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Investigating the theory of risk in Islamic economics with a jurisprudential approach 

 
Abstract  

Risk is one of the most fundamental issues in economics, especially Islamic economics, which has 

a fundamental impact on many issues of micro and macro economics. Although some research 

works have paid attention to this issue, but among the works of Sunnis, only the work of 

Awadiyah (2010) has addressed this issue as a comprehensive theory and barrier. In this article, 

we will answer the question whether in Islamic economics, according to the evidence in Shiite 

jurisprudence, the entitlement to profit in any kind of economic activity is subject to acceptance, 

using the book of Awizah and using the method of discovery attributed to Martyr Sadr. Risk from 

factors associated with that activity? For this purpose, first we provide a brief conceptual 

explanation of the theory of risk and then, in the form of defining the purpose, elements, contents 

and conditions of the theory and its criteria, we have explained the position of this theory in 

Islamic economics. In the following, we have examined the rational reasons (combination of truth 

and duty) and narration (6 reasons from Quranic verses and 3 hadiths from hadiths quoted in 

Shiite and Sunni sources as well as other confirmations of jurisprudential rules) in Sunni and 

Shiite sources. In the end, we have come to the conclusion that by accepting the concept of this 

theory, a genuine criterion can be achieved for examining new issues affecting society. 

Keywords: Islamic economics, risk theory, jurisprudence rules, profit distribution, legitimacy of 

risk. 
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 چکیده

نوع نگاه به آن در  که است یاقتصاد اسالم ژهوی موضوعات اقتصاد، به نیتر یاز اساس یکی، سکیر ایمخاطره 

هرچند بعضی از آثار پژوهشی به این مسئله توجه  دارد. یاساس یریاز مسائل اقتصاد خرد و کالن تاث یاریبس

مثابه یک نظریۀ  ( است که به این مسئله به0202)اند، اما در میان آثار اهل سنت، تنها اثر عوضیه  نشان داده

گیری از روش کشفی منسوب به  جامع و مانع پرداخته است. ما در این مقاله با نظر به کتاب عویضه و با بهره

استحقاق  عه،یموجود در فقه ش ۀبا نظر به ادل ،یدر اقتصاد اسالم ایآشهید صدر، به این پرسش پاسخ دهیم که 

این  به است؟ تیعوامل مرتبط با آن فعال یاز سو سکیر رشیمنوط به پذ یاقتصاد تیفعالسود در هر نوع 

 ،هدف، ارکانمنظور ابتدا توضیح مفهومی مختصر از نظریۀ مخاطره ارائه کرده و پس از آن، در قالبِ تعریف 

یل دالایم. در ادامه،  جایگاه این نظریه در اقتصاد اسالمی را تشریح کردهآن  یارهایو مع هیو شروط نظرمفاد 

حدیث از احادیث منقول در منابع شیعی و  3دلیل از آیات قرآن و  6( و نقلی )تالزم حق و تکلیفعقلی )

ایم. در  سنی و همچنین مویداتی دیگر از قواعدِ فقهی( این نظریه را در منابع اهل سنت و تشیع بررسی نموده

 دیمسائل جد یبررس یبرا لیاص یاریبه مع توان یم هینظر نیهوم امف رشیبا پذایم که  پایان به این نتیجه رسیده
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 مقدمه

 در آن به نگاه نوع. است یاسالم اقتصاد ژهیوبه اقتصاد، موضوعات نیتریاساس از یکی ،1سکیر ای مخاطره

 مواجهه در افراد رفتار به یاقتصاد مرسوم اتیادب در. دارد یاساس یریتاث کالن و خرد اقتصاد مسائل از یاریبس

 2،یاخالق مخاطرات اطالعات، اقتصاد مانند یمسائل و شده توجه شتریب سکیر تیریمد یهاراه زین و سکیر با

با این (. ١٣۳٤ش،یآسا و یصادق) است توجه مورد هایباز یۀنظر زین و آن با برخورد یراهکارها و 3ینیکژگز

 در شتریب هم آن ر،یاخ اتیادب در تنها ی و استحقاق سودنیآفرسود با آن ارتباط نوع و سکیر مفهومحال 

 .شودیم دهید 6ونگ یهول و 5تینا نیفرانکل ،4تریشومپ جوزف مانند یافراد آثار در و یاتوسعه مباحث

به آن توجه شده است، اما با  کمتری اسالم اقتصاد دربرخالف توجه به این مسئله در نظریات اقتصاد مرسوم، 

ضروری توجه به اهمیت و گستردگی کاربرد آن و میزان تاثیر آن در سایر احکام شرعی و مسائل اقتصادی 

 نماید این موضوع، فراتر از یک حکم شرعی یا قاعده فقهی و به صورت نظریه مورد بررسی قرار گیرد. می

نظریۀ ریسک در اقتصاد »( تحت عنوان 0202لحاظ پیشینه، این موضوع برای اولین بار از سوی عویضه )به

 در مقدمه، نیا به تیعنا بارح شد. صورتی محدود و از دیدگاه اهل سنت و در قالب یک نظریه مط به« اسالمی

 استفاده با و شود نییتبی اسالم اقتصاد در هینظر نیا گاهیجا اًیثان و ینظر یِمبان اوالًخواهد شد  یسع مقاله نیا

با رویکرد فقه شیعی  جامع یۀنظر کی قالب در آن ارائه و دییتا امکان ،یفقه قواعد و ینقل و یعقل لیدال از

 .ردگیر قرا یبررس مورد

 و یسازگار با عدالتما در ادامه به تفصیل به ارتباط عدالت و این نظریه خواهیم پرداخت، اما اجماالً اینکه 

 متقابل روابط خانواده، حقوق ارث، مانند ،یفقه مختلف مسائل در که است همراه فیتکال و حقوق یبرابر

انسان یزندگ شؤون یتمام و طیمح با ارتباط ،یالمللنیب روابط معامالت، و یاقتصاد روابط ،یاجتماع و یفرد

 متضمنِ یِاقتصاد هایتیعالکند که در ف براساس مفهوم این نظریه، اقتضای عدالت حکم می .حکمفرماست ها

هریک از طرفین فعالیت، مخاطرات مربوط به خود را بپذیرد. با بررسی آیات قرآن و  مخاطره، و سکیر

 از ،شودیم دییتا یمتعدد اتیروا و اتیآ لهیبوس هینظرمحتوای  که افتیدر توان روایات معصومین)ع( می

 ق،0423 ،یاالحسائ) 7«اند شده بنا عدالت براساس نیزم و هاآسمان»: دیفرمایم که ینبو ثیحد جمله

شناسی، ابتدا چارچوب های تحقیق، پیشینۀ تحقیق و روش در ادامۀ این مقاله پس از طرح پرسش (.4/023

نظریه، سپس   تعریف آن بر اساس هدف و ارکان و پس از آن، شواهد قرآنی، روایی و مویدات فقهی مفهومی 

 ارائه خواهد شد.

