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Abstract
Oil futures contracts make it possible for all market participants to remain safe against the crude oil price fluctuations.
Islamic Republic of Iran needs to import oil futures contracts to energy exchange for two reasons: First, its national income
is highly dependent on crude oil price and instability in oil price leads to unstable economic situation. Second, Oil futures
markets provide necessary instruments to reduce risk of oil deals, reduce volatility, increase flexibility and provide broader
commercial dimensions to refiners and other buyers of petroleum and related industries. But now, exchange energy, due to
jurisprudential constraints, is not able to use this powerful instrument of hedging risk, and this is incompatible with the
implementation of economic resistance and resilience policies .This study analyzes financial nature of oil futures contracts
and investigates the intend of the parties to the contract and shows that oil futures contracts are not, in any way, type of
selling or obligation to selling because the acquisition and consequently delivery of asset are not intended by parties.
Therefore, all of those jurisprudential obstacles are wrong about these contracts and are caused by the poor in recognizing
the issue.
Keywords: Oil futures contracts, futures contracts, derivatives, risk management.
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چکيده
 جمهوري.قراردادهاي آتی نفت این امکان را براي کلیّۀ مشارکتکنندگان بازار فراهم میکند تا از نوسانهاي قیمتی نفت خام مصون بمانند
 درآمد کشور وابستگی شدیدي به قیمت نفت دارد،ً اوال:اسالمی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهاي آتی نفت به بورس انرژي نیاز مبرم دارد
 ابزارهاي الزم را براي کاهش ریسك معامالت، بازارهاي آتی نفت،ً دوما.و بیثباتی قیمت نفت به ناپایداري وضعیت اقتصادي منجر میشود
 افزایش انعطافپذیري و فراهمکردن ابعاد وسیعتر تجاري براي پاالیشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابستۀ آن، کاهش بیثباتی،نفتی
 از این ابزار قدرتمند پوشش ریسك نمیتواند استفاده کند و این مسأله با، بهدلیل موانع شرعی، بورس انرژي،فراهم میکند؛ اما در حال حاضر
 این پژوهش با واکاوي ماهیت مالی قرارداد آتی نفت و با بررسی متعلَق اصلی ارادۀ دو طرف.اجراي سیاستهاي اقتصاد مقاومتی منافات دارد
 مقصود معاملهگران نیست؛ بنابراین شبهات،قرارداد نشان میدهد قراردادهاي آتی به هیچ وجه از سنخ بیع نیست؛ زیرا تملیك و تحویل دارایی
.شرعی مطرحشده از اساس با این قراردادها برخورد نمیکند و طرح آنها ناشی از ضعف در موضوعشناسی بوده است
. مدیریت ریسك، قراردادهاي آتی نفت، قراردادهاي آتی، ابزارهاي مشتقه:واژههای کليدی

. این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري رشتۀ مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز در دانشگاه امام صادق (ع) است7

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
7

0

قرارداد آتی که یکی از انواع مشتقات مالی است،
صووورت کاموولشوودۀ قوورارداد سوولف 9اسووت و فق و در

حاضر ،بورس انرژي ،بهدلیل موانع شرعی ،از ایون ابوزار
قدرتمند پوشش ریسك نمیتواند استفاده کند.

بورسهاي رسمی معامله میشود .مهمترین کارکرد این

این پژوهش با واکواوي ماهیوت موالی قورارداد آتوی

ابزار جدید موالی ،پوشوش ریسوك نوسوانهواي قیموت

نفت ،راه را براي تحلیل فقهی صحیح هموار مویکنود و

داراییهاي مختلف اسوت .قراردادهواي آتوی نفوت ایون

نشان میدهد شبهات فقهوی واردشوده بور ایون قورارداد،

امکووان را بووراي کلیّ وۀ مشووارکتکننوودگان بووازار فووراهم

همگی ناشی از ضعف در موضوعشناسی بوده است.

میکند تا از نوسانهاي قیمتی نفت خوام مصوون بماننود.
جمهوري اسالمی ایران به دو دلیل به ورود قراردادهواي

مبانی نظری پژوهش

آتی نفت به بورس انرژي نیواز مبورم دارد :اوالً ،درآمود

قرارداد آتی ،قراردادي است کوه دارنودۀ آن متعهود

کشور ،وابستگی شدیدي به قیمت نفت دارد و بیثبواتی

میشود دارایی موضوع قرارداد یعنی دارایی پایوه را کوه

قیمووت نفووت بووه ناپایووداري وضووعیت اقتصووادي منجوور

کاال یا ارز یا اوراق بهادار است ،در تاریخ مشخصوی در

میشود؛ به ویژه اینکه مدتی اسوت امریکوا بوه دنبوال آن

آتی بخرد یا بفروشد .وقتی شخصی در قرارداد آتوی بوه

است که با اسوتفاده از اهورم قیموت نفوت ،فشوارها را بور

خرید دارایی پایه اقدام کند ،دراصطالح گفته مویشوود

کشور افزایش دهود .دومواً ،بازارهواي آتوی نفوت بوراي

«موقعیووت تعهوودي خریوود» 4دارد و وقتووی شخصووی در

ایجاد وسویلهاي بوراي کواهش ریسوك معوامالت نفتوی،

قوورارداد آتووی بووه فووروش دارایووی پایووه اقوودام کنوود،
5

کاهش بی ثباتی ،افزایش انعطاف پذیري و فوراهمکوردن

دراصطالح گفتوه مویشوود «موقعیوت تعهودي فوروش»

ابعاد وسیعتر تجاري براي نفوت و صونایع وابسوتۀ آن بوه

دارد [ .]1بورس در این قرارداد ،کمیت ،کیفیوت ،زموان

وجود آمده است و ابزارهاي الزم را بوراي مبادلوه میوان

و مکان تحویل دارایی را مشخص کورده اسوت .مقوادیر

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان ،پاالیشوگران و دالالن

استاندارد قابل معامله بوراي هور نووع دارایوی در بوورس

فراهم مویکنود .در ایون بازارهوا ،تضومین الزم و کوافی

متفوواوت اسووت؛ مو الً« ،انوودازۀ قوورارداد» نفووت خووام در

براي اجراي عملیات و بیمه بوراي جلووگیري از ضورر و

بورسهاي نفت به معنوی  7222بشوکه نفوت خوام اسوت

خطر ورشکسوتگی فوراهم مویشوود و ریسوك ناشوی از

(به اندازۀ قرارداد در بوورس Lot ،نیوز گفتوه مویشوود).

نوسانهاي قیمت در این بازارها از بین میرود؛ بنوابراین

تمام خصوصیات کمّوی و کیفوی ایون قراردادهوا بوهجوز

در راسووتاي اجووراي سیاسووتهوواي اقتصوواد مقووواومتی

قیمت یکسان است که آن نیز در فضواي رقوابتی بوورس

ضرورت دارد از ابزارهایی استفاده شود که کشور را در

مشخص مویشوود .علوت اسوتانداردکردن قراردادهوا در

برابوور کوواهش قیمووت نفووت بیمووه موویکنوود؛ امووا در حووال

بازار آتی این است که آنها را بتوان بوا یکودیگر معاملوه
کرد.

1. Futures Contract
2. Financial Derivatives
3. Forward Contract

4. Long Position
5. Short Position
6. Contract Size
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یکی از مسائل مهمی که دربوارۀ قوراردادهواي آتوی

میشود دارایی را بوه کسوی تحویول دهود کوه موقعیوت

وجود دارد ،بیاطمینانی از اجراي تعهد توس دو طرف

تعهوودي خری ود دارد و قیمووت را بووه کس وی بپووردازد کووه

معامله است .براي رسیدن بوه ایون اطمینوان کوه قورارداد

موقعیت تعهدي فروش دارد؛ از اینرو ،معاملوهگوران در

7

بازار آتی با اطمینوان بیشوتري معاملوه مویکننود و بودون

طراحی شده است .وظیفۀ این اتاق ،تضمین تعهودات دو

توجه به وضعیت اعتباري طرف مقابل ،قورارداد آتوی را

طرف معامله اسوت .ایون اتواق وظیفوۀ تسوویه و پایاپواي

خرید و فروش میکنند [.]1

آتی حتماً در سررسید معامله مویشوود« ،اتواق پایاپواي»

قرارداد آتی را نیوز بور عهوده دارد کوه در مبحوج وجوه

تنها ریسکی که اتواق پایاپواي بوا آن روبوهرو اسوت،

تضمین به آن اشاره خواهد شد .اتاق پایاپاي یا در خوود

نکول (پیمانشکنی) یکی از دو طورف معاملوه اسوت؛ از

بورس قرار دارد یوا سوازمانی موالی در خوارج از بوورس

اینرو ،معاملهگران در بازار آتی عالوه بر کارمزدي کوه

است که در ارتباط با فعالیتهاي بورس عمل مویکنود.

به اتاق میپردازند ،موظف هستند یك «وجوه تضومین»

0

روال کووار ای ون اتوواق بوودین صووورت اسووت کووه وقت وی

در «حساب عملیاتی»( 9حساب بانکی مشوتري کوه اتواق

معامله گران بهعنووان خریودار و فروشونده ،معاملوۀ آتوی

پایاپاي براي تسویۀ وجوه استفاده مویکنود) نوزد بوورس

انجووام دادنوود ،جزئیووات ایوون معاملووه در سیسووتم ثبووت

بگذارند؛ زیرا احتمال نکول براي هر دو طورف قورارداد

معووامالت بووورس وارد م ویشووود .از ای ون بووه بعوود ،اتوواق

آتی وجود دارد و هر دو باید وجه تضمین داشته باشوند.

