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Abstract
In order to boost the capital market, finance, and absorption and accumulation of small and scattered funds,
various tools and several contracts in different countries are used in different countries. In this regard, also in
Islamic countries, in addition to the use of traded contracts in financial markets of America and some European
countries such as futures and options contracts, new contracts were developed within the framework of Islamic
criteria in addition to the traded contracts in financial markets of America and some European countries such
as futures and options contracts. One of these contracts is “parallel salaf ” that has been formed to eliminate
restrictions and obstacles of salaf exchange, especially the impossibility of selling the futures goods before maturity
that prevents creation of the secondary market and funds absorption. “Parallel salaf ”, as a strategy to be presented
in the Securities and Exchange market, has taken a new shape, and has been defined as “the standard parallel salaf
contract” under specified and certain criteria whilst the dynamism of the stock exchange and more participation,
management and hedging transactions will be carried out. By investigating in Islamic Jurisprudence texts,
objections and doubts can be raised about “the standard parallel salaf contract”. The novelty of this contract and
the need to adapt it with Jurisprudential foundations - despite the absence of jurisprudential and legal sources necessitates explanation of this contract and removing explanation of its ambiguities and legal objections in order
to increase efficiency and synchronization with our country’s rights. In this article all objections to “the standard
parallel salaf contract” will be raised and answered.

Keywords: salaf eexchange, standard parallel salaf contract, proxy parallel salaf contract, aassignable parallel
salaf contract.
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چکیده

متعددی در کشورهای
بهمنظور رونق بازار سرمایه ،تأمین مالی ،جذب و تجمیع سرمایههای کوچک و پراکنده ،ابزارها و قراردادهای
ّ
مختلف به کار برده میشود .در این راستا در کشورهای اسالمی نیز عالوه بر بهکارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای
مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله ،قراردادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید.
یکی از این قراردادها« ،سلف موازی» است که درجهت رفع محدودیتها و موانع بیع سلف بهخصوص عدم امکان فروش مورد سلف
قبل از سررسید ،که مانع ایجاد بازار ثانویه و جذب سرمایه میشود شکل گرفت ،راهکاری که جهت ارائه در بازار بورس و اوراق بهادار
شکل جدیدتری به خود گرفت و با عنوان «قرارداد سلف موازی استاندارد» تحت ضوابط مشخص و بهصورت استاندارد تعریف گردید ،تا
ضمن پویایی معامالت بورس و مشارکت بیشتر ،مدیریت و پوشش ریسک معامالت نیز انجام پذیرد .با بررسی در متون فقهی میتوان
ایرادات و شبهاتی نسبت به «قرار سلف موازی استاندارد» مطرح کرد .جدید بودن این قرارداد و لزوم تطبیق آن با مبانی فقهی ،در
عین عدم وجود منبع در متون فقهی و حقوقی ،ضرورت طرح و تبیین قرارداد مذکور و رفع شبهات و ایرادات فقهی ،آن را به منظور
افزایش کارایی و هماهنگ سازی با حقوق کشورمان ،دو چندان میسازد .در این مقاله ایراداتی که ممکن است بر قرارداد سلف موازی
استاندارد وارد شود بیان و پاسخ داده میشود.
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مقد ّمه

امروزه بازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا میکنند.
نقش اساسی این بازارها ،کاهش هزینه و افزایش بازدهی سرمایه
است .بازارهای مالی امکان مبادالت و جابجایی منابع مالی را در
کمترین زمان و با کمترین هزینه و بیشترین سرعت و کارآیی
فراهم میکنند .جهت رونق بازارهای مالی ابزارها و قراردادهای
متعددی در کشورهای مختلف به کار برده میشود .در این راستا
ّ
در کشورهای اسالمی نیز عالوه بر بهکارگیری برخی قراردادهای
موردمعامله در بازارهای مالی آمریکا و کشورهای اروپایی مانند
قراردادهای آتی و اختیار معامله ،قراردادهای جدیدی در چارچوب
ضوابط شرعی ابداع گردید .در ایران با تصویب قانون بازار اوراق
بهادار در سال  ،1384زمینۀ الزم برای طراحی و انتشار انواع
مختلف ابزارها و قراردادهای مالی اسالمی فراهم شد.
«سلف موازی» یکی از این قراردادها است که بر اساس «بیع
سلف» ابداع گردید؛ قرارداد مذکور درجهت رفع محدودیتها و
موانع بیع سلف بهخصوص عدم امکان فروش مورد سلف قبل از
سررسید که مانع ایجاد بازار ثانویه ،جذب سرمایه و تأمین مالی
میشود ،شکل گرفت که به سه صورت مطلق ،وکالتی و حوالهای
متص ّور است .به علت ایرادات و محدودیتهایی که در قرارداد
سلف موازی مطلق و وکالتی وجود دارد« ،سلف موازی استاندارد»
مورد تأیید قرارگرفت ،که در واقع سلف موازی حوالهای استاندارد
شده جهت ارائه در بورس است.
قرار سلف موازی استاندارد اولین بار جهت معامالت نفت
تحت عنوان «قرارداد سلف موازی نفتی» مطرح شد و سپس
در بورس انرژی ایران در عمل به کار گرفته شد و آیین نامهها
و دستورالعملهای آن جهت اعمال در بورس انرژی ایران به
تصویب هیئت مدیره و شورای عالی بورس رسید.
درخصوص قرارداد سلف یا همان بیع سلف که ریشه در فقه
بهای فقها به چشم میخورد ولی
دارد مطالب متعددی در کتا 
حقوقدانان بسیار مختصر و مجمل درصفحات محدودی از کتب
حقوق مدنی اشاراتی به این قرارداد داشتهاند که همۀ آن هم
مقتبس از منابع فقهی است .در خصوص«قرارداد سلف موازی» هم
بهندرت برخی از فقها و علمای کشورهای اسالمی مطالبی منتشر
کردهاند؛ اما «قرارداد سلف موازی استاندارد» که قراردادی جدید و
نوظهور است نه تنها در منابع حقوقی فارسی پیشینهای ندارد در
منابع حقوق غرب نیز سابقهای ندارد زیرا این قرارداد جهت رفع
محدودیتهای فقهی ناشی از قراردادهای آتی و سلف جاری در
بورسهای کشورهای اسالمی طراحی شده است؛ لذا بهناچار جهت
تبیین این قرارداد نیاز به بررسی منابع فقهی و عربی است .در این
مقاله سعی شده است از تمامی منابع موجود که بیشتر به زبان
عربی است ،بهرهبرداری شود .با عنایت به اینکه حقوق ما ریشه
در منابع فقه اسالمی دارد ،الزم است قوانین و مقررات منطبق با
احکام و موازین شرعی باشد و همچنین قراردادهای جدید با مبانی
فقهی از جمله لزوم ربوی ،غرری و ضرری نبودن معامالت تطابق
داشته باشد .با توجه به اینکه اساساً قرارداد سلف موازی استاندارد
در جهت رفع مشکالت و محدودیتهای فقهی موجود در بیع
سلف شکل گرفته ،بدیهی است این قرارداد نیز باید با موازین

فقهی منطبق باشد .با بررسی در متون فقهی میتوان ایرادات و
شبهاتی نسبت به این قرارداد مطرح کرد .با توجه به جدید بودن
این قرارداد و از آنجا که بررسی تطابق این قرارداد با مبانی فقهی
و اثبات عدم وجود مانع فقهی و قانونی برای آن ،در جهت تثبیت
و افزایش کارآیی آن مؤثر است ،ما در این مقاله پس از تبیین
تعریف ،شرایط و محدودیتهای قرارداد سلف در فقه و حقوق،
اقسام قرارداد سلف موازی را تبیین و در نهایت ایراداتی که ممکن
است بر قرارداد سلف موازی استاندارد وارد شود را بیان خواهیم کرد
و پاسخ خواهیم داد.

کلیات قرارداد سلف
قرارداد سلف در لغت

سلف به فتح سین و الم ،واژهای عربی است که در لغت با سلم
مترادف است ،سلف در لغت اهل عراق و سلم در لغت اهل حجاز به
کار میرود (الشوکانی )239 :1413 ،و در معانی مختلفی از جمله:
جلو افتاد ،پیشی گرفت ،سپری شد ،پیش افتاد ،پیشینیان ،آمده
است (بندر ریگی)949 :1384 ،؛ دو واژۀ سلف و سلم در معامالت،
مترادف دانسته شده است هرچند در برخی کاربردها با هم
تفاوتهایی دارند (جعفری لنگرودی(1378 ،الف).)978 :
در فرهنگ لسان العرب برای واژۀ سلف معانی متعددی ذکر
شده است اما واژه سلف در معامالت به دو معنا به کار میرود :اول
به معنای قرض که برای مقرض منفعتی به غیر از پاداش و شکر
ندارد ،وقتی گفته میشود «اسلفته ماال» یعنی «اقرضته» .دوم
آن است که کسی ثمنی را در برابر کاالیی که در وقت معین در
آینده تحویل داده خواهد شد ،بدهد (ابن منظور.)159 :1405 ،
با توجه به معانی اهل لغت برای واژۀ سلم ،روشن میشود
که واژۀ سلم با معنای دومی که برای سلف ذکر شد یعنی همان
قرارداد سلف که موضوع مورد بحث ماست ،برابر است .ابن منظور
پس از آنکه معنای دوم سلف را ذکر میکند ،میگوید« :یقال له
السلم دون االول» (همان)؛ بنابراین هرچند سلم مانند سلف در
معنای قرض به کار نرفته است اما همانند واژه سلف در مورد
قراردادی استعمال میشود که در آن فردی ثمنی را در برابر
کاالیی که در مدتی معلوم در آینده تحویل داده خواهد شد،
بدهد.
صاحب جواهر نیز واژۀ سلف را مشترک لفظی در معاملۀ
سلمی و عقد قرض میداند و مـیگوید :شاید این اشتراک لفظی
به دلیل وجود یک جامع معنوی بین عقـد سلف و عقد قرض
است ،آن جامـع معنوی این است که در هر یک از این دو عقد
مالی بر ذمه ،در برابر مـالی که حال است قرار مـیگیرد (نجفی،
.)268/24 :1368

قرارداد سلف در اصطالح

قرارداد سلف ریشه در فقه دارد و در کالم فقیهان به صورت
مبسوط به آن پرداخته شده و حقوقدانان بسیار کم و آن هم بر
اساس کتب فقهی مطالبی مطرح کردهاند .در ادامه به تفکیک،
تعریف قرارداد سلف را در فقه و حقوق مطرح میکنیم.