 تحقیق  . پرسش2.1

چند پژوهش محدود و  انیو در م ریاخ یتنها در سالهاذکر خواهد شد،  قیتحق نهیشیپدر چنانکه  هینظر نیا

با مشخصات ذکر شده و  سکیر یۀنظرطور مشخص بهقرار گرفته است.  یدر فقه اهل تسنن مورد بررس شتریب

از نظرات اهل  ستفادهبا ا اووجود داشته که  ضهیعو قیتنها در تحق ق،یتحق یپاسخ به سوال اصل یدر راستا

                                                           
1
 risk 

2 Moral Hazard 

3 Adverse Selection 

4 Joseph Schumpeter 

5 Franklin Knight 

6 H. Holly Wang 
7
 « بِالعدِل قاَمِت الّسماوات َو االرض» 
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است. ما در این مقاله سعی خواهیم کرد این مسئله را از منظر فقه تشیع مورد بررسی تسنن به موضوع پرداخته 

 مجدد قرار دهیم. بنابراین پرسش اصلی این مقاله به این شرح است:

 به منوط اقتصادی فعالیت نوع هر در سود با نظر به ادلۀ موجود در فقه شیعه، استحقاق اسالمی، اقتصاد در آیا

 است؟ فعالیت آن با مرتبط عوامل سوی از ریسک پذیرش

 قیتحق نهیشیپ. 2.1

تحقیقات  و اندگرفته صورت سکیر کنترل و تیریمد ۀحوز در ،(مخاطره) سکیر به مربوط قاتیتحق اغلب

 حال آثار زیر قرابتی با موضوع این تحقیق دارند: اند. با این کمتری از منظر یک نظریه به این مسئله نگریسته

 های جداگانه با در مقاله( 0334) اسالملوئیان کریم و( 0330) غفاری ترین تحقیق، هادی در نزدیک (0

 در حتی و جایز امری را ریسک به اقدام شیعی، فقهی قواعد و مبانی و روایات و آیات بررسی

 .دانند می الزم موارد برخی

 به گذاری سرمایه در مخاطره که هرگاه کندمی بیان متفاوت نگاهی با( م0394) عطیه الدین جمال (0

 که چیزی فروش به مثال عنوان به وی .است حرام سود مخاطره، نفی دلیل به برسد، درصد صفر

 شرعاً و است قمار برسد، درصد صد به مخاطره هرگاه او زعم به. کند می اشاره است نشده قبض

 .است نوسان دو  حد، در این مباح بین مخاطره. است ممنوع

 از عاملی عنوان به را مخاطره توزیع، در اسالمی تئوری کشف در( ق0407) صدر محمدباقر شهید (3

ایشان استحقاق درآمد را صرفاً ناشی از کار، شامل کار موجود  .شناسدحالل نمی درآمد کسب عوامل

داند. از سوی دیگر ایشان به عدم استحقاق سود به وسیلۀ مخاطرۀ صرف، اشاره  یا کار انباشته می

که براساس این نظریه، مخاطره همراه با کار یا سرمایه مشروع استحقاق کسب سود  کند در حالی می

 ا خواهد یافت.ر

 تحمل یۀنظر» بحثِ لیذ در و ضمان یۀنظر در مورد بحثضمن  معاصر سندگانینو از یبرخ (4

 ۀنظری» در( م0396) اهللضیف یفوز محمد. دارند یمختصر ۀاشار هینظر نیامحتوای  به ،«تیمسئول

 ۀالموسوع» و «اإلسالمی الفقه فی الضمان»  در( م0222) فیالخف یعل ،«اإلسالمی الفقه فی الضمان

 .اند داشته موضوع به کوتاه یا اشاره سود، یکل اصول از بحث در( م0396) «ۀالفقهی

 «التدریب معهد» و (م0222) «ۀإسالمی اقتصادیه دراسات» مجله در یمقاالت در لمیسو یسام (5

 .استنموده  هینظراین  یمحتوامختصری به  اشاره( م0339)

مقالهی و مخاطره در بازارهای مال عتوزی اقتصادی-یفقه یمبان( در کتاب 0335) بکتاش محمدکاظم (6

 ییدرآمدزا تیمشروع بحث ،یفقه قواعد به توجه با و یاکتشاف روش با( 0330) ای جداگانه

 میمستق و مثبت یارابطه ،ییدرآمدزا و سکیر نیب است معتقدمورد توجه قرار داده و  را مخاطره

 .است گذاشته صحه امر نیا بر ،یفقه متعدد قواعد براساس اسالم و بوده برقرار

 و «بالضمان الربح» ۀ فقهیقاعد حیتشر به ضمان، یمعنا به توجه با (م0229) شخار محمد بن ابونصر (7

 و «ۀمرابح عیب» حکم نقد ضمان، با سود ارتباط قواعد، آن از استفاده با و پرداخته آن با مشابه قواعد

 .است کرده یبررس را «بالشراء لآلمر ۀمرابح»

 االقتصاد یف ۀالمخاطر هینظر» کتاب ر دربارۀ موضوع مورد بحث،اثترین  رسد نزدیک نظر می به (9

 هینظر کی عنوان به سکیر فیتعر به که است( م0202) ضهیمحمدعوعدنانعبداهلل نوشته «یاالسالم

درآمد حاصل از پذیرش  تیمشروع سنت،اهل یفقه قواعد ییروا کتب از متعدد ۀادل با و پرداخته
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 توجه مورد را یاقتصاد مختلف یهابخش در آن نقش و کرده اثبات را یاسالم اقتصاد در سکیر

 .است داده قرار

 و کامل صورت به بحث نیا به ،عهیش فقه در ژهیو به شده ذکر قاتیتحق مجموع در شود یم مشاهده چنانکه

با استفاده از منابع  مخاطره، یۀنظر از استفاده با که است آن دنبال به قیتحق نیا. است شدهن پرداخته جامع

 .دهد ارائه موضوعدر خصوص  کامل و جامع ینگاهشیعی و اهل تسنن، 

 یشناسروش. 2.1

 یاقتصاد و یفقه یمبان کشف به و شده انجام «هینظر ۀارائ» قالب در و است یادیبنتحقیقات  نوع از مقاله نیا

 ات،یآ استنتاج و یآورجمع با صدر، محمدباقر یکشف روش از استفاده با مطالعه نیا در. است پرداخته موضوع

 جامع یا هینظر به شده تالش ،یاسالم یروبناها عنوان به فقها، اجتهادات و یعقل لیدال ،یفقه قواعد ات،یروا

عالقه و فتوا اهل به کمک یبرا یانهیمست یافته و زد عوامل نیب سود عیتوز در آن نقش و مخاطره مورد در

 ید.آ اهمی فراسالم اقتصاد مندان

 نصوص از توان یم (ماًیمستق را) یاسالم اقتصاد» است شده متذکر یکشف روش حیتوض در صدر دیشه

 از یعنی میرمستقیغ طور به بلکه شوند، ینم استنباط نصوص از که دارند وجود هم یمهم افکار یول کرد، استنباط

 قواعد م،یمفاه احکام، آوری جمع بر مشتمل اول، مرحله :دارد مرحله دو روش نیا گردند یم جهینت روبناها،

 عام قواعد استخراج و آنها پارچه کی و نظری ریتفس بندی،جمع دوم، مرحله و روبنا عنوان به یحقوق و یفقه

 (.ق0407 صدر،) است ربنایز عنوان به یاسالم اقتصاد

 . چارچوب مفهومی2

 یاقتصاد اسالم اتیمخاطره در ادب یمفهوم فی. تعر1.2

 م،0390،یکأسان) «األخطاررکوب ای کارخطرناک به اقدام و ییماجراجو» نایمع به فقه در مخاطره ۀواژ

 ق،0423 ،یبانیالش) «مقامره و ییماجراجو» ،(02/44 ق،0426،یالسرخس ؛7/005،009 و 6/70-99

دیده  (5/045 و3/005 ق،0396 ن،یعابدابن)« است دیمف عقد یبرا که یخطر و ییماجراجو» و( 0/730

 تحوالت از حاصل زیان و سود احتمال معنی به یا مباح ایجابی: است نوع نیز بر دو فقه در مخاطرهشود.  می

 برد می سود چیزی از طرف یک درآن که 2صفر، جمع حاصل با مقامره، یا غرر معنای به یا حرام سلبی و 1بازار

 .بازد می مقابل طرف که

 یدر اقتصاد اسالم سکیر یۀمفهوم نظر. 1.1

 را آن یفقه داتیمو و شواهد و ییروا و یعقل لیدال از یامجموعه که است یعموم یاهینظر سک،یر یۀنظر

پاسخ دهد  پرسش نیا های مختلف، کوشد با تکیه بر شواهد و استدالل نظریه می نیا .کنند یم یبانیپشتتایید و 

 عوامل یسو از سکیر رشیپذ به منوط یاقتصاد تیفعال نوع هر در سود استحقاق ،یاسالم اقتصاد در ایآ»که 

هرچند برای پرسش مذکور پاسخ هایی را به صورت پراکنده در میان اقوال فقها و  «است؟ تیفعال آن با مرتبط

با روش های مختلف و  توان یافت، اما این نظریه مدعی است با استفاده از استدالل ائمه معصومین)ع( می

کند که در مراحل مختلف راهگشای عالقمندان به این موضوع است. ای جامع و مانع اشاره می کشفی به نظریه

                                                           
1
  (.85-12م، 1002شود )الجمال،  شود که هر دو بین طرفین تقسیم می در این نوع معامله معموالً سود یا زیانی تولید می 

2 zero sum game 
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تواند  و قواعد فقهی شیعی نشان دهیم که مخاطره می ینقل و یعقلیم با تکیه بر ادلۀ اما در این مقاله سعی کرده

 در قالب یک نظریه در اقتصاد اسالمی طرح شود.