پایاپوواي وارد عموول موویشووود و نقووش خری ودار را بووراي

سعی بر این است که مبلغ این وجوه تضومین بوهصوورت

فروشوونده و نقووش فروشوونده را بووراي خریودار بوور عهووده

غیرمنطق وی زی واد نباشوود؛ زیوورا تجربووه نشووان داده اسووت

میگیرد .درواقوع ،بعود از ثبوت معاملوه در سیسوتم ثبوت

افزایش مبلغ وجه تضمین موجوب کواهش معوامالت در

معامالت ،اتاق پایاپاي متعهد میشود به خریدار آتی در

بازار آتی است .وجه تضمین خود بر سه نوع است:

تاریخ تحویل ،دارایی مدّنظر را تحویل دهد و دارایی را

 -وجه تضمين اوليه :4وجهوی اسوت کوه بوراي

در تاریخ تحویل از فروشنده مطالبه کنود .اتواق پایاپواي

تضوومین ایفوواي تعهوودات مشووتریان بووراي ایجوواد یووك

بووهطووور مسووتقل ،در مقووام خری ودار ی وا فروشوونده عموول

موقعی وت تعهوودي اخووذ م ویشووود .می وزان ای ون وجووه در

نمیکند؛ بلکه به جاي اینکه خریدار و فروشندۀ قرارداد

مشخصات هر قرارداد آتی تعیین مویشوود .میوزان وجوه

آتی با یکدیگر روبهرو شوند ،اتاق در مقابول خریودار و

تضمین اولیه که اتاق پایاپواي تعیوین مویکنود ،توابعی از

فروشندهاي کوه معاملوهاي را انجوام دادهانود ،بوهترتیوب،

نوسان قیمت دارایی موضوع قرارداد است .بوا توجوه بوه

نقش فروشنده و خریدار را بر عهده مویگیورد؛ بنوابراین

سابقۀ تاریخی نوسوانهواي قیموت ،میوزان وجوه تضومین

معامل وهگووران در بووازار آتووی درنهای وت ،در مقابوول اتوواق

اولیه که در بوورسهواي مختلوف درعمول ،درخواسوت

پایاپاي متعهد هستند نوه در مقابول یکودیگر؛ زیورا اتواق

شده اسوت از حودود  2/7درصود توا  72درصود قیموت

پایاپاي ،ریسوك خریودار را بوراي فروشونده و ریسوك

دارایووی پایووۀ قوورارداد آتووی تغیی ور کوورده اسووت .علووت

فروشنده را براي خریودار بور عهوده مویگیورد و متعهود
1. Legitimacy

2. Margin
3. Margin Account
4. Initial Margin
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کمبودن وجوه تضومین اولیوه آن اسوت کوه سواز و کوار

تضمین اولیوۀ الزم 5222 ،دالر (بوراي یوك قورارداد) و

دیگري به نام عملیات «بهروزرسانی حسوابهوا» وجوود

حداقل وجه تضمین  9522دالر باشد .اگور قیموت آتوی

دارد که مبتنی بر دو نوع وجه تضمین بعدي است.

در پایان روز پنجم می به  7دالر افوزایش یابود ،زموانی

 -2حداقل وجهه تضهمين :7حوداقلی از سوطح

که تصفیه حساب روزانه انجام میشوود 7222 ،دالر (بوه

0

اندازۀ تغییر قیمت ضرب در تعداد بشوکههوا) از حسواب

(موقعیت تعهودي کوه در بوازار معوامالت آتوی ،تصوفیۀ

عملیاتی فروشونده بوه حسواب عملیواتی خریودار منتقول

نهایی نشده است) باید موجود باشد .حداقل موذکور در

میشود؛ بنابراین وجه تضمین فروشنده بوه  4222دالر و

مشخصات هر قرارداد آتی تعیین میشود .هر زموان کوه

وجه تضمین خریدار به  222دالر می رسود (خریودار،

ماندۀ وجه تضمین از حداقل وجه تضومین کمتور شوود،

مبلغ مازاد بر وجه تضمین اولیه را از حسوابش مویتوانود

9

برداشت کند) .اگر قیمت آتی در پایان روز ششم می به

را براي معاملهگر مربوط ارسال میکند و معاملهگر ملزم

 0دالر افزایش یابد 7222 ،دالر دیگر (به انودازۀ تغییور

میشوود وجوه تضومین را توا سوطح وجوه تضومین اولیوه

قیموت نسووبت قیمووت پایوانی روز قبوول ضوورب در تعووداد

افزایش دهد.

بشکه ها) از حساب عملیاتی فروشنده به حساب عملیاتی

وجه تضمین است که براي هور «موقعیوت تعهودي بواز»

بالفاصله اتاق پایاپاي «اخطاریۀ افوزایش وجوه تضومین»

 -3وجه تضمين جبرانی :4وجوه تضومینی اسوت

خریدار منتقل می شود؛ بنابراین وجه تضمین فروشنده به

کووه مشووتریان بعوود از دریافووت اخطاریووۀ افووزایش وجووه

 9222دالر و وجووه تضوومین خری ودار (اگوور از حسووابش

تضمین ،باید نزد اتاق پایاپاي تودیع کنند .وجه تضومین

برداشت نکرده باشد) به  1222دالر میرسود .در اینجوا،

جبرانی مابهالتفواوت مانودۀ وجوه تضومین و سوطح وجوه

وجه تضومین فروشونده از حوداقل وجوه تضومین کمتور

تضمین اولیه است .در صورتی کوه ایون مبلوغ پرداخوت

موویشووود .در ایوون حالووت ،بووورس در اخطاریووهاي بووه

نشود ،موقعیت تعهدي معاملهگر در بورس فوراً مسودود

فروشنده دستور میدهد میزان  0222دالر به عنوان وجوه

میشود.

تضمین جبرانی به حساب عملیاتی خود نزد اتاق پایاپاي

«عملیات بهروزرسانی حسابهوا» 5را در قالوب م وال

واریز کند تا وجه تضمین او دوباره به سوطح  5222دالر
برسد .اگر قیمت آتی در پایان روز هفت می به  53دالر

زیر توضیح میدهیم:
در روز پنجم ماه می ،یك قورارداد آتوی نفوت خوام

کاهش یابد 9222 ،دالر از حساب عملیواتی خریودار بوه

برنووت تحویوول دسووامبر بووا قیمووت هوور بشووکه  2دالر در

حساب عملیاتی فروشنده منتقل می شوود؛ بنوابراین وجوه

بورس بوین المللوی نفوت لنودن منعقود موی شوود (انودازۀ

تضمین فروشنده به  1222دالر می رسد (فروشنده ،مبلغ

قرارداد آتی نفت 7222 ،بشکه است) .فرض کنید وجوه

مووازاد بوور وجووه تضوومین اولی وه را از حسووابش موویتوانوود
برداشوت کنوود) و وجوه تضوومین خریودار بووه  4222دالر

1. Maintenance Margin
)2. Open Interest (OI
3. Margin Call
4. Variation Margin
5. Marking to Market

میرسد (خریدار فعالً احتیاجی به وجه تضومین جبرانوی
ندارد؛ زیرا هنوز وجه تضمینش از حداقل وجوه تضومین
بیشتر است) .این عملیات تا آخرین روز معامالتی انجوام
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میشود .افزایش قیمت آتی در پایان روز نسوبت بوه روز

حفظ کند و در پایان نیز تصفیۀ نقدي نکند ،باید دارایی

قبل ،به نفع خریودار اسوت؛ زیورا دقیقواً بوه هموان میوزان

پایه را به قیمت تسویه در آخرین روز معامالتی تحویول

افزایش قیمت ،از حساب عملیاتی فروشونده بوه حسواب

بگیرد و معاملهگري که موقعیوت تعهودي فوروش دارد،

عملیاتی خریدار منتقل می شود و این مبلغ درواقع ،سوود

اگر موقعیت خود را تا سررسوید همچنوان حفوظ کنود و

روزانۀ خریدار و زیان روزانۀ فروشنده اسوت .بورعک ،

در پایان نیز تسویۀ نقدي نکنود ،بایود دارایوی پایوه را بوه

کاهش قیمت آتی در پایان روز نسوبت بوه روز قبول ،بوه

همان قیمت تحویل بدهد؛ البته گاهی اوقات ،دو طورف

نفع فروشنده است؛ زیرا دقیقاً به همان میزان کواهش ،از

درنهایت ،از روش مبادلۀ آتی با کاال استفاده میکنند.

حساب عملیاتی خریودار بوه حسواب عملیواتی فروشونده

در زمینووۀ تبیووین ماهیووت مووالی قراردادهوواي آتووی،

منتقل میشود و این مبلغ درواقع ،سود روزانوۀ فروشونده

کتاب هاي بسیار زیادي نوشته شوده اسوت .از آنجوا کوه

و زیوان روزان وۀ خریودار اسووت .بووه ایون جری وان مسووتمر

براي موضوعشناسی تحلیل فقهی باید به زوایاي خاصوی

محاسووبۀ سووود و زیووان روزانووه دراصووطالح ،عملیووات

از ماهیت مالی این قراردادها توجه کرد ،در این قسمت،

«بهروزرسانی حساب ها» یا «تصفیه حساب روزانه» 7گفته

پژوهشهاي انجام شده دربارۀ تحلیل فقهی قراردادهواي

میشود .سود یا زیان کل ،از مجموع این قرارداد ،بوراي

آتی ذکر میشود که عمدۀ آنها عبارت است از:

هر معاملهگر برابر است با برایند همۀ سوود و زیوانهواي

صورتجلسات مجمع الفقهاالسالمی ( 7470ق) کوه

روزانووه از اول وین روزي کووه وارد قوورارداد م ویشووود تووا

مجموعهاي از مؤلفان در جلود اول از عودد هفوتم مجلوۀ

آخرین روزي که در قرارداد باقی میمانود؛ یعنوی برابور

مجمووعالفقوووهاإلسوووالمی گووردآوري کوووردهانووود .ایووون

است با اختالف قیمت آتی در روزي کوه وارد قورارداد

صورت جلسات ،انعکواس خووبی از نظورات و فتواهواي

میشود با روزي که از بازار خارج میشود [.]75

علموواي اهوول سوونت دربووارۀ معووامالت آتووی (العقووود

شاید بتوان گفت مهمترین تمایز بین قورارداد سولف

المستقبلیّات) است؛ ازجمله در این مجموعه ،علی محوی

و قرارداد آتی همین عملیات است و تعبیۀ چنوین سواز و

الدین القره داغی ،قراردادهاي آتی را غالباً سبب اضورار

کاري در قرارداد آتی در بسیاري موارد موجب میشود

به یکی از دو طورف و مصوداق بیوع معودوم و درنتیجوه،

ماهیت این قرارداد درنهایت ،از عنوان بیع خارج شود.

باطل میدانود .وي هچنوین اظهوار مویکنود کوه در ایون

از انعقوواد قوورارداد،

قراردادهووووا ،رایحووووۀ قمووووار وجووووود دارد .قاضووووی

دو طوورف قوورارداد آتووی پوو

میتوانند قورارداد را بوه دیگوري واگوذار کننود و یوا توا

محمدتقی الع مانی نیز بیان میکند قراردادهاي آتی هیچ

سررسووید در موقعیووت خووود بوواقی بماننوود و در توواریخ

غرض مشروعی ندارد.