قرارداد سلف درحقوق
حقوق ایران

در قانون مدنی ایران مادۀ صریحی که وضعیت قرارداد سلف را
بیان کند وجـود ندارد و عبارت بیع سلف و یا سلم در قـانون
مـدنی مطرح نـشده اسـت .اگـر چه از مادۀ  10و نیز موا ّد 341
و  364قانون مدنی صحت چـنین عقدی استنباط میشود .از
مقرر داشته است« :در بیعی که قبض
مادۀ  364قانون مدنی که ّ
شرط صحت است ،مثل بیع صرف ،انتقال از حین حصول شرط
است؛ نه حین وقوع بیع» معلوم میشود که غیر از بیع صرف،
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قرارداد سلف در فقه

فقها قرارداد سلف را یکی از اقسام بیع از جهت زمان تسلیم
مورد معامله ،دانستهاند .عبارات ایشان در تعریف بیع سلف با هم
تفاوتهایی دارد اما مضمون در آنها تقریباً یکسان است.
شهید اول این قرارداد را چنین تعریف میکند :عقدی است
برکاالیی که تا مدتی معلوم بر ذمه قرار دارد ،در مقابل مال معلومی
که در مجلس عقد اخذ میشود (شهید اول.)247 :1417 ،
شهید ثانی در تعریف آن بیان میدارد :بیع سلف عبارت
است از فروختن کاالی کلی ما فی الذمه معلوم و معین با الفاظ
مخصوص که برای تحویل آن به مشتری زمان معین در عقد مقرر
شده است؛ در مقابل مال معلومی که در همان مجلس عقد اخذ
میشود (مکی.)402 :1410 ،
بنا بر تعریف محقق حلی :بیع سلف عبارت است از ابتیاع
مال ضمانت شدهای در سررسید معین در مقابل ثمن حاضر
یا در حکم حاضر (محقق حلی .)133 :1418 ،این تعریف با
قول کسانی مطابقت دارد که لفظ بیع را اسمی به معنای نقل و
انتقال میدانند اما با قول کسانی که بیع را انشاء تملیک مال که
فعل بایع است در مقابل عوض میدانند ،تطابق ندارد .زیرا لفظ
«ابتیاع» در این صورت صدق نمیکند .مراد از «مضمون» در
تعریف مذکور به قرینه «الی اجل معلوم» ،همان کلی ما فی الذمه
است (الجواهری.)176 :1419 ،
شیخ طوسی در تعریف بیع سلف چنین عنوان کرده است:
«سلم آن است که :ثمن حاضر یا در حکم حاضر در مقابل کاالیی
که تا مدتی معلوم بر ذمه قرار دارد ،معاوضه شود» (طوسی،
 .)326 :1382در حکم حاضر مثل این که مشتری قب ً
ال طلبی
در ذمۀ بایع داشته ،همان را ثمن قرار میدهد ،گرچه فع ً
ال پولی
به فروشنده نداده است؛ آنچه که در ذمۀ فروشنده است به منزلۀ
مقبوض است.
همان طور که مشاهده میشود وجه مشترک همه تعاریف
عبارت است از :بیع کاالیی که تا مدتی معلوم بر ذمه قرار دارد ،در
مقابل ثمن معلوم موجود .به عبارت مختصرتر بیع سلف به معنای
مدتدار به بهای نقد است .برخی از فقها شرایط و
معاملۀ کاالی ّ
موارد دیگری مانند لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و ذکر صیغۀ
مخصوص ر ا در تعریف گنجاندهاند .در عقد سلف به خریدار ُم ْسل ِم
به کسر الم و به فروشنده ُم ْسلَ ٌم الیه گفته میشود .کاالیی که
مسلَم به فتح الم گویند
فروخته میشود ُم ْسلَ ٌم فیه و بهای آن را ْ
(موسویخمینی.)543 :1390 ،

حداقل گونه دیگری از بیع وجود دارد که در آن «قبض» شرط
صحت میباشد و آن ،بیع سلف است که اگر ثمن در مجلس قبض
نشود ،به صورت کالی به کالی درمیآید و به این ترتیب ،قانونگذار
خواسته که بیع سلف ،با کالی به کالی شدن ،درمعرض بطالن قرار
نگیرد (جعفری لنگرودی .)539 :1388 ،با وجود عدم ذکر بیع
سلف در قانون مدنی ،حقوقدانان به تبع فقه ،صفحاتی هرچند
اندک از کتب خود را به این عقد اختصاص داده و تعاریفی ارائه
کردهاند .برخی از نویسندگان در تعریف بیع سلف گفتهاند« :در
فرضی که تسلیم مبیع مؤجل و ثمن نقد است؛ اگر مبیع کلی
در ذمه باشد بیع را سلف مینامند» (کاتوزیان.)317 :1387 ،
حقوقدان دیگری در این خصوص مینویسد« :بیع سلف بیعی
است که ثمن آن باید فورا ً پرداخت شود ولی برای تسلیم مبیع،
اجلی معین شده باشد» (شهیدی.)38 :1389 ،
یکی دیگر از شارحین قانون مدنی به تبع مشهور فقها لزوم
اخذ ثمن در مجلس عقد را نیز در تعریف سلف ذکر کرده است:
سلف عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی در ذمه است و برای
تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد .در این عقد ثمن
میتواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی باید در مجلس عقد به
بایع تأدیه شود (امامی.)441 :1378 ،
بنابراین قرارداد سلف ،بیعی است که در آن ثمن نقدا ً و
در هنگام انعقاد بیع پرداخت میشود و مبیع آن مؤجل و
کلیفیالذمه است .در عرف به این نوع بیع ،پیش خرید یا پیش
فروش میگویند (طاهری.)42 :1375 ،
هر چند عنوان بیع سلف در فقه میتواند تا حدودی برای پیش
توجه داشت «اصطالح سلف یا
فروش کاالها به کار رود؛ اما باید ّ
سلم در جایی استعمال میشود که مبیع ،کلّی در ذمه باشد و نه
عین معین» (کاتوزیان )318 :1387 ،و مصادیق مبیع در عالم
خارج به هنگام تحویل آن باید فراوان باشد .به عبارت دیگر،
کاالیی که موضوع بیع سلف قرار میگیرد ،الزم است کلّی در ذمه
باشد؛ یعنی مثلی و دارای مصادیق فراوان باشد.
بیع سلف در حقوق سایر کشورها نیز تحت عناوین دیگری
وجود دارد .البته با قرارداد سلف که ریشه در فقه داشته و در
حقوق ایران و برخی کشورهای اسالمی وجود دارد ،تفاوتهایی
دارد .در ادامه به تعریف آن در حقوق فرانسه و انگلیس اشاره
میکنیم.

حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه پیش فروش کاالها با دو اصطالح
« »Vente de la chose futureو «Vente d`une chose à
 »fabriquerذیل مبحث عقد بیع مورد بحث ،قرار میگیرد.
دکتر جعفری لنگرودی از این اصطالح به «بیع آیندان» تعبیر
نموده است (جعفری لنگرودی )508 :1388 ،در بند  1مادۀ
 1601قانون مدنی این کشور از بیع اموال غیرمنقولی که در
آینده ساخته خواهد شد ،بحث شده است .در بند  2مادۀ مذکور
فروش به نحو «تحویل برای آینده» و در بند  3فروش به صورت
«تکمیل برای آینده» یا به عبارتی «بیع مال آینده» تعریف شده
است (نوین .)380 :1390،نوع اول به علت اینکه بایع متعهد است
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ساختمان را تکمیل و تحویل دهد و خریدار هم متعهد است آن
را قبض کند و قیمت آن را در تاریخ تحویل بپردازد ،چندان رواج
نیافته است .اما نوع دوم رواج بیشتری دارد زیرا به موجب آن
بایع بالفاصله حقوق خود را بر زمین به خریدار انتقال میدهد و
مالکیت ساختمان نیز به هر مقدار که ساخته شود به تدریج وارد
ملکیت خریدار میشود و خریدار ملزم است قیمت ساختمان را
به تناسب پیشرفت کار بپردازد و در عمل پس از پایان ساختمان
از سوء استفادههای احتمالی فروشنده جلوگیری میشود و حتی
اگر فروشنده در خالل کارمتو ّقف شود ،آنچه ساخته شده متعلق
به خریدار است (ولویون)9 :1380 ،؛ البته هیچ کدام به صورت
کامل بر عقد سلف که در فقه اسالم ذکر شده است تطابق ندارد.

حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس ،پیش فروش کاالها با اصطالح «فروش
مال آینده»  1در قانون بیع کاالها  2در سرفصل موضوع مورد
معامله ،تحت عنوان «کاالهای حال یا آینده» مطرح شده است
).(Atiyah et al, 2001: 339

در قانون مذکور در دو مورد از بیع کاالی آینده ،به توافق برای
فروش تعبیر شده است ،اول در بند ( )5مادۀ ( )2قانون بیع کاالها
که مقرر میدارد «درجایی که تحت یک قرارداد بیع ،انتقال مالکیت
کاالها در زمان آینده یا منوط و مشروط به بعضی شرایط است که بعدا ً
بهوجود خواهد آمد ،این قرارداد «توافق برای فروش نامیده
میشود» ) (Stationery Office Limited, 2000: 2و دوم در بند
( )3مادۀ ( )5که بر اساس آن «در هنگامی که فروشنده توسط
یک عقد بیع ،تأثیر حال و فعلی را از بیع کاالی آینده قصد
میکند ،از قرارداد به کار گرفته شده به عنوان توافق فروش کاال
تعبیر میشود» ).(Stationery Office Limited , 2000: 3
به موجب ذیل بند ( )1مادۀ ( )5قانون بیع کاالها ،کاالیی که بعد
از قرارداد بیع توسط فروشنده تولید یا تحصیل خواهد شد در این
قانون «کاالی آینده» نامیده میشود« 3.مبیع آینده» در اغلب موارد
یا بعدا ً تولید و ساخته میشود و یا نظیر محصوالت کشاورزی کشت
و رشد و نمو مییابد .در برخی موارد معامله مانند پشم گوسفند
که بعدا ً رشد ونمو مییابد و یا شیر گاوهای متعلق به بایع که
در آینده فراهم میگردد نیز تحت عنوان بیع مال آینده مطرح
شده است ) .(Bridge et al, 2014: 217-219در حقوق انگلیس
تمام مواردی که از مصادیق بیع مال آینده هستند یعنی کاالیی
که موجود نیست و ساخته خواهد شد یا محصوالت کشاورزی
که بهوسیلۀ بایع تولید خواهد شد ،همچنین کاالیی که موجود
است اما هنوز مال فروشنده نیست و غالباً به صورت کلی در ذمه
است که در زمان عقد در ملکیت دیگران موجود است ،در زمرۀ
کاالهای غیرمعین قراردارند و در هر حال کاالی آینده کاالی
معین نیست ).(Atiyah et al, 2001: 339
البته در مواردی که سفارش ساخت کاالی خاصی با مواد
1. Sale of future goods.
2. Sale of Goods Act
3. «..... goods to be manufactured or acquired by him
after the making of the contract of sale, in this Act
» called future goods.

