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چکیده
گسترش صنایع و توسعهیافتگی جوامع دارای مزیتها و همچنین معایبی میباشد .یکیی ا ایا

هیای جیدی

جوامع درحالتوسعه و توسعهیافته ،مسئله آ ودگی محیط یست توسط آالیندههای صنعتی اسیت .در راسیتای
کاه

آالیندههای یستمحیطی ،کشورها و نهادهای مسئول برای حفظ محیط یست تیدابیر متنیو ی ماننید

ایجاد پیمانهای منطقهای ،وضیع ویوانین محدودکننیده ،ما ییا و جریمیه اندیشیید هانید .یکیی ا راهکارهیای
حقوآ ،مجو های وابل مباد ه و در حجم محدودی هسیتند کیه سیقش مش صیی ا تو یید آ یودگی  CO2و
دیگر آالیندهها) را برای هر آ ودهگر محیط یست معین میکنید .ایین راهکیار سیبز افیزای

هزینیه آ یوده-

گرهای تو یدکننده بی ا حد مجا و کسز سود برای واحدهای با تکنو وژی پیشرفتهتر خواهد شد؛ همچنیین
روند با ار این اوراآ ،شاخصی برای اندا هگیری حجم آالیندهها و کیفیت سوختهای آالینده محیط یسیت
است .این مقا ه ا جمله تحقیقا کاربردی است که با روش توصیفی ی تحلیلی به تببین مسئله و بررسیی فقهیی
این ابزار می پردا د .بعد ا بررسی فقهی این ابزار مشی

گردیید ،مجو هیای آالینیدگی حقیوآ میا ی وابیل

اسقاط و وابل انتقا ی است که ا باب وا ده الضرر و دفع افسد به فاسید توسیط دو یت اسی می بیرای کیاه
آالیندگی معتبر شناخته میشود.
واژگان کلیدی :توسعه پاک ،اوراآ ا تبار آالیندگی ،حق آالیندگی ،با ار کربن ،وا ده الضرر ،انفال.
طبقهبندی .G10 ،Z12 ،G19:JEL

* .دانشجوی دکترای مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق( 7نویسنده مسئول).
** .دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه امام صادق.7

Email: etesami_1388@yahoo.com.
Email: sadoogh.m@gmail.com.
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تجربهشده در جوامع غربی ،بهخصوص اتحادیه اروپا ،استفاده ا مکانیزم تبیادل حقیوآ آالینیدگی اسیت .ایین
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مقدمه
تولید گازکربنیک ( ،)CO2نتیجه طبیعی سوختهای فسیلی است .گازکربنیک بهطور منظم
توسط «کلروفیل» موجود در گیاهان سبز و به منظور رشد این گیاهان مصرف شده و
اکسیژن تولید میشود .در پی استفاده صنایع از مقادیر عظیم سوختهای فسیلی مانند نفت
و گاز طبیعی و زغالسنگ ،موازنه طبیعی تولید و مصرف گازکربنیک به هم خورده است.
تولید مقادیر بسیار زیاد  CO2که ناشی از مصرف سوختهای فسیلی است ،به همراه روند
جهانی جنگلزدایی ،موجب تراکم مقادیر زیادی  CO2شده است که به همراه سایر گازهای
آالینده ،پدیدهای را به وجود آورده که اصطالحاً به آن «اثر گلخانهای» ( Greenhouse

 )effectمیگویند (درخشان ،5333 ،ص .)51در ایجاد اثر گلخانهای سهم قابل توجهی به
واحدهای تولیدی ،کارخانهها و سایر بنگاههای آلودهگر اختصاص دارد .در راستای توسعه
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اقتصاد پایدار ،یکی از مباحث چالشی کنونی ،اقتصاد محیط زیست است که بسیاری از
شرکت ها و کشورهای بزرگ جهان را با این مبحث درگیر نموده است .پیمانهای منطقهای
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و بینالمللی همانند پیمان کیوتو ،ایجاد ابزارهای کنترلی همانند اخذ مالیات از آلودهگرها و
محدودیتهای قانونی ،از جمله اقدامات صورتگرفته در زمینه مدیریت آالیندههای
زیستمحیطی است .یکی از راهکارهای جدید و تجربهشده توسط کشورهای جهان در
جهت کنترل آالیندههای مخرب بنگاههای تولیدی ،ایجاد بازار تبادل مجوزهای
زیستمحیطی است .نهاد مسئول در تنظیم آالیندههای زیستمحیطی ،با تعیین حد
مشخصی از حق آلودگی و تخصیص آن به آلودهگرهای محیط زیست ،یک مکانیزم کنترل
درونی را برای مجموعه آلودهگرها به وجود خواهد آورد .در بازارهای مالی ،عالوه بر
معامله این مجوزها ،قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر این مجوزها نیز مبادله
میگردد .ازآنجاکه بازار سرمایه ایران خود را ملزم به رعایت قواعد شریعت و تطابق
ابزارهای مالی با قواعد فقهی میداند؛ لذا به منظور امکانسنجی استفاده از این ابزار در بازار
سرمایه ایران تبیین ماهیت فقهی مجوزهای آالیندگی و بررسی نحوه تبادل این مجوزها در
قالب شرعی الزم است .تحقیق پیش رو پس از جمعآوری اطالعات کتابخانهای و منابع
دیجیتال با روشی توصیفی موضوع اوراق آالیندگی و بازارهای آن را تبیین مینماید .سپس
با روشی توصیفی ـ تحلیلی به امکانسنجی انطباق این ابزار با موازین فقهی پرداخته است.

پیشینه بحث
محمدباقری و خلیلی یادگاری ( )5319در کتاب بازار کربن و مکانیسمهای فعال آن،
بازارهای کربن موجود ،مکانیسمهای فعال در آن ،نحوه فعالیت و نیز امکانات بهرهمندی
کشورهای درحالتوسعه از مکانیسمهای موجود را بررسی میکنند.

رومیانی محمودی ( )5319در سومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت محیط زیست،
در مقاله «بررسی طرح بهکارگیری بورس خریدوفروش مجوز آالیندگی برای مقابله با
آالیندگی کرج» ،به معرفی این ابزار پرداخته ،آن را موجب کاهش آالیندهها معرفی میکند.
بوهرینگر و لنگ ( )9001در مقاله «طراحی بهینه برنامههای پدرخواندگی برای
مجوزهای آالیندگی» به برنامه اختصاص رایگان مجوزهای آالیندگی بر اساس مبنای پویا
میپردازند .این مقاله به این نکته اشاره میکند که مبنای تخصیص مجوزها صرفاً دادههای
زمانی نیست و باید در دوره زمانی بهروزرسانی شود .در این مقاله نشان میدهند که اجرای
برنامههای پویا الزاماً به بروندادهای ناکارآمد منجر نمیشود.
اوراق...

اتحادیه اروپا به تشریح چارچوبهای نهادی و حقوقی برنامه تبادل آالیندهها میپردازند،
سپس ویژگی های اساسی این برنامه و شرایط آن و اینکه چگونه این عوامل میتوانند بر
بازار مجوزهای آالیندگی مؤثر باشند ،تشریح میشود .نقش واسطهها در تسهیل مبادالت،
عوامل کلیدی در تغییرات حجم و دفعات مبادله ،روند قیمت و حجم از جمله موضوعات
بررسیشده در این کتاب هستند.
بنز و ترک ( )9001در مقاله «مدلسازی پویایی قیمت  CO2مجوزهای آالیندگی» به
تحلیل رفتار قیمتهای نقدی کوتاهمدت مجوزهای آالیندگی کربن دیاکسید در سیستم
مبادله آالیندگی اروپا میپردازند.

هامبورگ و ونگر ( )9001در مقاله «قیمت پویای قراردادهای آتی مجوزهای آالیندگی
 ،CO2تحلیل کاربردی در یک دوره آزمایشی» قیمتگذاری قراردادهای آتی مبتنی بر
مجوزهای آالیندگی بر اساس مدل هزینه حمل را تست میکنند .در طول دوره تستشده،
ثمرات رفاهی ثابت نمیماند.
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کانوری و ردموند ( )9007در کتاب بازار و قیمت توسعه در برنامه تبادل آالیندهها در
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نزیر ( )9055در مقاله «بازار معامله کربن :امکانپذیر برای صنعت مالی اسالمی» ،به
معرفی این بازار و نحوه عملکرد آن ،روند تاریخی این بازار و به مؤلفههای موجود در این
نوع معامالت از دید قواعد شریعت میپردازد .در این مقاله ،مجوزهای آالیندگی را نوعی
کاالی مصنوعی (« )Artificial Commodityحقی برای ایجاد کربن دیاکسید» و فاقد
دارایی پایه و غیر مشروع میداند و در زمره ابزارهای مشتقه طبقهبندی میکند.
گریفرتی ،استفنسون ،آیانلی ( )9053در مقاله «معامالت اسالمی کربن :معدن طال یا
میدان مین؟» به بررسی معامالت کربن و معرفی بازارهای آن در منطقه خاورمیانه ،روند
رشد آن و آخرین نظرات محققان مالی اسالمی در این زمینه میپردازند.
عمده تحقیقات صورتگرفته در خصوص مجوزهای آالیندگی ،معطوف به تبیین این
بازار ،قیمتگذاری و قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر آن ،اثرات آن بر شرکت و
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سود آن و نحوه تخصیص مجوزها میباشد و اکثر پژوهشهای صورت گرفته به
سازوکارهای مدل متعارف محدود میشود .تاکنون پژوهشی در خصوص بومیسازی این
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ابزار در بازار سرمایه ایران و باالخص بررسی نکات فقهی و الزامات شرعی آن صورت
نگرفته است.