سررسید با هم «تسویۀ نقدي» کرده یا دارایوی پایوه را بوا

فهیم خان ( )0222در مقالۀ خود با عنوان «آتویهواي

یکدیگر مبادله کنند .معاملهگوري کوه موقعیوت تعهودي

اسالمی و بازارهاي آنها ،با تأکید بر نقش آنها در توسعۀ

خرید دارد ،اگر موقعیت خوود را توا سررسوید همچنوان

بووازار مووالی روسووتایی» معتقوود اسووت قراردادهوواي آتووی
کنووونی ،هوودف بووازتوزیع ریسووك را بووهخوووبی انجووام

1. Daily Settlement

نمیدهد و به کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی کمکوی
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نمیکند؛ بلکه بهدلیل ماهیت اقتصواد سورمایهداري فقو

دیگر مانند اینکه آنها را بیع سلف بودانیم ،بوه بطوالن آن

فضایی براي سودجوییهاي سفتهبازانه فوراهم مویکنود.

حکم کرده است.

وي بوهعنووان شواهدي بور ادعواي خوود ایون واقعیووت را

بتشکن ( )7911ضمن تحلیل مقایسوهاي بازارهواي

برجسته میکنود کوه  33درصود معوامالت آتوی قبول از

مالی و بورسهاي مشتقه در دنیا ،بوازار سورمایۀ ایوران را

سررسید بسته میشود .وي معتقود اسوت شوکل اسوالمی

معرفی میکند .وي سرانجام در جستجوي یافتن ماهیوت

قراردادهاي آتی همان قرارداد سلم است کوه بوا وجوود

قرارداد مشوابهی بوا قراردادهواي آتوی در نظوام حقووقی

اینکووه از  7422سووال پوویش اسووتفاده موویشووده اسووت،

اسووالم ،قراردادهوواي بیووع و جعالووه و صوولح را بررسووی و

برتريهاي زیادي بر قرارداد آتی دارد (البتوه او قورارداد

قرارداد آتی را در این قالبها شرعیسازي میکند.

جعاله را نیز براي این هدف مفید میداند) .او مینویسود
ارکان مهم و مفید قرارداد آتوی ماننود مقودار و کیفیوت
مشخص و بازه زمانی تعیینشده در بیع سلم نیوز موجوود
است؛ ولی در فرایند حرکت از بازارهاي سلف به سوي
بازارهاي آتی فق عناصر غیراسالمی برجسته میشود.

صالح آبادي ( )7917ایون قراردادهوا را نزدیوك بوه
قمار و درنتیجه ،باطل دانسته است.
آرام ( )7910پ

از معرفی معوامالت آتوی ،تحلیول

فقهی اجمالی اي دربارۀ بیع کوالی بوه کوالی و معوامالت
غرري ارائه میکنود .وي پو

از امکوانسونجی موالی و

عصمت پاشا ،ابزارهاي مالی مشوتقه و آراي عالموان

اقتصادي اسوتفاده از معوامالت آتوی نفوت در جمهووري

اسالمی (اهل سنت) را دربارۀ این ابزار بررسی میکنود.

اسالمی ایران و بیان مزایاي این ابزارهواي جدیود موالی،

وي معتقوود اسووت دربووارۀ اعتبووار و مطلوووببووودن ایوون

بهکارگیري آنها را در بورس ایران تجویز میکند.

ابزارها ،اتفاق نظر کاملی بین علما وجوود نودارد .عمودۀ

رضایی ( )7910بیان میکند راههوایی بوراي صوحت

کار اندیشهوران اسالمی در حووزۀ حقووقی مسوأله بووده

قرارداد آتی در بازار اولیه وجوود دارد و بوراي تصوحیح

است .آنوان ابوزار مشوتقه را صورفاً از دیودگاه «قورارداد»

آن در بازار ثانویه یا معاملۀ دین به دیون را بایود صوحیح

بررسی و تجزیه و تحلیل میکنند و کمتور بوه ایون نکتوه

دانست (که مخالف نظر مشهور فقها اسوت) یوا قورارداد

توجه میکنند که چرا ابزارهاي مشتقه ،اموروزه همچوون

آتی ،نباید عقد نباشد و فق تعهد به انجام عقد در زمان

قراردادهاي آتی و حق اختیار معامله در دنیواي تجوارت

آتی وجود داشته باشد.

مدرن ضرورت دارد .وي علت پدیدآمدن این ابزارها و

غنیمیفرد و آرام بنیار ( )7914با مقایسوهاي تطبیقوی

منافع آنها را تجزیه و تحلیل و درپایان ،نظر گروهوی از

نشان دادند بیع کالی به کوالی بوا قورارداد آتوی متفواوت

علماي اهل سنت را ذکر میکند.

است؛ یعنی ویژگیها و ساز و کار معوامالت در ایون دو

حسوووینی چالشوووتري (  )791قراردادهووواي آتوووی را

متفاوت است .با توجه بوه بطوالن بیوع کوالی بوه کوالی و

معرفی کرده است .او آنها را با عنوان بیع مؤجل ،جعالوه

مشابهت آن با قرارداد آتوی بوراي رهوایی از بطوالن بیوع

و صلح بوا عنووان عقوود معوین و تعهود بوه بیوع از عقوود

کووالی بووه کووالی ،آن را در قالووب عقوود صوولح و جعالووه

نامعین قابل تصحیح دانسته است و براساس فرضویههواي

طراحی میکند.
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نعمتووی ( )7914نااطمینووانی و موودیریت ریسووك را

معرفی و برشمردن مزایا و معایب اسوتفاده از آنهوا ،آنهوا

کلیديترین مفهوم براي شناخت ماهیت آتیها میداند.

را ارزیابی فقهی میکند .حسوینی در رسوالۀ خوود ابتودا،

وي با توجه به این مسأله این نکته را تبیوین مویکنود کوه

فعالیت هواي قماربازانوه و سوفتهبازانوه را از هوم تفکیوك

کووارکرد موودّنظر از آتوویهووا را در قالووب عقووود معووین

موویکنوود؛ سووپ

دربووارۀ مشووروعیت درآموود ناشووی از

نموویتوووان بوورآورده کوورد؛ زیوورا ایوون عقووود بووراي

پذیرش ریسك سخن میگوید و بعد از اثبات این امور،

کارکردهاي مشخص و تعریفشدهاي طراحی شدهانود؛

این قراردادها را از منظر اسالم و تطبیق شورای عموومی

بنابراین آتی ها را عقدي مستحدث میتوان تلقوی کورد.

و مشووتر

قراردادهووا و شوورای دو عوووض بووا ایوون دو

وي با بررسوی قواعود عموومی معوامالت ،ایون مسوأله را

قرارداد بررسی می کند و آنها را در حالت هواي خاصوی

طرح میکند که این نووع قوراردادهواي جدیود ،شورای

مشروع میداند.

اصلی اعتبار قراردادها را در فقوه امامیوه دارنود؛ بنوابراین

در مشروح مذاکرات و صورتجلسات (مصووبات)

امکان بهکوارگیري ایون قوراردادهوا در اقتصواد اسوالمی

کمیتۀ تخصصوی فقهوی سوازمان بوورس و اوراق بهوادار

وجود دارد.

(  )791این نتیجه به دست آمد کوه قالوب حقووقی ایون

پورطرقی (  )791به ماهیت قراردادهاي آتی اشواره

قراردادها ،بیع است؛ بنابراین مشکل بیع کوالی بوه کوالی

کرده است .او مدعی است الگوهاي موجوود در حقووق

دارد و سرانجام براي گریوز از ایون شوبهه پیشونهاد شود،

مدنی ایران و فقه شیعه که بوا ایون قورارداد قابول انطبواق

قرارداد در قالب تعهد به بیوع منعقود مویشوود؛ یعنوی بوه

اسووت ،عبووارت اسووت از :شوورط ابتوودایی ،وعوودۀ بی وع و

جوواي آنکووه دو طوورف هنگووام انعقوواد قوورارداد ،خریوود و

عقدبودن قورارداد آتویهوا کوه اگور حالوت اخیور را نیوز

فروشی انجام دهند که تحویول ثمون و مو من در آینوده

واکاوي کنیم یا بیوع کوالی بوه کوالی اسوت یوا در زمورۀ

انجام شود ،قرارداد بوه گونوه اي تنظویم مویشوود کوه دو

ادعوا

طوورف متعهوود شوووند بیووع را در سررسووید انجووام دهنوود و

میکند که قرارداد آتی را ماهیت مستقلی نیوز مویتووان

همان موقع تحویل انجام شوود .عوالوه بوراین ،بیوان شود

در نظر گرفت که در این صورت ،عقودي الزم ،عهودي

تعهد در مقابل تعهد یوك قورارداد جدیود اسوت کوه بوا

و تشریفاتی خواهد بود .او با اشاره به اصول آزادي اراده

تمسووك بووه عموموواتی چووون «أوفوووا بووالعقود» اسووتنباط

و نتووایج آن در حقوووق ،بووه شوورای عمووومی صووحت

میشود که این قرارداد یك عقود الزم اسوت و از آنجوا

قراردادها اشاره میکند و معتقد است اگر قوراداد آتوی،

که مصداقی براي منهیوات بواب معوامالت از قبیول ربوا،

این شروط را تأمین کنود ،عقود مسوتقلی در نظور گرفتوه

غرر ،قمار و  ...نیست ،قراردادي صحیح و شورعی تلقوی

آثار حقوقی آن را از جنبههواي مختلوف

میشود .عملیوات بوه روزرسوانی حسوابهوا نیوز در ایون

بیعالعربون خواهد بود و یا بیعاالستصناع .او سوپ

میشود؛ سپ

بیوان و راهکارهووایی بووراي اجرایوویشوودن آن در بووورس
کاالي ایران ارائه میکند.

