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تحلیل ماهیت اقتصادی ابزارهای مالی جدید به همراه بررسی جنبههای فقهی آن ،نقش مهمی در
معرفی و بهکارگیری این ابزارها در بازارهای مالی اسالمی دارد .یکی از این ابزارها «اختیارات
باینری» است که به دلیل جذابیت های باال ،بخش مهمی از مبادالت بازارهای مشتقه را به خود
اختصاص داده است .هدف از مقاله حاضر تحلیل اختیار باینری از جنبه اقتصادی و فقهی است.
این اختیار از انواع اختیارات اگزوتیک است که میتواند مانند سایر قراردادهای اختیار بهمنظور
پوشش ریسک ،آربیتراژ و سفتهبازی مورداستفاده قرار گیرد .مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت
اقتصادی این نوع از اختیارات ،به این سؤال پاسخ میدهد که آیا این اختیارات به لحاظ فقهی
نیز مشروع هستند؟ روش مورداستفاده در این مقاله ،روش تحلیلی -اجتهادی مرسوم در تحلیل
بازارهای مالی اسالمی است .این مقاله ضمن بررسی انواع اختیار باینری و ارائه استراتژیهای
مختلف معامالت آنها ،ماهیت اختیارات و خصوصاً اختیار باینری را از طریق عقود مختلف
موردبررسی قرار داده است .نتایج داللت بر آن دارد که برخی از مدلهای این اختیار در قالب
عقودی همچون صلح ابتدایی ،بیع حق و شرط ابتدایی قابل تصحیح است ،برخی دیگر از
مدلهای آن صرفاً در قالب عقد بیمه و برخی دیگر مصداق قمار هستند .بر این اساس تنها برخی
از انواع این قرارداد قابلاستفاده در بازارهای مالی اسالمی است.
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مقدمه

در سالهای اخیر ابزارهای مالی متنوعی طراحی و در بازارهای مالی عرضه شده است.
هدف از طراحی آنها بهبود مدیریت ریسک و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه است.
کشور جمهوری اسالمی ایران از این قاعده مستثنا نبوده و نظام مالی ایران نیز با سرعت
روزافزونی مسیر تکامل و توسعه را سپری میکند و در این بستر تکاملی خویش شاهد
نوآوریها و خالقیتهایی است که در پی نیاز افراد به آن شکوفا شدهاند (عباسپور و
رجائیپور ،0931 ،ص .)011 .اما در جوامعی که قوانین اسالمی بر کلیه شئون اجتماعی
نظارت عالیه دارد ،تأکید اسالم بر ممنوعیت سود ربوی و همچنین سهیم شدن در ریسک،
ساختار ویژهای به مباحث ابزارسازی و نوآوریهای مالی داده است .بنابراین همانقدر
که مباحث مربوط به نوآوریهای مالی جالب است ،تمرکز و تحقیق در خصوص عقود
و قراردادهای اسالمی و اصول فقهی و تلفیق آن با نوآوریهای مالی اهمیت باالیی دارد
(راعی ،0931 ،ص.)01 .
نظام مالی در جمهوری اسالمی ایران مبتنیبر اصول شریعت و دین مبین اسالم است و
ضروری است که این رشد و توسعه در بستر دستورات و اصول دینی تحقق یابد .این مسأله
مستلزم آن است که فقه اسالمی در کشور بتواند به این نیازمندیهای جدید پاسخ دهد و
در برابر این تحوالت و پیشرفتها نظر خود را اعالم کند .بدیهی است در صورت مغایر
دانستن نوآوریهای شکلگرفته در نظام مالی با دستورات و اصول دین مبین اسالم ،این
نوآوریها برای استقرار در کشور ضمانت اجرایی خود را از دست خواهند داد (عباسپور
و رجائیپور ،0931 ،ص .) 011 .این مهم در خصوص ابزارهای مهندسی مالی اسالمی
نیز حائز اهمیت است.
یکی از ابزارهای مالی پرکاربرد و بااهمیت« ،اختیارات» است .سیر تحوالت و
نوآوری ها در ابزارهای مالی ،اختیارات را نیز شامل شده است و سبب به وجود آمدن
گونههای جدیدی از اختیارات شده است؛ بهگونهایکه تقسیمبندیهای متعددی از
اختیارات ایجاد شد .در معروفترین آن اختیارات به دودسته متعارف (وانیلی )0و
نامتعارف (اگزوتیک )2تقسیم میشوند .اختیارات متعارف همان اختیارات اروپایی و
آمریکایی هستند .سایر انواع اختیارات نیز وجود دارند که از آنها به اختیارات نامتعارف
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(اگزوتیک) یاد میشود (بیلی ،0931 ،ص )524 .یکی از انواع اختیارات نامتعارف اختیار
باینری 9است که در این مقاله به آن پرداخته میشود .اختیار باینری نیز خود دارای شقوق
مختلفی است و با توجه به کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری و همچنین ثابت بودن میزان
سود و زیان در سالهای أخیر موردتوجه سرمایهگذاران قرارگرفته و بررسی آن حائز
اهمیت است.
در مقاله حاضر  ،به بررسی مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن پرداخته میشود .در
ادامه ضمن بررسی جنبه اقتصادی و بررسی مبانی فقهی اختیارات و گونههای متعددی از
عقود فقهی ،به تطبیق آن بر اختیار باینری پرداخته میشود و درنهایت بُعد فقهی آن مورد
تجزیهوتحلیل قرار خواهد گرفت.
 .2مطالعات پيشين