انواع ابزارهای اقتصادی کنترل آلودگی
برخی انگیزههای اقتصادی « )Economic Incentives( »EIوجود دارند که میتوان از آنها در
تشویق و ترغیب رفتارهای مثبت زیستمحیطی استفاده نمود.
انگیزههایی که اینگونه روشها میتوانند ایجاد کنند عبارتاند از :تغییر قیمتها یا
هزینهها بهطور مستقیم ،تغییر غیر مستقیم قیمتها یا هزینهها از طریق روشهای مالی یا
مالیاتی ،ایجاد بازار و حمایت بازار .تغییر مستقیم قیمت یا هزینه ،زمانی پیش میآید که به
عنوان مثال ،هزینه برای فراوردهها (هزینه فراورده) یا برای فرایندهایی که مولد آلودگی هستند
«جریمه بر انتشار آلودگی ،جریمه بر نهادهها و یا جریمه برای ذخیرهکردن» وضع میشوند و
یا سیستمهای وثیقه بازپرداخت ،وارد عمل میشوند .تغییر غیر مستقیم قیمتها و هزینه
هنگامی رخ میدهد که مثالً یارانههای مستقیم ،وامهای با بهره کم یا انگیزههای مالی به عنوان
مثال ،کاهش سریع قیمت جهت ترغیب به استفاده از تکنولوژیهای زیستمحیطی عاری از

آلودگی ،در اختیار گذاشته میشوند .انگیزههای تکمیلی از قبیل پرداخت مبلغی به عنوان عدم
انجام تعهدات اجرایی را نیز میتوان در این رده طبقهبندی نمود (ترنر و همکاران،5375 ،

ص.)955

مجوزهای زیستمحیطی
مجوزهای مبادلهای یا «قابل تجارت» ،نمونههایی از ابزارهای مبتنی بر بازار جهت کنترل
آلودگی محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی میباشند .در روش ابزار مبتنی بر بازار
« )Market Based Instrument( »MBIبه روشهای سنتی نظارت ،مبتنی بر روش «کنترل و
نظارت» ،به عنوان موارد تشریفاتی غیر ضروری و فاقد کارایی نگریسته میشود .ایده مفهوم
مجوزهای مبادلهای ساده است .در وهله اول ،میزان آلودگی قابل قبول تعیین میشود .این
موضوع ممکن است بهصورت غلظتهای مجاز مواد مثالً سرب در بنزین ،مقدار معینی
تولید یا مصرف مواد شیمیایی به عنوان « )Chlorofluorocarbon( »CFCیا مقدار مجاز 231
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بنابراین ،مجوز برای میزان انتشار آلودگی تا حد مجاز صادر میشوند؛ مثالً اگر صد واحد
آلودگی مجاز شمرده شود ،میتوان صد مجوز که هر یک ارزشی برابر یک دارند جهت
انتشار آلودگی صادر شوند.
طرق مختلفی برای تعیین ضابطه اولیه صدور مجوز وجود دارد .به دلیل اختالل و
بینظمی که ممکن است در اثر وجود گزینههای مختلف پیش آید ،یک ضابطه اولیه متداول
که مبتنی بر مقادیر آلودگی منتشره در گذشته میباشد ،معیار عمل قرار میگیرد .این امر را
اصطالحاً «پدرخواندگی» ( )Grandfatheringمینامند .تجارب مربوط به مجوزهای قابل
تبادل نشان میدهند که یافتن فرمولی برای تعیین سهمیه اولیه آلودگی از اهمیت برخوردار
بوده و به نظر میرسد که پدرخواندگی مورد قبول تمامی گروهها باشد.
هر آلوده گری که به مقدار آلودگی کمتر از تعداد مجوزهایی که در اختیار دارد دست
پیدا کند ،حائز امتیاز و اعتبار میگردد؛ به عنوان مثال آلودهگر  Aدارای مجوز انتشار
آلودگی به میزان ده واحد است؛ اما در عمل ،هشت واحد آلودگی منتشر مینماید .بدین
ترتیب این دو امتیاز قابل مبادله است .چنانچه دو واحد آلودگی ارزانتر از قیمت فروش
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انتشار آلودگی در سطح ملی باشد که میتواند در آینده برای گازکربنیک نیز اعمال شود؛

مجوز دو واحد آلودگی باشد ،این موضوع به نفع آلودهگر  Aخواهد بود .در اصطالح فنی،
اگر هزینههای کاهش آلودگی (نهایی) کمتر از قیمت متداول مجوز باشد ،انگیزهای برای
فروش مجوز و در صورتی که هزینههای مزبور بیشتر از قیمت مجوز باشد ،این انگیزه
برای خرید مجوز وجود دارد.
زمانی که سهمیه اولیه مشخص گردد ،آلودهگرها مختارند که حقوق آلودگی «مجوز
آلودهسازی» را مبادله نمایند .اصوالً کارخانهای که متوجه شود که کاستن از میزان آلودگی
در مقام مقایسه کار راحتی است ،با فروختن مجوزهایی که در اختیار دارد به آلودهگری که
کاهشدادن آلودگی برای او گران تمام میشود ،سود کسب خواهد نمود.
اساساً اگر کارخانهای دریابد که هزینههایی را که برای کاستن از میزان آلودگی ،صرف
میکند کمتر از مبلغی است که برای مجوز پرداخت میکند ،به فروختن مجوز اقدام خواهد
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نمود .از طرف دیگر ،آلوده گری که برای کاهش آلودگی باید هزینه زیادی صرف کند
(آلودهگر پرهزینه) در صورتی که قیمت مجوز کمتر از هزینه الزم برای کاستن آلودگی
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باشد ،به نفعش خواهد بود که اقدام به خرید مجوز نماید؛ بنابراین ،هم آلودهگر خریدار
مجوز کمتر هزینه میکند و هم آلوده گر فروشنده ،سود کسب نموده و این امر ،انگیزه مبادله
را برای آنها فراهم می کند .عالوه بر این ،از طریق مبادله ،کنترل آلودگی بین آن دسته از
آلودهگرانی که کنترل نمودن آلودگی برای آنها ارزان تمام میشود ،تمرکز مییابد.
همچنین حقهای آالیندگی میتواند توسط کشورهای نوظهور مانند چین صادر شوند.

در این کشورها کاهش آالیندهها ارزانتر از خریداری این حقهاست .شرکتهای خاصی
که دارای سیستم پاکیزهسازی هستند میتوانند حقهای خودشان را به دیگر شرکتهای
اروپایی که از این امکانات برخوردار نیستند بفروشند.
اگرچه محدودیتهای انتشار تعهداتی در سطح ملی هستند ،ولی در عمل اکثر کشورها
مسائل صادراتی خود را به واحدهای صنعتی خصوصی مثل نیروگاهها و کارخانجات
کاغذسازی و  ...واگذار می کنند .این بدین معنی است که خریدار نهایی امتیازات اغلب
شرکت های خصوصی هستند که انتظار دارند با صادراتشان سهمیه خود را افزایش دهند.
معموالً آنها امتیاز را مستقیماً از عضو دیگر با هزینه باال ،از یک واسطه ،از یک توسعهگر
) (JI/CDMو یا از بورس خریداری مینمای ند .برخی از کشورهایی که ممکن است

مسئولیتهای خود را برای اهداف صنعتی کیوتو گسترش نداده باشند و برخی از آنان که
ممکن است کسر خالص هزینه داشته باشند ،امتیاز را با حساب شخصی خودشان و اغلب
از توسعهگران ) (JI/CDMخریداری کنند .این معامالت معموالً بهطور مستقیم و از طریق
دفاتر نمایندگی یا سرمایهداران ملی انجام میشود.
ازآنجاکه امتیاز کربن سند قابل تبادل با قیمتی مشخص است ،سرمایهگذاران مالی ،به
منظور اهداف تجاری به خرید این اسناد اقدام میکنند .انتظار میرود این بازار با وجود
بانکها ،واسطهها ،سرمایهداران و تاجران خصوصی بهطور قابل توجهی رشد پیدا کند.

