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چکیده
يکی از عمدهترين نگرانیهای سرمايهگذاران در مسير ورود به بازار سرمايه ،ترس از افزايش يا
کاهش غير قابل پيشبينی قيمتها است .در اين ميان ابزارهای نوين مالی همچون قراردادهای آتی
به دليل نقش مؤثر در مديريت خطرات و کنترل ريسک میتواند در کاهش اين نگرانی و به تبع آن
افزايش کارايی بازار سرمايه مفيد واقع شود .بر اين اساس نگارنده پس از تبيين دو قرارداد آتی خاص
و يکسان و تشخيص ماهيت حقوقی آن دو ،ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نياز تالش میکند تا به
صحت و سقم اين نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازين شرعی بپردازد .در ادامه حکم فقهی
قراردادهای آتی خاص و يکسان در بازارهای اوليه و ثانويه بيان شده و به ارائه راه حل و جايگزين
مناسب پرداخته شده است.
کلیدواژهها :آتی خاص ،قراردادهای آتی يکسان ،بازارهای اوليه و ثانويه.
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 .1مقدمه
در سالهای اخير با هدف بهبود مديريت ريسک و افزايش کارايی بازار سرمايه ،ابزارهای
مالی متنوعی طراحی و عرضه شده است .کشور ما هم از اين قاعده مستثنی نبوده و نظام
مالی ايران نيز با سرعت روز افزونی مسير تکامل و توسعه را طی میکند و در اين بستر
تکاملی خويش شاهد نوآوریها و خالقيتهايی است که در پی نياز افراد به آن شکوفا
شدهاند .از طرف ديگر ،نظام مالی در جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر اصول شريعت و دين
مبين اسالم است و ضروری است که اين رشد و توسعه در بستر دستورات و اصول دينی
تحقق يابد .اين مسأله مستلزم آن است که فقه اسالمی در کشور بتواند به اين نيازمندیهای
جديد پاسخ دهد و در برابر اين تحوالت و پيشرفتها نظر خود را اعالم کند .بديهی است
در صورت مغاير دانستن نوآوریهای شکل گرفته در نظام مالی با دستورات و اصول دين
مبين اسالم ،اين نوآوریها برای استقرار در کشور ضمانت اجرايی خود را از دست خواهند
داد .بستر تکاملی فقه شيعی به مدد اجتهاد در طول ساليان متمادی در برابر اين
نيازمندی های جديد ،شکل جديدی به خود گرفته و اجتهاد به عنوان ابزاری کارآمد در مسير
پاسخگويی به نيازهای جديد افراد به مدد فقها شتافته است .در اين راستا قراردادهای آتی

خاص 9و يکسان 0،ابزارهايی هستند که با هدف پاسخگويی به نياز عصر جديد شکل
گرفتهاند .در اين مقاله پس از تبيين دو قرارداد آتی خاص و يکسان و تشخيص ماهيت
حقوقی آن دو ،ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نياز ،تالش میشود تا به صحت و سقم اين نوع
از قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازين شرعی پرداخته شود .در ادامه حکم فقهی
قرارد ادهای آتی خاص و يکسان در بازارهای اوليه و ثانويه بيان شده و به ارائه راه حل و
جايگزين مناسب خواهيم پرداخت.

1. Forward Contracts
2. Future Contracts
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 .2دیدگاهها :دو طيف از موافقين و مخالفين در مسأله وجود دارند:
 .1 .2مخالفان جواز قراردادهای آتی
مفتی تقی عثمانی يکی از اعضاء فرهنگستان فقه اسالمی در جده مینويسد« :قراردادهای
آتی از نظر قانون شرع حرام هستند .آنها برای هدف خوبی بکار نمیروند بهطوری که
تضمين کننده اعتبار آنها تحت قانون شرع باشد .چون آنچه در بازارهای آتی رخ میدهد
دادوستد واقعی نيست و هدف سود درآوردن از طريق فروشهايی است که بيشتر شبيه
قماراند  ...بنابراين نيازی نيست که در جستوجوی راهکارهای معتبری برای آتیها باشيم

 ...اگر چنين نيازی بوجود آيد آن را بايد در چارچوب سلف مورد بحث قرار دهيم» 9.محمد

اکرم خان ،خريد و فروش آتیها را مغاير با قانون اسالمی میداند چرا که معتقد است در
ً
اين قراردادها کاال يا سهام به خريدار منتقل نمیشود که در اين صورت صريحا توسط

پيامبر اکرم(ص) منع شده است 0.به اعتقاد وی تمام معامالتی که با قراردادهای آتی انجام

میپذيرند حرام هستند 3.همچنين معتقد است که اين نوع از قراردادها يک عنصر قوی از
قمار را دارند و از لحاظ قانونی قابل اجرا نيستند 4.صبحی مهاماسانی در نشريه سال 9193

در مورد قانون اسالمی تعهدات ،اظهار داشت که انتقال قراردادهايی که مربوط به امور آتی
ً
هستند اساسا اعتباری ندارند 5احمد يوسف سليمان نيز فقط سلم را معتبر دانسته و
قراردادهای آتی را نمیپذيرد 6.عبدالباسط بدرالمطولی ،مشاور شرعی اتاق بازرگانی کويت
ً
که بنای نگرش او در مورد آتیها کامال بر روی بيع سلم است معتقد است از آنجا که آتیها

1. Muhammad Taqi Usmani, Buhūth Fi Qadaya Fiqhiyya Muasira, p.140.
2. Muhammad Akram Khan, “Commodity Exchange and Stock Exchange in
an Islamic Economy,” The American Journal of Islamic Social Sciences 5,
no.1, p.91.
3. Ibid, p.99.
4. Ibid, p.104.
5. Subhi Mahmassani, al-Mawjibat wa al Uqūd fi al Fiqh al Islami, p.327.
”6. Ahmad Yūsuf Sulayman, “Ra’y al Tashri [al Islam fi Masa’il al Bursa,
iya Cairo, al Ittihad al Duwali li al Bunūk al Islamiya, 5, 1402/1982, p.387.
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تأمين کننده همه نيازهای فروش سلم نيستند ممنوعاند 9.آ کادمی فقه مستقر در مکه نيز
معامالت آتی را ممنوع اعالم کرده و دليل آن را اينگونه بيان میدارد ...« :چون اين قراردادها
شامل فروش چيزهايی میشوند که فروشنده ،آنها را ندارد و مالک آنها نيست و در مورد

چيزهايی منعقد میشود که در زمان قرارداد وجود ندارد» 0.اين قطعنامه که در سال 9195

تصويب رسيد قراردادهای آتی را بيشتر شبيه و نزديک به قمار معرفی کرده و در نتيجه اين
ً
معامالت را ممنوع اعالم کرده است 3علی محی الدين القره داغی قراردادهای آتی را غالبا
سبب اضرار به يکی از دو طرف و مصداق بيع معدوم و در نتيجه باطل میداند 4.شيخ

صديق الضرير ،عبدالجليل الفزاوی ،محمد علی القری و ديگر صاحب نظران به بطالن اين

قراردادها حکم کردهاند 5.عبيدالله عصمت پاشا در مقاله خود که به سير تکاملی ابزارهای
مالی مشتقه اشاره کرده است طبق نظرات علمای اهل سنت همه قراردادهای آتی را باطل
میداند.

