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مقدمه

ابزارهای

مشتقه1

برای پوشش ريسک سرمايهگذاران و بنگاههای اقتصاادی در بازارهاای

مالی بوجود آمدند .اين ابزارها ابتدا برای پوشش ريسک قیمتی کاالها بهکار گرفته شدند
بهطوری که برای اولینبار آتی ذرت برای کشاورزان کشور آمريکا طراحی شد (سیاح و
صالحآبادی .)46 ،1332 ،ابزارهای مشتقه کمکم توسعه پیدا کرده و برای پوشش ريسک
نرخ بهره ،ريسک نرخ ارز ،ريسک قیمت سهام و شاخص نیز بهکاار گرفتاه شادند اماا
هرگز تصور نمی شد که بتوان روی آبوهوا به مانند ساير اقالم ،ابازار پوشاش ريساک
طراحی کارد و از ايان طريق ريسک ناشی از آب و هوا را برای بنگاههای اقتصادی پوشاش
داد و همچنین بر روی اين ابزار پوشش ريسک ،سفتهبازی 2نمود و سود بهدست آورد .ماثالً
با پیشبینی اينکه دمای هوا شهر تهران گرمتر از معمول خواهد شد يا خیر منفعاات کساا
کارد .ياا حتی بتوان روی میزان بارش برف در زمستان آيناده در شاهر اصافهان ياا قادرت
زلزله در بم سارمايهگاذاری کارد و در صاورت پایشبینی درست سود کس

کرد.

از طرف ديگر آبوهوا به عنوان يکی از ريسکهای بسایار مهام بارای برخای صاناي
تلقی شده و ممکن است فروش و سود آنها را تحت تأثیر جدی قرار دهد؛ بهطور مثاال در
يک شرکت فروشنده کولر در صورتی که دمای هوا در تابساتان از حاد معینای بااالتر باشاد
فروش محصوالت در حد مطلوبی خواهد بود اما اگر دمای هاوا در ساطح ماورد نگار گارم
نشود فروش محصوالت اين شرکت با کاهش مواجه خواهد شد؛ بنابراين ،اين شرکت بارای
پوشش ريسک فروش محصوالت خود وارد قرارداد آتی آب و هاوا خواهاد شاد .بناابراين
نیاز به پوشش ريسکهای آبوهوايی نیز در بازارهای مالی احساس شد .حتی جوام بسایار
پیشرفته و برخوردار از آخرين فانآوریهاای روز ،در برابار تغییارات شااديد آب وهاوايی
مصاون از آسای

و خسارت نیستند و همواره عملکرد و هدايت شرکتها برای رسیدن باه

سود و درآمد باالتر و بهینهتر با چاالش و تنگناا مواجاه باوده است .ابازار مشاتقه آب وهاوا
امکانی را فراهم نموده است تا بتوان ريسک های احتمالی و خساارات محتمال ناشاای از آن
را پوشش داد .از عمر ابزارهای مشتقه آبوهوا تنها در حدود  12ساال باهصاورت جادی و
حرفهای گذشته است و رويدادی تقريباً جديد است.1
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در بین قراردادهای آتی ،آتی آبوهوا را میتوان يکی از قراردادهای منحصر بهفارد
دانست که از لحاظ ساختار و محتوا کامالً باا ديگار قراردادهاای آتای تفااوت دارد .در
قرارداد آتی آبوهوا طرفین معامله بر روی درجه دما يا رطوبت يا میزان بارش خاصای
در آينده توافق میکنند؛ بنابراين در اين نوع از آتی اصالً بحا

بیا مطارح نیسات .در

آينده نیز با توجه به معیار آبوهوايی که با هم توافق کردهاند و رويادادی کاه در عاالم
خارج اتفاق میافتد ممکن است يکی از طرفین معامله به طرف ديگر به ازای هر درجاه
دما يا رطوبت يا میزان بارش مبلغی را بدهد .بهطور مثال طرفین ممکان اسات بار روی
میانگین دمای مرداد ماه برابر با  20درجه با هم توافاق کنناد حاال اگار میاانگین دماای
مردادماه برابر با  24درجه شود يکی از طرفین به طرف ديگر به ازای هار درجاه دماای
بیشتر مبلغی را پرداخت میکند که اين مبلا در واقا پوشاشدهناده ريساک ناشای از
افزايش دما برای فرد مذکور است .و در صورتی که دمای هوا از  20درجه کمتار باشاد
به ازای هر درجه مبلغی را طرف ديگر دريافت خواهد کرد.
همانطور که مالحگه میشود اساساً در اين قرارداد بح

بی و تعهد به بی مطارح

نیست .بنابراين الزم است آتی آبوهوا از منگر فقهی بررسی دقیقی شود و با استفاده از
متدولوژی فقاهت ماالی و اقتصاادی ايان قارارداد از منگار اصاول مقتاای و ماان در
قراردادها مورد بررسی قرار گیرد .در اين مقاله در نگار داريام ايان قارارداد را از منگار
اصل صحت و لزوم قراردادها و همچنین اصول ممنوعیت اکل مال به باطال ،ممنوعیات
غرر ،ممنوعیت ضرر و ممنوعیت ربا مورد بح

و بررسی قرار دهایم .در صاورتی کاه

اين ابزار از نگر اصول فوق مورد قبول واق نشد مدلهای جايگزين برای ابازار فاوق را
ارائه خواهیم کرد.
 .1تاريخچه آتي آبوهوا

اولین معامله مشتقه هوا ،در جوالی ساال  1446باین شارکت

آکایالانارژی3

و شارکت

کانسالیديتد اديسون 4انجام شد .اين معامله شامل خريداری برق بهوسیله شارکت کانساا
از شرکت آکیال برای ماه آگوست بود .دو شرکت بار روی قیمات بارق توافاق حاصال
نمودند اما تبصرهای به تغییرات جوی موضوع قرارداد اضافه شاد کاه طباق آن شارکت
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آکیال متعهد می شد که برای شرکت کانسا ،درصاورت خناکتار شادن بایش از مقادار
پیشبینی شده ماه آگوست تخفیف قائال شاود .ايان ناوع انادازهگیاری دماای هاوا باه
میانگین C.D.D 5مرسوم شد که در ايستگاه هواشناسای سانترال پاارک شاهر نیوياورک
مورد محاسبه واق میشد .اگر دمای روزهای سرد يا میزان کل C.D.Dها  0تاا  10درصاد
پايینتر از  340درجه فارنهايت می شد ،شرکت کانسا تخفیفی در قیمات بارق دريافات
نمیکرد ،اما اگر میزان کل C.D.Dها  11تا  40درصد پايینتر از حد نرمال کاهش مایيافات،
کانسا حدود  16هزار دالر تخفیف می گرفت .مبال تخفیف ديگری نیز در صاورتی کاه
اختالف دمايی بیش از حد معمول نوسان می کرد بین دو شرکت مورد بررسای و توافاق
قرار گرفت .پس از اين معامله آغازين ،از سال  144۱مشتقات هوا به آرامای شاروع باه
دادوستد شدن در بازارهای مالی کردند.

