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در  مهـم  عامـل  یـک  عنوان هبآن را ) گذاری و تجاری سرمایه( های اقتصادی  و حضور ریسک در تمام فعالیت     تأثیر

بر آن شده اسـت      " فی االقتصاد االسالمی   ه المخاطر هنظری"کتاب   نویسنده   به این دلیل   .مطرح کرده است  اقتصاد  
.  قـرار دهـد    از ابعاد مختلف مـورد بررسـی       " در اقتصاد اسالمی   نظریه ریسک "عنوان   که موضوع ریسک را تحت    

 و می از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسالمی بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسال،هدف اصلی
هـای   عالیـت فداری اسـالمی، بازارهـای مـالی و بـسیاری دیگـر از      کباندر ابعاد مختلف اقتصاد اسالمی از قبیل  

ـ    دهد  نتایج این تحقیق نشان می     . تولید و توزیع درآمد است     ،گذاری  سرمایه تجارت، بیمه،   ماننداقتصادی   سک کـه ری
 در  چنانچه  ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسالمی مورد پذیرش واقع شده           دو هر  یا ه کار یا سرمایه   ئهمراه با ارا  

ریـسک   اننـد م) ریـسک محـض   (  اما ریسک منفک از کـار و سـرمایه         ،یید است أنظریه اقتصاد سنتی هم مورد ت     
 معیـار سـالمت شـرعی معـامالت و     نـوان ع بهرا مقبول قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک   موجود در   

  و  به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته      معیار مذکور، بر اساس   . های اقتصادی معرفی کرده است     فعالیت
 و  )ابزارهـای مـشتقه    معـروف بـه   (  که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشـش ریـسک          گیرد می  نتیجه

 ی اسالمی تجربه شده در برخی کشورهای اسالمی بر اساس معیار فوقدر بانکدارآنها، عملیات بانکی    روی  معامالت  
 .شود قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می

  
  .، بازارهای مالی، ابزارهای مشتقهاقتصاد، نظریه ریسک، ریسک، اقتصاد اسالمی :های کلیدی واژه

  
 مقدمه. 1

 در اقتصاد اسالمی مبتنی است بر اعتقـاد بـه اینکـه نظریـه               اهمیت بحث از نظریه ریسک و کاربردهای آن       
 واسطه این معیار بههمچنین   و   کند  ارائه می  بررسی تمام قراردادهای مالی معاصر       جهتمذکور معیار مهمی را     

  . شود بودن نظریه تأمین مالی اسالمی آشکار می  روش فعالیت بانکی اسالمی و منطقی
کند   ارائه می را  اقتصاد اسالمی   در   مالی   مباحث تکمیل و ء ارتقا ریانجاز   ای حساس  مرحلهاین پژوهش   

 کامـل شـد کـشف نظریـه        مرحله این   درپردازی   که نظریه  هنگامی.  نظام اقتصاد اسالمی کامل شود     ساختارتا  
اری  معیـ  عنـوان   بـه امری که    ،ای در مهندسی مالی اسالمی داشته باشد       تواند اهمیت و جایگاه ویژه      ریسک می  پیرامون

 که   در عصر حاضر   ویژه به. مبتنی بر آن است   های تأمین مالی اسالمی      ساماندهی انواع فعالیت   ،پذیرشمطمئن و مورد    
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  .سرشار از تحوالت و تطورات سریع و اختراعات مالی جدید است
 کردن مـوارد متفرقـه     نتیجه ممکن آن یعنی جمع    اهمیت این بحث دخیل است،      که در    یدیگر از نکات 

ل فرعی  ئمساساماندهی   منظور که به   است هی و ساماندهی آن در قالب نظریه و مفاهیم کلی         د  و شکل 
هـای   فعالیـت هـای مختلـف      پراکندگی مسائل متفرقه در زمینه    رفع   و   تبیین احکام آنها  مبادالت مالی و    

ظریـه   در ن ریسک نقش روشـنی  اینکهضمن .شود انجام میگذاری و مالی در اقتصاد اسالمی معاصر          سرمایه
  .میزان سود نیز مرتبط استبا   وداشتهاستحقاق کسب سود چگونگی توزیع و 

کـه  اسـت   ها و ارکـانی       مبتنی بر پایه  ) عام(  تشکیل نظریه کلی   بیان چگونگی این تحقیق درصدد    
 تعداد کثیری وشوند   شود و در لوای آن فروع و مسائلی تنظیم می           و مؤیداتی برای آن اقامه می      دالیل
 به کمـک و شود و از طریق آن   تصمیمات اقتصادی و مسائل فقهی مالی تفسیر و تبیین می     ل و ئاز مسا 

