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A comparative study of the nature of the option agreement in the legal 

system of Iran and the United States 

 

Abstract 

In economic markets today, in order to reduce risk and flexibility and the 

ability to attract liquidity, tools called derivative financial instruments are 

used, which due to their novelty in some legal systems, there are doubts 

about their nature and legitimacy. This study intends to investigate the 

gambling nature of the option contract as one of the most important 

derivative financial instruments in the two legal systems of Iran and the 

United States with a comparative and descriptive-analytical approach. 

Examining the features and nature of the option contract on the one hand 

and the features and characteristics of being a gambler in the Iranian and 

American legal systems on the other hand indicates that the suspicion that 

the option contract is gambling is not acceptable. It should also be noted 

that the risk in the option contract is different from the risk of gambling, as 

the risk in gambling is artificial and avoidable, while the risk of price 

changes is a commercial and real risk. 
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 چکیده

سک و انعطاف صادی به منظور کاهش ری جذب نقدینگی  پذیری و قابلیتامروزه در بازارهای اقت

شتتود که به علت نویب بودن هن ا در بر ی از ابزارهایی با عنوان ابزارهای مالی مشتتتقه افتتت اده می

شب اتی وجود دارد. ایب پژوهش بر هن انظام شروعیت هن ا  فت های حقوقی در رابطه با ماهیت و م

تحلیلی به بررفتتی ماهیت قراری بودن قرارداد ا تیار  -که با رویکردی تطبیقی و به روش توصتتی ی

ها و ماهیت قرارداد ا تیار معامله معامله، در دو نظام حقوقی ایران و همریکا بپردازد. بررفتتتی ویژ ی

از فتتوی دیگر های  قراری بودن در نظام حقوقی ایران و همریکا ها و شتتا صتتهاز فتتویی و ویژ ی

 بیانگر هن افت که شب ة قراری بودن قرارداد ا تیار معامله قابل قبول نخواهد بود. 
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 مقدمه

ها و ابزارهای های بازار بورس، فتتبا ابداش شتتیوهویژه در حوزه فعالیتتحوالت اقتصتتاد ج انی به 

جرله ابزارهای مالی که به فرعت در حال رشد و تکامل بوده  افت. ازمتعددی در ایب حوزه  ردیده

کنند؛ ابزارهای مالی هستتتند که با عنوان های اقتصتتاد ج انی ای ام میو نقش قابل توج ی در فعالیت

ها، به اند و مزایای متعددی هرچون کنترل  طرپذیری، تخریب میزان ارزشاوراق مشتتتتقه معروف

شدن جریان امور مالی، باال رفتب میزان اثربخشی،افزایش ئل مالی، روشبوجود هوردن ابزاری برای مسا

فازند. از پذیری محصوالت مالی و امکان کسا فود در بازارهای رونق و رکودی را فراهم میتنوش

ستر 1384افت که با وجود اینکه الیحة تریب ایب ابزارها و اوراق مشتقه، قرارداد ا تیار معاملهم م ، ب

تصتتتویا هن ا را فراهم نروده اما هنوز الگوی حقوقی بر ی از ایب ابزارهای مالی مشتتتتقه از قانونی 

افتتت به عبارت دیگر دربارم م  وم و ماهیت قرارداد ا تیار جرله قرارداد ا تیار معامله تبییب نشتتده

ی افتتار ای برامعامله در قوانیب حقوقی فخنی ارائه نشده افت. با ایب وجود باید دانست که وفیله

ها نیستتت، ایب قرارداد به منظور ایداد رقابت در میادیب تداری های تحوالت نامتعادل ارزشریستتک

بر بورس (. از طرف دیگر بدان فبا که ایب قرارداد عالوه130: 1382نیز کاربرد دارد)عصرت پاشا، 

گاه ویژه جای قه  های مشتتتت یان ابزار عامالت ای دارد. ادر فرابورس هم رواج دارد؛ در م مروزه م

پذیری قرارداد ا تیار قراردادهای ا تیارمعامله در فرابورس نستتبت به بورس بیشتتتر افتتت. انعطاف

شده فبا  شتقات مالی  فایر م سبت  فت ایب قرارداد بتواند به عنوان ب تریب ابزار برای معامله به ن ا

شود. ایب ابزارمالی با  سوب  فانات قیرت کاالها مح شی از نو شش  طر نا وجود مزایایی که در پو

شروعیت هن بر ی نظام صادی کشورها به دنبال دارد اما در رابطه ماهیت و م های تحوالت  مثبت اقت

شب ات مثل غرری بودن، قراری بودن و ... وجود دارد.  فت و در مورد هن  حقوقی، اب اماتی مطرح ا

شریعت شورهایی که نظام حقوقی هن ا بر مبنای  ضعیت تن ا مختص ک فت، نری ایب و فالم ا شد ا با

شورهای غربی و دارای نظام حقوقی کامب ال و ایالتی و فدرالی نیز ایب مباحث نیز در بلکه حتی در ک

هایی که بتواند در  صوص ماهیت ایب افت. لذا پژوهش  صوص قرارداد ا تیارمعامله مطرح شده

شب ات وارده را رد نراید؛ می واند در نزدیک کردن قوانیب حقوقی تابزارهای مالی به بحث بپردازد و 

تواند بیانگر اهریت و ضرورت و ها اقدام مؤثری محسوب  ردد؛ بنابرایب ایب نکته میاقتصادی ملت

فت که در ایب  ضوش نیز بیانگر هن ا شینه مو فی پی جنبة نوهوری ایب پژوهش تلقی  ردد. چرا که برر

 قراردادهای ویب شده در رابطه با موضوشهای تدافت و پژوهشرابطه پژوهش مستقلی تدویب نشده

با رویکردی تطبیقی  که جامعی تحقیق و  بوده اقتصتتادی و  مدیریتی رویکرد با ا تیار معامله، بیشتتتر

فی به شد، تدویب  قرارداد در نظام حقوقی ایران و همریکا پردا ته نوش ماهیت قراری بودن ایب برر با

های مختلف قراردادا تیار معامله  ا به بررفتتتی جنبههایی که در هنجرله پژوهش نشتتتده افتتتت؛ از

مطالعه تطبیقی قرارداد »( در پژوهشتتی با عنوان 1392زاده)توان به پژوهش موفتتیپردا ته شتتده می

فت که « ا تیار معامله با قرار شی از اب اماتی ا ستب قرارداد ا تیار معامله نا شان داد که قراری دان ن

باشتتد و ایب دو از لحام ماهیت، عناصتتر، کارکرد، هدف، رد می صتتوص قرار در قوانیب وجود دا

تبییب ابعاد فق ی، حقوقی، »( با عنوان 1390راعی و هرکاران )احکام و ... با یکدیگر کامالً مت اوتند. 

قالا  اشتتاره نرود که نتایآ هن بیانگر هن افتتت که« نظارتی قرارداد ا تیار معامله در بازار مالی ایران
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رد قرارداد ا تیار معامله که متضرب ایداد تع د برای یکی از طرفیب و ایداد ا تیار )حق( منحصر به ف

شابه هن در چارچوب یکی از عقود معیب یا  شده یافتب قالا م فت باعث  برای طرف دیگر قرارداد ا

تبییب کلی  لذا ایب پژوهش به. باشدغیرمرکب فا ته  ادله مصرح در مقررات شرش را فخت و تقریباً

ه چارچوبی برای تحلیل ئاشکاالت مطرح شده در  صوص صحت شرعی اوراق ا تیار معامله و ارا

صحت انواش قراردادهای ا تیار معامله و شریح ویژ ی  نیز صحت یا عدم   تبییب پارادایم حقوقی و ت

ازی ا تیار های حقوقی ا تیار معامله و ارایه چارچوب منافتتتا برای نظارت و قانونگذاری راه اند

قرارداد »( در پژوهشی با عنوان 1390امینی و هرکاران) پردا ته افت. معامله در بازارهای مالی ایران

 تواندانستتته که میاز جرله ابزارهای جدید در بازارهای بورس  را عقد ا تیار« ا تیار معامله در فقه

صحیح نرو هن صلح ت د، هرچند پیوند هن با بر ی از را از طریق بر ی عقود متعارف مانند: جعاله و 

عقود دیگر مانند: بیره و وکالت با چالش مواجه افتتت. در بحث پیوند اوراق ا تیار معامله، پیشتتن اد 

شارکت و وکالت را می فت. احکام ایب اوراق چون م شکاالت وارده قابل دفع ا توان مطرح نرود و ا

فاز اری دار شرش  فایر موارد با مبانی  سیب زاده) .دمالیت، تنزیل و  شی با عنوان 1387ح ( در پژوه

های لغوی و چگونگی و چیستتتی ا تیار معامله، ویژ یصتترف نظر از « تبییب قرارداد ا تیار معامله»

 تطبیقی پیشینة ارائه شده بیانگر هن افت که در صوص بررفیمحافب و معایا هن را تشریح کند. 