مشخص و با خصوصیات معین داده شود بیشتر شبیه عقد
استصناع در فقه است و در مواردی که کاالی مورد معامله کلی
است میتواند بر قرارداد سلف تطبیق کند (مؤمن قمی:1376 ،
.)23
در حقوق انگلیس پیش از تصویب قانون بیع کاال بین قواعد
کامن ال و انصاف تفاوت وجود داشت .در کامن ال ،به محض تحصیل
کاال توسط فروشنده ،مالکیت آن به خریدار انتقال نمییافت؛ در
حالی که به موجب قواعد انصاف ،به محض آنکه فروشنده مالکیت
را به دست آورد و به شرط اینکه مورد معامله طبق قرارداد ،قابل
تعیین باشد ،مالکیت به خریدار منتقل میشود.
با تصویب قانون بیع کاال در سال  ،1979انتقال مالکیت
کاالی آینده مشمول حکم بند  1قسمت  5مادۀ  18است که
مقرر میدارد« :جایی که یک قرارداد بیع کاالی غیرمعین یا
مال آینده از طریق توصیف منعقد میشود و کاال با آن اوصاف
و در وضعیت قابل تحویل بهطور غیر مشروط -بدون آنکه
انتقال مالکیت آن معلق بر امری شود -به قرارداد اختصاص
مییابد؛ خواه از جانب فروشنده با رضایت خریدار یا از سوی
خریدار با رضایت فروشنده بالفاصله مالکیت کاال به خریدار
منتقل میشود .این رضایت ممکن است صریح یا ضمنی باشد
و ممکن است قبل یا بعد از عمل تخصیص کاال داده شود
(Stationery Office Limited, 2000: 8).

شرایط قرارداد سلف

در فقه برای قرارداد سلف شرایط و احکام متعددی ذکر شده
است ،ولی حقوقدانان بسیار مختصر و اغلب تنها به یک شرط
یعنی لزوم قبض ثمن در مجلس عقد اشاره کردهاند .برخی به تبع
فقه آن را الزم میدانند و گروهی با توجه به سکوت قانون مدنی
قائل به عدم لزوم چنین شرطی هستند .همان طور که ذکر شد در
قانون مدنی ایران مادۀ صریحی که وضعیت قرارداد سلف را بیان
کرده بـاشد وجـود ندارد و عبارت بیع سلف و یا سلم در قـانون
مـدنی مطرح نـشده اسـت.
یکی از نویسندگان در جایی به تبع نظر فقها ،قبض قبل از
تفرق را شرط صحت بیع سلف دانسته است و عنوان میکند
هرگاه مجلس عقد به هم بخورد و ثمن تأدیه نشده باشد آن بیع
باطل است و درصورتی که قسمتی از ثمن تأدیه گردد بیع نسبت
به آن قسمت صحیح و نسبت به بقیه باطل است و بیان داشته
است که قبض عملی ثمن الزم نیست بلکه قبض اعتباری نیز
کفایت میکند (امامی)442 :1378 ،؛ اما با توجه به قانون مدنی و
از نظر الزام حقوقی و قضایی این شرط را الزم نمیداند و در جای
دیگر مینویسد :از نظر قانون مدنی بیع سلف ،بدون آنکه قبض
ثمن در مجلس عقد شرط باشد ،صحیح است زیرا مادۀ  341ق.م
به متبایعین اجازه میدهد که برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن،
اجلی قرار دهند و در لزوم تأدیۀ ثمن در مجلس عقد در موردی
که مبیع کلی و موعدی برای تسلیم آن مقرر شده ،قیدی ننموده
و در مادۀ دیگری نیز از آن صحبت نکرده است .فقط میتوان از
مادۀ  364ق.م که مقرر میدارد« :در بیع خیاری مالکیت از حین
عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار و در بیعی که قبض شرط

محدودیت قرارداد سلف

در کتب فقهی بعد از تبیین شرایط عقد سلف ،احکام متعددی
برای آن ذکر شده است که یکی از آنها ممنوعیت فروش مبیع
سلف قبل از قبض است ،که با موضوع ما ارتباط نزدیکی دارد و
یکی از محدودیتهای عمده در راستای اعمال قراردادهای سلف
به شکل امروزی محسوب میشود و مانع ایجاد بازارهای ثانوی و
معامالت بعدی روی مسلم فیه میباشد .همین محدودیت است
که باعث شکلگیری «قرارداد سلف موازی» شده است .این مسئله
در دو صورت قابل طرح است -1 :فروش مبیع قبل از حلول اجل
و سررسید  -2فروش آن بعد از سررسید و قبل از قبض.

فروش مسلم فیه قبل از سررسید

محقق حلی در شرایع این مسئله را به عنوان اولین مورد از احکام
«سلف» ذکر کرده و قائل به عدم جواز آن است« .مسئلۀ اول
از مسائل یازدهگانه «سلف» این است :اگر کاالیی را به صورت
سلف خرید ،بیع آن قبل از فرا رسیدن سررسید آن جایز نیست»
(محقق حلّی.)59 :1408 ،
این عدم جواز وضعی است و داللت بر بطالن بیع دوم دارد.
صاحب جواهر نیز عدم جواز بیع مسلم فیه قبل از سررسید را ذیل
مسئلۀ اول از احکام سلف ذکر میکند و مینویسد «این عدم جواز
به علت عدم ملکیت قبل از رسیدن اجل نیست چراکه عقد سبب
تملیک است و اجل صرفاً جهت مطالبه است و همچنین به خاطر
عدم قدرت بر تسلیم نیست ،چرا که قدرت تسلیم در عقد مؤجل
در زمان اجل نیاز است بلکه به علت اجماعی است که در تنقیح
و جامع المقاصد و غیره نقل شده است (نجفی.)319 :1368 ،
نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ،ولی تعداد قابل
توجهی از فقها در این خصوص ادعای اجماع کردهاند .در مفتاح
الکرامه جائز نبودن بیع مبیع سلم قبل از فرا رسیدن اجل آن
اجماعی دانسته شده و این اجماع از کشف الرموز و تنقیح ،غنیه
و جامع المقاصد نیز نقل شده است (حسینی العاملی:1418 ،
.)816
صاحب ریاض نیز این مسئله را اجماعی میداند به نظر ایشان
فقط یک قول نادر از متأخرین وجود دارد که فروش مبیع را
در بیع سلف قبل از حلول اجل به خود فروشنده یا به دیگران
به صورت حال فروخته شود یا به صورت مؤجل ،جایز دانسته
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صحت آن است مثل بیع صرف ،انتقال از حین حصول شرط است
نه از حین وقوع بیع» استنباط نموده که عالوه بر بیع صرف ،بیع
دیگری نیز وجود دارد که قبض شرط صحت آن است که ماده از
آن نامی نبرده است .اما از نظر قضایی این امر کافی نخواهد بود
تا بیع سلف را درصورت عدم قبض ثمن آن فی المجلس باطل
دانست (امامی.)443 :1378 ،
نویسندۀ دیگری نیز درمورد لزوم قبض ثمن بیان داشته
که در قانون مدنی بر خالف فقه به لزوم قبض ثمن در مجلس،
تصریح نشده است و این سکوت به معنای اجرای قواعد عمومی
در بیع سلف است و به دشواری میتوان ادعا کرد که چون
حکمی در قانون وجود ندارد نظر فقها باید این نقص را جبران
نماید .از نظر ایشان شرط لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و
بطالن بیع مال کلی به نسیه ،بیشتر به اجتهاد و مصلحت
اندیشی فقها اتکا دارد تا منع صریح اخبار و آنچه مسلم به نظر
میرسد منع معامله دین به دین است (کاتوزیان.)174 :1387 ،
این گروه از حقوقدانان درجواب به اینکه اگر ثمن در مجلس
قبض نشود مصداق بیع کالی به کالی خواهد بود که در فقه باطل
اعالم شده است ،قائلند« :دلیلی بر بطالن آن در قانون مدنی
موجود نیست و از کلمه «یا» مذکور در مادۀ  341نمیتوان
استفاده منع جمع نمود ،یعنی نشود برای تسلیم مبیع و تأدیه
ثمن هر دو اجل قرار داد ،بلکه قانون این امر را مسکوت گذارده
با آنکه در مقام بیان حکم آن بوده است .با توجه به اطالق
مادۀ  10قانون مدنی که شامل تمامی قراردادها (اگر چه عقود
معینه باشد) میشود نمیتوان عدم بیان مادۀ  341را دلیل بر
ّ
بطالن بیع کالی به کالی دانست» (امامی .)443 :1378 ،برخی
دیگر گفتهاند« :اگر بیع کالی به کالی باطل باشد ،باید پذیرفت
که مصلحت تغییر کرده است و نیاز به اجتهادی تازه احساس
میشود زیرا بطالن بیع کالی به کالی و ضرورت تسلیم ثمن در
مجلس عقد در بیع سلف ،ما را در روابط بازرگانی و بهویژه در صحنۀ
بین المللی دچار تکلّفی سخت میکند که به هر حیله باید از آن
گریخت (کاتوزیان.)175 :1387 ،
در مقابل گروه دیگری قائل به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد
هستند برخی این شرط را در تعریف عقد سلف گنجانده اند و به
نظر ایشان بیع سلف بیعی است که ثمن آن باید فورا ً پرداخت
شود ولی برای تسلیم مبیع ،اجلی معین شده باشد (شهیدی،
 .)38 :1389ایشان درخصوص بیع کالی به کالی نیز قائلند :قانون
مدنی ایران نسبت به صحت یا بطالن آن ساکت است ولی با توجه
به اینکه در موارد ابهام یا سکوت باید به عرف و عادت مسلم در
حقوق مراجعه کرد و عرف و عادت مسلم فقه امامیه میباشد ،در
حقوق مدنی نیز راهی جز باطل دانستن بیع کالی به کالی نیست
(همان.)37 :
مقرر داشته
که
مدنی
قانون
314
مادۀ
از
دیگر
برخی
بنابر نظر
ّ
است «در بیعی که قبض شرط صحت است ،مثل بیع صرف،
انتقال از حین حصول شرط است؛ نه حین وقوع بیع» معلوم
میشود که غیر از بیع صرف ،حداقل گونه دیگری از بیع وجود
دارد که در آن «قبض» شرط صحت میباشد و آن ،بیع سلف
است که اگر ثمن در مجلس قبض نشود ،به صورت کالی به کالی