قرارداد بهصورت شرط ضمن عقد وارد میشود.
معصومی نیوا ( )7911بوا ارائوۀ تحلیول فقهوی مفصول

حسینی (  )791اوراق مشوتقه بوه ویوژه ،قراردادهواي

نتیجهگیري مویکنود کوه قراردادهواي آتوی را در قالوب

اختیووار معاملووه و آتووی را بررسووی کوورده اسووت و ضوومن

عقد صلح میتوان مجاز دانست .وي معتقد اسوت صولح
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دین به دین مشکلی ندارد؛ بنابراین صلح کالی بوه کوالی

موضوعشناسی است؛ زیرا اگر موضوع بهدرستی شناخته

بووا عنووان مصووالحهنامووه،

نشود ،حکم مربوط بوه موضووع دیگوري ،بوه آن نسوبت

نیوز بوودون اشووکال اسوت؛ پو

قرارداد آتی را میتوان اجرایی کرد.

داده میشود .اشتباه در موضوعشناسی بیشتر از اشتباه در

پا ذات ( )7913بیان میکند در صوورت تفکیوك

شناخت احکام رخ میدهد و موضوعشناسی غل قطعواً

احکام ثابت و متغیور ،بوا اسوتفاده از روشهواي یقینوی و

حکم غل به بار میآورد .فهم ماهیت قورارداد آتوی بوه

تأییدشوودۀ شوورع و اسووتفاده از آن در فراینوود اسووتنباط،

این دلیل که جزء ابزارهاي جدید مالی و از پیچیدهترین

تغییراتی در ارزیابی قراردادهاي آتی و اختیار معاملوه بوه

این ابزارهوا اسوت و در فضواي اقتصواد سونتی هیچگونوه

وجود میآید؛ زیرا تمام معیارهاي معرفیشوده بوراي ردّ

مشابهی براي آن وجود ندارد ،بسیار دشوار است.

این قراردادها در ارزیابیهواي معموول ،از احکوام ثابوت
نیست و برخی از آنها متغیر است.

با توجه به بررسویهواي نگارنوده ،هموۀ تحلیولهواي
فقهوووی انجوووامشوووده دربوووارۀ قووورارداد آتوووی ،ضوووعف

حاجیان ( )7932ضمن شناختن ماهیت مستقل بوراي

موضوعشناسی دارد .به نظر میرسود پژوهشوگران پویش

قراردادهاي آتی حوزه نفوت و گواز ،ذیول اصول آزادي

از محرزشودن ماهیوت دقیوق موضوووع ،بوه دنبوال تحلیوول

قراردادي بهعنوان قوراردادي الزم ،عهودي وتشوریفاتی،

فقهی آن بودهاند و درنتیجه ،این معامالت را در معورض

به چالشهاي پیش روي این قراردادها پاسخ داده اسوت

شبهاتی از قبیل بیع کوالی بوه کوالی و صووريبوودن بیوع

و از آن ،صحت و اعتبار ایون معوامالت را نتیجوه گرفتوه

قراردادهاند و بحجهاي مطولی در این مورد داشوتهانود؛

اسوت .مهوومتوورین ایون چووالشهووا دربووارۀ قموواريبووودن،

در حالی که اگور ماهیوت واقعوی موضووع تبیوین شوود،

غیرمقدورالتسلیمبودن ،غرريبودن و کالی به کالیبودن

مسیر تحلیل فقهی آن بهطور کلی متفاوت میشوود و بوا

اینگونه قراردادها است .وي شبهۀ قموار را بوا عنایوت بوه

فاصلۀ زیادي از کنوار اینگونوه شوبهات عبوور مویکنود؛

نبود مؤلفههاي یك معاملۀ قماري در قرارداد آتی ،شبهۀ

اگرچه الزم میشود با عناوین فقهی دیگري محك زده

نبوووود قووودرت بووور تسووولیم را بوووا توجوووه بوووه وصوووف

شود.

تضمینشدهبودن معاملوۀ آتوی ،شوبهۀ غورريبوودن را بوا

روش تحلیوول ماهیووت قووراردادي از منظوور حقوووق

درنظرگرفتن نبود خطور نکوول و تنوازع ناشوی از آن در

اسالمی با حقوق بسویاري از کشوورهاي غربوی متفواوت

معامالت آتی و شبهۀ کالی به کالیبودن را با عنایوت بوه

است .در اسالم به جاي آنکه بر کلمات مندرجشوده در

شمولنداشتن حکمت بطالن بیوع کوالی بوه کوالی و نیوز

قراردادهووا تکیووه شووود ،قصوود و ارادۀ دو طوورف ،مبنوواي

ماهیو وت قووورارداد آتوووی برطووورف و صوووحت و اعتبوووار

تعیین ماهیت قرارداد قورار مویگیورد (البتوه ارادهاي کوه

قراردادهاي آتی قابل معامله در بازارهاي بورس نفوت و

بهگونهاي ابراز شده باشد) .قاعودۀ مسولم فقهوی «العقوود

گاز را تأیید کرده است.

تابعووۀ للمقصووود» بوور کوول بوواب معووامالت حوواکم اسووت؛
درنتیجه ،مال

روش پژوهش
اولووین قوودم در فراینوود اسووتنباط احکووام شوورعی،

براي تحلیل فقهی معامالت آتوی ،نبایود

الفوواظی باشوود کووه در قراردادهوواي آمووادهشووده بووراي
بورسهاي دنیا گنجانده شده است؛ بلکه ایون قراردادهوا
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بر مبناي ارادۀ واقعی معاملهگران در بورسهاي دنیا باید

ذهوون اسووت .از آنجووا کووه نفووت خووام برنووت یوك نفووت

تحلیل شود.

مخلوط 7است ،بوهطوور معموول ،آموار رسومی از میوزان
تولید آن منتشر نمیشود؛ بنابراین بوراي بوهدسوتآوردن

تحویل ندادن دارایهی در قراردادههای آتهی

میزان تولید نفت خام مخلوط برنت ،تولید میودان نینیوان

نفت

بووا تولی ود می ودان برنووت بایوود جمووع شووود .آمووار تولی ود

در حال حاضر ،قراردادهاي آتی که در بوورسهواي

میدانهاي دریاي شومال را دپارتموان انورژي و تغییورات

مختلف جهان معامله مویشوود ،بوا وجوود شوباهتهواي

آب و هواي نهواد دولتوی 0منتشور مویکنود [ .]05تعوداد

بسیار ،با توجوه بوه نووع دارایوی پایوۀ آنهوا ،تفواوتهواي

قراردادهوواي آتووی برنووت نیوز از مقووادیر ماهانوۀ توواریخی

زیادي نیز دارد .یکی از مهمتورین ایون تمایزهوا ،نسوبت

مرکز گزارش بورس بین قارهاي 9اسوتخراج شوده اسوت

تعداد قراردادهایی که بوه مرحلوۀ تحویول مویرسوند بوه

[ .4]7

حجم کل معامالت است .قراردادهاي آتی براي برخوی
داراییها به طوور عموده ،بوا هودف تحویول دارایوی پایوه
منعقد میشود؛ بهعنوان نمونۀ بارز ،بازارهاي آتوی ارز را
میتوان مطرح کرد که بیشتر معوامالت آنهوا بوه تحویول
ارز منجر میشود .درمقابل ،قراردادهایی قرار دارند کوه
تحویل در آنها بهندرت اتفاق میافتد .م ال بارز این نوع
بازارها ،بازارهاي آتی نفت است.
در بازار آتی نفت ،فراینود تحویول نسوبت بوه حجوم
کل معامالت بوهنودرت اتفواق مویافتود .علوت پرهیوز از
تحویل این است که تحویول دارایوی براسواس آنچوه در
قرارداد آمده است ،غالباً هزینۀ حمل یوا مشوکالت فنوی
در بردارد( .به همین دلیل دربارۀ آتوی ارز بوهدلیول نبوود
مشکالت یادشوده ،در مووارد زیوادي بوه تحویول منجور
میشود)؛ اما تحویل نفت در بازار آتی ،فرایند پیچیده و
هزینههاي خاص خود را دارد و اصووالً معاملوۀ نفوت در
بازار نقدي ،فرایند تسهیلشدهتري دارد؛ زیورا بازارهواي
آتی نفت اساساً با هودف پوشوش ریسوك فعالیوتهواي
اقتصادي نه با هدف تحویل نفت راهاندازي میشود.
در جودول زیور بوا محاسوبۀ انودکی نشوان داده شوده
است امکان تحویول در قراردادهواي آتوی بسویار دور از

1. Brent blend
)2. Oil & Gas Authority (OGA
3. ICE
4. REPORT CENTER- HISTORICAL MONTHLY
VOLUMES
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جدول ( ) مقایسۀ نسبت معامالت کاغذی برنت در  ICEو توليد فيزیکال برنت
قراردادهاي آتی

نسبت معامالت

نسبت تولید فیزیکال

تولید از

تولید از میدان تولید نفت خام

میدان برنت

نینیان (بشکه

مخلوط برنت

برنت در ICE

کاغذي برنت در

برنت به معامالت

(بشکه در

در سال)

(بشکه در

( 7222بشکه در

 ICEبه تولید

کاغذي برنت در

سال)

سال)

فیزیکال برنت

ICE

7،421،032

0،277،211

92،470،201

75700

262222

0،291،927

44،94 ،211

071 1

2622224

53،101،359

99441

26222292

40731

26222204
26222271

سال)
0225

20،131

022

520،495

7،594،1

0221

471،510

7،9 1،073

7،115،127

0221

475،151

7،024،914

7، 02،097

1،9 1،021

0223

911، 71

342،434

7،903،777

14،791،902

55112

0272

914،191

14 ،099

7،092،317

722،257، 3

17013

26222270

0277

771،245

131، 71

7،275، 9

790،25 ،441

792202

26222221

0270

53،143

41،170

121،4 7

741،400،021

021910

26222225

0279

12،4 5

99،454

179،373

753،722، 05

000155

26222224

0274

19،513

1 ، 01

152،02

7 2،471،093

079190

26222225

0275

07،410

511،771

531،533

719،150،15

921793

26222229

همانگونه که مشخص است ،در حال حاضور ،حجوم
معامالت آتی نفت خام برنت ،بیشتر از  922هوزار برابور

بورس نوایمک

در روزهواي مختلوف چنود برابور کول

تولید نفت دنیا است.

کل تولید نفت خام برنت است .بوه هموین روش ،هموین

این واقعیت که حجم معامالت آتی نفت خام برنوت

مطلووب را بووراي تولیوود نفووت خووام «دبلیووو تووی آي» 7و

دریاي شمال چند صدهزار برابر تولید نفوت خوام برنوت

قراردادهاي آتی نفت خام دبلیو تی آي مویتووان نشوان

است ،بهخوبی نشان میدهد بازارهاي آتی نفت با هدف

داد.