شده لذا  و حقوقی نظام در معامله ا تیار قرارداد بودن قراری شب ة ستقلی تدویب ن همریکا پژوهش م

 و حقوقی نظام در معامله ا تیار قرارداد بودن قراری شب ة تطبیقی ایب پژوهش بر هن افت به بررفی

هایی که بتواند در ایب  صوص به بحث بپردازد و شب ات وارده را رد همریکا بپردازد چرا که پژوهش

 ها اقدام مؤثری محسوب  ردد.نیب حقوقی اقتصادی ملتتواند در نزدیک کردن قوانراید می

 . ابزارهای مالی مشتقه1 

ای جدید و مظ ری از توفتتعه و نوهوری در دانش اقتصتتاد واژه 2یا مشتتتقات 1ابزارهای مشتتتقة مالی

مالی، مشتتتقات به معنای مدروعه ابزاری افتتت که  صتتوصتتیات مشتتتری دارند. ایب واژه بر هرة 

ابزارهای قابل معامله در بورس و  ارج از بورس که مرتبط با معاملة اوراق ب ادار، ارز، نرخ ب ره، 

توان به چ ار  روه (. به طور کلی مشتتتتقات را می1996، 3برونشتتتود)کاال و ... باشتتتد اطالق می

 7، قراردادهای معاوضتتته6، قراردادهای ا تیار معامله5، قراردادهای هتی یکستتتان4قراردادهای هتی  اص

(. علت نامگذاری ابزارهای مشتقه هن افت که ارزش هن ا مشتق از 77: 1383تقسیم نرود)در شان، 

بدان  ونه که با افزایش قیرت مال موضوش قرارداد، ارزش ابزلرهای مشتقه قیرت دارایی پایه هن افت 

یابد. علت دیگر برای یابد و با کاهش قیرت هن، ارزش و قیرت ابزارهای مزبور تقلیل میافزایش می

افتتت. کلرة  derivative instrument نامگذاری ایب افتتت که که معدل التیب ابزارهای مشتتتقه

derive ای ، به معنای مشتتتق شتتدن، برهمدن و بیرون کشتتیدن و در اصتتطالح، از معاملهاز نظر لغوی

                                                           
1 financial derivative instrument 
2 derivatives 
3 Brown 
4 forward contracts 
5 future contracts 
6 option contracts 
7 swap contracts 
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افت؛ بدیب ترتیا قراردادهای هتی و  ذاری حاصل شدهفود بردن افت و یا درهمدی که از فرمایه

قراردادهای ا تیار معامله از هندایی که اصتتوالً متضتترب فتتود بردن و تحصتتیل درهمد در نتیدة یک 

 (.1996شوند)برون، ه هستند، از انواش ابزارهای مشتقه محسوب میفرهیند  اص معامل

صوب هذر  فالمی ایران، م ، اوراق 1384در حقوق ایران و قانون جدید بازار اوراق ب ادار جر وری ا

صراحت به عنوان ابزارهای مالی قابل معامله در بورس اوراق ب ادار پیش شتقه به  شدهم فت. بینی  ا

ر بر ی از مصادیق مزبور، بدون اینکه تعری ی از ابزارهای مشتقه ارائه دهد، با ذک قانون 1مادم  11بند 

موضوعة ایران  ابزارهای مشتقه، قراردادهای هتی و ا تیار معامله را به عنوان ن ادی جدید وارد حقوق

شتقه را بازاری می فت. ایب قانون بازار م مبتنی بر  داند که در قراردادهای هتی و ا تیار معاملهکرده ا

شتتود. قانو ذار جز در مادم مذکور، در هیی یک از مواد دیگر ایب اوراق ب ادار یا کاال دادو فتتتد می

 قانون از اوراق مشتقه، ماهیت و شرایط معاملة هن ذکری به میان نیاورده افت. 

 . قرارداد ا تیار معامله2

فت قراردادی معامله، ا تیار شنده و  ریدار میان ا  وج ی پردا ت با1ا تیار  ریدار هن، طبق که فرو

شندم به شخصی دارایی فروش یا  رید حق2ا تیار فرو شخص مالی)م  هینده در ،یبمع قیرت با را (م

 وج ی فروشنده به  ریدار .افت عوضیب دارای قراردادی هر مانند نیز قرارداد ایب .هوردمی دفت به

 دارایی فروش یا  رید حق نیز فروشنده .افت معامله ا تیار قیرت هران واقع در که کندمی پردا ت

فب1991، 3)دنکندیم اعطا  ریدار به بیمع قیرت با را مذکور  واقع در معامله ا تیار (.2006، 4، هاد

فت قراردادی  در شود،یم تعییب اکنون هم که قیرتی با را ینیمع مال دهدمی حق  ریدار به که ا

(. بنابرایب  ریدار 2000، 5)کوتبرتستتون و هرکارانب روشتتد یا بخرد طرفیب، میان مقرر زمان مدت

کند، حق  رید یا حق ا تیار معامله مرکب افتتت با توجه به نوش قراردادی که با فروشتتنده منعقد می

فت هورد. مالی که در قرارداد مزبور حق  رید یا فروش هن مبادله می شود فروش مال معینی را به د

 طرف دو معامله، ا تیار قرارداد هر درلی مانند اوراق ب ادار باشتتد. مرکب افتتت کاال یا دارایی ما

فت و ا تیار معامله  6که در موقعیت  رید  ذاریهفرمای معامله، طرف یک دارد؛ وجود قرار  رفته ا

افتتت و ا تیار اتخاذ کرده 7را  ریده افتتت. طرف دوم قرارداد شتتخصتتی افتتت که موقعیت فروش

افتتت. بنابرایب به طور کلی چ ار حالت یا موقعیت برای ا تیار معامله قابل تصتتور معامله را فرو ته

 افت: فروش ا تیار  رید،  رید ا تیار  رید، فروش ا تیار فروش،  رید ا تیار فروش.

 اینکه نخست :افتبوده هتی هایقرارداد در نقیصه دو وجود معامله، ا تیار قرارداد ایداد اصلی دلیل

 ت اوت از تواندنری هنان از یک هیی کند،می ایداد تع د هن طرف دو هر برای هتی قراردادهای چون

سا فودی هاقیرت شخص قیرت با حتراً باید و کند ک  در .کنند عرل  ود تع د به قرارداد در م

                                                           
1 option buyer, option holder 
2 option writer, option seller 
3 Don 
4 Hudson 
5 Cuthbertson k. and Nitzsche 
6 long position 
7 short position 
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 باشد، حق دارندم ن ع به هاقیرت تغییرات چنانچه که دهدمی حق دارنده به معامله، اریا ت که صورتی

 ، دارنده ضرر حداکثر قرارداد ایب در .کند صرفنظر هن از صورت، ایب غیر در و الراع را حق ایب

فت مبلغی هران سا بابت که ا فت؛ پردا ته ا تیار ک برای  تواننری هتی قراردادهای از اینکه دوم ا

افتتتت اده کرد، در صتتتورتی که قرارداد ا تیار معامله چنیب قابلیتی را « تع دات احترالی»مدیریت 

 مشخص قیرت با و معیب مالیتوان با  رید ا تیار معامله (. یعنی می135: 1382دارد)عصرت پاشا، 

 وجود مذکور لةمعام اندام به نستتبت الزامی اینکه بدون کرد، مدیریت را احترالی تع دات هیندم در

شته شد دا شتقات از یکی که نظر ایب از معامله ا تیار قرارداد ا رچه .با فیله و م شش برای ایو  پو

فت،  طر فت، هتی قرارداد شبیه ا فت مترایز هتی قراردادهای با ج اتی از ولی ا  ترتیا، بدیب. ا

صه ذیل شرح به توانمی را قرارداد دو ایب ترایز وجوه  از نظر صرف هتی قرارداد طرفیب: کرد  ال

 برای شده ایداد تع دات رایب،اببن .کنند عرل قرارداد قبال در  ود تع دات به اندمکلف زیان، یا فود

 اجرای به معامله ا تیار قرارداد  ریدار که حالی در افت، متقارن هتی قراردادهای فروشندم و  ریدار

 عایدش فودی اقدام ایب از که کندمی اجرا را قرارداد م اد زمانی نامبرده .نیست مکلف قرارداد م اد

