـودی سـهام، دارای موجـودی ۀی مایه، ذخیرابه معناست  لفظی فرانسوی »بورس«

 التینیواژۀ  این لغت از ۀگفته شده است که ریش. کردن و یا جزء موجودی نگاه داشتن
«bursa»  در اصطالح عبـارت از بـازار متـشکل، .)٢۶/١١۴ش: ١٣۶٧، فصلنامۀ حوزه (است 

نقل از وبگاه سازمان بـورس اوراق ( شوند منظم و دائمی است که در آن کاال و سهام مبادله می
  .)www.irbourse.com/fa/site.aspx?parTree=121611: بهادار تهران

  انواع بورس
 رسمی و دائمـی اسـت کـه در یـک ی بورس اوراق بهادار بازار:ـ بورس اوراق بهادار١

، ؛ گلریـز٢٨: ١٣٨٧، نیـا معـصومی( شـود مـیمحل معین تشکیل و در آن اوراق بهادار معاملـه 
١٣٧۴ :٢۴(.  
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 خرید و فروش دائمـی و منظمـی اسـت  معامالت کاال، بازاربورس :ـ بورس کاال٢
 کاالهـای خـام و مـواد ،بـورس بیـشتراین در . دشو که در آن کاالهای معینی معامله می

شـود  مـیخریـد و فـروش ... هـای روغنـی و  گنـدم، جـو، آرد، شـکر، دانـهماننداولیه 
  .)٢٨: ١٣٨٧نیا،  معصومی(

هـای متعـدد و اال یعنـی ک؛هـای عمـومی کـاال هـستند های کاال بورس برخی بورس
بورس مانند  برخی نیز بورس کاالهای خاصی هستند؛ .شوند ستد میمتنوعی در آن دادو

  . نیویورک و بورس نفت نیویورکۀپنب
  :ند ازا های کاال عبارت های اصلی بورس مشخصه

ً کاالها عموما در خود بورس موجود نیست بلکه عموما نمون.١ وجود در بورس  آن ۀً
  .دارد
ــا اســتاندارد و شــده  بنــدی ورد معاملــه در بــورس، کاالهــای طبقــه کاالهــای مــ.٢ ب

مشخصات کامل است به طوری که خریـدار یـا فروشـنده از مشخـصات کـاالی مـورد 
  .)همان(ند ا ًمعامله کامال مطلع

 و شـود مـی بورسی است که در آن پول کشورهای مختلف معامله :ـ بورس اسعار٣
  .)٢۴: ١٣٧۴همان؛ گلریز، (ت های جهان اس ترین بورس یکی از تخصصی

  ١بازار بورس
هـای اقتـصادی  از ارکـان مهـم فعالیـتو بورس کاال یکی از اجزای مهـم بـازار سـرمایه 

 ۀبا تبدیل بخشی از شـبک  در بورس کاال،.)١٨ ـ۴۵/١۵ش: ١٣٨۵، معتمدی( شود شناخته می
امکانـاتی در  یافته با سازوکارهای مـشخص و معلـوم،  سازمانای به شبکه ستدسنتی دادو

هـای  های موسوم به نوسانات قیمتی و ریـسک ای از مشکالت و دغدغه جهت رفع پاره
  .)٢٠/٨ش: ١٣٨۵فالحتی، (آید  وجود میه تولیدی و نقدینگی ب

                                                        
 و بـا دهنـد ای هستند که نظـام مبادلـه را سـامان مـی یافته بازارهای سازمان )اوراق بهادار یا کاال(ها  بورس. ١

سـازوکار مـشخص در  یافته و بـا های سازمان ستد را به شبکه سنتی دادوۀشبک ،استفاده از ابزارهای مربوط
های نقدینگی تبـدیل  های تولیدی و محدودیت راستای رفع مشکالت مربوط به نوسانات قیمتی و ریسک

  .)۵ ـ١٢٠/٣ش: ١٣٨۵، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه( کنند می
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   آتیقراردادهای
 معامالت بورس کاالی کـشاورزی ایـران اختـصاص بـه ۀنام ینی چهارده تا هیجده آۀماد

 قراردادهای نقدی، نـسیه، :ند ازا ن بورس دارد که عبارتانواع قراردادهای موجود در ای
سـازمان کـارگزاران وبگـاه ( سلف، آتی و اختیار خرید و فروش در بورس کاالهای کشاورزی

  .)www.iace.ir :بورس کاالی کشاورزی ایران
 ۀعمـد. ستد در بورس کاال، استفاده از قراردادهای آتی اسـت دادوۀترین شیو عمده

شـوند قـرارداد خریـد یـا فـروش  های کـاال رد و بـدل مـی ی که در بورسقراردادهای آت
مقداری کاالی خاص با کیفیت مـشخص بـرای تحویـل در تـاریخ معینـی در آینـده بـا 

 در بورس کـاالی نوظهـور و یـا شـرایط خـاص، که  شایان ذکر است.قیمت ثابت است
 منظور از .انجام داد کاال را ۀ مبادل،معامالت نقدی توان به صورت حراج حضوری و می

یعنـی  شود دارایی موضـوع قـرارداد،  آن متعهد میۀقرارداد آتی قراردادی است که دارند
نـد آینـده خریـداری ک  در،ارز یا اوراق بهادار باشد دارایی پایه را که ممکن است کاال،

  .)۵ ـ١٢٠/٣ش: ١٣٨۵، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه( بفروشد یا
 ییهـا چـالش ریزی حجم و نوع محـصوالت خـود، همواره برای برنامهتولیدکنندگان 

نامعلوم بودن روند آتی قیمت محـصوالت و  ها عدم شفافیت بازار، ترین آن عمده .دارند
توانند   تولیدکنندگان می، بنابراین.استناکارآمدی نظام تعیین قیمت و توزیع محصوالت 

ال در برابر نوسانات قیمت ایمـن شـوند و بـا ستد در بورس کاوبا استفاده از ابزارهای داد
: ١٣٨۵فالحتـی، (ریسک قیمت را پوشش دهند  خرید و فروش قراردادهای سلف و آتی،

هـا جایگـاهی بـرای  دهد بلکـه آن رخ نمی در این بازارها تحویل فیزیکی کاال .)٢٠/٩ش
 ، در آن بر اسـاس قراردادهـا هـستند کـه،خرید و فروش کاال در هر نقطه و در هر زمان

 شـوند سـتد مـیدادو ... وبـرنج گنـدم، نشده مانند فلزات، پنبه، یوراکاالهای خام و فر
  .)همان(

ای است قانونی و دارای حد و مرز معین برای   توافقنامه١قرارداد آتی یا معامالت آتی
خرید و فروش یک کاال یا ابزار مالی برای زمانی در آینده با قیمتی کـه هنگـام امـضای 

                                                        
1. Futures contracts. 
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 . تحویـل آن مـشخص باشـدکـانزمـان و مبایـد   و مورد توافق قرار گرفته باشد،دقراردا
ای بـه   قرارداد سلف است کـه از طـرفین قـرارداد، سـپردهۀیافت قرارداد آتی حالت تکامل

 .شود تـا طـرفین ملـزم بـه اجـرای تعهـدات خـود شـوند  اطمینان گرفته میۀعنوان حاشی
دار موظف است بخشی از قیمـت نهـایی را بـه  پس از امضای قرارداد، خری،ترتیب بدین

، نسبت به تحویـل تمـام کـاال ّمقررفروشنده نیز در تاریخ . پرداخت بپردازد صورت پیش
 کنـد کند و خریدار مابقی تعهدات خود را هم در موعـد نهـایی پرداخـت مـی اقدام می

 شـود ه مـی این سـپرده قـسمتی از وجـه المعاملـه در نظـر گرفتـ.)٢٢۶: ١٣٨٧، نیـا معصومی(
  .)١٢٠: ١٣٨۵، آبادی صالح(

در قرارداد آتی در صورتی که خریدار یا فروشنده تصمیم بگیرد تا کاالی مـورد نظـر 
  طور فیزیکی تحویل بگیـرد یـا تحویـل دهـد ایـن امـر در تـاریخ سررسـید قـرارداده را ب

   قـرارداد آتـی را قـانونی و از نظـر فقهـی مجـازۀ مهـم معاملـِ ایـن مطلـب.اسـتالزامی 
  .کند می

 معامالت آتی از نظر حقوقی عبارت است از تعهد به ، فقهی بورسۀمطابق نظر کمیت
 آتـی تعهـد بـه فـروش مقـدار ۀبه عبـارت دیگـر معاملـ ١.فروش در مقابل تعهد به خرید

 طـرف مقابـل هـم ،بنـابراین. مشخص کاال در آینده در مقابل گرفتن مبلغ معـین اسـت
 معین کـاالی معینـی را خریـداری یبا پرداخت مبلغشود تا در زمان مشخص   میمتعهد

 در . آتی قـدرت انجـام تعهـد را داشـته باشـدۀ معاملۀکند البته مشروط به اینکه فروشند
:  دردسترسـیداد یا معامالت آتی در بورس چیست؟ قابـل قرار( دانند جا معامله را از سنخ تعهد میاین

www.Forum.boursekall.com/viewtopic.php(.  
  قراردادهای آتی از نوع بیع دین به دین یا کالی بـه کـالی هـست است کهته شدهگف

ّجـل باشـند بیـع کـالی بـه کـالی و ؤ که اگر دو طرف معامله، م)٢٠/١٢ش: ١٣٨۴، رضایی(
، حـسینی عمیـدی(  و اجمـاع)۵/١٠٠: ١٣۶۵، کلینـی( بطالن آن، روایـت ۀباطل است و دربار

  .عنای آن اختالف است وجود دارد و فقط در م)٢/١٣٠: ١۴١۶
                                                        

ر سررسـید قـرارداد تحویـل آتـی، ماهیت حقوقی معامالت آتی تعهد بـه خریـد و فـروش اسـت یعنـی د. ١
شود  دهد و تسویه انجام می فروشنده با دریافت قیمت کاالی موضوع قرارداد، آن را به خریدار تحویل می

  .)٢١٩: ١٣٨٧، نیا معصومی(
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 این نوع معامالت بورس برخی از شرایط و ضوابط بیع را ندارند که ، عبارت دیگربه
 .یکی از این شرایط، فروش کاالیی است که در اختیار انسان و نـزد وی موجـود نیـست

فقها در جواز و عدم جواز این بیع با هم اختالف دارند که در ذیل، اقوال فقهـا و تطبیـق 
  .معامالت بورس خواهد آمدآن با 

  لم یقبض و حکم آن بیع ما
 ذکـر بیـع سـلم و . اسـت آن فـروش کـاال قبـل از قـبض»بیع ما لم یقـبض« مراد از

 ذکر خواهند  است که از باب مثال» ما لم یقبضبیع« استصناع از مصادیق بارز و آشکار
  .موارد آن فراوان است ، هرچندشد