در میآید و بدین ترتیب ،قانونگذار خواسته که بیع سلف ،با کالی
به کالی شدن ،در معرض بطالن قرار نگیرد (جعفری لنگرودی،
.)539 :1388
به نظر میرسد متابعت مبنایی حقوق و قانون مدنی از فقه
امامیه ،ما را بر آن میدارد که در خالء قانونی به فقه مراجعه
کنیم با تأکید بر اینکه اساس بیع سلف ریشه در فقه دارد و بنا
بر اصول برای کشف شرایط آن باید به منبع و مرجع اصلی آن
مراجعه کرد؛ بهعالوه میتوان از مفاد مادۀ  364ق.م که بیع صرف
را نمونه بیعی قرار داده است که قبض در آن شرط صحت است
بهویژه آنکه قول مشهور فقها حاکی از عدم تفاوت بین بیع صرف
و سلف در مسئلۀ قبض است.
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است .دلیل این قول این است که مبیع به صورت حق مالی است
و فروش حق جایز است .هرچند مشتری اول نمیتواند مبیع را
قبل از سررسید مطالبه کند ،اما مالک آن است و میتواند آن را
بفروشد .صاحب ریاض بعد از بررسی این قول و دالئل آن ،در
نهایت قائل است چون اجماع در مسئله داریم به این قول اعتنا
نمیکنیم و حکم به عدم جواز میدهیم (طباطبایی.)448 :1419 ،
بنابراین گرچه در این خصوص نص خاصی در دسترس نیست
ولی با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق فقها به عدم جواز و
بطالن فروش مسلم فیه قبل از سررسید حکم کردهاند؛ لذا این
محدودیت درخصوص قرارداد سلف وجود دارد و مانع ایجاد بازار
ثانویه و معامالت بعدی روی سلف اول میشود که الزم است
برای آن به راهکارهای مفید و موافق شرع دست یافت ،که یکی
از این راهکارها که مورد موافقت قرار گرفته «قرارداد سلف موازی
استاندارد» است.

فروش مسلم فیه بعد از سررسید و قبل از قبض

در این فرض بر خالف اجماعی که در مورد اول وجود داشت
اختالفاتی بین فقها به چشم میخورد .برخی از ایشان قائل به
جواز مطلق شدهاند و به نظر ایشان مشتری میتواند مبیع را چه
به خود بایع و چه به ثالث ،خواه مبیع مکیل و موزون باشد یا غیر
آن قبل از قبض و بعد از سررسید بفروشد (نجفی320 :1368 ،؛
موسوی خمینی545 : 1390 ،؛ محقق حلی.)60 :1408 ،
برخی با وجود اینکه قائل به جواز مطلقند اما قول به کراهت
را تقویت کردهاند (عالمه حلی53 :1418 ،؛ محقق حلی:1418 ،
عدهای از فقها جواز
134؛ شهید اول .)106/1 :1411 ،در مقابل ّ
بیع را تنها در موردی میدانند که مشتری بخواهد مبیع را به بایع
بفروشد و در بیع آن به شخص ثالث قائل به حرمت شدهاند (ابن
ادریس )42 :1410 ،و گروهی نیز به جهت روایاتی که در این باب
وارد شده درصورتی که مبیع مکیل و موزون باشد ،قائل به حرمت
شدهاند (شهید ثانی421/3 :1410 ،؛ الجواهری.)200 :1419 ،
محقق حلی« ،بیع مسلم فیه بعد از سررسید و قبل از قبض
را» در مسئلۀ دهم عنوان میکند؛ بر خالف مورد قبل که قبل از
سررسید حکم به عدم جواز داد در این فرض معتقد است «جایز
است فروش آن ،چه به خود بایع چه به شخص دیگر» (محقق
حلّی)60 :1408 ،؛ اما در نحوۀ فروش مجدد آن از نظر نقد و نسیه
اختالف است «اگر مسلم فیه را در مقابل اخذ ثمن نقد بفروشد در
صحت آن اختالفی نیست ولی اگر بهصورت نسیه بفروشد برخی
گفتهاند باطل است و برخی دیگر گفتهاند مکروه است که این
نظر به قواعد نزدیکتر است» (همان) .کسانی که قائل به بطالن
هستند به این علت است که آن را بیع دین به دین میدانند،
به فرض اینکه این مورد را که به موجب عقد بیع ،دین ایجاد
میشود ،مشمول بیع دین به دین بدانیم که امری اختالفی است،
مثمن دین نیست؛ زیرا از یک طرف این طور نیست که هر آنچه
در ذمه است ،دین باشد؛ بلکه دین آن است که زماندار باشد،
درحالی که در اینجا مثمن یا مسلم فیه زماندار نیست و اجل آن
فرا رسیده است.
بنابراین درصورت «بیع مسلم فیه بعد از سررسید و قبل از

قبض» گروهی قائل به جواز مطلق شدهاند و گروهی قائل به
حرمت هستند البته در فرض جواز هم در صورتی که بیع دوم
به صورت نسیه انجام شود در صحت آن بین فقها اختالف است
(نجفی320 :1368 ،؛ موسوی خمینی545 :1390 ،؛ محقق
حلّی.)60 :1408 ،
البته در فرض «بیع مسلم فیه بعد از سررسید و قبل از قبض»
هم برای گروهی که قائل به حرمت هستند راهکار سلف موازی
استاندارد میتواند راهگشای محدودیت ایجاد شده باشد.

قرارداد سلف موازی

قرارداد سلف موازی در راستای جبران محدودیتهای فقهی ناشی
از عقد سلف ،ابتدا توسط برخی اقتصاددانان کشورهای اسالمی
پیش بینی شده و در کتب خود از این معامله صحبت به میان
آوردهاند (الشمری.)258 :1432 ،
4
«مجمع بین المللی فقه اسالمی» به عنوان یک نهاد بین
المللی وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی در راستای حمایت
از قراردادهای مشروع و قانونی نمودن آنها و همچنین ارائۀ
ساختاری متحدالشکل برای تمامی کشورهای اسالمی در دورۀ
نهم اجالسیۀ خود در سال  1995تصمیم شمارۀ  85تحت
عنوان «السلم و تطبیقاته المعاصره» صادر کرد و هیئت ایرانی
در تعلیقات مطروحه خود اصطالح «عقد سلف موازی» را مطرح
نمود که مورد تأیید قرار گرفت (إبراهیمی.)179 :1374 ،
این قرارداد همچنین میتواند به عنوان یک ابزار مالی در
بورسها و بازراهای مالی کشورهای اسالمی مورد استفاده
قرار گیرد« .این ابزار عالوه بر این که برای تولیدکنندگان کاال
امکان تأمین مالی فراهم میآورد ،یک ابزار سرمایهگذاری در
اوراق بهادار کاالیی برای سرمایهگذاران نیز به شمار میرود»
).(Von Pock, 2007: 33

در فقه دلیلی وجود ندارد که مانع شود خریدار مبیع سلف را
توسط یک عقد سلف موازی مستقل برای فروش همان کاال یا
شبیه و یا حتی مخالف در زمانی در آینده که او کاالی خود را
دریافت خواهد نمود ،واگذارکند ).(Fahimkhan, 2000: 50
در ایران نیز کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق
بهادار در سال  1387قرارداد سلف موازی را بررسی نموده است
و راه حل شرعی برای آن پیشنهاد میدهد (صورتجلسۀ کمیتۀ
تخصصی سازمان بورس ،سال دوم ،شمارۀ  .)27در سال 1389
وزارت نفت پس از عدم موفقیت بورس نفت در فروش نقدی،
پیشنهاد انتشار صکوک سلف موازی را به سازمان بورس ارائه
توجه به این درخواست دستورالعمل اجرایی قرارداد سلف
نمود .با ّ
موازی نفت و فرآوردههای نفتی به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان
بورس رسید .انتشار این اوراق در دی ماه  1391توسط بورس
انرژی انجام شد.
این روشی است که مشمول روایاتی که از بیع قبل از قبض
منع میکند ،نمیشود زیرا روایات مذکور در صورتی از عقد دوم
منع میکند که بر همان چیزی که عقد اول جریان یافته ،جاری
شود یعنی در عقد دوم ،همان کاالی مورد معاملۀ عقد اول ،معامله
4. International Islamic fiqh academy

تعریف قرارداد سلف موازی

سلف موازی (الجواهری )207 :1419 ،که گاهی از آن به سلف
متوازی (همان) یا سلف متقابل (صالح آبادی ،)23 :1385 ،نیز
تعبیر شده است ،قراردادی است که به موازات سلف اولیه منعقد
میشود .به این ترتیب که مشتری در قرارداد سلف نخست در
موضع فروشنده با قطع نظر از قرارداد اول ،مبیعی که از نظر
جنس و خصوصیات تشابه کاملی با مسلم فیه سلف اولیه دارد
به شخص ثالث در قالب عقد سلف ،با تعیین سررسیدی مطابق
سررسید اول یا متأخّر از آن میفروشد .نامگذاری این نوع معامله
به قرارداد سلف موازی به خاطر وجود این سلف دوم است .این
فرایند میتواند به همین صورت ادامه یابد و خریدار سلف دوم نیز
در قالب یک معامله ،سلف دیگر آن را به فرد دیگری بفروشد .به
این ترتیب معامالت ثانویه سلف شکل میگیرد .در این قرارداد
مشتری اول میتواند در ضمن قرارداد از طریق عقد حواله یا
وکالت ،مشتری خود را به بایع در سلف نخستین ارجاع دهد تا
در زمان سررسید مبیع خود را از بایع اول دریافت نماید (پیره،
5 :1386؛ دوابه67 :۱۴۳۰ ،؛ جواهری.)209 :1419 ،
بنابراین در قرارداد سلف موازی ،سرمایهگذار یک نقش دوطرفه
ایفا میکند ،یعنی از یک طرف در یک قرارداد خریدار است از
طرف دیگر با ورود در یک قرارداد سلف دیگر نقش فروشنده را به
عهده میگیرد تا بتواند کاالی خریداری شده را به فروش رساند
در این قرارداد حداقل سه طرف دخیل هستند .فروشندۀ اول ،که
همان بایع سلف اول است .فروشندۀ دوم که همان خریدار اولی
است .خریدار دوم که به منظور خرید کاال از فروشندۀ دوم وارد
قرارداد میشود و خریدار سلف موازی برای دریافت کاال از طریق
حواله یا وکالت به وی ارجاع داده میشود.
صورت دیگری را نیز میتوان برای سلف موازی تص ّور نمود
و آن برعکس صورت اول است به این ترتیب که فروشنده ابتدا
کاالیی با مشخصات معین در قالب عقد سلف به شخص خریدار
میفروشد .سپس خود وارد عملیات خرید شده و از شخص ثالثی
کاالیی با مشخصات مذکور را به صورت عقد سلف با تعیین
سررسیدی مطابق سررسید اول یا متأخر از آن خریداری میکند
و خریدار خود را به فروشندۀ خویش حواله یا وکالت میدهد
(جواهری.)208 :1419 ،

اقسام قرارداد سلف موازی

این قرارداد را میتوان از جهت عدم وجود عقد حواله یا وکالت
در ضمن آن یا وجود هریک از دو عقد مذکور ،به سه صورت
سلف موازی مطلق ،سلف موازی وکالتی یا سلف موازی حوالهای
تقسیم کرد که هر یک از متعاقدین امکان استفاده از این انواع
سهگانه را دارند .البتّه آنکه تحت عنوان «قرارداد سلف موازی
استاندارد» مورد بحث ماست بر اساس مقررات و ضوابط مربوط از
نوع حوالهای است .در ادامه به صورت مختصر به تبیین هر یک از
اقسام مذکور میپردازیم.