شندم حال، عیب در .شود  اجرای جز راهی  قرارداد اجرای به  ریدار ترایل صورت در ا تیار فرو

کند. از حق و برای فروشنده تع د ایداد می  ریدار برای مزبور قرارداد دیگر، بیان به .ندارد تع داتش

  ریدار ، نامتقارن  طر ایب جبران برای و افتتت نامتقارنایب رو  طر معامالت در بازار ا تیارات 

شنده به مبلغی باید  ، ردیگ بیان به .شودنری پردا ت مبلغی هتی، قرارداد انعقاد در. کند پردا ت فرو

 رد هنان میان وج ی اینکه بدون افت، طرفیب متقابل تع دات بر مشترل و ع دی عقدی مزبور قرارداد

 ا تیار قبال در و (متع د) فروشنده  طر جبران برای ا تیار قرارداد  ریدار که حالی در شود، بدل و

شی یا  رید فت به که فرو شنده به مبلغی باید هورد،یم د  مالحظه که  ونه هران .کند پردا ت فرو

 قراردادهای  ریدار که صورت بدیب .افت مت اوت نیز قرارداد دو میان بازده و  طر رابطة شود،می

فا هتی  هران به هن، قیرت کاهش با و برد می فود قرارداد، پایة دارایی قیرت افزایش میزان با متنا

ضرر میزان شندم مقابل، در شود،می مت فا مذکور قراردادهای فرو  ةیپا دارایی قیرت افزایش با متنا

 در .شتتودمی منت ع میزان هران به قرارداد پایة دارایی قیرت کاهش با و شتتودمی متضتترر قرارداد

 ضتترر حداکثر چون ندارد، وجود بازده و  طر میان مت اوتی رابطة چنیب معامله ا تیار قراردادهای

فت معامله ا تیار قرارداد قیرت به محدود قرارداد  ریدار  فود حداکثر و رودنری فراتر هن از و ا

 میان در معامله ا تیار (.1992، 1)داب ستتکیشتتودمی محدود قرارداد قیرت به نیز قرارداد فروشتتندم

 افت، معامله قابل بورس از  ارج بازارهای در هم و بورس در هم که افت قراردادی تن ا مشتقات،

 (.94: 1383توان معامله کرد)در شان، بورس می در فقط را هتی قراردادهای که حالی در

 . اصطالحات رایآ  یا ارکان ا تیار معامله2-1

 اولیب هید،برمی معامله ا تیار تعریف و نام از که هرانطور. افتتتت التزام مقابل در ا تیار: 2ا تیار

فت ا تیاری قراردادی، چنیب ویژ ی  اهریت حائز نکته اما دهد؛می کنندهمعامله به قرارداد ایب که ا

                                                           
1 Dubofsky 
2 Option 
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فت ایب سو از که ا فوی و ا تیار ماعطاکنند ا تیار، قرارداد یک شدمی هور الزام دیگر، از   ریدار. با

فت به را ا تیار ایب مبلغی، پردا ت با معامله ا تیار فید در که هوردمی د  هن، درطول یا معیب فرر

صلی موضوش هپای دارایی شد یا نراید  ریداری را قرارداد ا  ندارد؛ التزامی هیی معامله ایب در و ب رو

 .افت تع د دارای معامله ا تیار مفروشند مقابل، در اما

سا برای قرارداد فبا به  ریدار که شودمی اطالق مبلغی به ا تیار، قیرت :1قیرت ا تیار  حق ک

شند به فروش، یا  رید    ته نیز امتیاز حق یا شرط حق هن به  اهی که کندمی پردا ت ا تیار مفرو

 شرطی حق و  رید صرف  ردد،می پردا ت دارایی یک  رید ا تیار برای که شرطی حق .شودمی

 تحت مبلغ ایب که شودمی نامیده فروش صرف شود،می پردا ت دارایی یک فروش ا تیار برای که

فید، زمان :قبیل از متغیرهایی تأثیر  ب ره نرخ و بازار در پایه دارایی قیرت نوفان توافقی، قیرت فرر

 حق هوردن دفتت به برای  ریدار که افتت عوضتی ا تیار، قیرت دیگر عبارت به شتود؛می تعییب

  2.کندمی پردا ت فروشنده به فروش یا  رید

  ریدار هن، پردا ت با که شتتودمی اطالق مبلغی به توافقی، قیرت: 3قیرت توافقی یا قیرت اعرال

 در 4.نراید اقدام هن فروش به نستتتبت یا کرده  ریداری هینده در را پایه دارایی تواندمی ا تیار

 فروش زمان در ف ام قیرت هران معامله، ا تیار قیرت معروالً قدیم، بورسة معامل ا تیار بازارهای

 غالباً .اندشتتده افتتتاندارد اعرال، هایقیرت جدید، ةیافت فتتازمان بازارهای در اما بود؛ معامله ا تیار

 قابل بورس در که هاییمعامله ا تیار برای را اعرال هایقیرت شتتتیکا و، معامله ا تیار بورس

 کند. می تعییب هستند، دادوفتد

 قاطال مقدارهای به شتتده تضتتریب د یا داراییقراردا حدم دارایی تضتتریب شتتده یا حدم قرارداد:

 شودمی ااعط ا تیار  ریدار به مقرر فررفید تا توافقی قیرت با هن فروش یا  رید ا تیار که شودمی

 در هک شتتود مشتتخص)جنس، کی یت و ...( دقیق طور به ا تیار، قرارداد انعقاد هنگام در بایستتتی و

 . شودمی واقع معامله مورد حدری چه به و دارایی نوش چه فررفید

 معامله تیارا  قرارداد زمان، هن در که شودمی اطالق زمانی به انقضا، تاریخ تاریخ انقضام)فررفید(:

فدمی پایان به فید، تا معامله ا تیار قرارداد. ر ض با و بوده اعرال قابل و معتبر فرر  از مدت ایانق

 .ندارد پایه دارایی به نسبت دی تع ا تیار مفروشند دیگر و شودمی فاقط اعتبار

 . تاریخچه ا تیار معامله2-2

دافتانی  فیافت، کتاب در ارفطو اند.کرده ذکر معامله ا تیار از هاییمثال شنافان بافتان و مور یب

صول زیتون که دریافت او کرده: نقل یونانی حکیم طالس از را فت فراوان هینده فال در مح  با لذا ا

  ریداری  ود برای معیب نرخ را به هن اجاره حق زیتون، روغب تولید واحدهای به مبلغی پردا ت

 طالس و یافت کشتتی افزایش روغب هایدفتتتگاه اجاره قیرت زیتون، محصتتول افزایش با نرود.

                                                           
1 Option Price 
2 Clam Dictionary of Finance and Accounting, Bloomsbury,London , 2008, p203. 
3 Strike Price, Exercise Price 
4 Butler. Brian and Isaacs, Alan, A Dictionry of Finance, oxford University Press,1996,p102. 
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ست ضیان به باالتر نرخ با کندو اجاره شده تعییب نرخ هران به توان ببرد. در  فود و دهد اجاره متقا

 معامالت بازار های هلندی درمعامله ا تیار معامالت، برای  رید و فروش پیاز الله 17ابتدای قرن 

ستردام ستند. معامله ا تیار از هایینرونه تخرینی قیرت و فروش پیش بر ه کرد. پیدا رواج هم  هر ه

شبیه مرکب معامالت ایب چند فت  شرفته معامالت ا تیار به ا شند، امروز پی ستم ولی با  در رایآ فی

 در معامالت ا تیار که زمانی یعنی دهد،می ادامه را قرن نوزدهم روند معامله ا تیار فعلی بازارهای

اندرب کار زاران و »ها که  ود را  روهی از شرکت 1900دهه  اوایل در شدند. ارائه ف ام بازارهای

 نرودند. معامله ا تیار بازار یک ایداد به اقدام کردند،می معرفی « ران ا تیار  رید و فروشمعامله

 قصد که را فروشنده یک اندرب، اعضای از یکی داشت، معامله را ا تیار یک  رید قصد کسی ا ر

شت، را مذکور معامله ا تیار فروش ضو ا ر کرد.پیدا می دا ستنری مذکور ع شنده یک توان  را فرو

 شتترکت عضتتو یک بنابرایب، نرود.می مذکور ا تیار معامله فروش به اقدام شتترکت  ود کند، پیدا

ستمی سی یعنی کار زار یک نقش در توان شنده و که  ریدار ک  در یا کند،می مرتبط هم به را فرو

سی یعنی  ر معامله یک نقش  شود. ظاهر  یرد،می قرار معامله طرفیب از واقعاً یکی معامله در که ک

 و نقص چندیب از ولی داد،می ادامه حیات  ود به بورس از  ارج معامله ا تیار بازار ایب ا رچه