   .شوند  انواع مبادالت مالی تنظیم می،گذاری واحدمنطق قانون
مین مـالی   تأهای فعالیت شرط ضروری سالمت شرعی در عنوان به معیار ریسک ارائهاین تحقیق،  

تجربه بانکداری اسالمی    ینطورمه  و دارد عهده   رتوزیع را ب  ی حقوقی   ا مبن عنوان  به گذاری و   و سرمایه 
کننـده ابتکـار و       عامـل حفـظ    عنـوان   بـه  )ریسک( ن تطابق آن با شرط ضروری      و میزا  را بررسی کرده  

 بررسـی   ،عـالوه بـر ایـن     . اسـت افـزایش سـود     موجـب    و   کنـد    روشن می  راگذاری    توسعه در سرمایه  
  . عهده این پژوهش استرنیز بمذکور ی بر اساس معیار ها و مبادالت در بازار اوراق مال فعالیت

  

  معنا و مفهوم ریسک. 2
 را ذکر کرده و سپس به تعریف آن از دیـدگاه        ریسک محمد عویضه ابتدا معنای لغوی       بخشدر این   

  :گوید می  وپرداختهاقتصادی 
ین وجود و عدم، پروایی، عدم اطمینان، تردد ب بی؛ )ریسک( معنای لغوی و معنای فقهی کلمه مخاطره

  . استتقابل و تعادل 
بـرای سـود در برابـر    ) مـدیر (  به جایگاه حقـوقی تجـویز اسـتحقاق کارفرمـا        اقتصاد لیبرالی  نظریه

  و ریسک را مجوز اصلی استحقاق سود و ایجاد آن قـرار داده اسـت و طبـق نظـر                    داردریسک اشاره   
پـردازان    از نظریـه   رخـی ب. نشأ سود است  م ،ریسکی است و  دارای ماهیت نوآورانه      که ابتکار،  شومپیتر

را به کمی درجه آمادگی تحمل ریسک و کمی انگیزه سود و  )عدم تحقق رشد(رشد عوامل تخلف 
مد عویضه در مـورد     مح .اند  نسبت داده  نیافته توسعهپذیر در کشورهای     قلّت تعداد کارفرمایان ریسک   

 ریـسک نظریه ریسک بـا      :گوید ه می تفاوت ریسک مورد بحث در این تحقیق با ریسک موضوع بیم          
  :داردتفاوت اساسی  جهت دو از در نظریه بیمه
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شونده برای تحمل ریسک موجود در فعالیـت        یعنی بیمه  ؛از جهت آمادگی تحمل ریسک     -
  .نظریه ریسک این آمادگی وجود داردکه در   در حالی، نداردآمادگی

 ای هـای بیمـه     یعنی نظام  ؛ری در بیمه  گذاری و تجا   از جهت عدم تبعیت ریسک از عمل سرمایه        -
 گـذاری بـه آن نیـاز دارد         شرایطی که ریسک عمل سـرمایه      موضوع بیمه  در خطر زیرا  . دنشو شامل آن نمی  

 مبادلـه   دلیل به این گذاری مجوز استحقاق سود است و        ریسک سرمایه دلیل دیگر اینکه     .شود اعمال نمی 
ن ریـسک مجهـول اسـت و از جهـت دیگـر وجـود آن                آن در مقابل عوض ممکن نیست، زیرا از جهتی ایـ          

  .گویای شرط ضروری سالمت شرعی است
  

  اسالمی جایگاه ریسک در اقتصاد. 3
  : چند مطلب را مورد بررسی قرار داده استبخش نویسندهدر این 

  

   نظریه ریسک در اقتصاد اسالمیمفهوم. 3-1
 بین عمل و پاداش و بین حقوق و         ،التعد برنی  ت منطقی مب  ای   مالزمه اصول قانونگذاری مالی اسالمی   

ن یچنـ هم.  و نتـایج آن اسـت    -بـا انـواع مخـتلفش      -گذاری  و مغارم و بین سرمایه      و بین مغانم   تکالیف
استحقاق سود  که منشأ    گوید  می از نظریه ریسک در اقتصاد اسالمی      در بیان مفهومی دیگر      محمد عویضه 

