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ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار
قراردادهای
مرتضی چیتسازیان

1

2

عضو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث پردیس ،تهران ،ایران
مژگان نوعپرور
دانشجوی ارشد فقه و حقوق خصوصی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده

ّ
(مؤجل) است که در تجارت و دادوستد و بهخصوص در
یکی از انواع ابزارهای مشتقه ،قراردادهای آتی
بازار بورس اوراق بهادار بهعنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت بهکار میرود.

قراردادهای آتی شباهت زیادی به معامالت سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معامالت سلف آن است که
در قراردادهای آتی ،ثمن نیز مانند مبیع ّ
مؤجل میباشد .در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد میشود
دارایی موضوع قرارداد ،یعنی دارایی پایه را که میتواند کاال ،ارز ،اوراق بهادار ،و یا شاخص سهام باشد ،در
تاریخ ّ
معینی در آینده تحویل دهد و قیمت آنرا دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد میشود دارایی پایه را
ّ
ّ
با همان مشخصات ،تحویل گرفته و بهای مشخص شده را بپردازد .برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان،
اتاق پایاپای بورس مبلغی را بهعنوان وجه تضمین از آنها میگیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت ،آنرا
تعدیل کنند .وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی ،استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کاالها
مشخص میگردد .علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه
مانند بیع کالی به کالی ،استصناع ،عربون ،صلح و مانند آن مورد بررسی قراردادهاند لکن این قرارداد ذیل
هیچ یک از انواع قراردادهای ّ
معین قرار نمیگیرد و باید آن را عقدی مستقل بهشمار آورد .همچنین عدهای
نیز این قراردادها را قمار دانستهاند یا اینکه حکم به ربوی بودن این قراردادها کردهاند و آنرا نامشروع و
باطل شمردهاند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ
ّ
نامشروع بودن آن وارد نمیباشد و بهاستناد آیۀ (أحل الله البیع) این نیز در زمرۀ معامالت صحیح و مشروع
قرار میگیرد .قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود الزم میباشد و از دیگر ویژگیهای آن
تشریفاتی ،عهدی و ّ
معوض بودن آن است.

کلیدواژهها :قراردادهای آتی ّ
(مؤجل) ،بورس اوراق بهادار ،ابزارهای مشتقه ،ریسک.
 .1تاریخ وصول9315/2/1 :؛ تاریخ تصویب1935/5/72 :

 .7پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)morteza.chitsazian@yahoo.com :
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مقدمه
رشد و توسعۀ بازارهای مالی از یکسو و نگرانی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از ناپایداری
و نوسان قیمتها از سوی دیگر سبب شد تا پیمانهای آتی و سپس قراردادهای آتی بهعنوان
یکی از بارزترین نمونههای ابزارهای مشتقه جهت پوشش و کنترل ریسک تغییر قیمتها و
تضمین ّ
امنیت سرمایهگذاری در تولید و مصرف طراحی شوند .هرچند فلسفۀ ابداع این
قراردادها در ابتدا پوشش ریسک بود ،اما بهتدریج بهعنوان وسیلهای برای سرمایهگذاری و
کسب سود نیز مورد استفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است که دادوستد کاال در
بورسهای کاالیی به دوگونه اصلی تعریف میشود .9 :دادوستد نقدی که در آن تحویل آنی
کاال هدف اصلی است .2 .دادوستد آتی که کارکرد اصلی آن کشف قیمت و فراهم آوردن
امکان مدیریت خطر یا انتقال خطر برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از طریق
ریسکپوشانی است .البته در طول زمان این قراردادها طرفدارانی فراتر از پوششدهندگان
ریسک پیدا کرده است بهگونهای که برخی از معاملهگران با انگیزههای دیگر از قبیل آرابیتراژ
یا سفتهبازی وارد این معامالت میشوند تا جاییکه طبق آمارهای موجود بیش از  15درصد
قراردادهای آتی منجربه تحویل کاال نمیشوند .در قوانین موضوعه کشور ،قبل از دهۀ 80
نامی از قرارداد آتی به چشم نمیخورد و برای اولینبار آییننامۀ بورس فلزات تهران به
قراردادهای آتی اشاره کرد .شورایعالی بورس و اوراق بهادار نیز در بهمن  9381اقدامبه
تصویب این قرارداد کرد .از بدو مواجهۀ کشورهای اسالمی با ادبیات این قراردادها ،تردیدها
درمورد شرعی بودن آنها باال گرفت .درنتیجۀ این تردیدها ،اندیشمندان اسالمی (اعم از
شیعه و اهل ّ
تسنن) دربارۀ این قراردادها و بهطور کلی ابزارهای مشتقه اظهارنظر کردهاند.
همچنین بهجهت لزوم مطابقت قوانین کشور با احکام اسالم و مطابق اصل چهارم قانونی
اساسی که کلیۀ قوانین کشور باید براساس موازین اسالم باشد بر متخصصان مسلمان و
علمای حقوق است که این قبیل موضوعات را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا حکم شرعی
آن روشن گردد و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد از بین برود .چراکه این ابزارها هر قدر

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 73/

هم مفید باشند ،برای آن که بتوانند در یک نظام مالی اسالمی مورد استفاده قرار گیرند باید از
منظر شرع نیز معتبر باشند .به همین جهت بررسی و ماهیت و آثار این قراردادها بهعنوان
بخشی از نظام حقوقی کشور امری ضروری بهنظر میرسد.
در راستای اهداف مزبور ،تالش میشود به سؤاالت متناسب با این پژوهش پاسخ داده
ً
اوال :قراردادهای آتی (موجل) در بورس اوراق بهادار در فقه و حقوق از چه ّ
ماهیت و
شود:
ً
جایگاهی برخوردار میباشد؟ و ثانیا آیا قرارداد آتی نوعی بیع دین به دین یا کالی به کالی
ً
است و محکوم به بطالن است؟ و ثالثا :اوصاف و آثار این قراردادها چیست؟
ّ
فرضیاتی که در راستای سواالت فوق قابل طرح است بدین قرار است :قراردادهای آتی
در جامعۀ اسالمی با موازین شریعت اسالمی منافاتی ندارد اگر این نظریۀ فقهی مبنا قرار
ً
ً
اوال وفا به ّ
تعهدات الزم است؛ ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطالن
گیرد که
ً
ً
مؤجل مطلقا باطل نیست بلکه بیع ّ
مؤجل به ّ
اصل قرارداد نمیشود؛ و ثالثا بیع ّ
مؤجل به

ّ
مؤجل درصورتیکه یکی از ثمن و مثمن دین نباشد صحیح است ،آنچه بهنظر فقها قطعی
است ،منع فروش دین به دین است؛ به این معنا که بایستی مورد مبادله پیش از عقد بیع ،دین
باشد نه اینکه بهوسیلۀ عقد دین شود .شیوۀ محتوایی این پژوهش در بخش فقه ّ
امامیه و در
ّ
بخش حقوق ،با استفاده از منابع متعدد فقهی و حقوقی ،بیشتر حالت تحقیق کتابخانهای
ّ
دارد .و روش غالب پژوهش ،ارزیابی ّ
نظریات و آراء ،نقادی و تبیین استداللی متناسب با آن
می باشد .و از طریق توصیف و تحلیل ،به بررسی موضوع پرداخته شده است .درضمن با
مراجعه به کتابخانهها و استفاده از منابع مختلف اعم از کتابهای تألیف شده در این مورد و
مقاالت و پایاننامههای نگارش شده در این زمینه ،مطالب گردآوری شده است .همچنین از
منابع اینترنتی نیز بهره گرفته شده است .پس از توصیف این قراردادها به تحلیل فقهی و
حقوقی نیز پرداخته شده است .در ادامه در چند مبحث به بررسی کلیاتی راجع به
قراردادهای آتی میپردازیم تا پس از آشنایی بیشتر با این قراردادها زمینۀ بررسی فقهی و
حقوقی قراردادهای آتی فراهم گردد .و اما ضرورتها و اهدافی که باعث نگارش این
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پژوهش گردید :اول نیاز مبرم جامعۀ اقتصادی ما و بازرگانان و تجار و دوم عدم مشروعیت
بعضی از قراردادها در جامعه که این امور از معضالت بشری در جامعه بود .با تحقیقاتی که
حدود موضوع مورد نظر در کتابخانهها و سایتهای اینترنتی انجام داده شد پایاننامه و
مقالهای در این موضوع نیافتم .تحقیقاتی که در زمینۀ ابزارهای مشتقه و قراردادهای آتی
انجام شده است بیشتر با رویکرد مدیریتی و اقتصادی بوده و تحقیق جامعی که به بررسی
فقهی و حقوقی این نوع قراردادها پرداخته باشد بسیار محدود بوده و همین تحقیقات محدود
هم نتوانسته پیچیدگیهای این موضوع را بهخوبی بررسی کند .لذا تالش شد در این تحقیق
به ابعاد مختلف و پیچیدۀ این نوع قراردادها پرداخته شود.
مفهوم لغوی و اصطالحی قراردادهای آتی
معنای لغوی :عبارت قراردادهای آتی ترجمه « »Future contractsاست .بنابراین برای
شناخت مفهوم لغوی آن باید مفردات آن را مورد بررسی قراردهیم »Future« .به معنی

مستقبل ،بعدی ،آینده و آتیه بهکار میرود »Contract« 1.هم به معنی عقد ،قرارداد ،پیمان و

مقاطعه است 7.ترجمههای مختلفی از « »Future contractsشده است که برخی عبارتند
از :قراردادهای آتی یکسان 9،قراردادهای سلف استاندارد ،پیمانهای آتی قابل معامله،

قرارداد آتیها 5،پیمان آتی و باألخره قراردادهای آتی.

4

1

 .1ریانپور کاشانی ،عباس ،فرهنگ دانشگاهى آریانپور ،تهران ،انتشارات امیرکبیر1922 ،ش ،ص .263
 .7گروه مؤلفان ،فرهنگ حقوقى مجد ،تهران ،انتشارات مجد1922 ،ش ،ص.173
 .9معصومینیا ،غالمعلی ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،تهران ،انتشارات پژوهشکده فرهنگ و اندیشهی
اسالمی9381 ،ش ،ص .975
 .4جهانخانی ،علی ،فرهنگ اصطالحات مالى ،تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران9375 ،ش،
صص  283و .282
 .5درخشان ،مسعود ،مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ،تهران ،موسسه مطالعات بینالمللی انرژی،
1929ش ،ص.137

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 91/

معنای اصطالحی :برای قرارداد آتی تعریفهای متفاوتی صورت گرفته است .برخی
تعاریف ،ناظر به تعریف قرارداد آتی صرفنظر از معنای خاص آن در بورس اوراق بهادار
است .از جمله دکتر لنگرودی در این خصوص آورده است؛ «بیع مال آینده (بیع آتی) ،بیعی
ً
است که مبیع آن در تاریخ وقوع عقد وجود ندارد؛ ولی بایع تعهد میکند که بعدا آن را فراهم
کند و سر موعد تحویل دهد مانند نجاری که یک دست مبل میفروشد که دو ماهه تحویل
ّ
7
دهد .این مبلها باید در آینده ساخته شوند و تاریخ تشخص مبیع بعد از وقوع بیع است».
از نظر یکی دیگر از اساتید حقوق هم «بیع کاالی آینده براساس دیدگاههای فقهی به این
نحو حاصل میشود که پس از مذاکرات الزم میان طرفین قرارداد ،سازندۀ کاال مقداری از
مصنوعات خود را در برابر قیمت آنها به ملکیت سفارشدهنده درمیآورد و سفارشدهنده
هم این ملکیت را میپذیرد بهگونهایکه در انشای این ملکیت هیچگونه حالت انتظار آینده

برای آنها باقی نمیماند» 9.و یا :قرارداد آتی توافقی است برای خرید یا فروش یک دارایی در
ّ
مشخص در آینده با یک قیمت ّ
معین .قراردادی است که دارندۀ آن متعهد میشود
زمانی
دارایی موضوع قرارداد ،یعنی دارایی پایه را که ممکن است کاال ،ارز یا اوراق بهادار باشد در
آینده خریداری کرده یا بفروشد.

4

 .1تدالفتن ،قراردادهای آتى ،ترجمه کارگزاری بانک صنعت و معدن ،تهران ،انتشارات کارگزاری بانک صنعت و
معدن1929 ،ش؛ هال ،جان ،مترجم صالحآبادی ،علی ،سیاح ،سجاد ،مبانى مهندسى مالى و مدیریت ریسک،
تهران ،رایانه تدبیر پرداز1924 ،ش.
 .7جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،تهران ،گنج دانش1922 ،ش ،ج  ،7ص.375
 .9قنواتی ،جلیل« ،مطالعه تطبیقی زمان انتقال ملکیت در عقد بیع» ،اندیشههای حقوقى ،شماره1927 ،5ش،
ص.55
 .4درخشان ،مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ،ص.196

 /97مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 9315

بورس ،جایگاه ،کارکرد ،ابزارهای مشتقه و نقش اساسی اتاق پایاپای بورس در
بازارهای آتی
بورس واژهای فرانسوی و برگرفته از یک نام یونانی است و در اصطالح به نوعی بازار و یا
نوعی معامله گفته میشود که در آن اسناد ،اوراق مالی ،پولهای کشورهای مختلف ،طال و
نقره و امثال آنها مبادله میشود .این واژه بهطور معمول همراه با اضافه بهکار میرود؛ مانند
بورس اوراق بهادار ،بورس فلزات ،بورس جواهرات و اگر به صورت مطلق استفاده شود

منظور بورس اوراق بهادار است 1.واژۀ بورس از نامخانوادگی شخصی بهنام وارند بورس
گرفته شده است که در اوایل قرن پانزدهم میالدی ،در شهر بروژ بلژیک زندگی میکرد و
ّ
صرافان آن شهر در مقابل خانۀ او دور هم جمع میشدند و به دادوستد کاال و پول
میپرداختند .بعدها نام او به مکانهایی اطالق شد که محل دادوستد کاال ،پول و اسناد
مالی و تجاری بوده است 7.نخستین مرکز بورس اوراق بهادار جهان ،سال  9210میالدی در
شهر انورس کشور بلژیک تأسیس شد.

9

نقش و جایگاه بورس در اقتصاد

بورس ،بازار سازمانیافتهای است که برای دادوستد اوراق بهادار( ،مانند اوراق قرضه ،سهام،

برگهای حق خرید یا حق فروش اوراق بهادار و کاالها) ایجاد شده است 4.بورس در
اقتصاد کالن (اقتصاد مبتنیبر بازار) نقش ّ
مهمی را ایفا میکند .بازارها به سه دستۀ عمده
تقسیم می شوند که عبارتند از :بازار کاال و خدمات ،بازار عوامل تولید و بازارهای مالی .در
 .1سرآبادانی ،غالمرضا ،نگرش اسالم به فعالیت بازار بورس اوراق بهادار ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه
مفید1923 ،ش.
 .7راعی ،رضا و سعیدی ،علی ،مبانى مهندسى مالى و مدیریت ریسک ،تهران ،سمت1922 ،ش ،ص.52
 .9همان.
 .4جهانخانی ،علی ،پارساییان ،علی ،بورس اوراق بهادار ،تهران ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،
1925ش ،ص.29

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 99/

بازار کاال و خدمات ،کاالها و خدمات اعم از تولیدات اقتصادی و آنچه که وارد شده
است ،مبادله میشود .در بازار عوامل تولید ،عواملی مانند نیروی کار ،سرمایۀ فیزیکی و
زمین توسط خانوارها به بنگاههای اقتصادی فروخته یا اجاره داده میشود و بهای آن
بهصورت مزد ،اجاره و بهره از بنگاهها دریافت میشود .این عواید ،درآمد عوامل تولید نام
دارد.

1

کارکردهای بورس

از کارکردهای بورس میتوان به تجهیز سرمایه ،جمعآوری نقدینگی و کاهش ّ
تورم ،کمک به
عادالنه شدن توزیع درآمد و جلوگیری از فرار سرمایهها اشاره کرد .گسترش بورس در
کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته نیستند ،سبب جلوگیری از فرار سرمایه به خارج از
کشور میشود زیرا بسیاری از صاحبان سرمایههای کوچک ،محل امنی برای سرمایهگذاری

مستقیم خود نمییابند و یا ریسکگریز هستند.

