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مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط با حاکم شدن فضای پست زمینه و هدف: 

کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، مزبور، راه

کارهای فرار از ربا در اندیشه باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راهممنوعیت ربا می

 باشد.امام خمینی )ره( می

روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی ظری بوده این تحقیق از نوع ن ها:مواد و روش

ای است و با مراجعه به اسناد، آوری اطالعات بصورت کتابخانهباشد و روش جمعمی

 کتب و مقاالت صورت گرفته است.

 حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسالمی است و به وسیله عقل،: هایافته

اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسالم نیز ربا و اجماع، حرمت آن قابل  سنّت، کتاب،

شیوع معامالت ربوی در صدر  نزول تدریجی آن داللت بر مورد تحریم قرار گرفته است.

 اسالم دارد.

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 داری رعایت شده است.صداقت و امانت

در نتیجه، حرمت  حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظالم است.مالک  گیري:نتیجه

باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک کارهای فرار از آن نیز حرام میآن مطلق و راه

 پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.
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 مقدمه. 1

ها تنظیم نگاه به عالم فقه و حقوق که رسالت آن

ه ـباشد، از زاویه میـراد جامعـط میان افـرواب

پیچیده شدن روابط افراد، باعث مدرنیزم و پست

شده است که در عالم فقه و حقوق، شکست و 

ی هابندیانکسار ایجاد شود؛ بدین معنا که طبقه

تواند روابط پیچیدة فعلی تابعان حقوق سنتی، نمی

را پوشش دهد. در نتیجه در حال حاضر شاهد این 

هستیم که فقه و حقوق اختصاصی، یعنی فقه و 

تری از تر، اما تخصصیچکحقوقی که طیف کو

مصادیق روابط میان افراد را به نسبت حقوق سنتی، 

های ها و استداللدهد، در فضای تحلیلپوشش می

حقوقی نوین پا به عرصه وجود نهاده است. دلیل 

 گردد که با گذشتاین امر نیز به این مسئله بازمی

زمان و ورود تکنولوژی و صنعت به فضای روابط 

اند ی وجود نهادهرهای جدید پا به عرصهابزامردم، 

ها قابلیت استفاده برای های آنکه یکی از کارایی

باشد )بیرانوند، فرار از اجرای مقررات و هنجارها می

1399 ،21-22.) 

رباز در ادیان مختلف و ـاز دی« ربا»وم ـمفه

های سراسر جهان مورد توجه مردم و رهنگـف

گرفته است. این  های مختلف قرارمتفکران حوزه

مفهوم در عمل، مفاسد و مضرات فراوانی را برای 

جوامع مختلف ایجاد کرده است؛ به همین دلیل در 

ادیان مختلف، صاحبان اندیشه از ابتدا به دنبال 

هایی برای این ها و ممنوعیتایجاد محدودیت

اند. دین مبین اسالم نیز، با در نظر مفهوم بوده

این مفهوم، با شدیدترین گرفتن مضرات و مفاسد 

 ادبیات، مسلمانان را از ربا بر حذر داشته است.

شود این جا مطرح میپرسش اساسی که در این

است که، راهکارهایی که مردم در عمل برای دور 

بندند در فضای آراء زدن ممنوعیت ربا به کار می

فقها چه وضعیتی دارند؟ در باب اهمیت و ضرورت 

به این پرسش باید عنایت  پژوهش حاضر و پاسخ

داشت که، با گذشت زمان و ورود متغیرهای 

مختلف به فضای روابط میان مردم، ابزارها و 

راهکارهای مختلفی برای دور زدن مقررات و کسب 

سود ایجاد شد. ممنوعیت ربا نیز یکی از موضوعاتی 

است که متأسفانه در عمل، راهکارهای مختلفی 

ده است. با توجه به برای دور زدن آن ایجاد ش

گستردگی مصادیق این راهکارها الزم است که 

وضعیت سازوکارهای مزبور در پرتو آراء فقها مورد 

بررسی قرار گیرند. در این میان آراء و نظرات 

گذار نظام حضرت امام خمینی )ره( به عنوان بنیان

جمهوری اسالمی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار 

نظرات مزبور با در نظر گرفتن است؛ زیرا آراء و 

رت امام خمینی )ره(، ـجایگاه رهبری برای حض

تواند به عنوان مبنایی مهم جهت تعیین می

 های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرند.سیاست

ای که در پاسخ به پرسش مزبور مورد بررسی فرضیه

ضمیمه کردن شئ قرار خواهد گرفت این است که، 

. ی از حیل تخلص از رباستبه عنوان مبیع یک

مالک مشروعیت حیله در بین فقهاء همچنین، 

آیات و روایات است. در باب حیل ربا مشهور فقها 

ادلّه مشروعیت حیل  اند.نظرات خود را ارائه کرده

امام خمینی  اما ربا در کتب فقهی مطرح شده است

روعیت حیل ربا ـدم مشـع اط باـدر ارتب)ره( 

 اند.کرده هایی ارائهیلـدل
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ی پژوهش حاضر باید عنایت در ارتباط با پیشینه