 نظریۀ مخاطره در اقتصاد اسالمی چیست؟. 3

ما در مقام تعریف این نظریه و جایگاه آن در اقتصاد اسالمی، ابتدا هدف، سپس ارکان و شروط نظریه و 

 ایم. ایم. در مرحلۀ بعد نیز ادلۀ عقلی و نقلی را مورد مالحظه قرار داده معیارهای آن را بررسی کرده

 اسالمی. هدف نظریۀ مخاطره در اقتصاد 1.2

 بر و شده بنا عدالت براساس خداوند بندگان مصالح تمامت. اس بنا شده عدالتاصل  براساس مخاطره، یۀنظر

 یۀنظر که شودیم داده نشان ،یفقه ابواب و ینقل اتیروا و اتیآ و یعقل لیدال به اشاره با اساس نیهم

 تحقق یبررس دنبال به هینظر نیا لذا. گنجدیم یاسالم اقتصاد چارچوب در عدالت، اصل بر هیتک با مخاطره،

 .شودیم محسوب عیتش مکتب در ینید مصرح اصول از که است عدالت اصل

 هینظر ارکان .1.1

 عملیات های طـرف همان کـه ارکان این. کرد اشاره نظریه این ارکان به توان می تحقیق، محتوای از استفاده با

 ملکیت ریسکی، کار کننده، ریسک مقـام یـا شخص احتمالی، درآمد شامل هستند، ریسکی گذاری سرمایه

 .باشند می ریسک توزیع روش و ریسکی

 آن تحقق یارهایمع و هینظر شروطمفاد و  .1.1

 پذیرنده طرف از سود استحقاق به منجر و دارد مشروعیت صورتی در آمیز مخاطره گذاری سرمایه و فعالیت

 و میسر و قمار مانند نامشروع، اعمال در مخاطره لذا. باشد مشروع عمل به مستند اوالً که شود می مخاطره

 مشروع های روش در اما. بود نخواهد پاداشی هیچ مستحق کننده مخاطره فرد و نیست پذیرفته ربوی، قرض

 مساقات، مزارعه، مضاربه،) مشارکت و تجارت انواع بیع، انواع مانند مباح عقود جمله از گذاری،سرمایه

( تیراندازی) مناضله و( مسابقه) سبق ابواب در کسب، در مخاطره استحقاق به شرع. است شده پذیرفته( جعاله

 ها، حنفی از گروهی برخالف لذا باشد؛ داشته استناد مشروع ملکیت به باید مخاطره ثانیاً،. است نموده اقرار نیز

 سود از محرومیت نیز و مغصوب نماء از غاصب حرمان بر مبتنی 1تسنن اهل و شیعه فقهای جمهور فقهی رای

 .است آن ضامن غاصب اینکه رغم علی است؛ فاسد معامله در

گذاری باشد و این تحمل مغارم به دلیل  های حاصل از سرمایه باید مخاطره به دلیل تحمل مغارم و زیان ثالثاً

کند. لذا  استحقاق سود پیدا میآید. به دلیل تحمل این مخاطره شخص  ارتباط فرد به ملک یا عمل به وجود می

چون  گیرندهقرض شد، منتقل گیرندهقرض به دهندهقرض از مشروع ملکیت که همین قرض، مانند مواردی در

 حالی در این. یافت خواهد خود ضمان مقابل در را مال غنم و منافع شود، استحقاق اکنون مالک حساب می

 معتبر ارتباط وی با ملکیت و عدم تحمل مغارم ناشی از آن(دهنده )به دلیل قطع قرض مخاطرۀ  که است

 منتقل گیرندهقرض همان یا جدید مالک به سود ملک استمرار مخاطره، دلیل به دیگر، عبارت به. نیست

 (.003 ق:0425 زرکشی،) شود می

                                                           
1
ضمان منافع مغصوب هستند، در همین زمینه مراجعه کنید جمهور فقها قائل به عدم »گوید:  در این رابطه عویضه می  

 :«به

 وما بعدها؛ 281معابدة. قاعدة الخراج بالضمان وتطبیقاتها، مرجع سابق، ص
 .265، ص 8، ج 2000ابن مفلح، إبراهیم. المبدع، بیروت: المكتب اإلسالمي، 

 .122ص  8الشرواني، عبد الحمید. حواشي الشرواني، بیروت: دارالفكر، د.ت، ج 
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 مخاطره یۀو شواهد نظر لی. دال1.1

عدالت و تالزم میان حقوق و تکالیف است. براین  با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، نظریه مبتنی بر اصل

گیرد. براین اساس نظریه معتقد است که  اساس و در صورت پذیرفتن این اصل، نظریه مورد پذیرش قرار می

پذیرش ریسک حاصل از سرمایه گذاری یا فعالیت فرد، از سوی خود عامل، مقتضی عدالت و تالزم حقوق و 

شود در راستای اثبات این تالزم است. با بررسی  ان دالیل و استنادات مطرح میعنو تکالیف است. لذا آنچه به

توان به این نتیجه رسید که پذیرش مخاطره در کلیه عقود اسالمی ساری و  ابواب و قواعد مختلف فقهی می

 جاری خواهد بود.

 )تالزم حق و تکلیف( یعقل لی.  دل1.1.2

 در که است «عدالت اصل» بر مبتنی امر این. است عقلی و بدیهی امری حقوق با تعهدات و تکالیف میان تالزم

 حق ثبوت اول،: است طرح قابل صورت دو به تکلیف و حق تالزم. است جاری و ساری هستی ارکان تمامی

 بودن محق کاشف موجود یک بودن مکلّف و است دیگر موجود برای تکلیف ثبوت مستلزم موجود یک برای

 مقام، این در. هست نیز مکلّف است حق صاحب که انسانی هر اجتماعی، روابط در دوم، و دیگر موجود

 روابط در که است این دوم صورت از مراد .گیرد می قرار بحث مورد تکلیف و حق میان تالزم دوم صورت

 بر حق دارای صرفاً انسان یک: گفت توان نمی. هست نیز مکلّف است، حق صاحب که انسانی اجتماعی،

 دارد، دیگران بر که حقوقی کنار در انسانی هر. هستند تکلیف دارای فقط او به نسبت دیگران و است دیگران

یم قرار یبررس مورد حقوق علم فلسفه در شتریب مباحث نیا(. 0396 ان،ینبو) دارد آنها به نسبت نیز تکالیفی

 .رندیگ

 ینقل لی. دال3.4.2

 .دارد وجود آن بر دال متعددی روایات و آیات تکالیف، و حقوق تالزم بر مبتنی عقلی دلیل کنار در

 با و دارند اشاره تکالیف و حقوق بین تقابل به عدالت، اصل به استناد با عمدتاً آیات این :قرآنی یک. آیات