با توجه به موضوع مقاله حاضر ،مطالعات پیشین در زمینه اختیارات را میتوان از دو جنبه
ماهیت اقتصادی و ماهیت فقهی موردبررسی قرار داد.
کاشیان و احمدزاده ( )0933در مقالهای با عنوان «بررسی ماهیت اقتصادی اختیار مانع
و تحلیل فقهی آن» ،به بررسی ماهیت اقتصادی و فقهی اختیار مانع میپردازند .پژوهش
آنها به این سؤال پاسخ میدهد که آیا از منظر فقهی چنین قراردادی مشروع است؟ نتایج
داللت بر آن دارد که اختیار مانعِ ایجاد شونده ،بهدلیل حقی که به خریدار میدهد تا در
شرایط موردتوافق طرفین حق خریدش فعال شود ،از طریق بیع حق صحیح است ،اما
اختیار مانع حذفشونده بهدلیل اینکه متضمن شرط مخالف مقتضای عقد است ،فاقد
اعتبار است و نیازمند اصالح از طریق عقد صلح و یا شرط ابتدایی است.
کشتکاری و علومییزدی ( )0932در مقالهای با عنوان «ساختار و چالشهای حقوقی
قرارداد اختیار معامله» ،کوشش نمودهاند پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله ،ضمن
پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده ،مبانی اعتبار این قرارداد را تبیین نمایند .آنها
نتیجه میگیرند ایراداتی که بر صحت این قرارداد گرفتهشده ،بیشتر ناشی از عدم شناخت
دقیق موضوع این قرارداد است.
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عباسپور و رجاییپور ( )0930در مقالهای با عنوان «بررسی فقهی قرارداد اختیار
معامله» ،به معرفی و تبیین ماهیت این نوع قراردادها میپردازند و درنهایت به پذیرش
اختیار معامله در بازار بورس اسالمی اشاره میکنند.
شعبانی و بهاروندی ( )0913در مقالهای با عنوان «قراردادهای آتیها و اختیار معامله
ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی» ،قرارداد اختیار معامله در قالب قرارداد صلح جایز
دانستهاند.
حسینزاده و شیروی ( )0911در مقالهای با عنوان «وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد
اختیار معامله» به ماهیت اوراق اختیار معامله پرداختهاند .برخی از صاحبنظران و مجامع
علمی و فقهی اهلسنت با قرارداد پیشگفته مخالف هستند و از طرف دیگر ،ضرورت
تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ،در مقاله
تالش شده است تا ضمن پاسخ به پارهای از ابهامها ،مبانی اعتبار این قراردادها براساس
آموزههای فقهی و حقوقی تبیین شود.
معصومینیا ( )0914در مقالهای با عنوان «بررسی فقهی ابزارهای مشتقه» ابزارهای
مشتقه را با نگرش فقهی بررسی نموده است .وی نتیجه میگیرد بیشتر ابزارهایی که برای
رفع نیازهای واقعی کارگزاران اقتصادی ابداع شدهاند ،قابلیت تصحیح شرعی دارند .البته
ممکن است از این ابزارها استفاده نادرست هم بهعمل آید ،ولی این امری عارضی است؛
همانند اینکه در مورد سایر ابزارهای مشروع (مانند اصل بیع) هم اتفاق میافتد.
رضایی ( )0912در مقالهای با عنوان «بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه» قرارداد
اختیار معامله را فاقد اشکال شرعی میداند .وی همچنین در مقاله خود «اوراق اختیار
معامله در منظر فقه امامیه» به موانع شرعی اختیار معامله پاسخ میدهد و تصحیح آن را
از راه بیع عربون و بیمه بررسی کرده است؛ سرانجام با آرای فقهیان امامیه مانند امام
خمینی(ره) صحیح بودن بیع اختیار معامله را میپذیرد اما تصحیح اختیار معامله شاخص
و اختیار معامله قرارداد آتی را با موانعی روبهرو دانسته است.
مؤمن (0504ق) در کتابی با عنوان «کلمات سدیده» ذیل بحث «عقود االختیارات» به
بررسی اختیارات و حکم فقهی قرارداد اختیار خریدوفروش پرداخته است و آنها را از
باب فروش حق تصحیح میکند (مؤمن ،0504 ،ص )290 .و معتقد است که در بیع،
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مثمن می تواند حق باشد و یا بیع ،آن حق به غیر منتقل میشود پس حق خریدوفروش
اختیار معامله صحیح است .همچنین وی در مقاله «عقد اختیار» با بررسی ماهیت فقهی
عقد اختیار می گوید که فروش این حق و دریافت عوض در برابر آن ،معامله عقالنی
است و تحت ادله بیع و عقود قرارمی گیرد ،لذا در ظاهر اینگونه عقدها صحیح هستند.
کالکوا و افترتوا )2101( 5در مقالهای با عنوان «اختیارات باینری بهعنوان پدیده مدرن
تجارت مالی» به بررسی استفاده از باینری آپشن در معامالت و با استفاده از مثالهای علم
براساس شاخصهای بولینگر 4میپردازند.
میاک ،اینو ،شی و شیموکاوا2105( 1م) در مقالهای با عنوان «یک مدل قیمتگذاری
اختیار باینری براساس  ،»Fuzzinessبه ارائه مدلی از قیمتگذاری اختیار باینری دارایی-
هیچ ،بهعنوان مدل جامع اختیار باینری پرداختهاند .آنها همچنین نتایج مدل پیشنهادی
خود را با روش مونتکارلو مقایسه کرده و نتیجه گرفتهاند که مدل پیشنهادی نتایج
مفیدتری ارائه میکند.
تاوانس واران ،آپادو و فرانک2102( 7م) در مقالهای با عنوان «قیمتگذاری اختیار
باینری با استفاده از اعداد فازی» از تئوری اعداد فازی برای قیمتگذاری اختیار باینری
استفاده میکنند .آنها در مقاله مذکور در خصوص قیمت اختیار باینری براساس قیمت
سهم در تاریخ سررسید با استفاده از اعداد ،دوزنقهای ،1پارابیولیک 3و تطبیقی 01مطالعه
میکنند .همچنین در مقاله مذکور نوع خاصی از اختیارات باینری موردبررسی قرار
میگیرد .در این نوع اختیار درصورتیکه قیمت در سررسید باالتر از قیمت توافقی باشد،
عایدی اختیار به اندازه قیمت توافقی و درصورتیکه قیمت کمتر از قیمت توافقی باشد
اختیار بیارزش و فاقد عایدی است.
پنگ و هان2115( 00م) در مقالهای با عنوان «مطالعهای بر اختیار باینری» به معرفی
اختیار باینری و قیمتگذاری آن با استفاده از روشهای بلک شولز و درخت دوجملهای
پرداختهاند .از مقایسه روشهای فوق نتیجه گرفتهشده که روش درخت دوجملهای روش
دقیقتری برای قیمتگذاری اختیارات باینری است.
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 .1جنبه نوآوری پژوهش

تحقیقات داخلی صورت گرفته اغلب به بررسی اختیارات متعارف پرداخته و ماهیت این
اختیارات را از جنبه فقهی بررسی نمودهاند .همچنین تحقیقات خارجی صورت گرفته نیز
به بررسی جنبههای اقتصادی اختیارات باینری پرداختهاند .جنبه نوآوری پژوهش حاضر
بررسی ماهیت فقهی و اقتصادی اختیارات باینری است که حداقل از جنبه فقهی سابقهای
در تحقیقات پیشین ندارد .اکثر تحقیقات پیشین بدون تفکیک اختیارات به اختیارات
متعارف و نامتعارف ،یک تحلیل کلی از مبانی فقهی اختیار ارائه کردهاند و آن را کلیه
انواع اختیارات تعمیم دادهاند؛ درحالیکه آن تحلیلها عمدتاً مربوط به اختیارات اروپایی
است و تفاوتهای بنیادین با اختیارات نامتعارف دارند .ازآنجاکه استفاده از این اختیارات
در بازارهای اسالمی مستلزم بررسی فقهی این اوراق است ،در تحقیق حاضر جنبههای
فقهی اختیار معامله باینری بهعنوان یکی از مهمترین انواع اختیارات اگزوتیک موردبررسی
قرار میگیرد.
 .3مباني نظری پژوهش
 .2-3اختيارات و نقش آن در مديريت ريسک

اختیار معامله توافقی است بین واگذارکننده و تحصیلکننده حق خرید یا فروش دارایی
تعهد شده ،بدینصورت که تحصیلکننده (دارنده اختیار) حق خرید یا فروش دارایی
خاصی (اعم از داراییهای مالی و غیرمالی) را باقیمت مشخصی و در تاریخ معیّنی در
زمان آینده خواهد داشت .هنگام عقد قرارداد نوع دارایی و قیمتی که با آن در تاریخ
مشخصی از آینده اختیار معامله انجامشدنی خواهد بود در قرارداد ذکر میشود .قیمت
مزبور را قیمت توافقی 02میگویند .همانطور که اشاره شد دارنده اختیار معامله در قبال
این اختیار باید بهایی بپردازد ،چراکه در غیراینصورت تمام شرایط به نفع میشود و
کسی حاضر به اعطای این اختیار نخواهد بود .بنابراین اعطاکننده اختیار قیمت آن را
دریافت میکند که به آن قیمت اختیار گویند .هر اختیار معامله در یک تاریخ مشخص
قابل اعمال است که به آن تاریخ انقضا یا تاریخ سررسید 09گویند (راعی ،0931 ،ص
.)297
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 .1-3انواع اختيار معامله

از منظر زمان اعمال ،اختیارات به دو نوع اختیار اروپایی /آمریکایی و از منظر نوع حق
اختیار ،اختیارات به دودسته اختیار خرید /05فروش 04تقسیم میشوند .از دیگر منظر
اختیارات را میتوان به دودسته اختیار وانیلی (متعارف /استاندارد) و اختیار اگزوتیک
(غیرمتعارف /غیراستاندارد) تقسیمبندی کرد .اختیارات استاندارد دارای ویژگیهای معیّن
و استاندارد بوده که توسط بورس یا کارگزاران مطابق مقررات و قوانین اعالم میشود.
یکی از خصوصیات بازار مشتقات خارج از بورس وجود تعداد زیادی از محصوالت
غیراستاندارد یا غیرمتعارف است که توسط مهندسان مالی ابداع و ایجاد میشوند (هال،
 ،0937ص.)110 .
یکی از انواع اختیارات اگزوتیک که در سالهای اخیر با اقبال زیادی مواجه شده
است ،اختیار باینری است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
 .3-3اختيار باينری و انواع آن

اختیارات معامالت باینری دارای ویژگیهایی از قراردادهای اختیار معامله متعارف هستند،
اما این قراردادها اختیاراتی با بازدهی گسسته هستند .ازآنجاییکه این اختیارات براساس
نتیجه «بله» یا «خیر» سوددهی دارند ،باینری (دودوئی ،دوطرفه یا دیجیتالی) نامیده
میشوند .اختیار باینری توسط هاکانسون 01در سال  0371میالدی معرفی شد و درنهایت
پس از گذشت یک دهه از چاپ مقاله وی ،در تأسیس صندوقهای قابل معامله مورد
الهام قرار گرفت .سپس رینر و رابینستون 07اختیار نقد یا هیچ را به همراه یک مدل آنالیز
نزدیک به مدل بلک شولز ارائه نمودند .این اختیارات به دودسته «دارایی یا هیچ »01و «نقد
یا هیچ »03تقسیم میشوند ( )Miyake, Inoue, Shi & Shimokawa, 2014, p. 2در اختیار
خرید باینری ،زمانیکه قیمت دارایی پایه کمتر از قیمت توافقی باشد اختیار بیارزش
تلقی شده و فاقد بازدهی است .در اختیار نقد یا هیچ ،زمانیکه اختیار باارزش باشد ،سود
سرمایه گذاری به اندازه مبلغ ثابت توافق شده است و در اختیار دارایی یا هیچ ،زمانیکه
اختیار باارزش باشد ،سود سرمایه گذاری به اندازه ارزش دارایی است .میزان عایدی در
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این دو نوع اختیار با استفاده از روابط ذیل قابل محاسبه است (پنگ و هان ،2115 ،ص.
:)72
رابطه ( :)0در اختیار دارایی یا هیچ