6

 .2 .2موافقان جواز قراردادهای آتی
فهيم خان اين قراردادها را قابل قبول دانسته چراکه برخی از مفاهيم اصلی اين نوع از تجارت
ً
را دقيقا مشابه آنچه توسط پيامبر(ص) برای تجارت سلف مطرح شده است میداند 7.عبد
1. Badr al-Mutawalli Abd al-Basit in al-Fatawa al-Shariah, n.5, p.33.
2. Majlis al Majma al Fiqhi al Islami, “Sūq al Bada[i’ al Bursah,” in Qararat
Majlis al Majma [al Fiqhi al Islami Makkah: Rabitah al Alam al Islami,
1985, p.120.
3. Ibid, p.125.
 .4مجمع الفقه االسالمی ،ص.955
 .5مجمع الفقه االسالمی ،صص.091 ،081 ،081
 .6عصمت پاشا« ،فلسفه و سير تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و ديدگاههای فقهی» ،فصلنامه تخصصی اقتصاد
اسالمى ،ترجمه علی صالح آبادی ،شماره  ،9ص.018
7. Khan, M. Fahim, “Islamic Futures and Their Markets”, Research Paper.
No.32, Islamic Research and Training Institute, 1996, p.22.
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الکريم الخطيب اين نوع قراردادها را دقيق و تنظيم شده دانسته و معتقد است که هدف
اساسی و دليل اصلی قراردادها را برآورده میسازد .عبدالحميد الغزالی که يک اقتصاددان
اسالمی است تأکيد میکند که اين قراردادها قابل پذيرش بوده و بايد منافع واقعی اين
ً
9
قراردادها مخصوصا اثرات آنها بر عرضه ،هزينه و برنامهريزی تجاری را مورد توجه قرار داد.
منذر کهف که او هم يک اقتصاددان اسالمی است از نظر آ کادمی فقه در مورد آتیها انتقاد
میکند و اظهار میدارد که بازار آتیها تنها بازاری است که در آنجا تجارت زيادی در کاالها
انجام میشود .وی همچنين اضافه میکند که علیرغم ديدگاه منفی آ کادمی فقه بايد
ً
راهکارهای اسالمی را پيدا کرد تا منافع حقيقی اين بازارها مخصوصا در بخش کاال خود را
نشان دهد 0.آيت الله مؤمن در کتاب کلمات سديده تحت عنوان «عقود الخيارات» به
بررسی موضوع و بيان حکم فقهی قرارداد اختيار خريد و اختيار فروش میپردازد و آنها را از
باب فروش حق صحيح میداند.

3

 .3قراردادهای آتی خاص
قرارداد آتی خاص ،نخستين و سادهترين ابزار مالی مشتقه است .در اين قرارداد ،دو طرف
قرارداد تعهد میکنند که در آينده و در تاريخ معلوم ،معاملهای را با قيمت مشخص شده در
قرارداد انجام دهند.

4

1. Abdel Hamid al-Ghazali, Majallat Majma al-Fiqh al-Islami 1, no.7, 1991,
p.639.
2. Muhammad al-Bashir al-Amine, “Futures Trading Contracts in
Commodity Markets: An Islamic Analysis,” Unpublished Ph. D Thesis,
p.169.
 .3مؤمن القمی ،کلمات سدیده فى مسائل جدیده ،ص.75
 .4همان ،ص.01
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 .1 .3مشخصات قراردادهای آتی خاص
ً
 هيچگونه معاملهای در زمان قرارداد صورت نمیگيرد بلکه صرفا بين دو طرفتوافقی انجام میشود که در اثر آن به انجام معامله در آينده ملزم خواهند بود.

9

 هنگام انعقاد قرارداد آتی خاص «قيمت تحويل» ،مورد توافق طرفين واقع میشودکه در آن هنگام ،همان قيمت مورد انتظار است .اما با گذشت زمان ،قيمت مورد انتظار آينده
به علت تغيير پيشبينیها تغيير خواهد کرد ،در حالیکه قيمت تحويل ثابت باقی میماند.

0

 منافع قراردادهای آتی به هر دو طرف میرسد ،زيرا ريسک قيمت را به کلی حذفمیکنند.

3

 اين قراردادها در خارج از صحن بورس و به صورت مستقيم بين معاملهگران ومعموال از طريق تلفن يا شبکههای کامپيوتری انجام میشود .عالوه براينکه ضوابط و
مقررات استانداردی بر اين معامالت حاکم نيست.

4

 .4قرادادهای آتی یکسان یا استاندارد شده
سه اشکال قراردادهای آتی خاص موجب ابداع قراردادهای آتی يکسان شد.

مشکل انطباق دوگانه 5:هريک از دو طرف قرارداد بايد طرف مقابل خود را پيدا کند تا

بتواند با او قراردادی منعقد کند .واضح است که يافتن طرف ديگر قرارداد در بسياری از
موارد کار مشکلی است.

9

 .9معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.059
 .0همان ،ص.081
3. Bacha, Obiyathhullah I., “Derivative Instruments and Islamic Finance:
some thoughts for a Reconsideration”, International Journal of Islamic
Financial Services, Vol.1, No.1, p.7.
 .4درخشان ،مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ،ص.99
5. double coincidence
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مشکل ريسک همتا 0:خطر نکول و عدم اجرای قرارداد وجود دارد 3.هنگامی که قيمت
انتظاری باال رود به نفع فروشنده است که قرارداد را اجرا نکند چون میتواند محصول خود
را در بازار نقدی به قيمت باالتری بفروشد و اگر قيمت انتظاری پايين بيايد نفع خريدار در
اين است که از عمل به قرارداد استنکاف کند و کاالی مورد نيازش را به قيمت پايينتری
خريداری نمايد.

4

عدم وجود بازارهای ثانويه :يعنی هيچ يک از طرفين نمیتوانند برگه قرارداد را در بازار
دسته دوم به فروش برسانند.