 :جمله از گیرند؛ می  قرار اشاره مورد نظریه مؤید عنوان به شارع، سوی از شده اراده معنای به توجه

 زندگی های هزینه ضمان میان رابطۀ و آیه در موجود ضمان معنی به آن، توضیح در که 1بقره سوره 033 آیۀ ـ

 با تسنن اهل از برخی(. 057 ق:0403 شاهرودی،هاشمی) است شده پرداخته رضاع و بارداری حق برابر در

 فوت والدش که ای بچه نفقۀ که کنند می بیان «ذلکَ مِثلُ الوارثِ عَلىَ وَ» عبارت در آیه دیگر وجه به استدالل

                                                           
1
نَّ بِالمَعروفِ ال تُکلّفُ نفسٌ والولداتُ یرضِعنَ أوالدهنَّ حَولَینِ کامِلَینِ لِمَن أرادَ أن یُتِمَّ الرِّضاعهَ و َعَلی المَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ و کِسوتُهُ» 

ذلکَ فإن أرادا فِصاالً عَن تراضٍ مِنهُما وتَشاورٍ فَال جُناح الّا وُسعَها وَ التضارَّ ولدۀٌ بِوَلَدها وال مُولودٌ لَه بوَلدِهِ و عَلى الوارثِ مثلُ 

أنَّ اهللَ بِما تَعملونَ عَلیهِما و إن أردتُم أن تَستَرضِعوا اوالدَکُم فال جُناحَ علیکُم إذا سَلّمتُم ما ءاتَیتُم بالمَعروفِ و اتَّقوا اهللَ وأعلَموا 

دهند برای کسانی که بخواهند دوران شیرخوارگی را کامل کنند و بر  کامل شیر می و مادران فرزندان خود را دو سال»؛ یعنی «بَصیرٌ

شود  عهده کسی است که فرزند برای اوست روزی دادن زنان و پوشش آنها در حد معروف، هیچکس بیش از وسع خود تکلیف نمی

دهید از دارایى  فرزندش. زنانى را که طالق مىو مادر به خاطر فرزندش زیان نخواهد دید و نه کسی که فرزند برای اوست به واسطه 

اى از خودتان جاى دهید. به آنان زیان مرسانید، تا بر ایشان تنگ بگیرید. اگر باردارند تا آنگاه که فرزندشان به دنیا  خویش در خانه

اى پسندیده  یش به شایستگى و به گونههاشان را بپردازید. پس اگر به فرزندتان شیر دادند، بهاى آن را بدهید و در میان خو آید، هزینه

 «اى دیگر او را شیر خواهد داد. چیز بودید، پس دایه سر کنید و اگر بى
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 دانندمی سازگار تعهدات و حقوق تقابل کلیت با را این و برند می ارث او از که است کسانی عهدۀ بر شده،

 (.473: 3 ،0393سبحانی،)

 زندگى عرصه در) مرد و زن بنابراین...  دارد تصریح مرد و زن بین متقابل حقوق بر» 1بقره سوره 009 آیۀ ـ

 وجود با(. 42-35ق: 0403 شاهرودی،هاشمی) «هستند یکدیگر مانند وظایف، و حقوق در( زناشویى

 مصادیق و معانی مورد در( 453: 0ق،0400 طبری،: نمونه برای) تسنن اهل و شیعه مفسرین نظرات اختالف

 وجود هماهنگی و تقابل همسران تکالیف و وظایف میان که نکته این مذکور، آیه در شده ذکر تکلیف و حق

 .شود نمی دیده اختالفی ندارد، وجود تکلیف بدون حقی و دارد

 تسنن اهل و( 0/009، 0379) المیزان مانند شیعی مختلف تفاسیر اساس بر 2بقره سوره 073-079 آیات ـ

 بیان به و دهد می نشان مثل به مقابله عنوانقرض را به در تشریع منطق ،(3/029ق،0400) تفسیرطبری مانند

 گیرنده قرض بین و زیادت بدون قرض دریافت به استحقاقش جهت از دهنده قرض بین هماهنگی ضرورت

 بدون پاداشی آن در که حرام ربا آیه این براساس. پردازد می نباشد، معسر که صورتی در معطلی عدم و ادا در

 میان اختالفی زمینه این در. است حرام و ظلم و عدالت مخالف آید، می وجود به متقابل ضمان و تکلیف

 .شود نمی دیده سنی و شیعه فقهای و مفسرین

 /03 ،0379) المیزان تفسیر جمله از تفاسیر، در که مختلفی معانی وجود با که 3الرحمن سوره 3-7 آیات ـ

 آن براساس زمین و ها آسمان که عدلی همان کند؛ می دعوت عدل و قسط به شده، بیان آن برای( 055-056

 دیگر، طرف به گذاری سرمایه مخاطرۀ تحمیل و معامله طرفین از یکی برای سود ضمانت. اند شده استوار

 معرض در دیگر طرف و برد می سود صورت هر در طرف یک که دلیل این  به است؛ میزان در طغیان منزلۀ به

 عقلی و فطری امر بر مویدی عنوان به میزان در طغیان عدم و قسط اقامه به خداوند توجه. گیرد می قرار مخاطره

 به آیات این در افراد، میان مبادالت و اقتصادی تکالیف در ویژه به و تکالیف و حقوق در عدالت به توجه

 .است مشاهده قابل راحتی

                                                           
1
و باهللِ وَ الیَومَ اآلخرِ وَالمُطلّقاتِ یَتَرَبّصنَ بأنفسِهِنَّ ثلثۀ قروءٍ وَ الیَحلُّ لهُنَّ أن یکتُمنَ ما خَلَقَ اهللُ فی أرحامِهنَّ إن کُنَّ یؤمنَّ »   

زنان « »عزیزٌ حَکیمٌ بُعولتِهنَّ احقُّ بردِّهنَّ فی ذلک إن أرادوا إصالحاً و لهُنَّ مثلُ الّذی علیهنَّ بالمعروفِ و للرّجال علیهِنَّ دَرَجهً و اهللُ

دارند، براى آنها اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان   مطلّقه، باید به مقدار سه مرتبه عادت ماهانه دیدن )و پاک شدن( انتظار بکشند! و

شان، براى بازگرداندن آنها )و از سرگرفتن زندگى  هایشان آفریده، کتمان کنند و همسران حالل نیست که آنچه را خدا در رحم

زناشویى( در این مدت، سزاوارترند؛ در صورتى که )به راستى( خواهان اصالح باشند و براى زنان، همانند وظایفى که بردوش 

 «اى قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند توانا و حکیم است. یستهآنهاست، حقوق شا
2
وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ وا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ *  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ» 

اید! از )مخالفت با فرمان( خدا بپرهیزید، و آنچه از  اى کسانى که ایمان آورده»؛ یعنی «رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ ال تَظْلِمُونَ وَ ال تُظلَمونَ

رسولش، باشید! و اگر توبه کنید، کنید، آماده جنگ با خدا و  اگر ایمان دارید* اگر )چنین( نمى ;)مطالبات( ربا باقى مانده، رها کنید

 «شود. کنید، و نه بر شما ستم وارد مى هاى شما، از آن شماست )اصل سرمایه، بدون سود( نه ستم مى سرمایه
3
ن را بر افراشته و آسما»؛ یعنی «والسَّماءَ رفَعَها وَ وَضَعَ المیزانَ* ألّا تَطغَوا فِی المیزانِ* وأقیمُوا الوزنَ بالقسطِ و التُخسِروا المیزانَ*» 

 .«میزان نهاده، تا شما هم در سنجیدنها خیانت نکنید، و باید که وزن را با رعایت عدالت بر قرار نموده و کم و زیاد نکنید
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 اکل از نهی( 520-4/433 ،0379) المیزان تفسیر در جمله از شیعه مفسران نظر به بنا 1نساء سوره 03 آیۀ ـ