هـا   بـه بعـضی از آنادامهدر و فراوانی وجود دارد  احادیث »لم یقبض بیع ما« بارۀدر
بیـع مـا لـم « روایـات منـع از ـ١ :شوند  میبه دو دسته تقسیماین روایات  .شود  میاشاره
  .»بیع ما لم یقبض« روایات جواز ـ٢ ؛»یقبض

  ـ روایات منع١
  :  پیامبر اکرمـ

 ّحـر؛ ٧/٢٣١: ١٣۶۵ ی،طوسـ(» ...ّإنی بعثت إلی أهل اهللا فأنهاهم عن بیع ما لم یقـبض«
 مـن بـه سـوی ًحقیقتـا؛ )۴/٨۵: ١۴٠٨، ؛ هیثمـی۵/٣١٣: تا ، بیبیهقی؛ ١٨/۵٨: تا ، بییعامل

   .... نهی کنم،اند ها را از بیع آنچه هنوز قبض نکرده مردم مبعوث شدم تا آن

  :کند روایت میچنین  عبداهللاو منصور بن حازم از ابـ
را نفروش مگـر  را قبض نکردی آن دی و هنوز آنگاه کاالی کیلی یا وزنی را خری هر

  .)١٢/٣٨٧: تا ، بییعامل ّحر(را بفروش   پس اگر کیلی یا وزنی نبود آن. باشد١اینکه تولیه

 مردی کـه طعـامی را خریـداری نمـود ۀ دربارعبداهللاو اب، امامصفوانبه نقل از  ـ
  :را فروخت فرمود آنگاه قبل از قبض آن

  .)١٢/٣٩٠: همان( آن را قبض نماید صحیح نیست مگر اینکه

                                                        
شـده  و کاال را به همان قیمت خریـداریشود  میبیعی است که در آن از رأس المال خبر داده : بیع تولیه. ١

  .)٢/٣۶: ١۴٠۵، یّحل(فروشند  می
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   روایات جوازـ٢
 مردی که کاالیی را خریداری ۀ درباررجعفوابامام  ،احمد بن محمدبه نقل از  ـ

  .)١٢/٣٨٧ :همان( »اشکالی ندارد«: فرمود را فروخت نمود و قبل از قبض آن
داری کـرد و  مردی که طعامی را خریۀ دربارعبداهللاوابامام  ،بصیرواببه نقل از  ـ

  :را فروخت فرمود قبل از قبض آن
صورت بیع تولیه باشـد و هـر ه بآنکه فروش آن قبل از کیل و وزن صحیح نیست مگر 

  .)١٢/٣٩٠: همان(  آن قبل از قبض اشکالی نداردچیزی که کیلی و وزنی نیست فروش

د ماننـو بعـضی مطلـق  عبـداهللاواز این روایات بعضی مانند روایـت صـفوان از اب
 و احادیـثکه  هستند و در این موارد شایسته است  مقیدعبداهللاوبصیر از ابوابروایت 

 روایـات مطلـق  گفتـه شـودکهبدین صورت  ؛ات مطلق بر روایات مقید حمل گرددیروا
 اما بیـع ایـن مـوارد بـه دگرد می بر بیع مرابحه در مورد کاالی کیلی و وزنی حمل) نهی(

  .باشد  میاصورت بیع تولیه صحیح و رو

  فقهادیدگاه بررسی 
  :دارند قول  پنج»لم یقبض بیع ما« بارۀ درعلما
 »بیع ما لـم یقـبض« مطلق ِ گروهی از فقها قائل به روایی:ـ جواز به صورت مطلق١

 تصرف در ملـک ۀ اباحْ زیرا اصل؛دنندا میه وکرلی مو و روا جایز ًمطلقاو آن را هستند 
 دلیـل دیگـر اینکـه .آمـده اسـتقد به ملکیـت فـرد در عۀواسطه است و در اینجا مبیع ب

: را فروخت فرمـود ای را خرید و قبل از قبض آن ثمرهفردی  در موردی که معصوم
: ١۴١۵، ابـن رشـد؛ ٣/١٩٨: ١٣۵۵،  خوانـساری؛۴/٣٩٩: ١۴٠٨، یکرک ؛۵٩۶: ١۴١٠، مفید( »ال بأس«
  .)۴/٢٢٠: تا ، بیالمغنیابن قدامه، ؛ ٢/١۴۴

 و کراهت را دانسته جایز ًبیع قبل از قبض را مطلقا )٣٩٨: تـا بی( هایهالنشیخ طوسی در 
  و)٢/١٢٠: ١٣٨٧( المبـسوطب ا ولـی در کتـدانسته اسـتمربوط به کاالی کیلی و وزنی 

  :گوید  می)٣/٩٨: ١۴١٧( الخالف
بفروشد مبیع به یکـی  را کسی کاالیی را خرید و خواست قبل از قبض آنکه هنگامی 

 .اسـته  یا اینکه از نوع طعام و خوردنی است یـا از غیـر خـوردنی؛از دو حالت است
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 از نوع خوردنی و طعام باشد اجمـاع وجـود دارد کـه بیـع آن قبـل از قـبض جـایز اگر
 زیرا مانع شـرعی نـدارد و ؛است نیست اما اگر از غیر طعام باشد بیع و فروش آن جایز

ُ اهللاَّلَحـَأ  ۀدلیلی بر غیر طعام وجود ندارد و ظاهر آی  اقتـضا )٢٧۵ /بقـره( اَبـِّ الرَمَّرَحـَ وَعْیـَبْ الّ
  .دارد که سایر کاالها صحیح و جایز باشد

  : استپیامبراین سخن عدم جواز، اختصاص به طعام دارد اینکه بر دلیل 
 ؛١/۵۶: تـا ، بـی؛ ابـن حنبـل١٨٩: تـا بـی شـافعی،( ١ی یـستوفیهّا فال یبیعـه حتـًمن ابتاع طعام

  .)٣/٢١: ١۴٠١، بخاری

البتـه  .را قبض نمود در صحت و جواز آن هیچ اختالفی وجود ندارد هنگامی که آن
 اگر مبیع از اموال غیر منقول باشـد قـبض آن بـه .کیفیت قبض بستگی به نوع مبیع دارد

درهـم و  مثل  اما اگر از اموال منقول باشد،مانند زمین و خانه باشد  آن میۀصورت تخلی
  .را تحویل دهد ها باید آن… و دینار
 ملکیت قبل از  معتقدندکهفقهای اهل سنت است  از این قول : مطلقیت ممنوعـ٢

 موجـب ،و نهـیاسـت  از چنین بیعی نهـی فرمـوده ؛ زیرا پیامبرقبض ضعیف است
 و اگـر کـاال تلـف شـود بیـع فـسخ چنین بیعی غـرری اسـت گردد و عنه می فساد منهی

  .)۵/١٨٠: ١۴٠٩، اشانی؛ ک١۵٣ و ١٣/٨: ١۴٠۶، سرخسی( گردد می
 فروشنده است نه مشتری و اگر بیـع ۀاز طرفی ضمان تلف مبیع قبل از قبض بر عهد

  .)٢/١١٧: ١۴١۵، ابن رشد(  مشتری خواهد شدۀبدانیم ضمان بر عهد را جایز
چنـین  نیـز شاگرد ابوحنیفه  محمد شیبانی.)٣/٧٠: ١۴٠٠( ستابر این قول نیز  شافعی

ابـن (داننـد  فه و ابویوسف بیع عقار را قبل از قبض صحیح مـیینولی ابوحدیدگاهی دارد 
  .)٢/١١٧: ١۴١۵، ؛ ابن رشد۵/١٩٣: ١۴١٨ مصری، ابن نجیم؛ ۴/٢١٩: تا ، بیالمغنیقدامه، 

، یلـیمقـدس اردب( انـد برخی فقهای امامیه قول بـه ممنوعیـت را مطـابق احتیـاط دانـسته
١۴٨/٣: ٠٣۴٢(.  
  بـه ایـن صـورت،ی کیلـی و وزنـیها کاالبیعه آن است ک :ـ قول گروهی از فقها٣

                                                        
روایات زیادی به این مضمون وجود دارد که مورد استناد امامیه قرار گرفته اسـت از طرفـی فقهـا زیـادی . ١

ــوده ــت حکــم نم ــن روای ــد براســاس ای ــره٣/٩٨/شــیخ طوســی، الخــالف(ان ــن زه ــه، ٢٩٧/؛ اب ؛ عالم
  )٢/٣٣٨/تحریر
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از بیـع  ست که پیامبراآن  دلیل این گروه .در سایر کاالها جایز استو  ممنوع ًامطلق
، کرکـی ؛٣/١٧۵: ١۴١٧همـو،  ؛٣/۴٢١: ١۴١٠، عـاملی جبعـی( ١طعام قبـل از قـبض نهـی فرمـود

١۴٠٨ :۴/٢۶٢(.  
هد آن را بفروشـد معتقـد اسـت قبل از قبض بخوافرد  بیع سلم که بارۀدر شهید ثانی

 دهد که فـروش کاالهـای کیلـی، طور مطلق نیست و این نشان میه که داللت حدیث ب
ایـشان  .وزنی و خوراکی قبل از قبض صحیح نیست اما در غیر این موارد صحیح اسـت

عـاملی (دانـد  سرانجام قول به حرمت بیع کاالهای کیلی و وزنی و خـوراکی را قـوی مـی
 ایـن نـوع بیـع را بعـد از جـواهر البتـه صـاحب .)٣/١٧۵: ١۴١٧همـو، ؛ ٣/۴٢١: ١۴١٠، جبعی
  .)٢٣/١۶۶: ١٣۶٧نجفی، ( داند رسیدن زمان و قبل از قبض صحیح میفرا

ایـن نظـر   شافعی در یکی از دو قول خود بر: منع در طعام و جواز در سایر مواردـ۴
 شـافعی،( باید معاملـه شـود ًمبیع نقداکه گوید   میکاالی کیلی و وزنیوی دربارۀ  .است
 اجّ ابـن بـر؛١١١: ١۴١٢، اللمعـة الدمـشقیه ،عـاملی؛ ٣۶٧: ١۴١۵،  صدوق؛٨٢: تا ، بی؛ مزنی٣/٣٧: ١۴٠٠

؛ ٨/۴١۴: تـا ، بـیرافعـی(داند  می غیر طعام جایز  مالک نیز بیع را در.)١/٣٨۶: ١۴٠۶، طرابلسی
  .)٣/١۵٢: تا ، بیدسوقی
 در مـوردی بیع کـاالی کیلـی و وزنـی :و وزنی کاالهای کیلی بارۀ ممنوعیت درـ ۵

 عالمـه .صورت بیع مرابحه صحیح نیـسته که به صورت بیع تولیه باشد جایز است اما ب
بیـع ) کیلـی و وزنـی(  ایـن کاالهـابـارۀست کـه در احلی در یکی از دو قول خود بر آن