در این نوع از قرارداد سلف موازی مشتری در عقد سلف اول با
فروش مبیعی که زمان سرسید تحویل آن به نحوی است که
متأخر از زمان معین شده برای مبیع عقد سلف اول است ،اقدام
به انعقاد این عقد میکند .بعد از آن خود او در زمان سررسید
عقد سلف اول به بایع آن رجوع و مبیع را از او دریافت میکند.
سپس در زمان سررسید مبیع سلف موازی ،آن کاال را به مشتری
در این عقد تحویل داده و ذمۀ خود را بری میسازد؛ بنابراین
سلف موازی مطلق عقدی است که در آن وکالتنامه یا حوالهای
تنظیم نمیشود ،بلکه بایع اول مکلف به تحویل مبیع در زمان
سررسید میباشد.
رفع محدودیتهای قرارداد سلف در خصوص ایجاد بازار
ثانوی در این صورت نیز دشوار است .طراحی قرارداد سلف به
ویژه وقتی به صورت اوراق سلف منتشر میشود باید به گونهای
باشد که «وقتی خریدار اول آن را به دیگری فروخت ،ارتباط
او با بازار و کاالی فروخته شده قطع شود و به اصطالح از بازار
خارج شود .درحالی که فروشنده سلف موازی هنگام سررسید باید
کاالی خود را تحویل گرفته و به نفر بعدی تحویل دهد و همۀ
معاملهگران در برابر هم به ترتیب مسئول هستند .درحالی که در
بازارهای مالی ،همة معاملهگران حد وسط از بازار خارج شده و
مسئولیتی نمیپذیرند و فقط فروشنده اولیه و خریدار نهایی در
برابر هم مسئولیت دارند» (موسویان.)530 :1391 ،
لذا در جهت رفع محدودیت قرارداد سلف ،استفاده از سلف
موازی مطلق چندان کارایی ندارد و باید به سراغ سلف موازی
وکالتی و حوالهای رفت.

سلف موازی وکالتی

سلف موازی وکالتی به این صورت است که مشتری در موضع
فروشنده مبیعی مثل مبیع سلف اول ،به شخص ثالث در قالب
عقد سلف میفروشد .بایع در عقد دوم (مشتری اول) ،به مشتری
خود وکالت بالعزل میدهد که در زمان سررسید به بایع سلف
اول مراجعه کرده و کاالی منظور شده را از او دریافت کند
(جواهری.)208 :1419 ،
در این روش ،خریدار با دادن وکالت به افراد بعدی پای خود
را از معامله کنار میکشد و با توجه به این که معاملۀ بعدی پس
از سررسید و حتی بعد از قبض صورت میگیرد ،مشکل سلف
موازی مطلق در آن وجود ندارد .اما مانند سلف موازی مطلق،
هرگاه آخرین وکیل به دریافت و قبض کاال از فروشندۀ اصلی
کاال موفق نشود به مقتضای وکالت باید به افراد پیشین مراجعه
و دریافت خسارت کند؛ درحالی که مطابق رویۀ بازارهای مالی
امکان مراجعه به آنان وجود ندارد .در این روش نیز باید مانند
روش پیشین تضمینهای کافی گرفته شود.
مشکل دوم اینکه به مقتضای قرارداد وکالت که از عقود جائز
است ،چنان که برای فروشندۀ اولیه یا یکی از خریداران واسطه
مشکلی مانند :مرگ ،جنون یا بیهوشی پیش بیاید ،قرارداد
وکالت باطل میشود و این باعث اختالل در بازار ثانویه میشود
(فراهانیفرد.)29 :1388 ،

تحلیل فقهی -حقوقی «قرارداد سلف موازی استاندارد» ابتکاری جدید برای بازار سرمایه | محمد حسن صادقی مقدم ،میثم موسی پور ،جالل سلطان احمدی

شود ،درحالی که در این مورد هریک از دو عقد جدا و مستقل از
دیگری است (اشقر.)216 :۱۴۱۸ ،

سلف موازی مطلق
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سلف موازی حوالهای

با توجـه به ایراداتی که در سلف موازی مطلق و وکالتی وجود
دارد سلف موازی حوالهای میتواند بهتـرین گزینه برای رفـع
محدودیتهای بیع سلف باشد« .قرارداد سلف موازی استاندارد»
که موضوع بحث ماست با توجه به دستـورالعـملهای مصوب
هیئت مدیرة بورس و شـورای عالی بورس از این نوع است و
همـراه با عقد حوالـه میباشد.
در سلف موازی حوالهای ،بایع به جای اینکه عقد را به صورت
مطلق واقع سازد و یا اینکه به مشتری خود وکالت در قبض دهد
اقدام به انعقاد عقد حوالهای نموده و بستانکار خود را به بدهکار
خویش حواله میدهد تا اینکه مشتری در سلف موازی طلبی را
که از بایع دارد ،نه از او بلکه از مدیون او دریافت نماید.
انعقاد قرارداد سلف موازی با اعطای برگۀ حواله ،بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است و نسبت به سلف موازی وکالتی از اقبال
بیشتری برخوردار است ،به نحوی که در صورتجلسۀ کمیته
تخصصی فقهی بورس در بررسی قرارداد سلف موازی و همچنین
در دستورالعمل قرارداد سلف موازی استاندارد نفت نیز از سلف
موازی حوالهای سخن رفته است و به قالب دیگر آن ،یعنی اعطای
وکالت توجه کمتری داشتهاند .عالوه بر این ،بین خریداران کاالی
سلف نیز به دلیل شرایط ویژهای که عقد حواله نسبت به وکالت
دارد ،انتقال مبیع از این طریق مورد استقبال بیشتری واقع شده
است (صورتجلسۀ کمیتۀ تخصصی سازمان بورس ،سال دوم،
شمارۀ .)27
در عقد حواله در مورد انتقال دین به شخص ثالث اختالف
شده است و عدهای مشغولالذمه بودن شخص ثالث را شرط
قرار دادهاند( ،شهید اول )138 :1411 ،درحالی که برخی دیگر
حواله بر شخص بری را نیز صحیح میدانند (شهید ثانی:1410 ،
146/4؛ عالمه حلی .)162/4 :1418 ،قانون مدنی ایران نظر دوم
را پذیرفته است (مادۀ  727ق.م).
آنچه قدر متقین و مورد اتفاق است عبارت است از اینکه
حواله بر شخص مدیون و نیز حوالۀ شخص مدیون صحیح بوده و
اساساً وجه اصلی و غالب حواله چنین است .حوالهای نیز که در
عقد سلف موازی اعطا میگردد جزء قدر متیقن ،یعنی حواله به
شخص مشغولالذمه و توسط شخص مشغول الذمه است؛ یعنی
هم محال علیه مدیون محیل است و هم محیل مدیون محتال و
اختالفات مربوط به صحت و یا عدم صحت حواله بر شخص بری
در قرارداد سلف موازی مطرح نمیشود.
از آنجا که عقد حواله به تصریح قانون از عقود الزم است (مادۀ
 732ق.م) ،ایرادی که از این جهت متوجه عقد سلف موازی
وکالتی بود ،در اینجا وجود ندارد.
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همان طور که گذشت ،در جهت رفع محدودیتهای ناشی از
قرارداد سلف ،قرارداد سلف موازی پیشنهاد شد .در ایران به علت
ایراداتی که در قرارداد سلف موازی مطلق و سلف موازی وکالتی
وجود داشت سلف موازی استاندارد مورد تأیید قرارگرفت که در
واقع سلف موازی حوالهای استاندارد شده جهت ارائه در بورس

است .در این راستا دستورالعمل اجرایی قرارداد سلف موازی نفت
و فرآوردههای نفتی به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس رسید؛
اما به علت مشکالت عملیاتی در عمل این قراردادها در دی ماه
1391توسط بورس انرژی ارائه گردید .در ادامه پس از تعریف
قرارداد سلف موازی استاندارد ،ایراداتی که ممکن است بر این
قرارداد وارد شود را بیان و پاسخ خواهیم داد.

تعریف قراداد سلف موازی استاندارد

قرارداد سلف موازی استاندارد در بند  13مادۀ  1دستورالعمل
اجرایی معامالت قرارداد سلف موازی استاندارد نفت و فرآوردههای
نفتی این گونه تعریف شده است :قراردادی است که براساس آن
مقدار معینی از دارایی پایه براساس مشخصات قرارداد سلف موازی
استاندارد به فروش میرسد .وجه قرارداد مذکور باید به صورت
نقدی در مهلت تسویه و طبق مشخصات قرارداد پرداخت و دارایی
پایه در سررسید تحویل شود .در طول دورۀ معامالتی قرارداد،
خریداران میتوانند به فروش قرارداد سلف موازی استاندارد به
میزان خریداری شده به شخص دیگری اقدام نمایند .این دو قرارداد
از هم مستقل هستند و فروشنده به استناد گواهی سلف موازی
استاندارد ،خریدار را به فروشنده اولیه (شرکت ملی نفت ایران)
جهت تحویل فیزیکی حواله میدهد .در این حالت پذیرندۀ حواله
مسئولیت مراجعه به فروشندۀ اولیه را پذیرفته است و حق رجوع به
ّ
فروشنده در معامله ثانویه را ندارد.
تعریف مذکور در بند  37مادۀ  1دستورالعمل معامالت کاال
و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی نیز ارائه شده است.
از آنجا که در فرایند انتشار اوراق این قراردادها باید داریی
پایه و مشخصات آن از جمله اندازۀ قرارداد ،نوع دقیق دارایی پایه
وغیره استاندارد شده باشد ،به آن سلف استاندارد گفته میشود.
همان طور که مالحظه میشود با توجه به لزوم قبض ثمن در
مجلس عقد در قرارداد سلف ،این مسئله در تعریف مذکور مورد
تأکید قرار گرفته و همچنین بر استقالل دو قرارداد سلف از
یکدیگر و وجود گواهی دال بر حواله تصریح شده است.