7

ابزارهای مشتقه در بورس

ّ
متخصصان مالی میباشد.این نوآوری در پاسخ
ابزارهای مالی مشتقه محصول نوآوریهای
به نیازهای روزافزون تجارت است 9.ابزارهای مشتقه که جهت کنترل و کاهش ریسک

طراحی شدهاند ،عبارتند از :اوراق بهادار یا ابزارهای مالی که ارزش آنها به ارزش دارایی پایۀ
ّ
آن بستگی دارد 4.به این معنا که علت نامگذاری ابزارهای مشتقه آن است که ارزش آنها از

 .1معصومی نیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.93
 .7همان ،صص.95-99
ّ
 .9عصمت پاشا ،عبیدالله؛ «فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی صالح
آبادی ،مجله اقتصاد اسالمى ،شماره  ،3تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1927 ،ش ،صص.193-196
4. Hall, J., 1997, p.6.
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قیمت دارایی پایۀ 1مشتق است .در واقع اوراق مشتقه ،قراردادهایی هستند که براساس آن یک
طرف قرارداد باید یک دارایی مالی را در زمان ّ
معینی در آینده به قیمتی از پیش تعیینشده
مبادله کند .این ابزارها امکان کنترل خطر سپردۀ داراییهای مالی یا امکان مقابله با خطر
انتشار آنها را فراهم میکنند .تغییرات قیمت هر یک از مشتقات ،تابعی از تغییرات قیمت
ً
دارایی پایۀ آنهاست .مثال تغییر قیمت در قرارداد آتی نفت ،تابع تغییر قیمت نفت خام است.
پس ارزش ابزار مالی مشتقه ،به ارزش داراییهای اساسی دیگری که پشتوانۀ آن است وابسته
است.

7

اتاق پایاپای بورس و نقش اساسی آن در بازارهای آتی

نهادی است با شخصیت حقوقی مستقل از سازمان بورس و تنظیمگر بازار دادوستد آتی کاال
یا بهعنوان زیرمجموعهای از آن که وظیفۀ ثبت ،ارزیابی ،تطبیق قیمت ،تضمین اجرا تا لحظه
سررسید و ایفای نقش طرف مقابل هر قرارداد خرید یا فروش را بهعهده دارد و نقش اساسی
آن ارتباط خریدار و فروشنده است یعنی اینکه اتاق پایاپای متعهد میشود که در سررسید،
کاالی ذکرشده در قرارداد را به خریدار (درصورت درخواست وی) تحویل دهد و از
فروشنده (درصورت درخواست او) خریداری کند .اتاق ،ریسک دو طرف را برعهده میگیرد
و برای آنها اطمینان ایجاد میکند .این ایجاد اطمینان ،خود ناشی از دو دلیل است :اول
ً
اینکه :اتاق پایاپای معموال ذخایر زیادی دارد و از تجربۀ کافی در مورد شرایط بازار
برخوردار است؛ دوم :آتیهای فروشرفته با خریداریشده برابر است.

1. Underlying Asset
 .7رضایی ،مجید« ،اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه» ،فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع) ،ش ،75
1924ش ،ص .116

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 95/

قراردادهای آتی و انواع آن
استفاده از قرارداد آتی برای پوشش ریسک و خطر ناشی از تغییرات قیمت در آینده است.
برای مثال یک باغدار سیب را درنظر بگیرید که انتظار دارد که در  1ماه دیگر  20تن سیب
برداشت کند .باتوجه به اینکه قیمت سیب در  1ماه آینده معلوم نیست و احتمال کاهش
قیمت در آینده و در فصل برداشت سیب وجود دارد ،بنابراین منطقی است که امروز تمایل
به فروش سیبهایی داشته باشد .و در مقابل خریدار سیب نیز قصد دارد  1ماه بعد ،همان
مقدار سیب را برای تولید آبمیوه در انبار داشته باشد و روشن است که او نیز با ریسک تغییر
قیمت و ا فزایش قیمت مواجه است .بنابراین تمایل به خرید سیب در تاریخ کنونی دارد .پس
ً
با توجه به اینکه ریسک در دو جهت کامال متضاد است ،دو طرف یعنی خریدار و فروشنده
را به پای میز مذاکره خواهد کشاند و درنتیجه توافق خواهند کرد که در آینده معامله را با
قیمت توافقی انجام دهند .اینجا بود که پای قرارداد آتی بهمیان آمد .به این شکل که طرفین
توافق میکردند که در آینده معاملهای بر اساس مشخصاتی که اکنون تعیین میکنند انجام
دهند.
به این صورت خریدار دیگر از جهت افزایش قیمتها نگرانی نداشت؛ چون
میتوانست در سررسید قرارداد ،کاال را باقیمت توافق شده بخرد و فروشنده نیز در مورد
کاهش قیمت محصول خود نگرانی نداشت 1.منافع این قرارداد به هردو طرف قرارداد
ّ
میرسد .هر دو طرف قرارداد در نتیجۀ انعقاد قرارداد ،همۀ ریسک قیمت را به کلی حذف

میکنند؛ چون باغدار از هم اکنون میداند که  20تن سیب برداشت شده خود را  1ماه بعد
به قیمت معلوم میفروشد؛ چه قیمت بازار  1ماه بعد افزایش پیدا کند و چه با کاهش روبرو
شود .خریدار نیز ریسک قیمت را از بین میبرد .او نیز تنها موظف به پرداخت قیمت موجود
در قرارداد است؛ خواه قیمت فعلی در  1ماه آینده باال رود ،خواه پایین بیاید .به این ترتیب
 .1تدالفتن ،قراردادهای آتى ،ترجمه کارگزاری بانک صنعت و معدن ،ص.5
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ساده ترین ابزار مالی مشتقه ،یعنی قراردادهای آتی خاص شکل گرفت .در این قرارداد ،دو
ّ
طرف تعهد میکنند که در آینده ،در تاریخ معلوم ،معاملهای را در قیمت مشخص شده در
قرارداد ،با هم انجام دهند .فروشنده در قرارداد تعهد میکند که دارایی اصلی موجود در
تهیه کند و خریدار نیز متعهد میشود ثمن را ّ
قرارداد را در سررسید قرارداد ّ
تهیه کند و کاال را
بخردّ 1.اما این قراردادها با مشکالتی نیز مواجه بودند .اشکاالتی نظیر یافتن یکدیگر برای
انعقاد قرارداد .یا اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیلی نمیتوانست به تعهدات خود عمل
کند ،فروش قرارداد در بازار ثانویه به شخص ثالث امکانپذیر نبود .در واقع این ابزار ،فاقد
بازار ثانویه بود.

7

قراردادهای آتی خاص (ویژگیها و نارساییها)

در قراردادهای آتی خاص ،در برخی موارد ،معامله در زمان حال انجام میشود و پرداخت
ثمن و مثمن به آینده موکول میشود؛ ّاما در بسیاری موارد هیچگونه معاملهای در زمان
ً
قرارداد انجام نمیشود ،بلکه صرفا بین طرفین ،توافقی صورت میگیرد که در اثر آن به انجام

معامله در آینده ملزم خواهند بود 9.دیگر اینکه :منافع قراردادهای آتی خاص به طرفین
ّ
میرسد؛ زیرا ریسک قیمت را به کلی حذف میکنند .چرا که هر دو از انجام معامله در آینده
ً
با قیمتی خاص ،مطمئن هستند 4.سوم :قراردادهای آتی خاص ،غالبا در تاریخ سررسید با
ّ
خصوصیات این
انجام معامله و تسلیم ثمن و مثمن تسویه میشوند 5.چهارم :از دیگر
قراردادها این است که قیمت تحویل ،مورد توافق طرفین است که در زمان انعقاد قرارداد،
ّ
 .1عصمتپاشا« ،فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی صالح آبادی ،اقتصاد
اسالمى ،صص.193 -196
 .7همان.
 .9معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.123
 .4همان.
 .5همان.

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 92/

همان قیمت مورد انتظار است .این قیمت با گذشت زمان و با تغییر پیشبینیها ممکن است
ً
تغییر کند ،درحالیکه قیمت تحویل ثابت است 1.پنجم :در این نوع قرارداد معموال ضمانت
یا سپردهای جهت حسن انجام ّ
تعهد از طرفین اخذ نمیشود ،لذا همواره خطر نکول یکی از
طرفین برای عمل به ّ
تعهد وجود دارد .تنها ضمانت ،استفاده از اهرم قانونی برای برخورد با
ّ
فرد متخلف است 7.از دیگر ویژگیهای قراردادهای آتی خاص این است که این قراردادها
ً
عمدتا رسمی نبوده و در بازار ثانویه ّ
قابلیت خرید و فروش ندارد 9.البته قسمتی از این

معامالت بهصورت رسمی و منظم و در بازارهای بورس و تحت نظارت ناظران صورت
میگیرد.

4

نارساییهای قراردادهای آتی خاص
اول این که :هریک از دو طرف قرارداد باید طرف مقابل خود را بیابد و با او قرارداد منعقد
کند .به عبارت دیگر بازار سازمانیافتهای برای انعقاد قرارداد وجود ندارد 5.دوم :نبود بازار
ثانویه در صورت نکول یکی از طرفین از انجام ّ
تعهد از دیگر مشکالت این قراردادها است.
ّ
خاصیت نقدشوندگی آنها کم است 6.سوم :در این قراردادها خطر نکول و عدم
بنابراین
اجرای قرارداد وجود دارد .زمانیکه قیمتهای کنونی باال میرود ،به نفع فروشنده است که
قرارداد را اجرا نکند؛ زیرا میتواند محصول خود را در بازار به قیمت باالتری بفروشد و اگر
 .1معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.123
 .7مرادی ،مهدی« ،اوراق اختیار معامله ،قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسالمی مشابه با آنها» ،دانش و
توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره 1926 ،71ش ،ص.732
 .9همان.
 .4معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.121
ّ
 .5عصمتپاشا« ،فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی صالح آبادی ،اقتصاد
اسالمى ،ص.197
 .6همان.
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قیمت پایین بیاید ،بهنفع خریدار است که قرارداد را اجرا نکند؛ زیرا میتواند کاالی مورد نظر
را با قیمت کمتری در بازار بخرد .بدین توضیح که تغییر قیمتها در فاصله انعقاد قرارداد تا
ً
زمان سررسید ،قاعدتا به سود یکی از طرفین و زیان دیگری است .درنتیجه طرف قرارداد،
تضمینی جز اعتبار طرف مقابل خود ندارد و در صورت امتناع طرف مقابل ،با یک دعوای
حقوقی صرف مواجه میشود .چنین ریسکی را در مدیریت مالی ،ریسک اعتباری

1

میگویند 7.وجود چنین مشکالتی سبب شد تا متخصصان بازارهای مالی ،ابزار جدیدی
ابداع کنند که فاقد این اشکاالت باشد .این ابزار جدید همان قراردادهای آتی استاندارد
است که قسمت عمدهای از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است.
قراردادهای آتی استاندارد

این قرارداد ،همان قرارداد آتی خاص میباشد که استاندارد شده است .بدین معنا که اندازۀ
قرارداد یعنی مقدار قرارداد ،تاریخ سررسیدّ ،
کیفیت و مکان تحویل و غیره در آن برای هر
کاال بهصورت استاندارد است .با این استانداردسازی از یک طرف مشکل معاملهگران برای
پیدا کردن طرف معامله حل میشود و از طرف دیگر استاندارد بودن این قراردادها سبب
شده خرید و فروش و مبادلۀ این قراردادها در بازار ثانویه بهراحتی امکانپذیر باشد 9،زیرا

آنها هرگاه اراده کنند میتوانند برگهی قرارداد خود را به پول نقد تبدیل کنند .پس میتوان
اذعان کرد که قدرت نقدشوندگی این قراردادها نیز بسیار باالتر از قراردادهای آتی خاص

میباشد 4.از ویژگیهای قراردادهای آتی استاندارد به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

1. Credit Risk
ّ
 .7عصمتپاشا« ،فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی صالح آبادی ،اقتصاد
اسالمى ،ص.197
 .9همان.
 .4مرادی« ،اوراق اختیار معامله ،قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسالمی مشابه با آنها» ،دانش و توسعه،
ص.732

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 93/

ّ
 .9با استاندارد کردن ،یعنی ّ
خصوصیات قرارداد به جز قیمت ،که با
معین کردن تمام
توافق طرفین انجام میشود ،اعم از تاریخ سررسیدّ ،
کیفیت و مکان تحویل ،مقدار و سایر
ً
ّ
خصوصیات برای هر نوع دارایی بهطور یکسان و مشابه منتشر میشود .مثال در بورس

بینالمللی نفت در لندن 1یک قرارداد به معنی هزار بشکه نفت خام از نوع برنت صادراتی
است .تاریخ تحویل عبارت است از دوازده ماه متوالی .2 .استاندارد بودن این قرارداد سبب
شده تا خرید و فروش آنها در بازار ثانویه بهراحتی امکانپذیر باشد .یعنی دیگر الزم نیست

از همان اول خریدار و فروشنده نهایی یکدیگر را بیابند .بلکه هر زمان اراده کنند میتوانند
ّ
خاصیت نقدشوندگی 7این اوراق
برگهی قرارداد خود را به پول نقد تبدیل کنند .به همین دلیل
باالست .3 .یک سپردۀ اولیه بهعنوان التزام از جانب خریدار و فروشنده به کارگزار پرداخت
میشود ،که در صورت نکول هر یک ،بهعنوان جبران ضرر وارده به طرف مقابل پرداخت
میشود 9.بنابراین مشکل سوم قراردادهای آتی خاص نیز با این ویژگی حل میشود.
قراردادهای آتی شاخص سهام 4یا «شاخص قیمت سهام»

در بسیاری از بورسهای اوراق بهادار ،سهام شاخص ،با عنوان «شاخص متوسط قیمت
ّ
ّ
سهام» محاسبه میشود .هدف از محاسبه این شاخص آگاهی از روند کلی سهام و اطالع
ّ
وضعیت عمومی بازار اقتصاد میباشد .شاخصهای سهام طراحی میشوند تا حرکت
از
ّ
قیمت سهام در بازار را بهصورت کلی نشان دهند .این شاخصها برای کل بازار یا بخش
ّ
مهم طراحی میشوند .اگر این شاخص مثبت باشد ،نشان دهندۀ حرکت کلی مثبت بازار
ّ
است .اما اگر منفی باشد ،نشان میدهد که حرکت کلی بازار منفی است .با اندازهگیری
شاخص قیمت سهام میتوان نرخ بازده بازار سهام را با سایر بازارها مثل بازار پول مقایسه
1. IPE
2. liquidity
 .9معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.124
4. Share Index
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کرد و فرصتهای بهتر سرمایهگذاری را تشخیص داد .روش محاسبۀ شاخص متوسط سهام
به این شکل است که آخرین معاملهای که در روز ّ
معین روی یک سهام انجام گرفته است را
برای تعدادی از شرکتهای عمده در نظر میگیرند و قیمت آنها را جمع کرده ،بر تعداد آنها
تقسیم میکنند .قراردادهای آتی شاخص سهام را باید نوع ّ
خاصی از قراردادهای آتی
دانست .شاخص سهام که نشان دهندۀ میانگین تغییرات (افزایش یا کاهش) سهام منتخب و
ّ
معینی است و نشاندهندۀ وضع بازار سهام میباشد؛ 1دارایی پشتوانۀ این نوع از قراردادهای
ّ
ّ
وضعیت آیندۀ
وضعیت آیندۀ بازار را پیشبینی کرده و براساس آن،
آتی میباشد .معاملهگران،

شاخص سهام را تخمین میزنند و به مبادلۀ قراردادهای آتی شاخص سهام اقدام میکنند.
ً
کامال ذهنی است و هیچگونه ّ
واقعیت عینی خارجی ندارد،
بنابراین شاخص سهام که امری
مورد معامله واقع میشود و قراردادهای آتی روی آن منعقد میشود.