ابـن (ت چه محل اشـکال اسـاگر ، اظهر است و حرامْ منع، طعامبارۀکراهت دارد ولی در
  .)١٢٢ و ١٠/١١٩: ١۴١۴حلی، ؛ ٢/۴٠٠: ١۴٠٧، یّفهد حل

  معتقدنـد)٢/٨۶: ١۴١٣( حلـی  و عالمـه)٢/٢٨۵: ١۴٠٩( حلی محقق برخی فقها مانند
 لی این کراهتد ون کراهت داراند  که هنوز قبض نشدهی کیلی و وزنیها کاالفروش که

بحه دارد ولی بیـع تولیـه مرابیع روایت اختصاص به  در  شدیدتر است و حرمت،در طعام
 حـرام  را طعـامبیـع )١٠/١٢٢: ١۴١۴( الفقهـاء ةتذکردر کتـاب عالمه  البته .اشکالی ندارد

  .مل استأ ولی این قول محل ت،داند می
                                                        

چنین بیعی را حتی ) ۴/١١۵ :تا ، بیلشرح الکبیراابن قدامه، (و حنبلیه  )۵/٢۴۵: ١۴٠٩، کاشانی (فهیابوحن. ١
  .اند  ندانستهدر کاالهای شمردنی جایز
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  :کرده است به موارد زیر استناد »لم یقبض بیع ما« برای صحت جواهر صاحب
   محصل و منقول؛اجماعـ ١
ی، ـّر عاملــ؛ ح٢١١ـ٣/٢٠۶: ١۴١٣؛ صدوق، ٧/٣٧: ١٣۶۵ طوسی،: ک.ر( نصوص و روایاتـ ٢

  .)٣٩٢ـ١٢/٣٨٧: تا بی
مطلق نیست و اگر داللت اند،  روایاتی که از چنین بیعی نهی کردهداللت : ًزیرا اوال

 :ًثانیـا. دارد داللـت بـر کراهـت نـسبت بـه کـاالی کیلـی و وزنـیفقط ها ثابت شود  آن
 و قبـل از قـبض نیـز داللـت بـر رسـیدن زمـان  فـرا بعد از، بر جواز بیع سلمّلاروایات د
 قبض متوقف بر کیل و وزن نیست که محل و موضع کراهت در ، بنابراین.داردصحت 

 مخالف با ظـاهر ، احتمال حرمت در مورد طعامهمچنین. باشد کاالی کیلی و وزنی می
 باطـل  معاملـه، بنا بر قول کسانی که در اینجا قائل به حرمـت هـستنداما .نصوص است

ن اشـود کـه قـول بعـضی از متـأخر ً زیرا نهی در معامالت عرفا موجـب فـساد مـی؛است
فقـط مرتکـب گنـاه ِعامـل آن موجب فساد نیست بلکه که اند   بعضی دیگر گفته.است
  .)١۶٩ ـ٢٣/١۶۴: ١٣۶٧نجفی، ( این قول در اصول ضعیف است .استشده 

 اسـت و در غیـر ایـن صورت سلم صحیحه هر چیزی که کیلی و وزنی است فقط ب
 تـأخیر هـاو در غیر این دو مورد در سـایر کاالفروخت را  صورت باید به صورت نقد آن

فروش آن به کند،  میطور سلم خریداری ه کسی که کاالیی را ب .ثمن یا مبیع جایز است
جایز نیست اما هنگامی که زمان در زمانی که تحویل آن فرا نرسیده، فروشنده یا غیر آن 

گاه کـسی کـاالیی  هر ،اینبنابر .)٣۵٧: ١۴٠٣، حلبی(ا رسید فروش آن صحیح است آن فر
ه را بـ  جایز نیست که با دیگـری شـریک شـود یـا آن،صورت سلم خریداری نموده را ب

 بیـع مـا« از  دیگر اینکه پیامبر.ن نیاز به دلیل داردآ جواز زیرا ؛تولیه بفروشدت صور
 صورتی است که قبل از قبض باشد ولی اگر بعـد از  این در البته. نهی فرمود»لم یقبض

: ١۴١١،  طرابلسیاجّابن بر ؛٢/١٨٧ :١٣٨٧همو، ؛ ٣/٢٠٨: ١۴١٧طوسی، (قبض باشد صحیح است 
  .)٢٧٢: ١٣٧٩، قمی سبزواری ؛۶١

 اسـت، که به این نوع بیع شباهت دارد و در فقـه مطـرح گردیـدهرا در اینجا مواردی 
  .کنیم میبررسی 
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  ١)سلف(  سلمبیع
 در اصـطالح .باشد دار ل و مدتَّجؤ م، و نقدی و مثمنّل حا،بیعی است که در آن ثمن

  .شود خرید گفته می فروش یا پیش به آن پیش
ی در ذمه تـا مـدت معلـوم در مقابـل ّخریدن مال کل: سلم را عبارت از یّمحقق حل

: ١٣۶٧نجفـی،  ؛٢/۶١: ١۴٠٩( دانـد ، مـیمالی که حاضر اسـت یـا در حکـم حاضـر اسـت
٢/٢۶٧(.  

  شرایط بیع سلم
توان  این شرایط را به صورت زیر میاند که  فقها برای صحت بیع سلم شرایطی ذکر کرده

  :برشمرد
 را صـادر »كسـلمتأو أ كسـلفتأ« ایجـاب ۀدر اینجا مشتری صیغ : ایجاب و قبولـ١
  .کند کند و فروشنده قبول می می

 . به فروشنده تحویل داده شودست که ثمن قبل از جدایی طرفین اشرط دیگر آنـ ٢
اگر طرفین قبل از تحویل ثمن از هم جدا شوند بیع باطل اسـت و اگـر قبـل از جـدایی، 
مقداری از ثمن را تحویل دهد بیع نسبت به همان مقدار صـحیح اسـت ولـی نـسبت بـه 

                                                        
 کـه یـان گردیـده اسـتباز کتـاب و سـنت و اجمـاع  دالیلی بر آن و شمرده شدها و این نوع بیع ردر فقه. ١

  :ند ازا ترعبا
 و صـحت بیـع  کـه داللـت بـر جـوازی آیـات برای اثبات صحت چنین بیعی به عمومات: کتاب)الف    

ُ اهللاَّلَحَأ  : قبیل ازاند ، استناد کردهدندار ْ یبـْمُکَلاَوْمـَأوا ُلُکْأَ تـَال  و )٢٧۵ /بقره( َعْیَبْ الّ  َونُکـَت ْنَأ َّالِإ ِلِاطـَبْالِ بْمُکَنَ
  .)٢٩ /ءنسا (ْمُکْنِم ٍاضَرَ تْنَ عًةَارَِ
 اج از امـام صـادقّ جمیـل بـن درایت رو از جمله)٢۴/٢۶٨: ١٣۶٧نجفی، ( : روایات متواتر)ب    

فروش کاالهایی که اوصاف آن مشخص است، بـه صـورت بیـع سـلم «: دایفرم  می بیع سلمِییرواکه در 
  .)۵/١٩٩: ١٣۶۵کلینی، ( »اشکالی ندارد

نجفـی، ؛ ٨/٣۴۶: ١۴٠٣، مقـدس اردبیلـی(  اتفـاق نظـر دارنـدبیـع سـلم فقها بر صحت : اجماع)ج    
شده است باید توجه داشت که ایـن شمرده در برخی کتب فقهی اجماع دلیل چه اگر. )٢۶٨/٢۴: ١٣۶٧

  .رود  میاجماع مدرکی است و با وجود مدارک آن موضوع آن از حیث دلیل بودن از بین
 در مـورد ، بنـابراین.ها مضبوط و ثابـت اسـت این بیع در مورد کاالهایی صحیح است که اوصاف آن    

گردو، انواع حیوان، شـیر،  تخم مرغ، روید، ها، آنچه از زمین می میوه ها، سبزی کاالهایی مانند چوب تیر،
 محـل ،تـرین ها و ادویه صحیح است اما شـرط کـردن بهتـرین و پـست روغن، پیه، عطر، لباس، نوشیدنی

  .)۴/٢١٢: ١۴٠٨، کرکی( زیرا امکان ضبط این اوصاف وجود ندارد ؛اشکال است



 

وزه
آم

 
دنی

ه م
ی فق

ها
/

ان 
مست

ـ ز
ییز 
 پا

١٣
٩٢

 / 
رۀ 
شما

٨

۶٠  

  .)٢۴/٢٩١: ١٣۶٧نجفی،  ؛٨/٣۴۶: ١۴٠٣، یلیمقدس اردب( ١ باقیمانده باطل استمقدار
که جنس و وصف مبیـع اینـ ١: ند ازا  شرایط مهم در صحت بیع سلم عبارتاز دیگر
 غـرری نهـی ۀ از معاملـ زیـرا پیـامبر؛ای که جهل را برطرف نماید گونهه ذکر شود ب

 . مبیع را با وزن، پیمانه یا عدد مشخص و معین نمایـدـ٢ ؛)١٢/٢٣٠: تا ، بییعامل ّحر( فرمود
، یلـیمقـدس اردب( جنس و مقدار مبیع مـشخص شـود ست که االبته غرض از این موارد آن

 زیرا در اینجا جهل نیز موجب غـرر اسـت ؛مقدار ثمن مشخص باشدـ ٣ ؛)٨/٣۴۶: ١۴٠٣
ای کـه   زمان تحویـل معـین و مـشخص شـود بـه گونـهـ۴ ؛)٢۴/٢۶٨: ١٣۶٧نجفی،  ؛همان(

 و ـ  آمدن حاجی کـه مـشخص نیـستزمان مانند  ـاحتمال زیادی و نقصان در آن نباشد 
، عـاملی جبعـی؛ ٨/٣۵١: ١۴٠٣، یلـیمقـدس اردب( اینکه در زمان تحویل کاال به وفور یافت شود

موسـوی (را مـشخص نمایـد   مکـان تحویـل آن،بر احتیـاط واجـب  بناـ ۵ ؛)۴٢٠/٣: ١۴١٠
  .)٢٨٢: تا ، بیتوضیح المسائل، خمینی

  )بیع استصناع(فارش ساخت کاال س
  :اند یف کردهاهل سنت این نوع بیع را چنین تعر

شـود   خرید کاالیی است که مطابق سـفارش خریـدار سـاخته مـی بیع،مراد از این نوع
و بـه بسازد شود کاالیی را مطابق سفارش خریدار  صورت که فروشنده متعهد می بدین

  .)۶٢: ١۴٠۵، قلعجی( معدوم است ءبه عبارت دیگر عقد بر شی. دهداو تحویل 

 شخصی به کفاش یا آهنگـر یـا ین صورت است کهدر تعریفی دیگر بیع استصناع بد
غیر آن دو بگوید که کفش یا ظرفی از مس یا غیر آن بسازد و نوع و مقدار و صـفت آن 