داشت که مفهوم ربا در برخی آثار نویسندگان مورد 

ند ها عبارتترین آنبررسی قرار گرفته است که مهم

مطالعه »ی باقری و ابراهیمی تحت عنوان از: مقاله

تطبیقی منع ربا در حقوق کشورهای اسالمی و 

به چاپ  1391سال  کشورهای اروپایی که در

 ةواژ ریتفسرسیده است. از نظر نویسندگان، 

ز ا دیدارد، شا سایکل اتیدر ادب شهیکه ر یوژوری

که در  ایواژه ربا در اسالم چندان دور نباشد. واژه

را موجب  یادیز هاینمانده، بحث یحد لفظ باق

بر اقتصاد کشورها گذاشته  یادیز ریشده است و تأث

 یو اقتصاد یحقوق ،یخیمقاله ابعاد تار نیاست. ا

منع بهره را از منظر حقوق غرب و حقوق اسالم 

 کایمرآکه از  یو اقتصاد ی. بحران مالکندیمطالعه م

رخ ن رامونیرا پ یاریبس یگفتگوها زیشروع شد ن

که  یسو، منابع مال کیبهره موجب شده است. از 

 افتی یـاسالم ورهایـکش در اندبه نفت وابسته

مهم است که  ربجهان غ یبرا نیو بنابرا شودیم

توسعه خود منع بهره در اسالم را درک کند.  یبرا

با ی اسالم یدارـبانک ۀجربـ، ترـگـید یاز سو

 یدر بعض یکه بازنگر مواجه شده، هاییچالش

ه رو با توج نیکرده است. از ا ریزناپذیرا گر میمفاه

پول چه در جهان غرب و چه در جهان  نکهیبه ا

ؤال س نیکند، اینم فاءیاسالم، نقش سابق خود را ا

 یسع دیبا یهر دو نظام حقوق ایشود که آیمطرح م

 نیاست که، ا نیا جهیداشته باشند؟ نت ییدر همگرا

 فاصله گریکدیاز  رسدیدو نظام آنچنان که به نظر م

 (.1391)باقری و ابراهیمی،  ندارند

تفسیر اجتماعی »ی میرعرب تحت عنوان مقاله

ه ک« آیات ربا برای فهم دالیل ممنوعیت مطلق آن

به چاپ رسیده است. از نظر  1399در سال 

 زیآمجنون یطلب ادهیربا را ز میقرآن کرنویسنده، 

در جامعه رواج دارد  یفعل اقتصاد نیدانسته است. ا

آن هستند.  زیتجو یهاحلراه افتنی یدر پ یاو عده

فعل  نیمطلق ا تیممنوع ،یمفسران اجتماع

 یفیاند. مطالعه توصرا استنباط کرده یاقتصاد

با نشان ر اتیآ ریدر تفس یماعاجت شیبا گرا یلیتحل

 ،یفاصله طبقات دینفرت و تشد جیدهد که ترویم

به خطر افتادن سالمت  ،ینظام اقتصاد بیتخر

 ،یانسان یهاهیسرما یجامعه، نابود یو معنو یماد

عمر جامعه،  یکوتاه ،یاخالق یهایناهنجار

ربا  تیممنوع یامدهایاز پ ...ی ودارنید فیتضع

 یدیتول یروهایاحساسات ن شود،یاست که سبب م

 از رباخوار ییجوانتقام لیدار و محهیجر ازمندانیو ن

در آنان بروز کند و جامعه در حال جنگ و نزاع قرار 

متعال اصرار بر ربا و  یخدا لیدل نیهم. به ردیگ

 را جنگ با خود و رسولش خوانده است یرباخوار

 .(28-27، 1399)میرعرب، 

های پژوهش حاضر باید عنایت در ارتباط با نوآوری

های ربا به ی حیلهداشت که، در آثار موجود مسئله

تفکیک و با تمرکز بر آراء و نظرات امام خمینی )ره( 

رفته است که این امر مورد بحث بررسی قرار نگ

 باشد.محور اصلی پژوهش حاضر می
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 . مالحظات اخالقی2

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.
 

 ها. مواد و روش3

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

وری آجمعباشد و روش صورت توصیفی تحلیلی می

ای است و با مراجعه به اطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 ها. یافته4

حرمت دهد که، های پژوهش حاضر نشان مییافته

ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسالمی است و 

و اجماع، حرمت آن  سنّت، کتاب، به وسیله عقل،

ادیان قبل از اسالم نیز قابل اثبات است. حتی در 

نزول تدریجی آن  ربا مورد تحریم قرار گرفته است.

 شیوع معامالت ربوی در صدر اسالم دارد. داللت بر

چنان ارتباط عمیقی با عالوه بر این، حرمت ربا آن

نظم و عدالتِ موجود در بطن روابط انسانی دارد که 

گامی با تحوالت ی ضرورت و همتوان به بهانهنمی

 کارهای فرار از آن را تجویز نمود.مان، راهز
 

 . بحث5

در ابتدای بحث الزم است به بررسی منطق حاکم 

بر روابط افراد و همچنین مفهوم ربا در منابع فقهی 

بپردازیم و در ادامه حیل ربا در پرتو آراء و نظرات 

مرحوم حضرت امام خمینی )ره( مورد بحث و 

 بررسی قرار گیرد.

 شناسی. مفهوم5-1

پست »در این بخش دو مفهوم مبنایی، یعنی 

« ربا»و « و منطقِ حاکم بر عالم حقوق زمیمدرن

 مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
 

مدرنیزم و منطقِ حاكم بر عالم . پست5-1-1

 حقوق

در رویکرد سنتی، روابط تابعان حقوق در دو حالت 

ر تر دقانونی و غیرقانونی قرار دارد؛ به بیان ساده

پرتو این رویکرد، منطق ریاضی یا یک نگاه صفر و 

یکی بر عالم حقوق حاکم است. در نتیجه 

هنجارهای حاکم بر روابط تابعان یا ریشه در عالم 

حقوق و یا ریشه در عالم خارج حقوق )در اغلب 

موارد عالم اخالق( دارند. با گذشت زمان و حاکم 

کرد ، رویمدرنیزم بر روابط تابعانشدن فضای پست

های اساسی مواجه شد؛ زیرا در سنتی با چالش

فضای مزبور نه منطق ریاضی بلکه منطق فازی 

باشد. این امر نیز نتیجۀ افزایش متغیرهای حاکم می

تأثیرگذار بر روابط تابعان بود. این باعث شد که در 

میان حقوقدانان این مسئله مطرح شود که: 

حت تأثیر رفتارهای تابعان حقوق ممکن است ت

ه کمدرنیزم و منطق فازی، به جای اینفضای پست

های سنتی قانونی و غیرقانونی بودن قرار در حالت

های متنوع )اعم از قانونی گیرد، در طیفی از حالت

قانونی بودن، غیرقانونی بودن، کمتر بودن، کمتر 

-71، 1399غیرقانونی بودن( قرار گیرد )بیرانوند، 

عنای مبهم، غیرواضح و به م (. واژه فازی72

میالدی  60غیردقیق است. این رویکرد در دهه 

زاده متولد شد و به طور توسط پروفسور لطفی
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های صفر و یکی خالصه در مقابل منطق ارزش

تر در پرتو این طراحی شده است. به بیان ساده

منطق با توجه به تعدد متغیرها، خروجی ممکن 

صحیح، صحیح، غلط، است طیفی از مقادیر کامالً 

کامالً غلط، تاحدودی صحیح، تاحدودی غلط، باشد. 

وق در ـتوجه به این دیدگاه، نگاه به عالم حق با

های دوگانه سنتی مانند قانونی و غیرقانونی، قالب

فایده است. در واقع باید الزامی و غیرالزامی بی

حقوق را در شرایط و درجات مختلف و متنوعی از 

تر آوری دید. به بیان سادها الزامقانونی بودن ی

)و  آور باشندتوانند بیشتر یا کمتر الزامهنجارها می

مال ـآور(؛ و اعآور مطلق یا غیرالزامنه حتما الزام

ی قانونی )و نه حتما قانونتوانند بیشتر یا کمتر می

-111، 1399مطلق یا غیرقانونی( باشند )بیرانوند، 

112.) 