 از قبل که دادنری را امکان ایب ا تیار معامله دارنده به فوق بازار اینکه، اول برد.می رنآ ناکارایی

ضا شد. دیگری بخش به را هن معامله، ا تیار م لت انق  شده طراحی طوری هامعامله ایب ا تیار ب رو

 نداشت. نقدینگی قابلیت یا اصالً بود کم بسیار نقدینگی قابلیت دارای انقضام روز تا هریشه که بودند

«  ریمعامله و کار زاری شتترکت»فقط  را ا تیار فروشتتنده ع ده به ای ا که بود ایب اشتتکال دومیب

 معامله ا تیار دارنده شد،می عضو ورشکست شرکت یا معامله ا تیار فروشنده ا ر نرود.می تضریب

فت از را  ود شانس فاد ی به شکال فومیب داد. می د   اطر به معامالت، هزینه که بود ایب ا

شکالت سبتاً فوق م فال  باال ن » دنیای ا تیار معامالت یک تحول انقالبی رخ داد. در  1973بود. در 

 افافی کاالهای هتی قراردادهای معامله تریب بورستریب و بزرگکه قدیری« کریتة معامالت شیکا و

صاری بورس یک بود، شکیل ف ام روی بر معامالت برای ا تیار انح عنوان  تحت بورس داد. ایب ت

درهای  ود را  1973هوریل  26شد. ایب بورس در تاریخ  نامگذاری 1«شیکا و معامله ا تیار بورس»

در بورس  1975به روی معامالت ا تیار  رید  شتتود. مبادلة ا تیار معامله روی فتت ام، در فتتال 

نیز یک فتتال بعد یعنی در فتتال « Pacific»اندازی شتتد. بورسراه 3و بورس فتت ام فیالدل یا 2همریکا

اضتتتافه شتتتدند. به  1977ها در ژوئب و اولیب ا تیار فروش اندام ایب معامالت را هغاز کرد 1976

حدم معامالت اوراق ا تیار معامله با رشد ندومی، از حدم معامالت  1980طوری که در اوایل دهة 

روزانه  ود فتت ام در بورس فتت ام نیویوری پیشتتی  رفت. در ایب دهه در همریکا بازارهایی برای 

  (.37: 1384، 4ام، قراردادهای هتی ایداد شد)هالمبادلة ا تیار معامله ارز، شا ص ف 

                                                           
1 CBOE 
2 AMEX 
3 PHLX 
4 Hull 
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شد کرده و اکنون از   1بازار فرابورس 1980از اوایل دهة          شرگیری ر فرعت چ ا تیار معامله با 

های ا تیار معامله فرابورس در ایب افتتتت که تر افتتتت. یکی از مزیتبازار معامالتی بورس بزرگ

ای طراحی کند که احتیاجات یک مشتتتری  اص را برهورده تواند هن را به  ونهمؤفتتستته مالی می

به تدریآ فعالیت بازار ا تیار معامالت  ارج از بورس رو به زوال ن اد به طوری (. 38نراید)هران: 

 پذیرد. های فازمان یافته صورت میکه در حال حاضر بخش اعظم معامالت ا تیار معامله در بورس

 . انواش ا تیار معامله2-3

 ای کهپایه راییدا و بازار نوش انقضتتتام، تاریخ معامله، حق مورد نوش اعتبار به معامله ا تیار ردادقرا

 شود:می تقسیم  ونا ونی انواش به شود،می منعقد هن مبنای بر ا تیار قرارداد

 حق نوش اعتبار قرارداد ا تیار معامله به حق مورد معامله: . قرارداد ا تیار معامله به اعتبار نوش2-3-1

سیم مورد فتة ا تیار  رید و ا تیار فروش قابل تق فت؛ معامله به دو د   رید، ا تیار قراردادبندی ا

صی مقدار  رید حق شخ  در معینی مدور در شده، توافق قیرت با را قرارداد در مندرج دارایی از م

 اجرای به مدبور ا تیار، قیرت عنوان به مبلغی دریافت ازای در فروشتتنده .دهدمی  ریدار به هینده

فت صورت در قرارداد فت  ریدار در وا  را تیا  ریدار به را حق ایب فروش، ا تیار قرارداد .ا

 دو زا کدام هر. رفاند فروش به مقرر زمان در و مشخّص قیرت با را نییمع دارایی که دهدمی فروش

سم فت مرکب فروش و  رید ا تیار ق فط ا  4 بنابرایب، شود؛ فرو ته یا  ریداری کننده معامله تو

 ش،فرو ا تیار  رید   رید، ا تیار  رید که دارد وجود معامله ا تیار قرارداد یک برای حالت

 .شودمی نامیده فروش، ا تیار فروش و  رید ا تیار فروش

ضام:  تاریخ اعتبار به معامله ا تیار . قرارداد2-3-2 ضام به  تاریخ اعتبار قرارداد ا تیار معامله بهانق انق

ا تیار  قراردادبندی افتتتت؛ قابل تقستتتیم 3و ا تیار معاملة همریکایی 2دو دفتتتتة ا تیار معاملة اروپایی

 در فررفید مدور ةمثاب به که کوتاهی مدور یا فررفید تاریخ در فقط معاملة اروپایی: ایب نوش قرارداد

 مدور طول در تواندنری ا تیار  ریدار لذا ؛(1996، 4)هردیتی فردافتتت اجرا قابل شتتده،  رفته نظر

فت اده  ود حق از ا تیار ضیق و هنی نوش از عقد ایب ایب بنابرایب، نراید؛ ا فت م  تاریخ در تن ا و ا

 فررفید تا انعقاد هنگام از قرارداد، ایبا تیار معاملة همریکایی:  5.کرد اعرال را هن توانمی مشخصی

 ؛(1994)وبر، نراید اعرال را هن قرارداد، مدور طول در تواندمی  ریدار یعنی افتتتت؛ اجرا قابل

 شتتده تعییب زمان پایان تا قرارداد هنگام از که لحام ایب از امریکایی، ةمعامل ا تیار قرارداد بنابرایب

 به اروپایی، و امریکایی به ا تیار بندیتقستتیم . یردمی قرار مستتترر عقود مزمر در دارد، افتتتررار

 در اروپایی ا تیار بنابرایب، کند؛می بیان را ا تیار اجرای زمان فقط و ندارد ربطی جغرافیایی موقعیت

                                                           
1 OTC 
2 European Option 
3 American Option 
4 Arditti Fred 
5 WWW. Optionetice, Rend Leman ,2002, PP 10-12. 
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 در که ا تیاراتی بیشتتتر ولی افتتت، رایآ اروپا هایبورس در امریکایی ا تیار و امریکا هایبورس

 (.195: 1383)در شان، افت امریکایی نوش از شود،می معامله بورس

فتة  اعتبار قرارداد ا تیار معامله بهبازار:  نوش اعتبار به معامله ا تیار . قرارداد2-3-3 نوش بازار به دو د

 م اد ،بورس بازار دربندی افتتتت؛ بازار بورس و بازار  ارج از بورس و فرابورس قابل تقستتتیم

فت؛ زیاد بازار ایب در اطرینان .شودمی اجرا بورس تاالر در قراردادها  هاییمحدودیت دلیل به اما ا

 افت عبارت هاتیمحدود ایبة جرل از که اندیافته  سترش فرابورس بازارهای دارد، وجود هن در که

 ا تیارات زیرا کنند؛ تعییب یکدیگر توافق با و هزادانه را هن شرایط توانندنری قرارداد طرفیب :اینکه از

فاس و شده تعییب پیش از بورس، در شده ارائه شدمی بورس مقررات و ضوابط برا صومیبا نیا، )مع

 فروشنده و  ریدار ةدوطرف دادوفتد برای که شودمی اطالق بازاری به فرابورس، بازار(. 269: 1387

فتد تاالر در هن م اد اجرای الزام بدون شکیل بورس دادو فتد هایقیرت اغلا .شودمی ت  در دادو

شنده و  ریدار توافق با و هادالل طفتو فرابورس بازار  ایب در  رانمعامله اکثراً .شودمی تعییب فرو

 قرارداد توانمی که افتتت ایب بازار ایب م م امتیاز .هستتتند  ذاریفتترمایه و تداری هایبانک بازار،

سا را ا تیار فت برح شتری در وا فا و م  تریبم م دیگر، فوی از .کرد تنظیم نیازهایش با متنا

فت، فروشنده تع دات برای مؤثر اجرای ضرانت نبود بورس، از  ارج ا تیارات ایراد  درحالی ایب ا