همچنانکه بازار چنین محصوالتی رشد و نمو پیدا می کرد ،بورس معاامالت شایکاگو
اولین قراردادهای آتی (و اختیار معامله) مشتقات هوا بار مبناای باورس را در ساال 1444
معرفی کرد .در حال حاضر در  CMEقراردادهای مشتقات هوای  13شهر آمريکا 13 ،شهر
اروپا 6 ،شهر کانادا و  4شهر ژاپن مورد معامله قارار مایگیرناد .پاياه و اسااس اکثار ايان
قراردادها از نوع  C.D.Dو H.D.Dمیباشند .اما انواع جدياد ديگاری نیاز چاون میاانگین
روزهای يخبندان در هلند و میانگین بارش برف در بوساتن و نیوياورک باه اجازای ايان
مجموعه اضافه شده است .تخمین زده شده اسات کاه تقريبااً  40درصاد اقتصااد آمريکاا
بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییارات اقلیمای قارار دارد و ساودآوری و درآماد تقريبااً هار
صنعتی از قبیل :کشاورزی ،برق ،ساختمانسازی ،گردشگری ،سرگرمی و غیاره باه مقادار
زيادی به تغییرات غیرمترقبه دمای هوا بساتگی دارد .ويلیاام ديلای ،وزيار پیشاین اقتصااد
آمريکا ،در يک گزارش ساالنه به کنگره آمريکا در سال  ،1443اظهار می کند که «تغییارات
اقلیمی ،تنها يک مسئله زيستمحیطی نیست بلکه يک فاکتور اقتصادی مهام اسات ،زيارا
دستکم يک تريلیون دالر از اقتصاد آمريکا متأثر از آب و هواست».
ريسک هايی که بنگاه های اقتصادی به خاطر آب وهوا با آن مواجه می شوند در ناوع
خود کمنگیر اسات ،چاون شارايط جاوی ،حجم و مصرف را بیشاتر از قیمات تحات
تأثیر مستقیم قرار میدهد .بهطور مثال ،يک زمستان گرم غیرمعمول میتواند شرکتهای
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عرضهکننده نفت و گاز را با مازاد انرژی روبهرو کند (چون مردم نیاز کمتری باه انارژی
برای گرم کردن منازلشان پیدا میکنند) و يا يک تابستان سرد غیرمعماول مایتواناد باه
خالی ماندن ظرفیت هتل ها و خطوط هواپیمايی بینجامد .هر چند ايان امکااان وجااود
دارد که قیمتها بدنبال تقاضای غیرطبیعی باال و پايین دچار تغییر شوند ،ولی دستکاری
قیمت ها لزوماً ساود پایشبینای شاده شرکت ها را در پی تحوالت غیرقابل کنترل دمايی
جبران نمیکند .علیرغم پیشرفتهای زياادی کاه در حاوزه علام هواشناسای صاورت
پذيرفته است هنوز باهطاور دقیاق و ثاابتی قابلیات پایشبیناای اتفاقاات آب و هاوايی
امکانپذير نیست بهعالوه ريسک ناشی از شرايط اقلیمی منحصر بهفرد است.
محصوالت اينچنینی به ما کمک می کند تا از عهده ريسک ناشای از تغییارات جاوی
بر آيیم .همچنین اين امکان را بارای ماا فاراهم مایکناد تاا باا ساافتهبااازی و تحماال
ريسکهای احتماالی در قبااال دريافات ساود احتماالی از تحاوالت آبوهاوايی کسا
منفعت کنیم .بسته اوراق مشتقه هوا فرصتهای تجاری را در ارتبااط باا تغییارات دماايی،
بارش برف ،يخزدگی و گردبادهای سهمگین ايجاد می کند .ايان بساته باراسااس شارايط
جوی بیش از  2۱شهر در آمريکا ،اروپا ،کانادا ،استرالیا و آسیا پاياهريازی شاده اسات کاه
بسته مرباوط به گردبادهای آن مربوط به  4منطقه در اياالت متحده آمريکاست.
 .2ادبيات موضوع

قراردادهای آتی آب و هوا به عنوان يک ابزار نوظهور در بازارهای مالی وجاود دارد .در
اين بخش دو مدل رايج از اين نوع از قراردادها را ارائه مینمايیم.
مدل اول:
در مدل اول که بین شرکت آکیالانرژی و شرکت کانسالیديتد اديسون انجام شد اين
معامله شامل خريداری برق بهوسیله شرکت کانسا از شرکت آکایال بارای مااه آگوسات
بود .در اين مدل قرارداد اصلی عقاد بیا باود کاه در آن دو شارکت ،بارق را خرياد و
فروش کردند و بر روی قیمت برق توافق حاصل نمودند اما تبصرهای به تغییرات جوی
موضوع قرارداد اضافه شد که طبق آن شرکت آکیال متعهاد مایشاد کاه بارای شارکت
کانسا ،در صورت خنکتر شدن بیش از مقدار پیشبینی شده ماه آگوست تخفیف قائال
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شود .اين نوع اندازهگیری دمای هوا باه میاانگین  C.D.Dمرساوم شاد کاه در ايساتگاه
هواشناسی سنترال پارک شهر نیويورک مورد محاسبه واق می شد .اگار دماای روزهاای
سرد يا میزان کل C.D.Dها  0تا  10درصد پايینتر از  340درجه فارنهايات مایگشات،
شرکت کانسا تخفیفی در قیمت برق دريافت نمیکرد ،اما اگر میزان کل C.D.Dها  11تا
 40درصد پايینتر از حاد نرماال کااهش مایيافات ،کانساا حادود  16هازار دالر تخفیاف
میگرفت .مبال تخفیف ديگری نیز در صورتی که اختالف دمايی بیش از حاد معماول
نوسان میکرد بین دو شرکت مورد بررسی و توافق قرار گرفت.
در واق در مدل اول قرارداد اصلی بر روی خريد و فروش ياک دارايای مشاخص
بود اما در ازای تغییرات آب و هوا يک طرف به طرف ديگر تخفیفی را در مبل قارارداد
می داد .از نگاه فقهی و حقوقی ،قرارداد اصلی در مدل اول همان بیا ياا تعهاد باه بیا
است و در يک شرط ضمن عقد طرفین توافق میکنند باه ازای تغییارات آب و هاوا در
زمان اجرای مفاد قرارداد مبلغی را به هم بپردازند.
مدل دوم:
مدل دوم قرارداد آتی قراردادهاای  H.D.Dو  C.D.Dاسات .قاراردادهاای .H.D.D

يکی از مرسومترين انواع ابزار مشتقه هوا است .يک دوره نمونهای بارای ياک قارارداد
 H.D.Dمیتواند به اين صورت باشد :مدت زمان بین ماه آبان تا اسفند ،دمای هوای 13
درجاه سلسایوس باه عناوان دمای استاندارد انتخاب شده و باا ثبات تفااوت دماايی کاه
يکيک روزها نسبت به دمای  13درجه ،مبل ثاابتی باه عناوان خساارت باه ازای هار
 H.D.Dکه با میاانگین روزاناه دما فاصله داشته باشد ،پرداخت میشود.

بارای درک ساازوکار و کارکرد اين اوراق مشاتقه ابتادا دو متغیار زيار را تعرياف
میکنیم:

 :HDDدرجه گرمايش
 :CDDدرجه سرمايش
 HDDيک روز به صورت زير تعريف میشود:
)HDD = max (0, 6۶-A
و  CDDيک روز به صورت زير تعريف میشود:
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)CDD = max (0, A-6۶

در روابط باال ،متغیر  Aمیانگین حداکثر و حداقل درجه حرارت هوا در طاول ياک
روز و در ياک موقعیات آبوهاوايی مشاخص شاده اسات کاه باا مقیااس فارنهايات
اندازهگیری میشود .برای مثال اگر حداکثر دما در طول يک روز (از يک نیماه شا
ش

تاا

بعد) برابر  63فارنهايت و حداقل دما  22فارنهايت باشد مقدار  A=۶6خواهد باود.

بنابراين  HDDروزانه برابر  4و  CDDروزانه برابر با صفر خواهد بود .در پايان قارارداد
به ازای هر درجه دمای میانگین  HDDيا  CDDتجمعی ياکطارف قارارداد باه طارف
ديگر مبلغی را پرداخت میکند (سیاح و صالحآبادی.)۱04 ،1332 ،
 .9پيشينه تحقيق
 .1جمااان و لئوناااردی (  )4006در مقالااهای بااا عنااوان Alternative approaches

 to weather derivatives pricingبه بررسی موضوعات مارتبط باا قیماتگاذاری
ابزارهای مشتقه آب و هوا پرداختهاند .تمرکز بیشتر اين مقاله به قراردادهای مارتبط
با دما می باشد زيرا اين نوع از قراردادها بیشترين حجم معامله را در باین ابزارهاای
مشتقه آب و هوا دارند .سؤاالتی که در اين پژوهش جواب داده شده است عبارتناد
از -1 :آيا دارايی پايه قرارداد سوآپ يا آپشن آب و هوا بايد دمای هوا ياا میاانگین
دمای روزانه و دمای تجمعی باشد؟  -4کدام رويکرد قیمتگذاری مایتواناد عادم
کارايی بازار را در ابزارهای مشتقه آب و هوا پوشش دهد؟
 .4يانگ ،شیهان و مین مینگ ( )4011در مقالهای با عناوان Weather Risk Hedging

 in the European Markets and International Investment Diversificationبه
بررسی کارايی پوشش ريسک با ابزارهای مشتقه آب و هاوا در باورس شایکاگو و
استفاده از ابزارهای مشتقه جهت متنوعسازی پرتفوی سرمايهگذاران پرداخته اسات.
نتايج حاصل از پژوهش نشان میدهد که ابزارهای مشتقه باورس شایکاگو کاارايی
الزم را جهت پوشش ريسک آب و هوا را دارا میباشند .از طرف ديگار نشاان داده
شده است که ابزارهای پوشش ريسک آب و هوای ياک کشاور بارای کشاورهای
ديگر کارايی ندا رد .ضري