د که در روابط انسانی ایجا گیبا توجه به این پیچید

شده است، برخی معتقدند که اصول و مبانی سنتی 

پاسخگوی نیازهای فعلی نیست، در نتیجه باید با 

در نظر گرفتن تحوالت جدید، اصول را بازتعریف 

های خاص در این زمینه نیز کنیم. یکی از جنبه

تر، با باشد. به بیان سادهمی« ربا»مفهوم 

لف از جمله تجویز حیل ربا و یا سازوکارهای مخت

، جواز توسل به ربا را صادر «ضرورت»تعریف مفهوم 

کنیم؛ زیرا نیازهای فعلی در عالم روابط تابعان 

کند. این رویکرد را ادامه حقوق، چنین ایجاب می

واهیم داد؛ در نتیجه، به تفصیل مورد بررسی قرار خ

« ربا»بررسی متغیر دیگر پژوهش یعنی  در ادامه به

 خواهیم پرداخت.
 

 تعریف ربا .5-1-2

و ه»در تفسیر القاسمی در تعریف ربا آمده است: 

« فضل  مال  خال عن العوض فی معاوضۀ مال بمال

است از دریافت مال اضافی که ارت یعنی ربا عب

 ، عوض باشد در مبادله مال به مالی )قاسمی،بدون

1957، 41). 

در تعریف ربا آمده « من وحی القرآن» تفسیردر 

است: ربا عبارت است از مبادله دو کاالی هم جنس 

)کمیّت آنها یکی باشد( که یکی از آن دو زیادتر از 

دیگری باشد. یا قرض مال به مقدار زیادتر از آن که 

)فضل اهلل، ادا شود )زیادی عینی یا حکمی( باید 

1998، 80). 

ربا در شرع اضافه »ه است: در تفسیر المنیر آمد

گرفتن مال بدون عوض در معاوضه مال به مال 

و در تعریف ربای نسیه آمده است: ربا عبارت « است

دهنده بدون اینکه است از اضافه مشروط برای وام

، جزء 1418)زحیلی، ازایی باشد بهدر مقابل آن ما

فی الفقه االمامیۀ نیز، معیار  ثالث( در المبسوط

دانند و ای را کیل و وزن میای معاملهحرمت رب

گویند: معیار صرفاً از نص )روایات( گرفته است می

 (.88، 1363)طوسی، 

در منهاج الصالحین نیز به هم جنس بودن کاال و 

مکیل یا موزون بودن به عنوان دو شرط تحقق ربا 

ق قشده است. در تحریرالوسیله نیز برای تحتأکید 

کید شده و شرط دو شرط تأربای معاملی بر همین 

داند. تحقق ربای قرضی را فقط، شرط ربا می

در  (.64، 3، 1401؛ خمینی، 114، 1410)خویی، 

نهایۀ االحکام نیز آمده است که ربای معاملی فقط 
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آید و در غیر آن دو ای و موزون میدر اشیاء پیمانه

 .(375 ،1363)طوسی،  آیدنمی
 

 . پیشینه ربا5-2

ی ربا در مدینه و همچنین به پیشینهدر این قسمت 

ای قرون وسطی و مسیحیت به اجمال اشاره

 خواهیم داشت.
 

 . رباخواري در مدینه5-2-1

در مدینه نیز رباخواری به حدّی وجود داشت که، 

های ی آن، صاحب ثروتافراد زیادی در نتیجه

کالنی شده بودند. این رباخواری به یهود اختصاص 

نداشت. نصارا و اعراب هم به آن عادت داشتند و 

از قرارداد صلحی که پیغمبر )ص( این معنا به خوبی 

شود، زیرا در آن با مسیحیان نجران بست معلوم می

 .(76 ،1412)بالذری،  است قرارداد چنین آمده

ها ن، آرسیدندنمی البته هیچ یک، به پای یهودیان

 ترتوانسته بودند از طریق ربا ثروت، و از همه مهم

ها های زیادی را مالک شوند. این گروگانگروگان

مربوط به کسانی بود که نتوانسته بودند دین خود 

را ادا نمایند. این افراد، حتّی از فرزندان و زنان مردم 

ها را به گذشتند و در صورت لزوم آنهم نمی

داشتند و طبیعی بود، در صورتی ان نگاه میگروگ

شد، گیرنده، از پرداخت دین خود، عاجز میکه وام

ده ـدهنه مالکیت وامـهای انسانی او بگروگان

در کتب تاریخی از انواع و اقسام معامالت  آمد.درمی

جاهلیت قبل از اسالم، گزارش شده است ربوی در 

ها به آنکه در این مختصر مجالی برای پرداختن 

 .(91-93، 1363، )اجتهادی نیست

 خواري در دوران قرون وسطی. ربا5-2-2

در قرون وسطی پرداخت بهره، بابت وام، 

شد و دریافت ربا به موجب نامیده می« رباخواری»

آن قدغن شده بود و این ممنوعیت تا قرن سیزده 

که کلیسا حاکم بود، جریان داشت و در پایان قرن 

متعدّدی باعث شد که نفوذ سیزدهم، عوامل 

ه طلبان باصالح کلیسای ارتدکس تضعیف شود.

با اخذ بهره موافقت « تزوینگل»و « لوتر»رهبری 

کردند و با کاهش نفوذ کلیسا، قرض دادن با بهره، 

در  1545در انگلیس در سال  قابل قبول گردید.

سلطنت هنری هشتم، ممنوعیت ربا برداشته زمان 

به جای « بهره»ی بود که کلمهشد و در همین دوره 

 .(14، 1377)قریشی، به کار رفت « ربا»

های تحریم در واقع با شروع رنسانس در اروپا، پایه

ربا، سست و ضعیف گردید، چراکه تحواّلت صنعتی 

و تجاری مستلزم تأمین مالی فراوانی بود که حد و 

شناخت و لغو ممنوعیت ربا مرز و قید و شرط نمی

، سرایت کرد و جهانگیر شد و این به همه عالم

)ص( بیش از پیش مصداق کرد که:  سخن پیامبر

زمانی بر مردم خواهد رسید که هیچکس از 

 ماند و اگر هم ربا نخورد، گرد ونمیرباخواری سالم 

)ری شهری، غبار آن به او اصابت خواهد کرد 

1416 ،2 ،118). 