 بورس، در پایاپای اتاق به ایودیعه فپردن با افت موظف ا تیار مفروشند بورس، بازار در که افت

 در و کرده  ریداری را مزبور دارایی  ریدار، ةمراجع صتتورت در که نراید ایداد را تضتتریب ایب

 )هران(.دهد قرار او ا تیار

 برافتتاس توانمی را معامله ا تیار قراردادپایه:  دارایی نوش اعتبار به معامله ا تیار . قرارداد2-3-4

 تریبرایآ اما کرد؛ تقستتیم  ونا ونی انواش به شتتود،می واقع هن مبنای بر قرارداد که ایپایه دارایی

 ةمعامل ا تیار :از افت عبارت که افت ب ادار اوراق بورس بازار به مربوط معامله ا تیار قراردادهای

 پر فتت ام ةمعامل ا تیار. هتی قراردادهای ةمعامل ا تیار و فتت ام شتتا ص ةمعامل ا تیار فتت ام،

 با و  رددمی اعرال ب ادار اوراق بورس ف ام تعدادی روی بر که افت معامله ا تیار نوش کاربردتریب

فت اده . شودمی اعطا توافق مورد قیرت با ف م 100فروش یا  رید حق معامله، ا تیار نوش ایب از ا

فت ایمعامله ا تیار ف ام شا ص ةمعامل ا تیار فت شده ایداد ف ام شا ص روی که ا  هر .ا

شدمی هاف ام از ایمدروعه نرایانگر شا ص ستلزم ف ام، شا ص ةمعامل ا تیار اعرال که با  م

 لذا افت؛ دشوار کار ایب .دارد وجود شا ص در که افت تنافبی هران با ف ام از ایمدروعه ةمبادل

سویه نام به دیگر اعرال روند یک از کار ایب جای به شا ص، ةمعامل ا تیار اعرال ف ولت برای  ت

ساب فت اده نقدی ح  کاالهای ةمعامل ا تیار  اهی که هتی قراردادهای روی معامله ا تیار .شودمی ا

فی فا  با و هینده زمان در هتی قرارداد یک فروش یا  رید ا تیار هن،  ریدار به شود،می نامیده نیز ا

فت توافق مورد اکنون که قیرتی شد فروش یا  رید ایب اندام به متع د هنکه بدون دهد،می را ا  .با

ستی ا تیارها فایر  ریدارهرانند شنده به امتیاز حق بای فت ا تیار قیرت هران که بدهد فرو  هن .ا

 .افت معروف شده پذیرفته ا تیارات به افت، بورس در مبادله قابل که هتی ا تیارات از دفته
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  ران ا تیار معامله. معامله2-4

صد و اهداف با کنند ان تولید و  ذارانفرمایه  صر .شوندمی ردوا ا تیارات بازار به  ونا ون، مقا

 به توانمی ار بازار واقعی فعاالن شتتوند،می فروشتتنده و  ریدار بیب وافتتطة که کار زاران از فنظر

شش سیم کنند ان بازان، هربیتراژ  طر، بورس دهند ان پو شش تق سانی  طر، دهند ان کرد. پو  ک

 قبال در را  ود فترمایه تا کوشتندهتی می قرارداد و معامله ا تیار قرارداد از افتت اده با که هستتند

فانات فان حداقل به را قیرت تغییرات نامطلوب  طر و کنند ح ظ هینده در قیرت احترالی نو  ند.ر

فت اده با هاشرکت اکثر شش عرلیات از ا  غیرمترقبه ادهایروید برابر را در  ود توانندمی  طر، پو

 ایدار باز بورس که افتتت فعالیتی بازی کنند. بورس بیره کاال یک قیرت نا  انی افزایش هرچون

 ت اوتال مابه از فود کسا دنبال به و کرده  طر  ریداری پذیرش یا و نگ داری قصد بدون را ف ام

  رانی معامله ازنه،مو کنند ان برقرار هران یا کنند ان باشد. هربیتراژ مرکب زمان تریبکوتاه در قیرت

 زمانی تا زمانی هم معامالت چنیب برند.می فتتود لحظه در یک بازار در قیرت توافق از که هستتتند

 باشد. معامالتی هایهزینه پیش از بازار قیرت در ا تالف که افت فودهور

 . فلس ه و مزایای افت اده از ا تیار معامله2-5

از جرله دالیل افتتت اده از ابزارمالی قرارداد ا تیار معامله در معامالت اقتصتتادی و بورس، پوشتتش 

صطالحاً  سک یا ا صاً قرارداد ا تیار « 1هدینگ»ری صو شتقه   فت اده از ابزارهای م فت. بنابرایب ا ا

شود چنانچه بر مبنای هن  ریداری که ی میمعامله تا حدود زیاد سک  مؤثر واقع  تواند در کاهش ری

باشتتتد از طریق ای که نگران کاهش قیرت کاالیش مینگران افزایش قیرت در هینده و یا فروشتتتنده

له می عام یار م یا افزایش قیرت رید اوراق ا ت بل کاهش  قا ند  ود را در م ها و در نتیده زیان توا

پذیری قرارداد ا تیار معامله به منظور جلو یری از ون فازد. از فوی دیگر انعطافحاصل از هن مص

ضتتترر  ریدار نیز یکی دیگر مزایا و علت کاربرد قرارداد ا تیار معامله دانستتتت. بدان  ونه که در 

 تواند هن را اعرال نکند و ازارزش باشتتد،  ریدار میا تیار معامله در صتتورتی که قرارداد از نوش بی

فبا زیان جلو یری بکند و تن ا زیانش درواقع هران قیرت ا تیار می شد چرا که ایب نوش قرارداد  با

شنده و حق برای  ریدار می شود؛ بنابرایب  ریدار الزامی بر اندام معامله ندارد ایداد تع د برای فرو

شن ادی را از طریو می فاقط نراید. طرفیب ایب قرارداد قیرت پی فی افزایش و تواند حقش را  ق برر

دهند لذا ا رچه قیرت هینده کاالها قطعی نیستتت اما احاوی اطالعات م یدی ها ارائه میکاهش قیرت

ها در هینده  واهد بود. هرچنیب فتتت ولت در اندام قراردادهای ا تیار معامله، برای برهورد قیرت

فبا افزایش کهزینه اندی هن، واقعی نرودن قیرت شد. عدم نیاز ها در بازار و ...  ارایی بازار  واهد 

فرمایه فرمایهبه وجود  س یل  فبا ت  ذاری و ای معادل قیرت دارایی پایه در قراردادا ا تیار معامله 

 افت. ایداد  رایش افراد  شته و هریب امر فبا ایداد نقدینگی در بازار شده

                                                           
1 Hedging 
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 . ماهیت حقوقی قرارداد ا تیار معامله2-6

ای از عقود باید دارای شرایط عرومی صحت معامالت باشد یز به عنوان نرونهقرارداد ا تیار معامله ن

شرایط پردا ته 190به هریب منظور قانونگذار در ماده  شرایطی که در قانون مدنی به ذکر ایب  فت.  ا

، اهلیت طرفیب، هاقصد طرفیب و رضای هن قانون مدنی برای صحت معامله بیان شده شامل 190ماده 

شدموضوش معی شروعیت ج ت معامله و ب که مورد معامله با صد طرفیب وجود  م صود از ق فت. مق ا

 یا عقد یک واقع در معامله ا تیار قرارداد فتتته مقدمة وجود اراده، بیان اراده و توافق اراده افتتتت.