7

قراردادهای آتی مبتنیبر کاال و مبتنیبر اوراق بهادار

مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در بند یازده ،بازار مشتقه را
اینطور تعریف کرده است« :بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنیبر
اوراق بهادار یا کاال دادوستد میشود» .چنانچه گذشت ،ارزش ابزارهای مشتقه به دارایی
پایۀ آنها بستگی دارد .داراییهایی که پشتوانۀ قرارداد آتی هستند دو گونهاند :داراییهای
ً
فیزیکی و مشهود که معموال مستهلک نمیشوند مانند زمین ،ساختمان ،اتومبیل،
ماشینآالت ،محصوالت کشاورزی و هرنوع دارایی ثابت که بتوان آن را با چشم دید و با
دست لمس کرد 9.دیگری داراییهای غیرفیزیکی و غیرمشهود مانند سرقفلی ،حق تألیف،

 .1گلریز ،حسن ،بورس اوراق بهادار ،تهران ،انتشارات امیرکبیر1924 ،ش ،ص.433
 .7معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.715
 .9همان ،ص.93

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 41/

انواع امتیازها و اوراق سهام و قرضه 1.داراییهای مالی از قسم دوم میباشند .اگر پشتوانۀ
قرارداد آتی دستۀ اول از اموال باشد ،قرارداد آتی مبتنی بر کاال (کاالیی) و اگر پایۀ قرارداد
آتی ،داراییهای مالی باشد مثل اوراق سهام ،اوراق قرضه و اسناد خزانه ،قرارداد آتی مبتنی
بر اوراق بهادار (مالی یا ارزی) خواهد بود 7.پس قراردادهای آتی کاالیی ،عبارت است از

قراردادهایی که دارایی پشتوانۀ آنها کاالهای فیزیکی و مشهود است 9و قراردادهای آتی مالی
(ارزی) ،قراردادهایی هستند که دارایی پشتوانه آنها ،داراییهای مالی است که فیزیکی و

قابل لمس نیستند.
سیر تطور قراردادهای آتی در فقه و حقوق
سابقۀ قراردادهای آتی در فقه

قرارداد آتی پس از شکلگیری نهاد بورس برحسب اقتضای نیاز جامعه در روابط اقتصادی و
تجاری بهوجود آمده است .درنتیجه عین مسأله و این مصداق خاص در فقه مطرح نشده
است .البته در فقه مسایل مشابه آن وجود دارد که کاال هنگام انعقاد عقد وجود ندارد و در
آینده تولید میشود .پس حکم مسأله در فقه بیجواب نیست .پس هدف از طرح پیشینۀ
قرارداد آتی در فقه ،جستوجو برای یافتن نهادهایی است که به جهاتی با آن شباهت داشته
ً
باشند .بیان شد که در فقه عقدی تحت عنوان قرارداد آتی یا فروش مال در آینده صراحتا
مطرح نشده استّ .اما فقها شرایط عمومی مورد معامله را بیان کردهاند که در تمام موارد
میتوان اعمال کرد .پس ّ
صحت هر معاملهای ،منوط به وجود این شرایط و ویژگیها بوده و
عدم وجود این شرایط موجب بطالن آن میشود.

4

 .1گلریز ،بورس اوراق بهادار ،ص.772
 .7همان ،ص.714
 .9معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.714
 .4انصاری ،شیخ مرتضی ،مکاسب ،کتاب البیع ،قم ،مجمع فکر اسالمی1474 ،ق ،ج ،4ص .3
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یکی از این شرایط ،وجود مورد معامله هنگام عقد است .البته این شرط در جایی
ّ
ّ
ّ
است که مبیع ،عین ّ
معین باشد نه کلی فیالذ ّمه؛ زیرا که کلی ،مفهومی ذهنی است و
نمیتواند در خارج وجود داشته باشدّ .اما معاملۀ آن صحیح است ،اگرچه مصادیق آن در
هنگام انعقاد عقد وجود نداشته باشد و در آینده بهوجود آید ،مثل فروش یک تن گندم ،که
ّ
ّ
بعد از موجود شدن ،فروشنده موظف است فردی از افراد آن کلی را به خریدار تسلیم کند.
ّ
حتی از بین رفتن تمام گندمهای موجود در انبار هم عقد را باطل نخواهد کرد؛ چون در این
مورد ،فروشنده معادل یک تن گندم به خریدار ،بدهکار است و میتواند موضوع دین را ّ
تهیه
و تسلیم نمایدّ 1.اما در مواردی که مبیع ،عین ّ
معین یا در حکم آن باشد ،در هنگام عقد باید

موجود باشد .به همین جهت خرید و فروش مال ّ
معین که وجود خارجی ندارد باطل است.
از نظر فقها عقد در این مورد تملیکی است و باید مبیع موجود باشد تا بتواند منتقل شود.
پس آنچه در فقه بحث میشود این است که هرگاه مبیع عین ّ
معین باشد ،باید در
هنگام عقد موجود باشد تا تملیک ممکن شود ،چرا که حق قائم به معدوم نمیشود و تراضی
ّ
در مورد مالی که وجود خارجی ندارد صحیح نیست .چون بنابر فرض ،حقی وجود ندارد تا
موضوع تراضی واقع شود و بهواسطۀ آن انتقال صورت پذیرد .مشهور فقها نیز تعلیق در
ّ
تملیک را نمیپذیرند و براین باورند که تملیک باید منجز باشد و در زمان عقد صورت گیرد.
ّ
ّاما در مقابل عدهای از فقها میگویند« :بیع ،انتقال فعلی ملک از مالک به دیگری است ،چه
ً
ً
مالک فعال مالک باشد و چه در آینده .مثال هرگاه گندمی االن وجود ندارد و شخصی
بگوید :یک تن گندم را به تو فروختم؛ بدین معناست که گندمی را که در آینده مالک آن
ّ
میشوم ،به تو انتقال میدهم ،یعنی انتقال فعلی است؛ اما ملک فعلی نیست ،بلکه معلق به
وجود است» 7.براساس این قول ،باید بین انتقال و تملیک تفاوت قائل شد ،به عبارت دیگر،

 .1نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،ج ،22ص.282
 .7نراقی ،مولی احمد ،عوائد االیام فى بیان قواعد االحکام ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم1412 ،ق،
ص.75

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 49/

ّ
معلق صورت پذیرد ّاما ملک به ّ
مجرد عقد بیع صورت میگیرد و
تملیک میتواند بهصورت
ّ
نمیتواند معلق باشدّ .اما سوالی که پیش میآید این است که معاملۀ کاالیی که قرار است در

آینده بهوجود آید از مصادیق معاملۀ عین ّ
معین است که باید در زمان عقد موجود باشد و به

دلیل فقدان آن در این هنگام ،معاملۀ آن باطل است ،یا مسأله صورت دیگری دارد؟ فقدان
مورد معامله وقتی که عین معین باشد ،دو صورت دارد :یکی اینکه قبل از انعقاد عقد وجود
داشته ّاما در زمان عقد از میان رفته باشد و دیگر آنکه در زمان عقد هنوز بهوجود نیامده
باشد و مالی که قرار است در آینده بهوجود آید فروخته شود .در فقه بیعی که در آن ،مبیع
هنگام انعقاد عقد ،وجود خارجی ندارد تحت عنوان بیع معدوم بحث میشود .فقها از مسألۀ
بیع معدوم ،یک فرض را استثنا کرده و نام آن را بیع معدوم به تبع موجود قراردادهاند؛ مانند
زمانیکه باغبانی چای موجود بر بوتههای چای یک باغ را به ضمیمۀ پنج چین دیگر از چای
ً
آن باغ ،یکجا بفروشد ،چینهایی که هنوز بهدست نیامده و معدوم میباشند و بعدا بهوجود

میآیند ،به ضمیمۀ چای موجود بر بوتهها یکجا فروخته میشود 1.از موارد دیگری که
میتوان با فروش مالی که در آینده بهوجود خواهد آمد مطابقت داد ،بیع اثمار (سردرختی)
میباشد .بحثی که در آنجا مطرح میشود این است که فروش میوه از چه زمانی صحیح
میباشد؟ بهنظر مشهور فقها ،بیع میوه قبل از ظهور و آشکار شدن آن صحیح نیست،
ً
مخصوصا اگر برای یک سال باشد و به کاالی دیگری که موجود است ضمیمه نشود .دلیلی
ً
که برای صحت نظرشان آورده شده است این است که در این زمان ،عرفا عنوان میوه بر مورد
معامله صدق نمیکند .پس بهدلیل اینکه مبیع هنگام عقد موجود نیست ،بیع باطل است

وتفاوتی بین معاملۀ خرما و دیگر میوهها وجود ندارد 7.در مقابل مشهور ،بعضی از فقها در
مورد این مسأله اظهار داشتهاند که اگر مورد معامله ،میوۀ یک سال باشد بیع باطل استّ ،اما
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دایرة المعارف حقوق مدنى و تجارت ،تهران ،مشعل آزادی1992 ،ش ،ج،1
ص.633
 .7طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ،المبسوط ،قم ،نشر اسالمی1475 ،ق ،ج ،7ص.119

 /44مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 9315

اگر میوۀ بیش از یک سال باشد ،بیع صحیح خواهد بود .دلیل آنان احادیثی است که
مضمون آنها این است که در این گونه معامالت ،اگر یک سال میوه نباشد ،سال دیگر جبران
میشود.

1

مبحث دیگری که در فقه مطرح شده و نزدیکی ّ
خاصی با قرارداد آتی دارد ،معاملۀ
ّ
ّ
مالی است که در آینده بهوجود میآید و بهصورت کلی فیالذ ّمه است ،که بیع سلف نامیده
میشود .وقتی که ثمن ،بهصورت نقد باشد ،تعهد به تسلیم مبیع میتواند ّ
مؤجل باشد .در

این صورت اگر مبیع کلی و در ّذمه باشد ،به آن سلم یا سلف گویند .مثل اینکه فروشنده
ّ
متعهد شود ده تن گندم از نوع مشخص تهیه نماید و در سال آینده به خریدار تحویل دهد.
ّ
کلی در ّذمه باشد ،نه عین ّ
معین و از جمله شرایط
بنابراین بیع سلف جایی است که مبیع
ّ
ً
اختصاصی صحت آن که تقریبا اکثر فقهای متأخر به آن اشاره کردهاند ،این است که ثمن
باید بهصورت نقد و قبل از جدا شدن طرفین معامله پرداخت شود 7.در مقابل برخی از
تفرق را فقط شرط لزوم بیع سلف میدانند نه شرط ّ
بزرگان فقه پرداخت ثمن قبل از ّ
صحت

آن 9.از طرفی در بیع سلف باید تاریخ و مکان تحویل مبیع و خصوصیات کمی و کیفی آن
بهصورت مبسوط و واضح در حین عقد مشخص شود؛ در غیر این صورت سلف باطل

خواهد بود 4.چنانچه قرارداد تعهد بر بیع (قراردادهای آتی خاص) را بهعنوان منشأ و شکل
ابتدایی قراردادهای آتی درنظر بگیریم ،میتوان قراردادهای تعهد بر بیع را با نهادهایی چون
بیع سلم یا سلف ،بیع کالی به کالی ،بیع عربون ،جعاله و استصناع مقایسه کرد و بهوجود
اشتراک و افتراق آنها پرداخت .شباهتهای موجود میان قالبهای فوق با قراردادهای آتی
 .1رملی 1439 ،ق ،ج ،4ص .195
 .7مکی عاملی ،شمسالدین محمد (شهید اول) ،دروس الشرعیه فى فقه االمامیه ،قم ،مؤسسه نشراسالمی،
1414ق ،ج ،9ص.413
 .9حلی 1413 ،ق ،ج  ،9ص413
 .4حلی ،عالمه1419 ،ق ،ج.7

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 45/

باعث شده است که محققان مسلمان برای تطبیق قراردادهای آتی با موازین فقهی از این
قالبها استفاده کنند .البته تالش شده است تا قراردادهای آتی را در قالب شرط ابتدایی و

صلح نیز توجیه کنند 1.در مقام مقایسۀ قراردادهای آتی با قالبهای فقهی ،بیشترین توجه
ّ
محققان مسلمان به بیع سلف و کالی به کالی بوده است و اغلب تالش کردهاند قراردادهای
آتی را در این قالبها توجیه کنند .فلسفه معامالت سلف ،حمایت از کشاورزان در برابر
تغییرات قیمت بوده است که در چهارده قرن پیش در نظام حقوقی اسالم پیشبین شده بود
که همین فلسفه در قراردادهای آتی نیز وجود دارد .معامالت سلف هدف دیگری را نیز
تأمین می کرد و آن تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان بوده ،که این هدف در قراردادهای آتی
بهلحاظ ردوبدل نشدن پول ،برآورده نمیشود .همانطور که گفته شد ،قرارداد دیگری که با
عنوان عقد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت در فقه مطرح شده است ،از جمله
قراردادهایی است که با قراردادهای آتی قابل مقایسه میباشد .این قرارداد به این معنا است
که کسی نزد صنعتگری برود و از او بخواهد که تعدادی از کاالهایی که میسازد ،به ملکیت
او درآورد.

در قرارداد استصناع ثمن و مبیع هر دو ّ
مؤجل هستند و پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ،هر

دو در آینده صورت میگیرد .بعضی از فقها این نوع قرارداد را صحیح نمیدانند ،به این دلیل
که کاالی مورد سفارش ،معدوم است و فروش معدوم جایز نیست؛ چرا که پیامبر اکرم(ص)
از فروش آنچه نزد انسان نیست ،نهی کردهاند .در مقابل برخی فقهای دیگر 7بر ّ
صحت
استصناع عقیده دارند و طرفین را به انجام تعهدات خویش ملزم میدانند .مصادیقی که فقها
به عنوان موارد سفارش ساخت از آن بحث میکنند ،مربوط به کاالهایی است که کلی
هستند نه عین ّ
معین مثل سفارش ساخت چکمه ،کفش و ظروفی که از چوب ،سرب و آهن
ساخته میشود .نهاد دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد ،بیع عربون است .در
 .1رضایی« ،اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه» ،فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع) ،ش ،75ص.49
 .7رحیلی1412 ،ق ،ج ،4ص.694
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بیع عربون با تأدیه پیش پرداخت در مورد یک کاال ،نسبت به خرید آن در آینده توافق
میشود .فقها درخصوص این مسایل بحث کردهاند و در مورد صحت و بطالن هر یک
اظهار نظر کردهاند .از مطالب فوق مشخص میشود که بیشترین بحثی که میتوان به نحوی
آن را باقراردادهای آتی مرتبط دانست ،به وجود مبیع در هنگام عقد باز میگردد؛ اینکه آیا در
بیع عین معین ،مبیع باید در حین عقد وجود خارجی و عینی داشته باشد؛ یا میتوان موجود
بودن را به شکل وجود اعتباری در نظر گرفت و وقتی عین معینی که در زمان انعقاد عقد،
وجود خارجی ندارد ولی بعد از انعقاد عقد و در موعد معینی به وجود خواهد آمد (که عرف
و بنای عقالء بر وجود آن در آینده یقین دارند) ،عقد صحیح خواهد بود یا خیر.
سابقۀ قرارداد آتی در حقوق

بررسی قوانین موضوعۀ ایران :پیش از آنکه در محافل قانونی ایران قرارداد آتی مورد بحث
واقع شود ،در عرف و بازار معامالت محصوالت کشاورزی ،ارز و طال با عنوان معامالت
تحویل آتی مطرح شده است .بعد از جنگ جهانی دوم ،در برخی از شهرهای ایران مانند
مشهد ،اصفهان و تبریز خرید و فروش کاذب محصوالت ،بدون اینکه وجود خارجی داشته
باشند ،مرسوم بوده است .همچنین در شهرهایی مانند ترکمن صحرا ،مراکزی با نام برج
ایجاد شده بود که افراد گرد هم میآمدند و به محض آگاهی از اینکه قرار است تاجری از
ً
انگلیس مثال  9000تن شکر وارد کند ،حوالههای صد تنی را معامله میکردند .بازارهای
غیر رسمی طالی ذوب شده و سکه در اصفهان نیز از جمله بازارهایی بهشمار میرفت که
قراردادهایی شبیه به قراردادهای آتی در آن رایج بود .همچنین بازارهای زعفران کاشمر و زیره
سبزوار از جمله بازارهایی هستند که به نوعی از ابزارهایی شبیه به قراردادهای آتی استفاده
میکنند .لذا در عرف ،معامالتی شبیه قراردادهای آتی میتوان دید که در عدم وجود کاال در
زمان معامله و تحویل در آینده مشترک میباشند 1.در قوانین موضوعۀ کشور ،قبل از دهۀ 80

 .1طاهری ،محمد« ،قرارداد آتی دیروز تا امروز» ،روزنامه شرق 11 ،بهمن 1927ش ،ص.14

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 42/

ّ
مصوب
نامی از قرارداد آتی به چشم نمیخورد .قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
 9325/02/27نیز به این ابزار مالی اشاره نکرده است .برای نخستین بار آییننامۀ معامالت
بورس فلزات تهران به قراردادهای آتی اشاره کرد.
ّ
بررسی نظرات حقوقی :حقوقدانان قراردادهایی را که موضوع آن تعهد بر عقد باشد،