 اهلل مکارم شیرازی در کتاب ربا و بانکداریآیت

ن ـا در اسالم چنیـرمت ربـورد حـم اسالمی در

تحریم ربا از مسائل مهم اسالمی است : »فرمایدمی

ای در آیات و روایات دارد. بسیاری و بازتاب گسترده

د انزرگ هنگامی که وارد این مبحث شدهاز فقهای ب

گانه )قرآن، حدیث و اجماع( تنها به دالیل سه
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با  شکیم ربا را بیاند در حالی که تحربسنده کرده

توان اثبات کرد. بنابراین ادله دلیل عقلی نیز می

اجماع و دلیل عقل( بر تحریم  قرآن، سنّت،اربعه )

« دهدو اهمیت این گناه بزرگ گواهی می خواریربا

 .(9 ،1376)مکارم شیرازی، 

تدریجی بودن تحریم ربا و اعالم شدّت تحریم و 

 بیانگر این واقعیتین خطاب اکثر آیات ربا به مومن

الم در جاهلیت به خواری در صدر اساست که ربا

، مورخین موارد متعدّدی از وفور رواج داشت. لذا

اند معامالت ربوی را در جاهلیت ذکر کردهانواع 

اکل ربا اجماع است میان  معنای( 1362)طبری، 

با( هر گونه اکل ربا )خوردن رمفسّرین که مراد از 

 .(75 ،7، 1420رازی،  )فخرتصرّف مال ربوی است 

در تفسیر انوار درخشان آمده است که هرگز کسی 

با خدا و رسول  ای )جنگاز چنین صحنه مبارزه

رهایی نخواهد یافت و بدست خود و افراد خدا( 

های خود خواهد رسید. اجتماع به کیفر جنایت

 (375 ،1380)حسینی همدانی، 

گوید: محاربه با خدا به فسیر المراغی میصاحب ت

خضوع در مقابل قوانین  این معناست که عدم

شرعی به معنای خروج از آن است و چنین کسانی 

 .(67 ،1419)مراغی،  انداز اسالم خارج شده

تفسیر البغوی نیز ستمگر بودن را به معنای اخذ 

زیادی )ربا( و مورد ستم واقع شدن را به معنای 

 (.1366)بغوی،  دانداصل سرمایه می کاهش در

مرحوم طباطبائی )ره( نیز در تفسیر المیزان، نوشته 

است: با گرفتن ربا ستم نکنید و با تعرّض به اصل 

مال، مورد ظلم واقع نشوید، چرا که گرفتن اصل 

، 3، 1417)طباطبایی،  دهندگان استحق واممال 

( یک درهم ربا، از هفتاد بار زنای با ( )گناه423

شدیدتر است. این روایات بقدری زیاد است محرم، 

، 1406 مجلسی،)که شاید به سر حدّ تواتر برسد 

272.) 
 

 . ربا در منابع فقهی5-3

در این قسمت به بررسی ربا در پرتو منابع فقهی 

اعم از قرآن کریم، سنت، اجماع و عقل خواهیم 

 پرداخت.
 

 . ربا در قرآن 5-3-1

ی ربا سخن به در هشت آیه از آیات قرآن درباره

میان آمده است. ابتدا الزم است آیات مذکور را به 

ر ی روان آنها یادآواند با ترجمهترتیبی که نازل شده

شویم. و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال الناس فال 

یربوا عنداهلل و ما آتیتم من زکوة تریدون وجه اهلل 

(. مالی که به ربا 39فاولئک هم المضعفون )روم/

بین( ممکن است زیاد دهید )از نظر افراد کوتهمی

گردد؛ امّا در پیشگاه خداوند، چیزی بر آن افزوده 

 نخواهد شد.

و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال النّاس 

بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذاباً الیماً 

از عادات زشت یهود این بود که  ( یکی161)نساء/

که از آن نهی شده بودند و  گرفتند، در حالیربا می

خوردند، ما برای کافران عذابی اموال مردم را می

 ایم.دردناک فراهم ساخته

یا ایها الذین آمنوا ال تاکلوا الربوا اضعافاً مضاعفۀً 

واتقوا اهلل لعلّکم تفلحون و اتقوا النار التی اعدّت 

ای  م ترحمون.للکافرین و اطیعواهلل و الرسول لعلک
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( را چند برابر نخورید؛ گروه مومنان، ربا )و سود پول

تقوای الهی داشته باشید تا رستگار شوید. از آتشی 

که برای کافران آماده شده بپرهیزید و خدا و 

فرستاده او را اطاعت کنید تا مشمول رحمت شوید. 

 (130-132)عمران/

لون الربا ال یقومون اال کما یقول الذی الذین یاک

یتخبطه الشیطان من المس ذالک بانهم قالوا انما 

البیع مثل الربا و احل اهلل البیع و حرم الربا فمن 

جائه موعظۀ من ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی 

اهلل و من عاد فاولئک اصحاب  النار هم فیها خالدون 

ند خیز ورند به پا نمخ( کسانی که ربا می275)بقره/

مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان دیوانه و 

تواند تعادل خود را حفظ آشفته حال شده و نمی

کند، این به خاطر آن است که گفتند: بیع هم مانند 

بیع را حالل و ربا را  رباست در حالی که خداوند

 او برسد و است. اگر کسی اندرز الهی به حرام کرده

اری( خودداری کند، سودهایی که در خواز )ربا

سابق )قبل از نزول حکم تحریم( بدست آمده مال 

اوست )و خدا، گذشته او را خواهد بخشید( و عاقبت 

کار او با خدای مهربان باشد. امّا کسانی که باز 

گردند )و مجدداً مرتکب این گناه شوند( اهل آتش 

 مانند.خواهند بود و همیشه در آن می

الربا و یربی الصدقات واهلل الیحب کل  یمحق اهلل

کند و (. خداوند ربا را نابود می276کفار اثیم )بقره/

دهد و خداوند هیچ انسان صدقات را افزایش می

 ناسپاس گناهکار را دوست ندارد.

یا ایها الذین آمنوا اتّقوا اهلل و ذروا ما بقی من الربا 

مان که ای (. ای کسانی278ان کنتم مومنین )بقره/

اید تقوی پیشه کنید و آنچه از )مطالبات( ربا آورده

 باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید.

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اهلل و رسوله فان تبتم 

قلکم رئوس اموالکم ال تظلمون و ال تظلمون 

(. اگر چنین نکنید )یعنی تحریم ربا را 279)بقره/

و رسول او به جنگ اجرا نکنید( بدانید که با خدا 

اید و اگر توبه کنید، اصل سرمایه از آن برخاسته

اید و نه تن به شماست، در این حال نه ستم کرده

 اید.ستم داده

و إن کان ذو عسرة فنظرة الی تصدقوا خیر لکم ان 

قدرت (. اگر )بدهکار( 280کنتم تعلمون )بقرة/

ی ای، او را تا هنگام توانپرداخت اصل سرمایه را ندارد

مهلت دهید )در صورتی که به راستی قدرت 

پرداخت ندارد( اگر )منافع این کار را( بدانید، بهتر 

 است آن را ببخشید.
 