سوب قرارداد شنده معامله، ا تیار قرارداد در زیرا  ردد، می مح  مبلغی دریافت ازای در ا تیار، فرو

 با و مشخص تاریخ در و هینده در که دهدمی  ریدار به را امتیازی و حق ا تیار، قیرت عنوان تحت

 یعنی افتتت محرز طرفیب اراده و توافق ایندا در ب روشتتد یا بخرد را، مشتتخص مالی معیب، قیرت

 به را فروش و  رید حق وا ذاری متع د نیز فروشنده و ا تیار حق پردا ت به متع د ا تیار  ریدار

 الزم قراردادی معامله ا تیاربر عقد بودن قرارداد ا تیار معامله باید دانستتتت که . عالوهدارد  ردن

 در پایه دارایی فروش یا  رید مبنای بر  ود تع د به باید ا تیار فروشنده قرارداد، ایب در زیرا افت،

 .باشتتد پایبند ا تیار، قیرت پردا ت بر مبنی  ود تع د به باید نیز ا تیار  ریدار کند عرل هینده

فت برهن عقال بنای که چنانکه  یک نیز، معامله ا تیار قرارداد. شوند ملتزم  ود برقراردادهای که ا

 دیگر طرف تع د (ا تیار قیرت) دهد می که مالی برابر در طرفیب از یکی زیرا افتتت، معوض عقد

 افت، عوض دو تقابل و مبادله نیز طرفیب مشتری توافق .هوردمی دفت به را  ریدار به تع د قرارداد

 زیرا افت ع دی عقد یک معامله، ا تیار. افت من عت و فود کسا دنبال به طرفیب از هریک زیرا

فت؛  ریدار برای دینی نوش از مالی، حق ایداد هن موضوش  موضوش شد،   ت که هران طور زیرا ا

 نیز معامله ا تیار قرارداد در. باشتتد کار اندام از  ودداری یا کار اندام مال، انتقال تواندمی تع د

 حقی چنیب و کند می پیدا را مالی فروش یا  رید حق ا تیار قیرت پردا ت قبال در ا تیار  ریدار

 اقتصادی ارزش چون شود،می داده متع دله یا ا تیار  ریدار به ا تیار فروشنده یا متع د فوی از که

 دینی حق اشیام چرا که افت اعرال قابل دیگر شخص علیه چون  ردد، می محسوب مالی حق دارد،

 .دانست رضایی عقد باید را شوندمی منعقد بورس از  ارج در که ایمعامله ا تیار قراردادهای .افت

فافی شرایط رعایت و طرفیب تراضی و توافق صرف به زیرا  منعقد مذکور قرارداد معامله صحت ا

شری اتی عقدی باید را شوندمی منعقد بورس بازار در که ایمعامله ا تیار قراردادهای اما . رددمی  ت

ست، شری اتی ترامی اندمکلف هن انعقاد برای طرفیب زیرا دان شورها، از هریک بورس بازار که ت  ک

 کند. رعایت را افت کرده مقرر

در نظام حقوقی ایران که بر رفته از شتتریعت افتتالم افتتت اعتبار قراردادهایی چون ا تیار معامله و 

شتتتود و مدرع فقه افتتتالمی در ایب رابطه بیان قراردادهای هتی با دیدم تردید و اب ام نگریستتتته می

ازارهای مالی عقد ا تیار معامله حرام افت زیرا هنچه به صورت عقد ا تیار معامله در ب»افت: داشته

ست و بیب شرعی معروف نی شرول هیی یک از عقدهای  فت که م الرللی جریان دارد عقد جدیدی ا

چون حق ا تیار معامله، مال یا من عت یا حق مالی قابل معاوضه نیست؛ بنابرایب عقد شرعی صحیح 

یه و چه در بازارهای ثانویه جایز نیستتتت. از  ایب رو به علت نبوده و مبادلة هنچه در بازارهای اول
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ماهیت  اص ایب قراردادها که با هیچیک از عقود افالمی رایآ مطابقت ندارد مدرع حکم به بطالن 

 «. افتهن داده

حاق ایب  با ال له تالش نرودند که  عام یار م ماهیت قرارداد ا ت نان ایرانی در ج ت تبییب  ما حقوقدا ا

را توجیه نرایند. چنانچه با یکستتان دانستتتب قرارداد به یکی از قراردادهای رایآ مشتتروش، ماهیت هن 

اند. اما در نقد ایب دید اه باید   ت قرارداد بیره و قرارداد ا تیار معامله ایب قرارداد را صحیح دانسته

 ران و طرفیب قرارداد ا تیار معامله موازنه انتقال ریستتتک و بیره شتتتدن در مقابل که در میان معامله

نکته که هدف از وارد شدن به قرارداد ا تیار معامله کسا فود ناشی  ریسک مطرح نیست و نیز ایب

از نوفتتانات قیرت افتتت. به عبارت دیگر طرفیب قرارداد ا تیار معامله  ود به افتتتقبال ریستتک 

کردند با هیچگونه ریسکی روند)لذا ریسک موجود در ا تیار معامله تصنعی افت( و ا ر چنیب میمی

 الی افت ریسک ذر قراردادهای بیره از نوش ریسک طبیعی افت. مواجه نبودند. ایب در ح

شروعیت و تبییب ماهیت عده فعی در ایداد م ای نیز با الحاق قرارداد ا تیار معامله با قرارداد وکالت 

شد و یا  شنده  ریدار را وکیل  ود قرار داده که هر زمان الزم با ایب قرارداد دارند. بدان  ونه که فرو

موکل مبلغی را پردا ت  در زمان مشخص، کاال را بخرد یا ب روشد و وکیل نیز به فبا ایب وکالت به

صومیمی شرعی ندارد)مع فت اما منع  نیا و هرکاران، کند که البته ایب مبلغ  الف وکالت متعارف ا

(. ایب در حالی افتتت که ایب امر  الف مقتضتتای وکالت افتتت چرا که وکیل به فتتبا 166: 1389

کل بتواند هن ا را شخصاً  ردد و در مواردی وکالت دارد که موجلو یری از زیان به موکل منصوب می

شود و اندام دهد در حالی که در قرارداد ا تیار معامله حق  رید و فروش از فروشنده حق فلا می

 ردد. از فتتویی الزمة عقد وکالت امانی بودن ید برای مدت مشتتخص ایب حق به  ریدار منتقل می

به  رید و فروش در واقع باعث وکیل افت در حالی که در قرارداد ا تیارمعامله وکیل با دفت زدن 

شدن زیان به موکل  ود می فت. هرچنیب در قرارداد وارد  س ة وکالت مغایر ا شود که ایب امر با فل

ا تیار معامله ا ر  ریدار تصتتریم به اعرال حق بگیرد، طرف مقابل ملزم افتتت دارایی را ت یه کند و 

دارندم ا تیار به وکالت از طرف فروشتتتنده به وی ب روشتتتد یا دارایی را از وی بخرد نه اینکه  ود 

توان با الحاق قرارداد ا تیار معامله به دارایی را به  ودش ب روشتتتد یا از  ودش بخرد. بنارایب نری

وکالت مشروعیت هن را تبییب نرود. اما باید دانست که با در نظر  رفتب اوصاف قرارداد ا تیار معامله 

توان ایب قرارداد را به صورت مستقل نه در و رضایی بودن می مثل الزم بودن، معوض بودن و ع دی

 پرتو الحاق به قراردادهای مشروش، عقدی صحیح دانست. 

تریب مستتائلی که در رابطه با ماهیت ا تیار معامله و مشتتروعیت و عدم مشتتروعیت هن یکی از م م

 ا هن بحث  واهد شد.شود قراری بودن ایب ابزار مالی افت که در ادامه در رابطه بمطرح می

 . قرار3

  های هن در نظام حقوقی ایران و همریکاویژ یو  . تعریف قرار3-1

افت. قرار کلرة قرار دارای ریشة عربی افت و به فبا ریشة فق ی هن از عربی به فارفی وارد شده

باشد. قرار به کسر قاف در لغت از ماده قرر، یقرر، قررا به معنای با ت، غلبه کرد او را در با تب می
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فاند. به معنی چهید که طرفینی بودن فعل را میاز ثالثی مزید باب م اعله می فت که  اه کم ر یزی ا

(. در لغتنامه دهخدا قرار به کستر قاف هربازی 56: 1389زاده و هرکاران، شتود و  اه زیاد)حبیامی

که در هن به طور غالا شرط شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد  واه با ورق باشد و غیر هن، اصل 

(، تعریف 1377بگیرد)دهخدا، در قرار ایب افتتتت که یکی از رفیق  ود اندی اندی چیزی در بازی 

فی عرید در تریف قرار چنیب هورده فت. معیب نیز در فرهنگ فار فت: شده ا هر نوش بازی که در »ا

سی که بازی را با ته پول یا چیز دیگر بگیرد شخص برنده از ک شود،  شرط  (. در 1376معیب، «)هن 

ی غلبه کردن یکی بر دیگری در بازی ترام تعاری ی که از واژم قرار ارائه شتتده بازی کردن و به عبارت

مشتتتری افتتت. لذا قرار به معنای هر بازی که در هن برد و با ت باشتتد با هر ابزار و هلتی که اندام 

 شود افت. 

