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 مقّدمه

اش را مدیون تالش فقيهان و مجتهدان           فقه اسالمى آه حيات و طراوتش را از قرآن و سّنت گرفته، عمر هزار ساله                       
 هاى حقوقى  است و در این زمان طوالنى، نه تنها توانسته بر زندگى مسلمانان تأثيرگذار باشد، بلكه هرگاه به دیگر مكتب                         

 .نزدیك شده، اعجاب آنان را برانگيخته است

اگر فقيهان، اجتهاد آنند، نه جمود            .  نگرى فقيهان است     حيات و طراوت فقه، در گرو اجتهاد زنده و پویا و واقع                         
ف اى از منابع روایى و فقهى بپرهيزند، آه متعار اخباریگرى، یعنى تمام توان خود را به آار گيرند و از اآتفا نمودن به پاره

هزار ساله فقه را مطالعه آنند و از دیگر سو، آن را با                 در فقهاى حقيقى و واقعى چنين بوده، بلكه از یك سو در تاریخ یك                 
شيعى،   ـ  همه تحّوالت و فراز و فرودهایش در متن زندگى انسان، حاضر بدانند، روز به روز بر غنا و توسعه فقه اسالمى                       

 .گردد افزوده مى

تكریم و احترام به       هاى مؤّثر در اجتهاد، تفاوت گذاردن ميان           تخّصص ه خألها و نيازها، استفاده از        پرداختن فقيهان ب   
فروعات نادر و آمياب، مگر به هنگام        هاى فقهى آنان، پرهيز از فرو رفتن در        افكار و دیدگاه   شخصيت فقيهان پيشين با نقد    

 .استاز عوامل مؤّثر در بالندگى و رونق فقه  استفتا، ضرورت و

هم، از سوى دیگر، فقه       ها به  آورى از یك سو، و گسترش ارتباطات و نزدیك شدن زندگى              امروزه، توسعه دانش و فن     
از .  آند نيز آفایت نمى    ها ها و احاله به تعّبد در تمام زمينه            اى پاسخ  هایى جّدى مواجه ساخته است و پاره           را با پرسش   

طلب و تشنه    هاى جستجوگر، حقيقت   هاى اقناعى بروند و ذهن     ى به سمت پاسخ   رو، بر فقيهان است آه با اجتهاد حقيق         این
 .را سيراب سازد) و نه معاند(

ها و   همه پرسش  تواند از پسِ   هایى را دارد و مى      چنين پاسخگویى  ایم آه فقه اسالمى ـ شيعى، توان          ما بر این عقيده    
جا به برخى از این اصول آه در عمل و            در این .  نظور گردد ليكن به شرط آن آه اصول اجتهاد، به درستى م          ;  معضالت برآید 

 .آنيم بریم، اشاره مى هاى خود نيز از آن آامال بهره مى اجتهاد بدان پایبندیم و در نوشته

دانستند و در استفتاهاى فقهى خود از آن             فقهاى بزرگ اسالم، هماره، قرآن را نخستين منبع فقاهت و اجتهاد مى                 .  ١
در آیات الهى بيشتر شود، اجتهاد و  آه هر چه این اهتمام بيشتر گردد و تعّمق و تفّكر     عقيده ما این است   .  دغفلت نمىورزیدن 

هاى اجراناپذیر و مخالف سهولت و ُیسر قرآنى از               تر خواهد بود و بسيارى از فتاوا و استنباط              فقاهت، به صواب نزدیك     
 .ميان خواهد رفت

به .  و به تعبير دیگر، اجرا پذیرى آن تأآيد مىورزد            )  ُیسر(م بيان احكام بر آسانى      قرآن آریم در آیات متعّددى به هنگا         
 :عنوان نمونه، خداوند در شش آیه از آسان ساختن قرآن به صورت آّلى، سخن رفته است

 ١.َلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرَءاَن ِللذِّْآِر َفَهْل ِمن مُّدَِّآر َو

 :همچنين راه را نيز آسان آرده است

 ٢.مَّ السَِّبيَل َيسََّرُهُث
 

 .٥٨ دخان، آیه; ٩٧مریم، آیه ; ٤٠ و ٣٢، ٢٢قمر، : ك. نيز ر. ١٧قمر، آیه  .  ١
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اى آّلى فرموده      از آسان نمودن سخن رانده است و به صورت قاعده                ٤ و قربانى آردن در حج        ٣و نيز در تالوت قرآن      
 :است

 ٥.ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر ُيِريُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال

چرا آه این   ;  هاى فقهى قرار گيرد      و سنجش استنباط    هاى ارزیابى  تواند یكى از شاخص     به گمان ما، ُیسر و ُعسر، مى        
اى باشد آه ظرفيت پاسخگویى به نيازها را داشته باشد و                       آالم، جاودانه، جامع و براى همگان است و باید به گونه                     

در پس، احكام الهى     .  ضرورت، نشاِن حكمت در تشریع نخواهد بود         پذیر آردن این امر با احكام ثانویه و اضطرار و              امكان
و این،  .  ها به اجرا درآید و جز در موارد خاص، اندك و نادر، استثنابردار نيست                تواند در اآثر ظرفيت    اش مى  تشریع اّوليه 

 .معناى ُیسر قرآنى در تشریع است

رسد، مگر آن آه فقيه، به          گاه به انجام نمى      اجتهاد، هيچ .  شناسى و فقاهت و اجتهاد است         سّنت، دومين سند دین     .  ٢
صلى اهللا  (و وضع در سخنان پيامبر      جا آه در طول تاریخ اسالم، جعل        ليكن از آن  ;   روایات و احادیث را بررسى آند        درستى

هاى مختلف صورت پذیرفته، شناسایى این احادیث و بررسى آنها، بخش مهّمى                با انگيزه )  عليهم السالم (و ائمه )عليه وآله 
 .دهد از اجتهاد را تشكيل مى

 :خدا آمده است آه فرموددر روایتى از رسول 

 ٦. ...قد آثرت علّى الكّذابة و ستكثر، فمن آذب علّى متعّمدًا فليتبّوأ مقعده من النار

 .شود هر آس به عمد بر من دروغ ببندد، جایگاهش از آتش ُپر مى. شوند اند و زیادتر مى زناِن بر من زیاد شده دروغ

 :فرموده است) عليه السالم(امام صادق. اند ان بر این امر تأآيد آردهنيز با تعبيرهاى گوناگون) عليهم السالم(امامان

 ٧.إّنا أهل بيت صادقون ال نخلو من آّذاب يكذب علينا و يسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس

دم بندند و چهره راستگوى ما را با دروغ بستن بر ما، نزد مر                  ما خاندان راستگویى هستيم آه دروغگویان، بر ما دروغ مى            

 .آنند خراب مى

 :شنيدم آه فرمود)عليه السالم(گوید از امام صادق هشام بن َحَكم مى

التقبلوا علينا حديثًا إّال ما وافق القرآن والّسنة أو تجدون معه شاهدًا من أحاديثنا المتقّدمة فإن المغيرة بن سعيد ـ لعُنه اهللا ـ                          
قوا اهللا والتقبلوا علينا ما خالف قول رّبنا تعالى و سّنة نبّينا                     دس فى آتب أصحاب أبى أحاديث لم يحّدث بها أبى، فاتّ                  

 ٨).صلى اهللا عليه وآله(محّمد

; حدیثى را از جانب ما نپذیرید، مگر آن آه با قرآن و سّنت، سازگار باشد و یا در ميان احادیث پيشين ما شاهدى بر آن بيابيد                                