همبستگی صفر يا پايین بین باورس ساهام و ابزارهاای
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مشتقه آب و هوا نشاندهنده کارايی اين ابزار در تنوعسازی و کاهش ريساک ايان
ابزارها در پرتفوی افراد میباشد.
 .3پلکاااا و موشاااف ( )4013در مقالاااهای باااا عناااوان

Hedging effectiveness

?of weather derivatives in arable farming ˚ is there a need for mixed indices

به بررسی ابزارهای مشتقه آب و هوايی ترکیبی و ساده پرداختاهاناد ايان پاژوهش
نشان میدهد ابزارهای مشتقه ترکیبی قادرت پوشاش ريساک بااالتری نسابت باه
ابزارهای مشتقه آب و هاوايی سااده دارناد .از طارف ديگار اساتفاده از ترکیبای از
ابزارهای مشتقه ساده کارايی باالتری نسبت به اساتفاده از ياک ابازار مشاتقه آب و
هوايی ترکیبی دارد.
 .2احمااات گونجاااو ( )4011در مقالاااهای باااا عناااوان ‐Pricing temperature

 based weather derivatives in Chinaبه تهیه مدلی بارای میاانگین دماای پکان،
شانگهای و شنزن برای قیماتگاذاری مشاتقات مرباوط باه آب و هاوای چاین و
همچنین فرمول تقريبی تحلیلی برای سنجش حساسیت اين قرارداد پرداخته است.
 .۶ژو ،سایوهنگ و پاای ( )401۶در مقالاهای باا عناوان Hedging crop yield with

 exchange-traded weather derivativesبه بررسی ابعاد مختلف پوشش ريساک
با استفاده از ابزارهای مشتقه آب و هوا پرداخته است .در ايان پاژوهش نشاان داده
شده است که اهداف پوشش ريسک ،روش قیماتگاذاری و موقعیات جغرافیاايی
موقعیت ريسکی نقش مهمی را در انتخااب بهتارين اساتراتژی پوشاش ريساک و
ارزيابی کارايی پوشش ريسک بازی میکند.
 .6حسینی چالشتری ( )13۱6در پاياننامه کارشناسای ارشاد باا عناوان امکاانسانجی
طراحی قراردادهای آتی در نگام مالی اسالم به بررسی قرارداد آتی پرداخته است .با
توجه به مطالعات انجام گرفته در متون اساالمی و شناساايی قراردادهاای آتای باه
عنوان ابزاری کارآمد دربازار ،امکان صدور و انتشار اين ابازار ماالی در نگاام ماالی
اسالم و بالتب کشور جمهوری اسالمی ايران وجود دارد .همچنین نگام مالی اساالم
به عنوان بهترين نگام حقوقی و مالی ،راهکارهای الزم جهت دساتیابی باه اهاداف
مختلف و مشروع را دارا میباشد.
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 .۱صالحآبادی ( )1331در پاياننامهای با عنوان امکانسنجی راهاندازی بازار آتی ساهام
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر مسائل شارعی و
نیازمندیهای بازار سهام) به بیان مشکالت موجود در راهاندازی بازار آتی شااخص
سهام در ايران ،تبیین شرايط مساعد و نامساعد جهت راهاندازی بازار آتی شااخص
سهام و نشان دادن بازار آتی شاخص سهام بهعنوان بازاری جهات پوشاش ريساک
سرمايهگذاری میپردازد .معصومینیا ( )133۶در مقالهای باا عناوان بررسای فقهای
ابزارهای مشتقه به بررسی انواع ابزارهای مشتقه پرداخته است .در اين مقاله ابتدا به
توضیح اين ابزارها از نگر مالی پرداخته شده و پس از بیان ماهیات حقاوقی آنهاا،
حکم فقهی متناس

با هر ابزار استنباط شده است.

 .3کمیته فقهی سازمان باورس و اوراق بهاادار نیاز طای  4جلساه در ساال  1336باه
بررسی فقهی قرارداد آتی پرداخته است .در اين جلسات بیشاتر باه بررسای فقهای
قرارداد آتی به صورت کلی پرداخته شده و در مورد ماهیت قرارداد آتای و حسااب
وديعه بررسای صاورت گرفتاه اسات .ايان کمیتاه ماهیات قارارداد آتای را تعهاد
خريدوفروش و همچنین صلح آتی را به عنوان راهکار اصالح قرارداد آتی در نگار
گرفته است و در مورد وديعه نیز شرط ضمن عقد به عنوان ماهیت وديعاه در نگار
گرفته شده است.
 .4سید محمد حسینی ( )1336در پاياننامه دکتری خاود باا عناوان تحلیال فقهای ا
اقتصادی مشتقات با تأکید بر قرارداد آتیها و قرارداد اختیارات به بررسی مشاتقات
به ويژه قرارداد آتی و اختیار معامله از ديدگاه فقهی پرداخته است .در اين پاژوهش
نتايج زير بهدست آمده است :الف) بازار آتیها چنان طراحی شاود کاه طارفین در
مقابل يکديگر متعهد به اجرای قرارداد در آينده شوند ،ب) ايان نگرياه فقهای مبناا
قرار گیرد که وفا به تعهدات الزم است ،و ج) حساب وديعه صرفاً «نقاش وثیقاه را
ايفا کرده و معامله گر حق برداشت مبل واريز شده به اين حساب بابت سود ناشای
از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت ظاهراً» اشکالی ندارد.
 .10لعلی سرابی ( )1336در پاياننامه خود با عنوان بورسبازی در بازار آتیها از منگار
موازين اسالمی به بررسی بورسبازی در اين بازار پرداخته است .نتايج اين تحقیاق
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نشان میدهد که بورس بازی به گرمی و روانی بازار آتیها کمک میکناد .بناابراين
فعالیت بورسبازان موج

میشود که قیمات قراردادهاای آتای باه سامت قیمات

واقعی که منعکسکننده اوضاع و احوال بازار است میل کند.
 .11معصومینیا و فدايی( )1342در مقاله بررسای فقهای قارارداد آتای ،احکاام و آثاار
متعلقه آن بر مبنای فقه امامیاه باه بررسای فقهای قارارداد آتای ،احکاام و آثاار آن
پرداختهاند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشاان مایدهاد اکثار قراردادهاای آتای از
مصاديق تعهد در مقابل تعهد برای انجام بی نقد در آينده است بهطوری که طارفین
در زمان حال تعهد به انجام بی نقد را توافق میکنند و بی نقدی در سررسید اتفاق
میافتد  .در مورد پرداخت حساب وديعه و تعديل روزانه حساب وديعه هم میتوان
گفت که از مصاديق شروط ضمن عقد اين قرارداد است که طرفین توافق مایکنناد
جهت ضمانت عقد اوالً مبلغی را نزد اتاق پاياپاای قارار دهناد و ثانیااً متناسا