 ظلم مستلزم غرری معامالت انجام و شد؛ خواهد آن برقراری و اجتماع از محافظت باعث که است باطل به مال

 نکته نیا التزامات، و حقوق تقابل عدم لیدل به آن از ینه و باطل به مال اکل در. است جامعه انهدام باعث و

 مبادله که یصورت در تنها. شود یم یتلق جامعه ای خود کشتن منزله به تقابل نیا به توجه عدم که است نهفته

 .است حیصح شود، انجام تیرضا با ای باشد نیطرف منفعت به منجر

 یطبر ریتفس و( 0/30 ،0379) المیزان مانند تفاسیر، برخی و آن معنای از که 2بقره سورۀ 111 آیۀ ـ

 باشد، دور متقابل مالی روابط در عدالت از که عملی هر و باطل به مال اکل آید که برمی( 0/03ق، 0400)

 حقیقت در داشته روا خود برادر به را ظلم این که کسی و گیرد می قرار مواخذه مورد که جایی تا است محکوم

 .است کرده ظلم خود به

 دین، اصول از یکی عنوان به ،«عدل» معنای بر تاکید قرآن کریم با که شودمی دریافت آیات، نمونه به توجه با

 چیدن مستحق کند می تحمل را مغارم که کسی لذا است؛ نهاده بنا وتعادل تقابل براساس را تعهدات و حقوق

 از نهی معامالت، در تکالیف و حقوق همسران، تکالیف و حقوق مورّث، با وارث تقابل. داند می مغانم ثمره

 .دارند داللت تکالیف و حقوق تقابل بر همگی ربا، و باطل به مال اکل

که در اینجا به  است شده وارد زین یادیز اتیروا فیتکال و حقوق الزمت نهیزم در: ثیاحاد و اتیروادو. 

 شود. بعضی از آنها اشاره می

 نیتر مشکل و زبان به زهاستیچ نیتر آسان حق»: اندفرموده البالغه نهج 006 خطبه در( ع)ریام حضرت -

 هیعل و است شده داده قرار زین او هیعل آنکه مگر است، نشده داده قرار کس چیه یبرا حق. عمل در کارهاست

 او یبرا حق که باشد یکس اگر. باشد شده داده قرار زین او یبرا نکهیا مگر است، نشده داده قرار کس چیه

 کنیل. خدا خلق نه و بود خواهد خدا یبرا کامل و خالص( حق) آن رد،ینگ قرار یو عهده بر یول شود یجار

 قرار ثواب شیافزا را آنان پاداش و کنند اطاعت را یو که داده قرار آن را بندگان بر خود حق سبحان خداوند

 البالغه، نهج) 3(«اطاعت و عبادت) اهل به مازاد اعطاء یبرا یا توسعه و خود یسو از یتفضل عنوان به دهد

 حق تقابل ای و فیتکال و حقوق تقابل مورد در نصوص نیتر حیصر از یکی فیشر ثیحد نیا(. 006خطبه

 ای جانبه کی حق یدارا که ستین یموجود چیه آن براساس که آورد شمار به یو عهده بر حقوق و فرد نفع به

 .باشد جانبه کی فیتکل

                                                           
1
؛ «نفسَکُمُ، إنَّ اهللَ کانَ بکُم رَحیماًیا ایّها الّذینَ آمَنوا ال تَأکُلُوا أموالَکُمُ بینَکُمُ بالباطِلِ إال أن تَکونَ تجارۀً عَن تراضٍ منکُمُ  واَل تَقتُلوا أ» 

هان! اى کسانى که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتى باشد ناشى از رضایت »یعنی، 

 «.دهنده و گیرنده، و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خداى با شما مهربان بوده است
2
و اموال »؛ یعنی « النَّاِِ بِالِِْْْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَوَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِّنْ أَمْوَالِ» 

به طرف حکام به رشوه و گناه سرازیر ننمائید با  خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم قسمتى از آن را

 «دانید ]که این عمل حرام است.[ اینکه مى
3
 لَو کانَ الحدٍ أن فَالحقُّ أوسَعُ االشیاء فِی التّواصُف و أضیَقُها فی التّناصُفِ، الیَجری الحدٍ الّا جَری عَلَیه وَ ال یَجری عَلَیهِ الّا لَه وَ» 

 یه، لکانَ ذلکَ خالصاً للّهِ ـ سُبحانَهُ ـ دونَ خَلقِهِ و لکنَّه سُبحانَهُ جَعَلَ حَقّهُ عَلی العِبادِ اَن یُطیعُوهُ  وَ جَعَلَیَجری له وَ الیَجری عَل

 «.جَزاءُهُم عَلَیهِ مُضاعفۀ الثّوابِ تَفَضّالً مِنهُ وَ تَوسّعاً بِما هُوَ مَزیدُ اهلِهِ
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 که است حدیثی آنها ترین معروف که کنند می مطرح بحث مورد موضوع خصوص در را روایاتی سنت اهل -

 اعتبار خصوص در اما(. 0/09 ابوعبداهلل، الحاکم،) ««بالضمان الخراج»: فرمود( ص)پیامبر که شده نقل عایشه از

: ک.ر) شود توجه آنها به است الزم که دارد وجود نکاتی شیعه علمای ازسوی ویژه به آن داللت نیز و حدیث

 قاطبه و تسنن اهل فقهای برخی بین در حدیث حجیت در اینکه وجود با(. 079-077 ق:0420بجنوردی،

 شناخته قواعد جزء و شده پذیرفته آن محتوای عقلی دالیل به بنا ولی دارد، وجود جدی خدشه شیعه فقهای

 حدیث، داللت خصوص در مختلف احتماالت وجود با دیگر سوی از. آید می شمار به فقهی مشهور و شده

 لذا. دارد وجود ضمان و خراج بین( تقابل حداقل یا و) سببیت که دارد وجود نظر اشتراک زمینه این در تقریباً

 برعهده غرامت، تحمل دلیل به تعهد که است این آید دست به شده ذکر نصوص خالصۀ از تواند می آنچه

 .باشد می منافع استحقاق سبب آن شدن هالک یا چیزی، ضمانت یا بودن

 کس هر» که معنی این به «یَقبِضُهُ حتّى فَالیَبعهُ طَعاماً ابتاع مَن»: فرمود که شده نقل( ص) پیامبر از روایتی -

 مساله این در(. 422: 0339 البخاری،) «کند قبض را آن اینکه مگر بفروشد، را آن نباید پس بخرد، طعامی

 در مختلفی اقوال و اند کرده اختالف نهی اطالق خصوص در ویژه به اند،دانسته وارد را انتقادهایی شیعه فقهای

 بر اختالف عموم. اند کرده اختالف مساله این در نیز تسنن اهل فقهای که طورهمان. است شده ذکر مورد این

 ضمان و قبض بین التزام به اشاره اینجا در که حالی در دارد قرار آن عمومیت عدم یا عمومیت و نهی مصداق

 از ثمن ضمان نقل. است خریدار به فروشنده از مبیع ضمان نقل همان شرعی قبض در مهم اثر. کند می کفایت

 ضمان، وجود با. شود می انجام گیرندهقرض به دهندهقرض از قرض ضمان نقل نیز و فروشنده به خریدار

 دهد، می نشان قبض از قبل فروش جواز عدم(. 0202 عویضه،) یابد می را ملک مغانم استحقاق مالک

 لذا پذیرد، نمی را طعام رفتن بین از یا فساد مانند مخاطراتی عمالً آن قبض از قبل طعام فروش با فروشنده

 .است عدالت مفهوم و مخاطره نظریه مقتضای خالف بر که است مخاطره بدون منفعت خواهان

 یفقه قواعددیگر  انیم از هینظر داتیمؤ. 3.4.3

که متضمن حکمی شرعی است  است فقهی قواعد از استفاده شرعی مسائل استنباط به کمک های راه از یکی