مراحل اجرایی سازوکار انتشار مجوزها
برنامه مبادله آالیندهها در قالب بازارِ مجوزهای قابل مبادلهای است که به دارنده آن اجازه
میدهد برای مدت معین یک مقدار معین  CO2منتشر کند و دارای اجزایی است:
 .5سقف جهانی «منطقهای» آلودگی مشخص میکند که مجموع سهم انتشار گازهای 233

گلخانه ای برای آنکه تغییر آب و هوایی ناگواری در اتمسفر زمین رخ ندهد چه میزان
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زندگی بشر خطرناک باشد (.)Schneider & lane, 2007, p.7

 .9به هرکدام از شرکتکنندگان این طرح ـ که میتواند کشورها ،شرکتها و یا اشخاص
باشند ـ که دارای مجوز انتشار هستند ،اجازه داده شده است که در فعالیتهای روزانه و
در طی دوره زمانی مشخصی گازهای گلخانهای انتشار دهند.
 .3طی دوره برنامه ،هر ساله تعداد ثابتی مجوزهای انتشار میان شرکتکنندگان توزیع
میشود که بهصورت ساالنه و به ازای هر تن  CO2که منتشر میکنند واگذار میشود.
 .5بر اساس برنامه ،میزان این مجوزها باید بهصورت پیاپی در طی دوره تعهد کاهش یابد
تا شاهد پیشروی هرچه بیشتری در جلوگیری از ازدیاد گازهای گلخانهای و دستیابی
به حاشیه امن محاسبهشده برای  CO2باشیم.
 .1به منظور تعادل در سهمیه آالیندههای گلخانهای با کمترین هزینه ،شرکتکنندگان به
خرید و فروش مجوزهای آالیندگی در بازارهای جهانی تشویق میشوند.
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است .یکی از معیارها ،میزان حدی در تغییر آب و هوایی است که میتواند برای

متخلفین از ضوابط به محرومیتهای قانونی مجازات میشوند؛ مانند جریمه نقدی یا
کاهش سهمیه آلودگی در دوره بعدی (.)Page, 2011, p.262

مزایا
 .5این روش راهکار انعطافپذیری را برای تنظیمکننده آلودگی ارائه میدهد؛ مثالً اگر
مجوزهای مشخصشده باعث بروز آلودگی زیاد شود ،تنظیمکننده میتواند برخی
حقوق را باز پس گیرد .از طرف دیگر ،اگر حقوق معین ،موقعیتی را ایجاد کنند که
میزان آلودگی کمتر از مقدار در نظر گرفتهشده باشد ،مجوزهای بیشتری اعطا میشود.
 .9حقوق بازاری به آلودهکننده انعطافپذیری و کارایی کمهزینه میبخشد .هنگامی که شرکتها
هزینههای کاهشی متفاوتی دارند ،بهطور خودکار بازاری وجود دارد که آلودهگران کمهزینه
مجوزهای خود را به آلودهگران پرهزینه بفروشند تا هزینه کنترل آلودگی را به حداقل برسانند.
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شرکتهای نوپا نیز مانند شرکتهای قدیمی ،از تجارت مجوزها سود میبرند .شرکتهای
جدید در صورتی حقوق را خریداری میکنند که صنعت دارای هزینه کاهشی باالیی باشد
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وگرنه در زمینه تجهیزات کنترل آلودگی سرمایهگذاری میکنند .گاهی اوقات هزینههای
کاهشی یکجا و کلی هستند؛ برای کاهش مقدار آلودگی ممکن است در فرایند کاهشی
جدیدی سرمایهگذاری کرد که ممکن است هزینهبر باشد این شرکت میتواند هزینه را با
خرید مجوزها از بازار کاهش دهد .برعکس ،اگر مقامات اجرایی سختگیری کنند ،مجوزها
ممکن است به شرکتهای فعلی در مقایسه با شرکتهای نوپا ،مزایای اختصاصی ببخشند.
دارندگان مجوز ممکن است مانع ورود شرکتهای جدید یا حتی صنعتی خاص به منطقه
شوند .این مانع ممکن است در برخی موارد که تعداد کمی شرکت دارای تمامی حقوق
آلودگی هستند ،سختتر شود (کوال ،5330 ،ص.)996
 .3در این روش برخالف سیستم مالیاتی نیازی به معلوم بودن سودها و خسارتهای
نهایی آلودهگر نیست (همان).
 .5مهمترین مزیت مبادله آالینده ها آن است که از طریق بازار بورس برای هر تن از CO2

منتشرشده در اتمسفر ،قیمت معلوم میگردد.

چالشها
انتقاداتی از جانب طرفداران محیط زیست ،صنایع و دولت بر این مجوزها وارد شده است
که به اختصار به آنها اشاره میشود:
 .5در امریکا ،حامیان محیط زیست دو موضوع عمده را مطرح کردهاند :اوالً آیا کیفیت
محیط زیست قربانی اجرای سیستم مجوزهای قابل مبادله میشود؟ ثانیاً آیا به لحاظ
اخالقی صحیح است که حتی به ازای پرداخت پول برای آلودگی مجوز صادر شود؟
 .9زمانی که تعداد آلودهگرها در مقام مقایسه کم باشند ،هزینههای اداری و اجرایی پایین
است؛ اما مشکل جدیدی که بروز میکند آن است که یک یا دو آلودهگر ممکن است
مبادله مجوزها را در انحصار خویش گرفته و از تبادل آنها خودداری ورزند .این
موضوع به منزله سدی در برابر ورود سایر کارخانجات بوده و بنابراین مجوزها
عملکردی غیر رقابتی خواهند داشت.

 .3اینکه اتمسفر به یک کاال تبدیل شود و مبادله گردد ،ممکن است یک رفتار اجتماعی 235
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 .5در جاهایی که این برنامه اجرایی شده است نهادهای محلی ،نسبت به مدیریت مسائل
آینده محیط زیست منفعالنه عمل کردهاند (.)Ibid

البته برنامه مبادله آالیندهها ،ایجاد مجموعه حقوق مالکیتی روی اتمسفر نیست که
استفادهکنندگان از آن اجازه داشته باشند به دلخواه خود اتمسفر را آلوده کنند ( Sandel,

)2005, p.93/ Frey, 1997, p.62؛ به عبارت دیگر حقهای ایجادشده «حق دسترسی» است
و نه «حق ملکیت»؛ بنابراین اعضا را میتوان به کنترلهای قانونی محدود نمود و یا آنها را
تعلیق یا اخراج کرد (.)Tietenberg, 2005, p.181

فعاالن بازار مجوزهای آالیندگی
در بازار مجوزهای آالیندگی دو دسته فعالیت میکنند:
 .5فعاالن اصلی (طبیعی) که تعهد قانونی نسبت به تحویل مجوزها دارند ـ مانند کارخانهها
و بنگاههای تولیدی آلودهگر.
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نامشروع و ضد تولید و بهرهوری قلمداد شود (.)Page, 2011, p.262

 .9واسطههای مالی که به وسیله نهاد ناظر تأسیس میگردند و موجب تسهیل مبادالت میشوند
ولی خودشان در قبال این مجوزها متعهد نیستند (.)Ellerman & Others, 2010, p.127

ویژگی محوری سیستم مبادالت آالیندگی در اروپا حضور پررنگ واسطههای مالی
هستند که مبادله میان مؤسسات را تسهیل میکنند و موجب توسعه ابزارهای مشتقه
همانند آتیها ،اختیار معامالت و سوآپها میشوند ( Ellerman & Others, 2010,

 .)p.130واسطههای مالی نیز به دو دسته کارگزاران و معاملهگران تقسیم میشوند.

انواع تبادالت مجوزهای آلودگی
دربازار « )European Emission Allowances ( »EUAسه نوع تبادل وجود دارد که
عبارتاند از:
 .5معامالت دوطرفه :این معامالت بهصورت مستقیم میان دو مبادلهگر میباشد .در
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این معامالت دو طرف باید دارای دانش باالیی باشند؛ همچنین این قراردادها در
حجم زیاد و بدون افشای قیمت صورت میگیرد .در حال حاضر با گسترش این
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معامالت ،خرید و فروش این قراردادها در بورس انجام میشود .در بورس
اطمینان خاطر طرفین از عدم نکول دیگری بیشتر خواهد بود.
 .9معامالت خارج از بورس :این مبادالت به وسیله واسطههایی که تسهیلکننده
معامله میان نهادهای مختلف هستند صورت میگیرد .در این بازار برخالف
مبادالت دوطرفه ،در خرید و فروش ،پیداکردن طرف مقابل و مذاکره الزامی
نیست؛ البته در این مبادالت ریسک طرف مقابل (ریسک عدم تحویل) نیز وجود
دارد .در این بازار حجم و قیمت بهصورت مذاکرهای است؛ البته برخی بورسها
برای شفافیت قیمت ،شاخص تعریف کردهاند؛ مانند بورس انرژی اروپا «»EEX

( )European energy exchangeکه شاخص قیمت فوروارد کربن را راهاندازی
کرده است.
 .3معامالت در بورسهای متشکل :در این بازار معامالت بهصورت پیوسته شکل
میگیرد و ریسک طرف مقابل نیز حذف میگردد .معامالت شفاف برای کارگزارن
و طرفین حاصل خواهد شد (.)Ellerman & others, 2010, pp.132-133

تجربه بورسهای جهان
بورس بینالمللی نفت در لندن ( ،)International Petroleum Exchangeطرحی را تحت
عنوان «برنامه معامالت گازکربنیک» ()Carbon Dioxide Emission Trading Program
معرفی کرد که به موجب آن اوالً تولیدکنندگان  CO2باید مجوزی مبنی بر سقف تولید CO2