باا

نوسانات بازار آتی مقادير اين حساب وديعه تعديل شود تا های طرفای از طارفین
قرارداد ،تمايل به نکول قرارداد نداشته باشند و اگر طرفی نیز نکول کارد خساارتی
به طرف ديگر وارد نشود.
 .14رضايی ( )1334در مقالهای با عنوان بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه باه بررسای
قرارداد آتی و اختیار معامله از ديدگاه فقهی پرداختاه اسات .در ايان مقالاه بعاد از
معرفی اين دو ابزار مالی ،به بررسای قابلیات انطبااق ايان قارارداد باا قراردادهاای
مختلف مثل بی العربون و بی دين به دين و ..پرداخته است.
در مقاله حاضر ضمن معرفی آتی آب و هوا اين قرارداد با ماوازين فقهای ارزياابی
شده و دو مدل برای بر طرف کردن نیاز تولیدکنندگان ارائه خواهد شد.
 .9بررسي فقهي قرارداد آتي آبوهوا

ابزارهای مشتقه به خصوص آتی آب و هوا دارای ماهیت بسایار پیچیادهای هساتند کاه
الزم است برای بررسی هر چه دقیقتر آنها مباانی فقهای مارتبط باا موضاوع را بحا
نمود .در مورد آتی آب وهوا دو اصل ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار الزم است بیشاتر
مورد بح

و بررسی قرار گیرد .برای قرارداد آتی آب و هوا ،در ادبیاات متعاارف ماالی
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دو مدل بیان شد .در ادامه هر کدام از مدلها را بیان کرده و به بررسی فقهی آن خواهیم
پرداخت.
مدل اول:
فرض اين مدل اين بود که قرارداد بی در زمان حاضار منعقاد مایشاود و تحويال
مورد در زمان آينده است .دو طرف تبصرهای به قرارداد منعقده اضافه میکنند مبنای بار
اينکه در صورت بروز رخداد کاهش يا افزايش دما درصد معینی تخفیاف در مبلا داده
شود .در اينصورت دو قیمت معین مبنای معامله است .اگار دماا تغییار ننماياد قیمات
باالتر و اگر تغییر کند قیمت پايین به عنوان ثمن معامله مبنا خواهد بود .در اين صاورت
ممکن است بگويیم ثمن مردد و مشروط بوده بی غرری و باطل اسات .شایخ انصااری
فرموده « شرط است که مقدار ثمن معلوم باشد ،بنابراين اگر به عنوان اينکه ثمن يکای از
دو مقدار باشد بفروشد اجماعاً باطل است» (الشایخ االنصااری ،ج ،2ص  .)404ممکان
است گفته شود قبول داريم که مجهول بودن ثمن سب

بطالن است اماا در اينجاا ثمان

مجهول نیست .قیمت معین است اما فروشنده میگويد اگر دما تا حد ماورد نگار تغییار
نمود مقدار معینی تخفیف میدهم و مبی را با قیمت تخفیف يافته بفروش میرساانم و
اين امر سب

جهالت ثمن نمیشود .بله ،اگر میزان تخفیف و يا میزان دما معین نمیشاد

غرری شده و محکوم به بطالن میگرديد.
به اين ترتی

در مدل ا ول قرارداد آتای ،قارارداد اصالی منعقاد شاده باین طارفین

قرارداد ،عقد بی میباشد اما در ضمن عقد الزم ،شرطی را طرفین میگذارند که به ازای
تغییرات جوی خاص مبلغی را به عنوان تخفیف قرارداد قائل شوند کاه در ايان حالات
بررسی فقهی قرارداد محدودتر خواهد شد .در اين روش عقد اصلی عقد بیا باوده کاه
کامالً مشروع و مجاز است و از اين لحاظ هی اشکالی وجود ندارد .نکتاه قابال توجاه
شرط ضمن عقدی است که طرفین بر روی آن توافق میکنند بنابراين بايد شرط ضامن
عقد در اين قرارداد را از منگر ويژگیهای الزم برای يک شرط مشروع بررسی کرد .بار
اساس کت

فقهی شرط ضمن عقد بايد دارای ويژگیهای زير باشد:

 .1مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد (انصاری ،بیتا)1۶-14 ،
 .4غرض و فائده عقاليی داشته باشد (انصاری ،بیتا)40-41 ،
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 .3مخالف کتاب و سنت نباشد (ايروانی نجفی)64 ،1412 ،
 .2منافات با مقتاای عقد نداشته باشد (ايروانی نجفی)62 ،1412 ،
 .۶مجهول نباشد (ايروانی نجفی)۶6 ،1412 ،
 .6مستلزم امری محال نباشد (ايروانی نجفی)۶6 ،1412 ،
 .۱شرط در متن عقد ذکر شده باشد (انصاری ،بیتا)۶2-۶۱ ،
 .3منجزّ باشد (يزدی.)114 ،1244 ،
در بررسی فقهی شرط ضمن عقد به اين نتیجه میرسیم که شرط ضمن عقدی کاه
در قرارداد بی مطرح میشود که به ازای افزايش يا کااهش دماا ،مبلغای تخفیاف بارای
طرف مقابل قائل شوند تمامی شرايط مذکور را دارا میباشد .زيرا در وهلاه اول طارفین
توانايی و قدرت عمل به شرط فوق را دارند زيرا به ازای کااهش ياا افازايش در دماای
مورد توافق يک طرف مبلغی را به صورت تخفیف به طرف مقابل میدهد .همچنین اين
شرط نیز دارای غرض و فايده عقاليی بوده که به سب

کاهش يا افزايش مصرف انرژی

درصدی تخفیف در قرارداد فروش لحاظ میشود غرض و فايده عقاليی اصالی کاه در
اين شرط وجود دارد اين است که افزايش يا کاهش دماا در فاروش و ساود حاصال از
فروش تأثیرگذار است بنابراين اين شرط ضمن عقد در قرارداد ماذکور باعا

پوشاش

ريسک طرفین میشود.
از طرف ديگر اين شرط با مقتاای عقد بی نیز منافاتی ندارد زيرا دادن تخفیاف در
قرارداد بی لطمهای به اصل قرارداد نمیزند بلکه يکی از شاروط ضامن عقاد راياج در
عقد بی  ،اعطای تخفیف در قارارداد باه ازای شارايط خاصای اسات .باهطاور مثاال در
پیشفروش يک واحد مسکونی خريدارانی که زودتر اقدام به پیش خريد کنند مبلغای را
به عنوان تخفیف که مشوق هم باشد در نگر میگیرند.
از طرف ديگر اين شرط کامال ضابطه مند و مشخص است و جهالتی در آن وجاود
ندارد .يعنی به طور کامال واضح و مشخص در قرارداد ذکر میشود کاه باه ازای دماای
هوای باالتر يا پايینتر میزان تخفیف در قرارداد چقدر خواهد بود.
همچنین اين شرط در قرارداد بی مطرح شده و کامالً طرفین قرارداد ايان شارط را
قبول کردهاند .يعنی اين شرط در قرارداد ذکر شده و طرفین کامالً با علم باه ايان شارط
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وارد قرارداد بی میشوند .در پايان نیز میتوان گفت که اين شارط ياک شارط معلقای
نیست و کامالً مشخص و ضابطهمند بوده که منجار باه غارر و ايجااد نازاع در قارارداد
نخواهد شد .بنابراين چون اين شرط ضمن عقد تمامی ويژگیهاای ياک شارط ضامن
عقد را دارا میباشد بنابراين يک شرط ضمن عقد مشروع میباشد.
مدل اولیه دامنه کاربردش به موارد خااص محادود اسات و برخای ماوارد کلای و
اصلی را در بر نمیگیرد و گرچه قسمتی از نیازها را برطرف میکناد اماا در بسایاری از
موارد کاربرد ندارد .به همین دلیل در صدد طراحی مدلهای ديگری هستیم کاه پاس از
بررسی فقهی قسم دوم تشريح خواهد شد.
مدل دوم:
در مدل دوم که در آن کامالً يک قرارداد مستقل بر روی کااهش ياا افازايش دماا ياا
میزان بارش منعقد میشود و به ازای کاهش يا افزايش دما يا بارش يک طارف باه طارف
ديگر مبلغی را پرداخت میکند اساساً يک قرارداد جديد شکل میگیارد کاه در آن اساسااً
بیعی اتفاق نمیافتد .بنابراين اين قرارداد به عنوان يک قرارداد جديد میباشد کاه در اداماه
با استفاده از اصول مقتای و مان به بررسی فقهی آن خواهیم پرداخت.
 .1اصل صحت و لزوم قراردادها

قرارداد آتی آب و هوا مصداق هی يک از قراردادهای رايج در زمان شاارع نمایباشاد.