تحویووول نفوووت راهانووودازي نمووویشووووند؛ البتوووه بیشوووتر

یك علت زیادبودن تعداد قراردادهاي کاغوذي ایون

قراردادهاي آتی (براي داراییهواي مختلوف) در هموین

است که موقعیت هواي تعهودي بواز بوورس چنود دسوت

دستۀ دوم قرار میگیرد؛ یعنوی تحویول دارایوی در آنهوا

معاملووه موویشووود و خریووداران و فروشووندگان جدیوود،

بهندرت اتفاق میافتد .هال ( )0274بیان میکند« :بیشوتر

جایگزین خریداران و فروشندگان قبلی میشووند؛ البتوه

قراردادهاي آتی به تحویل نمیرسوند .دلیول ایون اتفواق

تعداد موقعیت هاي تعهودي بواز 0نیوز بسویار زیواد اسوت.

این است که بیشتر معاملهکنندگان قبل از زموان تحویول

همانگونه که قبالً اشاره شد ،میانگین تعداد موقعیتهاي

مقررشده در قرارداد ،موقعیت خود را موی بندنود .بسوتن

تعهدي باز قراردادهاي آتی نفت خام دبلیوو توی آي در

یك موقعیت بوه معنوی واردشودن در موقعیوت مخوالف
موقعیت قبلی است ...تحویل چنان غیرمعمول اسوت کوه

1. WTI
2. OI

گاهی معاملهگران ،چگونگی آن را از یواد مویبرنود؛ بوا
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وجود این ،ما قسمتی از این فصل را بوه مراتوب تحویول

قرارداد آتی ،ابزاري است با چنود جوزء کوه ایون اجوزاء

در قراردادهاي آتی اختصواص مویدهویم .ایون کوار بوه

درمجموع یك سیستم منسجم را تشوکیل مویدهود کوه

علووت ایوون اسووت کووه احتمووال تحویوول نهووایی باعووج

هدف خاصی را دنبال میکند .هدف نهوایی ایون ابوزار،

یکیشدن قیمت آتی و قیمت نقد میشود».

پوشش ریسك نوسانهاي قیمت براي کسانی است کوه
در معوورض ایوون ریسووك هسووتند (پوشووشدهنوودگان

بررسی فقهی قراردادهای آتی نفت
قراردادهاي آتی نوع کامالً جدیدي از قرارداد است
که با نیازهاي اقتصادي روزگار معاصر بوه وجوود آموده

ریسك) .اجزاي اصولی ایون ابوزار عبوارت اسوت از7 :وو
وجه تضمین0 ،و عملیات به روز رسوانی حسوابهوا9 ،وو
تحویل دارایی.

اسووت (عقوود مسووتحدثه) و مقصووود اصوولی آنهووا پوشووش

در سالهایی کوه از ایون ابوزار اسوتفاده شوده اسوت،

ریسووووكهوووواي قیمتووووی بووووا دریافووووت و پرداخووووت

همواره به کمك این اجوزا ،هودف نهوایی محقوق شوده

مابهالتفاوتهاي ناشی از عملیات بهروزرسانی حسابهوا

است؛ اموا نکتوۀ مهوم ایون اسوت کوه اگرچوه ایون اجوزا

است .در بیشتر بورسهواي دنیوا ،قورارداد آتوی نفوت بوا

همچنان هدف پوشش ریسك قیمت را محقق میکنند،

عنوووان خریوود و فووروش بسووته موویشووود و عملیووات

به مرور زمان ،کارکرد و رابطۀ آنها بوا هوم تغییور کورده

بهروزرسانی حسابها که اتاق پایاپواي انجوام مویدهود،

است .تك تك ایون اجوزا خوواه در گذشوته و خوواه در

به عنوان ضمانت اجراي خرید و فوروش گنجانوده موی-

حال ،نقش مهمی در قرارداد آتوی داشوتهانود؛ اموا نقوش

شود؛ اما این فرم قراردادي ،میراثی است که از روزهاي

آنها در حال حاضر ،تفاوت بسیاري با کوارکرد آنهوا در

نخست ابداع قراردادهاي آتوی بور جواي مانوده اسوت و

زمان پیدایش قرارداد آتی دارد .این سیستم فق شباهت

قطعواً اگوور اکنووون تصوومیم گرفتووه شووود فوورم قووراردادي

ظوواهري و اسوومی بووا سیسووتم اولیووه دارد؛ ولووی همچنووان

جدیدي براي این معامالت تهیه شود ،دیگر نقش خرید

اجزاي آن در کنار هم یوك سیسوتم منسوجم را تشوکیل

و فروش در آن ،پر رنگ نیست؛ همانگونوه کوه در بوین

میدهند که هموان هودف اولیوه یعنوی پوشوش ریسوك

حقوقدانان غربی ،مباحوج و مناقشوات فراوانوی دربوارۀ

نوسانهاي قیمت را برآورده میکنود؛ البتوه منظوور ایون

ماهیت قورارداد آتوی وجوود دارد .در بوین معاملوهگوران

نیست که اجزاي قرارداد آتی دچار تغییر ماهوي و ذاتی

بهندرت کسی با قصد خرید و فروش (که الزموۀ قریوب

شده باشند؛ بلکه ماهیت این اجوزا از نگواه معاملوهگوران

آن تحویل دارایی است) وارد بازار میشوود .بورعک ،

یعنی نوع ارتباط معاملهگران با این اجزا و روش استفاده

عملیووات بووهروزرسووانی حسووابهووا کووه در فوورمهوواي

معاملهگران از آنها براي رسیدن به اهدافشان تغییرکورده

قراردادي در حاشیه اسوت ،در ارادۀ دو طورف قورارداد،

است.7

رکن اصلی است .پوششدهندگان ریسك و سفتهبوازان
در ایوون بووازار فق و بووه دنبووال کسووب سووود از عملیووات

 .7گفتنی است در فرمهاي قراردادي آمادهشده در بوورسهواي دنیوا و در کتوب
آموزشووی ،همچنووان تعریووف قوورارداد آتووی مطووابق بووا ذهنیووت سوونتی و قوودیمی

به روزرسانی حسابها هستند و خروج از بازار بوه روش

معاملهگران ذکر می شود .اگرچه با توضویحات تکمیلوی کوه در کتوابهوا ذکور

تحویوول بووراي آنهووا ،امووري عارضووی و حاشوویهاي و در

میشود ،به وضوح می توان دریافت در حال حاضر چنین چیوزي وجوود نودارد و

بسیاري مووارد نوامطلوب اسوت .توضویح مطلوب اینکوه،

این تعریف صرفاً مقدمه اي براي معرفی قرارداد آتوی اسوت؛ بنوابراین پایبنودي و
دلبستگی بیش از حد به این تعریفها ،ما را از حقیقوت اصولی ایون قورارداد دور
خواهد کرد.
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قرارداهوواي آتووی در آغوواز پیوودایش بوور محصوووالت

میشدند؛ اما به مرور زموان ،پوشوش دهنودگان ریسوك

کشوواورزي تعریووف شوود و عنصوور تحویوول دارایووی در

متوجه شدند با توجه به سیستمی که بوراي قورارداد آتوی

سررسووید در بیشووتر معووامالت نقووش اساسووی داشووت.