ادیثى را در آتب یاران پدرم وارد ساخت آه هرگز بر زبان پدرم جارى نشده  چرا آه مغيرة بن سعيد ـ آه لعنت خدا بر او باد ـ اح             

سازگارى )صلى اهللا عليه وآله   (پس، از خدا پروا آنيد و هيچ سخنى را آه با آالم پروردگار بزرگ و سّنت پيامبر ما محّمد                      .  بود

 .ندارد، به ما نسبت ندهيد

 
 .٢٠عبس، آیه  .  ٢
 .٢٠مّزّمل، آیه  .  ٣
 .١٩٦بقره، آیه  .  ٤
 .١٨٥بقره، آیه  .  ٥
 ).٦ح (٨٠، ص ٥٠و ج ) ٢ح  (٢٢٥، ص ٢، ج بحاراألنوار .  ٦
 ).١٢ح (٢١٧، ص ٢، ج حاراألنوار ب;)٥٤٩ش  (٣٠٥، ص اختيار معرفة الرجال .  ٧
 ).٦٤ ـ ٦٢ح  (٢٥٠ ـ ٢٤٩، ص ٢، ج بحاراألنوار; )٩ح  (٣٨٨، ص ٨، ج وسائل الشيعة; )٤٠١ش ( ٢١٢، ص اختيار معرفة الرجال .  ٨
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و )صلى اهللا عليه وآله      (یعنى آنچه پيامبر    ;  ى یا نقد متن است        براى شناسایى احادیث جعلى، بهترین راه، نقد محتوای               
 .اند به عنوان عرضه اخبار بر قرآن از آن سخن رانده)عليهم السالم(ائمه

دهند، پيش از عرضه بر       گاه حدیثى را آه به ما نسبت مى           فرماید آه هيچ   مى)  عليه السالم (در این روایت، امام صادق     
 .قرآن و سّنت نپذیرید

 :ع اهل سّنت از ابوهریره از پيامبر خدا چنين نقل شده استدر مناب

سيأتيكم عّنى أحاديث مختلفة فما جاءآم موافقًا لكتاب اهللا و لسّنتى فهو مّنى و ما جاءآم مخالفًا لكتاب اهللا ولسّنتى فليس                              

 ٩.مّنى

تاب خدا و سّنت من باشد، از من           پس آنچه موافق آ    .  شود گون از من برایتان گزارش مى        زمانى خواهد آمد آه سخنان گونه       

 .است و آنچه با آتاب خدا و سّنت من مخالف باشد، از من نيست

 .آنيم اّما به ذآر همين مقدار، بسنده مى; روایات بسيار دیگرى نيز در این باره موجود است

در ارزیابى   سهمى وافر دانش رجال،    .  نباید نادیده انگاشته شود      هاى سندى و رجالى نيز       البته در این زمينه، بررسى      
افتادن در دامان احادیث     آن، به هيچ روى فقيه را از لغزش در استنباط خود و               ولى اآتفا بر  ;  صدور و انتساب احادیث دارد     

آه آسى   سازد، چنان  آسى آه به نام راوى مشهور به آذب حدیث جعل آند، آن را منتشر نمى                 زیرا;  دارد ساختگى، باز نمى  
وگرنه اسكناس َبَدلى به سرعت،     ;  هاى اصل را منظور دارد     آند رنگ و شمایل و ویژگى      آند، تالش مى   آه اسكناس جعل مى   

 .شود شناخته مى

به گمان ما، هر چه فقيهان بر نقد محتوایى، یعنى عرضه اخبار بر قرآن و نيز منظور داشتن اصول مسّلم برگرفته از                                 
 .شوند تر مى قرآن و حدیث اهتمام ورزند، به اجتهاد صائب، نزدیك

 :رسول خدا فرمود. ٣

 ١٠.ُرّب حامل فقه إلى من هو أفقه منه

 .آنند تر از خود منتقل مى چه بسيار آسانى آه فقه را به فقيه

تر، امرى طبيعى است، و      فتاواى صائب و صائب    ، تفاوت آرا و دستيابى به     )صلى اهللا عليه وآله   (بر پایه این سخن پيامبر    
 .ن باب اجتهاد، همين امر استیكى از مصادیق گشوده بود

وگرنه ;  ها صائب بدانيم   تكریم تالش فقيهان پيشين در حفظ ميراث فقهى، بدان معنا نيست آه آنان را در همه برداشت                       
تواند  این شهرت مى  .  از این سنخ است شهرت فقيهان در برداشت        .  ثمر باشد  باید در غيِر مسائل مستحدثه، اجتهاد، بى        مى

لذا اگر دليلى بر خالف آن اقامه شد، باید از رأى مشهور دست آشيد و به                        .  گاه دليل نيست    شد، ولى هيچ   قرینه در فهم با    
بر آن تأآيد مىورزیدند،     )رحمه اهللا (نيز آه فقيهان بزرگى چون آیة اهللا بروجردى         »  شهرت قدما «.  مقتضاى دليل، عمل آرد    

اصول متلّقات «در متون روایى یافت نشود، شهرت قدمایى در جا آه حدیثى  یعنى آن; در دریافت و انتقال درست حدیث است
آند آه البته در فهم آن، باید اجتهاد آرد و برداشت از آن باید طبق                      حكم حدیث را پيدا مى     »  )هاى منقول از معصوم     اصل(

 .موازین اجتهادى باشد

 
 ).٤٤٢٧ح  (١٢٢، ص ٢، ج سنن الدار قطنى .  ٩
 ).١ح  (٤٣، ص ١، ج الكافى .  ١٠
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گوشزد شده، به دو اصل اساسى در          بدان  )قدس سره (مایه امام خمينى    فقه جواهرى و فقه پویا آه در سخنان گران            .  ٤
علميه ـ آه    هاى اجتهاد، نباید از حدود و مرزهاى متداول در حوزه         اصل اّول آن است آه فقه و      .  اجتهاد و فقاهت اشاره دارد    

 هاى بروْن فقهى را بر استنباط و اجتهاد تحميل آرد، بلكه باید             نباید برداشت .  همان تكيه بر قرآن و سّنت است ـ خارج گردد          
از .  اى از آن عدول نكرد، و این، همان فقه جواهرى است            موازین مسّلم و رایج در فهم قرآن و سّنت را مبنا قرار داد و ذّره               

زیرا فقه براى انسان و زندگى او در همه عصرها           ;  سوى دیگر، نباید به ورطه اخباریگرى و جمود در فهم و استنباط افتاد              
 .هاست و نسل

هایى آه فقه را قرون وسطایى، غير قابل اجرا، مخالف تمّدن و                برداشت.  ندگى و جلودار آن باشد     باید در متن ز     فقه مى 
اش باز باشد و فقيه در زمان و مكان             پس باید باب اجتهاد به معناى حقيقى        .  آنند، به سود فقه نيست      آورى معّرفى مى   فن

 . و این، معناى پویایى فقه استحضور داشته باشد تا بتواند حضور فقه را در متن زندگى تضمين آند

بر پایه این اصول و اصولى دیگر از این دست، شكل گرفته است و به موضوعاتى                                 »  فقه و زندگى    «سلسله مباحث     
 .رود شمار مى هاى نوین در زندگى امروزى به پردازد آه امروزه، مورد پرسش جّدى قرار گرفته و یا از پدیده مى

شود و به َسبك اجتهادى بدان             حث، یكى از موضوعات فقهى به بحث گذاشته مى                 در هر شماره از این سلسله مبا             
اختصاص »  رباى توليدى «نخستين موضوع مورد بحث به یكى از مسائل جّدى مطرح در اقتصاد نوین، یعنى                      .  پردازد مى
زند و در سيستم     ِره مى هاى مختلف اقتصادى را به هم گِ       اى است آه بخش    سان شيرازه  بانكدارى در اقتصاد نوین، به    .  دارد