𝒂𝑺 > )𝑻(𝑺 𝒇𝒊

)𝑻(𝑺

𝒆𝒔𝒊𝒘𝒓𝒆𝒉𝒕𝑶

0

رابطه ( :)2در اختیار نقد یا هیچ

𝒂𝑺 > )𝑻(𝑺 𝒇𝒊
𝒆𝒔𝒊𝒘𝒓𝒆𝒉𝒕𝑶

= 𝒇𝒇𝑶 𝒚𝒂𝑷

𝑸
= 𝒇𝒇𝑶 𝒚𝒂𝑷

𝑎𝑆 :قیمت توافقی
) :S(Tقیمت دارایی پایه در سرسید
 :Qعایدی توافق شده

مهمترین تفاوت این نوع اختیار با سایر اختیارات متعارف در این است که امکان
اتخاذ تصمیم براساس قیمت دارایی در آینده را به سرمایهگذار نمیدهد .بهعبارتدیگر
حداکثر سود و زیان آن از ابتدای سرمایهگذاری ثابت بوده و تغییر قیمت دارایی پایه میزان
سود دریافتی یا زیان محتمل را تغییر نمیدهد .همچنین اختیارات باینری بهصورت
اتوماتیک اعمال میشوند .یعنی در زمان پایان قرارداد ،سود یا زیان موقعیت اتخاذشده
بهصورت اتوماتیک در حساب سرمایهگذار اعمال میشود .با توجه به قیمت دارایی پایه
در زمان سررسید خریدار ممکن است اختیار را اعمال نموده و سود تعیینشده را دریافت
نماید و یا قیمت پرداختشده بابت خرید اختیار را از دست بدهد .الزم به ذکر است
برخی از اختیارات باینری میتوانند قبل از زمان سررسید بسته شوند .در این حالت میزان
مبلغ دریافتی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد .عالوهبر این قیمت اختیار توسط خریدار
تعیینشده و عایدی آن نیز نسبتی از مبلغ سرمایهگذاری شده (قیمت اختیار) است .الزم
به ذکر است اغلب معامالت باینری ساختار قانونی نداشته و کارگزاران موظف به رعایت
استاندارد خاصی نیستند .بنابراین سرمایهگذاران باید در خصوص احتمال تقلب در
معامالت این نوع اختیارها محتاط باشند.
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در حال حاضر طیف وسیعی از داراییهای پایه شامل نرخ تبادل ارزهای خارجی،
انواع انرژی ،شاخصهای مالی برتر جهان ،سهام شرکتهای بزرگ و ارزهای دیجیتال
در گروه داراییهای پایه این اختیارات قرار دارند (دائرهالمعارف سرمایهگذاری.21)2112 ،
اختیارات باینری با استراتژیهای اختیار خرید /فروش،Spread ،Range ،Touch ،
 Expressو  Turboمورد معامله قرار میگیرند که در بخش  5به تفصیل موردبررسی قرار
میگیرد .با توجه به اینکه در حال حاضر اختیار نقد یا هیچ بهصورت عمده در بازارهای
مالی مورد معامله قرار میگیرد ،در ادامه به بررسی این نوع اختیار پرداخته خواهد شد.
 .0تحليل اقتصادی اختيار باينری

اختیارات باینری با استراتژیهای مختلفی قابل معامله است که در دو نوع کلی اختیار
دسته «دارایی یا هیچ» «نقد یا هیچ» قابلتقسیم بوده و در ادامه تشریح میگردد .در این
نوع اختیار قیمت فعلی بهعنوان قیمت توافقی در نظر گرفته میشود .سرمایهگذار ضمن
تعیین نوع اختیار (خرید /فروش) و زمان سررسید ،قیمت اختیار را پرداختنموده و وارد
قرارداد میشود (قیمت اختیار توسط سرمایهگذاری تعیین میگردد) .در اختیار خرید اگر
قیمت در لحظه سررسید باالتر از قیمت توافقی باشد ،اختیار بهصورت اتوماتیک
اعمالشده و سود توافق شده در حساب سرمایهگذار اعمال میشود .بهعبارتدیگر این
اختیار زمانی دارای ارزش 20است که جهت قیمت درست پیشبینیشده باشد .اگر در
زمان سررسید قیمت دارایی پایه در جهت پیشبینیشده قرار گرفته باشد (باالتر یا پایینتر
از قیمت فعلی) اختیار سودده و در غیراینصورت فاقد ارزش است .بهعنوانمثال اگر در
حال حاضر قیمت دارایی پایه  0411دالر بوده و سرمایهگذاری انتظار افزایش قیمت داشته
باشد ،با انتخاب گزینه " "CALLو مبلغ سرمایهگذاری  011دالر وارد قرارداد میگردد.

درصورتیکه در زمان سررسید قیمت دارایی پایه باالتر از  0411دالر باشد ،سرمایهگذار
مبلغ سود 22از پیش تعیین شده را دریافت میکند و درصورتیکه در زمان سررسید قیمت
کمتر از  0411دالر باشد سودی عاید سرمایهگذار نمیگردد .همچنین درصورتیکه

سرمایه گذار انتظار کاهش قیمت داشته باشد با انتخاب گزینه " "PUTوارد قرارداد
میگردد .در این نوع اختیار باالتر و پایینتر بودن قیمت در لحظه سررسید اهمیت داشته
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و نحوه تغییر آن در طی دوره معامالتی فاقد اهمیت است .انواع مختلفی از این اختیارات
در بازار معامله میشود که در ادامه به توضیح آن پرداخته میشود:
 .0اختیار  :Touchدر این استراتژی عالوهبر زمان سررسید قیمت توافقی نیز
انتخاب میشود .درصورتی که در هر زمانی از شروع قرارداد تا سررسید قیمت
دارایی پایه به قیمت توافقی برسد ،اختیار بهصورت اتوماتیک اعمال شده و مبلغ
مورد توافق در حساب سرمایهگذار اعمال میگردد .بهعنوانمثال اگر در حال
حاضر قیمت دارایی پایه  0411دالر بوده و سرمایهگذاری انتظار رشد قیمت تا
سطح  0441را در طی مدت  01دقیقه داشته باشد ،با پرداخت قیمت اختیار
خرید (که توسط خود او تعیین میگردد) ،اقدام به خرید اختیار خرید باقیمت
توافقی  0441دالر و زمان سررسید  91دقیقه مینماید .درصورتیکه در طی
زمان  91دقیقه قیمت دارایی پایه به  0441دالر برسد ،اختیار خرید سرمایهگذار
بهصورت اتوماتیک اعمالشده و مبلغ سود توافق شده به حساب او واریز
میگردد .در حالت عکس اگر سرمایهگذار انتظار کاهش قیمت داشته باشد ،با
انتخاب قیمت پایینتر و زمان سررسید اقدام به خرید اختیار فروش خواهد کرد.
الزم به ذکر است در این نوع اختیار قیمت لحظه سررسید در این نوع قرارداد
حائز اهمیت نبوده و رسیدن به قیمت طی مدت فعال بودن قرارداد مدنظر است.