مثل تعهد به عقد بیع پذیرفتهاند و با عنوان وعدهی متقابل بیع 1و یا قرارداد تشکیل بیع 7به
تبیین آن پرداختهاند .با این حال هیچیک از حقوقدانان در قالب یک بحث مستقل اقدام به
بررسی قراردادهای آتی نکردهاند .در نوشتههای حقوقی مباحثی وجود دارد که تنها اشارۀ
مختصری به قراردادهای آتی کرده است .بهطور مثال برخی از حقوقدانان از نهادی بهنام
«بیع آیندان» سخن گفتهاند و معتقدند بیع مزبور بیعی است که مبیع در آن در تاریخ وقوع
ً
عقد وجود ندارد ولی بایع تعهد میکند که بعدا آن را فراهم کرده و سر موعد تحویل دهد.
ایشان ضمن قابل تأمل دانستن شمول عنوان بیع ما لیس عندک در مورد یاد شده ،حاکمیت

اراده را پذیرفتهاند 9.همچنین در بحث اقسام بیع ،بیع بورسی را مطرح و آن را این طور
ً
تعریف کرده است« :از نوع بیع عمده یا غایب و بیع ّ
مؤجل است که الزاما با دخالت واسطه
(کارگزار بورسی) صورت میگیرد .این وسایط از دستوردهندگان (ارباب رجوع) خود
وثیقهای میگیرند تا اگر بیع بورسی صورت دهند و به مسؤولیت خود اجرا کنند با
ورشکستگی دستوردهندگان روبهرو نشوند.
ویژگیها و شرایط قراردادهای آتی ،ویژگیها
ً
دارایی موضوع قرارداد الزم نیست فعال وجود داشته و یا اکنون در مالکیت فروشنده باشد؛
انجام معامله در بورس؛ استاندارد بودن قرارداد آتی .و اما شرایط :قرارداد آتی برای ّ
کمیت
 .1کاتوزیان ،ناصر ،عقود معین ،تهران ،شرکت سهامی انتشار1922 ،ش ،ج ،1ص.56
 .7شهیدی ،مهدی ،قرارداد تشکیل بیع ،تهران ،مجموعه مقاالت حقوقی ،نشر مجد1925 ،ش.
 .9جعفری لنگرودی ،ج ،7ص.375
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خاصی از یک کاال منعقد میشود؛ قرارداد آتی برای ّ
کیفیت خاصی از یک کاال منعقد
میشود؛ تاریخ انقضاء و محل تحویل کاال از قبل مشخص میشود؛ تغییرات روزانه قیمت
استاندارد شده است.
مزایا و معایب و اوصاف قراردادهای آتی
مزایای قراردادهای آتی

پوشش و کاهش ریسک؛ اهرم مالی؛ هزینۀ اندک معامالت؛ استاندارد شدن قراردادها؛
ّ
شفافیت قیمت.
معایب قراردادهای آتی

این ابزارها باگذشت زمان بهصورت بسیار پیچیدهای درآمدهاند بهگونهایکه محاسبه و
تحلیل آنها کار بسیار مشکل و زمانبری است؛ گرچه این ابزارها در ابتدا برای حذف ریسک
قیمت ابداع شدند ،اما در طول زمان ،سفتهبازی به پدیدهی غالب تبدیل شد تا آنجا که
امروزه بیش از  15درصد معامالت با این انگیزه انجام میشود؛ از دیگر معایب قراردادهای
آتی ،ایجاد اثر روانی بر روی قیمتهای واقعی است.
اوصاف قراردادهای آتی

ّ
تنوعی که در عقود ّ
با وجود ّ
غیرمعین در فقه و قانون وجود
معین و به طریق اولی در عقود

دارد ،هر کدام از این عقود ،دارای اوصافی هستند که آن را از دیگری متمایز میکند .بهطور
مثال جایز بودن عقد ،یکی از اوصافی است که در مقابل اصل لزوم بوده و موجب شناخته
ً
شدن بعضی عقود از دیگری میشود .یا مثال برخی از عقود به تشریفات خاصی نیاز دارند
درحالیکه بعضی دیگر ،تشریفات خاصی ندارند.
الف .الزم بودن قراردادهای آتی :لزوم و جواز قرارداد دو وصفی هستند که بنابر نوع

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 43/

ّ
قرارداد به آن تعلق میگیرند و موجب میشوند مدت دوام و عمر قرارداد افزایش یا کاهش
یابد .چرا که اگر عقدی الزم باشد ،غیرقابل فسخ بهوسیلۀ طرفین است و فقط با انجام مورد
قرارداد یا موارد دیگری که در مادۀ  212قانون مدنی بهعنوان سقوط تعهد آمده است ،امکان
خاتمه آن وجود دارد .ولی در قراردادهای جایز ،هریک از طرفین حق فسخ دارند و اگر به هر
دلیلی مایل به ادامۀ تعهد نباشند با استفاده از حق فسخ خود ،آن را پایان میدهند .مادۀ 985
قانون مدنی میگوید« :عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله ،حق فسخ آن را
نداشته باشد مگر در موارد ّ
معینه» .رابطهای که در اثر عقد الزم پدید میآید ،بهصورتی است
که هیچ یک از طرفین ،بدون رضایت طرف مقابل نمیتواند آن را به هم بزند .یعنی طرفین
قرارداد باید به آنچه در عقد به آن تصریح کردهاند ،ملتزم باشند ،مگر در موارد ّ
معینی که
طبق قانون در اثر یکی از خیارات ،حق فسخ وجود داشته باشد و یا در صورتی که طرفین
توافق کنند که قرارداد را اقاله نمایند.

1

ب .عهدی بودن قراردادهای آتی :عقود از نظر موضوع عقد و اثری که بهتبع عقد،
ایجاد میشود به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم میشوند .در برخی عقود مانند بیع و هبه،
که اثر مستقیم آن انتقال مالکیت است ،به محض انعقاد ،موضوع عقد به ملکیت طرف عقد
درآمده و انتقال مییابد؛ ولی در برخی دیگر نتیجۀ قرارداد ،ایجاد ،انتقال یا سقوط تعهد
است و با انعقاد عقدّ ،
تعهد به انجام موضوع معامله میشود؛ مانند عقد وکالت و ضمانت،

7

البته برخی عقود نیز مانند وصیت ،خود به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم میشوند و هر
قسم ،طبیعت حقوقی مخصوصی را دارا میباشند و دو عنوان مختلف میگیرند 9.پس در

عقود تملیکی به محض انعقاد عقد ،مالکیت موضوع معامله ،منتقل میشود ،ولی در عقود
تعهد برای انجام موضوع معامله است که بر ّذمۀ مت ّ
عهدی این ّ
عهد باقی میماند تا موضوع
 .1امامی ،سیدحسن ،حقوق مدنى ،تهران ،انتشارات اسالمیه9387 ،ش ،ص.979
 .7کاتوزیان ،عقود معین ،صص 25و .26
 .9امامی ،حقوق مدنى ،ج ،9ص.64
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معامله به انجام برسد.
ج .تشریفاتی بودن قراردادهای آتی :هرعقدی که براساس ارادۀ طرفینی بهوجود
میآید ،باید رضای هر دو طرف معامله را نیز داشته باشد واال عقد از جانب فرد مکره،
غیرنافذ و برخی اوقات باطل است .استقرا در شرایط صحت عقود ّ
معین نشان میدهد که
جز در موارد نادر ،در هیچیک از عقود ،تشریفات ّ
خاصی برای شرایط عمومی اضافه نشده
است .پس اصل این است که عقد با تراضی واقعی میشود و نیاز به هیچ شکل خاصی
ندارد .این گروه از عقود را به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها« ،عقود
رضایی» میگویند.

1

بررسی فقهی قراردادهای آتی
در دیدگاه فقه اسالمی برای بررسی یک معامله یا یک نوع عقد شرعی جدید براساس اصاله
الصحه و عمومات موجود مبنیبر صحیح بودن عقود بهصورت ابتدایی اصل بر ّ
ّ
صحت
معامله است .مگر آنکه خالف آن ثابت شود .خالف این موضوع زمانی اثبات میگردد که
معاملۀ موردنظر ضوابط اسالمی را زیرپا بگذارد و از خطوط قرمز اسالمی عبور کند.
بنابراین برای بررسی ّ
صحت یک معامله باید به ضوابط معامالت اسالمی توجه کرد تا بتوان
ّ
شرعی یا غیرشرعی بودن آن را تشخیص داد .در زیر ،ضوابط کلی معامالت از دیدگاه اسالم
و بررسی مطابقت قرارداد آتی با آنها میآید:
ضوابط کلی معامالت در اسالم

َ
ّ
ممنوعیت اکل مال به باطل :بنابر ظاهر آیۀ شریفۀ «یا أیها الذین آمنوا التأکلو أموالکم
ّ
ً َ َ
ُ
َ َ ُ
َ َ
اض ِمنکم» (نساء )21/ای کسانی که ایمان
ر
ت
ن
ع
تجاره
کون
ت
أن
إال
ل
الباط
ب
م
ک
ِ
بین ِ
ٍ
ِ
آوردهاید ،اموالتان را در میان خودتان به ناحق مخورید مگر اینکه دادوستدی با رضایت
 .1کاتوزیان ،عقود معین ،ص.22

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 51/

(طرفین) شما [انجام گرفته] باشدّ .
تصرف در اموال مردم بهوجه باطل ممنوع است .بنابراین
ّ
هرنوع تجاوز ،تقلب ،غش ،دزدی ،رشوه ،اخذ بهزور و امثال آنها (که از نظر عرف و عقل،
گرفتن مال از طریق آنها بالوجه و باطل باشد) و هر نوع معامله (خرید و فروش ،اجاره،
ً
صلح) بر اشیایی که منفعت عقالیی ندارند ،معامالت ّ
برذمهای که عقال توان پرداخت آنها
وجود ندارد ،از نظر اسالم همگی أکل مال به باطل و حرام میباشند .در مقابل ّ
تصرف در

مال دیگران با تجارت از روی تراضی ،صحیح و حالل میباشد .طبق این قانون تمام
معامالت مالی و انواع تجارتها که در میان مردم رایج است؛ چنانچه از روی رضایت
صورت گیرد ،از نظر اسالم صحیح است 1.در مورد قراردادهای آتی نیز با توجه به این آیه

عدهای انجام معامالت آتی را مصداق أکل مال به باطل دانسته و آن را حرام میدانند ،زیرا
یکی از دو طرف سودی را بدون جهت مشروع بیش از استحقاق خود مالک میگردد .اما در
مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است درصورتیکه بازار حالتی عادی داشته باشد
و روال قانونی خود را طی کند ،قراردادهای آتی مصداق أکل مال به باطل نخواهند بود.
ّ
وضعیت بازار عادی باشد و تولیدکنندگان و
مبنای استدالل این افراد این است که اگر
مصرف کنندگان براساس ضرورتهای عقالیی از این قراردادها استفاده کنند ،سودی که
ً
نصیب هریک خواهد شد ،از نظر عقال امری کامال مشروع و قانونی است و دلیلی ندارد که
7

آن را که أکل مال به باطل بدانیم.
ً
ممنوعیت ربا :حرمت ربا تحقیقا به استناد آیات قرآن کریم ،روایات و اجماع فقها
ّ
ضروریات دین باشد 9.بنابراین
ثابت شده است و بلکه بعید نیست که حرمت آن از
معاملهای که در آن ربا وجود داشته باشد باطل و مورد نهی خداوند تعالی و پیامبر است .ربا
 .1موسویان ،سیدعباس ،ابزارهای مالى اسالمى (صکوک) ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1922 ،ش،
ص.43
 .7معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.743
 .9موسوی خمینی ،روحالله ،کتاب البیع ،قم ،مطبعه مهر ،بیتا ،ج ،1ص.697
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بر دو قسم است؛ ربای معاملی و ربای قرضی .ربای معاملی آن است که یکی از دو چیز
مثل هم با زیادۀ عینی به مثل دیگر فروخته شود (مانند فروختن یک کیلو گندم به دو کیلوگرم

آن) 1و اما ربای قرضی ،آن مقدار اضافهای است که طلبکار در هنگام قرض دادن با بدهکار
شرط کند که عالوهبر مقدار اصلی قرض ،به طلبکار بپردازد .با توجه به ّ
ماهیت قرارداد آتی،
اینگونه قراردادها چون زیادتی در آنها ردوبدل نمیشود ،مصداق ربای معاملی نخواهند
بود .همچنین چون قرضی به ظاهر در آنها رخ نمیدهد از دایرۀ ربای قرضی نیز خارج
میشوند .تنها ایرادی که در حوزۀ ربای قرضی بر قراردادهای آتی وارد میشود ،در مورد
ّ
ممنوعیت بیع دین به دین است که در بخشهای بعد به آن اشاره خواهد شد ،اما بهطور
خالصه نظر ّ
خاصی دربارۀ داخل شدن قرارداد آتی در عنوان ربا ،مگر در بحث بیع دین به
دین وجود ندارد و اندیشمندان اسالمی دربارۀ آن اظهارنظر نکردهاند.
ّ
ممنوعیت غرر :با توجه به نهی صریح پیامبر اکرم (ص) از غرر و معامالت غرری،

هر معاملهای که در آن غرر وجود داشته باشد ،شرعی نبوده و باطل است 7.مقصود از غرر
ّ
خصوصیات و جزئیات معامله برای طرفین معامله مجهول
در معامالت این است که برخی
ّ
متضرر شدن یکی
باشد و این جهالت سبب فریب خوردن و یا هر عامل دیگری که موجب

از دو طرف میگردد ،شود .در این صورت معامله باطل خواهد بود .یکی از مصادیق غرر در
معامالت ،مشخص نبودن مقدار و ّ
کیفیت عوضین است .در زمینۀ معامالت آتی نیز برخی
براین عقیدهاند که قرارداد آتی مطابق با آنچه که در بورسها اتفاق میافتد بهنحوی است که
معاملهکنندگان از جهل طرف مقابل استفاده کرده و سود زیادی کسب میکنند .درنتیجه
بنابر نظر این افراد ،قرارداد آتی مصداق معاملۀ غرری است 9.برای بررسی معامالت آتی از
ّ
شف ّ
افیت اطالعات در کل بازار بورس
این حیث باید به دو نکته توجه کرد :اول درمورد وجود

 .1موسوی خمینی ،کتاب البیع ،ص.697
 .7حر عاملی ،پیشین ،ج  ،12ص.442
 .9صبری1413 ،ق ،ص.156

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 59/

است که این مهم یک از فلسفههای اصلی ایجاد بورس میباشد .با وجود بورسها،
ً
معامالت تقریبا در شرایط اطالعات کامل انجام شوند و هیچیک از طرفین معامله بهواسطۀ
ّ
خصوصیات معامله متضرر نمیشوند .بنابراین در بورس که قوانین آن
جهل در یکی از
ّ
شف ّ
ّ
افیت کامل اطالعات و ارائۀ آن به دو طرف معامله است ،این شبهه بهصورت
متضمن
متعارف کمتر وارد خواهد بود .نکتۀ دیگری که در این زمینه وجود دارد مربوط به قراردادهای
ّ
خصوصیات و شرایط آنچه که مورد معامله
آتی است که در این نوع قراردادها باید تمامی
است ذکر شود تا مورد پذیرش بورس قرار گیرد .بنابراین شبهۀ غرر در این زمینه نیز مردود
ً
خواهد بود ،چراکه برای غرری نبودن معامله الزم است که مقدار و ّ
کیفیت عوضین عرفا
ّ
خصوصیات عوضین بر روی
معلوم باشد .آگاهان به قراردادهای آتی میدانند که تمامی
قرارداد ثبت شده است و قیمت نیز با توافق طرفین هنگام انعقاد قرارداد ّ
معین میشود.
1

بنابراین غرر در قراردادهای آتی منتفی است.
ّ
ممنوعیت قمار :قمار ،پذیرش خطر به امید کسب منفعت در جایی است که این امید
ّ
بر پایۀ بخت ،شانس و تصادف و اتفاقات غیر مطمئن استوار باشد .در قمار ریسککردن به
خودی خود ضرورت ندارد .در قمار هر طرف به تصور اینکه بخت و شانس با او یاری
خواهد کرد و برنده خواهد شد ،قمار میکند و اگر بداند برنده نخواهد شد ،هرگز اقدام به آن
نخواهد کرد .قرآن مجید ما را به صراحت از شرطبندی و قمار نهی فرموده است و این
مطلب در آیات متعددی ذکر شدهاست که در آن به «المیسر» یاد شده است .خداوند متعال
َ
َ َ َ َ َ
إثم َکبیر َو َمناف ٌع ل ّلناس َو ُ
الخمر َو َ
إثم ُهما ُ
المیسر ُقل فیهما ٌ
أکبر
سئلونک عن
میفرماید« :ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
مر وَ
َ
من َنفعهما» (بقره )291/همچنین در آیۀ دیگری میفرماید« :یا أیها الذین آم ُنوا إن َما الخ َ
ِ ِِ
َ
َ َ ُ ُ َََ ُ ُ ُ َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ
یطان فاجت ِنبوه لعلکم ت ِفلحون».
الم ِیسر و األنصاب و األزالم ِرجس ِمن عم ِل الش ِ
(مائده )10/درباب اینکه آیا در قراردادهای آتی قماری صورت میگیرد یا خیر دیدگاههای
 .1همان.
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مختلفی وجود دارد .برخی معتقد به شباهت کامل این قراردادها با قمارند ،براساس این
دیدگاه آنها «بهعلت شباهت این نوع معامالت با معامالت قماری و بازندهبودن یک طرف و
سودبردن طرف دیگر به همان اندازه ،معامله قماری و باطل است».