 .، امرى حياتى و بنيادى است)ِربح(بانكدارى، مسئله سود 

هاى مشابه آن است، در این نوشتار           اى از سود در نظام بانكى و یا قرض             آه اصطالحى نو براى گونه      »  رباى توليدى «
 .مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است

مان است و جز آنان، آسى از خطا و اشتباه مصون نيست، این قلم نيز خود را رو آه عصمت، از آِن پيامبران و اما از آن 
ها مفيد  تواند در قّوت و اتقان این برداشت نقد و انتقاد علمى اهل نظر، مى. داند در استنباط و اجتهاد، مصون از لغزش نمى  

 .باشد

 .والحمد هللا
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 طرح مسئله. ١

بر آن داللت دارند و حرمت آن        )  عليهم السالم (آه قرآن آریم و روایات معصومان      ربا، یكى از محّرمات آیين اسالم است          
 ١١. بر آن تصریح داردجواهرآه صاحب  رود، چنان شمار مى هاى دینى به نزد فقيهان، از ضرورت

 به  هایى در ميان این دو آیين       گرچه تفاوت  ١٢ربا در ادیان گذشته، همچون دین یهود و مسيحيت نيز حرمت داشته است،             
 .خورد چشم مى

 : نيز آمده استلسان العرب در ١٣. آورده، به معناى زیاده استمقایيسربا در لغت، چنان آه صاحب 

 ١٤.ربى أى زاد و نما

 .يعنى، ربا به معناى زياده و افزايش است

براى .  شود بلكه با شرایط خاّصى حرام مى        ;  آه معناى لغوى ربا اقتضا دارد، حرام نيست             تردید، هر زیادتى چنان      بى
بلكه قرآن آریم و روایات، داللت دارند آه        ;  گاه حرام نيست   اندوزى زیاد، هيچ   مثال، زیاد سخن گفتن، بخشش زیاده و دانش       

 .ها مطلوب و پسندیده نيز هستند برخى از زیادتى

 :فرماید خداوند در قرآن مى

َمآ َءاَتْيُتم مِّن َزَآوة ُتِريُدوَن َوْجَه اللَِّه َفُأْوَلـِئَك ُهُم                    َيْرُبوْا ِعنَد اللَِّه وَ        اِس َفالَ  ِل النَّ   َمآ َءاَتْيُتم مِّن رِّبًا لَِّيْرُبَوْا ِفى َأْموَ               َو

 ١٥.اْلُمْضِعُفوَن

آنچه را از زآات ـ      ] لى[و;  گيرد دهيد تا در اموال مردم، سود و افزایش بردارد، نزد خدا افزونى نمى                 ربا مى  ]به قصد [و آنچه   

 .]شوند و مضاعف مى[اند  ودى خدا را خواستارید ـ دادید، پس آنان، همان فزونى یافتگانآه خشن در حالى

معناى این آیه چنين است آه اگر آسى در بذل و بخشش، قصدش آن است آه بيشتر بر گيرد و این تعبير معروف آه                                    
ى اگر قصدش از بخشش و هدیه،         ول;  شود ، این قصد، موجب زیاده نزد خداوند نمى         »آاسه به جایى رود آه قدح برگردد        «

 .گردد تقّرب به خداوند است، آن عمل پيش خداوند، چند برابر مى

به آار رفته و در معناى غير حرام آن، » ربا«پس زیادتى به صورت مطلق، حرام نيست و در این آیه، به صراحت، واژه     
 .منظور شده است

عليه (ابراهيم بن عمر یمانى از امام صادق           .  آار رفته است   به  »  زیاده«همچنين در روایات نيز ربا به معناى مطلق                
 :آند آه فرمود نقل مى)السالم

 
 .٣٣٢، ص ٢٣، ج  جواهر الكالم:ك. ر . ١١
 .٢٦ـ١٧، ش انجيل متى; ٩ ـ ٤سفر حزقيل، ش ; ١٩سفر تثنيه، ش; ٣٧ـ٣٥سفر الوان، ش ; ٢٥، ِسْفر پيدایش، شآتاب مقدس: ك. ر . ١٢
 .٤٨٣، ص ٢، ج مقاييس اللغة .  ١٣
 .١٢٧، ص ٥، ج  لسان العرب . ١٤
 .٣٩روم، آیه  .  ١٥
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ربا يؤآل، وربا اليؤآل فأما الذي يؤآل فهديتك إلى الرجل تطلب منه أفضل منها، فذلك الربا الذى يؤآل،                    :  الرباء رباءآن 

U وأّما الذى اليؤآل فهو الذى نهى اهللا      .  » َأْمواِل النَّاِس َفَال َيْرُبوْا ِعنَد اللَّهِ      َمآ َءاَتْيُتم مِّن رِّبًا لَِّيْرُبَوْا ِفى      َو«:  Uو هو قول اهللا   

 ١٦.عنه وأوعد عليه النار

شود، همان   آنچه خورده مى   .  ]یعنى حرام است   [شود   شود و ربایى آه خورده نمى         ربایى آه خورده مى    :  ربا، دو گونه است    

و همان است   )  حالل است (شود   این ربایى است آه خورده مى     .  اب بيشترى دارى  دهى و از دادن آن، قصد ثو       است آه هدیه مى   

شود، همان است آه خداوند، از آن نهى آرده و بر آن، وعده آتش داده                      آه خداوند در آیه فرموده است، و آنچه خورده نمى             

 .است

 :نویسد مىجواهر الكالم صاحب . فقيهان نيز بر این نكته تأآيد دارند

 ١٧.اى نيست آه معناى لغوى ربا بر آن داللت دارد اى حرام، هر زیادهمراد از رب

 انواع ربا. ٢

 :دانند در آتب فقهى، رباى حرام را دو ِقسم مى

 رباى معاملى،. ١  

 .رباى قرضى. ٢  

م به  مانند این آه یك ُتن گند      ;   آن است آه یك جنس به مانند خود، فروخته شود و در آن، شرط زیاده گردد                    رباى معاملى 
جنس بودن، مكيل یا موزون بودن آن          شرط حرمت این ِقسم از ربا، عالوه بر هم           .  یك ُتن و یكصد آيلوگرم آن معامله شود          

شوند، اگر در معامله آنها شرط زیاده گذاشته شود، رباى            یا وزن خرید و فروش مى     )  پيمانه(یعنى اجناسى آه با ِآيل      ;  است
 .حرام خواهد بود

یا به  )  شود تخم مرغ آه در برخى مناطق عددى معامله مى         :  مانند(اال با شمارش، خرید و فروش گردد         بنا بر این، اگر آ    
 .گيرد ، دیگر در مقوله ربا قرار نمى)خرید و فروش حيوانات: مانند(مشاهده، معامله شود 

 .ر حرمت آن دارندبلكه مطلقًا حكم ب; اند فقيهان در حرمت این ِقسم از ربا، نقد یا نسيه بودن را شرط نكرده

مثال آسى مقدارى گندم یا پول به            .   آن است آه در قرض دادن شىء یا مبلغ، شرط زیاده گذاشته شود                        رباى قرضى 
 . سال، آن مقدار را با اضافه دریافت آند دیگرى قرض بدهد آه پس از یك