  .)۵/٣: ١۴٠٩، کاشانی(در مقابل آن ثمنی قرار دهد و صانع نیز بپذیرد  را بیان کند و
  . نیستی تعریف واقعواین گونه تعریف کردن، ذکر مصداقی از مفهوم کلی است 

                                                        
بیع نسبت به تمام معامله باطل است؛ هم نسبت به مقـدار ثمنـی که قدند در این مورد معت البته برخی فقها. ١

شود و مشخص نیست که این مقدار ثمن در مقابـل کـدام   میکه تحویل داده زیرا موجب جهالت و غرر
 زیرا در این بیع شرط است که ثمن قبل ؛دار نسبت به مقدار ثمن مدتهم و است، مقدار کاال قرار گرفته 

 ثمـن علـم ۀ زیرا بـه همـ؛ البته احتمال دارد که بیع صحیح باشد.ین تحویل فروشنده گردداز جدایی طرف
همان طوری که اگر شخصی مـالی را همـراه بـا مـال و کـاالی .  مانع صحت بیع نیست،داریم و تقسیط

بیع نسبت به کاالیی کـه خـود فـرد مـالکش اسـت ، خودش بفروشد و مالک آن کاال، بیع را اجازه ندهد
  .)٣/۴١٧: ١۴١٠عاملی جبعی،  ؛١٠۵: ١۴١٢، الدمشقیه اللمعةعاملی، ( استصحیح 
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انـد از جملـه شـیخ   بین فقهای امامیه تعدادی از فقها به این اصطالح اشاره کـردهاز
؛ )٢۵٩: ١۴٠۵(  و ابـن سـعید حلـی)٢۵٧: ١۴١١(  طوسیۀ، ابن حمز)٢/١٩۴: ١٣٨٧(طوسی 

 عقد خاصی را در نظر دارند یا نـه؟ صـحیح  که آیاشود از سخنان آنان استنباط نمیلی و
  ١ت یا جایز؟ بیع است یا اجاره؟الزم اس ؟است یا فاسد

بیع استصناع قبل از انجام عمل از هر دو طرف جـایز اسـت و ایـن مطلـب اجمـاعی 
: ١۴٠٩، کاشـانی(  خیـار دارنـد،ین، مانند بیع مشروط به خیار شرطمتعاقد جا در ایناست و

۵/۴(  
 داننـد و بعـضی آن را عقد می ای آن  عده؛در مورد استصناع بین فقها اختالف است

 زیـرا ؛ نیـستالزمالبته در هـر دو صـورت وفـای بـه آن . را مواعده و یک توافق ابتدایی
 ۀ زیرا یک توافق و وعد؛در مورد توافق نیز وفای به آن واجب نیست عقدی جایز است و

، انـصاری(  باشـد الزم الوفـاء اسـت الزم خـارجالبته اگر شرط ضمن عقـد. ابتدایی است
  .)۶/٢٨۴: ١۴١٨ مصری، ابن نجیم( ٢این دو قول را دارند اهل سنت نیز .)٢/٣۵٢: ١۴١۵

                                                        
و تحویـل دادن که تسلیم   اجماع وجود داردزیرا ؛این نوع بیع صحیح نیستکه معتقد است  شیخ طوسی. ١

 . رد ثمـن بـه مـشتری مخیـر اسـتیـا امـضای بیـعبـین  ،ر خیاۀواسطه  واجب نیست و بفروشندهکاال بر 
: ١۴١٧( ممنـوع  و عقـد بـر عـین مجهـول،کـاال مجهـول اسـتاوصاف و مشخـصات جا  در اینچنینهم
مـس جـایز  ف از چـوب، آهـن وو معتقد است که ساختن کفش و نعلـین و ظـر، بر این اساس.)٣/٢١۵

دهنـده  آن را به سـفارشکه  فرد سازنده اختیار دارد  عقد باطل است و،نیست و اگر این کار را انجام داد
: ١٣٨٧(  بـین امـضا یـا رد اسـتنـده مخیـرده رشاففرد سـِدهد و در صورت تسلیم آن، تحویل دهد یا ن

آیـد کـه استـصناع، عقـد صـحیح و جـایز  می البته از ظاهر سخن ابن حمزه و ابن سعید حلی بر.)٢/١٩۴
 این کار )۴۶۶: ١۴١۵(و سید مرتضی ) ۶۴٣: ١۴١٠( رسد بعضی از فقها مانند شیخ مفید  میبه نظر .است
  .دانند باب اجاره میرا از 

 زیرا محمـد ؛آورد و در آن برای مشتری حق خیار قائل است شمار میه را بیع ب  آنعئبدائع الصناصاحب . ٢
 ایـن نـوع بیـع نیـز بـارۀالبته عبارات آنان در. حنفی برای جواز آن به قیاس و استحسان استناد جسته است

 ای آن داننـد و پـاره را عقد بر مبیع در ذمه می  آن، شاگرد ابوحنیفه،متفاوت است؛ بعضی مانند ابویوسف
، ؛ سـمرقندی۵/۴: ١۴٠٩کاشـانی، (دانند که در آن عملـی شـرط شـده اسـت  مبیع در ذمه می را عقد بر

 قبل از عقـد سـاخته شـده ست که اگر صانع عینی را حاضر کند که ا دلیل قول اول آن.)٢/٣۶٣: ١۴١۴
ست اما اگر عمل خاصی در عقد شرط شده باشد هنگامی جایز باشد و مشتری به آن رضایت دهد جایز ا

ای از اهـل سـنت  پـاره. )۵/۴: ١۴٠٩، کاشـانی(است که شرط نسبت به آینده واقع شـود نـه در گذشـته 
یـرا  ز؛اند ولی باید گفت این استدالل و استنباط صحیح نیست  جواز استصناع به قیاس استناد کردهبارۀدر

  )۴/٨: ١۴١۵، صـدوق( »كال تبع ما لیس عند«: فرماید می از آن نهی امبراین از مواردی است که پی
    ←  
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   بین استصناع و بیع سلمتفاوت
 در ظاهر شبیه به هم هستند با توجه به مطالب گذشته، به نظر هچرستصناع و بیع سلم اگا

  :باشندداشته هایی  تورسد تفا می
وجـود  عقـد الزم اسـت ولـی در لـزوم استـصناع اخـتالف ،بیع سلم به اتفاق فقها ـ١
  .دارد
 استصناع اخـتالف بارۀدانند ولی در  میروا فقها بیع سلم را عقدی صحیح و ۀهمـ ٢
  .است
  . فقها بیع است ولی استصناع اختالفی استۀعقد سلم نزد همـ ٣
الذمه در مقابل بها و ثمن است ولی استصناع بیع عـین معـین  بیع سلم بیع دین فیـ ۴

  .است که عمل خاصی در آن شرط شده است
 در بیع سلم ذکر زمان تحویل از شـرایط آن اسـت ولـی در استـصناع الزم نیـستـ  ۵

  .)۵/٣ :١۴٠٩، کاشانی(
در بیع سلم الزم است که ثمن قبل از جدایی طـرفین تحویـل داده شـود ولـی در ـ  ۶

  .)همان( استصناع این محدودیت وجود ندارد
 زیـرا در ؛یت وجـود نـدارد خیار رؤ،بیع سلم ند که درا برخی مانند سرخسی برآنـ ٧

شـود ولـی در   نیست بلکه بـا ذکـر اوصـاف مـشخص مـیشدنیبیع سلم مشاهده تصور
مشاهده و رؤیت معتبر است و خیار رؤیت ثابت شود،  میاستصناع که عین کاال معامله 

  .)١٢/١٣٩: ١۴٠۶(شود  می
                                                                                                                        

دانـد و برخـی دیگـر آن را از بـاب استحـسان صـحیح و جـایز  را جـایز مـی و فقط در مورد بیع سلم آن →
، سـابق(کـس مخـالف آن نیـست  دهنـد و هـیچ را انجام می  چرا که مردم در تمامی اعصار آن؛دانند می
ای بیـع  عـده. )٢/۴٠٩: ١۴١۵  انـصاری،؛ ١۵/٨۶: ١۴٠۶،  سرخسی؛۵/٣: ١۴٠٩،  کاشانی؛ ٣/٨۶: تا بی

را   هـستند و آنروادانند که هر دو صحیح و  می )بیع سلم و اجاره(از دو عقد صحیح استصناع را ترکیبی 
ار سرخسی در کتاب خود بیـع را بـه چهـ. )۵/۴: ١۴٠٩، کاشانی(دانند   نمی»كبیع ما لیس عند«از باب 

الذمه به ثمـن کـه همـان بیـع  بیع دین فیـ ٢ ؛بیع عین به ثمنـ ١: از ندا که عبارتاست قسم تقسیم نموده 
بیع عمل معین که همان اجاره کردن فرد برای ساختن چیزی است که عقد بر عمل اجیـر ـ ٣ ؛سلم است
شود  صی بر آن انجام می بیع عین معینی که عمل خاـ۴ ؛گیرد گیرد و بها در مقابل آن قرار می صورت می

از سخن فقهای اهل سنت . )١۵/٨۶: ١۴٠۶(گیرد  عین است که در مقابل آن بها قرار می ،که در آن مبیع
  .دانند ولی در کیفیت آن با هم اختالف دارند توان نتیجه گرفت که این نوع بیع را جایز می می
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کـه ندون ای کاالیی را بـیفردکه اگر  گردد  به آنچه گذشت این سؤال مطرح مینظر
همین سؤال از منظر فقه رواست یا خیر؟  قبل از قبض آیا بیعنماید، اری  خریدقبض کند

 یکـی از  بازار بورس مطـرح اسـت کـه آیـا معـامالت بـازار بـورس کـهمعامالت بارۀدر
  ؟عوضین غیر مقبوض به صورت فیزیکی است، صحیح است یا خیر

بیـع مـا « و » ما لم یقبضبیع«پس اشکال این است که آیا معامالت آتی از مصادیق 
بیـع « با این نوع معامالتحال در تطبیق  است تا از منظر فقه جایز نباشند؟ »كلیس عند

خـواهیم بـدانیم کـه آیـا   مـی، بیع سلف و استصناع،»كبیع ما لیس عند« ،»لم یقبض ما
معامالت بازار بورس که در ظاهر قبضی صورت نگرفته یا مال موجـود و حاضـر نیـست 

  یا خیر؟ند تسهصحیح 
بـرای صـحت آن اسـت  عقـد بیـع ،کـه قالـب معـامالت بـورس از آنجا :ها حل راه
 /؛ مائـده٢٩ /؛ نساء٢٧۵/ بقره: ک.ر( توان به دالیل صحت بیع از قبیل عمومات آیات قرآن می
رسد  در ابتدا به نظر میچه اگر.  استناد نمود١ سودۀّ و روایات دال بر جواز بیع به انگیز)١

زیرا فرد فروشنده هنوز آن را قبض ننموده است یا اینکـه  ـ نباشدالتی صحیح چنین معام
  دو سـنخبـهتـوان  مـی  در بازار بورسچنین معامالتیاز و برای ج، ـ نزد وی حاضر نیست