داشته باشند؛ ثانیاً اگر تولیدکنندهای بتواند با استفاده از تکنولوژیهای برتر و یا به هر دلیل
دیگر ،کمتر از سقف مجاز  CO2تولید کند ،سهمیه استفادهنشده از تولید  CO2را بتواند در
بورس به سایر تولیدکنندگانی بفروشد که باالتر از حد مجاز  CO2تولید کردهاند .چون این
معامالت در بازار آتیها صورت میگیرد تولیدکنندگان  CO2میتوانند خود را در مقابل
ریسک ناشی از مقادیر پیشبینینشده  ،CO2که به تبع تغییرات پیشبینینشده در عرضه
محصوالت حاصل میشود ،بهنحومناسبی پوشش دهند؛ به عبارت دیگر ،هدف از اینگونه
برنامهها ،مدیریت ریسک برای مبادله آالیندههای زیستمحیطی ناشی از سوختهای
فسیلی است .برنامه مشابهی توسط بورس شیکاگو  CBOTدر آمریکا مطرح شده است که
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سیستم مبادله آالیندهها در اتحادیه اروپا اولین سیستم بینالمللی مبادله کربن دیاکسید

در جهان است که این برنامه عالوه بر  97عضو اتحادیه اروپا ،در سه کشور عضو دیگر
منطقه اقتصادی اروپا شامل نروژ ،ایسلند و لیختناشتاین عملیاتی شده است .اگرچه بازار
آن از سال  9003شروع به کار کرده بود ،این طرح از اول ژانویه  9001عملی شد.
این برنامه باعث کاهش نیمی از آلودگی  CO2و کاهش  50درصدی کل آالیندههای
ناشی از گازهای گلخانهای گردیده است .ابزارهای مالی مبادالت آلودگی ،اولین بار به
وسیله بورس آب و هوایی اروپا « )European Climate Exchange( »ECXعرضه گردید.
این بازار در سال  9001با معامالت بر روی آتیها راهاندازی شد .در سال  ،9050بازار آتی
اروپایی )International Exchange( »ICE« ،که یکی از بازارهای پیشرو آالیندههای
دیاکسید کربن « »CO2است )Ethiopia Commodity Exchange( »ECX« ،را تملیک
نمود.
« )European Energy Exchange( »EEXیکی از مهمترین بازارهای بورس انرژی در
اروپاست که به منظور اجرای مزایده برای برنامه مبادله آالیندگی در اروپا تأسیس گردید.
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هدف آن ،معامله آتیها برای  SO2است (درخشان ،5333 ،ص.)56-51
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روش تخصیص مجوزها در سیستم مبادله آلودگی در اتحادیه اروپا به وسیله مزایده صورت
میگیرد؛ به عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی مجبور به خرید سهم عمدهای از مجوزها در
بازار اولیه و بهصورت مزایده هستند .بازار ثانویه این قراردادها به دو بخش بازار نقدی و
بازار مشتقه تقسیم میشوند )EU Aviation Allowances( »EUAA« .نوع خاصی از
مجوزهای آالیندگی هستند که منحصراً توسط شرکتهای هواپیمایی استفاده شده است.
صنعت هواپیمایی در اروپا دومین صنعت بزرگی است که در برنامه مبادله آالیندگی حضور
دارد؛ همچنین از دسامبر  9059در بازار نقد ،گواهی کاهش آالیندگی «Certified ( »CER
 )Emission Reductionsنیز مبادله میشود .در بازار مشتقه نیز ،آتی EUA, CER, ERU

و  EUAAمبادله می شود .حراج اولیه در این بازار بر اساس قوانین حراج در اتحادیه اروپا
میباشد (.)www.eex.com

مجموع تعداد مجوزهای تخصیص دادهشده به تمامی کشورهای اتحادیه اروپا
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(مجوزهای  EUAیا )EUAA
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تعداد واحد
(یکمیلیون واحد = یکمیلیون تن )CO2

سال

2010.869
2049.447
2080.79
2101.223
2169.174
2115.862
1565.755
1495.563
1549.736

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Source: www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-trading-viewer.

در جدول زیر کشورهایی که تا سال  9056اقدام به راهاندازی بازار مبادالت آالیندگی
نمودهاند ،به همراه سقف مجاز برای حجم انتشار آالیندها و درصد پوششدادهشده توسط
بازار مبادله آالینده آورده شده است.

سقف حجم انتشار آالینده

درصد پوششدادهشده
توسط برنامه مبادله
%02
%02
%02
%32
%22
%22
%35
%7
%40
%22

0225
0201

022
027

%05
%23

کالیفرنیا و کبک

Source: Asian Development Bank, 2016.

239
اوراق...

توکیو (ژاپن)
سایتاما (ژاپن)
 7استان چین
نیوزلند
استرالیا
کره
قزاقستان
سوئیس
اتحادیه اروپا
البرتا (کانادا)
*RGGI

0202
0200
0201
0222
لغو شده
0203
0201
0201
0223
0225

(میلیون تن)
01
00
0022
13
لغو شده
 320در سال تا 0207
047
140
0222
002

در سال  9055تابلوی معامالت کربن در دبی راهاندازی شد «»IFN,2013؛ همچنین
کشورهای ویتنام ،اندونزی ،تایلند و هند نیز در حال راهاندازی این بازار هستند ( Asian
.)Development Bank, 2016, p.7

قراردادهای آتی آالیندگی
قرارداد آتی برای دارنده آن تعهد به خرید یا فروش مقدار مشخصی دارایی پایه که
همان مجوزهای آالیندگی باشد را به قیمت مشخص و در تاریخ مشخص می دهد.
این دارایی پایه می تواند قراردادهای  EUASو یا  CERSباشند .در این قراردادها
تمامی ویژگی ها کامالً استاندارد است .تح ویل این قراردادها به صورت فیزیکی است

*. Regional Greenhouse Gas Initiative.
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کشور

شروع راهاندازی

( ) Valerio Gagliardi, 2009, p.15و باید در دفتر ثبت اسناد ،انتقال مالکیت صورت
گیرد.
فعاالن بازار به خوبی می توانند ریسک قیمت کربن تولیدی خود را با قراردادهای
آتی  EUA, CER, ERUمدیریت کنند .انواع قراردادهای مشتقه رایج عرضه شده در
بازار  ICEکه بر اساس واحدهای کربنی طبقهبندی شدهاند ،عبارتا ند از:
)CERs (Certified Emission Reductions
)ERUs (Emissions Reductions Units
)EUAAs (EU Aviation Allowances
)EUAs (EU Allowances

برای مثال ،مطابق قوانین بازار آتی  ،ICEقرارداد آتی  ،EUAیک قرارداد قابل تحویل
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است که در آن هر طرف تسویه گر با موقعیت باز در زمان توقف معامالت ،برای هر قرارداد
یکماهه ،متعهد به تحویل /اخذ کمکهزینه انتشار آالیندگی ( ،)Emission Allowancesبه/
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از ثبت ملی (نهاد مسئول) میشود .قراردادهای  EUAممکن است به صورتهای مختلفی
همانند قراردادهای نقدی ،آتیها ،اختیار معامله و سوآپ با تاریخ تحویلهای متنوعی
طراحی شوند.
قراردادهای نقد معموالً از  95تا  53ساعت بعد از انجام معامله به تحویل منتهی خواهد
شد.

حداقل

حجم

این

قراردادها

معادل

هزار

تن

است

(.)www.theice.com,www.nasdaqomx.com

بررسی فقهی
در مورد بازار معامالت کربن و آالیندگی ،برخی از صاحبنظران بینالمللی در حوزه مالی
اسالمی ،این موضوع را بررسی نموده و نظراتی را بیان کردهاند که به اختصار به آنها اشاره
میشود.
دکتر نایال نزیر ،استادیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه پیشاور پاکستان معتقد است سیستم
رایج در معامالت کربن به لحاظ شرعی جایز نیست؛ چون این اوراق بر مبنای یک کاالی
مصنوعی ،یک حقی برای انتشار کربن دیاکسید است و بر مبنای یک دارایی واقعی معامله

نمیشود .برخالف این نظر ،آیانلی نظر میدهد که اوراق اعتبار کربن یک دارایی غیر مشهود
مستقل نیست؛ بلکه کاالیی است که بر مبنای ارزش افزوده موجود در منابع طبیعی میباشد؛
مانند ارزهایی که به پشتوانه ضمانت بانک صادر میشوند؛ اوراق اعتبار کربن نیز مبتنی بر
یک ارزش اقتصادی ایجادشده برای کاالهای خاصی ـ مانند انرژی ،آب ،سوخت ـ است و
دولت همانند تقویت نظام بانکی خود ،از کاهش این مجوزهای آالیندگی حمایت میکند.
بهطورکلی دو رویکرد نسبت به این ابزار وجود دارد .5 :این ابزار مجوزی برای آلوده
کردن هواست که حرام است .9 .هر ورقه نشاندهنده ذخیره کربن دیاکسید است که به
محیط زیست کمک میکند.
آیانلی تأکید میکند اوراق اعتبار آالیندگی ابزاری برای کسب سودآوری افراد نیست؛
بلکه ابزاری برای ارتقای عملکردهاست .این سیستم یک شکل سرمایهگذاری نیست؛ بلکه
یک کاالیی که با آالینده تهاتر میکند و با آن اهداف داخلی خود در تولید آالیندهها را
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تنظیم میکند؛ لذا میان یک سفتهباز و یک کارگزار در این بازار تفاوت وجود دارد.
اوراق...