 .اند دانند و تفصيلى در آن قائل نشده فقيهان، این ِقسم را مطلقًا حرام مى

 ستندات حرمت ربام. ٣

 . جویند فقيهان براى حرمت ربا به قرآن و روایات فراوانى تمّسك مى

 قرآن. الف

 :اند در قرآن آریم، سه آیه بر حرمت ربا داللت دارد آه به این شرح

َوَأْخِذِهُم الرَِّبوْا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه      *   ن َسِبيِل اللَِّه َآِثيًرا     َفِبُظـْلم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم َطيَِّبـت ُأِحلَّْت َلُهْم َوِبَصدِِّهْم عَ                .١

 ١٨.َل النَّاِس ِباْلَبـِطـِل َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكـِفِريَن ِمْنُهْم َعَذاًبا َأِليًما َوَأْآِلِهْم َأْمَو

 
 ).١ ، ح٣الربا، ب  أبواب (١٢٦ـ١٢٥، ص ١٨، ج الشيعة وسائل. ١٦
 .٣٣٤، ص ٢٣، ج جواهر الكالم .  ١٧
 .١٦١ ـ ١٦٠نساء، آیه  .  ١٨
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اى را آه    ا باز داشتند، چيزهاى پاآيزه     بسيار از راه خد    ]مردم را [پس به سزاى ستمى آه از یهودیان سر زد و به سبب آن آه                  

ربا گرفتنشان ـ با آن آه از آن نهى شده بودند ـ و به ناروا مال مردم                           ] به سبب [بر آنان حالل شده بود، حرام گردانيدیم، و              

 .ایم و ما براى آافران آنان، عذابى دردناك آماده آرده; خوردنشان

 ١٩.ْأُآُلوْا الرَِّبوْا َأْضَعـًفا مَُّضـَعَفًة َواتَُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَنَت  َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا َال .٢

 .و از خدا پروا آنيد، باشد آه رستگار شوید; چندین برابر مخورید] با سوِد[اید، ربا را  اى آسانى آه ایمان آورده

ِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبوْا             َآَما َيُقوُم الَِّذى َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطـُن ِمَن اْلَمسِّ ذَ              َيُقوُموَن ِإالَّ  الَِّذيَن َيْأُآُلوَن الرَِّبوْا الَ      . ٣
ُهو ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـِئَك َأْصَحـُب        َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبوْا َفَمن َجآَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّبِِّه َفانَتَهى َفَلُه و َماَسَلَف َوَأْمرُ                

 ِإنَّ الَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا          * ُيِحبُّ ُآلَّ َآفَّار َأِثيم        َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبوْا َوُيْرِبى الصََّدَقـِت َواللَُّه الَ              *   النَّاِر ُهْم ِفيَها َخــِلُدونَ       

َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا    *   َلوَة َوَءاَتُوْا الزََّآوَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنونَ                   الصَّــِلَحـِت َوَأَقاُموْا الصَّ   
َذُنوْا ِبَحْرب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس             َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفأْ    *   اتَُّقوْا اللََّه َوَذُروْا َما َبِقَى ِمَن الرَِّبوْا ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنينَ             

 ٢٠.ُتْظـَلُموَن َتْظـِلُموَن َوَال ِلُكْم َال َأْمَو

. خيزند، مگر مانند برخاستن آسى آه شيطان بر اثر تماس، آشفتْه سرش آرده است  بر نمى ]از گور [خورند،   آسانى آه ربا مى   

، حال آن آه خدا، دادوستد را حالل، و ربا را حرام                       »دادوستد، صرفًا مانند رباست      «:  ه آنان گفتند    این، بدان سبب است آ        

ایستاد، آنچه گذشته، از آِن اوست و        باز] از رباخوارى [پروردگارش بدو رسيد و      پس هر آس، اندرزى از جانب     .  گردانيده است 

 . اند و در آن، ماندگار خواهند بود ز گردند، آنان، اهل آتشبا] به رباخوارى[شود، و آسانى آه  خدا واگذار مى آارش به

آسانى آه ایمان    .  دارد و خداوند، هيچ ناسپاِس گنهكارى را دوست نمى            افزاید، آاهد و بر صدقات مى        ربا مى   ]برآت[خدا از    

ن براى آنان خواهد بود، و نه       اند، پاداش آنان، نزد پروردگارشا     آورده و آارهاى شایسته آرده و نماز برپا داشته و زآات داده            

واگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى       ;  اید، از خدا پروا آنيد     اى آسانى آه ایمان آورده     .  شوند بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى        

ا از  هاى شم  اید، و اگر توبه آنيد، سرمایه      ، به جنگ با خدا و فرستاده وى برخاسته         ]نكردید[مانده است، واگذارید و اگر چنين        

 .بينيد آنيد و نه ستم مى نه ستم مى. خودتان است

 روايات. ب

 :گردد روایات فراوانى بر حرمت ربا داللت دارند آه به برخى از آنها اشاره مى

 : آمده استوسائل الشيعةدر . ١

 ٢١. منه ألضربن عنقهلئن أمكننى اهللا: عن رجل أنَّه آان يأآل الربا و يسميه اللباء، فقال) عليه السالم(بلغ أبا عبداهللا

اگر خداوند، او را در     «:  فرمود.  نامد مى»  آغوز«آند و آن را      خبر رسيد آه مردى رباخوارى مى        )عليه السالم (به امام صادق  

 .»اختيارم بگذارد، گردنش را خواهم زد

 :فرماید مى)عليه السالم(در سفارشى به على) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. ٢

 ٢٢.ون جزًأ فأيسرها مثل أن ينكح الرجل ُأمه فى بيت اهللا الحرامالّربا سبع! يا على

 .ترین آن، مانند آن است آه مرد با مادرش در خانه خدا زنا آند ربا، هفتاد آيفر دارد آه آسان! اى على

 :فرموده است) عليه السالم(امام صادق. ٣
 

 .١٣٠آل عمران، آیه  .  ١٩
 .٢٧٩ ـ ٢٧٥بقره، آیه  .  ٢٠
 ).١ح  (١٢٥، ص ١٨، ج وسائل الشيعة .  ٢١
 ).١٢ح  (١٢٢ ـ ١٢١همان، ص  .  ٢٢
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 ٢٣.الربا سبعون بابًا أهونها عند اهللا آالذى ينكح ُأمه

 .ترین آن نزد خداوند، مانند آسى است آه با مادرش زنا آند  دارد و آسان]آيفر[ گونه ربا، هفتاد

 :فرماید مى) عليه السالم(امام صادق. ٤

 ٢٤.درهم واحد من ربا أعظم من عشرين زنّية آّلها بذات محرم

 .یك درهم ربا، بدتر است از بيست مرتبه زنا با محارم

 :دفرمای مى) عليه السالم(امام صادق. ٥

 ٢٥.درهم ربا أشّد عند اهللا من ثالثين زنّية آّلها بذات محرم مثل عمة و خالة

 .مرتبه زنا با محارم، مانند عّمه و خاله است یك درهم ربا، نزد خداوند، بدتر از سى

 :فرماید مى) عليه السالم(امام صادق. ٦

 ٢٦.درهم ربا عند اهللا أشد من سبعين زنّية آّلها بذات محرم

 .ا، نزدخداوند، از هفتاد مرتبه زنابا محرم بدتراستیك درهم رب

 :فرموده است) عليه السالم(امام صادق. ٧

 ٢٧.درهم ربا أعظم عند اهللا من سبعين زنّية آّلها بذات محرم فى بيت اهللا الحرام

 ٢٨.یك درهم ربا، از هفتاد مرتبه زنا با محارم در خانه خدا بدتر است

 :پيامبر خدا فرمود.  ٨

 ٢٩.كاسب، آسب الّربا شّر الم

 .بدترین دادوستدها، دادوستد آميخته به رباست

 :فرمود) عليه السالم(امام باقر. ٩

 ٣٠.أخبث المكاسب، آسب الّربا

 .تریِن دادوستدها، دادوستد آميخته به رباست زشت

 :پيامبر خدا فرمود. ١٠

ماال لم يقبل اهللا منه شيئًا من عمله ولم يزل فى             ] منه[  وَمْن أآل الّربا مأل اهللا بطنه من نار جهّنم بقدر ما أآل، وإن اآتسب               