5

متخصصان بازار مالی دست به ابداع ابزار جديدی به نام قرارداد آتی يکسان زدند که

فاقد اين نارسايیها باشد 6.استاندارد بودن اين قراردادها سبب شده است که خريد و فروش
آنها در بازار ثانويه به راحتی امکان پذير باشد.
 .5مبانی فقهی قراردادهای آتی
 .1 .5شرط ابتدایی
در اکثر کتب لغت ،شرط به «الزام و التزام امری درضمن بيع و مانند آن» تعريف شده
است.

7

1. Bacha, “Derivative Instruments and Islamic Finance: some thoughts for a
Reconsideration”, International Journal of Islamic Financial Services, p.14.
2. counterparty risk
3. Ibid.
 .4معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.081
 .5همان.
 .6رک :عصمت پاشا« ،فلسفه و سير تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و ديدگاههای فقهی» ،فصلنامه تخصصی اقتصاد
اسالمى ،ص.019
 .7ابن منظور ،لسان العرب ،ص193؛ فيروز آبادی ،قاموس اللغه ،ص.033
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برخی از فقها شرط را به معنای الزام و التزام گرفتهاند خواه در ضمن عقد باشد خواه

نباشد 9و برخی معتقدند شرط چيزی است که صحت عقد ،منوط به وجود يا تحقق آن
باشد.

0

در قرآن کريم آيه مشخصی که ناظر به شرط ابتدائی يا شرط ضمن عقد باشد ،نيامده
است ،اما آيه شريفه اوفوا بالعقود (مائده ،)0/وفای به همه عقود را از مؤمنان خواسته است.
اين که عقود در آيه شريفه چه ارتباطی با شروط دارد بايد گفت که در صحيحه ابن سنان
عقود به عهود معنی گرديده و واژه شرط نيز در معنی عهد به طور مطلق بکار رفته است .در

صحيحه محمد ابن قيس در فراز «ان شرط الله قبل شرطکم» 3.شرط الله به معنی عهد الله
است.
 .1 .1 .5دالئل قائلین به عدم نفوذ شرط ابتدایی
قائلين به عدم نفوذ شروط ابتدائی دالئلی برای مدعای خود ذکر کردهاند و اشکاالت
متعددی بر نفوذ و لزوم اينگونه تعهدات وارد نمودهاند که اهم آنها دو اشکال است:
برخی با استناد به اينکه مفهوم شرط ،ترابط و التزام طرفينی و تعليق امر بر امر ديگری
است ،معتقدند اين معنا محقق نمیشود مگر زمانی که التزام در ضمن عقدی از عقود واقع
شود چه آن عقد الزم يا جائز باشد 4.به تعبير ديگر لغويان در مقام بيان معنای لفظ شرط ،آن
را مقيد به التزام در ضمن بيع و مانند آن نمودهاند و عرف عقاليی نيز از لفظ شرط ،تعهد

 .9انصاری ،مکاسب ،ص.957
 .0خوئی ،مصباح الفقاهه ،ص.39
 .3طوسی ،االستبصار.910/9 ،
 .4معروف حسينی ،نظریه العقد فى الفقه الجعفری ،ص494؛ انصاری ،مکاسب ،ص.989

واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و يکسان 929/

ضمن معامله را میفهمد نه مطلق الزام و التزام را .بنابراين شرط ابتدايی را نمیتوان از

مصاديق شرط دانست 9.مرحوم خوانساری 0و ميرزای قمی نيز به همين نظر معتقدند.

3

اما مالحظهای در اين نظر است و آن اينکه اگر ادله شروط شامل شرط ابتدايی نشود ما
شرط ابتدايی را چنانچه دارای دو طرف باشد يک عقد مستقل محسوب میکنيم .در اين
صورت عموم ادله عقود شامل آن شده و وفای به آن واجب است .عالوه بر اين مفهوم شرط
مطلق الزام و التزام است که مشتمل بر شرط ابتدايی هم میشود .تبادر و فهم عرف از واژه
شرط نيز مشتمل برهر گونه شرط است خواه در ضمن عقد باشد يا نباشد.

4

اشکال ديگری مطرح شده است که حتی اگر عمومات شرط را شامل هرگونه اتفاق بين
دونفر بدانيم اين عمومات با اجماع فقهی تخصيص خورده است .اجماعی که معتقد است
ادله شروط شامل شرط ابتدايی نمیشود؛ در نتيجه اين تخصيص شامل آن عمومات
نمیشود.

5

مالحظهای که در اين اشکال است اين است که اين اجماع از صاحب رياض نقل
شده و مثالهای وی مربوط به شروطی است که سابق بر عقد نکاح باشد اما در هنگام عقد
ذکر نشوند .فقها التزام به اينگونه شروط را واجب ندانستهاند و صاحب رياض در اين مورد

ادعای اجماع نموده است 6.صاحب عوائد االيام کليه الزام و التزامات خارج از عقود را الزم

الوفا میداند 7.طباطبائی يزدی معتقد است :شيخ طوسی در نهايه ،شروط بيرون از عقد

 .9خمينی ،کتاب البیع ،الطبعه الخامسه ،ص.83
 .0خوانساری ،جامع المدارک ،ص.919
 .3جيالنی ،جامع الشتات ،ص.437
 .4صالحی« ،شروط ابتدايی و تطبيق آن با قراردادهای نامعين» ،مقاالت و بررسىها ،دوره  ،95ش  ،4ص.079
 .5معروف حسينی ،نظریه العقد فى الفقه الجعفری ،ص.011
 .6مدرسی ،الفقه االسالمى قسم المعامالت ،ص.990
 .7نراقی ،عوائد االیام ،ص.44
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نکاح را الزم الوفا میداند 9.شايد به دليل همين موارد نقض باشد که امام خمينی(ره) فرموده
است« :ثبوت شهرت واجد اعتبار يا اجماع در اين مسأله مورد اشکال بلکه ممنوع است».
3
آيتالله خوئی نيز مینويسد« :اجماع ّ
تعبدی را در اين مسأله نمیپذيريم».

0

 .2 .1 .5دالئل قائلین به نفوذ شرط ابتدایی:
ً
عموما قائلين به نفوذ اين نوع از شروط ،به سه دليل تمسک کردهاند:
 .0معنای لغوی :همه لغويان شرط را به الزام والتزام در ضمن بيع و مانند آن معنی
نکردهاند .طباطبائی به استناد قول برخی از اهل لغت که شرط را «تعهد» معنی کردهاند،
مینويسد« :شرط ،جعل و قرار خاصی است که موجب التزام میشود» .به همين دليل
استعمال شرط در شروط ابتدايی را استعمال حقيقی میداند 4.مرحوم نراقی 5نيز به همين
دليل استناد کرده است .وی در ادامه بحث لغویاش مینويسد که در روايات شرط به مفهوم
مجرد التزام آمده است و از هيچ کدام معنی انتفاء مشروط که عقد باشد در صورت انتفاء
شرط فهميده نمیشود بلکه در موارد استشهاد به روايات اغلب عدم انتفاء عقد وجود دارد.