 من القبض قبل المبیع تلف» و «البایع من الخیار زمان فی تلف» مانند اجزائش انطباق دارد. قواعدیکه بر اغلب 

 عقد کل» ،«مضمون غیر فانه رهن کل» ،«بالربح تجبر المضاربۀ فی خسارۀ کل» ،«االنصاف و العدل» ،«البائع مال

 ،«غرور( »0396 االیروانی، و 0394مصطفوی،) «المستعیر علی الضمان» ،«بفاسده الیضمن بصحیحه الیضمن

 قواعدی جمله از( 0٣۸۳ داماد، محقق) «تحجیر» ،«موات احیاء» ،«حیازت» ،«اقدام» ،«قبض از قبل مبیع تلف»

 .کنندمی کمک نظریه تایید به که هستند

 با نیز فقهیۀ قاعدۀ مائۀ کتاب صاحب. پردازند می مغارم و منافع میان التزام به قواعد این از بسیاری

 (.094: 0394مصطفوی،) کند می تلقی قاعده یک را ها آن دارند یکسانی معنای قواعد این اینکه بر تاکید

 ،«ۀالنّقم بقدر ۀُالنّعم» ،«بالغُنم الغُرم» ،«بالغُرم الغُنم» ،«بالضّمان الخراج» مانند یمال فقه قواعد از یبرخ براساس

 و «الغَرر عِیبَ عَن یِالنّب ینَه» ،«جتمعانِیَال الضّمان و االجرُ» و «ربحُهُ فَلهُ ماالً ضَمنِ من» ،«ۀِالنّعم بقدر ۀُالنّقم»

اند  در همین راستا طرح شده «بفسادِهِ ضمَنُیُال حهِیبصح ضمَنُیُال ما و بفاسدهِ ضمَنُیُ حهِیبِصح ضمنُیُما» قاعده

 ،است عمل ای مال با همراه سکیر تنها ،یگذار هیسرما اتیعمل هر در سود استحقاق منشأ(. 0330،یسرآبادان)

 ه،ینظر نیا براساس. است انیز ای سود جهت از یگذار هیسرما جینتا تحمل ۀآماد کارفرما ای گذارهیسرما رایز

 انواع نیب و مغارم و مغانم نیب و فیتکال و حقوق نیب و پاداش و عمل نیب عدالت، بر یمبتن یمنطق یا مالزمه
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برخی از . دارد وجود یاسالم یمال یگذار قانون اصول از یکی عنوان به ها، آن از حاصل جینتـا و یگذار هیسرما

باشند. با توجه به  قواعد مذکور از نظر شیعه مورد قبول نیست و برخی دیگر با قیودی خاص مورد پذیرش می

 شود: محدودیت مقاله صرفا به تشریح برخی از این قواعد به شرح زیر اشاره می

اختصار عبارت است از اینکه خراج حاصل از چیزی یا محصول منفصله  الخراج بالضمان به»قاعده   -

ق: 0423)الزرقا، از آن مانند کسب عبد و اسکان خانه و اجاره دادن چهارپا درمقابل ضمان است

(. اصل حدیث این قاعده از مسیر روایی شیعی مورد پذیرش نیست ولی قریب به اتفاق علمای 360

( محتوای این 094: 0394اند. مصطفوی ) عنوان یک قاعدۀ فقهی پذیرفته یعه این مفهوم را بهش

 داند. قاعده را کامالً منطبق با نظریه ریسک می

کار  این دو قاعده که معموالً به یک معنا به«: مَن لهُ الغُنم فعلیهِ الغُرم»یا قاعدۀ « الغُرمُ بالغُنمِ»قاعدۀ  -

رسد، باید ضررش را تحمل  هر کسی که نفع چیزی به او می»معنای آن است که  اجمال به رود، به می

(. این قاعده به تالزم بین خراج و ضمان به صورت دیگر 73: 0،ج0400)حیدر خواجه امین،« کند

کند که ضمان نیز با خراج است. با توجه به اینکه این قاعده به صراحت به التزام  پردازد و بیان می می

ق در مقابل خسارت و هزینه اشاره دارد به خوبی نشان دهنده موضوع اصلی نظریه که غنیمت و ح

 تقابل و التزام حق با تکلیف و پذیرش مخاطره با استحقاق سود است، خواهد بود.

: مراد از این قاعده این است که یکی از آن دو)نعمت( «النعمۀ بقدر والنقمۀ النقمۀ بقدر النعمۀ»قاعده  -

یابد به همان مقدار  ری)نقمت( است ... پس هر نعمتی که انسان آن را از چیزی میبه میزان دیگ

 (.96: العدلیۀ، مادۀ األحکام )مجلۀi«تکلف و مشقت خواهد داشت

 یفقه داتیمو .3.4.4

 عنوانبه را مخاطره توان می دارند، اقتصادی مبادالت بر داللت که احکامی و فقه مختلف ابواب در جستجو با

آورد. این ابواب گستردگی زیادی دارد و شامل ارث، نظام  حساب به اعتبار و عایدی کسب اسباب از یکی

عاقله، انواع عقود مانند عقد مزارعه، مساقات، جعاله، مسابقه، رمایه، وصیت، ضمان، ضمان جریره، بیمه، قرعه، 

به  ابواب این از برخی رهن، عاریه و انواع مشارکت خواهد بود. با توجه به گستردگی بحث و محدودیت مقاله

 :گیرند صورت زیر مورد اشاره قرار می

 به بیشتر قیمت با بگیرد، تحویل فروشنده از آنکه از پیش و بخرد را کاالیى کسى یعنی: «یُضمَن مالَم ربح» -

 که است شده روایت( ع)صادق امام از و کرده نهی را معامالتى چنین( ص) خدا رسول .بفروشد دیگرى

 لَم ما رِبح» جمله از ،معامله نوع چند از را بازرگانان تا فرستاد مکه مردم نزد را خود یاران از یکى( ص)پیامبر

 صاحب ،(5/420 ،0379خمینی، ) البیع کتاب در خمینی امام جمله از شیعه، و سنی دارد. فقهای باز «یُضمَن

 مورد در( 5/000 ق،0425) المغنی در قدامه ابن و( 03/406 ،0360 ،نجفی) الکالم جواهر کتاب در جواهر

 خیر، یا بوده حکومتی حکم یا بوده خاصی مورد در اینکه و کراهت، یا حرمت بر آن داللت و حدیث این

 که ضمانتی که دهد مى نشان امر این قبض، از قبل فروش کراهت به بودن قائل صورت در حتی. دارند نظراتی

 حکایت تواند می و است مطرح معامله در تامل قابل موضوعات از یکی عنوان به آید می پدید قبض واسطه به

 .است نگرفته عهده به را آن ضمانت و نیست شیء مالک که باشد داشته کسی ضمنی استحقاق عدم از

http://wikifeqh.ir/قیمت
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا
http://wikifeqh.ir/رسول_خدا
http://wikifeqh.ir/نهی
http://wikifeqh.ir/امام_صادق
http://wikifeqh.ir/پیامبر
http://wikifeqh.ir/پیامبر
http://wikifeqh.ir/مردم
http://wikifeqh.ir/مکه
http://wikifeqh.ir/مکه
http://wikifeqh.ir/بازرگانان
http://wikifeqh.ir/معامله
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 شرط را سود در شرکت عامل، اگر مضاربه در. است «(عامل) مضارب سوی از سود استحقاق» دیگر نمونه -

 به سود تمامی کند، تضمین را مالک سرمایه اگر ولی. ندارد عهده به ضمانی و است صحیح مضاربه کند،

 از نقل به( ع)باقر امام: است استشهاد قابل قیسمحمدبن صحیحه براساس مطلب این. گیرد می تعلق مضارب