در بخـش   مـستند وۀبخش نخـست ادلـ در .تمسک نمودمحور  تحلیل محور و  متنۀادل
  .گردد میتبیین  استنباطی ۀادل دوم

  ستند مۀادل
 در هر صورت آیات عام و فراگیر هـستند و شـامل :تمسک به عموم و اطالق آیات

شوند مگر عقدی که به جهتی فـساد داشـته باشـد کـه از قلمـرو  هر عقد و قراردادی می
در چنـین مـواردی دلیلـی نـداریم کـه از فراگیـری و شـمول آیـات . قاعده خارج شـود

  .حیح و الزم هستند چنین معامالتی ص، بنابراین.جلوگیری کند
 و تمـام مـوارد را شـامل  اختصاص به کاالی خـاص دارد»یقبضلم بیع ما «حکم 

                                                        
ّد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن اّمحم. ١ :  قـالّبن محبوب عن إبـراهیم الکرخـیّ

ًإنی کنت بعت رجال نخال: سألت أبا عبد اهللا ً ًکذا وکذا نخلة بکذا وکذا درهما و  ـّ  فانطلق ـالنخل فیه ثمرً
لـیس ك، أ ال بـأس بـذل: قال فقال.ُال قبضت ویَ ولم یکن نقدنّالذی اشتراه منی فباعه من رجل آخر بربح

  .)۵/١٧٧: ١٣۶۵، کلینی( فالربح له : قال. نعم:ُ قلت؟ الثمنكکان قد ضمن ل
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 و بعضی دیگـر قائـل ،فقها قائل به حرمت آن بیع در مورد طعامبرخی چرا که ؛ شود نمی
 ایـن منـع شـامل تمـام مـوارد از ، بنابراین.باشند به حرمت در کاالهای کیلی و وزنی می

  .شود  بازار بورس نمی در معامالت آتیجمله
ی سـختی و ا عسر در لغت بـه معنـ.است »نفی عسر و حرج «ادلۀ قاعدۀاستناد به 

 در فقـه و حقـوق منظـور از ایـن .ی در تنگنا قرار گـرفتن اسـتادشواری و حرج به معن
ًای کـه عرفـا قابـل  گونـهه بار باشد ب گاه تکلیفی دشوار و مشقت قاعده این است که هر

 بر اساس ایـن قاعـده .)٢٠٣: ١٣٨٠، محمدی(شود   مین ساقطااز دوش مکلف تحمل نباشد
عضی از حاالت بر اثر عوارض گاه حکمی از طرف شرع مقدس تشریع شد اگر در ب هر

 ٍجَرَ حـْنِ مـِینِّ الـدِ ىفْمُکْیَلـَع َلَعَا جَمَو  ۀ مستلزم حرج باشد حکم مزبور به موجب آیخارجی
 حتی اگر قائل بـه عـدم )٣٧١: ١٣٨١، بجنوردی( شود داشته می تشریع برۀ از صفح)٧٧ /حج(

تـوان از جـایی کـه ایـن حکـم حرجـی اسـت قائـل بـه  جواز این قراردادها گـردیم، مـی
  .دشحکومت این ادله بر ناروایی آن 

ای کـه اگـر  گونـهه بـشـود  مـیدر بازار بورس حجم بسیار باالیی از کاالهـا معاملـه 
بـسیار سـخت و مـشکل کنـیم را در بازارهای عادی معاملـه بخواهیم این مقدار از کاال 

بـر فـرض اینکـه معـامالت بـازار   لذا بنا.افتند  می خریدار و فروشنده به زحمتواست 
 ۀد و در اینجا قاعدیاب  میعارض ت» الحرجۀقاعد«بورس در حالت اولیه صحیح نباشد با 

شود کـه بـه  کومت مقدم می بر احکام اولیه از باب ح،الحرج که از احکام ثانویه است
 هیچ حکم حرجی جعل و تشریع نشده است یا اینکه گفته شود در اینجا ،موجب قاعده
  . اضطرار چنین معامالتی صحیح و جایز هستندۀاز باب قاعد

   استنباطیۀادل
 قبض و ، از آنجا که یکی از شرایط لزوم بیعشود با دقت در مفهوم قبض روشن می

  .این مفهوم به خوبی توضیح داده شود تا باعث شبهه نشوداقباض عوضین است باید 
 آن اصـطالح، در و )۴/۶: تـا ابن اثیر جـزری، بـی( گرفتن لیتحو یمعنا به لغت در قبض

 کـه یا گونـه بـه گیـرد قرار او مقام قائم یا مشتری استیالی و اختیار تحت مبیع که است
  .)١/٢٧٣: ١۴٠۶ خراسانی، آخوند( دیبنما یتصرف نوع هر آن در بتواند



  

آتی
ت 

مال
معا

در 
ض 

ی قب
روای

ی 
ررس

ب
رس

 بو
/ 

شها
ژوه

پ

۶۵  

 کیفیـات مـوارد، اختالف اعتبار به آن قّتحق ولی ندارد وجود ابهامی مفهوم، این در
 .نیـست یکسان منقول مال تحویل با منقول غیر مال تحویل که نحو بدین دارد؛ مختلف

 ۀگونـ بـه ،قـبض ۀنحـو در معاملـه هنگـام در متعاملینکه  است ممکن یموارد درالبته 
  .کنند توافق دیگری

 مفهـوم آن ایـن اسـت ؛» بحسبهءقبض الشی« :اند فقها در عبارات خود چنین آورده
) القبض یختلف بـاختالف المبیـع( که قبض کاال به سبب اختالف مبیع، مختلف است

  .)٣/١۴٠: ١٣٧١؛ موسوی خویی، ٣/٢۴٩: ١۴٢١؛ مغنیه، ٢۵٢: ١۴١١ طوسی، ۀبن حمزا(
 .شـود ا اختالف مبیع، متفـاوت مـیقبض ب :)٢۵٢: ١۴١١( گوید  طوسی میۀابن حمز

 قبض حیوان ـ٢ ؛ و انتقال آن به خریدار استقبض اموال منقول با تحویل دادنـ ١ ،بنابراین
 قـبض مملـوک بـا اقامـت دادن و سـکونت ـ٣ ؛باشد با سوق دادن آن به مکان دیگر می

  قبض کاالی کیلی بـا کیـل، کـاالی وزنـی بـا وزن وـ۴ ؛دادن وی در مکان دیگر است
 کند و فقهای متقدم دیگر نیز بر همین قول هـستند کاالی شمردنی با شمارش صدق می

ــه ر( ــرای نمون ــی، :ک.ب ــی، ؛ ١/۴٧١: ١۴١٠ فاضــل آب ــاملی، ؛ ٢/٨۵: ١۴١٣همــو، ؛ ۵/٢٧٩: ١۴١٢حل ع
  .)٣/٢١٣: ١۴١٢، الدروس الشرعیه

، ست که قبض بـه حـسب مـورد مبیـع اآن خویی برموسوی  اهللاةاز فقهای معاصر آی
 گـاهی بـا اخـذ کـردن و ،گیـرد  صورت میض ملک، قبۀ گاهی با تخلی؛مختلف است

قبض منافع غیر مستوفات با بازگرداندن .  و گاهی با انجام کار توسط شخص،گرفتن آن
  .)٣/١۴٠: ١٣٧١(کند  عین به مالک صدق می

 .ها انتقـال بـه مکـان دیگـر اسـت قبض در عقار و زمین تخلیه است ولی در غیر این
  قبض در تمـام اشـیا تخلیـه اسـت کهگوید فه مییاین قول است ولی ابوحن افعی نیز برش
  .)٣/٩٨: ١۴١٧طوسی، (

ست که قبض در تمـام اشـیا بـا تخلیـه  ا در مورد صدق قبض یک نظریه آن،بنابراین
 دیگر قول به تفصیل است که قبض امـوال غیـر منقـول بـا تخلیـه ۀکند و نظری صدق می

رسـد منـشأ ایـن  نظـر مـیه  ب.کند با انتقال آن صدق می ال منقول،صادق است و در امو
 عرفی است و در بازار بورس نیز ی زیرا قبض و اقباض امر؛گردد میبه عرف برها  دیدگاه

گونه است کـه قـبض و اقبـاض در همـان   عرف این بازار بدین.گیرد قبض صورت می
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رت بگیرد هرچند گفته شـد یابد بدون اینکه قبض فیزیکی صو  می به طرفین تحققمحل
  ١.باید به آن عمل شودو اگر قبض فیزیکی شرط شود اشکالی ندارد که 

  :گوید محقق اردبیلی می
نـد ا  بعضی قائل. عرفی استای این است که این امر مسئلهها  دیدگاهمنشأ این اختالف 

ل قـبض در امـواکـه نـد ا کند و بعضی قائل  میقبض در تمامی اشیا با تخلیه صدقکه 
کنـد و مـراد از قـبض عـدم   مـیتخلیه صـدق منقول با انتقال و در اموال غیر منقول با

  .)٨/۵٠۶: ١۴٠٣، یلیمقدس اردب(باشد  وجود مانع می

ممکن است اشکال شود که معامالت آتی بورس از انواع بیع دین به دیـن اسـت کـه 
، حلبـی(انـد  هـی کـردهاز ایـن نـوع بیـع ن فقها قائل به بطالن این نوع بیع هستند و روایات

، عاملی جبعی؛ ٢/۵۵: ١۴١٠ّ حلی، ابن ادریس(ّو این مطلب مورد اتفاق فقهاست  )١٠٠/۵: ١۴٠٣
١۴٣: ١٠/۴٠٩(.  