 . حکم ربا از دیدگاه سنّت5-3-2

سنت دومین منبع از منابع تشریع بعد از قرآن 

است. روایات شیعه و سنّی بر حرمت ربا داللت 

خصوصاً در کتب شیعه گونه روایات دارند. تعداد این

بسیار زیاد است، به عنوان مثال: فقط در وسائل 

الشیعه در ابواب ربا و صرف، بیش از سیصد روایت، 

ذکر شده است که در ذیل به تعدادی از آنها داللت 

 کنیم: بر حرمت ربا دارد؛ اشاره می

 یا علی دِرهَم»رم )ص( به علی )ع( فرمود: پیغمبر اک

)حرّعاملی، اهللِ مِن سَبعینَ زَنیه....، رِباً اَعظَمُ عِندَ

یک درهم از ربا از نظر گناه و  ( ای علی1403

 معصیت بدتر از هفتاد بار زناست.
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با اشد من سبعین امام صادق )ع( فرمود: درهم رِ

( )گناه( یک 1403)حرّعاملی، محرم زینه کله بذات 

هفتاد بار زنای با محرم، شدیدتر است. درهم ربا، از 

ست که شاید به سر حدّ روایات بقدری زیاد ا این

 .(272 ،1406)مجلسی،  تواتر برسد

 شده است این تعبیر در روایات متعدد دیگری وارد

ولی با اعداد و ارقام مختلف در بعضی از روایات 

ار و در ب 3بار و در روایت دیگر معادل  33معادل 

بار و در بعضی معادل یک بار عمل  20بعضی معادل 

 منافی عفّت شمرده شده است.

آید که چرا عددها در در اینجا این سوال پیش می

روایات مزبور تا این حد متفاوت است؟ در پاسخ این 

ی توان گفت که رباها مختلف است. همهسوال می

انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولی بعضی از 

باشد و این تفاوت اعداد، تر میبعضی بدتر و زشت

ط به تفاوت انواع رباست، مثالً ربای اضعاف مربو

مضاعف با ربای معمولی متفاوت است و قبح و 

( فرمود: ت. امام باقر )عزشتی آنها یکسان نیس

(. 1403)حرّعاملی،  اخبث المکاسب کسب الربا

 .آمد رباستها، کسب و درترین شغلخبیث

)ص( هم نقل شده که  شبیه همین روایات از پیامبر

کسب رباست. شر المکاسب فرمود: بدترین مکاسب، 

از امام صادق )ع(  (.1403)حرّعاملی،  کسب الربا

تا مردم خداوند ربا را حرام کرد ه فرمود: نقل شده ک

از ( 1403)حرّعاملی، از کارهای نیک امتناع نکنند. 

 پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمودند:

قیامت به  باشد، خداوند در روزکسی که رباخوار 

اندازه ربایی که خورده شکمش را از آتش جهنم پر 

دقه و بخشش و کند و سایر اعمال او را )صمی

 رد لعنت خدا وکند و پیوسته مو... قبول نمیانفاق

 (.1403)حرّعاملی،  بودفرشتگان خواهد 

مومنان )ع( نقل کرد که امام صادق )ع( از امیر

تبه و شاهداه فیه الربا و موکله و کاآکل »فرمود: 

 دهد و کسیخوار، و کسی که ربا مییعنی ربا« سواء

که وکیل به گرفتن رباست و کسی که قرارداد ربا 

نویسد و شاهدان همگی در گناه برابرند. در را می

روایت دیگری نقل شده که خداوند بر همه آنها 

فرستد. در کتب اهل سنّت هم روایات لعنت می

 کند.عدّدی وجود دارد که داللت بر حرمت ربا میمت

)ص( آمده است:  در کنز االعمال از قول پیامبر

دهد و او که یعنی آن که پول را قرض ربوی می

کند در گناه مساوی هستند ربوی قبول میقرض 

 1405)هندی، « االخذو المعطی سواء فی الربا»

110.)  

االحوص در سنن ابن ماجه آمده است: روی عمر 

( فی حجۀ عن ابیه قال: سمعت رسول اهلل )ص

... ان دماء کم و اموالکم و الوداع: یا ایها النّاس

ضکم علیکم حرام اال و ان کل ربا من ربا اعرا

الجاهلیۀ لکم رووس اموالکم ال تظلمون و تُظلمون. 

 (128 ،1418، قزوینی)

پدرش روایت کرده که گفته از پیامبر  عمر احوص از

حج الوداع شنیدم که فرمود: ای مردم  )ص( در

ها، اموال و اعراض شما بر یکدیگر حرام است. خون

آگاه باشید انواع ربا مانند ربای جاهلیت کان لم 

شود و آنچه به شما تعلق دارد فقط یکن اعالم می

هایتان است و با گرفتن اصل سرمایه اصل سرمایه

ع اق)بدون اضافی( نه ستم کنید و نه مورد ستم و

 شوید.
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از روایات شیعه و سنّی به دست خالصه آن که 

آید که ربا به طور کلی در اسالم حرام است و می

شدّت بیان روایات مانند شدّت بیان قرآن که آن را 

داند، داللت بر حرمت مطلق و محاربه با خدا می

 ابدی آن دارد.
 

 . حکم ربا از دیدگاه عقل5-3-3

ربا از دیدگاه عقل به  فقها و مفسرین درباره حرمت

اند. شاید یکی از علل این طور مستقل بحث نکرده

بود که به علت بداهت آن در قرآن و سنّت نیازی 

به طرح این مسئله از دیدگاه عقل به طور مستقل 

ه اند کاند؛ امّا به طور اجمالی بعضاً گفتهدیدهنمی

حرام است بعضی از فقها در کتب ربا از دیدگاه عقل 

به حرمت ربا با دالیل عقل استدالل ی خود فقه

شهید اوّل  .(155، 1376زی، )مکارم شیرا اندکرده

داند دلیل حرمت ربا را عالوه بر نصّ، اجماع می

 .(293 ،1410)شهید اوّل، 

مقدّس اردبیلی )ره( نیز در شرح مجمع الفائده، 

اجماع را به عنوان یکی از دالئل تحریم ربا در اسالم 

توجه  عدم .(451 ،1379)مقدس اردبیلی،  داندمی

به قصد و نیّت، که در واقع روح معامله و شرط 

رغم آنکه قصد و نیّت، اصلی صحّت معامله است علی

شرط اصلی معامله است )االعمال بالنیّات(، ظواهر 

دهد، که در بیشتر موارد هدف امر اینگونه نشان می

اصلی مشتری استفاده از تسهیالت، و هدف اصلی 

کارگزاران بانک اطمینان از بازدهی چند درصد، 

میان روح قضیّه چندان  باشد و در اینمیبنام سود 

 .(189 ،1373)بختیاری،  مطرح نیست

شرط هر نوع زیاده در قرارداد قرض ربا ممنوع است. 