6

 .9تبادر :آنچه از واژه شرط متبادر میشود ،مطلق التزام است .البته در علم اصول،
استعمال را به حقيقی و مجازی تقسيم میکنند ولی بديهی است که استعمال مجازی نياز
به قرينه دارد ،در حالیکه کاربرد شرط در معنای مورد نظر توسط عرف همراه قرينه است.

7

 .9طباطبائی يزدی ،حاشیه المکاسب ،ص.008
 .0خمينی ،تحریر الوسیله ،ص.99
 .3خوئی ،مصباح الفقاهه ،ص.171
 .4طباطبائی ،حاشیه المکاسب ،صص .925-926
 .5نراقی ،عوائد االیام ،ص.44
 .6نراقی ،عوائد االیام ،ص.44
 .7محقق داماد ،قواعد فقه مدنى  ،2ص52؛ حائری ،اصل آزادی قراردادها و تحلیلى از ماده  01قانون مدنى،
ص.917

واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و يکسان 923/

 .1اطالق ادله :برخی به حق تأکيد کردهاند که حديث «المسلمون (المؤمنون) عند
شروطهم» عام است؛ هم شامل شروط ضمن عقد میشود و هم شامل هر نوع التزام و
مشارطه محلله.

9

بنابراين يکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعين مانند قراردادهای آتی خاص و يکسان
که به آنها مشروعيت و صحت میبخشد «شروط ابتدايی» است .بر اساس ماده  01قانون
مدنی ،قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که
مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.
 .2 .5بیع دین
يکی از موضوعات مهم در فهم حکم فقهی قراردادهای آتی ،معامله در بازار ثانوی است که
از مصاديق بيع دين است .به همين دليل بايد مسائل فقهی مربوط به آن را بررسی کرد.
بسياری از ديون ،معامله و بيع آنها تکرار میشود و در بازارهای منظم و مخصوصی صورت
میپذيرد .اين ديون در اين بازارها دست به دست میشوند تا زمان اجل آنها برسد و حال
گردند؛ در چنين صورتی اين بازارها ،بازار ثانويه برای ديون میباشند.

0

آنچه که در بيع مبادله میشود مال است و به آنچه که دارای ارزش مبادالتی باشد ،مال

گفته میشود 3.امام خمينی(ره) مال را به چيزی تعريف میکند که مورد رغبت عقال باشد و

4

از سوی آنان تقاضا گردد به نحوی که حاضر به پرداخت عوض و قيمتی در برابر آن باشند.
ً
حقوقدانان معموال برای انجام تقسيمات مال ،از حق آغاز میکنند و مال را همان حق مالی

 .9خمينی ،9495 ،ص.13
 .0جمعی از نويسندگان ،درآمدی بر اقتصاد اسالمى ،ص.93
 .3عبداللهی ،مبانى فقهى اقتصاد اسالمى ،ص.5
 .4خمينی0407 ،ق ،ص.91
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میدانند که بر اشياء مترتب میگردد 9.حق مالی را به حق مالی عينی ـ که شخص نسبت به
عين خارجی دارد _و حق مالی دينی_ که شخص نسبت به ديگران دارد و میتواند ايفای آن
را از او بخواهد و مديون مکلف است آن را انجام دهد ـ تقسيم میکنند .سنهوری با ارائه
همين تقسيمبندی از مال دينی به مال شخصی تعبير میکند.

0

از منظر فقهی مال را به سه قسم تقسيم کردهاند :عين ،منفعت و حق 3و حتی عين در

مقابل منفعت و حق را شامل عين شخصی ،ملک مشاع و کلی در معين و نيز کلی در ذمه و

دين میدانند 4.بنابراين از منظر فقهی و حقوقی ،يکی از انواع مال ،دين به حساب آمده
است.

دين از نظر لغوی به قرض دارای اجل و مهلت معين گفته میشود 5اما به لحاظ

اصطالحی نظرات مختلفی وجود دارد .اصطالح دين در فقه شيعی از جهت ديدگاههای
ً
مختلف دارای پراکندگی نيست؛ مثل اينکه برخی صرفا بحث لغوی را کافی دانسته و تنها به
بيان مراد لغوی از دين اکتفا کردهاند 6و ديگران به تعريف بيع روی آوردهاند :برخی دين را آن
مملوک کلی ثابت در ذمه شخص به نفع ديگری به سببی از اسباب دانستهاند.
 .1 .2 .5دیدگاههای فقهی درباره فروش دین

7

 .0بيع دين به دين به طور مطلق باطل است .شيخ طوسی در الخالف 9اين قول را به شافعی

 .9امامی ،حقوق مدنى ،ص.4
 .0سنهوری ،الوسیط فى شرح القانون المدنى ،ص.9
 .3امام خمينی ،0407 ،ص.03
 .4همان.
 .5ابن منظور ،لسان العرب ،ص .479
 .6بحرانی ،الحدائق الناضره فى احکام العتره الطاهره ،ص.49
 .7حسينی سيستانی ،منهاج الصالحین ،ص.100
 .9طوسی ،کتاب الخالف ،طبعه الثانيه ،ص.905

واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و يکسان 925/

نسبت داده و دليلی را برای آن ذکر نکرده است .0 .بيع دين حال صحيح ،اما بيع دين مؤجل
باطل است .شهيد ّاول در الدروس به اين نظر معتقد است 9ابن ادريس نيز معتقد به عدم
جواز بيع دين مؤجل است .صاحب مفتاح الکرامه اين نظر را از گروهی همچون محقق در

شرایع ،عالمه در تحریر و شهيد در دروس نقل کرده است 0.داليل اين نظريه به شرح زير
است:
الف .در صحت بيع ،ملکيت معتبر است و اگر دين مؤجل باشد ،طلبکار ،بالفعل،
مالک چيزی در ذمه مديون نيست.
مالحظهای بر اين استدالل است و آن اينکه بين مالک بودن دين و حق مطالبه کردن
خلط شده است .طلبکار در دين مؤجل ،بالفعل ،مالک دين در ذمه بدهکار است اما حق
مطالبه آن را ندارد و در صحيح بودن بيع ،مالک بودن معتبر است و نه حق مطالبه.
ّ
ب .اجماع مسلم وجود دارد که آنچه را به صورت سلف خريداری شده نمیتوان پيش
از حلول اجل فروخت.
ّ
مالحظهای بر اين استدالل آن است که برفرض پذيرش اجماع در سلف ،تعدی از
سلف به غير آن بدون وجه است زيرا اجماع دليل ّلبی است و اطالق يا عموم ندارد که بتوان
ّ
3
به آن ّ
تمسک کرد .بنابراين بايد به قدر متيقن اکتفا نمود.
ج .از شرايط صحت بيع ،قدرت بر تسليم مبيع است و در دين مؤجل ،طلبکار
نمی تواند مبيع را تسليم کند زيرا امکان دارد بدهکار ،دين را فراموش يا آن را انکار کند يا
مفلس شود.