 گذار یا کارفرما آمـاده تحمـل    زیرا سرمایه،مال یا عمل است  ریسک همراه با     تنهاگذاری   در هر عملیات سرمایه   
   1. استگذاری از جهت سود یا زیان نتایج سرمایه

این پژوهش به این نتیجه رسید کـه  : گوید میو در بیان مفهوم کلی و نهایی نظریه     در جای دیگر    
 ،"لخـراج بالـضمان   ا"اننـد   ای از قواعد فقـه مـالی م         عمومی است که مجموعه    ای  نظریه ریسک نظریه  

 "من ضمن ماالً فله ربحه" ،"ه بقدر النعم هالنقم" ،"ه بقدر النقم  هالنعم"،  "الغرم بالغنم " ،"مالغُنم بالغُر "

 ای ای خـاص در جنبـه      گیرد و هر یک از این قواعد گویای ضابطه         بر می    را در  "االجر و الضمان ال یجتمعان    " و
 دارنـد  از قواعد فقه مالی در مجموع یک فصل مـشترک            تهدسباشد و این     های نظریه ریسک می    از جنبه 

 و مغارم   بر منطق مالزمه بین مغانم    مبتنی  کند که    یعنی همه آنها را یک معنای واحد مشترک جمع می         
 بر منطق تقابـل اسـت     مبتنی   تحمل نقمت به اندازه نعمت است و         به این معناکه   ؛استو تعادل   و منطق تساوی    

تحت نظریه و ابل تحمل زیان است و این معنا این قواعد را در موضوع عام        یعنی استحقاق سود در مق    
الذکر بنیـان     شود که قواعد فوق    بیان ممکن است    همچنین. کند جمع می  "ریسکنظریه  " نام  هواحد ب 

  .دهند نظریه ریسک را شکل می
                                              

 .گردد ادامه بیان میگذاری و بنای اصل این قاعده در  پایه. 1
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  یابی نظریه ریسک در اقتصاد اسالمی ریشه. 3-2
 مبـانی آن   تثبیت و تحکیم آن به بیـان         جهت،  بخش در این     ماهیت نظریه  محمد عویضه بعد از تبیین مفهوم و      

آن یابی  این پژوهش وجود نظریه ریسک را ثابت و اقدام به ریشه  :گوید  می  و در آیات و روایات پرداخته    
 خشی از آیات قرآن کریم بر ب      رخیگردد و استدالل به ب     کرده است و این امر با ارجاع آن به اصول شریعت انجام می            

و  "و علـی الـوارث مثـل ذلـک        " از معانی نظریه که مربوط به تقابل حقوق و تکالیف است، از جمله آیه             
  ).1405 ،الطبری (انجام گرفته است "الذی علیهنّ بالمعروف لهنّ مثل"

ای دیگر از معانی نظریه و احکام آن که مربوط به     استدالل به سنت نبوی شریف بر نظریه نیز در جنبه         
 )1973 الشوکانی،    و 1990الحاکم،( "الخراج بالضمان "  روایت اننداست، م تلف   سود در مقابل ضمانت      استحقاق

 "الخـراج بالـضمان  " چنانچه استدالل به قواعد فقهی کلی از قبیل. ه است انجام گرفت)ت. ، د السندی( "الغرم بالغنم " و
  . رفت انجام گ)1986( الفیروزآبادی "الغنم بالغرم" و )تا بی (رشد ابن

 :گویـد   پرداخته و مـی ء از کلمات فقها و شواهدیآوری ادله نویسنده در ادامه و در تثبیت نظریه به جمع 
در از قبیـل آنچـه       کنـد  ییـد مـی   أگردآوری مؤیداتی از عبـارات فقهـا کـه مـدعای ایـن پـژوهش را ت                

  بر عهـده آن باشـد  ه زیاندر هر چیزی فقط در صورتی ک  آمده است که سود      هالسن األحوذی به نقل از شرح     هتحف
 یـا   شـود  اصـل ایـن اسـت کـه سـود را مـستحق مـی              از نظر مـا     و  " کاشانی حالل است و عبارت عالء    

، یعنـی مـال وقتـی در ضـمانت مـضارب            "واسـطه ضـمان     واسـطه عمـل و یـا بـه          ه بـ  واسطه مال و یا     به
  ).1982الکاسانی،  (انجام گرفته است ،شود قرارگرفت مستحق همه سود می