این ابزار در جهت مقاصد اسالمی در کاهش آالیندگی و حفظ محیط زیست است ولـی بـا
این حال سؤاالتی اساسی آن است که چه چیزی الزم است کـه ایـن معاملـهای کـه ظـاهراً
معامله یک کاالی مصنوعی است را به یک معامله واقعی تبدیل کند؟

با این حال این مفتی نظر فقهی نمیدهد و آن را مستلزم تحقیقات بیشتر میداند
(.)Grifferty, Stephenson, Iannelli, 2013, p.1

به منظور بررسی مشروعیت استفاده از ابزارهای موجود در بازار آالیندگی مانند
معامالت نقدی مجوز ها ،قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر مجوزها ،در ابتدا باید
ماهیت مجوزهای آالیندگی از دیدگاه اسالمی تبیین گردد و در صورت صحت اصل مبادله
مجوزها که دارایی پایه قراردادهای مشتقه میباشند ،بحث در رابطه با معامالت آتی و
اختیار معامله این مجوزها موضوعیت پیدا خواهد کرد .در این مقاله ،صرفاً به بررسی فقهی
مجوزهای آالیندگی اشاره میشود.
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مفتی عزیزالرحمان معتقد است:

 .1تبیین ماهیت مجوزهای آالیندگی
همانطور که از قبل بیان شد ،صدور این مجوزها به منظور ایجاد حقی برای دارنده این
اوراق نسبت به انتشار آالیندهها تا میزان سقف مشخصی است .سؤاالتی که میتوان بر
اساس این تعریف مطرح نمود عبارتاند از اینکه منشأ ایجاد این حق چیست؟ و آیا اعطای
حق مذکور از طرف نهادهای نظارتی و دولتی دارای مشروعیت میباشد؟ آیا این حق،
مالیت دارد تا بتوان آن را در مقابل عوضی تبادل نمود؟ آیا اعطای این حق ،با قاعده الضرر
در تعارض نمیباشد؟ آیا این حق از منظر اخالقی قابل توجیه است؟

 .2ماهیت فقهی حق آالیندگی
در بخش موضوعشناسی اشاره شد ،اوراق آالیندگی برای دارنده آن ،این حق را به وجود
خواهد آورد که بتواند تا حد معینی و تا زمان مشخصشده ،نسبت به انتشار آالیندههای
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زیستمحیطی مجاز باشد؛ بنابراین ،تبیین ماهیت این حق ،منشأ و متعلق آن ضروری است.
فقها در بیان معنای اصطالحی حق اختالفنظر دارند .برخی آن را به «سلطنت بر شیء»
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تعبیر کرده و آن را مرتبه ضعیفی از ملکیت برشمردهاند (نائینی5553 ،ق ،ج ،5ص .)19برخی
نیز حق را نوعی «ملک» میدانند (یزدی5595 ،ق ،ج ،5ص .)11گروهی نیز بر این باورند که
حق ،بهطور مستقل از جانب شارع وضع شده و عبارت است از سلطنت بر غیر (اصفهانی،
5313ق ،ص.)957

بنابراین حق در معناى عام خود عبارت است از «سلطهاى که براى شخص بر شخص
دیگر یا مال یا شىء ،جعل و اعتبار مىشود»؛ به عبارت دیگر حق ،توانایى خاصى است که
براى کس یا کسانى نسبت به شخص یا چیزى اعتبار شده و به مقتضای این توانایى،
صاحب حق مىتواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره گیرد؛ پس حق ،نوعى سلطنت
و استیالی انسان بر چیزى دیگر است؛ خواه آن چیز که متعلق حق قرار مىگیرد مال باشد
یا انسان .در این معناى عام ،حق شامل ملک هم مىشود و به موجب این تعریف ،حق و
ملک یک حقیقت واحدند؛ با این تفاوت که حق مرتبه پایینترى از ملک است و به سخن
دیگر ،ملک یک مفهوم مشکک داراى مراتب است که اولین مرتبه پایین آن ،حق است
(محقق داماد5506 ،ق ،ج ،5ص .)57حق به اعتبار متعلق خود ،به اقسام گوناگونی تقسیم

میشود که تقسیم حق به «مالی» و «غیر مالی» مهمترین تقسیمبندی در این زمینه است .حق
مالی امتیازی است که حقوق هر کشور ،به منظور تأمین نیازهای مالی اشخاص به آنها
میدهد (خسروشاهی ،5373 ،ص )93یا در تعریف آن گفته شده است «حق مالی آن است که
اجزای آن مستقیماً برای دارنده ،ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق
مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس
از ادا ،قابل تقویم به پول میباشد .از ویژگیهای حق مالی ،آن است که قابل اسقاط و یا
انتقال به غیر است .در مقابل آن ،حق غیر مالی ،امتیازی است که هدف آن رفع
نیازمندیهای عاطفی و اخالقی است (همان) .نکته حائز اهمیت در تعیین نوع حق ،مالیت
یا عدم مالیت حق آالیندگی است .به نظر شیخ انصاری ،شماری از حقوق قابل نقل و
انتقالاند و قابل مصالحه نیز به شمار میروند؛ ولی چون مال نیستند ،نمیتوانند در عقودِ
معاوضی ،عوض قرار گیرند (شیخانصاری] ،بیتا[ ،ج ،3ص)3؛ بنابراین به منظور تبادل این
243

اوراق و ایجاد بازار برای آن باید مالیت این ابزار محرز گردد.
اوراق...

سوی آنان تقاضا گردد بهنحوی که حاضر به پرداخت عوض و قیمت فروش در برابر آن

باشند» (موسوی خمینی5551 ،ق ،ج ،5ص .)90برخی دیگر مال را آن چیزی میدانند که
نیازی را تأمین کند؛ بنابراین نخهای مصرفشده در لباسی که آن را شکافتهاند و میوههای
خرابشده چون به درد نمیخورد و به تعبیر فقها منفعت عقالیی ندارد ،مال نیست (شیخ

انصاری5551 ،ق ،ج ،5ص)1؛ همچنین در معیار مالیت گفته شده است که آن چیز به حدی
زیاد نباشد که بدون کار و یا گرفتن از دیگران ،در دسترس همه باشد؛ لذا هوا و آفتاب در
عین حال که نیاز اساسی را تأمین میکنند و دارای ارزش مصرفی هستند ،مال نمیباشند که
از آن در کتابهای فقهی به «عزّة الوجود» تعبیر میشود (حکیم] ،بیتا[ ،ص .)391در نگاه
اول به اوراق آالیندگی و مجوز آالیندگی ،ممکن است نظر برخی بر این استوار گردد که
به تبع داشتن این اوراق و مجوزهای آالیندگی ،مالکیتی برای دارندگان آن بر هوا و اتمسفر
جو زمین ایجاد میشود .حال آنکه همانطور که در تبیین موضوع ذکر شد ،طبق این
سازوکار ،اتمسفر و هوا به یک کاال تبدیل نمیشود و به عبارت دیگر آنچه فروخته میشود
هوا و یا مقداری از اتمسفر جو نیست؛ بلکه این اوراق ناظر به نوعی حق تولید کربن تا
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از دیدگاه برخی از فقها «مال ،تنها آن چیزی است که عقال بدان رغبت داشته باشند و از

سقف مشخصی است و ازآنجاکه هر آلودهگر در تولید کربن محدودیت دارد؛ لذا کسب
بیشتر این مجوزها برای آلودهگر دارای ارزش مالی است.
عالوه بر تحقق مالیت یک چیز نزد عرف ،باید مالیت شرعی آن نیز احراز گردد .مراد از
مالیّت شرعى ،یعنى آنچه عقال آن را ثروت و نفع بدانند که در بازار قیمتى داشته باشد و
تأیید شارع را نیز به همراه داشته باشد؛ توضیح بیشتر اینکه مالیّت نداشتن چیزى ،گاهى به
سبب نبود منفعت در آن است که ناشى از بیمقداربودن یا کمبودن آن مال است؛ مانند یک
دانه گندم ،گاهى به سبب فراوانى آن چیز است که تحصیل آن ،مؤونهاى براى انسان ندارد؛
مانند آب رودخانه و گاهى نیز به جهت مالیّت نداشتن آن از نظر شرع است؛ مانند خمر و
خوک ،با اینکه از نظر عرف مال محسوب مىشود (نجفی5505 ،ق ،ج ،95ص.)303
اثبات مالیت شرعی هر چیزی فرع بر اثبات مالیت عرفی و عقالیی آن است .از منظر
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عرف و عقال نیز گستره مال وسیع است و بر اساس تعاریف ،مال شامل همه موارد اعیان،
منافع و حقوق میشود.
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شایان ذکر است که لسان ادله هرگز به مصادیق اموال توجه نکرده ،بلکه تعیین این
مصادیق را به عرف زمانه واگذار نموده است .آنچه را که عرف مال بداند مالیت شرعی نیز
پیدا میکند مگر اینکه دلیل و بیان شرعی بر نفی مالیت آن شیء در دست باشد؛ مانند نفی
مالیت از خوک و خمر؛ بنابراین اگر عرف چیزی را مال میدانست ولی شرع آن را ممنوع
کرده بود مالیت آن ملغی میشود .در همین راستا ،مرحوم نائینی به عدم نهی شارع از مالیت
یکچیز اشاره نموده و چهار عنصر را برای مال بیان میکند« :اوالً منفعت داشته باشد؛ ثانیاً
نگهداری آن از منظر عقال بیاشکال باشد؛ ثالثاً عقال در برابر آن مالی بپردازند؛ رابعاً منفعت
آن از جانب شرع نهی نشده باشد» (خوانساری5595 ،ق ،ص.)331