 ٣١.لعنة اهللا والمالئكة ما آان عنه قيراط

سازد، و اگر از راه ربا       هر آس ربا بخورد، خداوند، شكمش را از آتش جهّنم به اندازه ربایى آه خورده است ُپر مى                    
ه اندآى از مال ربا نزد او باشد، همواره در نفرین            پذیرد و تا زمانى آ     دست آورد، خداوند، عملش را نمى      درآمدى به 

 .خدا و فرشتگان الهى خواهد بود

 
 ).١٨ح  (١٢٣همان، ص  .  ٢٣
 ).٦ح (١١٩همان، ص  .  ٢٤
 .١٧٤، ص ٣، ج آتاب من اليحضره الفقيه .  ٢٥
 .جا همان .  ٢٦
 ).١٩ح  (١٢٣، ص ١٨، ج وسائل الشيعة .  ٢٧
 .ها و نيز افراد و شرایط باشد ها و مكان تواند به جهت اختالف زمان اختالف در آيفرها و زشتى عمل ربا در روایات، مى .  ٢٨
 ).١٣ح  (١٢٢، ص ١٨، ج وسائل الشيعة .  ٢٩
 ).٢ح  (١١٨همان، ص  .  ٣٠
 ).١٥ح (١٢٢همان، ص .  ٣١
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 :فرمود) عليه السالم(امام صادق. ١١

 ٣٢.إذا أراد اهللا بقوم هالآًا ظهر فيهم الربا

 .شود هرگاه خداوند، نابودى گروهى را اراده آند، رباخوارى در ميان آنان آشكار مى

به صورت مطلق، فتوا     )  یعنى رباى معاملى و قرضى     (ت و روایات، بر حرمت هر دو ِقسم ربا              فقيهان به استناد این آیا     
 .هاى مفروض در رباى معاملى و قرضى ندارند آنان در حرمت، هيچ تفصيلى ميان صورت. اند داده

 رأى ما. ٤

م، و آن را ضرورى فقه           داری حرمت ربا به استناد قرآن و سّنت، باور                هر چند ما نيز مانند دیگر فقيهان، بر اصل                 
) یعنى رباى معاملى و قرضى     (ليكن عقيده داریم باید در حرمت هر دو ِقسم از ربا                ;  دانيم اسالمى، بلكه ضرورى اسالم مى     

دانيم و در ِقسم      به سخن دیگر، ما تنها یك ِقسم از رباى معاملى و یك ِقسم از رباى قرضى را حرام مى                            .  تفصيل قائل شد   
 . پردازیم اینك به توضيح این نظریه مى. بينيم لى بر حرمت نمىدیگر از آنها، دلي

 رباى معاملى. الف

آند آه آاالیى از سنخ مكيل و موزون، به همان آاال به شرط زیاده                     مى آه گذشت، در جایى صدق       رباى معاملى، چنان   
برنج با آيفيت عالى با دو ُتن برنج درجه           حال اگر یك ُتن      .  مثال یك ُتن برنج در برابر دو ُتن برنج و مانند آن              ;  فروخته شود 

طبق .  اى جاى تأّمل دارد     اند، گرچه زیادتى در آّميت وجود دارد، حرمت چنين معامله             سه معامله شود آه در ماليت یكسان        
ن باید یك ُتن برنج عالى را به مبلغى بفروشد و سپس، دو تُ              فتواى فقيهان، در چنين مواقعى براى رهایى از حرمت، فرد مى           

جا موجب حرمت است، با این حيله،           ليكن این آار، نوعى حيله است و اگر زیادتى در این               ;  برنج درجه سه خریدارى آند      
 .زیرا استفاده از حيله براى خنثا سازى قانون است; شود حرمت آن ساقط نمى

 ٣٣.ها محّل تردید است بدین جهت، تعميم حرمت رباى معاملى به همه صورت

 رباى قرضى. ب

 .»رباى انتاجى و توليدى«و » رباى قرضى استهالآى«: شود مروزه رباى قرضى دو ِقسم تصویر مىا

اش به حّدى     ، آن است آه قرض گيرنده به جهت گرفتارى و نياز، به قرض رو آورده و گاه ناتوانى                                 رباى استهالآى  
اش دو برابر یا چند برابر قرض              دهىجا آه ب     اندازد، تا آن     رسد آه چند نوبت، زمان پرداخت آن را به تأخير مى                      مى
 .شود مى

. آید آه در زمان نزول آیات قرآن، رباى استهالآى رواج داشته است                   دست مى  از تفاسير و آتب روایى و تاریخى به            
شود ـ و یا ربا براى         تعبير مى »  قرض به شرط   «شد ـ آه از نظر فقهى به             خواه در ابتداى قرض گرفتن، زیاده شرط مى           

رسيد و بدهكار، توان      شد، بدین ترتيب آه وقتى تاریخ بازپرداخت مى           زمان پرداخت یا تقسيط بدهى دریافت مى         تأخير در    
 .آرد اداى قرض را نداشت، طلبكار، تقاضاى مبلغى جهت مهلت دادن مى

 :دهد قرآن در این مورد، چنين دستور مى

 ٣٤. َوِإن َآاَن ُذو ُعْسَرة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرة

 .]به او بدهيد[گشایش، مهلتى ] هنگام[دست باشد، پس تا   تنْگ]بدهكارتان[ و اگر

 
 ).١٧ح (١٢٣همان،  .  ٣٢
 .تفصيل این امر در نوشتارى دیگر خواهد آمد .  ٣٣
 .٢٨٠بقره، آیه  .  ٣٤
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در این فرض، اگر طلبكار این دستور        .  این دستور قرآنى، مطابق درك عقالیى است آه باید به ميزان متعارف، مهلت داد               
این صورت، رباى    .  گردد شده مى دینى را مراعات نكند و به گرفتن ربا و زیادتى اقدام ورزد، مشمول آیات و روایات یاد                           

 .گيرد استهالآى نام مى

شد و از مختّصات زندگى پيشرفته        ليكن امروزه، صورتى دیگر براى ربا متصّور است آه به ندرت در گذشته یافت مى                   
اندازى  سازى، ساخت و راه      چون ساختمان (گذارى اقتصادى     امروزى است و آن این آه شخص ثروتمند، جهت سرمایه               

یعنى مبلغ قابل توّجهى از سرمایه را دارد و توان انجام دادن              ;  نياز به سرمایه تكميلى دارد    ...)  ه، احداث مرغدارى و   آارخان
 .آند گيرد و در مقابل آن، زیادتى شرط مى بيند و براى تكميل سرمایه، قرض مى آار را در خود مى

سرمایه نياز دارد و تنها یكصدوپنجاه ميليون تومان         گذارى به دویست ميليون تومان        براى مثال، آسى آه براى سرمایه      
این نوع از   .  پردازد دهنده یا بانك مى    آند و مبلغى را به عنوان سود به قرض         ساله قرض مى   دارد، پنجاه ميليون تومان، یك    

 .شود یعنى پول در توليد و پيشرفت اقتصادى هزینه مى; نامند  مىرباى انتاجى و توليدىربا را 