نظریات اقتـصادی اسـت      آوری کرده  جمعبرای اثبات نظریه مورد نظر      یداتی که نویسنده    ؤ دیگر م  از
اعتقاد دارد کـه    ) فرانکلین نایت . (مؤیدات قوی از تاریخ اندیشه اقتصادی دارد      این نظریه،    کند  بیان می که  

ـار ه  کند، یعنی بـ    ئه می مدیر به جهت اینکه نوع خاصی از اعمال مبتنی بر خطر و آمادگی تحمل خطر را ارا                  اینکـه  اعتب
 کـه    زیرا معتقـد اسـت     ).ت.العوضی، د  (شود مستحق درآمد خاص یعنی سود می      1کند  ریسک را تحمل می    وی

ـنظم    معتقد اسـت     2است و شومپیتر  ) بیمه کردن ( مینأتحمل خطرات غیرقابل ت   ) مدیر( عمل کارفرما   کـه م
 باشـد و مـسلم اسـت        مبتکر مستحق سود می    عنوان  به وی دلیل   این به. عامل مرکزی در فعالیت اقتصادی است     ) کارفرما(

 زیرا معتقد است   آمریکایی نظریه ریسک را ارائه کرد     ) هولی(،  همچنین. که ابتکار مبتنی بر عامل خطر است      
معـرض آن اسـت     در   ریـسکی را کـه پـروژه         وی اینکـه    دلیـل  شود، به   داده می  )مدیر( که سود به کارفرما   

 جهـت   ه ایـن  بـ . )1983عـوض،   ( طور مستقیم با میزان ریسک تناسب دارد        این سودها به  کند و    تحمل می 
ترین وظیفه از وظایف اقتصادی یعنی ابتکار را که رشد اقتصادی            خطرناک) مدیر( اقتصادیون اتفاق دارند که کارفرما    

                                              
1. Risk Bearer 
2. J.Schampeter 
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  .است) ریسک( یجبینی و توان تحمل نتا این وظیفه متکی بر قدرت پیش .باشد دارا میمتوقف بر آن است 
   :گوید  میخصوص در این  وی.کند نظریه عدالت است مبنای دیگری که نویسنده برای این نظریه اثبات می

 ،کند  ثمرات و ضرورت آن را تفسیر می       که نظریه ریسک به مبنای عدالت که هدف نظریه است و معقولیت          
  . استعدالت بیانگر جایگاه برتر و محوری نظریه ریسک. باشد میمستند 
هــای عملیــات  واســطه عناصــر اصــلی کــه گویــای طــرف   نظریــه بــه و ارکــانهــا پایــه ســر انجــامو 
ها عبارتند از درآمد احتمالی، شخص یـا مقـام           این پایه  .گردد د، معین می  نباش گذاری ریسکی می   سرمایه
 و   معیـار  سـه گیـری    چنانچـه نتیجـه   . کننده، کار ریسکی، ملکیت ریسکی و روش توزیع ریسک         ریسک

و تـالزم   هـا   شانساستناد ریسک به ملک مشروع و عمل مشروع نه به مجرد     شرط برای نظریه ریسک در    
  .ه است انجام گرفت،شود منعکس می ها ها و مشارکت  در معاوضه کهبین غنم و غرم

. شود میای و مشارکتی     طور مشخص قراردادهای معاوضه     ابواب فقه مالی و به     شاملنظریه  وسیع  مفهوم  
مبتنـی بـر ارفـاق اسـت و از            اعمال زیرا اینگونه  از حدود نظریه ریسک خارج است،        اعمال تبرعی  اما

  . آنها منتفی استدر مورد منازعهدرگیری و و کند  عدل به احسان تجاوز می
 ؛ مختلـف  های  بخشبر روی بیان کاربردهای عینی نظریه ریسک در         را   خود را  تالش    بیشترین در ادامه نویسنده  

قه مالی اسالمی، سیستم بانکداری اسالمی و بازارهای مالی اسـالمی در کـشورهای اسـالمی                میراث ف 
  .متمرکز کرده است

  

   در اقتصاد اسالمی نظریه ریسککاربرد. 3-3
  اث فقه مالیدر میر کاربرد نظریه .1- 3-3

 .انـد  ظ کرده الح در اجتهاداتشان     تشریعی أ مبد عنوان  به  ریسک را  فقها: گوید محمد عویضه در این خصوص می     
خـاطر   هکـسی کـه عینـی را بـ    یعنـی  . کنـد   ریسک استمرار ملک را تحمـل مـی   ،الک م گویند آنها می 