�� الزم میباشد .ازايانرو
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بدنبال وجود يا عدم وجود مان باشیم.
 .1اصل ممنوعيت اکل مال به باطل
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اين حکم داللت میکند که تصرف در اموال مردم به وجه باطل ،ممنوع است .طبق اين
آيه شريفه هرگونه انتقال مال از يک طرف به طرف ديگر بر وجه غیر شرعی و عقاليای
باطل و ممنوع است .بنابراين ،هر نوع تجاوز ،تقل  ،غش ،دزدی ،رشوه ،اخذ باه زور و
امثال آنها که از نگر عرف و عقال گرفتن مال از طريق آنها بالوجه و باطل است و هر
نوع معامله چون خريد و فروش ،اجاره ،صلح بر اشایايی کاه منفعات عقاليای ندارناد،
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معامالت بر ذمّهای که به ديد عقال ،توان پرداخت آنهاا نیسات و بالوجاهاناد ،از نگار
.

اسالم ،همگی اکل مال به باطل و حرام هستند

اصل ممنوعیت اکل مال به باطل يکی از مهمترين اصاول فقهای در ماالی اساالمی
است .اين اصل در قرارداد آتی آبوهوا بسیار مهم و حائز اهمیت است .در قرارداد آتی
آبوهوا قراردادی بین دو نفر منعقد مایشاود و در ايان قارارداد باه واساطه تغییارات
آبوهوا از يک طرف به طرف ديگر مالی منتقل میشود .ساؤال اصالی کاه در ايانجاا
مطرح است اين است که آيا انتقال مال در عوض تغییرات آبوهوا يک قرارداد عقاليای
و منطقی است و آيا انتقال مال از اين طريق صحیح است يا خیر؟
به نگر میرسد عقال اين قرارداد را به خودی خود جزو قراردادهای عقاليی در نگر
نمیگیرند زيرا هی منطقی ندارد که دو نفر بار روی ياک اتفااق آبوهاوايی در آيناده
شرط کنند و به سب

تغییرات آبوهوا مالی از يک نفر به نفر ديگر منتقل شود .ممکان

است پوشش ريسک تغییرات آبوهوا به عنوان منطق اين قارارداد ذکار شاود کاه الزم
است اين فايده مورد بح

و بررسی قرار گیرد.

در قرارداد آتی آب و هوا بايد بین هدف و ابزار رسیدن به هدف تفکیک قائل شاد.
هدف در آتی آب و هوا ،پوشش ريسک فروش محصوالت است درحالیکه تنهاا يکای
از عوامل مؤثر بر فروش محصاوالت شارکت ،آب و هاوا مایباشاد و عوامال فاراوان
ديگری نیز بر فروش محصوالت اثرگذار می باشاد .اماا ابازاری کاه بارای پوشاش ايان
ريسک در نگر گرفتهاند پوشش ريسک آب و هوا بر روی فروش محصوالت است کاه
ممکن است در مدت زمان مشخص که هدف شرکت پوششدهنده اسات عامال آب و
هوا تأثیر خاص و کامالً همبستهای با فروش محصاوالت نداشاته باشاد .بناابراين ابازار
پوشش ريسک با هدف آن همخوانی کاملی ندارد و ممکن است حتی با وارد شادن در
قرارداد آتی ريسک فروش پوشش داده نشود .از طرف ديگر در قرارداد آتی آب و هاوا
همبستگی کامل بین وضعیت هوای مورد توافق در قارارداد و پوشاش ريساک فاروش
محصوالت وجود ندارد ،بنابراين به هی عنوان نمیتوان ادعا کرد که باا شارايط خااص
جوی میزان فروش محصوالت شرکت به يک حاد معینای برساد .بناابراين باياد دقات
داشت که هدف و ابزار آن در آتی آبوهوا با هم يکی نیسات .همچناین ممکان اسات
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طرفین اين قرارداد اساساً تولیدکننده يا مصرفکننده کااالی پوشاش ريساک داده شاده
نباشند و صرفاً به واسطه تغییرات آب و هوا با يکديگر معامله نمايناد .بناابراين در ايان
قرارداد اساساً منطق عقاليی محکم و قابل دفاعی وجود ندارد.
در مباح

علمی ممکن است آتی آبوهاوا را باا قارارداد بیماه مقايساه کنناد .در

قرارداد مشابه آتی آبوهوا که همان قرارداد بیمه است ،بیمهشونده با پرداخت حق بیمه
امنیتی را برای خود حاصل میکند که باع

میشود با خیاال راحات باه فعالیات خاود

ادامه دهد .در واق بیمهشونده نیاز به امنیت خاطر در مورد ياک موضاوع خااص مثال
تصادفات دارد و با بیمه شخص ثال

امنیات الزم را باا پرداخات حاق بیماه باهدسات

می آورد که در صورتی که تصادف با شخص ثاالثی رخ داد بیماه ايان هزيناه را متقبال
شود .الزم به تأکید است در عقد بیمه ،هدف پوشش ريسک و ابزار پوشاش ريساک باا
هم يکسان هستند يعنی برای پوشش ريسک آتشسوزی از بیماه آتاشساوزی اساتفاده
میشود .اما در آتی آب و هاوا هادف پوشاش ريساک ناشای از باد ياا خاوب باودن
متغیرهای آب و هوايی برای شرکت پوششدهنده ريسک مطرح نیست بلکه تأثیری کاه
اين متغیار بار روی فاروش ياا محصاوالت شارکت مایگاذارد مهام اسات ،بناابراين
پوششدهنده ريسک در آتی آبوهوا برای پوشش ساير ريسکهای خود مثال ريساک
فروش محصوالت وارد قرارداد آتی آبوهوا میشود و هدف آبوهوای خاص در يک
فصل از سال نیست .پس در قرارداد آتی آب و هوا برخالف عقد بیماه هادف پوشاش
ريسک با ابزار پوشش ريسک يکسان و همبسته نیستند .با توجه به مباح

مطرح شاده

در اين بخش اصل ممنوعیت اکل مال باه باطال در مادل دوم قارارداد آتای آب و هاوا
رعايت نشده است.
 .7اصل ممنوعيت غرر

يکی از موان مهم صحت هر قرارداد غرری باودن آن اسات .تفصایل مطالا
مربوط آمده است .در اينجا به تناس

در منااب

موضوع مورد بررسی برخی موارد ذکر مایشاود.

مهمترين موارد غرر عبارت است از :موردی که نسبت باهوجاود مبیا تردياد و جهال
وجود دارد ،موردی که تسلیم يا دريافت مبی قطعی نباشد ،موردی که اوصاف شائ کاه
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در تقاضا و قیمت کاال مؤثر است مبهم باشد .در اينگونه موارد احتمال زيان در معاملاه
وجود دارد که شارع در صدد جلوگیری از آن برآماده اسات .مایتاوان ايان دو امار را
فلسفه ممنوعیت غرر دانست:
الف) دارا شدن بالجهت :استیفای نامشروع و دارا شدن بدون جهت باه ضارر و ظلام
منتهی میشود .زيرا نتیجه معامله که همان دارا شدن شئ معادل ثمن است ،در معامله غارری
حاصل نمیشود و به اين دلیل يکی از طرفین بدون جهات بایش از اساتحقاق خاود مالاک
میشود و ديگری بدون جهت و بدون عوض ،مالی را از دست میدهد.
ب) اصل اتقان در عمل و جلوگیری از نزاع :شارع خواسته ماردم هماواره معاامالت و
عقود بین خود را محکم و استوار و بیخلل پديد آورند و از سهلانگاری و سُستبنیاادی در
کارها اجتناب نمايند .بسیاری از فقیهان در کتاابهاای فقهای خاود و نیاز حقاوقداناان باه
جلوگیری از نزاع و خصومت بهعنوان يکی از حکمتهای وضا قاعاده نفای غارر اشااره
کردهاند .بهعنوان نمونه صاح

عناوين میگويد« :از روش شارع استنباط میشاود کاه بناای

شرع بر از بین بردن اختالف و منازعه و قط تجاذب میان مردم است و بدون شک ،غارر از
اموری است که موج