مضافاً اینکه ،با توجه به ارزش و مالیتی که امروزه برای پاکیزگی هوا و جو زمین نظر
گرفته میشود و آلودهکردن آن مستحق جرایم مالی و غرامتهای سنگین است ،میتوان
مجوز آالیندگی را نوعی حق مالی محسوب نمود.
از دیدگاه مشهور فقها اسقاطپذیری ،نقلپذیری و انتقالپذیری از ویژگیهای اصلی
حق به شمار میآید (شیخ انصاری5550 ،ق ،ص /995یزدی ،5373 ،ص )16و هیچ حقی
خالی از یکی از سه ویژگی نمیباشد (جعفری لنگرودی ،5370 ،ص )1در اسقاطپذیری هر

صاحبحقی می تواند حقش را اسقاط کند و اسقاط حق به معنای زوال و نابودی حق
است .در مجوز آالیندگی نیز دارنده حق تا حد مجاز مستحق تولید کربن است؛ اگرچه
میتواند این حق را از خود سلب کند و ا ز آن استفاده نکند .منظور از نقلپذیری عبارت
است از آنکه صاحب حق بتواند حق خود را به دیگری منتقل کند اعم از اینکه این نقل
حق معوض باشد یا مجانی ،بی ع باشد یا صلح و یا تحت عقود دیگر .منظور از
انتقالپذیری ،حقوق قابل انتقال به ارث است که برخی آن را ذیل نقلپذیری همانند سایر
حقوق بیان کردهاند (فروغی ،5373 ،ص .)59بنا بر ویژگیها و عملکردهای بیانشده برای
اوراق آالیندگی می توان چنین نتیجه گرفت که این اوراق یک نوع حق مالی برای
دارندگان آن ایجاد می کند که قابل نقل و انتقال و فروش در بازار میباشند.
از دیدگاه مشهور فقها (طوسی5337 ،ق ،ج ،9ص /76شیخ انصاری5551 ،ق ،ج ،3ص )7و
قانون مدنی ایران (ماده  ،)333مبیع در عقد بیع باید عین باشد و حق و منفعت نمیتواند
عوض در بیع باشد ولی برخی از فقهای متأخر همانند امام خمینی 1و آیتاهلل مکارم ،عین 245
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اوراق که دارای ماهیت حق می باشند را تحت عنوان بیع صحیح ندانیم ،خرید و فروش این
اوراق بر اساس قرارداد صلح تصحیح میگردد؛ به عبارت دیگر طرفین معامله میزان
مشخصی از حقوق را در مقابل پرداخت وجه مشخصی به یکدیگر صلح میکنند.
متعلق حق
نکته دیگر در بیان اوراق آالیندگی ،منشأ و متعلَق حق است .در بازار اولی این اوراق ،نهاد
حاکمیتی یا محیط زیست برای تمامی آلودهگرها یک سقف حقوق آالیندگی تعریف میکند
و سپس برای هر آلودهگر سهمی از کل حقوق ایجادشده تخصیص میدهد .همانطورکه
پیش از این گفته شد ،هر ورقه مشخصکننده حق انتشار میزان مشخصی کربن در هوا و
جو میباشد .در بازار ثانوی نیز این حقوق در میان فعاالن بازار معامله میشود.
بر خالف مِلک به معنای اصطالحی که بهطور مستقیم به اعیان و منافع تعلق میگیرد ،از
ویژگیهای حق که آن را از مِلک متمایز میسازد ،تعلق آن به افعال است؛ همانند اعطای
مجوزهای صادرات و واردات کاال که توسط دولت اعطا میشود و برای دارنده آن حقی در

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی فقهی معامالت اوراق اعتبار ...

بودن را شرط نمیدانند (موسویان ،5337 ،ص)955؛ بنابراین چنانچه خرید و فروش این

صادرات و واردات ایجاد می کند ،در اوراق آالیندگی برای دارنده اوراق ،مجوز انتشار کربن
تا میزان مشخصی داده میشود؛ بنابراین متعلق اوراق آالیندگی ،حق یا مجوز انجام فعلی که
همان انتشار کربن در جو باشد تا میزان مشخصی به مالک حق داده خواهد شد.
منشأ حق
هر حقی باید از جانب ذی حق به دیگری اعطا شود ،در مورد منشأ ایجاد حق آالیندگی باید
گفت که هوا و جو مافوق زمین از نظر فقهی جزء انفال و اموال عمومی که در اختیار حاکم
اسالمی قرار دارد به حساب میآید .به بیان برخی از فقها ،انفال عبارت است از اموالی که
امام 7بر وجه خاصی مستحق آن است؛ همانگونه که برای رسول خدا 6نیز این
استحقاق بوده است (محقق حلی5503 ،ق ،ج ،5ص .)566امام خمینی 1در توصیف انفال،
منصب امامت را نیز لحاظ فرموده و میفرمایند« :انفال عبارت است از اموالی که امام 7از
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جهت خاص یعنی جهت منصب امامت ،مالک است؛ همانگونه که ملکِ منصب نبوت
رسول خدا 6بوده است» (موسوی خمینی] ،بیتا[ ،ج ،5ص.)363
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حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که جایگاه انفال نسبت به اموال کجاست
و از کدام قسم از اموال محسوب میشود .مالکیت و مالک از جهات مختلف به اقسام
گوناگونی قابل تقسیم است و هر یک از آن اقسام مباحث مختلف فقهی ـ اقتصادی در پی
دارد .ملک به لحاظ ماهیت به دو قسم تقسیم میشود :قسم اول ملک حقیقی است که از آن
به مالکیت تکوینی تعبیر میشود و از مختصات ذات مقدس الهی است؛ قسم دوم ،ملک
اعتباری است .فقهای شیعه در مورد حقیقت ملک اعتباری اختالف دارند .برخی از فقها آن
را از مقوله مفاهیم انتزاعی دانستهاند و میفرمایند« :حقیقتاً احکام وضعی یا از امور اعتباری
است که از احکام تکلیفی انتزاع شده است؛ همانگونه که گفته میشود ملکیت عبارت
است از بودن شیء بهگونهای که بهرهوری از آن و عوض آن رواست» (شیخ انصاری،

5593ق ،ج ،3ص.)596
ملکیت به لحاظ مالک به دو قسم تقسیم میشود :مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی.
مالکیت عمومی نیز به چند قسم مالکیت دولتی ،مالکیت عموم و مشترکات عامه تقسیم
میشود که هر یک دارای اقسام و مصادیقی است .الزم است ذکر شود انفال از مصادیق

اموال دولتی است؛ زیرا بر اساس آیات و روایات ،انفال ملک منصب نبوت و پس از ایشان،
ملک منصب امامت معصوم است و در عصر غیبت ،ولیفقیه جامع شرایط ،به نیابت از امام
معصوم و بر اساس مصالح و مفاسد مسلمانان ،در آنها تصرف مینماید.
فقهای شیعه در مورد مصادیق انفال از جهاتی با یکدیگر اختالف دارند .یکی از این
جهات ،شمار و مقدار انفال است .برخی انفال را پنج مورد (حلّی5503 ،ق ،ج ،5ص،)566
برخی هفت مورد (خویی5553 ،ق ،ج ،91ص )369و برخی یازده مورد (نراقی5551 ،ق ،ج،50

ص )531دانستهاند .برخی نیز برای انفال مورد و مصداق قائل نیستند؛ بلکه هرگونه مال
بیصاحب را جزء انفال و اموال حکومت به شمار میآورند .از جمله امام خمینی 1در
کتاب بیع بر این اساس آورندهاند:
متفاهم از تمامی روایات باب انفال این است که اموالی کـه متعلـق بـه امـام اسـت (انفـال)
عبارت است از عنوان کلی که بر موارد و مصادیق زیادی منطبق است و مالک آن یک چیز
است و آن اینکه هر چیزی اعم از اینکه زمین باشد یا غیر زمین ،اگر صاحب نداشته باشـد247 ،
اوراق...