نمودار ( :)2اختيار باينری با استراتژی Touch
منبع :يافتههاي تحقيق
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اختیار  :Rangeدر این استراتژی درصورتیکه در بازه شروع قرارداد تا سررسید
قیمت در محدوده مشخص شده باقی بماند به معنی برد و در غیراینصورت به
معنای باخت است .این استراتژی معادل حالتی است که سرمایهگذار همزمان
اقدام به خرید یک اختیار و فروش یک اختیار خرید به همان سررسید به
کارگزاری مینماید .قیمت توافقی اختیار خریداری شده پایینتر و قیمت توافقی
اختیار خرید واگذار شده باالتر است .همچنین بهای پرداختی بابت تحصیل
اختیار خرید باالتر از بهای دریافتی بابت واگذاری اختیار است .درصورتیکه
قیمت دارایی پایه بین قیمت توافقی اول و دوم باشد ،اختیار خریداری شده
باارزش و اختیار واگذارشده فاقد ارزش است .بنابراین اختیار خرید سرمایهگذار
اعمال میگردد و سود توافق شده در حساب سرمایهگذار واریز میگردد.
درصورتیکه قیمت دارایی پایه پایینتر از رنج مشخصشده باشد هیچیک از
اختیارات دارای ارزش نبوده و اعمال نمیگردد .بنابراین سرمایهگذار زیانی به
میزان خالص بهای پرداختی بابت اختیار متحمل خواهد شد .همچنین
درصورتیکه قیمت دارایی پایه باالتر از رنج مشخصشده قرار گیرد ،هر دو
اختیار اعمالشده و در این حالت نیز سرمایهگذار به میزان خالص بهای پرداختی
بابت اختیار متحمل زیان خواهد شد .بهعنوانمثال اگر در حال حاضر قیمت
دارایی پایه  0411دالر باشد ،سرمایهگذار پیشبینی میکند که در  91دقیقه آینده
قیمت در محدوده  0511تا  0441باقی خواهد ماند .بنابراین اقدام به خرید
اختیار خرید به قیمت توافقی  0511به بهای  011و واگذاری اختیار خرید به
قیمت  0441و بهای  21خواهد نمود .اگر در طول فعال بودن قرارداد قیمت در
رِنج موردنظر باقی بماند مبلغ سود توافق شده دریافت و در غیراینصورت
قرارداد زیانده بوده و سرمایهگذار متحمل زیانی به میزان  11دالر خواهد شد.
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نمودار ( :)1اختيار باينری با استراتژی Range
منبع :يافتههاي تحقيق

 .9اختیار  :Spreadدر این استراتژی نیز سرمایهگذار با انتخاب سرسید و قیمت
توافقی اقدام به خرید اختیار مینماید .در اختیار خرید درصورتیکه در زمان
سررسید قیمت باالتر از قیمت توافقی باشد ،اختیار اعمالشده و مبلغ سود توافق
شده به حساب سرمایهگذار واریز میگردد .اما درصورتیکه قیمت در زمان
سررسید کمتر از قیمت توافقی باشد ،اختیار اعمال نشده و مبلغ پرداختشده
بابت خرید اختیار نیز از دست میرود .بهعبارتدیگر اگر قیمت در زمان
سررسید باالتر از قیمت توافقی باشد ،اختیار اعمال میگردد .بهعنوانمثال در
حال حاضر قیمت دارایی پایه  0411بوده و سرمایهگذار انتظار رشد قیمت را
داشته و پیشبینی میکند قیمت در سررسید باالتر از قیمت  0111باشد .بنابراین
با پرداخت قیمت اختیار (که توسط خود شخص تعیین میگردد) .اقدام به خرید
اختیار خرید مینماید .درصورتیکه قیمت در سررسید باالتر از قیمت 0111
باشد ،اختیار باارزش بوده ،اعمالشده و مبلغ سود توافق شده به حساب
سرمایهگذار واریز میگردد .در غیراین صورت قرارداد فاقد ارزش بوده و قیمت
پرداختشده بابت اختیار نیز از دست میرود .تفاوت این استراتژی با استراتژی
خرید /فروش در انتخاب قیمت توافقی و تفاوت آن با استراتژی تماس در
اهمیت قیمت در زمان سررسید است.
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نمودار ( :)3اختيار باينری با استراتژی Spread
منبع :يافتههاي تحقيق

 .5اختیار  :Expressدر این حالت بیش از یک نوع دارایی پایه انتخابشده و
زمانی سودده خواهد بود که جهت حرکت همه داراییها درست پیشبینی شده
و درنتیجه کلیه اختیارها اعمال گردد .بهعبارتدیگر سرمایهگذاری اقدام به أخذ
همزمان موقعیت در سه قرارداد «اختیار ،خریدوفروش» مینماید .بهعنوانمثال
سرمایهگذار ،همزمان قیمت سه دارایی پایه را پیشبینی نموده و با انتخاب زمان
سررسید و پرداخت قیمت اختیار اقدام به أخذ موقعیت میکند .درصورتیکه در
زمان سررسید قیمت هر سه دارایی درست پیشبینیشده باشد ،کلیه قراردادها
اعمالشده و سرمایهگذار سود هریک از قراردادها را به همراه مبلغی بهعنوان
پاداش دریافت میکند و درصورتیکه قیمت یکی از داراییها درست
پیشبینینشده باشد قرارداد فاقد ارزش بوده و هیچیک از قراردادها اعمال
نمیگردد.
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نمودار ( :)0اختيار باينری با استراتژی Express
منبع :يافتههاي تحقيق

 .4اختیار  :Turboدر این حالت بهجای انتخاب بازه زمانی ،تعداد کندلها مدنظر
قرار میگیرد .درصورتیکه قیمت در پایان تعداد کندلهای مشخصشده در
جهت پیشبینیشده قرار داشته باشد ،اختیار باارزش بوده و اعمال میگردد.
بهعنوانمثال در حال حاضر قیمت  0411بوده و سرمایهگذار پیشبینی میکند
قیمت در پایان  4تیک باالتر از قیمت فعلی باشد .بنابراین سرمایهگذار با انتخاب
تعداد تیکها و پرداخت قیمت اختیار اقدام به أخذ موقعیت میکند .درصورتیکه
در پایان تیک پنجم قیمت باالتر از  0411باشد اختیار باارزش بوده و سرمایهگذار
سود از پیش تعیینشده را دریافت میکند .اما اگر در پایان تیک پنجم قیمت
پایینتر از سطح  0411باشد قرارداد فاقد ارزش بوده و مبلغ سرمایهگذار شده
را از دست خواهد داد.
 .8روش فقهي تحليل قرارداد اختيار

با آنچه در بخش قبلی بیان گردید ،ماهیت اقتصادی اختیار باینری تبیین شد .در این بخش
به بررسی جنبههای فقهی اختیارات پرداخته و بهطور خاص اختیار باینری موردبررسی
قرار میگیرد .تقریباً بررسی فقهی اختیار باینری سابقهای در پیشینه پژوهش ندارد ،اما
ازآنجاکه پایه و اساس این نوع از قراردادها براساس قرارداد اختیار است ،تحلیل فقها و
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پژوهشگران حوزه اقتصاد اسالمی در خصوص قرارداد اختیار مطرحشده تا از آن بهعنوان
یک پارادایم تحلیلی برای اختیار باینری استفاده شود.
نگاه غالب در فقه شیعه بر آن است که اصل بر صحت قرارداد است و تا زمانی که
دلیلی مانند ربا ،غرر ،ضرر ،قمار و اکل مال به باطل در قرارداد اثبات نشود ،قرارداد
صحیح است .بر این اساس مخالفان و موافقان ادله خود مبنیبر صحت با بطالن قرارداد
اختیار را بیان داشتهاند.
 .2-8نقد و بررسي ادله مخالفان