 شـود؛ این نوع معامالت از نوع دین بـه دیـن محـسوب نمـیدر پاسخ باید گفت که 
  :زیرا

شـود ولـی در  این نوع بیع در جایی است که دین با دین مورد معاملـه واقـع مـی: ًاوال
  .شود اینجا دین با عقد حاصل می

مراد از قبض، نبود مانع است که در چنـین معـامالتی مـانعی در تحویـل کـاال : ًثانیا
تواند تحویل کاال را در مکان مشخص شرط نماید و عمل بـه  وجود ندارد و خریدار می

  .آن واجب است
عقالیـی و مفیـد، مـشمول این نوع معامالت به جهت داشتن اغـراض و منـافع : ًثالثا

  .گردد نهی وارده نمی
 صلح عقدی است که برای پایان دادن به نزاع یا پیشگیری :استفاده از قرارداد صلح

تـوان عقـد   مـیاختصاص به این موارد ندارد بلکهاین عقد  البته .از نزاع وضع شده است
                                                        

ها جایگاهی برای خریـد و فـروش کـاال در هـر  دهد بلکه آن رخ نمی در این بازارها تحویل فیزیکی کاال. ١
 نشده مانند فلزات، پنبـه، یورا بر اساس قراردادها هستند که در آن کاالهای خام و فر،نقطه و در هر زمان

طـور ه د کاالی مـورد نظـر را بـن تصمیم بگیرطرفیندر صورتی که و شوند  د میستدادو ... وبرنج گندم،
 قرارداد آتی را قانونی ۀ در تاریخ سررسید قرارداد الزامی بوده و این مطلب مهم معاملدهندفیزیکی تحویل 

  .)٢٠/٩، ش١٣٨۵، فالحتی (کند و از نظر فقهی هم مجاز می



  

آتی
ت 

مال
معا

در 
ض 

ی قب
روای

ی 
ررس

ب
رس

 بو
/ 

شها
ژوه

پ

۶٧  

  ١.ت را در هر جایی و برای رهایی از احکام سخت سایر عقود جاری ساخصلح
: ١٣۶۶، الغطـاء ؛ کاشـف٢/۶٨: ١۴٢۵ّسیوری حلـی، (» و االحکامسید العقود «عقد صلح به 

گـذاری آن بـه   دلیل نـام.معروف است )١/٣١٩: ١۴٢۴قطان حلی، (» نفع العقودأ« و )٣/٢۶
 آثـار سـایر عقـود را دارد ولـی احکـام عقـود در آن جـاری ۀسـت کـه همـ ااین اسم آن

 ۀف در قالب عقد صلح جاری شود دیگر نیازی به قـبض همـً مثال اگر بیع سل؛شود نمی
ًتواند مقداری از ثمن را بپردازد و بقیـه را بعـدا   میثمن قبل از جدایی طرفین نیست بلکه

 یعنـی اگـر ؛ در بازار بورس نیز چنـین اسـت.و در زمان تحویل کاال به فروشنده بپردازد
ه رعایـت تمـام احکـام سـایر عقـود  نیاز بـ،این معامالت را در قالب صلح جاری نمایند

 تحویل طرفین داده نشود و هیچ ًتوان شرط نمود که ثمن و مثمن فعال  می بنابراینیست،ن
  .اشکالی در صحت این نوع معامالت از باب عقد صلح نیست

لـی ّدر سلف موازی، به مـوازات قـرارداد سـلف او :استفاده از قرارداد سلف موازی
 به این ترتیب که خریدار در سـلف نخـست، ؛رسد امضا مییک قرارداد سلف ثانوی به 

گیرد و یک قرارداد سلف موازی بین خریدار   فروشنده در سلف ثانوی قرار میبه عنوان
،  نخست و خریدار ثانوی که برای خرید همان کاال وارد قـرارداد شـده اسـتۀدر معامل
  .گردد منعقد می
ً این است که اساسا قرارداد سـلف »ازیقرارداد سلف مو« قابل توجه در انعقاد ۀنکت

 ؛ًموازی مبتنی بر دو عقد سلف است که این دو عقد کامال مـستقل از یکـدیگر هـستند
                                                        

 شهید ثـانی معتقـد .اینکه فرع بر عقود دیگر است دو نظر استدر مورد اینکه صلح عقد مستقل است یا . ١
 الزم نیـست کـه ،بـر ایـن قـول  بنـا.بر دارد  آن عقود را درۀچه نتیجعقد مستقل است اگراست که صلح 

المجلـس شـرط نیـست یـا علـم بـه   قبض فی، در صلح بر نقدینً مثال؛احکام سایر عقود در آن اجرا شود
ن  نظـر دوم آ.)۴/١٨٠: ١۴١٠عـاملی جبعـی،  (شود الزم نیـست  مین صلحمقدار و جنس چیزی که بر آ

گـاه کـسی لباسـی را کـه مـساوی  هر:  است شیخ طوسی آورده.ست که صلح فرع بر عقود دیگر استا
 زیـرا مـستلزم ؛نیـستیک درهم است تلف نماید آنگاه بر دو دینـار صـلح نمایـد چنـین کـاری صـحیح 

 .دانـد  مـیشود که صلح را فرع بـر عقـود دیگـر  مین شیخ برداشت از این سخ.)٣/٣٠٠: ١۴١٧(است رب
فرع بودن عقد صلح بـر سـایر (صورت  البته شیخ طوسی به صراحت به این مطلب اشاره کرده که در این

المجلـس   در صلح بـر نقـدین قـبض فـیً مثال؛احکام سایر عقود در آن جاری شودکه الزم است ) عقود
 مستقل بودن عقـد ،چند ایشان نیز در پایانبیع صرف همین شرط است هرز شرایط شرط است زیرا یکی ا

، راونـدی (داننـد  مـی نیـز آن را فـرعیالبته کـسان دیگـر .)٢/٢٨٨: ١٣٨٧( داند  میتر صلح را قول قوی
١۴٠۵ :١/٣٨۶(.  
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عقد سلف دیگری به موازات عقد سلف نخست بین طرفین   در قرارداد سلف دوم،یعنی
،  سـلف مـستقل دیگـرۀاز طریق انعقاد معاملـ  اول،ۀرسد و خریدار در معامل به امضا می

 :، قابـل دسترسـی درابزارهـای مـالی اسـالمی(فروشـد  کاالیی را طبق عقد سلف به مشتری مـی
www.Sena.ir(.  
نیز بـه آن   جواز مطلق است که فقهاۀ همان نظری»سلف موازی« رسد نظر به نظر می
 را »لـم یقـبض بیع ما« در آن و )٢/۴٠٠: ١۴٠٧، یّابن فهد حل؛ ۵٩۵: ١۴١٠، مفید( اشاره کرده

بر نظر این گروه، قبض دوم جانشین و نایـب از قـبض  بنا. اند شمردهطور مطلق جایز ه ب
داننـد ولـی ایـن  اول است ولی این بیع را نسبت به کاالهـای کیلـی و وزنـی مکـروه مـی

نـد دا ی این جواز مطلق را مربوط به جـایی مـیّ ابن ادریس حل.کراهت مفسد بیع نیست
  .)٢/٢٩١: ١۴١٠( که کاال عین معین باشد

مـدت آن بـه نفـع ود این بازارها را که منافع دراز وج،لزوم سالمت اقتصادی جامعه
دالالن و بـا حـذف ایـن نـوع بازارهـا زیـرا  ؛توانـد توجیـه نمایـد  مـیامت اسالمی است

 ـده برسدکنن  کاالها با قیمت گزاف به دست مصرفشوند که باعث میـ های بسیار  واسطه
انجام این معامالت توسط کارگزار اقتـصادی چون  ؛توانند روند تورم را کنترل نمایند می

  . افراد عادی حق ورود به این معامالت را ندارند،اینبنابر. دپذیر  میو افراد خبره انجام
 ،اینبنـابر. اسـتها در بازار، میزان عرضه و تقاض یکی از عوامل مؤثر در تعیین قیمت

و گـذارد  مـیها تأثیر   قیمت برلی که باعث بروز اختالل در عرضه و تقاضا گرددهر عام
با که  حتی در مواردی ممکن است ،دده ها را به سوی قیمت غیر واقعی سوق می قیمت

 وجـود دالالن متعـدد تـا زمـان رسـیدن .ایجاد شایعه در بازار، قیمت کاال را افزایش داد
آیـد در حـالی کـه  شمار مـیه وامل افزایش قیمت بکننده نیز از ع کاال به دست مصرف

 نمـایش در تـاالر بـورس و حتـی ۀاطالعات قیمت بازار بورس از طریق اینترنت، صـفح
از طرفی . گردد تلویزیون با نمودار چگونگی تغییر آن، به طور روزانه نمایش و اعالم می

تعـداد دالالن ز این رو، ا. توانند به معامله اقدام نمایند  میدر بورس فقط افراد محدودی
قیمت بازار بورس تا حدی متأثر از عوامـل سیاسـی و هرچند . نسبت به بازار کمتر است

  .باشد مینیز ... قیمت ارز و
بورس کاال یک بـازار رقـابتی  به طور کلی، :از باب قاعدۀ حرمت اختالل در نظام
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بنـابراین بـا  .دجوینـ  در هر لحظه هزاران خریـدار و فروشـنده در آن شـرکت مـی.است
تواننـد وارد ایـن بـازار شـوند و کاالهـای  تأسیس و تنظیم بورس کـاال افـراد زیـادی مـی

گوناگون را مبادله نمایند و از آنجا که شـرط الزم بـرای افـزایش کـارایی بـازار و ایجـاد 
باشد، بدیهی است   میرقابت بین فعاالن در بورس کاال، همانا شفافیت و حجم مبادالت

 عرضه و تقاضا و تقابل شفاف ایـن دو مقولـه در بـازاری چـون بـورس کـاال،که کثرت 
شـود کـه از دخالـت   مـیسبب ضمن ایجاد انگیزه و رقابت و ارتقای سطح کیفی کاال،

 خواران جلوگیری به عمل آید و روند نرخ تورم هم کنترل شـود دالالن و رانت ها، واسطه
 سـالمت قلی بـرای لـزوم بـازار بـورس در دلیل مـست، این.)١٨ ــ۴۵/١۵ش: ١٣٨۵، معتمدی(

  .مدت آن به نفع امت اسالمی استاقتصاد است که منافع دراز
 انسانی، مردم نیاز بیشتری به حجم ۀبا توجه به پیشرفت نظام زندگی و گسترش جامع

تـر  و مردم سریعشود  میها   انجام این معامالت باعث حذف واسطه.باالیی از کاال دارند
چنـین در ایـن مـوارد هم .یابنـد تر به کاالی مورد نیاز خود دسـت مـی سبو با قیمت منا

شـود؛ زیـرا  و از فـشار اقتـصادی بـه مـردم کاسـته مـیآیـد  مـیاحتمال احتکار نیز پایین 
اند در این موارد وجود ندارد و نگهداری کـاال  شرایطی که فقها برای احتکار ذکر کرده

 البته اگـر ایـن مـورد سـبب اضـرار بـه .رج استِ احتکار حرام خاۀدر بازار بورس از دایر
  .مسلمانان شود، حرام است

ی غیـر از محتکـر نیـاز جامعـه را کـه فـرداین: نـد ازا شرایط حرمت احتکـار عبـارت
: ١۴١۵، صـدوق(ّ اما در صورت وجود چنین فـردی احتکـار مکـروه اسـت .طرف نکندبر

 قیمـت کـاال آن را ۀ افـزایشیـز انگاکـه محتکـر بـ؛ این)۴/٣۶۴: ١۴٠۶آخوند خراسـانی، ؛ ٣٧٢
که کاال مورد نیاز مردم باشد و ؛ دیگر این)١٢/١۶۶: ١۴١۴حلی، (خریداری و احتکار نماید 

  .)همان( آن در بازار باعث ضیق معیشت مردم گردد ۀکاهش عرض
اند که باعث اختالل در نظام زندگی مـردم  برخی فقها حکم به حرمت مواردی داده

ایــن نــوع مزیــت . )١/۴٧۵: تــا بــیخمینــی، موســوی ؛ ١/۴٧: ١٣٧١ ،خــوییموســوی ( شــده اســت
عـدم رعایـت برخـی  اگر ، بنابراین.استو مصلحت مردم زندگی  نظام ، حفظمعامالت