بررسی ایرادات وارد بر قرارداد سلف موازی
استاندارد

با عنایت به اینکه حقوق ما ریشه در منابع فقه اسالمی دارد و
برابر اصل چهارم قانون اساسی قوانین و مقررات باید منطبق
با احکام و موازین شرعی باشد و در اصل قرارداد سلف موازی
استاندارد در جهت رفع مشکالت و محدودیتهای فقهی موجود
در بیع سلف ،شکل گرفته است بدیهی است ،این قرارداد نیز
باید با موازین فقهی منطبق باشد .همان طور که گذشت کمیتۀ
فقهی سازمان بورس این قرارداد را مورد تأیید قرار داده است اما
با بررسی در متون فقهی میتوان ایرادات و شبهاتی نسبت به
این قرارداد مطرح کرد .گروهی از این ایرادات اختصاص به قراداد
سلف استاندارد و یا سلف حوالهای دارد و برخی دیگری مربوط به
همۀ اقسام قرارداد سلف موازی استاندارد است در ادامه شبهات
را در دو بخش ایرادات مشترک و ایرادات مختص قرارداد سلف
موازی استاندارد مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.

اولین ایراد مطرح شده این است که این دو عقد (سلف اولیه
و سلف موازی) استقاللی نداشتهاند و درنتیجه مصداق روایاتی
هستند که از بیع مبیع سلف قبل از قبض منع نمودهاند (جواهری،
.)209 :1419
اما با توجه به آنچه در تعریف این قرارداد متذکر شدیم ،این
دو معامله باید از یکدیگر مستقل باشند و هیچ ارتباطی با یکدیگر
نداشته باشند .این امر روشن است که اگر همان مبیع سلف اول
در سلف موازی به فروش رسد بدون شک مشمول نهی روایات
خواهد بود و به همین دلیل است که یکی از شرایط صحت این
نوع از معامله را باید استقالل کامل آن از سلف اولیه دانست.
متعاملین نیز باید با همین قصد وارد معامله شوند؛ فروشنده در
سلف موازی نباید قصد فروش همان کاالی سلف اول را داشته
باشد ،بلکه باید قصد فروش مبیعی را کند که همان خصوصیات و
ویژگیهای مبیع سلف اول را دارا است ،که این امر با قصد فروش
خصوص همان مسلمفیه متفاوت است .این روش مشمول روایاتی
که حکم به منع بیع سلف قبل از قبض میکنند نمیباشد ،چرا
که آن روایات از عقد دومی منع نمودهاند که بر عقد اول جریان
یابد و با آن مرتبط بوده و برآن مترتب شود ،نه عقدی که کام ً
ال
مستقل از عقد سلف اولیه منعقد شده و درنتیجه آثار مخصوص
به خود را دارد (پیره.)8 :1386 ،
شاید این شبهه ایجاد شود که با توجه به حواله یا وکالتی
که در ضمن قرارداد سلف موازی به خریدار دوم داده میشود
و بر اساس آن حواله و یا وکالتنامه است که خریدار دوم به
فروشندۀ اول مراجعه و کاال را دریافت میکند .عدم استقالل این
عقد استنباط میشود ،لیکن حقیقت مطلب این است که اعطای
وکالتنامه و یا حواله به خریدار دوم ،به معنای مرتبط بودن آن
دو عقد نمیباشد ،بلکه منظور از آن استیفای دین فروشنده در
سلف موازی است (جواهری)209 :1419 ،؛ چراکه او به واسطۀ
انجام آن قرارداد مدیون شده و متعهد است مالی که بر ذمهاش
قرار گرفته است در موعد مقرر به دائن تحویل دهد .از آن سو در
قرارداد سلف دیگری (همان سلف اول) ،از فروشنده شبیه همان
مال را طلب دارد ،لذا با وکالت دادن دائن و یا با حواله نمودن او
به مدیون خویش قصد سقوط مافیالذمه و استیفای دین خود را
دارد که این امر کام ً
ال جایز و مشروع است.
هرچند یکی از شرایط صحت قرارداد سلف موازی ،استقالل
آن از سلف اولیه است ،لیکن در عمل متعاملین متوجه این
استقالل نشده و با فرض این که همان مبیع سلف اول را به
فروش میرسانند ،اقدام به معامله میکنند که این امر باعث
بطالن بیع به دلیل ممنوعیت بیع ما الیقبض خواهد شد
(فراهانی فرد .)28 :1388 ،عرف و معاملهگران بـازار ،چنین
معاملهای را بر روی همان کـاالی نخست میدانند و استقالل
معاملهها را متوجه نمیشونـد .در نتیجه قصد سلفهای
مستقل و موازی خالف متفاهـم بازار بوده ،نیازمند تدوین
دستورالعملهای شفاف است تا بهتدریج ادبیات جدید را عـرفی
کند (موسویـان.)532 :1391 ،

صوری بودن

از دیگر ایراداتی که قائلین به منع بر معاملۀ سلف موازی وارد
میآورند این است که عقد سلف موازی به صورت صوری منعقد
میشود و حیلهای است جهت فروش مبیع سلف قبل از قبض ،در
نتیجه مشمول روایات منع شده است و خالی از شبهۀ ربا نیست
(ضریر35 :1415 ،؛ هیفاء شفیق .)56 :1424 ،ایشان برای مدعای
خود به حدیثی از ابن عباس استناد میکنند و قائلاند که با توجه
به این روایت ،فروش مبیع سلف قبل از قبض به هر نحوی که
باشد باطل و موجب ربا است ،پس حکم معاملۀ سلف موازی عدم
جواز بوده و این روش به منزلۀ حیلهای به جهت مشروع نمودن
رباخواری است (عبدالقادر احمد.)72 :1420 ،
به حسب رأی مالکیه ربا در این مورد محقّق نمیشود مگر
اینکه مبیع ،به جای فروش به مشتری جدید ،مجددا ً به خود
فروشندۀ اول فروخته شود و در قبال آن سودی دریافت گردد که
در اینجا شبهۀ ربا وجود دارد ،اما نه به این جهت که به وسیلۀ
روایات فروش آن به خود فروشندۀ اول منع شده است ،بلکه به
این جهت که احتمال میرود متعاملین در سلف اول از ابتدا
قصد جدی معامله نداشته باشند و با ترتیب عقد صوری ،درصدد
ربادادن به مالک ثمن بودهاند (هیفاء شفیق.)72 :1424 ،
در پاسخ به ایرادات مذکور میتوان گفت اوالً خود اهلسنت
مورد این روایت را سرایت به کاالهای غیر از طعام نمیدهند و
در مابقی کاالها قائل به حلیتاند .مث ً
ال مؤلف کتاب موطأ در
اینباره چنین مینویسد« :شاید در نظر ابن عباس حکم طعام
و غیرطعام یکی باشد ،لیکن در روایت منسوب به او ،لفظ طعام
تصریح و تنها در مورد آن حکم به ممنوعیت شده است ،بنابراین
داخل کردن چیزی غیر از آن در طعام خالف اصل و نیز خالف
قیاس است .چراکه مصداق زیاد نمودن موردی بر نص به وسیلۀ
غیرنص میباشد .همچنین خداوند متعال بیع را به صورت مطلق
حالل گردانیده است مگر آنچه را که به وسیلۀ ذکر در کتابش و
یا از طریق پیامبرش منهی قرار داده است» (زرقانی.)307 :1411 ،
ثانیاً :علت ربا به حسب رأی مالکیه تحقق پیدا نمیکند مگر
آنکه بیع سلف موازی به همان بایع اول باشد و این معموالً در
مورد قرارداد سلف موازی صدق نمیکند به علت اینکه طبیعت
سلف موازی آن است که با شخص ثالثی غیر از بایع اول منعقد
میشود (عبدالقادر احمد.)73 :1420 ،
ثالثاً :مورد روایت مربوط به زمانی است که معامله بر همان
مسلم فیه سلف اولی واقع شود و آن را خرید و فروش نماید؛ لذا
حکم آن مشمول معاملۀ مستقل موازی نمیگردد .درحالی که
همان طور که گفتیم در این معامله ،سلف دوم مستقل از سلف
اول میباشد .و فروشندۀ دوم (خریدار اول) قصد فروش همان
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ایرادات مشترک
عدم استقالل

به همین دلیل است که کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس
پیشنهاد داده است تا برای نشان دادن استقالل این دو معامله از
یکدیگر ،در زمان واگذاری حوالۀ پشت برگه ،حواله به استقالل آن
دو تصریح گردد (کمیتۀ تخصصی فقهی سازمان بورس)1387 ،؛
لذا در انعقاد این نوع قرارداد باید تمام دقت صورت بگیرد ،تا
مشکلی ایجاد نشود و معامله به نحو صحیح واقع شود.
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مبیع اول را ندارد ،بلکه قصد انعقاد عقدی جدید را در سر
میپروراند؛ لذا استقالل این عقود از یکدیگر باعث مشروعیت
و مجاز بودن فروش مبیع ولو به خود فروشندۀ اول میشود .در
نتیجه فروش مبیع در قالب سلف موازی (با شرط استقالل دو بیع
از یکدیگر) به طور مطلق ،یعنی چه به خود فروشندۀ اول فروخته
شود و چه به شخص ثالث ،مجاز و مشروع است.
عدهای
صحت این عقد را این گونه نیز میتوان تقویت کرد که ّ
از فقهای امامیه در کتب خویش حکم مشروعیت حیله برای فرار
از ربا دادهاند و به حیل شرعی نیز اشاره کردهاند؛ لذا هرچند ما
قائل به این شویم که دو طرف در صورت معامله مجدد با هم
قصد فرار از ربا را دارند ،بازهم بنا بر نظر عدهای از فقها برخی
از مصادیق حیله جهت اجتناب از ربا جایز است و اشکالی بدان
وارد نیست (شهید اول298 :1417 ،؛ نجفی396 :1368 ،؛ خویی،
54 :1410؛ گلپایگانی ،بیتا ،)93 :البته مشروط به این که قصد
جدی انعقاد سلف اولی را داشته باشند.