1

در مقابل برخی دیگر آتی را دارای مشکل قمار نمیدانند ،زیرا قمار بهوسیلۀ آن بستگی
دارد یعنی اگر در یک بازی از آالت قماری استفاده شود آن قمار است وگرنه نیست و
حکمدادن براساس شباهت در موضوع را همان قیاس باطل دانسته و میگویند« :آگاهان به
مسائل فقهی میدانند که صرف تشابه ،موجب یکسان بودن حکم نمیشود .این همان
ّ
ّ
قیاسی است که بطالنش در مذهب حقه امامیه مسلم است» 7.باید توجه داشت که در فقه
پویای شیعه نه صرف شباهت به یک عنوان باعث حرمت میشود و نه صرف باقی ماندن در
عناوین موضوعات مورد ابتالی گذشته شبهه حرمت را رد میکند .در بحث قماری بودن
قراردادهای آتی نیز میتوان گفت که یکی از مالکات قماری بودن یک عمل صدق عنوان
عرفی آن است؛ بدین معنا که آنچه در نگاه اول از یک عمل در ذهن عقال متبادر میشود
قمار باشد .در همین راستا مشاهده میکنیم امروزه بسیاری از تحلیلگران بازارهای بورس از
قرارداد آتی با عنوان قمار یاد میکنند .همچنین باید توجه داشت که برای بهدست آوردن
حکم شرعی در مورد قمار نباید تنها به آالت زمان قدیم رجوع کرد ،بلکه شاید سیستم
قراردادهای آتی نوعی آلت قمار تلقی شود که بهنظر میرسد درخور بررسی باشد .مباحث
ّ
فوق به این مسأله میپرداخت که آیا قرارداد آتی با معیارهای شارع مقدس همخوانی دارد یا
خیر؟ اکنون سؤال اساسی اینجاست که آیا عبور از صافی اصول مطرح شده کافی است یا
ً
اینکه لزوما یک قرارداد جدید در زمان حال نیز باید به شکل عقود موجود در زمان شارع
دربیاید؛ در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد :عدهای معتقدند یک قرارداد جدید که عرف
 .1صالحآبادی ،علی ،امکانسنجى راهاندازی بازار آتى سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،پایاننامه کارشناسی
ارشد رشته مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تابستان  ،1921ص .131
 .7معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.793

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 55/

عقال آن را بپذیرد و از صافی ضوابط عمومی معامالت اسالمی عبور کند؛ محکوم به ّ
صحت
ّ
است البته این نوع تفکر در زمان حاضر طرفدار زیادی ندارد .اما در مقابل دستۀ دیگری از
اندیشمندان اسالمی معتقدند که هر قرارداد جدیدی که قرار است مورد استفاده قرار گیرد
ً
باید حتما در قالب یکی از عقود شرعی اسالمی تعریف گردد .اکثر اندیشمندان اسالمی
ً
(خصوصا در مورد قراردادهای آتی) قائل به این دیدگاه هستند .تالشهای صورت گرفته
توسط اندیشمندان مختلف سه نوع تحلیل را نتیجه داده است .به عبارت بهتر قراردادهای
آتی را میتوان در قالب سه نوع عقد شرعی تحلیل کرد که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
بررسی قراردادهای آتی در قالب عقود شرعی

بررسی قرارداد آتی در قالب بیع :بنابر نظر فقها بیع تعریف شرعی ندارد ،بلکه همان ّ
ماهیت

خرید و فروش است که عرف آن را میشناسد .بنابراین بیع حقیقت شرعی ندارد 1و درنتیجه
برای فهمیدن معنای آن باید به عرف مراجعه کرد .اگر قیدی در آن معتبر شمرده شده ،آنرا
نیز باید درنظر گرفت وگرنه در مواردی که شرع ساکت است و ما در صدق بیع شک

میکنیم ،مرجع فهم ،عرفی خواهد بود 7.بیع از نظر مدتدار بودن ثمن یا مثمن به چهار نوع
تقسیم میشود.
بیع نقدی :همان خرید و فروش نقدی است که در آن ثمن و مثمن هر دو به صورت
نقدی پرداخت می شوند و در این صورت بعد از انعقاد بیع هر یک از عوضین به دیگری
َ َ
منتقل میشود و این نوع بیع قدر متیقن أحل الله البیع است و منع شرعی ندارد و ّذمۀ هر
یک از متعاقدین با تحویل عوض ،فراغت مییابد.
ّ
بیع سلف :عبارت است از خرید کلی مدتدار در مقابل ثمن نقد (برعکس نسیه) و

 .1نجفی ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،ص.734
 .7معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.67
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به آن سلم نیز گفته میشود 1.در این حالت ثمن بهصورت نقدی پرداخت میگردد اما مثمن
بهصورت ّ
مؤجل و دارای مدت تحویل داده میشود و ّذمه فروشنده در طول این مدت بری
نخواهد بود .بهنظر اغلب فقها در این نوع بیع ،ثمن باید هنگام عقد بیع به بایع تأدیه گردد.
بهعبارت دیگر شرط الزم و شرط ّ
صحت بیع را تسلیم ثمن ،هنگام عقد قرارداد میدانند.
بیع نسیه :در معاملۀ نسیه ثمن مدتدار است و مثمن بهصورت نقدی توسط خریدار
ّ
کلی (در ذمه) و ّ
مؤجل باشد.
دریافت میشود .بهعبارت دیگر بیع نسیه آن است که ثمن،
ّ
بیع کالی به کالی :دین از نظر لغوی به معنای چیزی است که دارای مدت باشد؛
ّ
مدتی معلوم است و یا ّ
تعهدی
همچنین دین به معنای گذاشتن مالی در اختیار دیگری برای
است برعهدۀ شخصی برای انجامدادن کار یا خودداری از آن و یا پرداخت مالی ،در
اصطالح حقوقی به تعهدی که برعهدۀ شخصی بهنفع دیگری وجود دارد از حیث انتساب

به بستانکار ،طلب و ازجهت نسبتی که با بدهکار دارد بدهی گویند 7.بیع کالی به کالی
ّ
بیعی است که ثمن و مثمن کلی فیالذمه باشد و برای تسلیم مبیع و ثمن موعدی مقرر شده
باشد و در زمان عقد بیع هیچ چیز دیگری ّردوبدل نشود .شیخ طوسی در ّالنهایه در احکام

بیع سلف و بیع دیون ،بیع دین به دین را جایز ولی مکروه دانسته است 9.ابنادریس در
مؤجل میگوید اگر دین ّ
السرائر پس از تقسیم دین به حال و ّ
ّ
مؤجل باشد ،فروش آن به
ّ
اجماع جایز نیست ،ولی اگر حال باشد فروش آن در مقابل دین دیگری جایز است .محقق
ّ
حلی در کتاب شرایع اإلسالم در باب دین میفرمایند :بیع دین به حال ،خواه بر مدیون و
غیرمدیون جایز است و تفاوتی ندارد که ثمن آن نقد باشد یا اینکه بهجای آن از دین دیگری
که حال باشد استفاده شود ،ولی اگر ثمن ّ
مؤجل و مدتدار باشد برخی گفتهاند باطل

 .1موسوی خمینی ،کتاب البیع ،ص.616
 .7جعفری لنگرودی ،پیشین ،ص.716
 .9طوسی ،المبسوط ،ص.932

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 52/

ّ
ّ
است 1.عالمۀ حلی در تذکره در باب بیع دین به دین ،با استناد به روایتی از امام صادق(ع)
ِ
ُ ِ
به نقل از رسولالله(ص) «ال ُیباع الد َین ِبالدین» آن راجایز ندانسته ،اما فروش دین به نسیه را
ِ
7
مکروه میداند.
ّ
ّ
شهید اول در الدروس میفرمایند :اگر دین مؤجل باشد ،بیع آن بهطور کلی جایز
نیست و در لمعه میفرمایند :بیع دین ،خواه حال باشد یا ّ
مؤجل ،در مقابل دیگری که حال
باشد جایز است ولی در برابر دینی که ّ
مؤجل و مدتدار باشد جایز نیست 9.یکی از انواع

بیع کالی به کالی ،بیع دین به دین میباشد که شناخت آن به بررسی بهتر قراردادهای آتی
کمک میکند در این نوع بیع آنچه در ّذمۀ دو طرف قرار میگیرد یک نوع دین است اما بنابر
ً
فتوای مشهور فقها این نوع بیع مطلقا جایز نیست البته در تفسیر آن اختالف است که آیا
ّ
مختص دین قبل از عقد میشود یا اینکه اعم از دین قبل از عقد و دین بالعقد است .در
مورد دین قبل از عقد اختالفی نیست که معاملۀ آن باطل است و تفاوتی ندارد که أجل دین
هنگام معامله رسیده باشد یا خیر و اما اگر دو طرف دین ّ
مؤجل بالعقد باشد طبق نظر
مشهور معامله باطل است؛ ولی اگر ثمن و مثمن دین حال باشند ،معامله صحیح است.
ُ
دلیل بطالن بیع دین به دین روایت منقول از پیامبر اسالم(ص) است که فرمودهاند :ال ُیباع
ِ
ِ
الد َین ِبالدین .البته معامله دین به دین بهصورت عام ممنوع نیست؛ بلکه بیع آن باطل است؛
ِ
به همین جهت میتوان دین به دین را مصالحه کرد .قرارداد آتی را میتوان در قالب بیع با
ثمن و مثمن ّ
مؤجل انجام داد که شباهت زیادی به بیع کالی به کالی دارد .نظر اندیشمندان
در این زمینه مختلف است که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره میکنیم.
براساس دیدگاه برخی از اندیشمندان یک قاعدۀ اصلی در اسالم وجود دارد و آن این
 .1ابنادریس ،1962 ،ص .736
 .7حلی ،1433 ،ص .542
 .9مکی عاملی ،شمسالدین محمد (شهید اول) ،لمعه الدمشقیه ،ترجمه و تبیین محسن غرویان ،علی شیروانی،
قم ،دارالفکر1926 ،ش ،ص.966
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است که ثمن و مثمن نمیتوانند هر دو ّ
مؤجل باشند .بنابراین پیمان آتی و قرارداد آتی در

شریعت اسالمی معتبر نیستند 1.تا جاییکه معتقدند که قراردادهای آتی مدرن مورد نهی

صریح پیامبر اسالم(ص) است 7.عمدۀ اشکال در این نوع قرارداد ،شمول عنوان معامله
کالی به کالی یا دین به دین بر آن است؛ اما در مقابل ،دیدگاه دیگری وجود دارد که بر
استداللهای وارد شده دربارۀ قرار گرفتن قراردادهای آتی تحت عنوان بیع کالی به کالی و
دین به دین خدشه وارد میکند .عمدۀ تکیه این استداللها بر مباحث روایی و حدیثی
میباشد 9.باید توجه داشت که آنچه این گروه از فقها در ّرد آن استدالل نمودهاند ،مورد
اجماع علمای ّ
عامه است و بنابراین مناسب است برای جلوگیری از خدشهدار شدن اجماع،
این قراردادها در سایر قالبهای مطرح شده در قراردادهای اسالمی (غیر از بیع) تصحیح
شود.
بررسی قرارداد آتی در قالب عقد صلح :درصورتیکه نتوان قرارداد آتی را در قالب
بیع تصحیح کرد باید دید که آیا میتوان این قرارداد را در قالب عقود دیگر اسالمی تصحیح
کرد یا خیر؟ از دیگر عقودی که میتوان قرارداد آتی را در قالب آن نام برد میتوان به عقد
صلح اشاره کرد .عقد صلح عبارت است از «تراضی و تسالم (رضایت و سازش طرفین) بر
چیزی؛ از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها و و شرط

نیست که مسبوق به نزاع باشد» 4صلح یک عقد شرعی مستقل است و فرع عقد دیگری
نیست و آیات و روایاتی در این زمینه وجود دارد که در زیر به آنها اشاره میشود :و ُ
الص ُ
لح
َ َ ُ
ینکم .روایت نبویُ :
الصلح ٌ
َ
َ ٌ َ َُ ُ َ َ
جایز َبین ُ
سلمین .و از
الم
أصل ُحوا ذات ب
خیر؛ فاتقوا الله و ِ
آنجایی که صلح فرع عقد دیگری از جمله بیع نیست در نتیجه بنابر فتوای مشهور فقها
 .1صالحآبادی ،امکانسنجى راهاندازی بازار آتى سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،ص.27
 .7فهیمخان1926 ،ش ،ص.46
 .9معصومینیا ،پیشین ،صص 112و .799
 .4موسوی خمینی ،کتاب البیع ،ص.692

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 53/

صلح دین به دین از دایرۀ شمول بیع دین به دین خارج بوده و جایز است .حضرت امام
ّ
(قدس ّ
سره) در تحریر الوسیله میفرماید« :معاملۀ دین به دین که در قالب عقد بیع
خمینی
منهی میباشد در چارچوب و قالب عقد صلح شرعی و صحیح است» .و وقتی صلح دین
ً
به دین بهطور مطلق جایز شد ،صلح کالی به کالی مسلما بدون مانع خواهد بود .براساس
این قراردادها ،معامله در زمان حاضر انجام خواهد شد و نیازی به تعهد به بیع در آینده
نخواهد بود ،لذا قرارداد معامالت آتی را بهعنوان عقد صلح میتوان اینگونه بیان کرد:
قرارداد معامالت آتی عبارت است از اسنادی که بهموجب این اسناد طرفین معامله مصالحه
ّ
میکنند که یکی از آنها بر ذمۀ گیرد تا عوضی را در مقابل متاعی به تملک شخص اول
درآورد.
آنچه در باال آمد با این فرض مشهور فقها بود که صلح عقد مستقلی است اما عدهای
نیز صلح را عقد مستقلی نمیدانند و آن را تحت عنوان بیع به حساب میآورند در این
صورت صلح دین به دین نوعی بیع دین به دین خواهد بود که حرام است .در این زمینه
استفتائی از مراجع عظام تقلید صورت گرفته است که ّ
صحت معامله صلح کالی به کالی
مورد سؤال قرار میگیرد؛ پاسخ مراجع به این شرح است که حضرات آیات خامنهای،
بهجت ،صافی گلپایگانی ،نوری همدانی ،فاضل لنکرانی ،موسوی اردبیلی رأی به ّ
صحت
ّ
معامالت دادهاند اما آیتالله سیستانی این نوع معامالت را محل اشکال میدانند 1.کمیتۀ
فقهی بورس نیز انجام معامالت آتی در قالب صلح را جایز میداند .در این حالت قرارداد
آتی بدین شرح منعقد میشود« :فروشنده براساس قرارداد صلح ،مقدار ّ
معینی از دارایی
ّ
معین به دیگری صلح میکند و ّ
مشخص را در مقابل قیمتی ّ
متعهد میشود آن دارایی را با آن
مشخصات در سررسید تحویل دهد و طرف دیگر نیز متعهد میشود قیمت آن را طبق
قرارداد بپردازد ،طرفین بهصورت شرط ضمن عقد صلح ،متعهد میشوند مبلغی را بهعنوان
 .1نامۀ شمارۀ  24/133/11394مورخ  1924/6/74از سازمان (وقت) کارگزاران بورس فلزات تهران به مراجع عظام
تقلید
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ّ
الع ُ
الضمان نزد کارگزار بورس بگذارند» 1اما باید توجه داشت که براساس قاعدۀ « ُ
قود
وجه
ُ
ُ
تابعه للقصود» صرف تغییر نامّ ،
ماهیت عقد را تغییر نخواهد داد و ّ
طراحان ابزارهای مالی
ِ
ِ
شرعی همواره باید به این نکته توجه داشته باشند که فقط سازگاری یک ابزار مالی با احکام
شرعی کافی نیست ،بلکه باید سهولت در اجرا را هم درنظر گرفت .بنابراین بهدلیل آشنایی
کمتر معاملهگران با عقد صلح ،استفاده از قراردادهای آتی در قالب این عقد کمتر توصیه
شده است.
بررسی قرارداد آتی در قالب شرط و عهد :در این حالت میتوان قرارداد آتی را در
تعهد خریدار به خرید مبیع و پرداخت ثمن و ّ
قالب شرط ابتدایی برای ّ
تعهد فروشنده به
ّ
مدت ّ
معین بررسی کرد .در این صورت بیعی صورت نمیگیرد بلکه دو طرف
فروش آن در
ّ
تعهد میکنند که در آینده و در زمان معلوم با یکدیگر معامله بیع انجام دهند .البته نکتۀ
درخور توجه اینجاست که در باب الزامآور بودن شرط ابتدایی ،بین فقها اختالف است
بهگونهایکه عدهای میگویند شرط ابتدایی الزامآور نیست و اگر فردی به این شرط عمل
ً
نکند صرفا یک عمل مذموم اخالقی انجام داده است ،درحالیکه دستۀ دوم قائل به الزامآور
بودن آن هستند و عمل به شرط ابتدایی را بر ّذمۀ فردی که شرط را پذیرفته است میدانند.
البته میتوان برای این دو ّ
تعهدی که در مقابل یکدیگر بهوجود آمدهاند عقد مستقل و
جدیدی ایجاد نمود و چون با دو التزام مواجه هستیم میتوانیم مورد را مصداق یک عقد
تعهد در برابر ّ
جدید بدانیم که ّ
تعهد دیگر قرار گرفته است .این عقد در زمان تشریع به این
صورت وجود نداشته است؛ ضوابط عمومی معتبر در عقود هم در اینجا وجود دارد؛ دو
طرف با رضایت به ّ
تعهد تن میدهند؛ اکل مال به باطل وجود ندارد؛ شرط زیادهای نیز درکار
َ
نیست؛ بنابراین ربا منتفی است .از آنجا که تمامی مشخصات ّ
معین است ،غرر هم در کار
نیست و از آنجا که اصل در عقود لزوم است ،عمل به مفاد آن بر هر دو طرف واجب

 .1مصوبات کمیته تخصصی فقهی1926 ،ش ،ص.12

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 61/

است.