 ِت رباى توليدىادله حّلي

شود یا نه؟ مشهور فقيهان، به اطالق        توان گفت ادّله حرمت ربا، شامل این مورد هم مى           اینك مسئله این است آه آیا مى      
آه این ِقسم، حرام نيست و ادّله            ولى مّدعاى ما این است       ;  اند و آن را تحریم آرده        و عموم روایات و آیات استناد آرده           

 : ادّله و شواهد ما بر این مّدعا، عبارت است از.شود تحریم، شامل آن نمى

اّما نسبت به   ;  آنند و پيش از این آورده شد، گرچه بر اصل حرمت داللت دارند               آیات قرآنى آه ربا را مذّمت مى       .دليل اّول 
: زیرا;  دارندها و موارد آن، اجمال دارند و داللتى بر حرمت تمام انواع قرض، چه استهالآى و چه استنتاجى ن                     بيان مصداق 

آه در   چرا آه ربا به معناى هر نوع زیادتى است، ولى قطعًا هرگونه زیادتى حرام نيست، چنان                   ;   این آیات اجمال دارند     اوال
پس برخى از اقسام زیادتى حرام است و این بعض، در آیات روشن نيست و قدر متيّقن از این                          .  ابتداى نوشتار گوشزد شد    

چرا آه  ;  سازد مطالعه در آیات سوره آل عمران و نساء، این سخن را روشن مى                  .  آى باشد تواند رباى استهال    حرمت، مى 
 .اى از معامله و دادوستد در آنها نيست گونه نشانه هيچ

ّقن آه  ، به حرمت رباى استهالآى داللت دارد، نه به عنوان قدر متي             »َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا     «آیه  :  توان گفت   مى ثانيًا
 .در وجه نخست، بدان تمّسك شد، بلكه به عنوان داللت و ظهور آیه

باید با   اى استينافى است، نه حال براى جمله قبل، وگرنه مى           ، جمله »َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا    «:  توضيح مطلب این آه   
قواعد زبان عربى اقتضا دارد آه در ابتداى جمله،              زیرا هرگاه جمله فعليه ماضى، حال قرار گيرد،               ;  شد همراه مى »  قد«

 ٣٥.آورده شود و چون چنين نيست، پس جمله استنيافى است» قد«حرف 

 : تفاوت معناى این جمله در صورتى آه حال واقع شود یا مستأنفه باشد، از این قرار است

همانا بيع، مانند     ~:  ن جهت است آه گفتند        فريب آنان توسط شيطان، بدا        «:  شود اگر جمله حاليه باشد، معناى آیه چنين مى             

 .»آه خداوند، بيع را حالل، و ربا را حرام آرده است رباست، در حالى

. یعنى این فریب و هالآت در حال تشریع این حكم است، با این آه فریب و هالآت، پيش از تشریع و پس از تشریع است                           
 .شود با قبل مرتبط نمى» َأحّل اُهللا الَبْيَع«اگر جمله مستأنفه باشد، معناى 

، پاسخ اشكال رباخواران باشد آه          واورا حاليه گرفت و جمله پس از             »  واو«توان    آمده است آه مى       المناردر تفسير    
 به هر حال، خواه جمله مستأنفه باشد یا            ٣٦.، مانند رباست  ]نسيه آه قيمت نسبت به معامله نقد بيشتر است            [گویند بيع     مى

 
 .٤١٥، ص ٢، ج الميزان فى تفسير القرآن .  ٣٥
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یكى آن آه خداوند،      .  توان منظور آرد    ویى به ایراد ربا خواران است و این پاسخ را دو گونه مى                     حاليه، در مقام پاسخگ     
ولى رویه قرآن در بيان احكام، چنين         ;  دهد و در صدد نيست تفاوت ميان آن دو را روشن سازد                 جوابى تعّبدى به آنان مى      

براى نمونه، وقتى از وجوب       .  اطب را قانع سازد     آند مخ  بلكه قرآن، هميشه به هنگام بيان احكام خود، تالش مى               ;  نيست
 :آند اش را بيان مى گوید، فلسفه روزه سخن مى

 ٣٧.يا َاُيها الذين آمنوا ُآِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َآَما ُآِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

، مقّرر شده    ]بودند[گونه آه بر آسانى آه پيش از شما               است، همان   اید، روزه بر شما مقّرر شده         اى آسانى آه ایمان آورده      

 .بود، باشد آه پرهيزگارى آنيد

 :گوید، به منافع آن براى مردم اشاره دارد و یا وقتى از وجوب حج سخن مى

 ٣٨.َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًال

 .آسى آه بتواند به سوى آن راه یابد] البته بر[; نه، بر عهده مردم استو براى خدا، حّج آن خا

 :و در آیه دیگر آمده است

 ٣٩. ...ِلَيْشَهُدوْا َمنـاِفَع َلُهْم

 .تا شاهد منافع خویش باشند

 .شمارد اش را بازدارى از منكرات و فحشا مى سازد، فلسفه و وقتى وجوب اقامه نماز را مطرح مى

 ٤٠.اْلُمنَكِر َلوَة ِإنَّ الصََّلوَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشآِء َوَأِقِم الصَّ َو

 .دارد و نماز را برپا دار، آه نماز از آار زشت و ناپسند، باز مى

یعنى ;  خواند توان استنتاج آرد آه خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا، مردم را به ارتكاز خودشان فرا مى                   با این مقّدمه مى   
آنند آه اگر آاالیى را با اندآى زیاده به صورت نسيه بفروشند، یا این آه پولى را به آسى قرض دهند و                       خود مردم، درك مى   

از ابتدا با او شرط زیاده آنند و یا قرض گيرنده، در هنگام باز پرداخت، ناتوان شود و با گرفتن مبلغى به وى مهلت دهند و                             
آه  چرا آه صورت دوم، قبيح و منكر است، در حالى               ;  هم تفاوت دارند   طور این آار را ادامه دهند، این دو فعل با                   همين

 . صورت اّول، چنين نيست

هاى خود را    تواند به تنهایى، تمام نيازمندى      زیرا هر آس نمى    ;  اّولى، بيع و دادوستدى است آه ضرورت زندگى است           
 اّوليه دادوستد بود ـ و یا مبادله آاال در برابر               هاى فراهم آورد و بلكه بخش عمده آن را با مبادله آاال به آاال ـ آه صورت                     

به این تطّور در دادوستد در       )  قدس سره (آه امام خمينى   سازد، چنان  پول رایج ـ آه صورت پيشرفته آن است ـ برآورده مى            
 ٤١.جمع ميان اخبار خيار حيوان اشاره دارد

 . این دادوستد، براى رشد و تمّدن بشر، ضرورى و الزم است

ى رباست، آه از گرفتارى و فقر و ناتوانى ضعيفان، سوء استفاده شده و در مقابل پرداخت وام، شرط زیاده قرار                      اما دوم 
 . نماید آند، بلكه جلوى آن را سد نيز مى این عمل، نه تنها به تمّدن بشر آمك نمى. دهند مى

 
 .١٠٧، ص ٣، ج المنار .  ٣٦
 .١٨٣بقره، آیه  .  ٣٧
 .٩٧آل عمران، آیه  .  ٣٨
 .٢٨حج، آیه  .  ٣٩
 .٤٥عنكبوت، آیه  .  ٤٠
 .٢٦٤ ـ ٢٦٣، ص ٤، ج لبيعآتاب ا: ك. ر .  ٤١
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 .شود و توليدى را به هيچ وجه شامل نمىبا این توضيح، این آیه بر حرمت رباى استهالآى داللت دارد و رباى انتاجى 