طراحی شده است ،بوراي پوشوش ریسوك قیموت هویچ

پوششدهنودگان ریسوك در ایون قراردادهوا از یکسوو،

نیازي به تحویل دارایی در «بازار کاغذي» 7آتی نیسوت؛

کشاورزان یا دالالنی بودند که در بوازار آتوی ،موقعیوت

بلکه با اتکوا بور سواز و کوار بوهروزرسوانی حسوابهوا و

تعهدي فروش اتخاذ مویکردنود توا از کواهش احتموالی

تعدیل وجه تضمین بوه صوورت روزانوه ،زیوان احتموالی

قیمووتهووا در آینووده مصووون بماننوود و از سوووي دیگوور،

ناشی از معامالت نقدي در «بازار فیزیکی» 0را بوا کسوب

خریداران واقعی محصووالت کشواورزي بودنود کوه در

سود در بازار آتی میتوان جبران کرد و قبول از رسویدن

این بازار ،موقعیت تعهدي خرید اتخاذ مویکردنود توا از

موعد تحویل با بستن موقعیت (با اتخاذ موقعیت تعهودي

افزایش احتمالی قیمتها در آینده مصون بمانند .هور دو

جدید معکوس) یا تصفیۀ نقدي از بازار کاغوذي خوارج

گروه معاملهگران در این بازارها ،پوشوش ریسوك را بوا

شد؛ به عبارت بهتر ،آنهوا دریافتنود معاملوۀ واقعوی را در

تحویوول دارایووی در سررسووید دنبووال موویکردنوود و بووراي

آینده در بوازار نقود بوا طورف حسوابهواي سوابق خوود

جلوگیري از نکول دو طرف در سررسید اتواق پایاپواي،

میتوانند انجام دهند و در بازار آتی فق توا نزدیوك بوه

مبلغ وجه تضمین را از هر دو طرف اخذ میکورد .بوراي

سررسید باقی بمانند و موقعیت تعهدي خود را ببندنود و

تضوومین تعهوودات دو طوورف ،دو راه پوویش روي اتوواق

یا تا سررسید بمانند و درنهایت ،با تصفیۀ نقودي از بوازار

پایاپاي است .راه اول ،گرفتن وثیقوههواي سونگین از دو

خارج شوند .پوشش ریسك نوسانهاي قیمت نیز با این

طرف است که به کاهش جذابیت ایون قراردادهوا بوراي

روش بهراحتی اتفاق مویافتود؛ مو الً شخصوی کوه قصود

معاملووهگووران منجوور موویشووود ،اسووتقبال از ایوون ابووزار را

فروش دارایی در بوازار نقود را در آینوده دارد ،در بوازار

کاهش میدهد و باعج مویشوود کوارایی ایون ابوزار بوا

آتی نیز موقعیت تعهدي فروش را میتواند اتخاذ کند .با

شکسووت مواجووه شووود .راه دوم ،اسووتفاده از سوواز و کووار

کاهش قیمت نقد تا سررسوید ،قیموت آتوی نیوز کواهش

بهروزرسانی حسابها براي تعدیل روزانۀ وجوه تضومین

مییابد .بدینترتیب ،وي در بازار نقود زیوان مویکنود و

است .با این روش ،اتاق پایاپاي ،وجه تضمین به مراتوب

تقریباً به همان انودازه در بوازار آتوی سوود مویبورد و بوا

کمتري را از دو طرف اخذ میکند .بودینصوورت ،سوه

افزایش قیمت نقد تا سررسید ،قیموت آتوی نیوز افوزایش

رکووون تحویووول دارایوووی ،وجوووه تضووومین و عملیوووات

مییابد .در این حالت ،وي در بازار آتوی زیوان و تقریبواً

به روزرسوانی حسوابهوا ماننود حلقوههواي یوك زنجیور

به همان اندازه در بازار نقد سود میکنود .درنهایوت ،در

منسجم عمل میکند؛ البته سوفتهبوازان نیوز کوه اصوالً بوه

هر دو حالت ،یك قیمت مشخص براي او تضمین موی-

دنبال تحویل کاال نبودند ،در این بازار معامله میکردنود

شووود .دقیقواً مشووابه همووین حالووت بووراي شخصووی اتفوواق

و به دنبال کسوب سوود ناشوی از عملیوات بوهروزرسوانی

می افتد که قصد خرید دارایی در بازار نقود را در آینوده

حسابها به سبب تغییرات قیمت بودند .این معاملهگوران

دارد؛ بهعنوان م ال ،شخصی را در نظر بگیرید کوه موی-

یا پیش از سررسید به بستن موقعیت تعهدي خوود اقودام
میکردند و یا در سررسید با تصفیۀ نقدي از بازار خارج

1. Paper Market
2. Physical Market
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خواهد ششماه دیگر ،دو هزار بشکه نفت خوام بخورد و

معاملهگران ،همان عملیات به روزرسانی حسابها است.

نگران افزایش قیمت است .این شخص با ورود بوه بوازار

خرید و فروش و تحویل دارایی در بوازار آتوی در نگواه

آتی نفت خام ،دو قرارداد بوه سررسوید شوشمواه آینوده

معاملهگران ایون بوازار کوامالً در حاشویه و دور از قصود

میتواند خریداري کند.

آنان است.

این قرارداد اصالً به این معنا نیسوت کوه شوخص ،دو

بووه همووین دلیوول گفتنووی اسووت قوورارداد آتووی نفووت،

هزار بشکه نفت خام را به سر رسید شوشمواه دیگور ،بوا

قراردادي براي پوشش ریسوك تغییورات قیموت اسوت؛

قیمتی خریداري می کند که اکنون بور آن توافوق کورده

یعنی دو طرف که در معورض ریسوكهواي متضواد هوم

است تا در سررسید بوه جواي تحویول از بوازار نقودي بوا

هستند (یکی ریسك افزایش قیموت و دیگوري ریسوك

قیمت نامعلوم ،نفت را در بوازار آتوی بوا قیموت تووافقی

کوواهش قیمووت) در مقابوول یکوودیگر قوورار موویگیرنوود و

اولیه تحویل بگیورد و اینگونوه ریسوك خوود را پوشوش

ریسك یکدیگر را خن ی میکنند.
از منظر فقهی ،این قراردادها عقدي مسوتحدثه اسوت

دهد.
در این م ال ،شخصوی کوه در بوازار آتوی ،موقعیوت

و هوویچ یووك از عقووود شوورعی (و حتووی غیرشوورعی)

تعهدي خرید اتخاذ کرده است تا ریسك معاملوۀ نقودي

متعارف ،عین و یا حتی شبیه آنها نیسوتند .مطوابق قاعودۀ

خووود را پوشووش دهوود ،فق و در پووی آن اسووت کووه در

فقهی «العقود تابعوۀ للقصوود» ،7مضومون اصولی قورارداد

صورت فراتررفتن قیمت نقود نفوت در سررسوید از حود

آتی این است که یك معاملهگور متعهود مویشوود اگور

مدّنظر ،با عملیات بهروزرسانی حسابها ،تقریباً به میزان

قیمت آتی در پایان روز افزایش یافوت ،دقیقواً بوه میوزان

افزایش قیمت به موجودي حسواب عملیواتیاش افوزوده

افزایش قیمت به معاملهگر دیگر بپردازد .معاملهگور دوم

شود و با برداشت این وجه ،افزایش قیمت خریود نقودي

هم متعهد میشود اگر قیمت آتی در پایوان روز کواهش

را در بازار فیزیکی جبران کند و به احتموال زیواد ،پویش

یافت ،دقیقاً به میوزان کواهش قیموت بوه معاملوهگور اول

از ورود به دورۀ تحویل ،از بازار آتوی خوارج مویشوود؛

بپردازد و تعهد میکنند که بوه هموین روش توا سررسوید

البته با کمترشدن قیموت نقود نفوت در سررسوید از حود

هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسوبت بوه روز قبول بوا هوم

مدّنظر ،این معامله گر در بازار نقود سوود کورده اسوت و

تصفیه کنند؛ البته وکالت و تضمین انجام این عملیات از

درمقابوول ،تقریب واً بووه همووان میووزان در بووازار آتووی زیووان

جانب هر دو طرف با واسطۀ کارگزاري بور عهودۀ اتواق

می کنود و درنهایوت ،قیموت نقود نفوت در سررسوید در

پایاپاي است.

سطح مدّنظر وي تضمین و بیمه شده است.
بدین ترتیب معلوم میشود کوارکرد ارکوان قورارداد
آتووی (یعنووی تحویوول دارایووی ،وجووه تضوومین و عملیووات

نتیجۀ مهم تحلیول قراردادهواي آتوی نفوت در قالوب
تعهد به انتقوال روزانوۀ وجوه تضومین شوامل ایون مووارد
است:

بووهروزرسووانی حسووابهووا) کووامالً تغییوور موویکنوود؛ امووا

 -7ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شده اسوت،

درنهایووت ،مجموعووۀ سیسووتم همچنووان هوودف پوشووش

از اساس با این معامالت برخورد نمیکند؛ م الً شبهۀ بیع

ریسك نوسانهاي قیمت را برآورده میکند .عوالوه بور
این ،مشخص میشود رکن اساسی قرارداد آتی از نگواه

 . 7یعنی براساس آنچه از ابتدا در قصد و ارادۀ دو طرف قرارداد ،نقش اصلی
دارد.
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کالی به کالی (مؤجَل به مؤجَل) در معامالت سلف قابل

شود؛ سپ

بررسی است؛ اما دربارۀ معامالت آتی حتی مطرحکردن

آیا تعهد به بیع ،خود یك قرارداد است یوا اینکوه صورفاً

آن نیز دورشدن از مسیر پژوهش است؛

یك شرط ابتدایی (یعنی شرط غیر مرتب با عقد) اسوت

 -0این قالب قراردادي با واقعیت معامالت در بوازار
تطابق کامل دارد و صرفاً یك قرارداد صوري نیست؛
 -9نیازي به دخل و تصرف در سواز و کوار اجرایوی
این قراردادها براي شرعیسازي وجود ندارد؛

مباح ی در این مورد مطرح شوده اسوت کوه

و نتیجه گیري شده است که تعهد در مقابل تعهود ،یوك
قالب قراردادي جدید است که مصوداقی بوراي منهیوات
باب معوامالت از قبیول ربوا ،غورر ،قموار و … نیسوت و
شوورای عمووومی صووحت قراردادهووا را دارد؛ بنووابراین بووا

 -4ایوون فوورم قووراردادي حتووی نوووع کووامالً کاغووذي

تمسك به عموماتی چون «أوفوا بوالعقود» اسوتنباط موی-

قراردادهوواي آتووی یعنووی قراردادهوواي آتووی مووالی را نیووز

شود این قرارداد ،یك عقد صوحیح و شورعی و عقودي

شرعی میکند .در این نوع از قراردادهاي آتی براسواس

الزم است .عملیات بهروزرسانی حسوابهوا نیوز در ایون

قرارداد حتی امکان تحویل نیز وجود ندارد؛

قرارداد به صورت شورط ضومن عقود وارد مویشوود .در

 -5تمرکوووز بووور چنوووین قوووالبی ،راه را بوووراي فهوووم

مصوبۀ هیأت مدیرۀ سوازمان بوورس و اوراق بهوادار [ ]

پیچیدگیهاي قراردادهاي آتی به ویژه ،براي کسانی که

نیز آثوار چنوین تحلیلوی در تعریوف قورارداد آتوی دیوده

از رشتۀ حقوق وارد این فضا میشووند ،بسویار همووارتر

میشود:

میکند؛
 از نظر قانونگذاري و پیگیوري دعواوي حقووقی،این قالب قراردادي ،فضا را بسیار شفافتر میکند.

«قرارداد آتی ،قراردادي است که فروشنده براسواس
آن متعهد میشوود در سررسوید معوین ،مقودار معینوی از
کاالي مشخص را به قیمتوی بفروشود کوه اکنوون تعیوین
میکند و درمقابل ،طرف دیگر قرارداد متعهد مویشوود

نقد بررسیهای فقهی پيشين

آن کوواال را بووا آن مشخصووات خریووداري کنوود و بووراي

در بسیاري از بررسیهاي فقهی که دربارۀ معوامالت

جلوگیري از امتناع دو طرف از انجام قرارداد ،دو طرف

آتی انجام شده است ،این نتیجه به دست آمده است کوه

بهصورت شرط ضومن عقود متعهود مویشووند مبلغوی را

قالب حقوقی این قراردادها ،بیع اسوت؛ بنوابراین مشوکل

بووهعنوووان وجووه تضوومین نووزد اتوواق پایاپ واي بگذارنوود و

بیع کالی به کالی و نبود قدرت بر تسلیم دارد و سرانجام

متناسب با تغییرات قیمت آتی ،وجوه تضومین را تعودیل

براي گریز از این شبهات پیشنهادهاي مختلفی ارائه شده

کنند و اتاق پایاپاي از طرف آنان وکالت دارد متناسوب

است؛ م الً اینکه قرارداد در قالب صلح منعقد شوود کوه

با تغییرات ،بخشی از وجه تضمین هر یوك از دو طورف

شبهات باب بیع بر آن وارد نیست و یا اینکه قورارداد در

را بهعنوان اباحۀ تصرف در اختیار دیگوري قورار دهود و

قالب تعهد به بیع منعقود شوود؛ یعنوی بوه جواي آنکوه دو

او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسوید بوا

طرف هنگام انعقاد قرارداد ،خرید و فروشی انجام دهنود

هم تصفیه کنند».