 .9جبل عاملی ،الدروس الشرعیه فى فقه االمامیه ،ج ،3ص.393
 .0حسينی عاملی ،مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العالمه ،ص.34
 .3معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.051
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مالحظه اين است که بحث ما در بيع دين ،اعم است و شامل جايی که دين را به خود
مديون میفروشد نيز میشود که در اين تفصيل به آن اشاره نشده است و قدرت بر تسليم در
صورتی که به مديون فروخته شود معنا ندارد.

9

 .1بيع دين به مديون صحيح ولی به شخص ثالث باطل است .فروش دين حال به
ً
بدهکار را تقريبا همه صحيح دانسته اما تنها مخالف در مسأله ابن ادريس است .وی
میگويد« :بيعهای صحيح در شرع ،در بيع اعيان و بيع در ذمه منحصر است و بيع اعيان به
مشاهد و موصوف تقسيم میشود .بيع دين ،داخل در هيچ يک از اقسام پيشين قرار نمیگيرد
و اين بيع به واسطه اينکه متعلق آن ،حتی برای صاحبش معلوم نيست تا آن را وصف کند و
به واسطه تخلف وصف ،خريدار ،خيار داشته باشد ،غرری و مشمول روايت "نهی النبی عن
بيع الغرر" میشود و نهی بر فساد داللت میکند».

0

مالحظه اين است که اگر معتقد باشيم مبيع در ذمه فروشنده در حقيقت بيع سلف
معتبر است ،اين معامله سلف نيست ،ولی برحصر بيعهای صحيح در اقسام مذکور دليلی
نداريم و اگر اين قيد را معتبر ندانيم اين معامله داخل در بيع سلف میشود 3.در ثانی
ً
همانگونه که بيان شد در تعريف دين ،عقال آن را «مال» اعتبار میکنند و از آنجا که معموال

ميزان سنجش دين را نقود رايج قرار میدهند هيچگونه غرر و جهالتی در آن وجود ندارد.
 .4بيع دين مؤجل به ثمن حال جايز است چه به مديون فروخته شود و چه به شخص
ثالث .ولی بيع دين به نحو نسيه و ثمن مؤجل ،باطل است.
4
شهيد ّاول در لمعه و مقدس اردبيلی به اين نظر معتقدند.
ً
 .7بيع دين مطلقا صحيح است.
 .9معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.050
 .0حلی ،السرائر ،ص.42
 .3ثابت« ،موضوع شناسی بيع دين» ،مجله فقه اهل بیت ،شماره  ،01ص.07
 .4کرکی ،جامع المقاصد فى شرح القواعد ،ص.91

واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و يکسان 927/

فقهاء معاصر و بسياری از فقهای پيشين اين نظر را اختيار کردهاند؛ مانند عالمه در
تذکره و مختلف و شهيد ّاول و شهيد ثانی در شرح لمعه و محقق اردبيلی و شهيد ثانی در
مسالک 9و آيت الله خوئی در منهاج الصالحین.

0

دليل بر اين نظريه اين است که حقيقت اين معامله ،بيع شمرده میشود و ادله عامه
مثل آيه «اوفوا بالعقود» و آيه « . . .اال ان تکون تجاره عن تراض» شامل آن میشود و چون
مخصصی برای اين ادله نيست بايد به صحت آن حکم کنيم و آنچه را بيع بر آن واقع شده،
تمام دين است و مشتری بايد بتواند همه را بگيرد.
 .3 .5بیع دین مؤجل در برابر دین مؤجل
مسأله دو صورت دارد :الف .اولين مورد آن که ثمن و مثمن قبل از انعقاد قرارداد بيع به
صورت دين بودهاند و هنوز زمان سررسيد آنها فرا نرسيده است .ب .مورد دوم حالتی است
که دو دين با عقد ايجاد میشوند:
 .1 .3 .5بیع دین مؤجل قبل از عقد دربرابر مؤجل قبل ازعقد
اگر ثمن و مثمن قبل از عقد به صورت دين باشد و هنوز زمان سررسيد فرا نرسيده باشد،
معامله به اجماع فقها باطل است .دليل اين مسأله روايت "طلحه بن زيد" از امام صادق(ع)
است که فرمودند«:قال رسول الله(ص) :ال يباع الدين باالدين» و قدر متيقن از بيع دين به
دين همين صورت است .ادعای اجماع نيز شده است؛ اما با توجه به اينکه اين اجماع در
کتب قدما ذکر نشده است به نظر میرسد مدرکی باشد.

3

 .9حسينی عاملی ،مفتاح الکرامه فى شرح قواعد العالمه ،ص.35
 .0خوئی ،منهاج الصالحین ،ص.973
 .3معصومینيا« ،بررسی فقهی ابزارهای مشتقه» ،جستارهای اقتصادی ،ص.050

 /929مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاييز و زمستان 9315

 .2 .3 .5بیع دین مؤجل بالعقد در برابر مؤجل بالعقد
در اين فرض قبل از عقد دينی وجود ندارد ،بلکه با عقد تحقق پيدا میکند .به اين صورت
که هم پرداخت ثمن و هم پرداخت مثمن به آينده موکول میشود .اين قسم در برابر سه قسم
معروف است که عبارتند از :نقد ،نسيه ،سلف .اين قسم در دنيای امروز بسيار رايج است.
فقهايی مانند شيخ طوسی ،ابن ادريس ،عالمه ،شهيد اول ،و محقق ثانی ،اين قسم را باطل
میدانند و از آن به بيع کالی به کالی تعبير کردهاند .در زمان ما فقهايی مانند آيات عظام
گلپايگانی ،خوئی و سيستانی ،همين نظر را دارند.