امری است که در میان دولتها (غیر مسلمان) نیز رایج اسـت؛ بنـابراین ،معـادن ،دریاهـا و
همه فضا ملک دولت است؛ بنابراین هرچیزی یا صاحب دارد یا نـدارد .اگـر صـاحب دارد،
ملک صاحب آن است نه ملک امام ،اگر مالک ندارد ملـک امـام اسـت (موسـوی خمینـی،
 5595ق ،ج ،3ص.)95

برخی از متفکران و صاحبنظران دیگر نیز این مفهوم را تأیید کردهاند .از جمله عالمه
طباطبایی در مقام تأسیس اصل میفرمایند« :اصل اولی این است که تمامی اموال برای
عموم است و به تعبیر فقها حصول ملکیت برای افراد حقیقی و حقوقی نیاز به سبب دارد:
یا سبب قهری و یا اختیاری و این مطلب موضع احکام فراوانی است» (طباطبایی5557 ،ق،

ج ،3ص)533؛ لذا بهطور کلی به بیان برخی از فقها میتوان گفت چیزهایى که مردم با
زحمت خود تحصیلکردهاند مال آنهاست؛ اما چیزهایی که ارزش دارد و انسان کارى روى
آن نکرده مثل جنگل و باران و هوا و زمین و کوهها و دریاها ،در زمان ما فضا که هواپیما از
آن عبور مىکند ،بیابانها و معادن و گنج ،اینها عرفاً جزء انفال و اموال عمومى است
(منتظری5501 ،ق ،ج ،6ص.)535
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ملک امام است و او هر جا مصالح مسلمانان اقتضا کند ،آن را هزینه میکنـد و ایـن مطلـب

به نظر میرسد این مبنا نسبت به دیگر مبانی به واقع نزدیکتر است؛ زیرا اوالً بیان
موارد انفال میتواند از باب مصداق باشد و موضوعیت نداشته باشد .شاهد مطلب این است
که بیان برخی از این موضوعات در گذشته از اهمیت زیاد برخوردار بوده است؛ مثل زمین
و برخی از موضوعات اهمیت کمتری داشته و مبتالبه نبوده و کمتر بیان شده؛ مانند فضا و
یا اگر بیان شده تأکید زیادی روی آن صورت نگرفته است؛ مانند دریاها.
ثانیاً ،در بعضی از ادله ،علت اختصاص انفال به امام تبیین شده است .در اینباره گفتهاند
انفال سبب تعدیل ثروت در میان مردم میشود؛ زیرا اگر موارد انفال بدون اذن امام در
اختیار عموم باشد ،هرکسی قدرت بیشتری جهت احصا و تصرف داشته باشد ،از ثروت
بیشتری برخوردار خواهد شد و این خالف عدالت است.
طبق اصل  51قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و
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رهاشده ،معادن ،دریاها ،دریاچهها ،رودخانهها و سایر آبهای عمومی ،کوهها ،درهها،
جنگلها ،نیزارها ،بیشههای طبیعی ،مراتعی که حریم نیست ،ارث بدون وارث و اموال
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مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود ،در اختیار حکومت اسالمی
است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید .تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را
قانون معین میکند.

جهت تحقق اصل  51قانون اساسی« ،قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» مورخ
 5375/9/3به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
بنابراین عالوه بر مبانی فقهی  ،قوانین نیز مسئولیت حفظ و کنترل محیط زیست و از
جمله هوا و جو را به دولت داده است و نهادهای حاکمیتی میتوانند طبق مصالح عامه و با
استفاده از ابزارهای مالی ،آالیندگی را مدیریت و کنترل کند.

 .3تسری قاعده الضرر
در اوراق آالیندگی حاکمیت و نهاد تنظیمگر با ایجاد مجوزهای آالیندگی و تخصیص آن
به کارخانهها و آلودهگرهای زیستمحیطی ،به نوعی انتشار آالیندههای زیستمحیطی تا
حد مشخصی را مجاز دانسته و به آن مشروعیت داده است .به لحاظ عملکردی ،تخصیص
مجوزهای آالیندگی به آلودهگرها هرچند در نگاه خرد ،تأییدی بر انتشار آالیندههای

زیستمحیطی است؛ لیکن در نگاه بلندمدت و کالن ـ در سطح شهر ،کشور و منطقه ـ
منجر به کاهش میزان حجم آالیندههای زیستمحیطی خواهد شد .سؤاالت فقهی قابل طرح
در اینجا عبارت است از اینکه ،آیا تأیید نهادهای حاکمیتی بر انتشار آالیندههای
زیستمحیطی از باب قاعده الضرر با اشکال شرعی مواجه نخواهد شد؟ و همچنین این
ابزار مالی در قلمرو قاعده الضرر وارد میشود یا خیر؟

 .4تبیین قاعده
اصل این قاعده از روایتی که از رسول مکرم اسالم 6وارد شده ،اخذ شده است .در این
روایت حضرت فرمودهاند« :الضرر و الضرار فی االسالم» (عاملی5501 ،ق ،ج ،96ص )55این
قاعده مشتمل بر دو بخش است :یکی «الضرر» و دیگری «الضرار» .آنچه مربوط به بحث
این تحقیق است ،بخش «الضرار» میباشد .فقیهان برای تفاوت میان این دو کلمه سخن
بسیار گفتهاند.
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در مورد کلمه ضرار معتقدند که این کلمه مرادف و به معنى ضرر است و تکرار و
اوراق...

ضرر که همان ورود نقص به مال و اعتبار و بدن انسان باشد و ضرار به معناى نفى هرگونه

حکمى که موجب مشقت و حرج بر مسلمین باشد که قهراً این حدیث شریف دلیل بر
قاعده الضرر و الحرج مىشود ،به ضمیمه آیه شریفه که در آن ضرار به کار برده شده است
(بجنوردی5551 ،ق ،ص .)955برخی بر این عقیدهاند که تفاوت میان ضرر و ضرار آن است
که «ضرر» مطلق ورود خسارت به دیگری است و حتی جایی را که کسی با اعمال مجرمانه
موجب ضرر دیگری میشود نیز شامل میگردد؛ ولی «ضرار» جایی است که کسی برای
اعمال حق خویش و یا عملی که در شرایط عادی مجاز است ،موجبات زیان به دیگری را
فراهم می سازد؛ مثالً ساختن مسجد در شرایط عادی مجاز بلکه راجح است؛ ولی وقتی
احداث مسجدی موجب زیان به جامعه مؤمنین مدینه و تفرقه آنان شد ،قرآن آن را مسجد
«ضرار» خواند و آن را محکوم و بقای آن را خالف مصالح اسالم دانست و مسلمانان آن را
تخریب و قلع بنا نمودند (محقق داماد ،5313 ،ص.)51
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عطف آن عقیب ضرر به لحاظ تأکید است و محتمل است حدیث الضرر و الضرار نفى

امام خمینی 1معتقد است که الضرر ،نهی از ضرر میکند و نه نفی .ایشان معتقد است
که پیامبر اکرم 6سه شأن داشتهاند؛ شأن رسالت و نبوت ،شأن حکومت و زعامت و
شأن قضایی و فصل خصومت .هر جا و در هر مسئلهای که مسئله قضاوت با فعل امر آمده
باشد ،حکم حکومتی تلقی میگردد ،مگر اینکه قرینهای بر خالف آن یافت شود؛ بنابراین به
نظر ایشان مفهوم «الضرر و الضرار» نهی از اضرار است؛ اما نه به معنای نهی الهی؛ بلکه به
معنای نهی حکومتی و سلطانی.
مشهور فقهای شیعه برآنند که الضرر بر همه احکام اولیه حکومت دارد .شیخ انصاری و
بسیاری از فقیهان دیگر ،از این دیدگاه دفاع میکنند (شیخ انصاری5555 ،ق ،ص .)379امام
خمینی 1نیز ،با اینکه مفهوم الضرر را نهی حکومتی میداند ،به حکومت الضرر بر قاعده
تسلیط که از احکام اولی است ،حاکم میداند (موسوی خمینی ،5331 ،ج ،5ص.)63
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بنابراین طبق نظر مشهور فقها ،این قاعده موجب تقیید و محدودشدن اطالق مالکیت
است؛ بدین معنا که کسی نمی تواند برای اعمال حق خویش به دیگری زیان وارد سازد .این
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قاعده در اصل چهلم قانون اساسی نیز آمده است؛ بنابراین چنانچه تصرفات اشخاص در
اموال و امالکشان موجبات زیان بر دیگران و تجاوز به منافع عمومی گردد ،تصرفات مزبور
ممنوع خواهد بود و باید توسط حاکمیت منع گردد.
از نظر قواعد فقهی اسالمی به موجب قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (بجنوردی،

5551ق ،ج ،5ص )959مالکیت دارای سه ویژگی است :انحصار؛ یعنی هیچکس جز مالک و
یا با رضایت وی مجاز نیست ،در ملک کسی تصرف کند .دوام؛ یعنی هر ملکی مادام که به
موجب اسباب شرعی و قانونی از مالکیت مالک خارج گردد ،در مالکیت مالک باقی خواهد
بود و اطالق؛ یعنی هر مالکی میتواند هرگونه تصرفی در ملک خویش بنماید.
حال سؤال این است که آیا به موجب ویژگی سوم (اطالق) مالک میتواند در ملک
خویش تصرفاتی کند که موجب تخریب محیط زیست گردد؟ پاسخ از نظر قواعد فقهی
منفی است؛ زیرا از نظر فقهی قاعده تسلط ،محکوم قاعده «الضرر» است.
بنابراین چنانچه از نظر سازوکار قانونی و اجرایی ،انتشار اوراق اعتبار آالیندگی اسباب
آلودگی بیشتر محیط زیست را فراهم آورد و موجب اضرار به منابع زیستی شود ،از
مصادیق تجاوز به منافع عمومی و شرعاً حرام است.