این منطق در اجتهـاد در       .کند، بر او الزم است که ریسک آن را تحمل کند           مصالح خودش قبض می   
  .است مالحظه شدهنیز رهن و عاریه  و همچنین )ها اجاره( ، ایجارات)معامالت( بیوعاحکام 

 های سهامی عام صـفتی بـارز       ریسک در شرکت   :گوید های سهامی می   همچنین ایشان در مورد شرکت    
و ایـن مطلـب را       پـذیرد  مـی را  ریـسک   شـود آن     هر کسی که در سود سهیم می      یعنی  ؛  و روشن است  

رکس هـ ،  )مضاربه و امثال آن   ( نیزهای عمومی     در مشارکت  .اند  گذشته و محققین معاصر بیان کرده      ءفقها
 طـرف معاملـه    دو که   موردیشود و در     عامل تولیدی ریسکی را ارائه کند، مستحق مشارکت در سود می          

  .پذیرد  مشارکت ندارند سود مختص به فردی است که ریسک را میسکدر تحمل ری
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   توزیعدرنظریه ریسک کاربرد . 4
 . نظریه در توزیع درآمد اسـت      داده موضوع نقش   مبحث فقهی دیگری که نویسنده در اینجا مورد توجه قرار         

از زمین، کار، سرمایه و ریسک که عامـل          عوامل تولید در مذهب اقتصادی اسالم عبارتند      به بیان وی    
. شود  پدیدار می  نقش ریسک در تعیین درآمد       ، در خالل این تقسیم    ).1993 المصری،( تابع کار یا سرمایه است    

گذاری نـدارد یـا      ارتباطی با نتایج عملیات سرمایه    که  است  اجرت قراردادی قطعی    از طریق   درآمد یا   
 از پرداخـت    پـس ای کـه     ثمره یعنی درآمد احتمالی و مازاد و        . زیان است  وسود  از طریق مشارکت در     

) سـود ( این درآمد مثبت خـاص    . گذاری ارتباط دارد   ماند با نتایج عملیات سرمایه     های قراردادی باقی می    جرتا
که صاحب این عامل     دهد  نشان می   و که بر اساس ریسک ارائه شوند       زمانی  است  و عنصر مال   کاردرآمد عامل   
) مدیر( یا کارفرما صاحبان سرمایه عینی ریسکی    یا) صاحبان سرمایه نقدی ریسکی ضروری    ( دارنده سهام 

  . هستند،کننده کننده ریسک نه به معنای اداره معنای تحمل به
ـارت دیگـر    بـه . شـود   هر عاملی که در تحمل ریسک سهیم باشد، در تقسیم سود نیز سـهیم مـی           در نتیجه   ویعب
ـال همـراه شـود،            هنگامیاز مبانی حقوقی کسب درآمد       یکی   عنوان  بهریسک  معتقد است    ـا م   ماننـد   که با عمـل ی

  .شود  شمرده می،نفقهمکلف به تحمل فرد  تعیین درریسک معتبر ها و   تقسیم محصول در مشارکتدرمعتبر ریسک 
  

   نظریه ریسک در بانکداریکاربرد. 5
 در مورد کـاربرد ایـن نظریـه در بانکـداری اسـالمی اظهـار نظـر             ، به شرح زیر   لیئنویسنده با ذکر مسا   

  .)2010 عویضه،( کرده است
 تأکـد   اسـالمی یعنـی عامـل عـدم        ی بـر جـایگزین    -از جهت تئـوری    –اًبانکداری اسالمی اصالت   -

. کنـد   داللت مـی  ،  کند ها، که آن را از بانکداری سنتی متمایز می         سیم نتایج بین شریک   و تق ) ریسک(
 "الخراج بالضمان" و "الغُنم بالغُرم" منظور تطبیق با قواعد فقهی ، به)مین مالی کنندهأثروتمند و ت(زیرا هر دو طرف 

میـراث فقهـی     .دکنـ  مـی اقامه  یسک  این قواعد تالزمی را بین درآمد و ر       یعنی  . کنند در سود و زیان مشارکت می     
ـان    از جمله  ها  شرکت انند م ؛نظریه ریسک های متعددی مبتنی بر مقررات       ها و جایگزین   اسالمی روش   شرکت عن