  . حرام استگردد،باعث اختالل نظام ، امور
 عقدی است که در آن یکی از طرفین، دیگری را نایب خود در حفظ و :عقد ودیعه
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، عـاملی جبعـی(دهد که در آن قبـول فعلـی نیـز کـافی اسـت   می از اموالش قرارنگهداری
توان در قالب عقد ودیعه جاری نمـود کـه   میر بورس را نیزامعامالت باز .)٢٢٩/۴: ١۴١٠

دهد تا از آن مراقبت   ثمن و پول خود را در اختیار دیگری قرار می،در آن یکی از طرفین
  .، عقد بیع را منعقد نمایندو نگهداری نماید و زمانی که به کاال دست یافت

 ةالعقـود تابعـ «ۀ و قاعـد)٣/١٣٨: ١٣٨١، بجنوردی(» ما وقع لم یقصد«ۀ اساس قاعد بر
 لـذا .، قصد طرفین از ابتدا عقد بیع نبوده و منعقد نـشده اسـت)٣/١٣٣: همان(» للقصود

  .استناد به این دلیل مورد تأمل است
 مالت به عقد اختیار تمـسک کـردهبرخی برای مشروعیت این نوع معا١:عقد اختیار

 بـه خـودش »امـور انـسان «همـۀ: انـد  کـه گفتـه٢ در اخبار»امور« ۀاز کلم: اند گفتهو 
 چیزهایی است که به انـسان مـرتبط اسـت و ۀشود که مراد هم  استفاده می،واگذار شده

ّدر ایـن صـورت، وی حـق دارد آن را بـه . گـردد  به وی باز مـی) زیانیاسود (اش  نتیجه
 بنابراین، در ما نحن فیه، اختیـار خریـد یـا فـروش چیـزی بـه ثمـن .یگری منتقل نمایدد

ّ لذا هر گـاه چنـین حقـی بـه وی تفـویض .شود معین، از امور مربوط به وی شمرده می

 با آن انجام دهد ،...و اعم از فروش یا صلح ،خواهد که میرا کاری  ّشود، حق دارد هر
 لـذا بـه وسـیلۀ بیـع و .باشد  انسان در اختیار خودش میای وجود ندارد که اموال و شبهه

نماید و پس از ایـن، زمـام  ِصلح و هبه و امثال این امور اقدام به نقل اموال به دیگری می
شود؛ البته با این فرض که این گونه عقدها با طیب خـاطر و  اموالش از دستش خارج می

                                                        
ّحق خود یکی از طرفین عقد،  در این عقد .شده در بازار بورس مالی است عقد اختیار یکی از عقود شناخته. ١

 بنـابراین، عقـد .کنـد را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین به طرف مقابل واگذار مـی
ِ معین بین حق خرید یا فروش مقداریاختیار، عقدی است که در آن در زمان

 مشخص از کاالیی که بـا یّ
عـوض در هنگـام شود بدون اینکـه   معین و مشخص، مبادله انجام مییدقت توصیف شده است و عوض

 .ّخرید یا فروش کاال، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شـراء اسـت
همچنـین کـسی کـه . آورد پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دسـت مـی بنابراین، کسی که عوض را می

، منؤمـ(کند  طرف مقابل واگذار میشود، اختیار مزبور را به  کند و آن را مالک می عوض را دریافت می
  .)٢٣۶: همان( اند که برای صحت این بیع به عموم آیات و بنای عقال تمسک نموده) ٢٣١: ١۴١۵

لـم ّه کلهـا ولـی المـؤمن أمـورإّ فـوض ّ وجـلّ عز اهللاّإن:  اهللا قال أبو عبد«:  موثقۀ سماعه از امام. ٢
َوهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني : ّ وجلّ عزهللاه، أما تسمع لقول اّ یذل نفسّیفوض إلیه أن ِْ ِ ُ ْ ِ َ َ َِ ِِ ُِ َ ُ َّ ْ

ِ ِّمؤمن ینبغی أن یکـون  فال
ّیکــون ذلــیال، یعــزه اهللا الًعزیــزا و ۀ ابوبــصیر از امــام  موثقــ.)۵/۶٣: ١٣۶۵، کلینــی(ســالم اإلیمــان و باإلً
  .)همان( »ل نفسهّال إذالإّلی المؤمن کل شیء إّتعالی فوض ك و تبارّان اهللا«:  صادق
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گاهی از این مطلب، بـه گیرند و اقتضای این خروج را دارن  انجام میرضایت د و وی با آ
  .کند معامله اقدام می

و منظور از آن هر است » امور«شود عنوان  موضوع این روایات چنان که مشاهده می
بـه همـین دلیـل . گـردد اش به وی باز مـی نتیجه چیزی است که به انسان مرتبط است و

ِتطبیق این عنوان متوقف بر احراز عنوان حق نیست، بلکه مجرد  احراز ارتبـاط چیـزی بـه ّ
د کـه بـه وی توان حکم کر کند و می انسان در صدق عنوان مندرج در اخبار کفایت می

ّاین، قبول بیع و رد آن و قبول شـراء و تـرک آن، از امـور انـسان بنابر. تفویض شده است
 تفویض، آن است که ایـن امـور بـا ۀشود، لذا به او تفویض شده است و الزم شمرده می

  .)٢۴٠ـ٢٣٩: ١۴١۵مؤمن، ( ی انتقال یابندنقل و

  گیری هجنتی
ًگیرد هم عرفا و هم شرعا معامالتی که در بازار بورس انجام می  .صـحیح و جـایز اسـت ً

ماننـد عقـد ودیعـه،  ّرای حل مشکل از چند راه اساسی که منطبق بر فقـه امامیـه اسـتب
فقهی، مـشکل  ر صحتهای مذکور افزون ب ّحل راه. شود می بهره گرفته ،سلف و صلح

قراردادهـای آتـی  بـرای ایجـادرا  مناسـبی ۀ زمینـ ومعامله در بازار ثانویه را نیز حل کرده
 از آنجا که در بازار بورس حجـم بـسیار بـاالیی از ،از طرفی .آورده استاسالمی فراهم 
 توان این حجم معامالت را در بازارهای عـادی ای که نمی گونهه بشود  میکاالها معامله 

 لذا وجود ایـن بازارهـا .شود  می نبود این بازارها باعث عسر و حرج در جامعه،انجام داد
  .استالزم و ضروری 

ِأوفوا بالعقود معامالت بازار بورس به مقتضای عموم آیات  ُ ُ ْ ِ
ُ ْ َ و  َأحـل اهللا البیـع ْ َ ْ ُ ّ َّ َ َ

 صـحیح 
جـا  و در این اسـتباشند؛ زیرا در تعریف مفاهیم و صدق عناوین، نظر عرف مـالک می

 در این  پس اصل.عرف بر چنین معامالتی، عنوان قبض و معامله را صادق دانسته است
 چـون چنـین معـامالتی ،از طرفـی. که شارع منع کـرده باشـدموارد جواز است، مگر این

 و با توجه به تأثیر زیاد این معـامالت در  هستند لزوم و صحت بیعۀعقالیی و مشمول ادل
ها تمسک شـده اسـت کـه در مـواردی   به دو دسته ادله برای صحت آن،رشد اقتصادی

  .شده استبیان .. .های متعددی در قالب عقد صلح یا ودیعه و برای تصحیح آن راه
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  یشناس تابک
 ،تهـران ،الـدین شـمس سـیدمهدی حیصحتـ ،المکاسب حاشیة، حسین بن محمدکاظم ، خراسانیآخوند .١

  .ق ١۴٠۶ ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت
  .تا ، قم، اسماعیلیان، بی فی غریب الحدیث و االثرةالنهای، مبارک بن محمد،  جزریابن اثیر .٢
یر الفتاویرائرسلا، محمد بن احمد، ّ حلیابن ادریس .٣ ج، چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه ٣،  الحاوی لتحر

  . ق١۴١٠ مدرسین،
  . ق١۴٠۶، نشر اسالمیمؤسسۀ  ، قم،بّالمهذ ،، عبدالعزیز طرابلسیاجّابن بر .۴
  . ق١۴١١ ،نشر اسالمیمؤسسۀ  ، سبحانی، قماهللاة زیر نظر آی،، تحقیق ابراهیم بهادریجواهر الفقه ،همو .۵
 اهللاة انتـشارات آیـ،تحقیق محمد حسون، قـم ، الی نیل الفضیلهةالوسیل، محمد بن علی ،ۀ طوسیابن حمز .۶

  . ق١۴١١مرعشی، 
  .تا ر، بیددار صا بیروت، ،مسند احمد بن محمد، ابن حنبل، احمد .٧
الفکـر،   دار،، تحقیـق خالـد عطـار، بیـروت المقتـصدة المجتهـد و نهایـةبدایمحمد بن احمد،  ابن رشد، .٨

  .ق ١۴١۵
 مجتبـی عراقـی، اهللاةآیـ تحقیـق ،ب البارع فی شرح المختصر النافعّالمهذاحمد بن محمد،  ی،ّابن فهد حل .٩

  . ق١۴٠٧مدرسین، ۀ جامع قم،
 ، بیـروت، دارعلـی مـتن المقنـع الـشرح الکبیـرابوالفرج عبدالرحمن بن محمد، الدین  ابن قدامه، شمس . ١٠

  .تا الکتاب العربی، بی
  .تا الکتاب العربی، بی تحقیق جمعی از علما، بیروت، دار ،المغنی بن احمد، ابن قدامه، عبداهللا . ١١
خ زکریـا عمیـرات، ، تحقیـق شـیالبحر الرائق شرح کنـز الـدقائق، الدین بن ابراهیم ابن نجیم مصری، زین .١٢

  . ق١۴١٨الکتب العلمیه،  دار بیروت،
  . ق١۴١۵مجمع الفکر االسالمی،  ، قم،رهّ المیسة الفقهیةموسوع، انصاری، محمدعلی . ١٣
  . ش١٣٨١ امام خمینی و انقالب اسالمی، ۀ تهران، پژوهشکد،فقهیه قواعد، حسنبجنوردی، سید .١۴
حــسن درایتـی، قــم،  محمدمهریـزی و تحقیـق مهــدی ،فقهیــهالقواعــد ال، حـسنمحمدبجنـوردی، سید .١۵

  . ق١۴١٩الهادی، 
  . ق١۴٠١ بیروت، دار الفکر، ،بخاری الصحیح، بخاری، محمد بن اسماعیل .١۶
  .ش ١٣۶٧، مرداد ٢۶ ۀ، شمار حوزهۀفصلنام، »بورس اوراق بهادار« .١٧
  .تا  دار الفکر، بی،بیروت ،الکبری سننال، بیهقی، احمد بن حسین .١٨
یعهةل الـشیعوسـائ عاملی، محمد بن حسن، ّحر .١٩ ،تحقیـق عبـدالرحیم ربـانی  الـی تحـصیل مـسائل الـشر