اختالف و مشاجره میشود .پس روش حکیمانه اقتاا مایکناد کاه

ريشه اين نزاع از بین برود» (مراغی 144۱ ،ق.)463 ،
در مورد اصل ممنوعیت غرر در آتی آبوهوا نیز به نگر میرسد اين قرارداد محال
اشکال است .هرگونه ابهام در مفاد قرارداد باع

میشود که معامله غارری شاود يعنای

اگر عوض يا معوض در يک قرارداد دارای ابهاام باشاد و میازان و مقادار آن مشاخص
نباشد اين امر باع

غرری شدن قرارداد میشود .در قرارداد آتی آبوهاوا هام در قباال

يک امر مبهم و کامالً تصادفی عوض مشخص قرار داده شده است؛ يعنی در اين قرارداد
به ازای نوسان دما يا میزان بارش در يک میزان توافق شده يک طارف باه طارف ديگار
مبلغی را میپردازد؛ يعنی در قبال يک معوض کامالً مبهم که مشخص نیسات در آيناده
چه اتفاقی از نگر دما و میزان بارش خواهد افتاد با يک عوض مشخص که هماان مبلا
معین میباشد را در قرارداد مبادله میکنند .ابهام در نوساان میازان دماا و باارش باعا
ايجاد غرر در اين قرارداد میشود.
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ممکن است ادعا شود که در قرارداد بیمه نیز احتماال اتفااق افتاادن واقعاه نااگوار
قرارداد بیمه را غرری نمايد اما در اين زمینه مقايسه ايان قارارداد باا قارارداد بیماه الزم
است .در قرارداد بیمه ،بیمهشونده در ازای پرداخات حاق بیماه خاود امنیات خااطر و
آسايش را میخرد و در اين قرارداد ثمن و مثمن و عاوض و معاوض کاامالً مشاخص
است؛ يعنی مثمن معامله در قرارداد بیمه امنیت و آسايش خاطر است کاه اماری کاامالً
مشخص و واضح است اما در قرارداد آتی آبوهوا عوض و معوض کامالً مابهم اسات
چون عوض و معوض بر روی يک امر کاامالً تصاادفی و مابهم اتفااق افتااده اسات و
عوض و معوض در زمان عقد قرارداد مشخص نیست و باه ازای نوساان دماا و میازان
بارش ممکن است هر مبلغی را يک طرف به طرف ديگر بپاردازد .يعنای ثمان و ماثمن
معامله در سررسید مشخص میشود که ثمن همان مبلغی است که در سررسید مشخص
میشود و مثمن هم الزاماً اطمینان خاطر نیست زيرا ممکن است حتی با پرداخت ثمان،
ريسک مربوط به فروش دارائیها پوشش داده نشود .ازاينرو اين قرارداد نیز با قارارداد
بیمه قابل مقايسه نیست زيرا در قرارداد بیمه حتماً ريسک هادف قارارداد پوشاش داده
میشود اما در آتی آب و هوا الزاماً پوشش داده نمیشاود .بناابراين طارفین قارارداد در
مورد میزان مبلغی که هر طرف به طرف ديگر میدهد ابهاام داشاته و در ماورد شارايط
قرارداد در آينده نیز ابهام وجود دارد .با توجه به داليلی که مطرح شد اين اصال نیاز در
قرارداد آتی آب و هوا رعايت نشده است.
 .8اصل ممنوعيت ضرر

اصل ممنوعیت ضرر يکی از اصول پرکاربرد در قراردادهای مالی اسالمی میباشد .اصل
الضرر که با استفاده از روايت سمره ابن جندب اساتنباط شاده اسات ،هارگوناه ضارر
رساندن به ديگران را در معامالت نهی کرده اسات .بررسای اصال الضارر در مشاتقات
مالی کمی دشوار است .در قرارداد آتی آبوهوا میتوان گفت که اصل الضارر رعايات
شده است و از اين حی

مشکلی ندارد زيرا در اين قرارداد کاه از قراردادهاای پوشاش

ريسک میباشد طرفین بر روی يک معیار آبوهوا در آينده توافق میکنند و اين توافاق
جهت پوشش ريسک يک طرف يا هر دو طرف میباشد .همانطور که مشاخص اسات
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طرفین در اين قرارداد قصد ضرر و زيان به يکديگر را ندارند و در ياک قارارداد کاامالً
نگاممند در مورد يک معیار در آينده توافق میکنند؛ بنابراين اين قرارداد از حی

قاعاده

الضرر مشکلی ندارد.
 .1اصل ممنوعيت ربا

بح

ربا و ممنوعیت آن ،اساساً در قرارداد آتای آبوهاوا مطارح نیسات زيارا ماهیات

اصلی آن مربوط به قرارداد قرض نیست و طرفین معامله هی پولی را به يکديگر قرض
نمیدهند که بح

زياده و ربا مطرح باشد بلکه بر روی يک شاخص آبوهوا مثل دماا

يا میزان بارش توافق میکنند و در آينده با توجه به وضاعیت اتفااق افتااده در آبوهاوا
يکی از طرفین مبلغی را باه طارف مقابال مایپاردازد؛ بناابراين ايان قارارداد از حیا
ممنوعیت ربا محل اشکال نیست.
 .19اصل ممنوعيت قمار

قمار از نگر لغوی به معنای هرگونه عملی است که براساس آن صرفاً به اتکاای بخات،
شانس و تصادف ،مالی بهدست آيد يا از دست برود .در لغتنامههای فارسی گفتاه شاده
که قمار شامل «هر بازی است که در آن غالباً شرط شود که برنده چیزی از بازنده بگیرد
(دهخدا  ،13۱۱ج  ،11ص  .)11واژههای قمار ،میسر ،گروبنادی و شارطبنادی از نگار
لغوی کمابیش به يک معنا بهکار رفتهاند (ابن منگور ،144۶ ،ص  )۶۶1برخی هام قماار
را به معنای بازی با وسايل ويژه (الطريحی ،1216 ،ص )۱۱معنا کردهاناد .المنجاد گفتاه
«القمار مصدر کل لع

يشترط فیه عن يأخذ الغال

من المغلوب شیئاً» (المنجد ،حارف

قاف) در مورد معنای اصطالحی قمار هم بین فقها اختالف نگر وجاود دارد .باا وجاود
اين ،فقها متعرض سه صورت عمده گرديدهاند:
الف) مفهوم بازی با آالت قمار اعم از اينکه با برد و باخت همراه باشد و يا نباشاد:
اکثر فقها در تعريف اصطالحی قمار ،باازی باا آالت وياژه قماار را باه عناوان يکای از
مؤلفه ها ذکر کرده اند .شهید ثانی در مسالک االفهام قماار را باازی باا آالت معاده بارای
قمار همچون نرد و شطرنج می داند (عاملی ،121۶ ،ج  ،3ص  )144نگیر همین تعرياف
را در مجم الفائده و البرهان از محقق اردبیلی مشاهده می کنیم که قمار مرادف با باازی
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با آالت قمار دانسته شده و ظاهراً بازی با وسايل ويژه قمار ا هرچند بدون قصد مراهناه
و برد و باخت را قمار به شمار می آورند .کرکی هرچند اصل قمار را گروگذاری (برد و
باخت می داند) اما به نگر می رسد که به رأی وی ،مطلق بازی با آالت ،صادق بر مفهاوم
قمار است (کرکی ،1210 ،ج  ،2ص  )42امام خمینی ضمن ايراد اشکال باه کساانی کاه
مؤلفه بازی با آالت قمار را در مفهوم قمار لحاظ نکرده اند ،عنوان داشته است که ظااهر،
عدم صدق قمار بر مراهنه بدون بازی با آالت قمار است (موسوی خمینای ،1331،ج ،4
ص  )3فقهای عامه و خاصه بر اين نگر اتفاق دارند که بازی با آالت قمار مصداق باارز
قمار و مطلقاً حرام است .شیخ حرمت اين قسم را اجماعی ،عوض را حرام و اخباار آن
را متواتر دانسته است (انصاری ،1240 ،ج  ،1ص  .)3۱1البته خود شیخ در صورت نبود
برد و باخت در صدق قمار ترديد فرموده اما به کمک روايات حکام حرمات را جااری
دانسته است.
ب) بازی با غیر آالت قمار همراه با مراهناه و گروبنادی :همچاون حالات اول در
مورد حرمت ادعای اجماع شده و از فقهای عامه نیز نقل شاده اسات کاه آناان نیاز بار
همین رأی هستند .بر اين اساس ،شرط بندی و مراهنه بر سر بازی ها و آالت غیرمختص
قمار نیز حرام است و مصداق قمار دانسته شاده اناد (انصااری ،1240 ،ج  ،1ص .)3۱۶
شیخ فرموده است« :ظاهراً اين حالت از حی
برخی فقها (اشاره به صاح