 به ضمانی یابد، تعلق وی به سود نصف که کند شرط و کند تجارت مالی با هرکس: »فرمود( ع) علی حضرت

 اش سرمایه اصل جز چیزی[ تاجر]برای پس کند، ضمانت را تاجری[ مال] کسی اگر فرمود و نیست وی عهده

 بیان بحرینی محمدحسین زمینه همین در(. 5/042  ق،0427کلینی،) 1«نیست چیزی وی برای سود از و نیست

 به سود تمامی کند، تضمین را مالک سرمایه عامل، مضاربه، قرارداد در اگر مزبور صحیحه براساس»: کند می

 اقتصاد تعریف براساس کند، می تضمین را مالک سرمایه عامل، وقتی واقع در. داشت خواهد تعلق عامل

 توان می حقیقت، در(. 0375 زاده بحرینی، حسین...«) نیست مالک متوجه خطری گونه هیچ خطر، از اسالمی

 صاحب برای عایدی. است مخاطره تحمل برای او استعداد دلیل به سود، برای( عامل) مضارب استحقاق گفت

 از مال صاحب. شوند می آن متحمل طرف دو که است ای مخاطره این. است احتمالی مضارب برای و مال

 .شود می متحمل را خود تالش از ناشی ثمره رفتن بین از زیان عامل، و کند می زیان مالش

 نیز سمساری به آن از و است فروش و خرید در وساطت دلّالی». است «داللی یا سمساری» دیگر نمونه -

 «اند گفته سخن تجارت باب در آن از. گویند سمسار و دالل واسطه، به .است شده تعبیر

 گرفتن و است مشروع عملی تسنن اهل از بسیاری و شیعه فقهای نظر از داللی،(. 0/0200 ق،0400حلّی،)

 و سود نوع از وی عایدی که است توجه قابل داللی یا سمسار مورد در نکته این البته. است جایز آن بر اجرت

 دارد قرار مخاطره معرض در که اجرتی است؛ اجرت نوع از بلکه، نیست؛ اقتصادی فعالیت در مشارکت نتیجه

 .است رسیدن نتیجه به و کار انجام به معلق و منوط دیگر عبارت به نیست، قطعی و

 شنهادیپ ارائه و یریگ جهینت. 4

 به توجه با شد سعی شیعه اندیشمندان و تسنن اهل مختلف فرق نظرات تطبیقی بررسی با مقاله، این در

 با و اسالمی اقتصاد نظریِ مبانی لحاظ به که شود داده نشان مخاطره، نظریه از استفاده با تحقیق، اصلی پرسش

 پذیرش به منوط اقتصادی فعالیت نوع هر در سود استحقاق فقهی، ابواب و نقلی و عقلی دالیل به استناد

 اقتصاد میانیِ به نظر با و ریسک یا مخاطره نظریه بنابر. است فعالیت آن با مرتبط عوامل سوی از ریسک

با پذیرش مفهوم . باشد مخاطره و ریسک متضمن که دارد را سود استحقاق اقتصادی فعالیت زمانی اسالمی،

 توان به معیاری اصیل برای بررسی مسائل جدید و مبتالبه جامعه دست یافت. این نظریه می

 جدید مباحث مالی، تامین مدرن و سنتی راهکارهای بررسی در( 0: تواند می ریسک نظریه جایگاه به توجه

 توجهی قابل نقش مذکور، ابواب در نظریه این هب خاص توجه( 0. باشد موثر اقتصادی معامالت و مالی اقتصاد

 امکان موضوع این نیز اقتصادی مطالعات در( 3. نمود خواهد ایفا اسالمی قانونگذاری و افتاء فرایند در

 و جامعه یا فرد مصلحت براساس سود متوازن توزیع مباحث در جمله از دارد، بیشتر تحقیق و گسترش

 و اولیه مخارج منابع؛ ثانویه و ابتدایی توزیع در ریسک نظریه نقش عدالت؛ مفهوم و مخاطره نظریه براساس

 در مخاطره حد کاهش کارفرما؛ و زمین عواید سرمایه، کار، پاداش با مخاطره رابطه و ملکیت استمرار ریسک

                                                           
1
مَنِ »بِي جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ)ع(: لِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَ» َ  

كلينى، ابو «. ءٌ. مَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْاتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَ

ق  ه 2001ايران، چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية، تهران  5اإلسالمية(،  -جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي )ط   



 

 
 

401 

ی
ی )مقاله علم

ماهنامه علم
_

جم،شماره
ل پن

ن، سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

ی( 
پژوهش

 
دوازدهم
 ،

د
اسفن

1
0
4
1

 
 نیازمند موارد، این در تدقیق. جامعه در آن متوازن توزیع و معامله طرفین بین ریسک توزیع با جامعه کلیت

 شود. موارد فوق به عنوان موضوعات تحقیقات سایر محققان پیشنهاد می .است دیگر های پژوهش
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 نامه کتاب

 فارسی و عربی منابع

 کریمقرآن .0

 (.ع)امیرالمومنین تحقیقاتی فرهنگی موسسه: قم  ،0396البالغه،نهج .0

 .اإلسالمی المکتب: بیروت (.5جلد) المبدع(. ق0422) إبراهیم مفلح، ابن .3

 .الفکر دار: بیروت .الحاشیه(. ق0396)محمدامین عابدین، ابن .4

 .دارالفکر: بیروت  .الشیبانیحنبلأحمدبن اإلمام فقه فی المغنی(. ق 0425)أحمد بن عبداهلل قدامۀ، ابن .5

 .صادر دار: بیروت. العرب لسان(. م0390) الدین جمال منظور، ابن .6

(. 4جلد)الدینیۀ االحادیث فی العزیزیۀ الآللی عوالی(. م0393/ق0423) جمهورابیابن االحسائی، .7

 .سیدالشهداء مطبعۀ: قم

 المکتبۀ: بیروت .القیروانی رسالۀ شرح الدوانی الثمر(. ق0402)اآلبی عبدالسمیع صالح األزهری، .9

 .الثقافیۀ

. اسالمی دیدگاه با آن مقایسه و نئوکالسیکی سود نظریه بررسی(. 0334)کریم اسالملوئیان، .3

 .026 -73،(04) زمستان و پاییز ،اقتصادی جستارهای

 .اسالمیه انتشارات: تهران. مدنى حقوق(. 0396)سیدحسن امامى، .02

 انتشارات دفتر اسالمى اندیشه مجمع: قم. اإلیقاعات و العقودصیغ (ق0400)مرتضى انصارى، .00

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى

 .أکادیمیا: بیروت. االقتصاد معجم(. م0335) عمر األیوبی، .00

:  قم. عیون الحقائق الناظرۀ فی تتمۀ الحدائق الناضرۀ (.ق0402)محمد بن حسین بحرانی، عصفور آل .03

 .لجماعۀالمدرسین التابعۀ النشراالسالمی مؤسسۀ

 ،النایینی الغروی حسین محمد المیرزا االستاذ ابحاث: والبیع المکاسب(. 0392)محمدتقی آملی، .04

 .االسالمی النشر موسسه المشرفه، بقم المدرسین الجماعه: قم(.0جلد)

 .عروج مؤسسه: تهران. قواعدفقهیه(. ق0420)موسوى حسن سیدمحمدبن بجنوردى، .05

 .الدولیۀ األفکار بیت: الریاض .البخاری صحیح(. م0339)إسماعیل محمدبن أبوعبداهلل البخاری، .06

 موسسه: قم .مالی بازارهای در مخاطره توزیع اقتصادی فقهی مبانی(. 0335) کاظم محمد بکتاش، .07

 (ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 دیدگاه از مالی بازارهای در مخاطره و ریسک درآمدزایی مشروعیت(.0330)کاظم محمد بکتاش، .09