انعی برای پرداخت اضافه، ولی در عین حال و م

کننده، بدون آنکه وجود ندارد. بطوری که، قرض

تواند به هدف قدردانی و یا خود را متعهد بداند می

تشویق وی چیزی اضافه بر مقداری که قرض کرده 

بپردازد، و این نکته نه تنها جایز بلکه مستحب به او 

 (1، 1381)خمینی، باشد نیز می
 

 دیدگاه اجماع. حکم ربا از 5-3-4

تحریم ربا از نظر علمای شیعه، بلکه جمیع علماء 

اند اسالم مسلم است و نه تنها آن را حرام دانسته

اند، و این حکم را جزء بلکه منکر آن را مرتد خوانده

 یاند. بنابراین اگر کسضروریات دین اسالم شمرده

، منکر آن شود از با علم به ضروری بودن حرمت ربا

 مسلمین جهان خارج است.ی زمره

 یکی از یاران امام صادق»خوانیم: در حدیثی می

)ع( خبر رسید که  گوید: به امام صادق)ع( می

کند و از روی انکار و استهزاء مردی رباخواری می

-اولین شیری که مادر به نوزادش می« )لبا»ربا را 

نامد. حضرت صادق ی حیات اوست( میدهد و مایه

: اگر خداوند مرا بر او مسلط کند و او ( فرمودند)ع

« در دسترس من قرار گیرد گردن او را خواهم زد

شهید اوّل )ره( دلیل حرمت ربا (. 1403حرّعاملی، )

، 1410)شهید اوّل،  داندرا عالوه بر نصّ، اجماع می

293). 

جواهر الکالم )ره( نیز مانند اکثر فقها صاحب 

سنّت( و اجماع  حرمت ربا را بر اساس نصّ )قرآن و

اردبیلی  مقدّس .(322، 23، 1374)نجفی،  داندمی

)ره( نیز در شرح مجمع الفائده، اجماع را به عنوان 
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 )مقدسداند یکی از دالئل تحریم ربا در اسالم می

کس که، هیچاین خالصه .(451، 1379اردبیلی، 

 منکر اجماع در حرمت ربا نیست.
 

 حدود ربا. 5-4

است مجمع البیان از قول ابن عباس نقل شده در 

، 1374 ،)نجفی که ربا فقط در نسیه صادق است

کبیر آمده علت اینکه ابن  در تفسیر .(274 ،24

عباس قائل به این نظریه بوده است، این است که 

 دخورقرآن به خبر واحد تخصیص نمیبوده معتقد 

تحریر الوسیله آمده  در .(76، 7 ،1995 )طبرسی،

در  بلکهاست: اقوی عدم اختصاص ربا به بیع است، 

 آیدمانند صلح و مانند آن هم می سایر معامالت

 (.64، 3، 1386 )خمینی،

حرمت ربای  در تفسیر منهاج الصادقین آمده است:

اجماع است و در غیر نسیه هم ربا وارد نسیه مورد 

)انّما الربا  اال شود و حصر ربا در نسیه در روایت می

 به جهت مبالغه بوده نه چیز دیگر فی النسیه(، حصر

حدود ربا بین فقهاء و  در .(142 ،1344 )کاشانی،

اجماع وجود ندارد.  )ص( مفسّرین و صحابه پیامبر

در حالی که اکثریّت معتقدند ربا هم در نسیه است 

ای معتقدند که ربا فقط در و هم در نقد، ولی عدّه

به عبارت دیگر ربا در معامالت را قبول ، نسیه است

ندارند و دلیل آن روایتی است که ابن عباس از 

ال ربا االّ فی »روایت کرده است.  )ص( پیامبر

 (134 ،1982)مغنیۀ،  «النسیه
 

 

 

ه ـهاي تجویز ربا و پاسخ ب. بررسی راه5-5

 هاآن

برخی از متفکرین اسالمی با گسترش تحوالت 

و با توجه به ضرورتی که برای  اقتصادی عصر حاضر

داری توسط برخی از وجود ربا در نظام سرمایه

اقتصاددانان مطرح شده است درصدد برآمدند تا به 

 هایی برای توجیه ربا بیابند.نحوی راه
 

 ي پایین. ربا با بهره5-5-1

التاکلوا الربا اضعافاً » ای با استناد به آیهعدّه

اند؛ ربایی که گفته( 130/عمران)آل« مضاعفۀ

توسط قرآن حرام اعالم شده است، ربای فاحش 

است یعنی جایی که بهره به دو برابر یا چند برابر 

اصل قرض برسد. ربا حرام است ولی اگر نرخ بهره 

ده رض گیرنهیچ فشاری به قکم باشد به طوری که 

 (.476، 1987 )نمر، تحمیل نشود، حرام نیست

« ظلمعدم ال»افراد به دلیل البته گفته شده که این 

گویند: خداوند ربا را به کنند و میهم استناد می

علت وجود ظلم حرام کرده است و روشن است که 

دهد که نرخ بهره باال باشد و ظلم موقعی روی می

کننده نتواند آن را پرداخت کند. امّا اگر نرخ قرض

بهره کم باشد بطوری که فرد با استفاده از قرض، 

ود ببرد، ستمی در کار ر از بهره قرض سبیشت

 (.476، 1987)نمر،  نخواهد بود

ثر به گفته اک« الربا»در « ال»اند: بعضی نیز گفته

است و اشاره به ربای معروف « ال معهود»مفسرین 

و معهود در زمان نزول آیه دارد و ربای معروف نزد 

عرب در آن زمان ربای مضاعف )فاحش( بود و 
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و خداوند همان را شناختند آن را نمیاعراب غیر از 

 (.477، 1987 )نمر، تحریم کرده است

آقای میثم موسایی، در کتاب تبین مفهوم و موضوع 

ربا از دیدگاه فقهی در پاسخ به موضوعات مطرح 

کند: بین ربای محرم )ربای شده چنین استدالل می

داری که مقدار فاحش( و نرخ بهره نظام سرمایه

اساس میزان بازدهی سرمایه تعیین کمی است و بر

شود و در آن هیچ ظلم و تحمیلی برگیرنده وام می

توان حکم یکی را بر نیست، فرق وجود دارد و نمی

ا هرسد این استداللدیگری تسرّی داد. بنظر می

ی مذکور هیچ کدام درست نباشد زیرا: اوّالً، آیه

مرحله نهایی حکم ربا نیست که بتوان در آن توقف 

ی انتقالی است و خداوند بعد از کرد، بلکه مرحله

آن، ربا را به صورت کلی تحریم نموده و فرمودند 

یعنی شرط توبه « وان تبتم فلکم رووس اموالکم»

از ربا این است که تنها اصل بدهی را بگیرد و زیاده 

 را هر چه باشد برگرداند.