9

مهمترين داليل کسانی که بيع دين مؤجل بالعقد در برابر مؤجل بالعقد را باطل
می دانند سه دليل است :اجماع ،روايت نهی پيامبراکرم(ص) از بيع دين به دين و روايت نهی
ايشان از بيع کالی به کالی.
الف .اجماعی که در معامله سلف وجود دارد :برخی از محققان قبض ثمن در مجلس
عقد را شرط صحت معامله سلف میدانند .دليل ايشان اجماع است.
اگر احتمال مدرکی بودن اين اجماع معقول باشد از حجيت ساقط میشود وگرنه بايد
به آن ملتزم بود.
ب .روايت نهی پيامبر اکرم(ص) از بيع دين به دين :ايشان فرمودهاند« :اليباع الدين
بالدين» که هم شامل دين متحقق قبل از عقد و هم دينی که با عقد تحقق پيدا میکند
میشود .مالحظهای که میتوان بر اين مطلب داشت اين است که اين برداشت ،خالف
استظهار عرفی است .هنگامی که به عرف گفته میشود نبايد دين را در برابر دين بفروشی،
ذهن به جايی منتقل میشود که دين تحقق داشته و با دين ديگر مورد مبادله قرار گرفته است
و از موردی که دين به وسيله عقد ايجاد میشود انصراف دارد.

0

ج .روايت نهی پيامبر اکرم(ص) از بيع کالی به کالی
 .9همان.
 .0معصومینيا« ،بررسی فقهی ابزارهای مشتقه» ،جستارهای اقتصادی ،ص.050
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 .4 .5بیع کالی به کالی
در معنای بيع کالی به کالی فقهای اماميه عموما سه مصداق برای آن در نظر گرفتهاند و آنها
عبارتاند از:

 .0کالی به کالی به معنای نسيه به نسيه :عالمه در تذکره 9،شهيد ثانی در مسالک

االفهام 0،فخرالمحققين در ایضاح الفوائد 3و شيخ انصاری در مکاسب 4کالم پيامبر
اکرم(ص) که از بيع کالی به کالی نهی فرمودهاند را به نسيه به نسيه تفسير و معنا کردهاند.

 .9کالی به کالی به معنای دين به دين :شيخ طوسی در مبسوط 5،ابن ادريس در

سرائر 6،قاضی ابن براج در المهذب و محقق اردبيلی در مجمع الفائده و البرهان و  . . .کالی
به کالی را به معنای بيع دين به دين تفسير کردهاند.
ً
 .1کالی به کالی به معنای بيع سلف :بيع سلف بيعی است که ثمن آن نقدا پرداخت

نمیشود و زمان برای ادای آن تعيين میشود .عالمه در تذکره 7بيع نسيه به نسيه را با بيع
ً
کالی به کالی مرادف گرفته و در جای ديگر بيع سلفی که پرداخت ثمن به تاخير بيافتد را در
معنای بيع کالی به کالی دانسته است.
حديث «نهی النبی (ص) عن بيع الکالی بالکالی» در مجامع روايی اماميه نيامده
است ولی فقهای اماميه طبق آن فتوا دادهاند .تنها دليل بر ممنوعيت بيع کالی به کالی ،از نظر

علمای حديث اهل تسنن اجماع است 9و اين اجماع برای ما حجت نيست.
 .9حلی ،تذکره الفقهاء ،ج ،9ص.549
 .0شهيد ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،3ص.000
 .3فخرالمحققين ،ایضاح الفوائد فى شرح اشکاالت القواعد ،ج ،9ص.455
 .4انصاری ،مکاسب ،ج ،6ص.916
 .5طوسی ،المبسوط ،ج ،0ص.900
 .6حلی ،السرائر ،ج ،0ص.55
 .7حلی ،تذکره الفقهاء ،ص.549
 .9شوکانی ،نیل االوطار ،ص.913
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 .5 .5صلح دین به دین
علیرغم اينکه عموم فقهای اهل سنت صلح را عقد مستقلی نمیدانند و آن را فرع ساير
عقود به شمار می آورند ،در مقابل ،فقهای شيعه مانند محقق حلی آن را عقد مستقلی به

شمار میآورند 9.وی میگو يد« :اگر دين را در برابر دين مصالحه کند در الحاق آن به بيع
نظر است» .وی در ادامه بيان میکند که اگر دين در برابر دين مصالحه نمايد ،اگر صلح را
بيع دانستيم صحيح نيست اما بنابر اينکه بيع نباشد صحيح است .در مسالک االفهام 0،در

تحریر الوسیله 3و در منهاج الصالحین 4نيز تصريح به استقالل عقد صلح شده است.