که تحویل ثمن و م من در آینوده انجوام شوود ،قورارداد

براساس چنین تحلیلی ،از آنجا کوه یکوی از شورای

بهگونهاي تنظیم شود که دو طورف متعهود شووند بیوع را

متعاقدین در عقد ،ارادۀ واقعی دو طرف نسبت بوه مفواد

در سررسووید انجووام دهنوود و همووان موقووع تحویوول انجووام

عقد است ،الزم است دو طرف ،هنگام عقد ،مفاد تعهود
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یعنی هموان بیوع و تملیوك در سررسوید را قصود کورده

بیعووی رخ نموویدهوود .آنچووه از ابتوودا در قصوود و ارادۀ دو

باشند .عوالوه بور ایون ،از آنجوا کوه یکوی از شورای دو

طرف ،نقش اصولی دارد ،هموان عملیوات بوهروزرسوانی

عوووض در عقوود ،قوودرت بوور تسوولیم اسووت ،الزم اسووت

حسابها است کوه آن را بوه صوورت قورارداد جدیودي

تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکون

باید قالببندي کرد.

باشد؛ به عبارت دیگر ،براي کاالهوایی کوه امکوان تهیوۀ

همانگونه که ذکر شد ،قرارداد آتی نفوت هیچگونوه

آنها از بازار نقدي در سررسید به هیچ وجه براي معامله-

تشابهی با عقد بیع ندارد .علت تمرکز ما بر عقد بیع ایون

گران وجود ندارد ،قطعاً قدرت بر تسلیم و قصد اجوراي

است که مطالعوات پیشوین ،همگوی قورارداد آتوی را در

مفاد قرارداد از ابتدا وجود ندارد؛ بنابراین معاملۀ صوري

یکی از سوه قالوب« :بیوع»« ،تعهود بوه بیوع» و «صولح» (بوا

و باطل و هر درآمدي که اینگونه به دست آید ،تصرف

محتواي بیع) تحلیل کردهاند .واضح اسوت پژوهشوگران

در آن حرام است؛ زیرا مال غیر است.

به جز بیع ،قالب قراردادي متعارف دیگري نیافتهانود کوه

از آنجا که براساس ساز و کارهاي فوروش نفوت در

به ماهیت قرارداد آتی نزدیك باشد (همانگونه که چنین

شرکت ملی نفت ،در حال حاضور ،افوراد عوادي امکوان

قالبی وجود ندارد)؛ بنابراین از آنجا کوه تطبیوق قورارداد

خرید نفوت ایوران در بوازار را ندارنود ،سوازمان بوورس،

آتی نفت بر عقود متعارف فقهی و به ویوژه« ،عقود بیوع»،

معامالت آتی نفوت را در بوورس انورژي نمویتوانود راه

امکانپذیر نیست ،گفتنی است قرارداد آتی نفوت ،یوك

اندازي کند .این در حالی است که معامالت آتی سوکه

عقد مستحدثه است.

و زیره در بورس کاال وجود دارد؛ زیورا امکوان تحویول
آنها وجود دارد؛ اما به نظور مویرسود چنوین تحلیلوی دو
ایراد دارد؛ یکی بنایی و یکی مبنایی:

رد توقيفیبودن قراردادها در فقه
در یك دستهبندي کلی ،رویکرد اندیشمندان شویعی

 -7آیا صِرف ممکنبودن تحویل کواالیی بوه لحوا

را در ارزیووابی عقووود مسووتحدثه بووه دو گووروه معتقوود بووه

شرای بازار (مو الً دربوارۀ معوامالت آتوی سوکه) بوراي

آزادي قراردادهووا و معتقوود بووه توووقیفیبووودن قراردادهووا

صوري نبودن معامله کافی است؛ بوه عبوارت دیگور ،آیوا

میتووان تقسویم کورد .گوروه اول بوا توجوه بوه رویکورد

وقتی بر کسی پوشیده نیسوت کوه بیشوتر معوامالت آتوی

امضووایی اسووالم نسووبت بووه معووامالت در صوودر اسووالم

بدون قصد بیع و تملیك و تحویل آغاز میشود و بیشتر

معتقدند هر عقدي را به صورت مستقل مویتووان تحلیول

معاملهگران می خواهند قبل از سررسوید از بوازار خوارج

فقهووی کوورد؛ بنووابراین عقووود مسووتحدثه اگوور بووا شوورای

شوند ،چنین معامالتی صوري و باطل نیست؟

عمومی صحت قراردادها تطبیق داشوته باشود و مصوداق

 -0این ایوراد هموان مشوکل موضووعشناسوی اشوتباه

منهیوات ابووواب مختلووف نیوز نباشوود ،اسووالم آن را تأییوود

است .به طور کلی ،تحلیل چنین معامالتی در قالب بیع و

میکند و الزم نیست با عناوین عقودي همخوانی داشوته

حتی تعهد به بیع اشوتباه اسوت .بیوع و تحویول در حاشویۀ

باشد که احکامشان در اسالم بیان شده اسوت .درمقابول،

این معامالت قرار میگیرد و فقو بوراي کسوانی اتفواق

گروه دیگور معتقدنود عنواوین عقوود در اسوالم تووقیفی

میافتد که به سررسید معوامالت مویرسوند؛ البتوه هموین

است و باید عقود مستحدثه را ناگزیر در قالوب یوك یوا

گروه هم غالباً با تصفیۀ نقدي از بازار خارج میشووند و

چند عقد از عقود متعارف زموان شوارع بگنجوانیم و هور
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قراردادي که خارج از عناوین اعالمشوده و معوین  -کوه

پرهیز میکنیم .گفتنی است موواد قوانون مودنی بوهطوور

احکامشووان بیووان شووده اسووت -صووورتبنوودي شووود،

عمده ،براساس نظر مشهور فقها تدوین شده است.

غیراسالمی است و باید از آن دوري کرد.
دلیلی که گروه دوم بور آن تأکیود مویکنود ،غیور از
دالیل جاودانگی شریعت و بیان تموام احکوام ضوروري
بشریت در زمان پیغمبر خاتم ،بر این نکتوه اسوتوار اسوت

شرایط عقد
پ

از اثبات مستحدثه بودن این عقد ،در این قسمت

باید ارکان این قالب قراردادي جدید مشخص و شرای
2

که نیازهاي مالی بشر در انجام معامالت یا معاملوۀ اعیوان

عمووومی صووحت قراردادهووا دربووارۀ آن بررسووی شووود.

است یا منافع و یا معاملۀ خدمت که حالتهاي مختلوف

آیت اهلل حائري براي تعریف عقود در فقوه شویعی ،ابتودا

این مبادالت در فقه بهروشنی بیان شده است و دیگر بوه

تعریووف آیووتاهلل خوووئی را از کتوواب محاضوورات وي

باب جدیدي نیاز نیست .درحقیقوت ،تموام قراردادهواي

بدینگونوه نقوول مویکنوود« :شودّ أحوود االلتوزامین و عقووده

جدید ،صور خاصی از همان قراردادهاي سوابق اسوت و

باآلخر» و بیان میکنود کوه ایون تعریوف در بطون خوود،

با واکاوي آنها و یا ترکیب چند عقود و ایقواع بوه هموین

فرض وجود ایجاب و قبول را نیز دارد؛ سپ

ایرادي بوه

نتیجه میتوان رسید .گروهوی از ایشوان ،عقود صولح را

این تعریف وارد میکند و آن این است کوه مفواد عقود

که یکی از ابواب فقه اسوت ،منعطوفتورین عقود شواهد

همیشه التزام نیست؛ م الً مفاد عقد بیع «انتقوال مالکیوت»

مطرح میکنند و معتقدند هر قوراردادي را کوه حتوی در

است و نه «التوزام بوه انتقوال مالکیوت» .وي معتقود اسوت

چووارچوب عقووود معووین نتوووان صووورتبنوودي کوورد ،بووا

تعریف عقد به التزام ،بیشتر شبیه تعریف عقد در حقووق

استفاده از فراخی عقد صلح بهراحتی میتوان اجرا کرد؛

غربی است .درنهایت ،وي تعریف محقوق اصوفهانی (در

بنابراین قرادادهاي جدید حوداک ر صوورت جدیودي از

تعلیقه بر مکاسب و در کتاب اجاره) را بر تعریف آقواي

عقد صلح است.

خوئی ترجیح میدهد .محقق اصفهانی معتقد است عقود

این مبحج در کتابهاي فقهی ذیل عنووان «توقیفیوۀ

عبارت اسوت از« :القورار المورتب بقورار آخور» [ .]77از

العقووود» و در کتووابهوواي حقوووقی بووا عنوووان «اصوول

تفاوت جزئی بین این دو تعریف که بگذریم ،هر دو در

حاکمیت اراده در قراردادها» بررسی مویشوود و دالیول

بیان امري ،مشوتر

هسوتند و آن ایون اسوت کوه عقود،

متعددي همگام یا بر ضد هر یك از دو مبنا شمرده می-

امري است که تحقق آن به دو چیز احتیاج دارد که باید

شود .روش تحلیل فقهی موا در ایون پوژوهش بور مبنواي

در مقابل هم قرار بگیرنود .آن دو چیوز ،خوواه التوزام یوا

اصل آزادي قراردادي اسوت و از آنجوا کوه ایون اصول،

قورار و یووا تعهوود باشوود ،در فقوه ،ایجوواب و قبووول نامیووده

مطلوب بسویاري از فقهواي معاصور اسوت و در موادۀ 72

میشود .در این موورد« ،ایقواع» کوه پیموان یوك طرفوی

قانون مدنی 7نیوز پذیرفتوه شوده اسوت ،از اطالوۀ کوالم و

است ،برخالف عقد است.

آوردن دالیل متعدد براي رد مبناي تووقیفیبوودن عقوود

در کتابهاي فقهوی ماننود مکاسوب شویخ انصواري،
غالباً بح ی به نام ارکان عقد بهطور کلوی وجوود نودارد.
در این کتابها بهطور معموول ،فقو از شورای صوحت

 . 7مادۀ 72قانون مدنی :قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد
کردهاند ،در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ است.