حرمت و فساد ملحاق باه قماار اسات و

رياض) صراحتاً اين ماورد را قماار مایدانناد» (انصااری،

 ،1240ج  ،1ص .)3۱۶
ج) بازی با غیر آالت قمار بدون مراهنه و شرط بندی :مشهور فقهای شیعه حکم به
حلیت اين حالت دادهاند؛ اما برخی فقها در خصوص هر ناوع مساابقهای کاه خاالی از
غايت مفید است ،حکم به عدم جواز دادهاند .دلیل دسته اخیر ،وجود رواياتی اسات کاه
هر نوع مسابقه را محدود به ماوارد مشخصای کارده و جاز آنهاا را غیار مجااز اعاالم
داشتهاند .در روايات بسیاری که معموالً در تفسیر معنای «میسر» ذکر گردياده اسات باا
تصريح به اينکه مراد از میسر ،قمار است اصل حرمت قمار تبیین شده است (حرعاملی،
 ،1204ج  ،1۱ص .)166
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 .11قمار و آتي آبوهوا

ممنوعیت قمار و تأثیر آن بر آتی آبوهوا نیازمند بررسی فقهای دقیاقتاری مایباشاد؛
همان طور که در مباح

قبلی بیان شد در آتی آب و هوا هدف پوشش ريساک و ابازار

پوشش ريسک يکسان نیست و شرکت پوششدهنده ريسک به دنباال پوشاش ريساک
فااروش محصااوالت اساات و يکاای از عااواملی کااه باار روی فااروش تاأثیر ماایگااذارد
آبوهواست و برخی عوامل مهم ديگر نیز بر روی فروش تأثیرگذار هستند .بنابراين در
آتی آب و هوا وقتی طرفین بر روی يک میزان دما يا بارش خااص توافاق مایکنناد در
واق بر روی يک امری که اصالً فعالیت واقعی بر روی آن صورت نمیگیارد و طارفین
هی دخل و تصرفی در کم و کیف آن ندارند و های فعالیات اقتصاادی واقعای شاکل
نمیگیرد توافق میکنند و در اين توافق اشتراط میکنند که اگر دمای هوا يا بارش باال يا
پايین ش د به ازای هر درجه دما يا میزان باارش ياک طارف باه طارف ديگار مبلغای را
بپردازد .بنابراين اين توافق بر روی يک فعالیت اقتصادی نیست و توافاق بار روی ياک
امر تصادفی است .آتی آبوهوا به شکل فعلی آن میتواند از مصاديق قماار باشاد .ايان
قرارداد بسیار نزديک به صورت دوم از سه صورت يااد شاده اسات کاه در آن از آالت
قمار استفاده نمیشد اما برد و باخت صورت مایگرفات و فقهاا حکام باه حرمات آن
میدادند .در آتی آب و هوا طرفین قرارداد بر روی يک دما يا میزان بارش با هام توافاق
میکنند و شرط میگذارند که اگر دما از اين مقدار کمتر يا بیشتر شد به ازای هر درجاه
دما مبلغی را يک طرف به طرف ديگر بپردازد .دما يا میزان بارش توافق شاده ياک امار
کامالً تصادفی و شانسی است و طرفین معامله نمیتوانند هی گونه دخال و تصارفی در
ايجاد يا عدم آن داشته باشند .عالوه بر اين در اين آتی يک اشتراطی بر روی يک اتفااق
تصادفی میکنند و آن اين است که در صورت کمتر يا بیشتر شدن دما يا میزان بارش از
يک میزان خاص مبلغی را يک طرف به طرف ديگر بپردازد؛ يعنی مایتاوان گفات ايان
نوع از آتیها دو شرط از شرايط قمار را دارا میباشد؛ بنابراين تاکنون مدعی شاديم کاه
اشتراط و مراهنه بر روی يک امر کامالً تصادفی محقق شده است .روشن است که آتای
آبوهوا از آالت قمار مرسوم نیست و اگر هم قرار باشد از اصل قمار برای بررسای آن
استفاده نمايیم اين نوع از آتی از نوع غیر آالت رايج قمار محسوب میشود.
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 .12مدل پيشنهادی برای قرارداد آتي آبوهوا

مدل اول:
در مدل اول آتی که میتوان برای آتی آب و هوا پیشنهاد کرد باه صاورت آتای فاروش
محصوالت تولیدکننده کاال در ازای کاهش يا افزايش دما میباشد .در ايان ناوع قارارداد
آتی که بر روی کاالهای تولیدی منعقد شود به اين صورت که اگار دماای هاوا از حاد
معینی پايینتر رفت طرف خريد قرارداد آتی متعهد است تعدادی معین از کاالهای تولید
شده را به قیمت معین خريداری نمايد .همچنین در صورتی که دما باال رفات و فاروش
محصوالت شرکت بهبود پیدا کرد طرف خريد مبلغی را دريافات نماياد .در ايان مادل
عالوه بر اينکه ريسک آب و هوا پوشش داده میشود باع

میشود فروش محصاوالت

تولیدکننده نیز تامین شود .اين مادل چاون آتای بار روی خرياد محصاوالت واقعای
شرکت بسته می شود بنابراين يک آتای واقعای اسات و در عاین حاال ريساک فاروش
محصوالت به معنای واقعی پوشش داده میشود.
به اين مدل اشکال تعلیق وارد نیست ،زيرا در عقد معلق اصال وقاوع عقاد حتمای
نیست بلکه معلق بر يک امر است که اگر محقق نشود عقد تحقق پیدا نمیکند مانند اين
جمله «خانهام را به تو میفروشم اگر باران بیايد» که فروش خانه حتمی نیست و معلاق
بر نزول باران شده است .مفاد جمله ياد شده اين است که اگر باران بیايد بی بهصاورت
خودکار واق میشود و در صورت عدم نزول باران بیعی تحقق نمیياباد .در ايان مادل
يک طرف متعهد میشود در صورت وقوع رويداد تعداد معینای مبیا ماورد نگار را باه
قیمت معین خريداری نمايد ،در اين صورت فروش معلق نیست بلکه در صورت وقوع
رويداد در تاريخ مورد نگر به صورت منجز واق خواهد شد .باه ايان ترتیا

در زماان

حال «تعهد» تحقق میيابد و اگر دمای هوا به میزان معین رسید بی را بهصاورت منجاز
واق خواهند کرد .اين قرارداد تولیدکننده را در برابر ريسک قیمت بیمه خواهد نمود.
اين مدل شباهت بسیار زيادی به عقد بیمه دارد که در آن يک طرف میازان فاروش
محصوالت شرکت را بیمه میکند اما بهجای دريافات حاق بیماه مشاخص و معاین در
قرارداد ،به میزان انتفاع مازاد تولیدکننده از تغییرات آب و هوا مبلغی را دريافت میکناد.