1

در پایان الزم به ذکر است که شورای فقهی بورس نیز قرارداد آتی را در قالب شرط و
عهد میپذیرد و براساس مصوبۀ شورای فقهی در قرارداد آتی در قالب شرط و عهد
معین مقدار ّ
«فروشنده براساس قرارداد ،متعهد میشود در سررسید ّ
معینی از دارایی
مشخص را به قیمتی که اآلن تعیین میکنند ،بفروشد در مقابل ،طرف دیگر قرارداد ّ
متعهد
ّ
میشود آن دارایی را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از
انجام قرارداد ،طرفین به صورت شرط ضمن عقد ّ
متعهد میشوند مبلغی را بهعنوان
ّ
7
وجهالضمان نزد کارگزار بورس بگذارند».
مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای آتی (ادلۀ موافقان و مخالفان)
دیدیم که ضرورتهای عقالیی ،موجب پیدایش قراردادهای آتی شد .شکلگیری
قراردادهای آتی در امریکا بود و پس از آن در سایر بورسها در سراسر جهان مورد استفاده
تهیۀ بسیاری اجناس در تاریخ ّ
قرار گرفت 9.امروزه برای ّ
معینی در آینده ،در قالب این
قراردادها اقدام میشود .در بسیاری از قراردادهای بینالمللی میتوان ّردپای این قراردادها را
مشاهده کرد .مبنا قرارگرفتن این معامالت برای ایجاد اطمینان برای تولیدکننده و
مصرفکننده ،هم در زمینۀ حذف ریسک قیمت و هم جهت ایجاد اطمینان برای وجود
ً
خریدار و فروشنده ،امری کامال عقالیی بهنظر میرسدّ .اما این قرارداد برای بهکارگیری در
کشورهای اسالمی ،باید با موازین فقهی و شرعی مطابقت داشته باشد .چون نظام حقوقی ما
ّ
مبتنیبر فقه است ،شرط تطابق با حداقل عدم مغایرت قوانین با شرع باید مورد توجه واقع
شود .مطابق اصل چهارم قانون اساسی کلیۀ قوانین باید براساس موازین اسالمی باشد و این
 .1مصوبات کمیته تخصصی فقهی1926 ،ش ،ص.753
 .7همان ،ص.12
3. Johnson, Stafford, 1995, p.354.

 /67مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان 9315

اصل بر اطالق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکومت دارد.
تحقیقات حقوقدانان و فقهای کشورهای اسالمی دربارۀ ابزارهای مشتقه ،هنوز در مرحلۀ
ّ
مشروعیت و اعتبار این نوع قراردادها ،بین آنان اختالف
مقدماتی خود میباشد و از نظر
ّ
زیادی وجود دارد 1.بیشتر فقهای اهل سنت این قراردادها را از جهات مختلف باطل
میدانند .دستهای از ایشان هم برخی از این قراردادها را قابل استفاده و بعضی دیگر را باطل
میدانند .انجمن های فقهی نیز ابزارهای مشتقه را مورد بررسی قرارداد و نظر خود را دربارۀ
ً
آن اعالم کردهاند .مثال انجمن فقهی سازمان کنفرانس اسالمی پس از بررسی این ابزارها،
آنها را نامشروع دانسته و انجمن فقهی مکه با اینکه منافع اقتصادی ابزارهای مشتقه را مورد
7

تأیید قرارداده ،استفاده از این ابزارها را غیرشرعی دانسته است.
ّ
دالیل مخالفان مشروعیت قراردادهای آتی :مهمترین این ادله عبارتند از :وجود
غرر ،فقدان قصد ،قمار ،ربوی بودن و انحراف از فلسفه ابداع این قراردادها.
 .1وجود غرر در معامله :وجود غرر در قراردادهای آتی از جمله دالیل بطالن اینگونه
معامالت شمرده شده است .غرر در لغت به معنای خطر 9و در معرض هالکت قرار گرفتن

4

است .از نظر بعضی از فقها غرر ،جهل در خصوص رسیدن شیء بهدست منتقلالیه است.
بنابراین ،اگر حصول چیزی که مجهول است ،معلوم باشد و یا فقط صفت آن مجهول باشد،
غرری نخواهد بود .برخی دربارۀ بیع غرری گفتهاند :بیع غرری ازنظر حنفیه و شافعیه و
حنابله و زیدیه عبارت است :از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمیشود و یا از نظر
ّ
کمیت ،مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد .برخی از فقها دربارۀ بیع غرری
چنین بیان داشتهاند :معاملهای که در آن خطر باشد ،معامله غرری محسوب میشود و خطر
 .1معصومینیا ،پیشین ،ص.79
2. Albashir, Muhammad, 2005, pp.59, 60.
 .9جوهری ،الصحاح ـ تاجر اللغه و صحاح العربیه ،ج ،7ص262؛ فراهیدی ،کتاب العین ،ج ،4ص.942
 .4نراقی ،عوائد االیام فى بیان قواعد االحکام ،ص.23

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 69/

هم عبارت است از احتمال ضرری که از نظر عقال غیرقابل اجتناب است ،نه احتمال
1
ضعیفی که عرف ّ
توجهی به آن ندارد.
از شرایط صحت بیع ،علم تفصیلی طرفین عقد به مقدار و کیفیت عوضین است .دلیل
َ
َ
َ
بر این امر ،اجماع 7و حدیث «ن َهی َالنبی عن ِبیع الغ َرر» میباشد .برخی فقها این اجماع را
ِ
ّ
به حدیث نفی غرر برگردانده میگویند :اگرچه وجود اجماع در این مسأله مسلم است ،ولی
از نظر ما ،مدرک حکم ،حدیث نفی غرر است که بین شیعه و ّ
سنی مشهور میباشد ،بنابراین

اجماع ّ
تعبدی نداریم .از مصادیق غرر این است که مقدار و کیفیت عوضین معلوم نباشد،

البته منظور معلومیت عرفی است .یعنی برای اینکه معامله غرری نباشد ،الزم است مقدار و
ً
ّ
خصوصیات عوضین بر روی
کیفیت عوضین عرفا معلوم باشد .در مورد قرارداد آتی تمامی
قرارداد ثبت شده است و قیمت نیز با توافق طرفین هنگام انعقاد قرارداد معین میشود.
بنابراین غرر در این مورد منتفی است 9.توجه به این نکته نیز الزم بهنظر میرسد که ریسک

ناشی از نوسانات قیمت ،در محدودۀ غرر قرار نمیگیرد .چرا که چنین ریسکی الزمۀ انجام
فعالیتهای تجاری و اقتصادی است که در معامالت نقدی هم وجود دارد .به اضافۀ اینکه
جلوگیری از نزاع که از نظر برخی ،مبنای ممنوعیت معامالت غرری است 4.در قراردادهای
آتی وجود ندارد ،چون انجام این قراردادها در بورسهای رسمی و زیر نظر مراجع
صالحیتدار صورت میگیرد.
فقدان قصد :از ایراداتی که به قرارداد آتی وارد شده این است که در این قراردادها،
ّ
جدی مبنیبر انجام موضوع عقد که عبارت است از انجام ّ
تعهدات متقابل طرفین در
قصد
 .1رفیعی ،محمدتقی ،مطالعۀ تطبیقى مفهوم غرر در معامالت ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات قم1922 ،ش،
صص.6 -13
 .7انصاری ،مکاسب ،ج ،4ص.713
 .9معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.747
 .4همان ،ص.41
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آینده ،وجود ندارد و هیچگونه تجارت و دادوستدی در اینگونه بازارها صورت نمیگیرد 1و
ّ
ً
عمال تحویل کاال و پرداخت ثمن جز در موارد بسیار کم ،محقق نمیشود و طرفین نیز به
ّ
جدی نسبت به انجام مورد ّ
تعهد ،در حین انعقاد عقد ،وجود
این امر آگاهند .بنابراین قصد
ّ
ندارد .درصورتی که از شرایط اساسی صحت یک قرارداد ،قصد جدی نسبت به مفاد آن
میباشد .برای این که اراده در جهان حقوق معتبر باشد و بتواند انشای تعهد کند ،باید به واقع
ناظر به ایجاد دین باشد و ارادهکننده در این راه بهطور جدی تصمیم بگیرد 7.کمیتۀ فقهی
سازمان بورس و اوراق بهادار هم این ایراد را یادآوری و بیان کرده است« :در این قراردادها

قصد جدی معامله وجود ندارد و بازار کاغذی است» 9.در پاسخ به این ایراد گفتهاند که در
ّ
هر نوع از عقود ،آنچه اراده به ایجاد آن تعلق میگیرد و موضوع قصد و رضا میباشد ،امر
ّ
مخصوصی است؛ همانطور که در بیعّ ،
زوجیت و در اجاره،
ملکیت عین و در نکاح،
ملکیت منافع است 4.در قراردادهای آتی هم آنچه مورد قصد واقع میشودّ ،
ّ
تعهد به انجام
ّ
معاملهای در آینده است .پس نباید بهطور کلی حکم داد که در یک گروه از معامالت قصد
وجود دارد یا نه .ازهمینرو نمیتوان فردی را که برای انجام قرارداد آتی مطابق ّ
مقررات بورس
اقدام میکند ،فاقد قصد دانست .از سوی دیگر اینکه طرفین میتوانند با بهکاربردن
مکانیزمهای بازار آتیّ ،
تعهدات قراردادی خود را ساقط کنند ،تأثیری در قصد طرفین ندارد.
وقتی فردی با تشکیل قرارداد آتی ،نسبتبه انجام معامله موضوع این قرارداد ّ
متعهد

میشود ،و در عین حال آگاه است که میتواند با انجام یک معاملۀ معکوس از بازار آتی
خارج شود ،این امر منافاتی با قصد انشاء ندارد .چون قصد واقعی نسبتبه انجام معامله،
در هنگام قرارداد باید وجود داشته باشد پس این امر که هریک از طرفین در آینده دربارۀ عقد
1. M.Fahim Khan, op. cit, plo.
 .7کاتوزیان ،عقود معین ،ج ،1ص.771
 .9مصباحی مقدم ،غالمرضا و صفری ،محمد« ،بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزههای
اسالمی» ،اقتصاد اسالمى ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1922 ،ش ،ش.96
 .4امامی ،حقوق مدنى ،ج ،1ص.123

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 65/

و انجام تعهدات خود چه تصمیمی خواهد گرفت ،تأثیری در وقوع عقد ندارد .به همین
جهت است که کسی در ّ
صحت معاملۀ مشروط تردید ندارد ،با اینکه مشروطله میتواند هر
وقت خواست قرارداد را فسخ کند .شبههای که ممکن است در اینجا مطرح شود این است
که وجود ودیعه در قرارداد میتواند تردید در وجود قصد را قوت بخشد .بعضی حقوقدانان
قراردادهای با بیعانه را از مصداقهای مواردی آوردهاند که در آنها وجود ارادۀ قاطع بر انجام

مورد معامله مورد تردید است 1ولی بر فرض که دادن بیعانه نشانۀ ایجاد خیار فسخ برای
ّ
طرفین یا یکی از آن دو باشد ،این خیار شرط ،منافاتی با قاطع و جدی بودن اراده بر انعقاد

قرارداد ندارد ،جز اینکه برای آنان اختیار عدول از آن را پیشبینی میکند 7.پس ایراد فقدان

قصد نیز براساس آنچه بیان شد وارد نمیباشد و معامالت در این خصوص جنبۀ صوری به
خود نمیگیرند.
قمار :در بینش اسالمی «قمار» در ردیف معامالتی که مبتنیبر اصول تجاری و نظم
ّ
ً
اجتماعی است قرار نگرفته و رأسا نامشروع دانسته شده است .علت بطالن آن نیز همان
نامشروع بودن است که نمیتواند منشأ دین باشد 9،به همین جهت بهدست آوردن مال از

طریق قمار ،مصداق بارز «استفادۀ بدون جهت» و خوردن مال دیگران به باطل است که
ً
َ ُ َ َ ُ
ُُُ
الباطل (نساء .)21 /از نظر فقهی،
صریحا در قرآن نهی شده است :ال تأکلوا أموالکم بینکم ِب ِ
حرمت قمار اجماعی است 4و بر آن ّادعای تواتر شده است 5و کسب درآمد از راه قمار از
مصادیق مکاسب ّ
محرمه است .در اصطالح فقهی قمار به کسر قاف عبارت است از
 .1کاتوزیان ،عقود معین ،صص.779-774
 .7همان.
 .9طاهری ،حبیبالله ،حقوق مدنى ،قم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم1412 ،ق ،ج،4
ص.921
 .4بحرانی ،یوسف ،حدائق الناضره فى أحکام العتره الطاهره ،قم ،انشارات اسالمی جامعه مدرسین1435 ،ق ،ج،12
ص.126
 .5انصاری ،مکاسب ،ج ،1ص.921
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گروگذاری در بازی با وسایل معروف قمار ،همانطور که برخی اهل لغت بیان کردهاند.

1

قانون مدنی در مادۀ  152بیان میکند« :قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع
نخواهد بود ،بنابراین اگر معاملهای از مصادیق قمار باشد ،باطل خواهد بود» .یکی از
ایراداتی که به قرارداد آتی شده ،آن است که این قراردادها نوعی قمار محسوب میشوند.
منظور این ایراد باید این باشد که چون همیشه ،هم احتمال سود میرود و هم احتمال زیان،
و این در بسیاری موارد شامل مبالغ کالنی میشود ،قمار هم چنین خاصیتی دارد؛ بنابراین
حکم این قراردادها ،حکم قمار است اما میدانیم که صرف تشابه ،موجب یکسان بودن
ّ
حکم نمیشود .این همان قیاس است که از نظر شیعه بطالنش مسلم است 7.اگر ثابت
ّ
میشد که قراردادهای آتی از مصادیق قمار است ،حکم قمار و حرمت بر آن مترتب میشد،
ّاما صرف تشابه از برخی جهات ،دلیل بر یکسان بودن حکم نمیشود 9و تفاوت اساسی بین
ّ
آنها وجود دارد .در قمار طرفین ،خود در تحقق واقعۀ غیرمعلومی که موضوع قمار است
نقش دارند ،درحالیکه طرفین قراردادهای آتی نقشی در افزایش یا کاهش قیمت ندارند.
ّ
کسب سود و زیان در قمار نتیجۀ بازی است و به اتفاق محض یا حداکثر مهارتهای
ً
بیارزش بستگی دارد و برخی از فقها صرفا بردوباخت بهوسیلۀ آالت را قمار گویند ،چه

عوض و پولی در میان باشد چه نباشد 4.سود و زیان در قراردادهای آتی حاصل تحلیلها و
ّ
وضعیت بازار و تغییرات حقوق مالی آنها میباشد.
محاسبات طرفین ،معامالت آنها،
همچنین ریسکی که در قمار وجود دارد ساختگی است و قابل اجتناب ،درحالیکه ریسک

ناشی از تغییرات قیمت ،یک ریسک تجاری و واقعی است .عالوهبر این قمار ،عملی مذموم
و ناپسند و برخالف آداب و نظم عمومی است؛ درحالیکه قراردادهای آتی نوعی معامله
 .1انصاری ،مکاسب ،ص.912
 .7حلی ،پیشین ،ج ،9ص.122
 .9معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.793
 .4انصاری ،مکاسب ،ص.125

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 62/

است که با هدفی معقول یعنی پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت صورت میگیرد.
بنابراین قراردادهای آتی مصداق قمار نمیباشند تا از این جهت مشمول حرمت و بطالن
گردند و شباهت آنها با قمار نمیتواند سبب وحدت حکم شود.