مین مالی برای ما باقی گذارده است،       أ ت جهتهای سلمی را     ای و بیع   های مرابحه  ها از جمله بیع    و شرکت مضاربه و بیع    
. های فعالیت تولیدی امری ضـروری اسـت         ثروتمند در تحمل ریسک    عنوان  هبیعنی مشارکت بانک اسالمی     

 اقتصادی  رونقشود و    سود نیز زیاد می   آوری و    احتمال نوع هر اندازه که قدرت بر تحمل ریسک بزرگتر باشد،          
  .وجود دارداین امر مصلحتی برای جامعه  و در هبیشتر شد

ـه اقتـصاد اسـالمی اسـت         محل اتف ارتباط   این   ؛ عنصر ریسک  وسود  ارتباط   - ـابراین  . اق نظریه اقتصاد سنتی و نظری بن
رشد اقتصادی متوقف    همراه عملیات نوآوری که      های  آمادگی تحمل ریسک    سود بارزترین انگیزه برای   
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ـاالتر از                   ، تحمل ریسک  یگر د سوی از   .باشد بر آن است، می    ـه از نظـر نـسبت ب ـتحقاق سـودی اسـت ک ها موجب اس
 کنـد،   ریـسکی مـی  أمین مالی بر مبنای سـرمایه مادامی که بانکداری اسالمی اقدام به تبنابراین، .  است درآمد به ناحق حرام   

ـه       به این . های سنتی خواهد بود    بیشتر از درآمدهای بانک    )سود( درآمدهای آن  ـه      جهت بانکـداری اسـالمی ب واسـطه ارائ
 تا آن   نمایدشده را جذب     های کنز  ود دارد که سرمایه   شود و این امکان وج     میبر سرمایه ریسکی متمایز      بتنیممین مالی   أت

  زیرا کارفرما،این امکان وجود دارد که نوآوری و ابتکار را گسترش دهد      . ربوی حفظ کند  های   را از تعامل با بانک    
  .داردوجود یابد که در ریسک با او سهیم شود و امکان تجهیز عملیات رشد به سمت صعود  کسی را می) مدیر(

مبتنـی بـر عنـصر ریـسک و تحمـل           ایـن نظریـه،      ؛مین مـالی  أگذاری و تـ     اسالمی سرمایه  نظریه -
. باشـد  های باال و حساب شده به جهت رابطـه تالزمـی و مـستقیم بـین درآمـد و ریـسک مـی                       ریسک

 کاری کـه دارای     ویژه  سرمایه ریسکی و کار ریسکی و به       ، عنصر ریسکی  دوچنانچه عملیات رشد بر     
  .مبتنی استباشد،   دارای طبیعت ریسکی نیز میاً ضرورتواری است طبیعت نوآوری و ابتک

 .اجمـاع دارنـد    کارگیری مرابحـه   همنتقدین بانکداری اسالمی بر انتقاد از افراط در ب         ؛انتقادمورد  های   جنبه -
 منجـر بـه ظهـور    ودهد  میاز دست را های تمایزش  ترین نشانه  مهمبا این عملکرد،    زیرا بانکداری اسالمی    

 )1998و میترا فاراهباخش،  اریکو لوقا( کند  که بانکداری اسالمی آن را تجربه میشود  میای زشت رنامهب
 .)2010عویـضه، ( بدتر از برنامه مبتنی بـر رباسـت       شود که    منحرف می ای    به اندازه  آل ایده از برنامه اسالمی     و

 کنـد   ثروتمندان گسیل مـی    جانبه   ثروت را از حساب بیچارگان ب       توزیع نامناسب ثروت شده و     موجبزیرا  
این پژوهش نشان داده است که اقـدام  . )1416عبدالستار، ( دهد های اجرایی را نیز افزایش می    و هزینه 
انـواع  در  های مـشارکتی     های اسالمی به افزایش اعتماد بر توزیع سرمایه ریسکی از طریق روش            بانک

ــوا  هــای مــضاربه و روشمختلــف آن  ــا اســتفاده از ت ــان ای، ب ــره، ) مــدیران(ن کارفرمای ــوآور و خب ن
مین مالی اسالمی در جهـت      أ برای کاربردی کردن اندیشه بانکی اسالمی و نظریه ت         مناسبجایگزینی  

  .)2010عویضه، ( باشد ایجاد یک انقالب اقتصادی می
  

   نظریه ریسک در بازار اوراق مالیکاربرد .6
  :گوید  میرهای مالی کاربرد نظریه در مبادالت بازاتوضیحنویسنده در 