بررسی ادله موافقین و مخالفین صحت قرار داد اختیار ،نشان میدهد که دالیل متعددی
برای رأی به فساد اختیار معامله اقامه شده است .دالیل مخالفان به شرح زیر است:
 .0اختیار معامله مصداق قمار است :در میان اهلسنت الجارحی قرارداد اختیار را
مصداق قمار دانسته است (معصومینیا ،0914 ،ص .)011 .قمار ،گروبندی در
بازی با آالت معروف و ساختهشده از برای قمار است (ابن منظور ،0979 ،ج،4
ص .)004 .ازنظر الجارحی معامله کاالهایی که هنوز در اختیار انسان نیست،
مصداق قمار محسوب میشود؛ این در حالی است که طبق نظر امامیه قمار
درجایی تحقق مییابد که با ابزارهای قماربازی ،بازی همراه با بردوباخت انجام
شود .بنابراین مبنای حق اختیار معامله مصداق قمار نخواهد بود .در مورد اختیار
باینری نقد یا هیچ نیز درواقع سرمایهگذار حق خرید یا فروش یک دارایی را
باقیمت معیّن و در زمان مشخص را خریداری مینماید .تنها تفاوت آن با سایر
اختیارها در این است که در صورت باارزش بودن اختیار ،اعمال آن بهصورت
خودکار انجام میشود و مبلغ سود نیز نسبتی از قیمت خرید اختیار خواهد بود
که توسط سرمایهگذار تعیین میگردد .درواقع در این نوع اختیار سرمایهگذاران
با پرداخت قیمت اختیار ،ریسک ناشی از تغییرات قیمت را به پوشش داده و
درازای پرداخت وجه اطمینان کسب مینمایند .بنابراین این نوع اختیار مصداق
قمار نخواهد بود (معصومینیا ،0914 ،ص.)011 .
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 .2صحت اختیار در صورت مصداق عربان بودن :عربون به معاملهای گفته میشود
که مشتری کاال را میخرد و مبلغی به آن میپردازد با این شرط که اگر کاال را
تحویل گرفت ،آن مبلغ بهعنوان قسمتی از بهای کاال محسوب شود ،اما اگر از
تحویل آن خودداری نمود مبلغ پرداختشده برای فروشنده باشد (عباسپور و
رجائیپور ،0931 ،ص.)009 .
بیع العربون چنانکه در المغنی مینویسد به عقیده احمد صحیح است .لیکن
در نظر مالک و شافعی و أصحاب رأی باطل است (ابن قدامه ،المغنی ،2 ،ص.
 .)41در نظر امامیه چنانکه در کتاب «مختلف الشیعه» و «حدائق الناضره»
مینویسد :بیع العربون صحیح است و خود عربون جزء ثمن است و هرگاه
مشتری از دفع ثمن امتناع ورزد و بایع عقد را فسخ کند رد عربون بر وی واجب
است زیرا در خبر است« :کان أمیرالمؤمنین(ع) یقول :ال یجوز بیع العربون اال أن
یکون هذا من الثمن» (کلینی ،0912 ،ج ،4ص .)299 .با دقت در تعریف بیع
عربون ،روشن میشود که ماهیت اختیار معامله با آن کامالً متفاوت است؛ زیرا
بهایی که هنگام خرید حق اختیار معامله پرداخت میشود ،هرگز بهعنوان جزئی
از بهای دارایی موردنظر محسوب نمیشود .حتی اگر خریدار اختیار معامله
تصمیم به اعمال حق خود گرفت باید بهای دارایی پایه بهطور کامل پرداخت
شود و وجهی که بابت حق اختیار پرداخته است از آن کسر نمیشود
(معصومینیا ،0914 ،ص.)511 .
در مورد اختیار باینری با توجه به اینکه در زمان پرداخت قیمت اختیار
معامله صورت میگیرد و حق خریداری میگردد ،پرواضح است که خارج از
مصداق بیعالعربون است.
 .9عدم انطباق اختیار بر عقود شناختهشده :یکی از مهمترین اشکاالت مخالفین
مشروعیت این است که هیچیک از عقود شناختهشده بر اختیار معامله قابلیت
انطباق ندارد .این نگاه عقود را توقیفی میداند ،درحالیکه مقتضای تحقیق آزادی
قراردادهاست .افزونبر اینکه ممکن است اختیارات را مصداق «بیع حق» دانست.
اختیار باینری نقد یا هیچ نیز میتواند مصداقی از قرارداد صلح باشد.
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 .5وجود غرر در اختیار معامله :غرر اشکال دیگری است که بر اختیار معامله وارد
است (پاشا ،0912 ،ص .)3 .غرر یعنی خطر ،در معرض هالک افتادن ،اسم
مصدر تغریر است ،گفته میشود« :غرر بنفسه تغریرا :عرضها للهلکة و االسم
الغرر» (ابن منظور ،0979 ،ج ،4ص .)09 .معامله غرری عقدی است که به جهتی
از جهات نتیجه و پایان برای یکی از طرفین یا هر دوی آنها مجهول باشد و
همین جهت باعث زیان مالی و سبب ایجاد اختالف و کشمکش بین متعاقدین
شود (رفیعی ،0971 ،ص .)24 .درحالیکه این قراردادها با تعیین دقیق ضوابط
و مشخصات و با نظارت دقیق غرر منتفی است؛ در قرارداد اختیار باینری نقد
یا هیچ دارایی پایه ،قیمت توافقی ،زمان اعمال و همه اطالعاتی که معامله را از
حالت غرری خارج سازد وجود دارد ،هرچند ریسک از دست دادن قیمت
خرید اختیار برای خریدار باقی خواهد ماند که البته ریسک خارج از موضوع
غرر است.
 .4فقدان برخی از شرایط و ضوابط بیع :حتی درصورتیکه اختیار معامله را مصداق
بیع حق بدانیم ،برخی با تکیه بر آرای شیخ انصاری اختیار معامله را فاقد برخی
شرایط و ضوابط بیع دانسته و آن را باطل میدانند .صوری بودن ،بیع ما لیس
عنده ،تجاوز مدت خیار از سه روز برخی از موارد مطرح شده است .در پاسخ
باید گفت اینکه هنوز بر دارایی پایه معاملهای صورت نگرفته است ،بنابراین
مصداق بیع ما لیس عنده نیست؛ چراکه مصداق بیع در اینجا حق است نه دارایی
پایه .از طرفی معامله صوری نیست؛ زیرا آنچه در زمان حاضر مبادله میشود
حق است و بها هم در برابر این حق داده میشود؛ خیار شرط که وی بهحکم
آن استناد کرد ،ربطی به اختیار معامله ندارد زیرا از توابع بیع است؛ اما در عقد
اختیار هنوز معامله واقع نشده است و مدت تعیینشده جزء مقتضای قرارداد
است افزون بر این ،شیخ انصاری میگوید در فقه امامیه شرط سه روز برای
خیار شرط معتبر نیست و طرفین میتوانند بر سر مدت ،هر مقدار که باشد توافق
نمایند (معصومینیا ،0914 ،ص.)509 .
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 .1عدم تسلیم و تسلم :مورد دیگری که از مصادیق غرر در معامله بیان شده است،
عدم امکان تسلیم و تسلم است که در این مورد نیز باید گفت :تسلیم و تسلم
یک مفهوم عرفی است و همین که عرف آن را محقق بداند ،کافی است .با توجه
به اینکه مورد معامله از جنس حق و اختیار است ،قبض و اقباض متناسب با
خودش را میطلبد و در موضوع موردبحث ما با انعقاد عقد و تسلیم اوراق
مربوط به اختیار معامله درواقع تسلیم و تسلم محقق شده است (رضایی،0915 ،
صص .)021-025 .در عقد اختیار حق مبادله میشود و بعد از فروشنده به
خریدار منتقل میشود و او «حق فروش» یا «حق خرید» از معامله میتواند از
آن استفاده نماید .در اختیار باینری نیز در زمان پرداخت قیمت خرید ،تعهد
خرید یا فروش دارایی پایه مورد معامله قرار میگیرد.
 .1-8نقد و بررسي ادله موافقان