دادن شتتترط  در معنای فق ی قرار میان فق ام ا تالف نظر وجود دارد به طوری که بر ی قرار        

اند و بر ی معتقدند هرچند برد و با ت هم نباشتتد باز انستتتهبرد و با ت را در ماهیت قرار دا ل د

به قرار را شتتتیخ انصتتتاری در چ ار دفتتتته هم هن عرل مصتتتداق قرار افتتتت. نظرات فق ی راجع

 افت:بندی نرودهتقسیم

 بندی و برد و با ت.ازی با وفایل مخصوص قرار هرراه با شرطب -1

 ی و برد و با ت.بندازی با غیر وفایل قرار هرراه با شرطب -2

 بندی و برد و با ت.ازی با وفایل مخصوص قرار بدون شرطب -3

 بندی و برد و با ت.ازی بدون وفایل قرار و بدون شرطب -4

-368: 1420اند)انصاری، در مورد حالت اول فقی ان شیعه و عامه به ات اق حکم به حرمت داده       

تر از حالت چرا که ایب م  وم دارای م  ومی عام (. در مورد حالت دوم ا تالف نظری نیستتتت371

شتتود به عبارت دیگر وقتی بازی کردن بدون اول افتتت زیرا مصتتادیق حالت اول را نیز شتتامل می

فایل هر فت پس به طریق اولی بازی کردن با ایب و شرط برد و با ت حرام ا فایل قرار با  راه با و

فت. اما  شده و حرام ا فوم ا تالفبرد و با ت قرار محسوب  نظر در  صوص حرام بدون حالت 

شر صوص قرار و بدون برد و با ت را م فایل مخ صرف بازی با و ول وجود ندارد. بر ی از فق ام 

رار می قدس اردبیلی، حکم ق ند)م داز بودن 104: 1383دان لت چ ارم نیز نظر فقی ان بر م حا (. در 

ارد. به هر ه و نه شرط برد و با تی وجود دافت چرا که در ایب حالت نه از وفایل قرار افت اده شد

ست که ماده  وط به هن را قانون مدنی ایران، قرار و  روبندی را باطل و دعاوی مرب 654حال باید دان

 افت. غیرقابل افتراش اعالم کرده

به معنای مات gamen )قرار( مشتق از کلرة میانی انگلیسیgamblingدر زبان انگلیسی کلرة       

ر کردن  ود افتتت. برابر تعریف فرهنگ لغت، قرار به معنای بازی کردن به منظور بردن پول و کتحی

شد)مارتیب سته با صادف واب شانس و ت شدن به به  صورتی که برنده  فت، در  ، 1یا هر چیز باارزش ا

                                                           
1 Martin 
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های همریکا (. در قرن نوزدهم موج غیرقانونی کردن قرار در بیشتتتتر نقاط اروپا و ایالت236: 2006

شده و در ایب زمینه  صی از قرار ارائه ن شخ شکل  رفت؛ در قوانیب حقوقی همریکا تعریف دقیق و م

میان حقوقدانان همریکایی ا تالف وجود دارد و تعاریف ارائه شتتتده نیز به جای تعریف قرار تن ا 

یان کرده ند.ف رفتتتتی از اعرال را ب رار هستتتت قانون ق ند که از نظر  کا ی 1ا یاالت متحدم امری کی از ا

الرلل  صوصی فدرال در ایب کشور، دارای نظام حقوق بیب افت که به دلیل افتقرار نظام ییکشورها

فت. در ایاالت متحدم شته امریکا هر ایالت می ویژه ا فی ایالتی مختص به  ود را دا فا تواند قانون ا

شد، ولی ایب قوانیب فی باعث نباید در تعارض با قوانیب فدرال قرار  یرد. وجود چنی با فا ب قوانیب ا

به تبع هنمی یالت در امور مختلف و در حوزه شتتتود  های  ونا ون، قانون مختص به  ود را هر ا

درصورتی که یک عرل حقوقی مرتبط به دو یا چند ایالت باشد، احترال بروز تعارض  باشد. لذاداشته

 .بیب ایالتی بسیار محترل  واهد بود قوانیب

فت بر ایب واقعیتتنوش فرهنگی و زمی      شور امریکا دلیلی ا  نه های تاریخی در هریک از ایاالت ک

ایالت  که هر ایالت بنابر مالحظات فرهنگی و نژادی بر طبق قانون افتتافتتی فدرال، قوانیب مختص به

شد. ایب به معنای  شته با فت 50 ود را دا شور ا (. لذا 495: 2012، 2)داترییقانون مت اوت در یک ک

یان قوانیب در چنیب کشورهایی فبا شده مباحثی در حل ایب ا تالفات اشاره شود وجود تعارض م

که تا حدودی در کاهش ا تالفات و تعارضات مؤثر واقع شود. که ایب امر در مدالی دیگر باید مورد 

 بحث قرار  یرد. 

مطابق حقوق همریکا برای هر قرارداد قرار وجود فتته عامل شتترط افتتت: تعییب جایزه، عامل       

های (.  بنابرایب هنچه در تعاریف واژم قرار و ذکر شتتتا صتتته2008، 3بخت و قرار دادن عوض)بل

 ذشتتتت در قوانیب و حقوق همریکا نیز وجود دارد به عبارت دیگر عرلی که طرفیب در هن به دنبال 

ستند و عوض تن ا برای یک ن ر در نظر  رفته تع ضرر طرف مقابل ه ییب جایزه بدون در نظر  رفتب 

سوب می ضعیت بازار، قرار مح فی و پیش بینی و شد نه برر  ردد.  شود و بخت و اقبال هرراه هن با

به  با توجه به ایالتی بودن قوانیب همریکا باید دانستتتت که قوانیب مرنوعیت یا مداز بودن قرار چه

سته و صورت هنالیب و چه در قرار  انه فت چنانکه بر ی تن ا قرار هنالیب را مداز دان ها مت اوت ا

در ابتدا هیی قانونی در فطح فدرال برای مرنوش کردن افت بر ی دیگر هر دو را مرنوش اعالم نروده

اند. ایب وش کردهها هر نوش قرار بازی را مرنبازی هنالیب قرار وجود نداشتتتت اما بعضتتتی از ایالت

ها عبارتند از: اوکالهرا، ایلینویز، ایندیانا، نوادا، ار ون، داکوتای جنوبی، واشتتنگتب و مونتانا. بر ایالت

 .های هنالیب قرار نیستتتندها مداز به انتقال مبالغ به دفتتت همده از بازیافتتاس قوانیب فدرال، بانک

باشتتد. کنند، میطوط مخابراتی افتتت اده میهای دیگری که از  از طریق تل ب و روش بندیشتترط

شرط بندی بر روی بازی فت که  فی اولیب ایالتی ا شنگتب دی  شنا ت و وا های هنالیب را قانونی 

له هر ز به هن معنی نیست که بازی های هنالیب قرار در أقانونی را برای هن تصویا کرد. اما ایب مس

 .ها قانونی افتفایر ایالت

                                                           
1 Sec. 3 of part 1, Gambling Act 2005 
2 Dautrich 
3 Bell 
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 شب ة قراری بودن قرارداد ا تیار معامله در نظام حقوقی ایران و همریکا. بررفی تطبیقی 4

یارات ایب اوراق در معرض ویژه هتیاز زمان ظ ور مشتتتتقات در اوافتتتط قرن نوزدهم به ها و ا ت

اند. ایب مباحث حول ایب محور بودند که تبادل ایب اوراق، های  ستتتترده و دقیقی قرار  رفتهبحث

شروش  سا و کاری م صرفاً قراربازی میک فت یا اینکه  شد. طبق نظر حقوقدانان معروف روی ا با

ال مبادالت برای تحویل هتی دارایی نظیر فتت ام و کاال که طرفیب قصتتد تحویل کامب(: 2000)1کرینتر

ها باشتتتد. ایب کار باعث شتتتد تا داد اهبندی میداند. زیرا ایب امر شتتترطفیزیکی ندارند را نافذ نری

 باشد:اظ ارنظر داد اه به شرح زیر می 1888دی نرایند. در یک مورد در فال احتیاط شدی

فت که در تعامل با هتی»     صریح ایب ا ساب بر مبنای نظر ما به طور  سویه ح ها یا ا تیارات، ا ر ت

نوفتتانات بازار باشتتد، طبق حقوق عرومی فاقد ارزش افتتت. در کنار دالیل دیگر، ایب امر مخالف 

 ذاری عرومی افتتت. هن یک جرم افتتت؛ جرمی علیه ایالت، جرمی علیه رفاه عرومی و فتتیافتتت

ودی مردم، جرمی علیه دیب و ا الق و جرمی علیه ترام کسا و کارها و مبادالت مشروش. ایب  شن

بندی به طور هشتتتکار افتتتت در لباس  وش نامی... . به دلیل ابزار بودن هن، قوانیب یک نوش شتتترط

و بر توانند بیاورند اند و بازار به وفیلة مبلغ پولی که  ردانند ان هن میعرضه و تقاضا معکوس شده

ها (. ا رچه نظر هرة داد اه1110، 2000کریتنر، «) رددد، اداره می ردنمبنای هن متحرل ریستتک می