 است )رأیی( مین مالی، یک واحد ریسکی و یک واحد تصویتیأاصل در سهم این است که یک واحد ت -
شـرکتی کـه اقـدام بـه        فعالیـت    یعنـی    ؛ جایز نیست  بنابراین صدور سهام ممتاز اصالً    . )2010عویضه،  (

معنـای شـرکت را     ] ممتازصدور سهام   [زیرا  . مشروع نیست کند،   صدور سهام عادی و سهام ممتاز می      
 ریسک معیار قطعی ضمن اینکه. )1987 الخیاط،( کند که مبتنی بر اشتراک در غُنم و غُرم است، نقض می

  .تمایز سهام از اسناد بدهی است
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واسـطه   ههاست و این امر ب پرهیز از خطر نوسانات قیمت) پوشش(  هدف از عملیات وقاء و تحوط      -
 ]هـا  کارگیری اختیارات و آتـی  هب[که این عمل   در حالی ،گیرد  صورت می  ها قراردادهای اختیارات و آتی   

دادن قیمـت اختیـار      چون با ظاهر نظریه ریـسک منافـات دارد و قـرار           . )1408شابرا،  (  ممنوع است  اًشرع
مبلغ  که منضبط به     باشد   می معنای آمادگی تحمل سود یا زیان        ضمان ممکن نیست زیرا ضمان به      عنوان  به

 .اسـت و معاوضـه آن بـا قیمـت جـایز نیـست          )مثبت یا منفی  ( ، زیرا مجهول و درآمدی احتمالی     تنیسمعینی  
  .باشند های متعددی با شرع می چنانچه قراردادهای آتی متضمن مخالفت

این است که ریسک مباح مستند به کار یا سـرمایه            تفاوت مهم ریسک مباح با قماربازی حرام       -
یـک از آن دو نیـست، بلکـه بـه مجـرد              مـستند بـه هـیچ     ) قماربـازی (امـا مقـامره      شده است،  استخدام
 نـه بـا      و بنـدی  آنچه در بازارهای مالی جاری اسـت منطبـق بـا شـرط            . باشد های درونی مستند می    خواهش
 ؛هاست اش ریسک نوسان قیمت ها نتیجه  روی تفاوت قیمت بندی پس شرط. گذاری ریسکی است سرمایه

اش  گـذاری نتیجـه    کـه سـرمایه    در حـالی  . کنـد   را ایجـاد مـی     یعنی قماربـاز کـسی اسـت کـه ریـسک          
با تغییـر و    های اقتصادی است که از عملیات تولید و از هر امر اضافی نیکوکننده محصول چه                 ریسک

 هاست مستحق سود است هرکس که آماده تحمل این ریسک. شود حاصل میآن دادن  یا انبارکردن یا انتقال
  .)2003 الساعاتی،  و2010عویضه، ( در ثروت جامعه استو سود بیانگر افزایش حقیقی 

که تسلیم کردن یا قبض آن قابل تـصور نیـست زیـرا              گیرد، در حالی   انجام می سهام    معامله بر شاخص   -
شدن  مجردی است که از نظر فقهی صالحیت موضوع عقد یءشاخص نه کاال و نه ورقه مالی است، بلکه ش

  ) تدجمیعی، و  2010عویضه، ( !کاهش آن استیا بندی روی افزایش  شرطبرای  ای وسیلهو فقط   نداردرا
 از معانی نظریه ریسک یکیریزد و  پشتوانه در بازارهای مالی معیار ریسک را در هم می           عملیات فروش بی   -

 . زیرا آنچه نظریه ریسک بیان کرده این است که سود، درآمد ملک ریسکی یا کار ریسکی اسـت                  ،کند را نقض می  
فروشـد   میباز اوراق مالی را  سفتهاین است که    معنای   شود به  پشتوانه حاصل می   ما آنچه در عملیات بیع بی     ا

موجـب   ، بـه  اًکه این امر شـرع     نماید، در حالی   کردن آنها می    یا عاریه  نکه مالک نیست پس اقدام به خرید      
 .) ت  د الـصنعانی، ( ممنوع است ] وشآنچه را که نزد تو نیست نفر       ["التبع ما لیس عندک   "): ص(فرمایش پیامبر 

   .)2010عویضه،( بنابراین فروش بدون پشتوانه ممنوع است
هــا نقــش قابــل ذکــری در انگیــزه ابتکــار و اختــراع نــدارد، بلکــه ریــسک   بــازی روی تفــاوت قیمــت ســفته -
ـاحق بـوده و در    چنانچه سفته. کند گذاری این نقش را بازی می     سرمایه  مرحلـه الحـق و   بازی روی تفاوت قیمت بـه ن