 198مطالعات اقتصاد اسالمي ،سال دهم ،شماره اول ،پياپي  ،11پاييز و زمستان 1911

که اين امر باع

جذابیت باالی اين ابزار برای طارفین مایشاود زيارا طارفین در ازای

کاهش يا افزايش فروش به صورت عادالنه و تاوافقی توافاق باه دريافات ياا پرداخات
مبلغی به صورت بیمه میشوند.
مدل دوم:
مدل دومی که برای قرارداد آتی آب و هوا میتوان ارائه داد اين است که دو طارف
با يکديگر قرارداد منعقد میکنند که اگر دمای هوا از حد معینی پايینتر يا بااالتر رفات،
يک طرف خسارت وارده به طرف مقابال و ياا کمباود ساود او را طای ياک ساازوگار
مشخص و معینی جبران نمايد .در روش متعارف ،طرفین کاری به میزان فروش ندارناد
و مبل معینی در ازای هر درجه کاهش دما به تولیدکننده میدهاد ،اماا در ايان پیشانهاد
میزان فروش محصوالت شرکت مبنا قرار میگیرد و به ازای کاهش فاروش محصاوالت
خود مبلغی را به عنوان خسارت دريافت میکناد .در ايان صاورت قارارداد واقعایتار
میشود و شبهات شرعی که مطرح شد وارد نیست.
در مورد اين راهحل شبهات اکل مال به باطل ،قماری بودن و سااير ماوارد مطارح
نیست ،زيرا به مانند قرارداد بیمه فروش محصوالت يک طرف در ازای يکای از عوامال
خسارت بیمهشده است اما شبهه قابل توجه مجهول بودن يکی از عوضین میباشد .زيرا
هنگام انعقاد قرارداد میزان فروش معلوم نیست و میدانیم لزوم معلوم بودن عوضاین در
تمامی قراردادها بین فقها اجماعی است که دو جواب میتوان به اين اشکال داد:
 .1اين اشکال به تمامی انواع بیمه وارد است ولی عوضین در بیماه کاامالً معلاوم
هستند .يک طرف حق بیمه است کاه کاامالً مشاخص اسات و طارف ديگار
اطمینان حاصله است نه میزان جبران خساارت ،در اينجاا نیاز تولیادکنناده در
برابر آنچه میپردازد اطمینان کس میکند و با خاطر آسوده به تولید مبادرت مینمايد.
 .4همچنین میتوان برای خسارت وارده ضوابطی معین نمود و میزان آن را تا حد
زيادی مشخص کرد .فرض اين است کاه فلسافه اباداع ايان قارارداد پوشاش
ريسک است .در اين صورت طرفین دقیقاً محاسبهگر هساتند و دقیقااً آنچاه را
بهدست میآورند در برابر آنچه میدهند محاسبه میکنند.
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ممکن است گفته شود «معنای اين مادل بیماهکاردن درآماد و ساود اسات کاه در
صنعت بیمه مرسوم نیست زيرا در بیمههای رايج حوادث بیمه میشود نه میزان فاروش
يا میزان سود يک بنگاه» در جواب اين اشکال بايد گفت :در مدل مورد نگار تعهاد يااد
شده به عنوان مديريت ريسک در بخش واقعای صاورت مایگیارد .بارای تولیادکنناده
وسايل سرمايشی و گرمايشی ريسک آبوهوا از مهمترين ريسکهايی اسات کاه باا آن
مواجه است .پیشنهاد ياد شده اين ريسک را به حداقل میرساند .پیشنهاد اين بود «ياک
طرف خسارت وارده به طرف مقابل و يا کمبود سود او را طی يک سازوگار مشخص و
معینی جبران نمايد» .به اين ترتی

هدف جلاوگیری از خساارت و ياا کمباود ساود در

سطح معین و عقاليی میباشد و اين امر به وقاوع سااير وقااي مانناد حاوادث طبیعای
شباهت دارد .نوسان نامطلوب دما نیز همانند ساير حوادث سب

خساارت و ياا کمباود

سود میشود  .امروزه در بازارهای مالی برای مديريت هر نوع ريسک ابزار متناس

با آن

ابداع گرديده است.
 .19تجربه بيمه درآمد و سود در دنيا
اين دو ناوع بیماه در انگلایس ،آمريکاا و کاناادا تحات عناوان «Income protection
 »insuranceو « «Gross Profits Insuranceمرسااوم اسااتIncome Protection« .6

 »Insuranceتولیدکننده را در برابر کاهش درآمد از حد معینی بیمه مینماياد .ايان ناوع
بیمه در استرالیا ،ايرلند ،نیوزيلند ،آفريقای جنوبی ،انگلیس رايج است.7
« » Gross Profits Insuranceکه میزان سود ناخالص را بیمه مینمايد در آمريکاا و
کانادا رايج است.
جمعبندی و نتيجهگيری

قرارداد آتی آبوهوا به لحاظ سازوکار خود کامالً با ديگر آتایهاا تفااوت دارد در ايان
نوع از قرارداد آتی اساساً دارايی پايه از جنس دارايی فیزيکی ياا ماالی نمایباشاد بلکاه
بهخاطر پوشش ريسک تولیدکنندگان در مقابل تغییرات متغیرهای آبوهوا ايان ناوع از
آتی وارد بازار مشتقات شد .اساساً در تحلیل و بررسی اين نوع از آتی نمیتوان از عقاد
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بی استفاده کرد و بايد در بررسی آن به سراغ عقد ديگر رفت .در ايان ناوع آتای عاین
بودن دارايی پايه ،ملکیت داشتن در سررسید و امکان تحويل دادن کامالً منتفی است.
بنابراين برای بررسی اين نوع از قرارداد باا اساتفاده از روششناسای فقاهات باه
بررسی تطبیقی اصل صحت و لزوم و اصول ممنوعیت اکل مال به باطال ،رباا ،غارر،
ضرر و قمار پرداختیم .قرارداد آتی آب وهوا از منگر اصل صحت و لزوم محل اشکال
نیست .از نگر اصل ضرر و ربا نیز اشکالی در اين قارارداد وجاود نادارد؛ اماا از نگار
ممنوعیت قمار ،غرر و اکل مال به باطال اشاکال دارد .از نگار ممنوعیات قماار ،ايان
قرارداد از مصاديق بازی با غیر آالت قمار همراه با مراهنه می باشد که به نگر اکثر فقها
محل اشکال است .قرارداد آتی آب هو ا از نگر ممنوعیت غرر نیز محل اشاکال اسات
زيرا در قرارداد آتی آب وهوا هم در قبال يک امر مابهم و کاامالً تصاادفی ياا عاوض
مشخص قرارداده شده است؛ يعنی در اين قرارداد به ازای نوسان دما يا میزان بارش از
يک میزان توافق شده يک طرف به طرف ديگر مبلغی را می پردازد؛ يعنی در قبال يک
معوض کامالً مبهم که مشخص نیست در آينده چه اتفاقی از نگر دما و میازان باارش
خواهد افتاد با يک عوض مشخص که همان مبل معین می باشد را در قارارداد مبادلاه
می کنند .ابهام در نوسان میزان دما و بارش باع

ايجاد غرر در اين قرارداد مایشاود.

در مورد ممنوعیت اکل م ال به باطل بايد منطق عقاليی اين قرارداد اساتخراج شاود و
اگر اين قرارداد دارای منطق عقاليی و صحیح نباشد و يک قرارداد بایفاياده و باطال
باشد اصل ممنوعیت اکل مال به باطل در آن رعايت نشده است .در پايان مقاله نیز دو
مدل جايگزين برای قرارداد آتی آب و هوا ارائاه شاد کاه در آن دو مادل عاالوه بار
رعايت اصول قرارداد اسالمی مدلی با کارکردهايی بهتر از آتی آبوهوا ارائه شاد کاه
هم پوشش ريسک آب و هوا و هم پوشش ريسک فروش محصوالت در آن دو مادل
رعايت شده است.
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ياداداشتها

1. Derivatives
4. Speculation
3. Aquila Energy
2. Edison co Consolidated
۶. Cooling degree days

�. Gross Profits Insurance :A type of business interruption insurance that provides
funds in the amount of profit lost if an insurable event, such as property damage,
occurs. Gross profits insurance is most commonly used in the United Kingdom
and Canada. This type of insurance differs from gross earnings insurance, which
is more commonly found in the United States.
http://www.investopedia.com/terms/g/gross-profits-insurance.asp
۱. Income Protection Insurance (IPI) is an insurance policy, available principally in
Australia, Ireland, New Zealand, South Africa, and the United Kingdom, paying
benefits to policyholders who are incapacitated and hence unable to work due to
illness or accident. IPI policies were formerly called Permanent Health Insurance
(PHI). https://en.wikipedia.org/wiki/Income_protection_insurance
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