1

ربوی بودن :گفته شده است که قراردادهای آتی مالی ،شکل دیگری از ربا محسوب

میشود 7.بعضی نیز گفتهاند که قراردادهای آتی ارز ،نرخ بهره و شاخص سهام ،ربوی
هستند ،ولی در مورد قرارداد آتی کاالیی ربا جاری نیستّ .
حتی گفته شده است که در این
زمینه بین مکاتب فقهی اجماع وجود دارد؛ 9چرا که در اکثر مواقع ،کاالیی ردوبدل نمیشود

و طرفین با تسویههای نقدی به معامله خاتمه میدهند .اما بهنظر میرسد که هیچیک از
اقسام ربا در قراردادهای آتی و بهخصوص قراردادهای آتی کاالیی وجود نداشته باشد .البته
برخی از قراردادهای آتی مالی مثل قراردادهای آتی نرخ بهره ،ممکن است بهخاطر اینکه
ّ
دارایی پایۀ آنها ربوی است نامشروع تلقی شود ،ولی این امر قاعدۀ کلی در قراردادهای آتی
نیست .در رد ّادعای ربوی بودن قراردادهای آتی میتوان گفت در زمان انعقاد قرارداد
ّ
ّ
وضعیت بازار به کدام سو میرود و چه کسی سود میکند .همچنین
مشخص نیست که
ّ
میزان سود و زیان طرفین هم مشخص نیست .درحالیکه در ربا ،ربادهنده و رباگیرنده از
ّ
ابتدا مشخص هستند .همچنین صرف تسویه نقدی ،باعث ربوی شدن معامله نمیشود.
سود وزیان طرفین در قراردادهای آتی ،حاصل افزایش یا کاهش قیمتها در بازار و بهعبارت
ّ
دیگر ،حاصل افزایش یا کاهش ارزش حقی است که طرفین بهوسیلۀ قرارداد بهدست
ً
میآورند؛ چراکه افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه در بازار نقدی معموال بر روی قیمت
قراردادهای آتی که مشتقی از آن دارایی پایه است تأثیر میگذارد.
 .1معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.793
 .7طریقالهخان و حبیب احمد ،مدیریت ریسک و بررسى عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالى اسالمى ،ترجمه
محمد مهدی موسوی بیوکی ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق1922 ،ش ،ص.712
 .9همان ،ص .713
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انحراف از فلسفۀ ابداع این قراردادها :گفته شده است که قراردادهای آتی از فلسفۀ
ابداع خود که پوشش ریسک میباشد منحرف شده و به ابزاری برای بورسبازی و کسب
سود برای بورسبازان تبدیل شده است 1.همانطور که روشن است ،این اشکال مربوط به
سوءاستفاده از این قرارداد است و باید حساب یک ابزار را از سوءاستفاده از آن جدا کرد.
اینکه قراردادهای آتی از هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند یا برای احتکار و بورس بازی آنها
استفاده میشود ،نمیتواند دلیلی بر بطالن آن باشد .این امری است که ممکن است در مورد
ّ
سایر عقود هم اتفاق بیفتد .چنین سوءاستفادههایی با استفاده از ابزارهای دیگر هم صورت
میگیرد .همان طور که در برخی شرایط ،محتکران با استفاده از عقود سنتی مثل بیع ،برخی
کاالها را خریده و احتکار میکنند و موجب بحرانهای بزرگی در اقتصاد میشوند .این
سبب نمیشود که عقد بیع دچار اشکال شود .پس باید کاری کرد که زمینۀ سوءاستفاده به
ّ
حداقل برسد .دولتها باید با وضع ّ
مقررات و نظارت دقیق جلوی این سوءاستفادهها را
بگیرند تا معاملهگران بتوانند اهداف مشروع خود را در بازار دنبال کنند 7.ایرادات دیگری نیز

مطرح شده است از جمله اینکه کسب سود از طریق این قراردادها مصداق اکل مال به
باطل است 9.در پاسخ باید گفت که سبب اکل مال عقد معتبری است که با تراضی طرفین
قرارداد صورت گرفته است .این ایراد مصادره به مطلوب است .یعنی زمانی میتوان این
اشکال را پذیرفت که قرارداد آتی یک معاملۀ صحیح محسوب نشود که چنین نیست.
ً
ّ
مشروعیت قراردادهای آتی :مثال گفته شده است که این قراردادها یا
دالیل موافقان

دستکم برخی از اشکال آن صحیح یا قابل تصحیح هستند 4،چراکه در حقوق امروزی،
ّ
 .1عصمت پاشا« ،فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی صالح آبادی ،اقتصاد
اسالمى ،ص.193
 .7معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.772
 .9همان ،ص.743
 .4رضایی« ،اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه» ،فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع) ،ص.64

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 63/

اصل آزادی قراردادی یک اصل پذیرفته شده میباشد .هر قراردادی که به شکلی یک غرض
مشروع را برآورده کند و شرایط صحت معامالت را هم داشته باشد ،معتبر تلقی میشود.
اشخاص می توانند قرارداد را با هر عنوان که مایل باشند ،منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به
دلخواه ّ
معین کنند .حدود این آزادی اراده نیز محدود به قانون ،نظم عمومی و اخالق حسنه
است .در فقه نیز نظریه حصری بودن الگوی معامالت که در زمانهای گذشته طرفداران
زیادی داشته است ،امروزه چندان مورد ّ
توجه نیست 1و هر قرارداد عقالیی که به ارادهی
طرفین انشاء شود و دلیلی بر فساد آن وجود نداشته باشد ،معتبر و الزم االوفاء دانسته

میشود 7.چنین پیشرفتی اختصاص به فقه ندارد و اکثر نظامهای معتبر حقوقی از
سختگیریهای خود در باب قراردادهای جدیدی که برحسب ضرورت باید وارد نظام
حقوقی بشود کاستهاند .برای مثال در حقوق رم هم ،قراردادها برای اینکه اثر حقوقی داشته
باشند باید در قالب یکی از اشکال پذیرفته شده درمیآمدند و ازهمینرو قرارداد جدید،
صحیح محسوب نمیشد .اما قانون مدنی فرانسه با آنکه تحت تأثیر حقوق رم بوده است ،از
ّ
ّ
این محدودیت عبور کرده و بسیاری این امر را یک موفقیت برای حقوق فرانسه تلقی

کردهاند 9.در خالل دهههای گذشته و در اثر پیشرفتهای بشری و دگرگونی و تنوع نیازها،
عقود بسیاری تحت عنوان «عقود مخترعه» یا «مستحدثه» مطرح شدهاند که در زمان تشریع
صحت ،حکم به اعتبار و ّ
وجود نداشتهاند و بر مبنای اصل ّ
صحت آنها شده است .مانند
ّ
مؤلف و ّ
مصنف 4.این اصل شامل قراردادهای آتی
عقد بیمه ،سرقفلی ،اسناد تجاری و حق
ُ
ُ
ُ
َ َ
َ
أوف ُوا ب ُ
العقود»ُ « ،
ؤم ُنون ِعند ش ُرو ِط ِهم» و « ِتجاره عن
الم
ِ
ِ
هم میشود .عمومات فقه از قبیل « ِ
 .1شهیدی ،قرارداد تشکیل بیع ،ص.73
 .7روحانی ،پیشین ،ص.52
 .9وایت تیکر ،سیمون ،اصول قراردادها در حقوق فرانسه ،ترجمه دکتر حسن ره پیک ،تهران ،نشر خرسندی،
1925ش ،صص 75و.76
 .4روحانی ،پیشین.
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َ
تراض» هم همین نظر را تأیید میکند .روش شارع نیز در باب معامالت ،روش امضایی
متنوع جامعه ّ
است .شارع به نیازهای ّ
توجه داشته و معامالتی که نیازهای معقول جامعه را
ً
برآورده میسازند عموما تأیید شدهاند .همچنین باید به ضرورت استفاده از این قراردادها
ّ
توجه کرد؛ چنانکه ضرورت تأمین نقدینگی برای تولیدکنندگان و بهخصوص کشاورزان بوده
است که مبنای جواز بیع سلف قرار گرفته واال بیع مالی که موجود نیست در اصل مجاز
نمیباشد .بنای عقال و سیرۀ قطعی عقالیی هم دلیل دیگری است که میتوان بر اعتبار این
قراردادها اقامه کرد .چراکه بنای عقال اختصاص به مسلمانان ندارد 1.نوسانات نامطلوب

قیمتها موجب از بین رفتن بخشی از دارایی میباشد و از نظر عقال باید برای مقابله با
چنین ریسکی ،چاره اندیشی کرد و به دنبال ابزارهای این کار بود .یکی از این ابزارها که در
بسیاری از کشورها مورد استفاده واقع میشود قراردادهای آتی است .از سوی دیگر گفتیم که
عقود اسالمی هدف پوشش ریسک را برآورده نمیسازد.
حتی گفته شده است که حقوق اسالم در حوزۀ قراردادها ،یک مکانیزم مؤثر در زمینۀ
پوشش ریسک فراهم نمیکند .باال رفتن قیمت کاالها و ارزها یک پدیدۀ مدرن است،
درحالی که استفاده از بیع سلم ،استصناع ،و بیع نسیه که از سوی برخی برای استفاده بهجای
قراردادهای آتی پیشنهاد شده است؛ عالوهبر هزینههایی که دارد ،فقط جزیی از اهداف را

7

برآورده میسازد؛ به این خاطر که این قراردادها برای پوشش ریسک طراحی نشدهاند.
ّ
استدالل دیگری که از سوی محققان مسلمان برای تأیید قراردادهای آتی مطرح شده است،

بر این مبنا است که محافظت از دارایی ،یکی از مقاصد شریعت بهشمار میرود و کوتاهی
در حفاظت از دارایی در برابر خطر (ریسک) از نگاه شرع ،قابل سرزنش میباشد 9.بنابراین

استفاده از قراردادهای آتی بهعنوان ابزاری برای تحقق یکی از مقاصد شریعت ،قابل دفاع
 .1محقق داماد ،سیدمصطفی ،قواعد فقه (بخش مدنى) ،تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی1922 ،ش ،ص.133
2. Mohammad bashim kamali, op, cil, p.24.
3. Ibid, p.25.

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 21/

می باشد .گفته شده نگاه منفی فقها (بیشتر اهل سنت) ناشی از پیچیدگی قراردادهای آتی و
عدم آشنایی درست آنان با این ابزار مدرن بوده است.

ً
در پاسخ باید گفت حقیقت این است که این قراردادها باطل میباشند .چون تقریبا

صددرصد موارد به تأدیه منجر نمیشود و همۀ کسانی که نسبت به خرید یا فروش این
قراردادها اقدام میکنند ،از این امر آگاهی کامل دارند .بنابراین معامله جنبۀ صوری پیدا
می کند و درنتیجه ارکان معامله از این جهت دچار اشکال است .طرفین معامله به امری
اقدام می کنند که قصد آن را ندارند و تنها هدف آنان این است که با دادن و گرفتن
ً
مابه ّ
التفاوت قیمتها معامله را تسویه کنندّ .اما همانطور که قبال اشاره شده میتوان از
طریق عقد صلح ،بیشتر موارد را تصحیح کرد و از این طریق مشکالت زیادی را که در
مبادالت وجود دارد حل کرد و ابزار الزم را در اختیار ّفعاالن اقتصادی قرار داد .به این ترتیب
میتوان به نیازهای واقعی تولیدکنندگان و مبادلهکنندگانی که وجودشان موجب رونق
اقتصادی است پاسخ گفت.

1

قرارداد آتی شاخص سهام
آنچه تاکنون به بررسی آن پرداخته شد قراردادهای آتی یکسان و استاندارد شده مبتنیبر کاال
بود .با توجه به اینکه اخباری مبنیبر انتشار قراردادهای آتی شاخص در بورس اوراق بهادار
منتشر شده (مصاحبۀ مدیر تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران به نقل از سایت شرکت
بورس) و گویا اقدامات عملی نیز در این زمینه انجام شده است ،در این بخش به بررسی
این اوراق میپردازیم .چیزی که قرارداد آتی شاخص سهام را از قرارداد آتی متمایز میکند،
مبتنی بودن آن بر شاخص سهام است (برخالف قرارداد آتی کاالیی که از یک کاال مشتق
شده است) .در مباحث پیشین به مسائلی که در مورد این دو نوع قرارداد مشترک است
 .1معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.752
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پرداخته شد؛ اما در این مبحث به بررسی فقهی قرارداد آتی شاخص سهام میپردازیم؛
شاخص سهام برآیند وضع کلی بازار است و حرکت قیمت سهام در بازار را بهصورت ّ
کمی
ّ
نشان میدهد .اگر حرکت کلی بازار مثبت باشد شاخص مثبت و درغیر این صورت منفی
خواهد بود .قرارداد آتی شاخص سهام قراردادی است که خریدار و فروشنده ّ
متعهد میشوند
ّ
مشخص و در تاریخ ّ
که تعداد واحد ّ
معینی با یکدیگر معامله
معینی از شاخص را در قیمت
کنند .دربارۀ حکم شرعی قرارداد آتی شاخص سهام ،اندیشندان اسالمی نظرات مختلفی
دارند ،اما همگی بر غیرشرعی بودن آن اتفاق نظر دارند:
 .9شیخ محمد القری میگوید :قراردادهای آتی شاخص سهام مشابه قمار است و
روشن است که قماربازی ّ
محرک اساسی این معامله است .2 1.علی محیالدین قرهداغی نیز
این نوع قراردادها را قمار دانسته و جایز نمیداند .3 7.برخی دیگر نیز با سه دلیل صحت این

قراردادها را رد میکنند :الف .عدم قدرت بر تسلیم مورد معامله ،موجب غرری بودن معامله
میشود؛ در قرارداد آتی شاخص سهام ،شاخص ّ
قابلیت تحویل فیزیکی ندارد و در زمرۀ
معامالت غرری دستهبندی میشود.ب .حکم اکل مال به باطل در اینجا مصداق مییابد،
ً
زیرا صرفا معامله با پیشبینی وضع آینده صورت میگیرد و هرکدام از طرفین که پیشبینی
درستی از وضع آینده ارائه دهد در این صورت برنده شده و طرف دیگر بازنده خواهد بود،
لذا کسی که پیشبینی وی غلط باشد باید زیان ناشی از غلط بودن پیشبینی را به طرف دیگر
پرداخت کند و این مصداق اکل مال به باطل است و دارا شدن بالجهت و غیرعادالنه و
نامشروع است.ج .بهعلت شباهت این نوع معامالت با معامالت قماری و بازنده بودن یک
طرف و سود بردن طرف دیگر به همان اندازه و عدم توجه به دارایی پایه (دارایی موهومی که
9
ّ
مالیت ندارد) ،معامله قماری و باطل است.
 .1مجمع الفقه االسالمی ،العدد السادس ،ص.1476
 .7همان ،العدد السابع ،ص.122
 .9صالحآبادی ،امکانسنجى راهاندازی بازار آتى سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،ص.131

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 29/

 .2از طرفی عدهای دیگر معتقدند که صرف مشابهت با قمار موجب حرمت و بطالن
یک معامله نمی شود ،زیرا با استفاده از همان قیاس منهی در فقه شیعی است .اما آنها دلیل
بطالن چنین معامالتی را عدم تأدیه  900درصد موارد این قراردادها با آگاهی کامل
خریداران و فروشندگان نسبت به این موضوع و درنتیجه جنبه صوری پیداکردن آن میدانند و
بیان مینماید که در نتیجۀ صوری شدن معامله ،ارکان آن دچار اختالل میشود و طرفین به
امری اقدام می کنند که قصد آن را ندارند و تنها هدف آنان این است که با دادن مابهالتفاوت
قیمتها معامله را تسویه کنند.