2. Legitimacy

قراردادهاي آتی نفت ،تعهد به بیع یا تعهد به انتقال روزانۀ وجه تضمین؟ 731 /

عقود بیووع بحووج موویشووود و آنهووا را در سووه دسووتۀ کلووی

مترتب نمیشود؛ بلکه آنچوه موؤثر اسوت ،ارادۀ ظواهري

طبقه بندي میکنند :شروط صیغه (الفوا عقود) ،شوروط

است؛ یعنی ارادهاي که بهگونهاي ابراز شده باشود []77؛

متعاقوودین و شووروط عوضووین .7در برخووی کتووب فقهووی

بنابراین از بین شروط باال ،آنچه را مخوتص لفوظ اسوت،

معاصر و کتب حقوقی ،شروط صیغه ،خود بوه دو رکون

کنار میگذاریم .سایر شرای مانند موواالت و مطابقوت

ارادۀ دو طرف نسبت بوه مضومون عقود و ابوراز اراده بوا

ایجاب و قبول نیز بوهوضووح در قورارداد آتوی بوهشوکل

لفظ یا به هر نحو دیگري تقسویم مویشوود [ ]77و [.]73

درستی برقرار است .تنها موضوعی کوه در بوارۀ قورارداد

در این بخش ،بحج مطابق همان تقسیمبندي سنتی ادامه

آتی اهمیت دارد ،این است که مفاد ایجاب و قبول ایون

مییابد (در خالل بحوج ،اشواراتی نیوز بوه ترتیوب نووین

عقد مستحدثه را تعیین کنیم .ایجاب و قبول در این عقد

میکنیم) و بر شروطی تمرکوز مویشوود کوه بوا قورارداد

هر دو «انشاء تعهد» هستند و هر دو عبارتنود از :تعهود بوه

آتی ارتباط دارد .شویخ انصواري خصوصویات معتبور در

پرداخت روزانۀ مبلغی به طرف مقابول ،بوه انودازۀ تغییور

الفا عقد را به سه گروه تقسیم مویکنود کوه هور یوك

قیمت آتی نسبت به روز قبل تا روز سررسید قرارداد.

شامل شرایطی است:

شرطهاي متعاقدین در کتاب البیع از مکاسوب شویخ

الف) خصوصیات معتبور در موادۀ لفوظ :صوراحت و

انصوواري پوونج مووورد اسووت :بلووو  ،قصوود موودلول عقوود،

اسووتفادهنکووردن از الفووا کنایووه ،حقیقوویبووودن الفووا ،

اختیووار ،اذن مووولی (اگوور عاقوود عبوود باشوود ،مالووك یووا

لفظی یا معنوي که همراه با قرینۀ حالیوه نباشود؛

مأذون بودن متعاقدین از مالك یا از شوارع) .از بوین ایون

بلکووه بووا قرینووۀ لفظیووه باشوود ،عربیووت و صووحیحخوانوودن

موارد ،تنها «قصد مدلول عقد» دربارۀ قرارداد آتی جواي

صیغه؛

بحج دارد .اهمیوت ایون شورط توا حودي اسوت کوه در

مشتر

ب) خصوصیت معتبر در هیأت هر یك از ایجواب و
قبول :ماضیبودن عقد و

مباحووج فقووهالعقووود جدیوود و در کتووابهوواي حقوووقی،
خودش به تنهایی اولین رکون عقود محسووب مویشوود.

ج) خصوصیات معتبور در هیوأت ترکیبوی ایجواب و

این شرط ،اهمیت خود را در قاعدۀ فقهی «العقوود تابعوۀ

قبول :تقودیم ایجواب بور قبوول ،موواالت بوین ایجواب و

للقصود» نیز که در کل بواب معوامالت وجوود دارد نیوز

قبووول ،تنجیووز ،مطابقووت ایجوواب و قبووول ،صووالحیت دو

بوووهخووووبی نمایوووان مووویکنووود .اینکوووه موووا در بحوووج

طرف براي انشا ،هنگام انشاي هر یك از آن دو.

موضوعشناسوی قراردادهواي آتوی نفوت اصورار داشوتیم

در کتابهواي فقهوی ،بحوجهواي مفصولی پیراموون

ماهیت و مفاد قرارداد آتی نفت را بهگونهاي تعیین کنیم

اینکه آیا در صحت عقد ،لفظ شرط است یا نوه و اینکوه

که مطابق قصد معاملهگوران بوازار باشود ،دقیقواً بوهدلیول

آیا معاطاه عقد است یا خیور انجوام شوده اسوت .هرچنود

اطمینان از تحقق همین شرط است .اگر قورارداد آتوی را

فقهاي قدیم تنها مبرِز عقد را الفا میدانسوتند ،در بوین

از سنخ بیع (یا تعهد به بیع) بدانیم ،این شرط نقض موی-

فقهاي معاصر ،کمتر کسی این عقیده را دارد .آنچه مهم

شود؛ زیرا متعاقدان درواقع ،قصد و ارادۀ انعقاد عقد بیوع

است ابراز اراده است .اطالقات عقود ،فرض ابرازنکردن

(یا تعهد به بیع) را ندارنود؛ بلکوه بوه دنبوال تعودیل وجوه

اراده را در بر نمیگیرد و هیچ اثر قانونی بر ارادۀ بواطنی

تضمین ناشی از عملیات بهروزرسانی حسابها هستند.

 . 7رجوع شود به :مکاسب شیخ انصاري ،کتاب البیع
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شیخ انصاري در شرطهاي دو عوض نیز پونج موورد

هیچ وجه با قصد تحویل و تملیك دارایی قرارداد نمی-

را ذکر مویکنود :مالیوتداشوتن ،طِلوقبوودن ،قودرت بور

بندند .قرارداد آتی نفوت بورخالف نتوایج پوژوهشهواي

تسلیم ،علم به مقدار ثمن و علم به مقدار مو من .در ایون

پیشین از سونخ بیوع و تعهود بوه بیوع نیسوت؛ بلکوه صورفاً

قسوومت ابتوودا بایوود ماهیووت دو عوووض در قوورارداد آتووی

قراردادي براي پوشش ریسوك تغییورات قیموت اسوت؛

شورطهواي مالیوت و قودرت بور

یعنی دو طرف که در معورض ریسوكهواي متضواد هوم

تسلیم دربارۀ آن بررسی شود (سایر شرطهوا بوهوضووح،

هستند (یکی ریسك افزایش قیموت و دیگوري ریسوك

محقق است)؛ مانند آنچه شوهید مطهوري (ره) در بحوج

کوواهش قیمووت) در مقابوول یکوودیگر قوورار موویگیرنوود و

بیمه معتقد است ،در قرارداد آتی نیز دو عووض از سونخ

ریسك یکدیگر را خن ی میکنند .بیشوتر پوژوهشهواي

«عین» نیستند؛ بلکه از سنخ «تعهود» هسوتند؛ تعهودي کوه

پیشین به دلیول ضوعف در موضووعشناسوی ،تحلیولهواي

براي طورف مقابول توأمین و اطمینوان خواطر 7بوه وجوود

فقهی اشتباه دربارۀ ایون قورارداد ارائوه دادهانود .از منظور

می آورد؛ البته در قورارداد آینوده هور دو عووض از ایون

فقهی ،هیچ یوك از عقوود شورعی (و حتوی غیرشورعی)

سنخ هستند [ .]09این مسأله با شورط «مالیوتداشوتن» دو

متعارف ،عین و یا حتی شبیه این قراردادها نیست.

مشخص شوود و سوپ

عوض تعارضی نودارد؛ زیورا ایون اطمینوان خواطر بوراي

مطابق قاعدۀ فقهی «العقود تابعوۀ للقصوود» ،مضومون

محققشدن ناگزیر است خوود را در جابوهجوایی روزانوۀ

اصلی قرارداد آتی این است که یك معاملوهگور متعهود

وجوه بین حساب دو طرف نشان دهد و این یعنی ارزش

میشود با افوزایش قیموت آتوی در پایوان روز ،دقیقواً بوه

مووالی دارد .از آنجووا کووه یکووی از شوورای دو عوووض در

میزان افزایش قیمت به معاملهگر دیگر بپوردازد .معاملوه-

عقد« ،قدرت بر تسلیم» اسوت ،اگور قورارداد آتوی را در

گر دوم هم متعهد مویشوود بوا کواهش قیموت آتوی در

قالب بیع و یا حتی تعهد به بیع تحلیول کنویم ،الزم اسوت

پایان روز ،دقیقاً به میزان کاهش قیمت به معاملهگور اول

تحویل دارایی پایۀ موضوع قرارداد آتی در بازار ممکون

بپردازد و هر دو تعهد میکننود کوه بوه هموین منووال توا

باشد؛ به عبارت دیگر ،براي کاالهوایی کوه امکوان تهیوۀ

سررسید هر روز به اندازۀ تغییر قیمت نسبت به روز قبول

آنها از بازار نقدي در سررسید به هیچ وجه براي معامله-

با هم تصوفیه کننود؛ البتوه وکالوت و تضومین انجوام ایون

گران وجود نودارد ،قطعو ًا قودرت بور تسولیم نیوز وجوود

عملیات از جانب هر دو طرف با واسوطۀ کوارگزاري بور

نخواهد داشت؛ بنابراین معامله باطل است؛ اموا بوا قالوب

عهوودۀ اتوواق پایاپوواي اسووت .در صووورتی کووه از قالووب

قراردادي جدید ،دو عوض بهشکل دیگري در میآینود

پیشوونهادي ایوون پووژوهش بووراي قراردادهوواي آتووی نفووت

و بوودینصووورت ،شوورط قوودرت بوور تسوولیم دو عوووض

استفاده شود ،ممنوعات فقهی که در باب بیع وارد شوده

بهراحتی برقرار میشود.

است ،از اساس با این معامالت برخورد نمویکنود؛ مو الً
شبهۀ بیع کالی به کوالی (مؤجَول بوه مؤجَول) اگرچوه در

نتایج و پيشنهادها

معامالت سلف قابل بررسی است ،دربارۀ معامالت آتوی

قرارداد آتی نفت در بورسهاي بزرگ دنیوا بوهطوور
عمده ،به تحویل دارایی منجر نمیشود و معاملهگران بوه
1. Certainty

حتی مطورح کوردن آن نیوز دورشودن از مسویر پوژوهش
است.
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