و مستند بـه مجـرد حـدس و     در معامالت مالی    ی از منابع  گذاری حقیقی است و استخدام موقت      متأخر از مرحله سرمایه   
بـه انتظـار     بازارهـای مـالی      درون نقـدینگی را     تنهـا   نـه  بـازی   سـفته  همچنین. دور از مالحظات اقتصادی است    

هـای   توزیع نقدینگی در پـروژه    بلکه مانع    کند بس می حگیری از هر فرصتی که در آینده به وجود آید،            بهره
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که وظیفه  کند    بازی می مالی   گذاری این نقش را از طریق بازار اوراق         ریسک سرمایه   اما ،شود میبلندمدت  
زیـرا   .دهـد  حیـاتی بـزرگ انجـام مـی        هـای  طـرح انـدازها و توزیـع آنهـا در          آوری پـس   خود را در جمـع    

ـالی مـی     داراییهای استمرار تملکشان بر      سک ری گذاران حقیقی آماده تحمل    سرمایه ـند  های م نـوع  ایـن   . باش
ـاز   سـفته  اما. باشد مین مالی حقیقی برای پروژه می     أ گویای ت  و شده بلندمدت توصیف     عنوان  با ،تخصیص  روی انب

ـاد مـی            ذهنـی ها عواملی خیالی و      تفاوت قیمت  ـا ایج ـا            بـرای افـزایش مقـدار تقاض ـارات ی کننـد و از طریـق احتک
ـادل               سازی بازار حاکم بر عرضه می      های اشباع  یاستس ـتالل در تع هـا شـده،     قیمـت شوند و ایـن امـر موجـب اخ

  .رندب ضابطه و بدون هیچ مجوز اقتصادی باال و پایین می به صورتی بیرا ها  قیمت
 .ابدی انعکاس می ریسکی    عامل دو عنوان  به ه کار مثمر ثمری که در آن سرمایه و کار          ب  است ریسک مستند  -

 باشد و این ریسک قراردادن پروژه را بر مبنای         پس هر طرح تجاری یا تولیدی خالی از عامل ریسک نمی          
بـازی در    سـفته . کند و این معنایی است که این پژوهش بر آن متمرکـز اسـت              قابل محاسبه مشکل می   

 شـود  خـارج مـی    از این معنا     -چنانچه شرایط غالب معامالت در بازارهای مالی است       –بازارهای مالی   
  دیگرسویدار نیست و از   مستند به کار نتیجهسو ها از یک بازی  ریسک در این سفتهزیرا. )2010عویضه،(

  .نیست) ملکیت ریسکی( دار های نتیجه مستند به استمرار مالکیت بر دارایی
  

  گیری هنتیج. 7
 داری اقتصاد اسالمی و بهـره در اقتـصاد سـرمایه       در   درآمد قراردادی و   ود متغیر اقتصادی مهم یعنی س     سهمفهوم  این نظریه   

  :گوید  و تفاوت اصلی آنها را روشن کرده مینمودهبه خوبی بیان را 
که باری سـنگین  کند  توصیف می هزینه قراردادی عنوان بهرا بهره  ؛بین سود و بهرهواضح  تفکیک   -

 گیرد ایجادکننده سود می  و  ه  کنند  ریسک تثروتمند آن را از جماع    کند و    تحمیل می گذاری   بر سرمایه 
  .و به همین دلیل تحریم شده

 از کـسر    پـس  با توصیف سود به مازاد غیرمعینـی کـه           ؛)از درآمدهای قراردادی  (  تفکیک سود  -
  یعنی سود پرداخت قراردادی و توافق شـده نیـست،          ؛ماند  می  های قراردادی از ارزش محصول باقی      هزینه

 درآمد ریـسکی    را سود   بنابراینهای صریح و ضمنی است و        هزینه از محاسبه همه     پسبلکه باقیمانده   
  .آید ها نمی  که در حساب هزینهکنند  توصیف میحقیقی
 ویـژه   بـه صورت مشارکت در تقسیم ریـسک،        گذاری به   ورود عوامل تولید در عملیات سرمایه      -

  .رددرآمدها دامد اکار تخصیصعامل سرمایه نقدی، آثار مثبتی روی عدالت توزیعی و 
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