 .040-005،(7)4اسالمی، اقتصاد معرفت فصلنامه: تهران. امامیه فقه

 عبدالقادر مصطفی: تحقیق.)الصحیحین على المدرک(. م0332)عبداهلل محمدبن اهللابوعبد الحاکم، .03

 .العلمیۀ دارالکتب: بیروت(. عطا

بررسی فقهی و اقتصادی سود تضمین شده )علی (، 0375، محمدحسین)زاده بحرینی حسین .02

 5نشریه اندیشه حوزه . تهران: الحساب( در سیستم بانکداری بدون ربا

 موسسه: تهران. الدین احکام فی المتعلمین تبصره(. ق0400المطهربنیوسفبنالحسن الحلی، .00

 .النشر و الطبع الطباعه

 .دار الجیل، نشر درر الحکام فی شرح مجلۀ األحکامق( 0400حیدر خواجه امین افندی، علی ) .00

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65041
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1519/انتشارات-الجماعه-المدرسین-بقم-المشرفه-موسسه-النشر-الاسلامی/
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 معهدالبحوث طبعیۀ) دارالفکرالعربی: القاهرۀ. اإلسالمی الفقه فی الضمان(. م0222)على الخفیف، .03

 (.العربیۀ والدراسات

 امام آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران .البیع کتاب(. 0379) الموسوى اللّه سیدروح خمینى، .04

 (ره)خمینی

: قم(. 4 جلد اسالمى، علی: مترجم) تحریرالوسیله، ترجمه(. ق0405)الموسوى اللّه سیدروح خمینى، .05

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر

 اهلل آیت البحاث تقریراً حاشیۀالمکاسب فی منیۀالطالب(. ق١٣۳٣)موسی نجفی، خوانساری .06

 .مطبعۀحیدری: تهران(.0جلد) النائینیالغروی محمدحسین

 محاضرات -المساقاۀ کتاب-العروۀالوثقی مبانی( ق0405.)محمدتقی خویی .07

 (.٢جلد) ،الخویی الموسوى ابوالقاسم

 أحمد و مصطفى عبد الستار أبو غدۀ، تحقیق: شرح القواعد الفقهیۀق( 0423الزرقا، احمدمحمد ) .09

 دارالقلم.الزرقا، دمشق، 

: کویت(. 0 جلد)القواعد فی المنثور(.  ق0425)بهادر بن عبداهلل محمدبن بدرالدین ابوعبداهلل زرکشی، .03

 .الکویتیۀ وزارۀاالوقاف

-تعلیماتی موسسه: تهران(. 3جلد اول، چاپ) سبحانی اهلل آیت استفتائات(. 0393)جعفر سبحانی، .32

 (.ع)صادق امام تحقیقاتی

 مجله :تهران. اسالمی اقتصاد در آن کاربردهای و مفهوم ریسک،(.0333)غالمرضا سرآبادانی، .30
 .04-5،(02و3) ،اقتصادی

 .المعرفۀ دار: بیروت(. 00 و02جلد)المبسوط(. ق0426)سهیل أبی محمدبن السرخسی، .30

 .داراألنصار: مصر ،الشریعۀاإلسالمیۀ فی عقدالرهن(. م0376)عبدالرحمن الشافعی، .33

: عمان .تطبیقیۀ تاصیلیۀ دراسۀ بالضمان الربح قاعدۀ(. ق 0403)محمد ابونصربن شخار، .34

 .الشرعیۀ معهدالعلوم

 .دارالفکر: بیروت ،الشروانی حواشی(. ق0402)عبدالحمید الشروانی، .35

: بیروت(. الکیالنی مهدی: تحقیق. )المدینۀ أهل على الحجۀ(.  ق0423)الحسن محمدبن الشیبانی، .36

 .الکتب عالم

 الشافعى اإلمام فقه فی المهذب(. ق0406)الفیروزآبادی یوسفبنعلیبنإبراهیم أبوإسحاق الشیرازی، .37

 .العلمیه دارالکتب: بیروت(. 0جلد)المهذب غریب شرح فی المستعذب النظم صحائفه بذیل و

 .خراسان شعبه اسالمی، تبلیغات دفتر :مشهد. اقتصادنا(. ق١٤١۳)سیدمحمدباقر صدر، .39

: بیروت (.طبری تفسیر) القرآن تفسیر فی البیان جامع(. ق0400)جریر بن ابوجعفرمحمد طبری، .33

 .دارالمعرفۀ

 ،(39) المعاصر، المسلم مجلۀ .إطارإسالمی فی المصرفیۀ األعمال(. م0394) الدین جمال عطیۀ، .42

633-643. 

(: ویرجینیا) هیرندن .االقتصاداالسالمی فی نظریهالمخاطرۀ ،(م0202) محمد، عبداهلل عدنان عویضه، .40

 .للفکراالسالمی المعهدالعالمی

http://wikinoor.ir/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
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 دوفصلنامه .اسالمی هایآموزه دیدگاه از مالی ریسک مشروعیت(. 0330) هادی غفاری، .40

 .90-63،(0)0.اسالمی مالیه های پژوهش

 .دارالتراث مکتبۀ:  الکویت .اإلسالمی الفقه فی الضمان نظریۀ (.م0396) محمدفوزی اهلل، فیض .43

 آثار نشر و تنظیم موسسه: تهران. الخمینی االمام افاده لما تقریرا البیع.  (0396)محمدحسن قدیری، .44

 .خمینی امام

 .مکتبۀالنجاح:  تهران(.0جلد) تحریرالمجلۀ،(. ق0353)محمدحسین نجفی، الغطای کاشف .45

 :بیروت(. 6جلد)الشرائع ترتیب فی الصنائع بدائع(. م0390) مسعود أبوبکربن عالءالدین الکاسانی، .46

 .العربی دارالکتاب

 .چهارم چاپ اإلسالمیۀ، دارالکتب: تهران(. 9جلد) الکافی(. ق 0427)یعقوب ابوجعفرمحمدبن کلینى، .47

 البیت آل موسسه: قم(.۳ جلد) القواعد، شرح المقاصدفی جامع(. 0369)حسین بن علی کرکی، محقق .49

 .التراث الحیاء

 .اسالمی انتشارات دفتر: قم .المعامالت فقه(. ق0407) کاظم محمد مصطفوی، .43

 .االسالمیۀ للدراسات المرکزالعالمی: قم. فقهیۀ قاعدۀ مائۀ(. 0394)کاظم محمد مصطفوی، .52

 .صدرا انتشارات: قم .مطهری شهید استاد آثار مجموعه(. 0376)مرتضی مطهری، .50

 وزارۀاألوقاف: الکویت. الفقهیۀ الموسوعۀ(. م0396)االسالمیالفقه المعارف دائرۀ موسسه .50

 .اإلسالمیۀ والشؤون

 دوم، شماره پنجم، سال ،یفلسف معرفت. آنها تالزم و تکلیف و حق(. 0396) سیدمحمود نبویان، .53

 .053ـ007 ،(09) 0396 زمستان

 .دادگستر نشر -میزان نشر: تهران. جزا فقه هاى بایسته (.ق0403) سیدمحمود شاهرودى، یهاشم .54

 انگلیسی منابع

1. Al-Suwailem, Sami (2000). Towards an objective Measure of Gharar in 

Exchange. Islamic Economic Studies, (7), Nos. 1 & 2, Oct. ’99, Apr. 2000. 

2. ----------------------  (1998). Venture Capital, a potential Model of 

Musharakah, AL Rajhi Banking and Investment Corp. Riyadh; Research 

Center, JKAU: Islamic Econ, (13), Vol. 13, pp. 61-62 (1421 A.H / 2001 

A.D). 

3. Oxford English Dictionary (2002), Second Edition, New York, New 

Yorker. 

 

                                                           
iالعدلية. ألحكاما مجلة من 96:  المادة 