1

نتیجه
قراردادهای آتی یکی از ابزارهای نوین در بازارهای مالی دنیا بهشمار میرود که برای پوشش
ریسک ناشی از نوسانات قیمت بهوجود آمد .قرارداد آتی از پیچیدگی خاصی برخوردار
است که در بازارهای مالی مقاصد مختلفی را دنبال میکند بهطوریکه قراردادهای سنتی و
معین در فقه نمیتوانند چنین نقشی را بهطور کامل ایفا کنند اگر چه معامالت مشابهی مانند
بیع سلف به قراردادهای آتی بسیار نزدیک هستند ولیکن خالء چنین معامالتی در بازارهای
مالی همچنان احساس میشد .راجع به مشروعیت و صحت این قراردادهای محققان
اسالمی و حقوقدانان نظرات مختلفی دادهاند .عدهای براین باورند که استفاده از این ابزارها
مغایر با موازین فقهی است و قراردادهایی نظیر بیع سلف ،استصناع و جعاله جایگزین
مناسبی برای این قراردادها میباشند .در مقابل عدهای دیگر استدالل کردهاند که مطابق
اصل آزادی قراردادها ،هر قراردادی به شرط داشتن شرایط صحت معامالت ،معتبر است
مگر آن که دلیلی برای بطالن آن وجود داشته باشد .حضرت امام خمینی (قدس سره) نیز با
استناد به آیۀ (احل الله البیع) قائل به این نظریه بوده و درصورت عدم وجود مخالفت شروط
 .1معصومینیا ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،ص.752
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صحت عقد ،هر نوع عقدی صحیح است .طرفداران عدم مشروعیت این قراردادها ،دالیلی
نیز اقامه کردهاند که از آن جمله میتوان به فقدان قصد ،غرری بودن ،بطالن بیع کالی به
کالی ،قمار ،ربوی بودن ،دور شدن از فلسفه ابداع اشاره کرده که هیچ یک قابل اثبات
نیست .محققان قراردادهای آتی را در قالبهای عقود معین مورد بررسی قراردادهاند از قبیل
شرط ابتدایی ،بیع سلف ،بیع کالی به کالی ،تعهد به بیع ،جعاله ،استصناع ،صلح ،بیع
عربون و  ...بررسی کردهاند .دقت در ماهیت و آثار قراردادهای آتی و ویژگیهایی نظیر لزوم
پرداخت ودیعه ،عملیات تعدیل وجوه ،نقش بورس و اتاق پایاپای و اتاق تسویه در این
قراردادها ،تشریفاتی بودن و استاندارد بودن آنها و روشهای خاص برای سقوط تعهدات قبل
از سررسید نشاندهندۀ آن است که این قراردادها تفاوت عمدهای با قالبهای پیشنهادی
دارند و در این قالبها قابل تبیین نیستند.
درنتیجه باید آنها را قراردادهایی جدید و مستقل بهشمار آورد و از نظر حقوق ایران
قراردادهای آتی را میتوان ازجمله مصادیق مادۀ  90قانون مدنی محسوب کرد .عالوهبر لزوم
وجود شرایط عمومی صحت معامالت در قراردادهای آتی ،چند شرط که اختصاص به این
قراردادها دارد نیز برای تشکیل این قراردادها الزم و ضروری است از قبیل پرداخت ودیعه،
لزوم انجام معامله در بورسهای رسمی و  ...قراردادهای آتی در زمرۀ عقود الزم ،تشریفاتی
و عهدی قرارداد و از حیث آثار ،این قراردادها طرفین را به تکمیل وجه ودیعه و نیز تعدیل
وجوه براساس تغییرات قیمت ملزم میکند .به این ترتیب این قرارداد در قالب عقدی مستقل
و با رعایت سایر موازین شرعی ،صحیح بوده و بهعنوان یک قرارداد خاص میتواند در
بورس اوراق بهادار مورد استفاده واقع شوند.

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 25/
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صنعت و معدن9383 ،ش.
تفضلی ،فریدون ،اقتصاد کالن ،تهران ،نی9378 ،ش.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ارث ،چ ،2تهران ،گنج دانش9375 ،ش.
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همو ،تأثیر اراده در حقوق مدنى ،تهران ،بینا9320 ،ش.
همو ،حقوق تعهدات ،چاپ سوم ،تهران ،گنج دانش9328 ،ش.
همو ،دایرة المعارف حقوق مدنى و تجارت ،چ ،9تهران ،مشعل آزادی9338 ،ش.
همو ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،چ ،9تهران ،گنج دانش9378 ،ش.
جمشیدی ،ابوالقاسم ،بازار سرمایه ،تهران ،رسا9382 ،ش.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ،الصحاح ـ تاجر اللغه و صحاح العربیه ،چاپ اول ،بیروت ،لبنان،
دارالعلم9290 ،ق ،ج ،2ص ،718فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چ ،2قم ،نشر هجرت،
ج 9290 ،2ق.
جهانخانی ،علی ،پارساییان ،علی ،بورس اوراق بهادار ،چ ،9تهران ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران9375 ،ش.
همو ،فرهنگ اصطالحات مالى ،چ ،9تهران ،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،تهران،
9375ش.
حسینزاده ،جواد و شیروی ،عبدالحسین« ،بررسی فقهی و حقوی قرارداد اختیار معامله» ،تهران،
پژهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،مجله علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمى ،شماره9381 ،27ش.
حسینی چالشتری ،محسن ،امکانسنجى طراحى قراردادهای آتى در نظام مالى اسالم ،پایاننامه
کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،بهمن .9371
حسینی ،سیدمحمد« ،قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن» ،دو فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات
اقتصاد اسالمى ،سال دوم ،شماره اول ـ پاییز و زمستان .9388
درخشان ،مسعود ،مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت ،چ ،9تهران ،موسسه مطالعات
بینالمللی انرژی9383 ،ش.
راعی ،رضا و سعیدی ،علی ،مبانى مهندسى مالى و مدیریت ریسک ،تهران ،سمت ،چ9387 ،3ش.
رشیدی ،مهدی ،بانکداری بینالمللى ،1مؤسسه عالی بانکداری ایران بانک مرکزی ،چ9383 ،2ش.
رضایی ،مجید« ،اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه» ،فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)،
شماره 9382 ،25ش.
رفیعی ،محمدتقی ،مطالعه تطبیقى مفهوم غرر در معامالت ،چ ،9قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات قم،
9378ش.
ریاضت ،فرهاد« ،بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه» ،فصلنامه تخصصی اقتصاد اسالمى ،شماره ،99

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 22/
پاییز .9382
همو« ،مهندسی مالی و کاربرد آمن در بازار سرمایه اسالمی» ،تهران ،مجله حسابدار ،شماره .928
زهتابیان ،مصطفی و پیره ،مجید« ،قرارداد آتی» ،ماهنامه بورس ،شماره  ،71بخش اول9387 ،ش.
ستوده تهرانی ،حسن ،حقوق تجارت ،چ ،9تهران ،نشر دادگستر9372 ،ش.
سرآبادانی ،غالمرضا ،نگرش اسالم به فعالیت بازار بورس اوراق بهادار ،پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه مفید9371 ،ش.
سروش ،ابوذر و صادقی ،محسن« ،مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی
اقتصاد اسالمى ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،شماره9381 ،27ش.
سلطانینژاد ،هدایتاالله« ،بررسی اعتبار بیع کالی به کالی در حقوق ایران و منابع فقهی» ،نامه مفید،
شماره  ،1تابستان .9375
سویلم ،سامی ابراهیم ،پوشش ریسک ،محمدمهدی عسکری و همکاران ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام
صادق ،چ9381 ،9ش.
سیمایی صراف ،حسین ،شرط ضمنى ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی ،پژوهشکده فقه و حقوق،
چ9380 ،9ش.
شایان آرانی ،شاهین« ،مدیریت ریسک و بانکداری اسالمی غیردولتی» ،مجموعه سخنرانىها و مقاالت
دوازدهمین همایش بانکداری اسالمى ،تهران ،مؤسسه عالی بانکداری ایران ،چ 9380،9ش.
شهرآبادی ،ابوالفضل « ،حق تقدم خرید و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام عادی» ،تهران ،مجله
حسابدار ،شماره9377 ،927ش.
شهیدی ،مهدی ،آثار قراردادها و تعهدات ،چ ،3تهران ،مجد9382 ،ش.
همو ،تشکیل قراردادها و تعهدات ،چ ،1تهران ،انتشارات مجد ،جلد اول9381 ،ش.
همو ،قرارداد تشکیل بیع ،چ ،9تهران ،مجموعه مقاالت حقوقی ،نشر مجد9385 ،ش.
شیوا ،رضا و میکائلپور ،حسین« ،مدیریت ریسک در حوزه بانکداری» ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت
چهارهمین همایش بانکداری اسالمى ،تهران ،موسسه عالی بانکداری ایران ،چ9382 ،9ش.
صادقی نشاط ،امیر« ،بیع کالی به کالی» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران،
شماره ،27بهار .9371
صالحآبادی ،علی ،امکانسنجى راهاندازی بازار آتى سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،پایاننامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تابستان .9389
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صیقلی ،محسن ،کنعانی مقدم ،حسین« ،بررسی قراردادهای تاخت و آتیها بهعنوان ابزارهای تأمین مالی
جدید مطابق با عقود اسالمی و حقوق مدنی ایران» ،مجموعه مقاالت کنفرانس بینالمللى توسعه
نظام تامین مالى در ایران9388 ،ش.
طاهری ،حبیبالله ،حقوق مدنى ،قم ،انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چ،2
9298ق.
طاهری ،محمد« ،قرارداد آتی دیروز تا امروز» ،روزنامه شرق 99 ،بهمن .9382
طریقالهخان و حبیب احمد ،مدیریت ریسک و بررسى عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالى
اسالمى ،ترجمه محمد مهدی موسوی بیوکی ،چ ،9تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق9387 ،ش.
طوسی ،ابوجعفر محمدبن حسن ،المبسوط ،چ ،9قم ،نشر اسالمی ،ج9225 ،2ق.
ّ
عصمت پاشا ،عبیدالله« ،فلسفه و سیر تکاملی ابزارهای مالی مشتقه و دیدگاههای فقهی» ،ترجمه علی
صالح آبادی ،مجله علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمى ،شماره ،1تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.
فبوزی ،فرانک و همکاران ،مبانى بازارها و نهادهای مالى ،ترجمه حسین عبده تبریزی ،تهران ،نیل ،چ،9
ج9371 ،9ش.
فرهنگ ،منوچهر ،فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی ،چ ،9تهران ،نشر البرز9379 ،ش.
فطانت ،محمد و آقاپور ،ابراهیم ،اوراق اختیار معامله در بازار سرمایه ،تهران ،موسسه تحقیقات پولی و
بانکی پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،چ9380 ،9ش.
قنواتی ،جلیل« ،مطالعه تطبیقی زمان انتقال ملکیت در عقد بیع» ،اندیشههای حقوقى ،شماره ،5
9382ش.
قنواتی ،جلیل ،وحدتی شبیری ،سیدحسن ،عبدی پور ،ابراهیم ،حقوق قراردادها در فقه امامیه ،چ،9
تهران ،سمت9371 ،ش.
کلباسی ،ناهید ،موضوعاتى در پول و بانک ،تهران ،رسا ،چ9385 ،9ش.
کهزادی ،نوروز« ،مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک» ،مجموعه سخنرانیها و مقاالت چهارهمین
همایش بانکداری اسالمى ،تهران ،موسسه عالی بانکداری ایران ،چ9382 ،9ش.
کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنى ،ایقاع ،چ ،3تهران ،نشر میزان ،بهار .9382
همو ،عقود معین ،چ ،90تهران ،شرکت سهامی انتشار ،ج9387 ،9ش.
همو ،قواعد عمومى قراردادها ،چ ،7تهران ،شرکت سهامی انتشار9385 ،ش.

قراردادهای ّ
(مؤجل) آتی در بورس اوراق بهادار 23/
گروه مؤلفان ،فرهنگ حقوقى مجد ،چ ،1تهران ،انتشارات مجد9388 ،ش.
گلریز ،حسن ،بورس اوراق بهادار ،چ ،9تهران ،انتشارات امیرکبیر9372 ،ش.
همو ،فرهنگ توصیفى اصطالحات پولى ،بانکداری و مالیه بینالمللی ،چ  ،9تهران ،پژوهشکده پولی و
بانکی9380 ،ش.
لطیفیان ،حسین ،قولنامه ،ماهیت حقوقى و آثار آن ،چ ،2تهران ،روزنامه رسمی9379 ،ش.
لیارد ،ار و والترز ،تئوری اقتصاد خرد ،ترجمه عباس شاکری ،تهران ،نی ،چ9377 ،9ش.
مؤمن قمی ،محمد« ،استصناع» ،مجله فقه اهل بیت ،شماره 99و  ،92پاییز و زمستان 9371ش.
محقق داماد ،سیدمصطفی ،قواعد فقه (بخش مدنى) ،چ ،91تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی9388 ،ش.
مرادی ،مهدی« ،اوراق اختیار معامله ،قراردادهای تحویل آتی و قراردادهای اسالمی مشابه با آنها»،
دانش و توسعه ،دانشگاه فردوسی مشهد ،شماره 9381 ،29ش.
مصباحی مقدم ،غالمرضا و صفری ،محمد« ،بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزههای
اسالمی» ،فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمى ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
ش9388 ،31ش.
معاونت پژوهشی (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی) ،بررسى قراردادهای آتى از منظر شرعى،
فروردین .9319
معصومینیا ،غالمعلی و بهاروندی ،احمد« ،بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک داراییهای
ارزی» ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،مجله علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمى ،ش،39
9387ش.
معصومینیا ،غالمعلی ،بررسى فقهى واقتصادی ابزارهای مشتقه ،چ ،2تهران ،انتشارات پژوهشکده
فرهنگ و اندیشهی اسالمی9381 ،ش.
مکی عاملی ،شمسالدین محمد (شهید اول) ،دروس الشرعیه فى فقه االمامیه ،چ ،9قم ،مؤسسه
نشراسالمی ،ج9292 ،3ق.
همو ،لمعه الدمشقیه ،ترجمه و تبیین محسن غرویان ،علی شیروانی ،چ ،39قم ،دارالفکر9381 ،ش.
موسوی خمینی ،روحالله ،کتاب البیع ،قم ،مطبعه مهر ج  ،9بیتا.
موسویان ،سیدعباس و موسوی بیوکی ،سیدمحمدمهدی« ،بررسی امکان استفاده ازسوآپ بازده کل
جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسالمی» ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
مجله علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسالمى ،ش9381 ،37ش.
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موسویان ،سیدعباس ،ابزارهای مالى اسالمى (صکوک) ،چ ،2تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی9387 ،ش.
میشکین ،فریدریک .اس ،اقتصاد پول ،بانکداری و بازارهای مالى ،ترجمه احمد شیبانی ،تهران ،دانشگاه
امام صادق (ع) ،چ 9310 ،9ش.
نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فى شرح شرایع االسالم ،چ ،7بیروت ،داراحیاء التراث العربی،
ج.22
نراقی ،مولی احمد ،عوائد االیام فى بیان قواعد االحکام ،چ ،9قم ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،
9297ق.
ّ
نیازی ،مهدی« ،مروری بر ریسک فعالیتهای بانکی و راهکارها» ،مجله بانک و اقتصاد ،ش،12
9382ش.
وایت تیکر ،سیمون ،اصول قراردادها در حقوق فرانسه ،ترجمه دکتر حسن ره پیک ،چ ،9تهران ،نشر
خرسندی9385 ،ش.
ویلیامز ،چستر آرتور و هاینز ،ریچارد ،مدیریت ریسک ،داور ونوس و حجتالله گودرزی ،تهران ،نگاه
دانش ،چ 9382 ،9ش.
هاشمی شاهرودی ،سیدمحمود« ،استصناع» ،مجله فقه اهل بیت ،شماره  91و.9378 ،20
هال ،جان ،مترجم صالحآبادی ،علی ،سیاح ،سجاد ،مبانى مهندسى مالى و مدیریت ریسک ،چ ،9تهران،
رایانه تدبیر پرداز9382 ،ش.
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