در مقابل کسانی که اختیار معامله را باطل تلقی کردهاند ،بسیاری از فقها و صاحبنظران
آن را صحیح دانسته و بر صحت آن تأکید کردهاند و یا سعی در ارائه راهحلهایی برای
تصحیح آن داشتهاند .بر همین اساس به برخی از آراء اشاره خواهد شد:
 .0اختیار معامله نوعی بیمه است :همانگونه که بیمهگذار با پرداخت مبلغی ،ریسک
ضرر احتمالی را که در آینده نامعلوم به داراییاش خواهد رسید ،به بیمهگر منتقل
میکند ،خریدار حق اختیار معامله نیز ضرر احتمالی ناشی از تغییر قیمت را که
در آینده متوجه او خواهد شد ،به فروشنده منتقل میسازد (فطانت و آقاپور،
 ،0919ص .)042 .در نقد این رویکرد باید گفت :بازیگران اصلی در بازار
اختیارات ،بورس بازان ،آربیتراژیستها و پوششدهندگان ریسک هستند .گروه
سوم یعنی پوششدهندگان ریسک ،باهدف پوشش ریسک وارد بازار شدهاند؛
اما ریسکی که در این بازار وجود دارد تا حدزیادی تصنعی است نه طبیعی،
برخالف فعالیتهای واقعی اقتصادی که ریسک موجود در آنها طبیعی است و
بیمه در چنین مواردی ایجاد اطمینان میکند .درواقع صرف تشابه اختیار معامله
با بیمه موجب نمیشود که از مصادیق آن بهشمار آید.
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در اختیار معامله همانند بیمه دو طرف وجود دارد ،اما در بیمه خریدوفروش
مطرح نیست ،بلکه بیمهگر در قبال دریافت حق بیمه متعهد به جبران خسارت
میشود .اما در اختیار معامله سخن از خریدوفروش حق است .در اختیار معامله
تعهدی نسبت به جبران خسارت وجود ندارد؛ بلکه درصورتیکه خریدار این
حق درخواست کند ،فروشنده موظف به انجام خریدوفروش است .نتیجه یکی
است اما ماهیت آنها باهم تفاوت دارد ،اما واقعیت این است که صرف تشابه
اختیار معامله از برخی جهات موجب نمیشود از مصادیق آن بهشمار آید.
بنابراین از این طریق نمیتوان به مشروعیت آن حکم داد (فطانت و آقاپور،
 ،0919ص.)011 .
 .2اختیارات مصداق بیع حق است :اگر اختیارات و ازجمله اختیار مانع را مصداق
بیع (خریدوفروش) بدانیم ،علیالقاعده باید دانست که آن چیزی که در اینجا
معامله میشود ،حق خرید و یا حق فروش است .در این صورت باید به این
سؤال پاسخ داد که آیا بیع حق جایز است؟ در صورت جواز چنین بیعی در
مورد اختیارات صدق میکند یا خیر؟ تحت چه شرایطی (معصومینیا،0914 ،
ص)011 .؟
علیرغم اینکه برخی از فقها بیع حق را روشی برای تصحیح اختیارات
دانستهاند ،درباره بیع حق دو اشکال اساسی وجود دارد .اشکال اول مربوط به
نظر بسیاری از فقیهانی مانند شیخ انصاری ،صاحب جواهر ،محقق یزدی ،محقق
نراقی ،محقق خویی است که استعمال عرفی بیع را مقوم به نقل عین دانستهاند
و بر این اساس خریدوفروش حق را مصداق بیع نمیدانند .بااینوجود در مقابل
فقهایی مانند موسویخمینی ،مکارم شیرازی  ،محقق ایروانی و صاحب جواهر
قائل به جواز خریدوفروش حق هستند (عباسپور و رجائیپور  ،0930،ص.
 ،)013البته مسأله دوم در اینجا این است که حق میبایست از قبل تحقق خارجی
داشته باشد تا بتواند مصداق بیع قرار گیرد .این در حالی است که در اختیارات
تحقق حق مربوط به آینده است .در پاسخ به این شبهه نیز مبنای امام خمینی(ره)
سرچشمه ابداع اختیار معامله و تحقق حق در آینده را عرف عقال میدانند و لذا
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برای آن ارزش قائل هستند و با توجه به تعریفی که از بیع ارائه شد مسلماً این
نوع خریدو فروش اشکالی ندارد و از منظری دیگر بیان شد که اختیار معامله
درواقع خرید حق مالک نسبت به فروش کاالی خود بوده است لذا ثبوت حق
قبل از معامله تحقق یافته است (معصومینیا ،0914 ،ص.)011 .
 .9اختیار معامله بهصورت شرط ضمن عقد در یک معامله صحیح :در این صورت
قرارداد اختیار فروش قراردادی خواهد بود که بهعنوان شرط ضمن عقد الزم که
بهموجب آنیک طرف قرارداد (خریدار) حق فروش مقدار معیّنی از کاالی
موردنظر را در زمان معیّن و باقیمت مشخص با طرف دیگر مصالحه میکند
بدون آنکه طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش آن باشد (عباسپور و
رجائیپور ،0931 ،ص.)004 .
 .5اختیارات بهمثابه عقد صلح :راه دیگری که ممکن است مطرح شود استفاده از
عقد صلح است .طرفین مصالحه میکنند که در صورت درخواست طرف اول
درازای دریافت وجه معینی طرف مقابل متعهد به انجام معامله مشخص باشد
(معصومینیا ،0914 ،ص  .)914قرارداد صلح یک قرارداد مستقل است و تابع
قراردادهای دیگر نیست و فقط برای حل اختالف و نزاع نبوده بلکه در همه امور
قابلاجراست .مصالحه بر سر حق اختیار بهجای خریدوفروش آن میتواند بهترین
جایگزین قرارداد اختیار معامله باشد .بدینترتیب قسمت عمدهای از مشکالتی
که در بازار فعلی سرمایه ایران وجود دارد ،حل خواهد شد .قابلتوجه است که
درصورت انجام معامالت از راه صلح در بازار اولیه ،مصالحه اوراق مصالحه در
بازار ثانویه نیز در تمامی صور جایز خواهد بود (عباسپور و رجائیپور،0931 ،
ص.)004 .
در مورد صلح نیز عمدتاً اختالف بر مسبوق بودن به یک نزاع سابق است
که عمده فقهای شیعه صلح ابتدایی را نیز جایز دانستهاند و لذا ازاینجهت نیز
مشکلی در معامله وجود نخواهد داشت.
 .4اختیارات نوعی شرط ابتدایی :راهحلی که بیاشکالتر است براساس لزوم عمل
بهشرط ابتدائی استوار است .منتشرکننده حق اختیار معامله درازای دریافت
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مبلغی معیّن متعهد می شود که در صورت درخواست شخص مقابل ،دارایی
مشخصی را باقیمت معیّنی به وی بفروشد یا از وی خریداری نماید .در این
صورت تعبیر این قرارداد به «حق اختیار معامله» مبتنیبر مسامحه خواهد بود؛
زیرا ماهیت آن خریدوفروش حق نیست ،بلکه صرف التزام است (معصومینیا،
 ،0914ص.)914 .
 .1تصحیح از طریق جعاله :جعاله ملتزم شدن به عوض معلوم بر عملی محلل که
موردنظر و مقصود باشد (موسویخمینی ،0910 ،ص .)411 .قرارداد اختیار
عبارت است از اسناد قراردادی که در تاریخ و زمان معیّن شده ،طرف مقابل
متاع مشخص شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه نماید و آن را به
ثمن مشخصشده در قرارداد خریداری نماید .در این قرارداد ،یک طرف جاعل
و طرف مقابل عامل است .عمل خواسته شده ،عرضه متاع جهت خرید و جعل
را می توان تفاوت قیمت بین قیمت توافقی در قرارداد و قیمت روز متاع در
تاریخ سررسید دانست یا جعل را همان حقی دانست که جاعل به عامل میدهد
و خود را ملزم به خرید متاع ارائه شده مینماید (جعفری لنگرودی ،0971 ،ص.
 .)513ولی این توجیه با اشکال جایز بودن عقد جعاله مواجه است ،این در
حالیست که عقد اختیار ازجمله عقود الزم است .برای رفع این شبهه نیز
گفتهشده که با توافق و شرط ضمن عقد جهت ایجاد سپرده حسن انجام دادن
تعهد درواقع هریک از عامل یا جاعل زیان وارده بهطرف مقابل را از این سپرده
تأمین میگرداند ،ولی این توجیه نیز اگرچه زیان وارده به شخص را جبران
میکند ،در مورد ماهیت عقد نمیتواند راهگشا باشد.
اشخاصی که به بورس مراجعه میکنند جاعل و منتشرکنندگان اوراق اختیار
معامله عامل خواهند بود .مراجعهکننده اعالم میکند هرکس در برابر من متعهد
شود که در تاریخ معیّن در صورت صالحدید من فالن میزان کاال را باقیمت
معیّنی به من بفروشد یا از من خریداری نماید به او مقدار معیّنی پول میدهم
(جعفری لنگرودی ،0971 ،ص .)915