  .تا شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی
الـدین  تحقیـق محـی ، القواعدتالفوائد فی شرح مشکال کنزعمیدالدین بن محمد،  سیدحسینی عمیدی، .٢٠

 حـوزۀ علمیـۀ  مدرسینۀع قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جام،واعظی، کمال کاتب و جالل اسدی
  . ق١۴١۶، قم
ــشارات ، تحقیــق رضــا اســتادیالکــافی فــی الفقــه، تقــی بــن نجــمحلبــی، ابوالــصالح  .٢١ ، اصــفهان، انت

  . ق١۴٠٣،  منینؤالمامیر
  . ق١۴١۴ الحیاء التراث، بیتالل آمؤسسة ،قم،  الفقهاءةتذکر، ّبن مطهرحسن بن یوسف  ی،ّحل .٢٢
  . ق١۴١٣نشر اسالمی، مؤسسۀ ، قم ، و الحرام الحاللةقواعد االحکام فی معرف، همو .٢٣
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یعهةمختلف الشیع، همو .٢۴   . ق١۴١٢نشر اسالمی، مؤسسۀ ، ، قم فی احکام الشر
قــم،  ســبحانی، اهللاة زیــر نظــر آیــ، التحقیــقةتحقیــق لجنــ، عئللــشرا الجــامعی، یحیــی بــن ســعید، ّحلــ .٢۵

  . ق١۴٠۵،  الشهداءسید
 اکبـر غفـاری، چـاپ دوم، ، تحقیق علـیمختصر النافعجامع المدارک فی شرح الاحمد، خوانساری، سید .٢۶

  . ش١٣۵۵ الصدوق، ةمکتب تهران،
  .تا بی بیروت، دار الفکر، ، الدسوقی علی الشرح الکبیرةحاشیبن عرفه،  دسوقی، محمد .٢٧
 ،١٢٠ۀ شمار، های بازرگانی  بررسیۀمجل، »آشنایی با بازار بورس«، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه .٢٨

  . ش١٣٨۵ دیآذر و 
  .تا بی بیروت، دار الفکر، ،فتح العزیز فی شرح الوجیزرافعی، عبدالکریم بن محمد،  .٢٩
،  نجفـی مرعـشیاهللاة آیـۀکتابخانـقـم، ، چـاپ دوم، فقـه القـرآن، اهللاهبـةد بن یالدین سع راوندی، قطب .٣٠

  .ق ١۴٠۵
 ۀفـصلنام ،» اسـالمی فقهۀمعامالت بازار بورس فلزات و محصوالت کشاورزی در آیین«رضایی، مجید،  . ٣١

  . ش١٣٨۴، زمستان ٢٠ ۀ، شمارتخصصی اقتصاد اسالمی
  .تا الکتاب العربی، بی ، بیروت، دارالسنه فقه، سابق، سید .٣٢
  . ق١۴٠۶بیروت، دار المعرفه،  تحقیق جمعی از علما، ،المبسوطالدین،  سرخسی، شمس . ٣٣
  . ق١۴١۴علمیه، الکتب ال دار بیروت، ، چاپ دوم،الفقهاءة تحف، الدینعالء سمرقندی، .٣۴
  . ق١۴١۵نشر اسالمی، قم، مؤسسۀ ، االنتصار، علی بن حسین، )علم الهدی(سید مرتضی  .٣۵
  . ق١۴٢۵ ،قم، مرتضوی، العرفان فی فقه القرآن کنز، ی، مقداد بن عبداهللاّحلسیوری  .٣۶
  . ق١۴٠٠، بیروت، دار الفکر، ّمُکتاب اال شافعی، محمد بن ادریس، .٣٧
  .تا الکتب العلمیه، بی دار، بیروت، کتاب المسند ،همو .٣٨
، »هـای نفـت خـام گذاری آن بر قیمـتکانیزم بازارهای سلف نفت و تأثیربورس م«آبادی، علی،  صالح .٣٩

  .ش ١٣٨۵،  دانشگاه امام صادقتهران، ، مجموعه مقاالت بازارهای مالی اسالم
،  م هـادی، قـم، انتـشارات امـاالمقنـع،  بن حسین بن موسی بن بابویه قمیمحمد بن علی، صدوق .۴٠

  . ق١۴١۵
  . ق١۴١٣ قم، جامعۀ مدرسین، ،من الیحضره الفقیه، همو .۴١
طـه مهدی سیدجواد شهرستانی و محمد ،علی خراسانی سیدتحقیق ،الخالفطوسی، محمد بن حسن،  .۴٢

  . ق١۴١٧نشر اسالمی،  قم، نجف،
 ةکتبـالم باقر بهبـودی، تهـران، محمـدتقی کاشـفی و محمـدتحقیـق ،المبـسوط فـی فقـه االمامیـه، همو .۴٣

  . ق١٣٨٧المرتضویه، 
  .تا بی ندلس،اال ، بیروت، دار فی مجرد الفقه و الفتاویةالنهای، همو .۴۴
 دار تهـران، حسن موسوی خراسانی، چـاپ چهـارم، سیدتحقیق ،تهذیب االحکام فی شرح المقنعه، همو .۴۵

  .ش ١٣۶۵الکتب االسالمیه، 
  . ق١۴١٢نشر اسالمی، ؤسسۀ م قم، ، فی فقه االمامیهةالدروس الشرعی، محمد بن مکی ،عاملی .۴۶
  . ق١۴١٢الفکر،  دار بیروت،  علی کورانی،اهللاة، تحقیق آیالدمشقیه ةاللمع، همو .۴٧
 قم، محمد کالنتر، سید،تحقیق الدمشقیهةلمعالشرح  فی ة البهیةالروضالدین بن علی،  ، زینعاملی جبعی .۴٨

  . ق١۴١٠داوری، 
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  . ق١۴١٣معارف اسالمی،  مؤسسۀ  قم،،مسالک االفهام الی تنقیح شرائع االسالم، همو .۴٩
پنـاه  ، تحقیـق علـیمختـصر النـافعالکـشف الرمـوز فـی شـرح طالـب یوسـفی،  حسن بن ابیفاضل آبی،  .۵٠

  . ق١۴١٠ مدرسین، ۀجامع حسین یزدی، قم،اشتهاردی و 
، ٢٠ ۀ شـمار،هـای بازرگـانی  بورسۀمجل، »های کاالیی و نقش وزارت بازرگانی بورس«، منیژه فالحتی، .۵١

  . ش١٣٨۵ آذر و دی
 تصحیح ابراهیم بهادری، قـم، ،معالم الدین فی فقه آل یاسین ،الدین محمد بن شجاع ی، شمسّحلقطان  .۵٢

  . ق١۴٢۴،  امام صادقمؤسسۀ 
  . ق١۴٠۵ بیروت، دار النفائس، ،)یزلیکانـ عربی (  الفقهاءةمعجم لغقلعجی، محمد،  .۵٣
تحقیـق  ، الحجاز و العـراقةائمبین  و ةمامیجامع الخالف و الوفاق بین االعلی بن محمد،  قمی سبزواری، .۵۴

  . ش١٣٧٩ پاسدار اسالم، حسن حسنی بیرجندی، قم،
  . ق١۴٠٩ الحبیبیه، ةپاکستان، المکتب ،ع فی ترتیب الشرائعئبدائع الصناکاشانی، ابوبکر بن مسعود،  .۵۵
ء، الغطـا کاشفمؤسسة  چاپ دوم، نجف، ،االحکام وجیزة  نجفی،حسین بن علی، محمدالغطاء کاشف .۵۶

  .ق ١٣۶۶
  . ق١۴٠٨،  بیتال، قم، آل جامع المقاصد فی شرح القواعدکرکی، علی بن حسین،  .۵٧
  . ق١٣۶۵، تهران، دار الکتب االسالمیه، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .۵٨
  .ش ١٣٧۴کبیر، امیر، تهران، بورس اوراق بهادار با توجه خاص به بورس اوراق بهادار تهرانگلریز، حسن،  .۵٩
  مدرسـینۀ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه جامعـ فی مسائل جدیدهةکلمات سدید، محمد، مؤمن .۶٠

  .ق ١۴١۵، حوزۀ علمیۀ قم
 صـادق شـیرازی، سیدتحقیـق ،و الحـرامالحالل شرائع االسالم فی مسائل  جعفر بن حسن، ق حلی،ّمحق .۶١

  . ق١۴٠٩ تهران، استقالل، چاپ دوم،
  .ش ١٣٨٠ تهران، دادگستر، ، چاپ پنجم،قواعد فقهمحمدی، ابوالحسن،  .۶٢
  .تا المعرفه، بی ، بیروت، دارمختصر المزنیمزنی، اسماعیل بن یحیی،  .۶٣
  . ش١٣٨۵ اردیبهشت، ۴۵ۀ شمار،  بانک و اقتصادۀمجل، »ای تازه بورس کاال تجربه« ، شیوا،معتمدی .۶۴
 ۀگ و اندیـش، تهـران، پژوهـشگاه فرهنـبررسی فقهی و اقتصادی: ابزارهای مشتقهعلی،  نیا، غالم معصومی .۶۵

  .ش ١٣٨٧اسالمی، 
  . ق١۴٢١، چاپ دوم، قم، انصاریان،  فقه االمام الصادقجواد، مغنیه، محمد .۶۶
نـشر  قـم، مؤسـسۀ ، چـاپ دوم،المقنعـه، بـن نعمـان عکبـری بغـدادیمحمد بن محمـد عبداهللا مفید،  .۶٧

  . ق١۴١٠ اسالمی،
 تحقیق مجتبی تهرانی، ،شاد االذهانمجمع الفائدة و البرهان فی شرح اراحمد بن محمد،  مقدس اردبیلی، .۶٨

  . ق١۴٠٣ مدرسین، ۀجامع حسین یزدی اصفهانی، قم،پناه اشتهاردی و  علی
  .تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، بیتهران، چاپ نهم، ، توضیح المسائل، اهللا روحسیدخمینی، موسوی  .۶٩
یر الوسیله ،مصطفیسیدخمینی، موسوی  .٧٠   .تا  نشر آثار امام خمینی، بیتهران، مؤسسۀ تنظیم و ،مستند تحر
  .ش ١٣٧١،  چاپ دوم، قم، سیدالشهداء ،مصباح الفقاههابوالقاسم،  خویی،موسوی  .٧١
 تحقیق شیخ عباس قمی، چاپ سوم، ،الکالم فی شرح شرائع االسالم جواهرحسن بن باقر، محمد ،نجفی .٧٢

  .ش ١٣۶٧ ،هالکتب االسالمی تهران، دار
  . ق١۴٠٨بیروت، دار الکتب العلمیه،  ،ائد و منبع الفوائدمجمع الزوهیثمی، علی بن ابوبکر،  .٧٣