حال بر فرض اينکه قرارداد صلح را يک قرارداد تابع بدانيم بايد تابع احکام قرارداد
متبوع باشد .دراين صورت با توجه به اينکه بيع دين به دين به اجماع فقهای عامه و خاصه
جايز نيست طبق اين فرضيه صلح دين به دين نيز جايز نمیباشد.
اما بر فرض اينکه قرارداد صلح يک قرارداد مستقل است ديگر تابع احکام قرارداد بيع
نمیشود .زيرا احکام تابع عناوين است .بنابراين صلح معامالت نسيه به نسيه اشکالی
ندارد .در نتيجه قراردادهای آتی هم که از مصاديق معامالت نسيه به نسيه است به اعتبار
اينکه نوعی مصالحه است ،بی اشکال خواهد بود.
 .6حکم فقهی قرارداد آتی خاص و آتی یکسان
همانطور که قبال بيان شد اين دو قرارداد به لحاظ ماهوی تفاوت عمدهای با هم نداشته و
قردادادهای آتی يکسان همان قراردادهای آتی خاص استاندارد شده هستند؛ لذا اين امر
باعث شده است تا حکم فقهی اين دو قرارداد را بر اساس مبانی با همديگر بيان کنيم.
 .9حلی ،ایضاح الفوائد ،ص.017
 .0شهيد ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،4ص .939
 .3امام خمينی ،0407 ،ج ،0ص730؛ ج ،07ص.734
 .4خوئی ،منهاج الصالحین.951/9 ،
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 .1 .6حکم فقهی قرارداد آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه
در اين فرضيه گفتيم که در قرارداد آتی خاص فروشنده به علت پوشش ريسک ناشی از
کاهش قيمت کاال در آينده ،به منظور فروش با قيمت معين و در تاريخ معين خريدار را پيدا
میکند و خريدار نيز قبول میکند کاالی معينی را در تاريخ معين خريداری کند .اما در
قرارداد آتی يکسان فروشنده با مراجعه به اتاق پاياپای اعالم میکند که حاضر است کاالی
معين با قيمت معين را بفروشد و خريدار هم با مراجعه به همان اتاق اعالم میکند که
حاضر است کاالی معينی را با قيمت معين خريداری کند .اتاق پاياپای به عنوان واسطه بين
فروشنده و خريدار برای اينکه قرارداد آتی يکسان نکول نشود از فروشنده و خريدار وجه
التزام میگيرد .در اين بازارهای اوليه دو احتمال مطرح است:
 .1 .1 .6این قراردادها مصداق بیع نسیه به نسیه باشند.
اکثر قريب به اتفاق صاحب نظرانی که به اين موضوع پرداختهاند ،اين دو قرارداد را باطل
میدانند و مهمترين دليل آنها اين است که اين قراردادها مصداق بيع کالی به کالی و بيع دين
به دين هستند .در قسمتهای پيشين گفتيم که تعاريف فقها از کالی به کالی متفاوت است؛
اما اگر کالی به کالی را به معنای دين به دين بگيريم باز هم با اين فرضيه روايت نهی
پيامبراکرم(ص) از کالی به کالی نمیتواند دليل بطالن قراردادهای آتی خاص و يکسان باشد
زيرا معنای بيع دين به دين اين است که فروشنده قبل از اينکه وارد قرارداد بيع شود طلبکار
بوده و همچنين خريدار قبل از اينکه وارد قرارداد بيع شود طلبکار بوده است .حق فروشنده
که ذمه مديون بود در مقابل ثمن فروخته میشود و حق خريدار که در ذمه مديون بوده مبادله
می شود .به عبارت ديگر بيع دين به دين عبارت از بيع دينی است که خارج از قرارداد بيع
بوده و مبادله شود نه دينی که ناشی از انعقاد قرارداد بيع ايجاد گردد .به تعبير روشن تر در
قرارداد آتی خاص و يکسان دين مؤجل بالعقد در مقابل دين مؤجل بالعقد مبادله میشود؛
بنابراين با بيع دين به دين فرق دارد .در اين صورت ادله عمومات شامل اين دو دسته از
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قراردادها میشود که آن دو را صحيح میکند .اما تنها چيزی که دراستدالل ما خدشه وارد
می کند اين است که در بيع سلف ،فقها و محققين براين عقيده هستند که ثمن بايد در
مجلس بيع به فروشنده داده شود و اال بيع باطل است و دليل اين ادعا اجماع است .در اين
صورت قراردادهای آتی باطل خواهند شد .اگرچه که بيان کرديم برخی از محققين اين
اجماع را مدرکی دانستهاند اما جانب احتياط را بايد داشت .بنابراين بايد دنبال راههايی برای
تصحيح اين دو قرارداد باشيم که در ادامه خواهد آمد.
 .2 .1 .6این قراردادها مصداق التزام برای معاملهای در آینده باشند.
طبق اين احتمال قرارداد آتی خاص و قرارداد آتی يکسان نوعی از التزامات برای معامله در
آينده هستند .در اين صورت در زمان حال معاملهای صورت نمیگيرد و دو طرف قرارداد
ً
صرفا متعهد میشوند که در تاريخ معين ،معاملهای را با خصوصيات مشخص و قيمت
معين انجام دهند .در اين صورت اگر مبنا اين بود که فقط شرط ضمن عقد الزم واجب الوفا
است که رأی مشهور فقها است چنان که گذشت در اين صورت عمل به اين دو تعهد يعنی
التزام فروشنده بر فروش کاالی مشخص با قيمت معين در تاريخ معين و التزام خريدار بر
خريد کاالی مشخص با قيمت معين در تاريخ معين واجب الوفا نخواهند بود زيرا مشهور
فقها بر اين باورند که شرط ابتدايی هيچگونه التزامی ايجاد نمیکند و عمل به اين دو تعهد
ً
صرفا از نظر اخالقی پسنديده خواهد بود .و اگر مبنا اين بود که شرط ابتدايی همانند شرط
ضمن عقد الزم بوده و واجب الوفا است در اين صورت مواجهه با دو التزام میباشيم .يعنی
التزام يا تعهد فروشنده بر فروش کاالی مشخص با قيمت معين در تاريخ معين در مقابل
التزام يا تعهد خريدار بر خريد کاالی مشخص شده با قيمت معين در تاريخ معين قرار
میگيرد .اين التزام که در مقابل التزام ديگری قرار میگيرد نوعی از عقد جديدی محسوب
می شود که در زمان تشريع به اين صورت وجود نداشته است .بنابراين يک معامله جديد
محسوب می شود که با ضوابط کلی صحت معامالت منافاتی ندارد .زيرا در اين قراردادها
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ربا وجود ندارد و مصداق اکل مال به باطل هم نبوده و غرری هم نمیباشند .از آنجا که
اصل در عقود لزوم است عمل به مفاد آن بر هر دو طرف قرارداد واجب است .بنابراين
میتوان قراردادهای آتی خاص و يکسان را با ادله عمومات مانند «اوفوا بالعقود» صحيح
دانست.
قابل توجه است که اين جواب برای محتمل بودن قراردادهای آتی يکسان مصداق
تعهد بيع و شرط ابتدايی کافی است زيرا در اين دو احتمال قراردادهای آتی يکسان نوعی از
التزامات يا تعهدات وجود دارند .همچنين در اين صورت بازار بورس بايد به عنوان «اوراق
تعهد بيع» اوراق قراردادهای آتی را منتشر کند.

9

 .2. 6حکم فقهی قرارداد آتی خاص و یکسان در بازارهای ثانویه
در مباحث پيشين گفتيم که غرض اصلی ابداع قراردادهای آتی برای پوشش ريسک ناشی از
افزايش يا کاهش قيمت کاالها در آينده بود .ولی در بيشتر موارد اين غرض در بازارهای اوليه
حاصل میشود .بيشتر معامله گران که وارد بازاهای ثانويه میشوند هدف شان کسب سود
است.
اگر قراردادهای آتی خاص و يکسان در بازار اوليه را مصداق بيع نسيه به نسيه بدانيم.
در اين صورت معامله اوراق اين قراردادها در بازار ثانويه دو صورت خواهد داشت:

0

الف .مبادله اين اوراق در بازار ثانويه در سررسيد آن انجام گيرند :در اين صورت
فروش اوراق قراردادهای آتی خاص و قراردادهای آتی يکسان در بازارهای ثانويه مصداق
ً
فروش دين حال به من هو عليه يا به شخص ثالث خواهند بود که قبال اشاره کرديم که
ً
اجماعا جايز است .در اين صورت معامله اين اوراق دربازارهای ثانويه صحيح است و
اشکالی ندارد.
 .9معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.971
 .9با استفاده از نظرات محقق گرامی استاد غالمعلی معصومی نيا.
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ب .معامله اين اوراق در بازار ثانويه قبل از سررسيد انجام شده باشند :در اين صورت
ً
فروش اين اوراق در بازار ثانويه مصداق فروش دين مؤجل خواهد بود که قبال اشاره کرديم
مورد اختالف نظر بين فقهای اماميه است .طبق مبانی ،حکم را کشف میکنيم:
 .0بر اساس مبنای شهيد ّاول در دروس و ابن ادريس به نقل از مختلف و محدث
بحرانی در حدائق :طبق نظر اين فقها و امثال آنها ،فروش اوراق قراردادهای آتی خاص و
قراردادهای آتی يکسان در بازاهای ثانويه قبل از سررسيد جايز نخواهند بود .زيرا مصداق
بيع دين مؤجل به نقد خواهند بود که طبق نظر اين گروه از فقها جايز نيست .بنابراين فروش
اين اوراق جايز نمیباشد.
 . 9بر اساس مبنای شهيد ثانی در شرح لمعه و محقق اردبيلی و فقهای معاصر :طبق
نظر اين گروه از فقها فروش دين مؤجل به من هو عليه يا به شخص ثالث صحيح است.
مبادله اوراق قراردادهای آتی خاص و اوراق قراردادهای آتی يکسان در بازارهای ثانويه قبل از
سررسيد به صورت نقد صحيح خواهند بود و اشکالی نخواهند داشت.
اگر قراردادهای آتی خاص و يکسان در بازار اوليه را مصداق التزام به انجام معاملهای
در آينده بدانيم :بر اساس وجوب وفا به شروط ابتدائی ،اين التزام انجام معامله در آينده را ،يا
بايد در قالب شرط ابتدايی بدانيم و يا در قالب دو تعهد يعنی تعهد فروشنده بر فروش کاالی
معين در تاريخ مشخص شده با قيمت معين در مقابل تعهد خريدار بر خريد کاالی معين
در تاريخ مشخص شده با قيمت معين خواهد بود .در اين صورت فروش اوراق قراردادهای
آتی خاص و اوراق قراردادهای آتی يکسان در بازارهای ثانويه مصداق فروش تعهدات
خواهد بود .پرواضح است که وقتی معامله ّاول در بازار اوليه انجام شد عقال برای تعهد
هريک از طرفين قرارداد ماليت و ارزش ،اعتبار میکنند .بنابراين فروش اين اوراق که به
عبارت ديگر فروش تعهدات است از نظر عقال و عرف اشکال ندارد .در نتيجه فروش اوراق
قراردادهای آتی خاص و اوراق قراردادهای آتی يکسان در بازارهای ثانويه بر اين فرض
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صحيح خواهند بود .برخی فروش برگه آتی که حاکی از تعهد متعهد است را مصداق بيع
حق دانستهاند.
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 .7نتی 
جه
طبق تعاريف و مشخصات ،اين دو قرارداد تفاوت ماهوی نداشته و به شرح ذيل مطابق
موازين و عقود شريعت اسالمی است :اگر قراردادهای آتی دربازار اوليه را مصداق التزام
برای معامله در آينده دانستيم ،چون اين التزام نوعی از شروط ابتدايی است و شرط ابتدايی را
همانند شرط ضمن عقد الزم دانستيم در اين صورت عقد جديدی محسوب شده که با
ضوابط کلی صحت معامالت منافات ندارد .در اين فرض صحت قرارداد آتی خاص و
يکسان با ادله عمومات مانند «اوفوا بالعقود» تأييد میشود .و اگر آن دو را در بازار اوليه
مصداق بيع نسيه به نسيه قرار داديم ،درصورتی که قراردادهای آتی را فروش دين مؤجل
بالعقد در مقابل دين مؤجل بالعقد دانستيم اين قراردادها صحيح خواهند بود در غير اين
صورت قرارداد آتی باطل و راه پيشنهادی برای تصحيح آن استفاده از عقد صلح دين به دين
است .و در ادامه اگر مبادله اوراق قرارداد آتی خاص و يکسان در بازار اوليه را مصداق بيع
نسيه به نسيه دانستيم در بازار ثانويه اين مبادله اگر در سر رسيد انجام گيرد مصداق فروش
ً
دين حال به من هو عليه يا به شخص ثالث خواهد بود که اجماعا جايز است و اگر قبل از
سررسيد مبادله شود مصداق فروش دين مؤجل بوده که طبق مبانی فقها ،حکم آن متفاوت
است .و اگر آن دو را مصداق التزام به انجام معامله در بازار اوليه دانستيم ،فروش اوراق
قراردادهای آتی خاص و يکسان در بازار ثانويه مصداق فروش تعهدات خواهد بود که بال
اشکال است.
در نهايت بايد گفت که :به نظر میرسد بهترين راه برای تصحيح قراردادهای آتی
ً
خاص و يکسان قرارداد صلح است .با توجه به آنچه که قبال بيان گرديد ،استفاده از اين راه
 .9معصومینيا ،ابزارهای مشتقه ،ص.081
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باعث حدوث هيچ مشکلی در بازارهای اوليه و ثانويه نخواهد بود چراکه قرارداد صلح يک
ً
قرارداد مستقل است و تابع قراردادهای ديگر نيست و نيز صرفا برای حل اختالف و نزاع
نبوده ب لکه در همه امور قابل اجراست .فقهای معاصر و مراجع ،بر جواز صلح دين به دين
فتوا داده و از نظر ايشان اين روش صحيح و بی اشکال است .وقتی صلح دين به دين بهطور
ّ ً
مطلق جايز باشد ،صلح کالی به کالی مسلما بدون مانع خواهد بود و میتوان قراردادهايی
تحت عنوان مصالحه نامه يا قرارداد صلح منتشر نمود .بدين ترتيب قسمت عمدهای از
مشکالتی که در بازار فعلی سرمايه ايران وجود دارد ،حل خواهد شد .قابل توجه است که
درصورت انجام معامالت از راه صلح در بازار اوليه ،مصالحه اوراق مصالحه در بازار ثانويه
نيز در تمامی صور جايز خواهد بود.
بنابراين قرارداد آتی عبارت است از عقدی است که به موجب آن طرفين معامله
مصالحه می نمايند که يکی از آنها بر ذمه گيرد که در زمان مشخص متاع معمولی را به طرف
مقابل تحويل دهد و ديگری به عهده گيرد که عوضی در مقابل دريافت متاع پرداخت نمايد.
در اين عقد ،تحويل کاال در مقابل دريافت عوضی معلوم به صلح گذاشته میشود و
شروطی متناسب با قرارداد آتی در اين عقد لحاظ میشود .به عنوان مثال میتوان در اين
عقد ،قابل انتقال بودن اسناد و موافقت برای ايجاد سپرده حسن انجام تعهد و تعديل روزانه
آن را گنجاند ،بدون اينکه خللی به اصل عقد وارد نمود .عقد صلح جز در موارد استثنائی که
شارع آنها را مشخص نموده است جايز است .لذا قراداد آتی خاص و يکسان به عنوان يک
مصالحه بدون هيچ شبههای قابل اجرا میباشد .در اين معامله هريک از طرفين پس از
انجام عقد ،صاحب يک دين و طلب مدت دار شدهاند که قابل نقل و انتقال است.
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