 :داند ادامه آیه سوره بقره، عّلت حرمت ربا را ظلم مى: توان گفت مىثالثًا 

 ِبَحْرب مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإن       َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنواْ   *   َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا اتَُّقوْا اللََّه َوَذُروْا َما َبِقَى ِمَن الرَِّبوْا ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنينَ               
 ٤٢.ُتْظـَلُموَن َتْظـِلُموَن َوَال ِلُكْم َال ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَو

 نكردید،  ]چنين[و اگر   ;  و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است، واگذارید           ;  اید، از خدا پروا آنيد      اى آسانى آه ایمان آورده     

آنيد و نه    هاى شما از خودتان است، نه ستم مى         و اگر توبه آنيد، سرمایه     ;  اید  خدا و فرستاده وى برخاسته      بدانيد به جنگ با   

 .بينيد ستم مى

اّما در رباى انتاجى و توليدى چنين          ;  بنا بر این، عّلت حرمت، ظلم است و این ظلم، در رباى استهالآى متصّور است                       
 .نيست

بيشتر  عقالیى است و اگر توبه آردند، تنها سرمایه را بردارند، نه             ا، ظلمى عرفى و   رب:  فرماید به تعبير دیگر، قرآن مى     
 .است زیرا گرفتن زیادتى بر سرمایه، ظلم; از آن را

جا داللت آیات قرآن آریم را به سه تقریب بر حرمت رباى استهالآى و عدم حرمت رباى توليدى و                                  تا این   .دليل دوم 
در مورد روایات نيز همان اجمال در روایات وجود              .  پردازیم ررسى روایات در این باره مى        اینك به ب   .  انتاجى بيان آردیم   

 :اند هایى آه بر حرمت ربا داللت دارند، دو دسته زیرا روایت; دارد

 روايات تحريم ربا در آاالى َمكيل و موزون. يك

 :دآند آه فرمو نقل مى)عليه السالم(در روایتى صحيح، زراره از امام صادق. ١

 ٤٣.ال يكون الّربا إالفيما يكال أو يوزن

 .شود ربا نباشد، جز در آنچه ِآيل یا وزن مى

 :شنيدم آه فرمود)عليه السالم(گوید از امام صادق در روایتى موّثق، عبيد بن زراره مى. ٢

 ٤٤.اليكون الّربا إال فيما يكال أو يوزن

 .شود ربا نباشد، جز در آنچه ِآيل یا وزن مى

 :تى موّثق به نقل از منصور بن حازم آمده استدر روای. ٣

 ٤٥.البأس ما لم يكن آيال أو وزنًا: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال

مانعى «:  فرمود.  درباره معامله یك گوسفند به دو گوسفند و یك تخم مرغ به دو تخم مرغ پرسيدم                   )  عليه السالم (از امام صادق  

 .»كيل یا موزون نباشدندارد، تا زمانى آه م

این روایات بر رباى قرضى داللت ندارند و نسبت به رباى معاملى نيز اجمال دارند، یعنى این آه آیا صورت نسيه منظور                       
. آنند، نه محصور را، و از این جهت، اطالقى ندارند             است یا نقد یا هر دو؟ به تعبير دیگر، این روایات، حصر را بيان مى                   

آنند با آن آه در غير اینها نيز ربا متصّور است و موارد آن،                  ز در آاالهاى مكيل و موزون، نفى ربا مى          گذشته از آن آه ج     
آنند و از آن، غير مكيل و         شود آه این روایات، رباى معاملى را حرام مى          بيشتر از مكيل و موزون است و نتيجه چنين مى           

 .آید و مستهجن است ست، تخصيِص اآثر الزم مىآند و چون این موارد بسيار زیاد ا موزون را استثنا مى
 

 .٢٧٩ ـ ٢٧٨بقره، آیه  .  ٤٢
 ).١ ، ح٦أبواب الربا، ب  (١٣٣ ـ ١٣٢، ص ١٨، ج وسائل الشيعة .  ٤٣
 ).٣ح (جا  همان .  ٤٤
 ).٥ح (جا  همان .  ٤٥
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گویيم حكومت ـ  دانند، مى است، یعنى تعّبدًا غير مكيل و موزون را ربا نمى» حكومت«اگر گفته شود این روایات در مقام 
گذشته از  ;  آه تضييق و تعميم تعبدى در موضوع است ـ در حقيقت، تخصيص است و همان اشكال به قّوت خود، باقى است                        

شُمَرند و آن را جنگ با خداوند دانسته، یك درهمش را از هفتاد                  مى ن آه صریح قرآن و روایاتى آه حرمت ربا را بزرگ             آ
به تعبير دیگر، این روایات، معارض قرآن و سّنت            .  تابند دانند، چنين تخصيصى را بر نمى        مرتبه زنا با محارم شدیدتر مى       

 .قطعى است

و موزون، اگر زیادتى مالى در ميان نباشد، گرچه آّميت متفاوت باشد، عرف، ظلم و                       از آن گذشته، در معامالت مكيل          
 .سازد بيند و تجارت را مختل نمى منكرى نمى

با توّجه به این ایرادها نسبت به روایات رباى معاملى باید آن را بر وقایع عينى آن زمان حمل آرد و یا نسبت به اینها                                 
 .لش وا گذاشتتوّقف نمود و دانش آن را به اه

 روايات تحريم قرض ربوى. دو

 :روایت آرده است) عليه السالم(حفص بن غياث از امام صادق. ١

أحدهما حالل، واآلخر، حرام، فأّما الحالل فهو أن يقرض الرجل قرضًا طمعًا أن يزيده ويعّوضه بأآثر                      :  الرباء رباءآن 
 شرط بينهما فهو مباح له وليس له عند اهللا ثواب فيما أقرضه، و                مّما أخذه بال شرط بينهما، فإن أعطاه أآثر مما أخذه بال            

، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضًا ويشترط أن يرّد أآثر مّما أخذه فهذا هو                         »فال يربوا عند اهللا    «:  Uهو قوله 

 ٤٦.حرام

دتر به وى برگرداند،     رباى حالل آن است آه شخصى قرض دهد، بدان اميد آه زیا                .  حالل و حرام   :  ربا دوگونه است   
در این صورت، اگر بيشتر به وى برگرداند، در حالى آه شرطى ميان آنان نيست، . بدون آن آه شرطى ميان آنها باشد 

نزد خداوند «: در قرآن فرمودU مباح است و دیگر این قرض، نزد خداوند، ثوابى ندارد، و این، همان است آه خداوند
این .  ام آن است آه قرض دهد و شرط آند بيشتر از آنچه قرض داده، برگردانده شود                 و اّما رباى حر   .  »شود زیاد نمى 

 .ربا، حرام است

 :در روایتى صحيح از خالد بن حجاج آمده است. ٢

جاء الربا من   :  وقال:  البأس ما لم يشترط، قال     :  سألُته عن الرجل آانت لى عليه مئة درهم عددًا قضانيها مئة وزنًا، قال                 

 ٤٧.إّنما يفسده الشروطقبل الشروط، 

درباره مردى آه صد درهم به صورت شمارش به من بدهكار بود و صد درهم با وزن                        )  عليه السالم (از امام صادق   
ربا از  .  اگر شرطى در ميان نبوده، اشكال ندارد        «:  فرمود.   باز پس داد، پرسيدم     ]شد آه بيشتر از شمارش مى     [آردن  

 .»آند  را حرام مىهمانا شرط، ربا. آید ها مى ناحيه شرط

اند، بویژه آن آه آنچه در آن زمان رواج داشت، رباى استهالآى                  این دسته روایات نيز مصداق و مراد را تعيين نكرده             
 .پذیر نيست بدین جهت، تعميم این روایات بر همه انواع رباى قرضى، توجيه. بود