صرفاً درباره نوع « اضعافاً مضاعفۀً » قیدرثانیاً: 

شد صادق باهایی که در شبه جزیره گرفته میر

ی انواع رباهایی که در عصر نیست، بلکه درباره

حاضر هم صورت می گیرد صادق است. زیرا ربا یک 

معامله بسیط نیست که با یک مرحله تمام شود 

عنی )ی گرددبلکه معامله مرکبی است که تکرار می

ه ک یا از ابتدا قرض و وام برای سالیان زیادی است

شود و یا پشت با روش نرخ بهره مرکب محاسبه می

سرهم بعد از سررسید مدت بهره بر اصل و فرع 

شود( و در نتیجه بهره هر قدر هم سابق گرفته می

کم باشد در نهایت به صورت فاحش و اضعافاً 

که گفته شد که به علت آید. امّا اینمضاعفۀ در می

ند این عدم ظلم بودن ربای کم حرام نیست مان

است بگوییم دزدی بزرگ، حرام است امّا دزدی 

کوچک حرام نیست. یا مثالً خوردن یک قطره 

شراب حرام نیست ولی خوردن یک لیوان که 

ها قابل مصداق شراب است حرام است. این استدالل

قبول نیست زیرا افراد را بر انجام گناهان بزرگ 

، بخشد. لذا برای اهمیت درجه این حرمتجرأت می

شارع مقدس، هم کم آن را و هم زیادش را حرام 

دار کرده است. به عالوه ربای کم، مفهومی کشش

است و کم و بزرگ بودنش نسبی است و معیار 

ندارد. بعالوه شواهد تاریخی، بیانگر این واقعیت 

است که در اقتصاد صدر اسالم فقط ربای مضاعف 

بطه را نبوده بلکه انواع مختلفی داشته است. امّا در

اره اش« الربا»در « ال» با استدالل سوّم، باید گفت

به ربای معهود بین اعراب در زمان صدر اسالم دارد. 

لیکن قرائن و شواهدی موجود است که عرب به 

« ربا»ه زیاد ـه کم باشد و چـچ« زیاده»ق ـمطل

گفت. خصوصاً اینکه ربا در سایر ادیان الهی هم می

طور نبود که مردم تنها  حرام بوده است و لذا این

ربای فاحش را بشناسند و اصوالً اصطالح نرخ بهره 

کم و زیاد و فرق گذاشتن بین آن دو، بعد از رواج 

داری وارد متون اسالمی شده است و نظام سرمایه

را ربا و حرام « زیاده»قبل از آن مسلمانان هر نوع 

 (.78، 1377، )موسایی دانستندمی

 

 هاي مصرفیي وام. بهره5-5-2

رام ـهای مصرفی حکسانی که ربا را فقط در وام

: الف( ربایی که در دانند دالیلی دارند از جملهمی

صدر اسالم توسط قرآن تحریم شد، اختصاص به ربا 
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های تولیدی و های مصرفی دارد و وامدر قرض

(؛ 1379)شیخ شلتوت، شود نمیتجاری را شامل 

تغییر کرده است. « قرض یا بهره»ب( ماهیت 

الم صدر اس« قرض با بهره»، نمی توان حکم بنابراین

 (.309، 1987 )نمر، را بر قرض با بهره امروز بار کرد

های تولیدی و تجاری امروزه یک ضرورت وام

هستند و موقع ضرورت و اضطرار، اقتصادی 

های تجاری و شوند؛ د( وجود واممحرمات مباح می

است و طبق قواعد تولیدی به مصلحت جامعه 

اصولی موقع تحقق مصلحت راجحه حرمت برداشته 

 (.272، 1379شیخ شلتوت، ) شودمی
 

 . تغییر موضوع قرض5-5-3

ای از علما معتقدند موضوع قرض یا بهره نسبت عده

به سابق و صدر اسالم تغییر کرده است. بنابراین، 

توان حکم ربا )قرضه با بهره سابق( را بر نمی

بانکی امروز جاری کرد. در این مورد گفته عملیات 

شده است: شرایط اقتصادی که ربا در آن حرام بود، 

االن دگرگون شده است و این دگرگونی و تحولی، 

جوهری است و حکم ربا در عصر حاضر سزاوار است 

که با حکم آن در زمان گذشته تفاوت داشته باشد. 

 هرههای با بکه، در سابق ماهیت قرضتوضیح این

به این صورت بود که، اواّلً این افراد نیازمند و 

دار ـراغ افراد غنی و پولـه سـه بـمحتاج بودند ک

کردند، ثانیاً افراد رفتند و تقاضای قرض میمی

اضطرار و حاجت شخصی نیازمند  پولدار از

گرفتند و در کردند و از او ربا میاستفاده میسوء

ن به قبول آن واقع فرد محتاج از روی ناچاری ت

داد و این همان قساوتی بود که به خاطر آن می

اسالم ربا را تحریم کرد. امّا در عملیات بانکی امروز 

مسئله کامالً تغییر کرده به این صورت که، اواّلً، 

ند، کبانک به خاطر نیاز از کسی تقاضای پول نمی

بله این صاحبان پول هستند که طبق مصالحشان 

خواهند پول آنان را هم ودیعه و می روندبه بانک می

بگیرد. ثانیاً: این صاحب پول نیست که به گیرنده 

)بانک( شرط زیاده و ربا کند، بلکه برعکس این 

بانک است که طبق محاسبات دقیق و با رعایت 

ای را به صاحب پول پیشنهاد مصالح بانک، نرخ بهره

گیرد، و کند و در صورت رضایت پول او را میمی

شود )چون این معامله نه ظلمی به بانک می در

 کند( و نه به صاحببانک که بر ضرر خود کاری نمی

پول که عالوه بر اصل مالش مقداری زیاده گرفته 

است. پس در نظام بانکی )بهره بانکی( دیگر چنین 

نیست که گیرنده پول از روی احتیاج پولی بگیرد و 

دهد. پس از روی ناچاری تن به قبول شرط زیاده 

موضوع کامالً عوض شده است و الزم است که حکم 

)حرمت( هم تغییر نماید. این عدّه فروش اوراق 

قرضه دولتی و خصوصی و تعیین بهره معینی برای 

آن اوراق را هم طبق همین استدالل حالل و غیر 

دانند و معتقدند ماهیت اوراق قرضه، شبیه ربوی می

ی ربوی صدر هامعامالت بانکی است و با قرض

اسالم اختالف ماهوی دارد. پس نه بهره بانکی و نه 

بهره اوراق قرضه هیچ یک مشمول ربای محرم 

 (.309، 1987 )نمر، ریم نخواهد بودتوسط قرآن ک

در جواب باید گفت: اگر اوضاع اقتصادی صدر اسالم 

خصوصاً مکه را مورد مطالعه دقیق قرار دهیم، 

هیچ تغییر ماهوی ها خواهیم دید که ماهیت قرض

نکرده است. همان طوری که گذشت در صدر اسالم 
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ها از روی نیاز و احتیاج نبود، بلکه ی قرضهمه