105

سال يازدهم ،شماره اول (پياپي  ،)12پاييز و زمستان 2011

 .7تصحیح از طریق وکالت :ممکن است گفته شود این عقد ،عقد وکالت است ،به
این معنى که در این عقد ،هر کس متعهد به بیع یا شراء مىشود ،بهطرف مقابل
وکالت مىدهد تا کاالى موردنظر را به قیمت موردتوافق و در زمان معیّن ،از او
بخرد یا به وى بفروشد .این وکالت داراى دو ویژگى است:
 اول :وکیل مال خود را یا به موکلش مىفروشد یا آن را از وى براىخودش مىخرد و درصورتىکه این امر براساس وکالت صورت گیرد،
اشکالى در آن نخواهد بود چنانکه فرض ما همین است.
 دوم :وکیل در این عقد درازای توکیل خود به موکل دستمزد مىپردازد.حال آنکه چنین امرى مخالف وکالتهاى متعارف است ،زیرا دستمزد
در وکالتهاى متعارف ،بهعنوان اجرت وکالت ،فقط در قبال وکالت
داده مىشود ولى در اینجا بهعنوان اجرت توکیل پرداخت مىشود.
این نکته نیز فاقد اشکال است ،زیرا در وکالت متعارف ،وکالت به مصلحت
موکل است و موکل از انجام عمل مورد وکالت سود مىبرد .اما در بحث ما،
مطلب بهگونهاى دیگر است ،زیرا در اینجا وکالت داشتن از موکل ،به مصلحت
وکیل است و به این امید صورت مىگیرد که وکیل به این وسیله به مبلغى دست
یابد که هم ثمن اختیار و هم سود را پوشش دهد .ازاینرو ،سود این نوع وکالت
به وکیل باز مى گردد و لذا عقال پرداخت مال براى آن را توسط وکیل صحیح
مىشمرند و به همین دلیل ،آن را از عنوان (اکل) و (ایکال مال به باطل) ،خارج
مىدانند همچنان که آنها در وکالتهاى متعارف ،دریافت اجرت را صحیح
مىدانند و آن را از شمول اکل مال به باطل خارج مىدانند (معصومینیا،0917 ،
ص.)900 .
تحقیق در مسأله آن است که بحث ما خارج از وکالت است ،زیرا قوام
وکالت به این است که موکل دستمزد را بپردازد بدون آنکه حق وى در انجام
عملى که به وکالت داده است ،از وى سلب شود ،بلکه وى همچنان داراى حق
تصرف باشد و تا زمانى که وکیل به انجام کار مزبور اقدام نکرده است و وکالت
وجود دارد ،مىتواند مباشرتاً آن کار را انجام دهد .مثالً اگر موکل کسى را براى
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فروش خانهاش وکیل نماید ،خود نیز مىتواند قبل از اقدام وکیل ،براى فروش
اقدام نماید ،البته اگر وکیل قبالً آن را فروخته باشد ،بیع موکل باطل خواهد بود،
زیرا با فروش خانه توسط وکیل ،خانه از ملک موکل خارج شده است
(موسویخمینی ،0910 ،ج ،2ص.)52 .
اما همانطور که توضیح دادیم ،معقود علیه در عقد اختیار ،انتزاع حق خرید
یا فروش از شخص و انتقالش به طرف مقابل است و بدینترتیب ،حق
خریدوفروش کاالى موردنظر از وى سلب مىشود و تمام آن به کسى که ثمن
اختیار را مىپردازد ،منتقل مىگردد و این مطلب ،مخالف قوام عقد وکالت است،
بنابراین ،حقیقت عقد اختیار این است که حق شخص در خرید یا فروش چیزى
جزئى یا کلى ،در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود .مطلوب در این
عقد آن است که این حق به مالک ثمن منتقل شود چنانکه ثمن از مالک آن به
ناقل این حق انتقال مىیابد (شعبانی و بهاروندی ،0913 ،ص .)42 .مالحظه
دیگر آن است که اساساً وکالت عقدی است که از هر دو طرف جایز است
درحالیکه در قراردادهای اختیار معامله فروشنده اختیار حق ندارد خریدار را از
حق خود محروم سازد.
 .1تصحیح از طریق اسقاط حق :راه دیگری که در اینجا مطرح میشود دادن وجه
در برابر اسقاط حق است ،یعنی شخص به ازای دریافت پول حق خود را اسقاط
میکند که حق و جواز خود را بفروشد .ممکن است گفته شود این تصویر در
شکل کلی اشکال دارد؛ زیرا بعدازاین که متعهد به فروش مقدار معیّن به شخص
معیّن شدیم میتوان بالفاصله معادل بیشتر .یا کمتر از این مقدار را به دیگری
فروخت .اینگونه نیست که حق اختیار خرید این مقدار کاال را به دیگران نداشته
باشم؛ درحالیکه از لحاظ تولید محدودیت وجود دارد ،چون این کلی است و
می تواند به افراد گوناگونی واگذار شود اما این اشکال وارد نیست زیرا وقتی
شخص متعهد به اسقاط حق خود شد ،الزم است به مقتضای «اوفو بالعقود» به
مفاد آن پایبند بماند ،الزمه این امر عدم جواز از تمام معاملههایی است که در
ظرف معیّن شده در قرارداد با عمل به آن منافات داشته باشد ،تلقی عقال نیز
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همین است .ازآنجاکه اگر تولیدکنندهای بیش از ظرفیت خود بفروشد دیگر
اسقاط معنا ندارد .در بازار بورس برای هر فروشنده و کارگزار و همچنین برای
کل بازار محدودیت قائل میشوند یعنی گفته میشود هر فروشنده حداکثر تا
سقف معیّنی میتواند اختیار معامله بفروشد و سازمان بورس سرانجام به میزان
حداکثر تولید ممکن به وی اجازه فروش میدهد و حق فروش مازاد بر این
سقف تولید را از وی سلب میکند .بنابراین مشکلی دراینباره پدید نمیآید
نکته آخر اینکه این اشکال به بیع سلف نیز وارد است ،درحالیکه ادله معتبر
داللت بر صحت آن میکند و در این امر تردید وجود ندارد (معصومینیا،0914 ،
ص.)013 .
 .2تحليل فقهي اختيار باينری

در این بخش به بیان یافتههای پژوهش در تحلیل فقهی اختیار باینری تأکید میشود .با
توجه به موارد عنوان شده در بخش تحلیل اقتصادی ،هریک از اختیارات عنوان شده
دارای موقعیت خرید یا فروش بوده و حالتهای مختلفی قابل بررسی است .لیکن در
همه موارد یک قاعده کلی بر این نوع از اختیارات حاکم است و آن این است که چنانچه
فرد پیشبینی دقیقی نسبت به قیمت آینده دارایی پایه داشته باشد ،میتواند با تعیین یک
شرط مبلغی را به دست آورد .مهمترین شبههای که در این نوع از قراردادها قابلبیان
است ،قمار است .بهعنوانمثال در یکرویه کامالً اجرایی فرد خریدار پیشبینی میکند که
یک ساعت دیگر قیمت سهم ،ارز یا هر دارایی پایه دیگری قیمت موردنظری را لمس
خواهد کرد یا از یک بازه خارج نخواهد شد و هر نوع پیشبینی دیگر .طبیعتاً برای هر
خریدار فروشندهای وجود دارد که عکس آن را پیشبینی کرده است .چنانچه پیشبینی
هریک از آنها محقق شود ،فرد برنده خواهد شد و یک مبلغ ثابت و یا کل آن دارایی را
مالک میشود .در نگاه اول این نوع از قراردادها میتواند شبیه شرطبندی یک بازی فوتبال
باشد که در صورت صحیح بودن پیشبینی هر یک از طرفین مبلغی را مالک میشوند .با
توجه به اینکه این نوع از شرطبندیها مصداق واضح قمار است ،لذا ممکن است در
خصوص این نوع از قراردادها قضاوتی اینچنین شود و آن را مصداق قمار تلقی کرد.
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بدیهی است که اگر چنین شرایطی بر اختیار حاکم باشد ،طبیعتاً مصداق قمار محسوب
میشود .بسیاری از معامالتی که افراد در این قالب انجام میدهند ماهیتی شبیه به این دارد
و علیالقاعده قمار محسوب میشود.
اما این قراردادها را به شکل دیگری نیز میتوان ارزیابی کرد .اینکه فردی سرمایهگذار
نیازمند آن است که در مدت کوتاه آینده ،دارایی موردنیاز خود مانند ارز را تأمین کند.
این فرد میخواهد این اختیار را داشته باشد ،درصورتیکه قیمت دارایی پایه موردنظر وی
از مبلغی معیّ ن فراتر رفت ،این اختیار را داشته باشد که دارایی پایه موردنظر خود را به
قیمتی که از قبل تعیین شده است خریداری کند .تا اینجای مسأله دقیقاً شبیه اختیار خرید
یا فروش آمریکایی یا اروپایی اتفاق افتاده است و ازنظر فقها در قالب بیع حق یا صلح
اشکالی بدان وارد نیست .اما تفاوت اختیار باینری این است که در صورت افزایش قیمت
یا هر شرط دیگری که مدنظر سرمایهگذار بوده است ،یک مبلغ ثابت و از پیش
تعیینشدهای را دریافت میکند و یا اینکه کل سهام فرد را مالک میشود .سؤال اساسی
این است که آیا تعیین یک مبلغ ثابت در قرارداد اختیار یا دریافت ما به تفاوت و یا کل
قیمت دارایی امکانپذیر است؟


حالت اول :چنانچه خریدار اختیار خرید باینری این حق را داشته باشد که در صورت
تحقق شرط خارجی مثل تاچ ،یک دارایی پایه را به قیمتی که از پیش تعیینشده
خریداری کند ،این موضوع مصداق بیع حق مشروط بهشرط خاص است یا در قالب
صلح قابل تصحیح است .لذا اینکه خریدار این حق را داشته باشد که در صورت
افزایش قیمت به بیش از مبلغی یا کاهش قیمت از مبلغی خاص اختیار خرید یا
فروشی را داشته باشد ،در این شرایط مشکل خاصی وجود ندارد .این موضوع هم
ازلحاظ خرید حق ،صلح ابتدایی و هم شرط ابتدایی قابلقبول است .ذکر این نکته
نیز ضروری است که شرط خاصی که بهعنوان ضمن عقد مطرح میشود میبایست
عقالیی ،حالل و دارای منفعت برای فرد باشد و به تعبیری شامل اصل «منفعت محلله
مقصوده» باشد  .منفعت عقالیی حاصل از این رفتار این است که سرمایهگذار این
امکان را دارد که در صورت تحقق هریک از شرایط خارجی که برای وی ریسک
محسوب می شود ،ریسک را پوشش داده و توان مدیریت ریسک داشته باشد .از
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طرفی میبایست امکان تحویل فیزیکی دارایی پایه نیز میسر باشد تا قرارداد از حالت
صوری خارج شود.