مقتضاى اطالق و عموم ادّله       :  توان گفت  در تعميم، مى    با توّجه به قصور ادّله تحریم، یعنى آیات و روایات                  .دليل سوم 
 .عقود، شروط، تجارت و نيز قرض، حّليت رباى انتاجى است

 
 ).١ح  (١٦٠همان، ص  .  ٤٦
 ).١ح (١٩١ ـ ١٩٠همان، ص  .  ٤٧
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خورد و غير آن در       به سخن دیگر، عموم و اطالق ادّله معامالت و قرض، تنها نسبت به قرض استهالآى تخصيص مى                    
 . ماند دایره عموم و اطالق، باقى مى

م ربا در آناِر آیات انفاق قرار دارد و این، قرینه است بر آن آه رباى محّرم، چيزى است آه به                            آیات تحری   .دليل چهارم 
جا آه باید انفاق شود و دستگيرى صورت پذیرد، اگر مسلمان چنين نكند و                     به دیگر سخن، آن    .  گيرد جاى انفاق قرار مى    

رنه، رباى انتاجى چنين نيست آه در جاى انفاق نشسته           وگ;  زیاده بستاند، ربا خواهد بود و این، همان رباى استهالآى است           
 .گذارى بيشتر به قرض متوّسل شده است نياز است و براى سرمایه باشد، بلكه قرض گيرنده، خود بى

 :در سوره نساء، ربا و خوردن اموال مردم به باطل، یكى دانسته شده است .دليل پنجم

 ٤٨.َل النَّاِس ِباْلَبـِطـِل ُه َوَأْآِلِهْم َأْمَوَوَأْخِذِهُم الرَِّبوْا َوَقْد ُنُهوْا َعْن

 . ربا گرفتنشان ـ با آن آه از آن نهى شده بودند ـ و به ناروا مال مردم خوردنشان]به سبب[و 

بنا . هاى خوردن مال مردم بر باطل است و به تعبير دیگر، آیه از قبيل ذآر عام پس از خاص است   زیرا ربا یكى از نمونه    
ليكن رباى انتاجى و    ;  رو آه امرى باطل است، تحریم شده و بدون تردید، تنها رباى استهالآى چنين است                 ربا از آن  بر این،   

 .توليدى آه نقشى سازنده در اقتصاد دارد، امرى باطل نيست

ز روایات، برخى ا.  در روایات تحریم ربا، علل و اسبابى بازگو شده آه بر رباى انتاجى و توليدى منطبق نيست.دليل ششم
 :آمده استالشيعة  وسائلدر . اند سبب تحریم را رآود اقتصادى و تعطيلى دادوستد و معامالت شمرده

انه لو آان الربا حالال لترك الناس التجارات         :  عن عّلة تحريم الربا، فقال    )عليه السالم (الحكم، أنه سأل أبا عبداهللا     بن هشام
ر الناس من الحرام إلى الحالل وإلى التجارات من البيع والشراء، فيبقى ذلك بينهم                   وما يحتاجون إليه فحّرم اهللا الّربا لتنف        

 ٤٩.فى القرض

اگر ربا حالل بود، مردم،        «:  سؤال آرد، فرمود   )عليه السالم (هشام بن حكم، درباره عّلت تحریم ربا از امام صادق                 
حرام به حالل و به سوى دادوستد، سوق            از   خداوند، آن را حرام آرد تا مردم        .  ساختند دادوستد و معامالت را رها مى       

 .»داده شوند

 :نقل آرده آه فرمود) عليه السالم(همچنين زراره از امام صادق

 ٥٠. الّربا لئّال يذهب المعروفUإنما حّرم اهللا

 .، ربا را تحریم آرد، تا معروف از ميان نرودUهمانا خداوند

بخشد و به توليد، آمك          بلكه آن را رونق مى        ;  صادى نيست  و روشن است آه رباى توليدى، نه تنها سبب رآود اقت                    
 .آند مى

اّما ;  ممكن است گفته شود آنچه در این روایات آمده، حكمت است نه عّلت، و عّلت، گرچه با وجودش حكم ثابت است                               
 .عدمش به معناى عدم حكم نيست

گاه آه از تنقيح مناط       عالمان اصولى، آن  .  د نه حكمت  ، ظهور در عّليت دارن     )مانند إّنما، ل، ِالّن، لئالّ     (حروف تعليل   اّوال  
القوانين ميرزاى قمى در آتاب         .  آورند هاى مناط قطعى به حساب مى           گویند وجود ادات تعليل را یكى از نشانه               سخن مى  

 :نویسد مى

 
 .١٦١نساء، آیه  .  ٤٨
 . )٨ح ( ١٢٠، ص ١٨، ج وسائل الشيعة .  ٤٩
 ).١٠ح  (١٢٠همان، ص  .  ٥٠
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شود، و هر یك را در         مى، عّليت استفاده     )چون تنبيه و ایما    (هاى التزامى    از قرآن و سّنت با داللت وضعى لفظى یا به داللت              

مرتبه .   ...لعّله آذا، إلجل آذا، ألّنه آذا، آى یكون آذا، إَذن یكون آذا و                 :  داللت وضعى لفظى چون    .  خفا و ظهور، مراتبى است     

 ٥١.تر الم و باء است آه البته این دو حرف نيز ظهور در عّليت دارند پایين

اند و قدر متيّقن آن، رباى استهالآى است و             بر این، روایات مجمل    بنا  .  اى حرام نيست   آه گذشت، هر زیاده     چنانثانيًا  
 .شود بيش از آن را شامل نمى

زیرا ;  توان اّدعاى انصراف آرد     بر فرض آن آه روایات، مجمل نباشند و آنچه ذآر شده حكمت باشد نه عّلت، مى                      ثالثًا  
 .ن داللت نداردمتعارف در آن زمان، همان رباى استهالآى بوده است و بر بيشتر از آ

چرا آه در آیه حرمت ربا به ظلم تعليل شد و اگر روایتى حاوى                        ;   تحریم رباى انتاجى، مخالف نّص قرآن است            رابعًا
توان اّدعا آرد تحریم رباى انتاجى و توليدى              مضمونى مخالف قرآن بود، باید طرد یا توجيه گردد، گذشته از آن آه مى                       

 .آند نه زیادت را تحسين مىگو زیرا عقل، این; مخالف عقل است

آالم فقيهان، تنها به تطبيق مصداق آیات و روایات اختصاص دارد و این اجتهاد آنان در فهم قرآن و سّنت                                .دليل هفتم 
خورد، به نوع    به تعبير دیگر، اگر در آالم فقيه تعميمى به چشم مى           .  است و چنين اجتهادى بر دیگر مجتهدان، حّجت نيست         

نابع مربوط است و گزارشگر صدور روایات و اخبار آن به صورت نيست و این فهم و اجتهاد براى دیگر                             اجتهاد او از م    
 .مجتهدان، سند و دليل نيست

توان گفت سيره عقال بر حّليت رباى انتاجى و توليدى داللت دارد و شارع از آن َردع نكرده است و این                           مى  . دليل هشتم 
 .دتواند شاهدى برحّليت باش خود، مى

زیرا در معامالت آه     ;  همچنين نباید گفت این سيره تا زمان شارع، امتداد ندارد، تا عدم َردع آن آاشف از امضا باشد                           
 .آند مبنایش امضاست نه تأسيس، عدم َردع شارع، براى امضا آفایت مى

 
 . ٨٠، ص ٢، ج القوانين المحكمة .  ٥١



                                                                                  اهللا العظمى صانعى مدظله العالى حضرت آیة برگرفته از نظریات فقهى مرجع عاليقدر رباى توليدى - ١ فقه و زندگى
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