های زیادی مطابق نظر کریتنر نبود ولی روند کلی در نیرة اول قرن نوزدهم به ایب فتترت بود. تالش

ن هن ا مود دفاش قرار ها و ا تیارات را که معروالً توفتتط کشتتاورزان و حامیاشتتد تا اینکه کنگره، هتی

ای در کنگره اعتراض  ود را نستتبت به ، نراینده1890 رفت، غیرمشتتروش اعالم نراید. در فتتال می

کند که باشتتتد و فرقی نریبندی محض میها و ا تیارات شتتترطمعامله هتی» مشتتتتقات اعالم کرد: 

افزایند نه به عرضه میافرشان مت اوت باشد و طوری نامگذاری شود که زشتی کرتری داشته باشد، 

کنند و از طریق تغییر دهند و نه هدف  اصتتتی را دنبال میو نه تقاضتتتای مصتتترف را افزایش می

فروشند  ندم  رند و میپردازند.  ندمی که هن ا میبازی در محصوالت مدازی مینامگذاری به ف ته

 یرد و زیکی صتتورت میباد نام دارد زیرا غیرمشتت ود افتتت و فقط در شتترایط اضتتطراری تحویل فی

شور را تخریا می شاورزی ک رئیس کریتة بانکداری  انوار  (1993)2هنری  نزالس«. نرایدصنایع ک

توانید هن را هر  ونه که  وافتید نامگذاری کنید ولی مب هن شرا می»در مورد مشتقات معتقد افت: 

 (.151: 2000، 3اشتین ر«)ناممبندی میرا شرط

ها را های مختلف معامالت قراردادهای ا تیار معامله و هتیی متعدد در زمانهادر همریکا ایالت

را مرنوش اعالم کرد  ها و ا تیار معاملهمعاملة هتی 1867مرنوش اعالم کردند. مدلس ایلینویز در فتال 

فال  شروعیت ایب قراردادها ایب بود که هن  1896ولی دوباره در  هن را مداز نرود. دلیل اعالم عدم م

مدلس کالی رنیا قراردادهای هتی را غیرمعتبر اعالم کرد  1879دانستند. در فال بندی میرا نوعی شرط

پی، هرکانزاس و تگزاس قوانینی فیفیمی 1880مدوز هن صادر  شت. در اوایل  1908ولی در فال 

دانستتتت و میها  و ا تیار معامله را هم ردیف قراربازی را تصتتتویا کردند که در هن ا مبادلة هتی

                                                           
1 Roy Kerinter 
2 Henry Gonzalez 
3 Steinherr 
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شات بازارها در مبادالت هت بنابرایب مبادلة هن ا را مرنوش کرد. در صورت،  زار  ی و ا تیار معاملههر 

 یراتثأت در حالی که در ن ایت (.1977، 2و هیرونوموس1920، 1بویلیبود ) یزاغراق هم احتراالً یکاهمر

صرففبا  یدهها و در نتیرتبلند مدت هن ا بر ق فال میکننده رفاه م شد.  با ایب حال در   1892با

 و (1979، 3لوریشتتد ) "در دانه یقرار فتتودهور" یتاز کنگره  وافتتتار مرنوع یهزار در وافتتت

 بر علیه ابزارهای مالی مشتقه منص انه نیست .  یدولت یحرالت از مدلس قانونگذار

شتتود و اینکه محستتوب میایب اعتقاد که قرارداد ا تیار معامله از نظر فق ی در قوانیب ایران قرار 

راری می کا بر ی هن را ق که تحوالت در حتی در قوانیب همری یدا کرد  یل رواج پ به ایب دل ند  ندار پ

اردادی با عنوان قیرت با باال و پاییب رفتب در ایب قرارداد رابطة مستتتقیری دارد به نحوی که هن را قر

 نصیا صحیحی رغی منافع بازار، در قیرت تغییرات حسا بر اند کهنامیده هینده هایقیرت بر قرار

فبا قرارداد ا تیار معامله را قراری میشودمی فرد شرکت  قرارداد،یب ا در کهپندارند . بدان  افراد 

بندد؛ بدان صتتورت پایه در موعد مقرری در هینده  رو می دارایی قیرت تغییر احترال روی بر کننده

شدن تحوالت نرخ سبتها در موعد که با حتری  شرکت کنند ان ن به دیگری طلبکار  معیب، یکی از 

 کند.شود و ایب هران امری افت که  رانِ قراری بودن قرارداد ا تیار معامله را ایداد میمی

یب در قرار اما ت اوت دیگر ایب افتتتت که  ا تیار معامله و قرار باید واکنش های بازی معابانه طرف

امر می  معامله وجود دارد جدی و رفتتتری بودن معامله که  ود ایباشتتتاره کرد اما هنچه در ا تیار 

 . تواند راهگشا در حل معضالت ترایز ایب دو باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Boyle 
2 Hieronymus 
3 Lurie 
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 نتیده

شکل شدن ابزار مالی مورد بحث و مانند هن ا مثل قرارداد هتی و ... نظریات و بعد از   یری و مطرح 

ستند که  های مختل ی در موافقت و مخال ت و یا ماهدید اه شد. یر ی بر ایب باور ه یت هن ا مطرح 

یکی از مزایای ابزارهای مالی پویایی تدارت در هرصتتته های تداری افتتتت اما ایب نظر مخال انی 

نیزدارد که که افافا ایب نوش قراردهای تداری را با قرار مقایسه کرده و هن رانه فود مند می دانند و 

 دد  .  معتقد هستد باعث رکود اقتصادی میگر

برای رفع ایب  ونه اب امات ودو انگی در مورد شتتتنافتتتایی و اعتبار در مورد ایب ابزارهای مالی 

ضروری افت که برایآن ا موجودیت منحصری را قائل باشیم و بدیب ترتیا دیگرالزم نیست که ایب 

 ابزارها را با فایر عقود مشاب ت فازی نراییم 

شتتباهت های ا تیار معامله و  قرار وجود  دارد ، بر ی  اما در مورد شتتائبه هایی که در  صتتوص

های حقوقی مانند ایران  ایران و همریکا ایب مساله به صورت جدی مطرح اما با نگاهی به ویژ ی نظام

 های منحصر هن درمیابیم که ایب امر صحت ندارد :

فت که که قرارد اوال هن که  شود ایب ا شتباه می  صوراتا فبا ایب ت اد ا تیار معامله دارای امری که 

شخاص  فت که ا فت، در حقوق ایران  ودر حقوق همریکا  ایب بحث مطرحا  صیات قرار ا صو  

در هینده وجود دارد ، وارد  حقیقی وحقوقی امر افتتتت با امید به ایب که  احترال باال رفتب قیرت

فتپ یدا نری کنند. اما باید  سا به ان م م د شوند و چه ب ست، در قرارمنافع فرمایه  ذاری می  دان

فت که  صورتی ا فت ایب در  شانس و احترال ا فت می هورند مبتنی بر  شخاص به د فوی که ا و

فردی که  با علم  و با مطالعه وارد ایب عرصتتته  می شتتتود و  بازهای ابزاهای مالی از جرله ا تیار 

اد با هن وارد ایب معامله دارد ، و علم اقتصتتتاد و ه اهی داشتتتتب از جرله مول ه هایی افتتتت که افر

 حیط ریشوند وبا عقد شانسی واحترالی بسیار مت اوت افت 

دومیب ویژ ی که فبا می شود ایب دو مساله از هم مت اوت باشند در رد نظریه قرار در مورد ا تیار 

 معامله ار هن به ره جست ایب افت که  

 هیی برد ویا با تی در ایب مساله حاکم نیست بر  الف قرار  -

تصریراتی که برای ورود به بازار فرمایه  رفته می شود برحسا دانش اقتصادی افت بر  الف  -

 قرار که با انگیزه فود جویی احترالی و نامشروش افت 

نوفان فود دربازار فرمایه بر  الف و معیب نبود هن ایب در حالی افت که فردی که قرار میکند   -

 رد میبرد .ه اهی کامل به به میزان فودی که دا

شروعیت قرار در  - فرمایه  ذاری و عدم م شنا تب ایب نوش از  فریت  پذیرش عرف و عقل در ر

 نزد عرف و قانون و عقل
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موجه بودن فود ناشی از ورود به  بازارهای ا تیار معامله ایب در صورتی افت که غیرموجه بودن  -

 فود حاصله در قرار

صاد می  ردد ولی ورود به قرار باعث فعالیت در معامالت ا تیار معامله و  - فبا رونق اقت امثال م 

شانس  فود از طریق  صادی امید افرا به کسا  سرد شدن از کسا حالل و تخریا فعالی های اقت دل

 می شود .
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