 .5تطبیق قاعده
در مقام تطبیق قاعده بر اوراق آالیندگی ،اوالً شکی نیست که انتشار آالیندههای
زیستمحیطی موجب زیان به محیط و جانداران زنده است؛ لیکن برخی از این خسارات
توسط فرایندهای طبیعی و یا فرایندهای صنعتی ،قابل جبران و برخی غیر قابل جبران
خواهند بود؛ ثانیاً با توجه به محدودیتهای تکنولوژی و صنعتی به ناچار در فرایند تولید
محصوالت ،پسماندها و آالیندههایی تولید خواهد شد .نکته حائز اهمیت کنترل و مدیریت
آالیندهها و کاهش آن در طی زمان است.
عدم فعالیت بنگاه آلودهگر نیز ممکن است زیانهای بیشتری را به همراه داشته باشد و
یا عدهای از افراد را در تنگنا و عسر و حرج قرار دهد؛ چنانچه برخی قائل به تقدم قاعده
نفی عسر و حرج بر قاعده الضرر بوده و آن را حاکم بر الضرر میدانند (شیخ انصاری،

5593ق ،ج ،9ص)563؛ لذا برای برخی از آلودهگرهایی که منافع اقتصادی و یا اجتماعی آنها

بهگونهای است که عدم فعالیت آنها موجب ایجاد ضرر بیشتری به اقتصاد و جامعه میشود251 ،
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آمار و ارقام منتشره در خصوص کارایی این ابزار در کاهش آالیندهها ،نشانگر موفقیت
نسبی اوراق آالیندگی در کاهش گازهای گلخانهای اتحادیه اروپا و افزایش هزینه آالیندگی
بوده است .طبق برنامههای کنترل آالیندگی ،با گذشت زمان ،ساالنه از حجم مجوزهای
تخصیصی به آلودهگر کاسته میشود و در نتیجه در صورت عدم ارتقای سیستمها و کاهش
آالیندگی ،هزینه آلودهگر ساالنه افزایش مییابد .اساساً این ابزار سازوکاری برای کاهش
آالیندگی در بلندمدت و قلمرو گسترده است؛ بنابراین تأیید انتشار مقدار مشخصی از
آالینده در مقطع زمانی کوتاهمدت به معنای عاملی در جهت ایجاد آلودگی نخواهد بود؛
بلکه این ابزار در جهت کاهش و کنترل آالیندهها عمل میکند؛ هرچند در مقیاس بنگاه و
در کوتاهمدت این ابزار ممکن است سطح آالیندگی را در یک مقدار مشخص تثبیت کند؛
ولی در بلندمدت منجر به کاهش آالیندهها در مقیاس بزرگتر خواهد شد .اوراق اعتبار
آالیندگی یکی از ابزارهای کنترل آالیندگی است که در کنار سایر سیاستها و ابزارهای
کنترلی به کار گرفته میشود .مطالب بیانشده صرفاً مباحث تئوریک این ابزار را مد نظر
قرار داده است و در عمل قدرت بازدارندگی و کنترلی این ابزار منوط به اجرای صحیح
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تعطیلی بنگاه با قصد کاهش آالیندگی در کوتاهمدت توجیه نخواهد داشت.

سیاستهای کنترل آالیندگی یک کشور یا منطقه و مهیابودن شرایط برای راهاندازی این
بازار است؛ به عبارت دیگر عرضه و تقاضای مؤثر برای این ابزار شکل بگیرد؛ بنابراین در
مقام عمل به قطع نمیتوان گفت صرفاً راهاندازی این ابزار موجب کاهش آالیندگی خواهد
شد .با توجه به تجربه عملی در جهان و آمار و ارقام منتشرشده از این ابزار کنترلی در
جهت تثبیت و کاهش آلودگی ،عدم بهکارگیری ابزارهای کنترل آالیندگی از جمله اوراق
آالیندگی موجب اضرار و خسارتهای بیشتری به محیط زیست میگردد؛ زیرا اینگونه
ابزارهای کنترلی ،میزان و شدت آالیندگی را در جهت کاهشی مدیریت مینماید.
اما در صورتی که تأیید بر انتشار آالینده در کوتاهمدت را امری مفسدهدار بدانیم ،بنا بر
قاعده دفع افسد به فاسد نیز این ابزار به لحاظ شرعی صحیح خواهد بود .بر اساس رویکرد
مقاصدی به فقه ،دیده میشود که شریعت برای تحقق مصلحتها و جلب منافع برای مردم
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و دفع مفاسد از آنها آمده است (زحیلی5597 ،ق ،ص .)930مفاد و معنای این قاعده این
است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر
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است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده،
پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد (علیآبادی و اسفندیاری ،5315 ،ص)50؛

ازاین رو دفع مفسده تا جایی که امکان دارد بر همه واجب است و هنگامیکه نتوان همه
مفاسد را دفع کرد ،آنهایی که فسادشان بیشتر است باید دفع شوند؛ پس از باب قاعده دفع
افسد به فاسد ،دفع ضرر بیشتر که افزایش تولید آالیندهها در سطح وسیعتر باشد بهواسطه
تأیید تولید آالیندهها در سطح خرد و کوتاهمدت ،توجیه خواهد شد.

 .6توجیه اوراق آالیندگی از باب غرامت و پاداش
روش دیگری که میتوان در توجیه سازوکار اوراق آالیندگی ارائه کرد ،تبادل اوراق بر
اساس پرداخت غرامت و یا دریافت پاداش است .نهاد حاکمیتی تنظیمگر آالیندگی ،با
اعطای میزان مشخصی مجوز آالیندگی ،آلودهگر را تا سقف معینی محق در انتشار آالینده
نموده است ،با سازوکار بازاری که نهاد تنظیمگر تدبیر کرده است ،بنگاهی که بیش از سقف
مجاز انتشار آالینده داشته باشد ،ملزم به پرداخت جریمه و بنگاهی که کمتر از سقف مجاز
انتشار آالینده داشته باشد مستحق دریافت پاداش میباشد؛ پس پرداخت وجه بابت خرید

مجوز آالیندگی به معنای پرداخت غرامت و فروش آن به معنای دریافت پاداش بابت
کاهش آالیندگی خواهد بود و غرامت یک طرف مستلزم دریافت پاداش طرف دیگر است.
در واقع نهاد تنظیمگر ،با میزان تخصیصی مجوز به بنگاههای آلودهگر ،بهصورت خودکار و
درون کنترلی ،به آن ها پاداش داده و یا آنها را جریمه کرده است .در پدیده آالیندگی جو و
هوا ،خسارتدیده وغارم کلیه افراد استفادهکننده از محیط زیست هستند و مدیون و غریم،
آلودهگر محیط زیست است .طبق مبانی بیانشده ،هوا از مصادیق انفال و در اختیار و
ملکیت حاکمیت اسالمی است و حاکمیت طبق مصالح عامه برای آن برنامهریزی میکند.

نتیجهگیری
کنترل و کاهش آالیندگیهای زیستمحیطی همیشه یکی از دغدغههای جوامع
درحالتوسعه و حتی کشورهای صنعتی بوده است .حاکمیتها با روشها و ابزارهای
متنوعی سعی در مدیریت آالیندهها و باالخص گازهای گلخانهای دارند .استفاده از سازوکار 253
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در قلمرو گسترده و طی دوره بلندمدت است .بهکارگیری این ابزار در بازار سرمایه اسالمی
نیازمند تطابق آن با قواعد فقهی و شرعی است .در تطبیق قواعد شریعت با این ابزار ،نتایج
زیر حاصل گردید:
.5

مجوزهای آالیندگی در زمره حقوق مالی قابل اسقاط و قابل انتقال به غیر

محسوب می شوند که متعلق این حق انجام یک فعل است .انتشار آالینده تا سقف و
زمان معین متعلق این حق میباشد.
.9

منشأ و مشروعیت ایجاد حق آالیندگی از جانب حاکمیت اسالمی است .ازآنجاکه

هوا و جو زمین از مصادیق انفال است و دولت اسالمی قواعد آمره را بر اساس مصالح
عامه تنظیم و الزام میکند؛ لذا در راستای کاهش آالیندههای زیستمحیطی در قلمرو
گستردهتر و در دوره زمانی بلندمدتتر ،بر اساس قاعده الضرر و یا دفع افسد به فاسد،
دولت اسالمی میتواند انتشار آالیندههای زیستمحیطی در سطح بنگاه و تا سقف معین
و در زمان کوتاه را مشروع قلمداد کند.
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بازار یکی از این روشهاست .مجوزهای آالیندگی ابزاری برای کاهش گازهای گلخانهای

.3

مجوزهای آالیندگی را میتوان از طریق پاداش یا غرامت آلودهگر نیز توجیه نمود.

فروش مجوز برای بنگاه با سطح آالیندگی زیر سقف مجاز پاداش و خرید آن توسط
بنگاه تجاوزکننده از سقف مجاز آالیندگی ،غرامتی برای آلودهگر محسوب میشود.
جوانب اخالقی انتشار آالیندههای زیستمحیطی نیز میتواند در عدم مشروعیت فقهی
این ابزار اثرگذار شود .نهی از ضرر به خود و دیگران و جلوگیری از اختالل در نظام
هم تأکید و تأیید اخالق را به همراه دارد و هم در فقه دارای قواعد و ضوابط است.
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