حالت دوم :نوع دیگری از این قرارداد این است که خریدار این حق را داشته باشد
که در صورت افزایش قیمت به بیش از مبلغی یا کاهش قیمت از مبلغی خاص یا
سایر مدلهای قابلاستفاده در اختیار باینری مبلغ ثابتی را از فرد مقابل دریافت کند.
به نظر میرسد چنانچه این مبلغ ثابت صرفاً درازای یک پیشبینی بوده باشد مصداق
قمار است ،اما در شرایطی که فرد مبتنیبر یک شرایط خاص ریسکی که دارایی وی
را تحتتأثیر قرار داده و صرفاً هدف مدیریت ریسک را دنبال نماید ،این قرارداد
میتواند بدون اشکال باشد .شبیهترین حالت به این قرارداد بیمه است .زمانیکه فرد
برای پوشش ریسکی که می تواند منجر به خسارت و آسیب وی شود ،مبلغی را
پرداخت کند که در زمان بروز آن حادثه بتواند مبلغی را دریافت نماید .لذا
سیاستگذار میتواند در موارد خاص عمومی و متناسب با نیازهای سرمایهگذار
قراردادهایی را طرحی نماید که باهدف فوق تطابق داشته باشد و صرفاً جنبه پوشش
ریسک و نه سفتهبازی و یا آربیتراژ داشته باشد .این در حالی است که بسیاری از
قراردادهای بازار نه صرفاً به دلیل بیمه بلکه باهدف کسب سود انجام میشود یعنی
توسط افرادی که عمدتاً به دنبال نوسانگیری و یا استفاده از فرصتهای آربیتراژ
هستند .در چنین شرایطی هدف فرد نه صرفاً پوشش ریسک بلکه کسب سود از
پیشبینی بهتر در بازار است .به نظر میرسد چنین شرایطی نزدیک به قمار باشد .لذا
راه تصحیح این قرارداد استفاده از مبانی فقهی بیمه است که براساس آن کلیه
قراردادهایی که مبتنیبر آربیتراژ و سفتهبازی هستند از دایره موضوع خارج میشوند.



حالت سوم :نوع دیگری از این قرارداد این است که خریدار این حق را داشته باشد
که در صورت افزایش قیمت به بیش از مبلغی یا کاهش قیمت از مبلغی خاص یا
سایر مدلهای قابلاستفاده در اختیار باینری دارایی پایه فرد فروشنده را مالک شود.
چنین قراردادی تناسبی با پوشش ریسک ندارد و عمدتاً نوعی قمار محسوب میشود.
چراکه نمیتوان به دلیل پوشش ریسک با مقیاس  01تا  21درصد قرارداد طوری
طراحی شود که تمام دارایی پایه یا درازای مبلغی ناچیز در اختیار خریدار یا فروشنده
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قرار گیرد .در چنین شرایطی قرارداد منطق اقتصادی ندارد و صرفاً حالت قمار و
شرطبندی خواهد داشت .ضمن اینکه اگر منطق اقتصادی آن نادیده گرفته شود،
تحلیل فقهی آن شبیه به حالت دوم خواهد بود که براساس آن این قرارداد صرفاً در
قالب بیمه امکان تصحیح دارد و لذا انگیزههای سفتهبازی و آربیتراژ را از دایره
معامالت خارج میکند.
بر این اساس مطلوبترین قراردادهای باینری از لحاظ فقهی آنهایی هستند که با
تعیین شرایط دیجیتالی یا باینری امکان خرید دارایی پایه براساس قیمت روز را میدهند
و نقش مهم و عمده ای در پوشش ریسک خواهند داشت .سایر انواع این قراردادها در
عمل حالت قمار خواهد یافت و توصیه میشود در بازارهای مالی اسالمی مورداستفاده
قرار نگیرند.
جمعبندی و نتيجهگيری

هدف از طراحی ابزارهای مالی جدید ،بهبود مدیریت ریسک و افزایش کارایی بازار سرمایه
است .با توجه به اینکه نظام مالی در جمهوری اسالمی ایران مبتنیبر اصول شریعت و
دین مبین اسالم بوده ،ضروری است که این رشد و توسعه در بستر دستورات و اصول
دینی تحقق یابد .این مسأله مستلزم آن است که فقه اسالمی در کشور بتواند به این
نیازمندیهای جدید پاسخ دهد و در برابر این تحوالت و پیشرفتها نظر خود را اعالم
کند .بدیهی است در صورت مغایر دانستن نوآوریهای شکلگرفته در نظام مالی با
دستورات و اصول دین مبین اسالم ،این نوآوریها برای استقرار در کشور ضمانت اجرایی
خود را از دست خواهند داد.
یکی از کاربردیترین ابزارهای مهندسی مالی قراردادهای اختیار معامله است .قرارداد
اختیار معامله ،قراردادی است که در ضمن آن خریدار در قبال پرداخت قیمت اختیار معامله
به فروشنده این حق را بهدست میآورد تا دارایی پایه را باقیمت توافقی در تاریخ معیّن و
یا قبل آن از وی بخرد بدون آنکه متعهد به این خرید باشد.
مقاله حاضر بررسی جنبههای اقتصادی و فقهی اختیار باینری است ،ابتدا به بررسی
انواع اختیارات باینری و استراتژیهای معامالت آن پرداخته شد و سپس با توجه به اینکه
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اختیار باینری از انواع اختیارات اگزوتیک است به بررسی جنبههای فقهی آن بهطور خاص
پرداخته شد .در ادامه مقاله ادله مخالفین و موافقین اختیارات بررسی شد تا چارچوب
فقهی موردنیاز بر تحلیل این قراردادها مهیا باشد.
تحلیل این قراردادها براساس چارچوب فقهی متعارف در بازارهای مالی اسالمی
داللت بر آن دارد که اختیارات باینری به  9دسته قابل تقسیم هستند :دسته اول که در آن
معامله نهایی براساس قیمت روز انجام میشود .تحلیلهای فقهی نشان از آن دارد که این
قرارداد در قالب عقود مختلفی از جمله عقد بیع حق ،صلح و شرط ابتدایی قابل تصحیح
هستند .دسته دوم مربوط به حالتی است که مبلغ ثابتی درازای پیشبینی صحیح پرداخت
شود .تحلیلها نشان می دهد که این قرارداد تنها در قالب عقد بیمه قابل تصحیح است و
لذا انگیزههای سفتهبازی و آربیتراژ را از موضوع خارج میشود .دسته سوم نیز مربوط به
شرایطی است که کل دارایی پایه بهعنوان سود پرداخت میشود که با توجه به عدم توجیه
اقتصادی این قرارداد جز در قالب قمار آن را غیرشرعی تلقی مینماید.
پیشنهاد سیاستی پژوهش حاضر آن است که با توجه به اینکه برخی از اقسام قرارداد
اختیار باینری ازنظر فقهی صحیح است ،بهمنظور تنوعبخشی به ابزارهای بازارهای مالی
اسالمی و با توجه به کار ویژه اصلی این قراردادها در مدیریت ریسک خصوصاً در
کوتاهمدت  ،طراحی الزم برای استفاده از این قراردادها و سایر انواع قراردادهای اگزوتیک
در بازارهای مالی مورد تأکید قرار گیرد.
يادداشتها
1. Vanilla Options
2. Exotic Options
3. Binary Option
4. Kolkova & Lenertova
5. Bollinger Bands Indicator
6. Miyake, Inoue, Shi & Shimokawa
7. Thavaneswaran, Appadoo & Frank
8. Trapezoidal
9. Parabiolic
10. Adaptive Fuzzy Number
11. Peng & Han
12. Strike Price/ Exercise Price
13. Expiration Date
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14. Call Option
15. Put Option
16. Hakanson
17. Reiner & Rubinstein
18. Asset-Or-Nothing
19. Cash-or-Nothing
20. Investopedia.com; 2002
21. In the Money
22. Payout
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