استثناء بودن عقد سلف

ایراد دیگری که میتوان مطرح کرد عبارت از مستثنا بودن عقد
سلف از قاعدۀ اصلی منع بیع معدوم است؛ بنابراین عملیات سلف
موازی محدود به موردی شده است که فروشندۀ دوم ،مبیع مشابه
مبیع سلف اول را بدون این که قصد تجارت و یا کسب سود
داشته باشد به شخص دیگری منتقل نماید ،چرا که جواز عقد
سلف به منزلۀ استثنایی است بر قاعدۀ اصلی منع بیع معدوم و
دلیل این استثناء هم نیاز افراد جامعه به استفاده از این نوع عقد
برای رفع نیازهای خویش بوده است؛ بنابراین باید تنها در موردی
اعمال شود که فروشنده نیاز جدی به ثمن مبیع فروخته شده
داشته باشد و اگر تنها به قصد تجارت و بدون این که نیازمند به
ثمن آن باشد عقد سلفی را انجام دهد باطل خواهد بود؛ لذا مجاز
بودن معاملۀ سلف موازی به قصد تجارت و کسب سود صرفاً
به حالت اضطرار و ایجاب مصلحتی بزرگ محدود شده است
(سیدالعوضی.)470 :1430 ،
این ایراد نیز وارد نیست ،زیرا اوالً ،عقد سلف استثنایی بر
قاعدۀ کلی نمیباشد به این دلیل که مبیع سلف در حکم مبیع
موجود است ،هرچند که هنگام عقد موجود نیست اما در زمان
سررسید موجود بوده است و متعاملین با هدف موجود بودن مبیع
در زمان سررسید اقدام به معامله میکنند ،بنابراین مبیع در این
عقد ،در حکم موجود است (همان).
عالوه بر این ،حتی اگر قائل به استثناء بودن عقد سلف هم
شویم باز هم استدالل قائلین به منع صحیح نمیباشد ،زیرا
متضمن مشروعیت و جواز عقد سلف میباشند
در روایاتی که
ّ
اشارهای به این امر نشده است که حکمت مشروعیت عقد سلف
تنها و تنها برای خروج معاملهکنندۀ آن از ضرر دنیوی و رفع
احتیاجات خویش است و فردی که قصد تجارت از طریق این
عقد را دارد کاری نسنجیده و باطل انجام میدهد ،بلکه روایات
وارد شده در زمینۀ بیع سلف خالی از اینگونه حکم بوده و عام
میباشند و با توجه به اصل عموم و نیز عدم تخصیص آن با
روایتی مبنی بر عدم جواز استفاده از بیع سلـف به جهت تجارت

و کسب سود ،باید قـائل به حلیت این عمـل باشیم.
همچنین ،اگر ما قائل به حرمت کسب سود از طریق بیع
سلف باشیم باید حکم به ممنوعیت اکثر عقود سلفی که در
جامعه منعقد میشود نماییم؛ زیرا اکثر این عقود با قصد کسب
سود انجام میشود؛ لذا با چنین تفسیر مضیقی نسبت به احکام
اسالمی ،دیگر نباید سوقی برای مسلمین وجود داشته باشد چرا
که با این طرز تفکر مسلمین رغبتی برای انسجام معامله نخواهد
داشت.
بنابراین آنچه از ادلۀ قائلین به بطالن این معامله ذکر شده
نمیتواند خللی در صحت این قرارداد وارد سازد ،چراکه با توجه
به اصل صحت و نیز مادۀ  10قانون مدنی ،قراردادهای منعقده
بین افراد محکوم به صحتاند ،مادامی که دلیلی بر ممنوعیت
آنها یافت نشود .روایاتی که قائل به ممنوعیت بیع مبیع سلف
قبل از قبضاند ،ناظر به موردی است که معامالت بعدی ،بر خود
مبیع سلف اول جریان یافته و متعاندین قصد بیع همان مبیع را
داشته باشند ،در حالی که در قرارداد سلف موازی ،با رعایت این
مورد ،شرط است که مبیعی که مورد معامله واقع میشود همان
خصوصیات
مبیع سلف اول نباشد ،بلکه مبیعی است که از نظر
ّ
و ویژگیها کام ً
ال مشابه با مسلمفیه سلف اول است .همچنین
متعاملین با انجام این نوع از قرارداد هم نمیتوانند قصد ر ّد
احتیاجات داشته باشد و هم این که هدفشان ،هدف تجارتی باشد
و شبهۀ ربایی که برخی از قائلین به منع به آن اشاره میکنند به
دلیل استقالل معامالت از یکدیگر ،منتفی است.

ایرادات مختص قرارداد سلف موازی استاندارد

برخی از ایراداتی که میتوان بر قرارداد سلف موازی وارد کرد ،با
توجه به حواله موجود در این عقد است .لذا این ایرادات به قرارداد
سلف موازی استاندارد یا حوالهای اختصاص دارد .در ادامه ایرادات
مذکور را در ضمن دو مبحث شمول «نهی عن البیع» بر عقد حواله
و لزوم حواله به دین حال ،تبیین و به آنها پاسخ خواهیم داد.

شمول «نهی عن البیع» بر عقد حواله

یکی از ایراداتی که بر قرارداد سلف موازی استاندارد مطرح
میشود ،شمول روایات نهی از «بیع مبیع سلف قبل از قبض»
بر عقد حواله است .با این توضیح که برخی از فقهای اهل سنت
حواله را نوعی بیع میدانند؛ لذا نهی عن البیع شامل آن نیز
میشود و ایراد دوم که از نظر برخی فقهای شیعه نیز میتوان
طرح نمود ،معاوضه بودن حواله و شمول روایات نهی بر هرگونه
معاوضه است .ما این ایرادات را تحت عنوان شمول نهی عن البیع
بر عقد حواله مطرح و ابتدا نظر بیع بودن حواله و سپس معاوضه
بودن آن را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.

بیع بودن حواله

برخی از فقهای اهل سنت حواله را بیع میدانند ،زیرا حواله در
حقیقت مبادلۀ مال در مقابل مال است .همچنان که در بیع نیز
تبادل مال صورت میپذیرد .حواله مانند این است که محیل آنچه
را که در ذمۀ خود دارد در مقابل آنچه که بر ذمۀ محالعلیه دارد

معاوضه بودن حواله

برخی از فقهای امامیه حواله را معاوضه دانستهاند (عالمه حلی،
 .)367 :1418به این معنا که دین موجود بر ذمۀ محیل که
محتال مالک آن است با دین موجود بر ذمۀ محال علیه که محیل
مالکش است ،معاوضه میشود .نظرات این عده از فقها را در مورد
حواله در عقد سلف میتوان به دو گروه تقسیم کرد ،برخی از
ایشان با این که قائل به معاوضه بودن عقد حوالهاند ،حکم نهی
وارد شده در متن روایت نهی بیع مبیع سلف قبل از قبض را در
خصوص عقد حواله جاری نمیدانند و حکم به جواز آن دادهاند.
درحالی که در مقابل برخی از ایشان حکم وارده در روایت مبنی بر
نهی بیع مبیع قبل از قبض را ناظر به هر نوع استبدال و معاوضه
قبل از قبض دانسته و حواله را به دلیل این که نوعی از معاوضه
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میخرد (نووی الدمشقی462 :1423 ،؛ مارودی المصری:1414 ،
.)420
پس در حقیقت با این بیع ،وی مالک مافیالذمه خود میشود
و درنتیجه ذمهاش بری میگردد و مافیالذمه محالعلیه به عنوان
ثمن به ملکیت محتال درمیآید .به عبارت دیگر محیل آنچه را
که در ذمۀ محالعلیه دارد در مقابل بری شدن ذمۀ خویش ،به
محتال میفروشد و آنچه را که محتال بر ذمه او دارد ،به عنوان
عوض دریافت میکند .بر این اساس علیالقاعده باید خصوصیات،
شرایط و احکام بیع از جمله نهی بیع مبیع سلف قبل از قبض بر
آن حاکم باشد.
لیکن آنچه فقهای امامیه بدان معتقدند این است که حوالۀ
بیع نیست (حسینی شیرازی300 :1422 ،؛ بحرانی:1405 ،
 .)180مرحوم صاحب جواهر علت قول به بیع بودن حواله را
شباهت «محال به» با «مبیع» دانستهاند به گونهای که تصور
شده است در آن چیزی در مقابل محالبه قرار میگیرد و مبادله
میشود (نجفی)175 :1368 ،؛ درحالی که این برداشت و الحاق
حواله به بیع به دلیل صرف وجود شباهت بین آن دو چیزی
جز قیاس نیست و به دلیل این که امامیه قائل به بطالن قیاس
است ،قیاس نمودن حواله به بیع محکوم به بطالن میباشد
(شیخ طوسی)310/3 :1407 ،؛ لذا صرف وجود شباهت بین این
دو عقد نباید منجر به یکی دانستن آن دو شود؛ زیرا هر یک از
این عقود مستقل از دیگری و قائم بالذات است و آثار مخصوص
به خود را دارا است .همچنین اگر بین دین محیل و محالعلیه
(در حوالۀ بر مدیون) بیع صورت بگیرد باید عقدی بین آن دو
واقع شود در حالی که کسی متعرض آن نشده است (جعفری
لنگرودی(1378 ،ب) .)26 :بهعالوه بیع مختص به الفاظ و لوازم
خویش است اگر حوالۀ بیع باشد باید بتوان آن را به لفظ بیع
نیز منعقد نمود درحالی که فقها چنین چیزی را جایز نمیدانند
(عالمه حلی .)429/14 :1420 ،از آنچه گفته شد سست بودن
قول به بیع بودن حـواله آشکار میشود ،لذا ایـراد این اشکال
جهت حکم نمودن به عدم جواز حواله بر مبیع سلف قبل از قبض
صحیــح نیست.

است ،مشمول حکم روایت دانستهاند (شهید اول211/3 :1417 ،؛
طوسی.)313/2 :1387 ،
بنا بر نظر قائلین به ممنوعیت حواله ،از متن روایت وارده
درخصوص نهی بیع مبیع قبل از قبض ،اینگونه برداشت میشود
که عبارت «بیع» مذکور در روایت خصوصیتی نداشته است و
نهی ،متعلق به هر نوع استبدال و معاوضه قبل از قبض میباشد.
عالمه حلی ،بیع و یا هرگونه استبدال در عقد سلف قبل از
قبض را ممنوع دانسته است (عالمه حلی.)122/10 :1420 ،
شیخ طوسی نیز منظور از نهی وارده در متن روایت را مطلق
معاوضه میدانند (شیخ طوسی .)313/2 :1387 ،قائلین به این
نظر اینگونه استدالل مینمایند که اراده نمودن صرف بیع از لفظ
معاوضه اولویتی نسبت به اراده نمودن مطلق معاوضه از لفظ بیع
ندارد؛ بلکه اراده نمودن مطلق معاوضه از لفظ بیع در کلمات فقها
بارزتر و آشکارتر است .به عبارت دیگر آنچه از لفظ بیع برداشت
میشود تنها بیع به معنای مصطلح نیست و هر نوع معاوضه را در
بر میگیرد .همچنین ایشان اینگونه استدالل میکنند که آنچه
تصرف به دلیل منفسخ شدن
با عنوان قصور والیت مشتری در ّ
عقد به واسطۀ تلف مبیع مطرح میشود ،در هر نوع تصرفی به
معاوضه آن جریان مییابد (شیخ انصاری)297/6 :1420 ،؛ لذا
نهی وارد شده در متن روایت اختصاصی به بیع ندارد و شامل
هرگونه معاوضه میشود.
برای حل این اشکال الزم است به دو سؤال پاسخ داده شود:
اول :آیا عقد حواله معاوضه است؟ دوم :برفرض اینکه عقد حواله
معاوضه باشد آیا نهی وارد شده در روایت مبنی بر «منع بیع
مسلم فیه قبل از قبض» ،اختصاص به بیع دارد و یا این که مطلق
معاوضات را در بر میگیرد؟
در پاسخ به سؤال اول میتوان گفت :حواله عبارت است
از ایفای دین از جانب محیل و استیفاء طلب از جانب محتال
(جعفری لنگرودی(1378 ،ب) .)29 :وقتی حواله با تمام شرایط
صحت آن منعقد شود ذمۀ محیل نسبت به محتال بری و ذمۀ
محالعلیه به محتال مشغول میگردد .همچنین در این فرایند،
ذمۀ محالعلیه به محیل نیز بری میگردد؛ به عبارت دیگر مدیون
با واسطه و بهطور غیرمستقیم دین خود را میپردازد؛ لذا ترتب
این آثار بر عقد حواله ،موجب گردیده است تا اکثر فقهای امامیه
حواله را نوعی استیفای دین بدانند (محقق کرکی399 :1414 ،؛
شهید ثانی219 :1413 ،؛ تبریزی .)607 :1416 ،در حقوق نیز
بر اساس قانون مدنی نظر کسانی که خواستهاند حواله را نوعی
معاوضه یا بیع دین شمارند مردود میباشد و حوالۀ عقدی مستقل
است و به عنوان یکی از عقود معین احکام خاص خود را دارد
(کاتوزیان)406 :1389 ،؛ بر این اساس حواله موجب برائت ذمۀ
بدهکار است ،زیرا ایفای تعهد محسوب میشود؛ بنابراین باید
قواعد حاکم بر ایفای تعهد را بر آن جاری و ساری نمود؛ لذا
آن چیزی که در اثر عقد حواله واقع میشود تنها اسقاط ذمۀ
محیل توسط محتال است و به عبارت دیگر انتقال طلب محتال،
به محالعلیه در عوض اسقاط ذمۀ محیل مفهوم درست حقوقی
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ندارد (جعفری لنگرودی(1378 ،ب))31 :؛ پس در جواب سؤال
اول بنابر نظر اکثریت فقها حواله ،معاوضه نیست؛ اما اگر قول
کسانی که حواله را معاوضه میدانند را بپذیریم باز هم اشکالی
بر حواله در «قرارداد سلف موازی استاندارد» وارد نیست زیرا با
توجه به اینکه در روایات لفظ «بیع» آمده است ،بر اساس ظاهر
روایت وارده بر نهی از بیع مسلم فیه قبل از قبض ،تنها بیع
مبیع سلف مورد نهی واقع شده است .با توجه به اینکه ممنوعیت
بیع مبیع قبل از قبض خالف اصل و قاعده است چرا که اصل،
اباحه هر نوع تصرف در مبیع میباشد (بحرانی)179 :1405 ،؛
به همین دلیل ممنوع بودن از تصرف تنها باید به مورد خاصش
تسری نیابد؛ زیرا در اموری
اختصاص یافته باشد و به موارد دیگر ّ
که خالف اصل است باید به قدر متیقن اکتفاء نمود .با توجه به
ظاهر روایت مذکور ،آنچه قدر متیقن است بیع مبیع سلف است
و شمول حکم روایت بر مابقی نقل و انتقاالت مورد تردید است
و در موارد مشکوک باید به اصل رجوع نمود و مورد مشکوک را
داخل در قاعدۀ عام دانست .بنابراین حکم روایت را باید منحصر به
بیع کرده و در موارد مشکوک بنابر اصل اباحه ،قائل به جواز شد.
این که بگوییم لفظ بیع وارد شده در متن روایت خصوصیتی
نداشته و صرفاً از باب تغلیب ذکر شده است صحیح نیست؛ زیرا ما
قرینهای در دست نداریم که به وسیلۀ آن از بیع الغای خصوصیت
کرده است و در نتیجه حکم را به سایر موارد نقل و انتقال تسری
دهیم (حسینی روحانی قمی .)365 :1420 ،همچنین آنچه از
ظاهر عبارت اکثر فقها برمیآید ،اختصاص دادن حکم به بیع و
عدم تسری آن به دیگر عناوین میباشد (شیخ انصاری:1420 ،
296/6؛ عالمه حلی367/11 :1420 ،؛ فخرالمحققین:1387 ،
.)508/1
بنا بر آنچه گذشت از جهــت روایات مانعه از بیــع مسلم فیه
قبــل از قبض ایرادی متوجه حواله در قــرارداد سلف موازی
استــاندارد نیـست.

اشتراط (لزوم) حواله به دین حال
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اشکال دیگری که بر عقد حواله در قرارداد سلف موازی استاندارد
میتوان مطرح کرد شرط بودن حواله به دین حال است .بر اساس
این ایراد ،حواله باید به دین حال و نقد انجام شود؛ لذا دین در
قرارداد سلف اگر مؤجل باشد کما اینکه در قرارداد سلف موازی
استاندارد غالباً چنین است ،مشمول ایراد مذکور میشود و آن
حواله صحیح نخواهد بود .به این اشکال این گونه پاسخ داده شده
که وجهی برای اشتراط حال بودن دین مورد حواله وجود ندارد،
زیرا مدیون اول اگر حواله دهد بر فردی که حواله را قبول کند و
آنچه به او حواله شده را تسلیم نماید ،مطلوب حاصل شده است،
به علت آنکه در این صورت مطلوب به دین محال حاصل شده
است ولو اینکه در ذمۀ محال علیه دین مستقری وجود نداشته
باشد (جواهری.)213 :1419 ،
به عبارت دیگر حواله تحویل دادن ما فی الذمه محیل به ذمۀ
محال علیه است .به عنوان مثال اگر شخصی که پس از خرید
کاال با بیع سلف احتیاج به نقدینگی دارد کاال را با سلف دیگری
به شخص سومی بفروشد ،ذمۀ او به مقدار معینی که از کاال به

شخص سوم فروخته ،به مشتری جدید مشغول میشود (به آن
میزان نسبت به مشتری دوم مشغول الذمه میشود) و از آنجا که
او از بایع اول به میزان کاالیی که از او با بیع سلف خریده ،طلبکار
است ،میتواند مافی ذمه خود را به ذمۀ بایع حواله دهد .در نتیجه
اگر مشتری جدید قبول کرد و محال علیه یعنی بایع اول نیز قبول
نمود ،مانعی برای صحت این حواله و تنفیذ آن در زمان حلول
اجل وجود ندارد .اگرچه حواله به طور معمول به منظور پرداخت
دین ثابت در ذمه و قابل مطالبه صادر میشود ولی نباید چنین
پنداشت که ثبوت دین بر ذمه محیل از شرایط صحت حواله است.
اثر حواله ،انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است و از این
نظر با ضمان شباهت کامل دارد .پس اگر ضمان دینی که تنها
سبب آن ایجاد شده درست باشد (مادۀ  691ق.م) .حوالۀ چنین
دینی صحیح است بهویژه اینکه عرف نیز اینگونه حوالهها را نافذ
میبیند و به آن نیاز دارد (کاتوزیان .)406 :1389 ،صحت حواله
بعد از عملیات سلف موازی منوط به آن است که هیچ کدام از دو
عقد سلف مستقل فسخ نشود ،پس اگر عقد سلف اول فسخ شود
حواله نیز باطل میشود.
با توجه به آنچه ذکر شد هیچیک از اشکاالت مطرح شده به
صحت حواله بر مبیع سلف قبل از قبض خدشهای وارد نساخته و
همه بیاعتبارند .البته این صحت مشروط به آن است که استقالل
سلف موازی نسبت به سلف اول رعایت شود.
بنابراین حواله دادن مشتری سلف موازی به فروشندۀ سلف
اولیه در قرارداد سلف موازی استاندارد ،بدون هیچ مانعی صحیح
بوده و بعد از پذیرفته شدن حواله از طرف فروشنده سلف اولیه،
مبیع آن سلف باید به خریدار سلف موازی (محتال) تحویل گردد.

بحث و نتیجهگیری

به منظور رفع محدودیتها و موانع بیع سلف که ناشی از شرایط
الزمۀ این قرارداد در فقه است ،نظریات مختلفی مطرح شد ،که یکی
از آنها ،سلف موازی است .راهکاری که جهت رفع محدودیتها
ازجمله عدم امکان برپایی معامالت ثانویه در بازارهای بورس،
شکل جدیدتری به خود گرفت و به صورت استاندارد تحت ضوابط
مشخص ،به عنوان قرار سلف موازی استاندارد ،تعریف گردید،
تا ضمن پویایی معامالت بورس و مشارکت بیشتر ،مدیریت و
پوشش ریسک معامالت نیز انجام پذیرد.
با توجه به اینکه حقوق ما ریشه در فقه دارد و با استناد به
اصول متعدد قانون اساسی بهویژه اصول  4و  72باید مطابق با
موازین اسالمی باشد ،در فقه اسالمی نمیتوان هر نوع معامله و
قرادادی را به اجرا درآورد ،بلکه الزم است قراردادهای تعریف
شده چه در قالب عقود معین و چه نامعین عالوه بر توجیه مالی
و اقتصادی ،از نظر فقهی و حقوقی بدون اشکال باشد؛ لذا بررسی
تطابق این قرارداد با مبانی فقهی و اثبات عدم وجود مانع شرعی
و قانونی برای آن در جهت تثبیت و افزایش کارایی آن مؤثّر است.
با بررسی در متون فقهی میتوان ایردات و شبهاتی نسبت به
این قرارداد مطرح کرد گروهی از این ایرادات اختصاص به قرارداد
سلف استاندارد و یا سلف حوالهای دارد که آنها را تحت عناوین
شمول «نهی عن البیع» بر عقد حواله و اشتراط (لزوم) حواله به
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