مقدار زیادی از آنها بین پولداران عرب و تجار قریش 

ه بعضی از ـه این صورت کـگرفت بانجام می

باس بن عبدالمطلب، داران عرب )مثل عسرمایه

را در اختیار تجار عرب  ...( پولشانخالد، خدیجه و

دادند تا آنان با استفاده از آن پول به تجارت قرار می

و کسب درآمد بپردازند و مشکل واگذاری پول 

گاهی به صورت عقد مضاربه و گاهی به صورت 

قرض ربوی بود و طبیعی است که در چنین 

ر اموقعیتی تاجر به خاطر احتیاج و نیاز سراغ پولد

استفاده از اضطرار ه جهت سوءنرفته و پولدار هم ب

او شرط زیاده نکرده است و او هم از باب ناچاری 

داده، بلکه مثل عملیات بانکی و تن به قبول نمی

اوراق قرضه امروز، این صاحبان پول بودند که دنبال 

گشتند )همان طوری که از تجار امین و ماهر می

)ص( قبل از بعثت پیداست که  داستان پیامبر

وطالب به او گفت: خدیجه زن ثروتمندی عمویش اب

گردد تا پول در اختیار است و دنبال افراد امین می

آنان بگذارد وقتی پیامبر )ص( پیش خدیجه رفت، 

خدیجه از تصمیم او خوشحال شد و حتی طبق 

 ها خدیجه خود کسی را دنبال پیامبربرخی نقل

)ص( فرستاد( و ثانیاً این تجار بودند که براساس 

ای را ادهـشان زیهـن سالـات چندیـبیجرـت

کردند و یا حداقل در زیاده پیشنهاد هاد میـپیشن

کردند و مجبور شده از طرف صاحب مال فکر می

به قبول هم نبودند. اسالم همین قرض با این 

ماهیت را تحریم نمود و گفت: صورت معامله باید 

به شکل مضاربه باشد نه قرض ربوی، پس هیچ 

ها رخ نداده است. تغییر در ماهیت قرض تغییری در

 اصل ماهیت پولی است. 
 

 هاي اقتصاد. ربا و ضرورت5-5-4

ی بانکی و ربا راه ای از علما در تجویز بهرهعده

گویند: جزء مسلمات فقه اند و میدیگری پیموده

است که در موقع ضرر و مشقّت طبق قاعده اصولی، 

احکام اسالمی الضرورات تبیح المحظورات، در 

رآن ـداوند در قـکند، چرا که ختخفیف پیدا می

فرماید: )فمن اضطُر غیر باغ و ال عاد فال اثم علیه می

ان اهلل غفور رحیم، هر آن کس که مجبور شود که 

ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست خداوند 

بخشنده و مهربان است(. در جای دیگر می فرمایند: 

 ال یکلف اهلل»و « فی الدین من حرجما جعل علیکم 

خداوند هیچ کس را بر بیش از « »نفساً اال وسعها

 «.کندتوانایش تکلیف نمی

طبق همین قاعده فقها از همان صدر اسالم فتوی 

اند، اگر فرد محتاجی نیازش به شکلی بود که داده

شود، جایز به غیر از راه قرضی ربوی برآورده نمی

قرض با بهره کند و امروزه به است اقدام به گرفتن 

 یخاطر گسترش روابط تجاری و تولیدی مسئله

نیاز و حاجت از حد شخصی فراتر رفته است به 

طوری که اگر کشاورزی بخواهد زمینی را آباد کرده 

و به امر کشاورزی بپردازد، احتیاج به وام و اعتبار 

بانکی دارد و به غیر راه بهره راهی برای به دست 

نیست. وضعیت صنعتگران و تجّار هم به  آوردنش

همین شکل است. پس اگر ما به خاطر تحریم ربا 

کشاورزان، صنعتگران و تجّار را از گرفتن وام و 

پرداختن به تولید و تجارت بازداریم، نه تنها زندگی 



 45 / فخری دمشقیه و همکاران                                             حیل ربا در معامالت از منظر فقه امامیه با رویکردی بر ...

 
 

شود، بلکه اقتصاد خود آنان دچار عسر و حرج می

و  کشانیمکشور را هم مختل کرده و به رکود می

 مینشود که مسلمانان حتی در تأنتیجه این می

مایحتاج روزمرّه زندگیشان نیازمند کشورهای 

بیگانه شوند و روشن است که هیچ وقت خداوند 

توان ادّعا چنین وضعیتی را دوست ندارد. پس می

کرد در عصر حاضر به خاطر وجود ضرورت 

اقتصادی، ربا مباح است، همان طوری که در مواقع 

ر و ضرورت دیگر محرمات )مثل خوردن اضطرا

شود. در جواب ...( حالل مینگاه به نامحرم و شراب،

باید گفت: درست است که در مواقع ضرر و مشقت 

 کنند، لیکن معنایاحکام اسالمی تخفیف پیدا می

نیست که در هر ضرورت و گرفتاری  این حرف این

 ماحکام اسالم را کنار بگذاریم ولو منشاء آن ضرر وه

، بلکه تخفیف در احکام اصول و و خیال بوده باشد

 ارد که بایستی به آنها توجه داشتمبادی د

 .(113 ،1999)عبدالهادی، 

ابتدا باید مقدار ضرر و مشقّت مالحظه شود.  -الف

توان احکام شرعی را چون برای هر مشقتی نمی

کنار گذاشت. برای مثال وضو در زمستان، روزه در 

مسافرت برای حج همه توأم با سختی و  تابستان،

مشقّت است لیکن این سختی آن قدر نیست که 

بخاطر آنها تکالیف ساقط شود، بلکه برای سقوط 

تکلیف الزم است که شخص مریض شود یا از 

دشمنی بترسد یا ظالمی او را مجبور کند یا چنان 

عارف متشد که نتواند، یا یک گرفتاری غیرفقیر با

نقص عضوی پیدا کند و امثال اینها،  داشته باشد یا

در این موارد شرع در احکامش نسبت به آن شخص 

تخفیف در حکم بایستی به  -دهد. بتخفیف می

ز تواند نشسته نمامقدار ضرورت باشد، کسی که می

بخواند، حق ندارد خوابیده بخواند و کسی که با چند 

تواند سیر تواند زنده بماند نمیجرعه شراب می

ب بخورد. پزشکی که در معالجه مجبور به نگاه شرا

کردن به زن نامحرم است، تنها آن مقداری که در 

مواقع  در -ج تواند نگاه کند.مداوا الزم است می

ضرر حق نداریم راهی را انتخاب کنیم که از جهت 

ر به ـشتر از آن باشد، یا اگضرر مثل آن یا بی

یری ایم حق نداریم تدبای گرفتار شدهمفسده

بیندیشیم که مفسدهاش بیشتر از حالت قبل است. 

خالصه تخفیف در حکم شرعی بایستی در کم 

به مجرد رفع ضرر و  -د کردن ضرر و مفسده باشد.

 رود.مشقّت، تخفیف در حکم شرعی هم از بین می

 گردد.مثالً به مجرد سالمت، تیمم باطل می
 

عدم آشنایی و آگاهی كافی طرفین . 5-5-5

به شرایط  )كارگزاران و مراجعان( معامله

 معامله در بانکداري جدید

عدم اطالع مشتریان و کار گزاران بانک از محتوّیات 

توان موجب بطالن کنند، میاوراقی که امضاء می

وشن است تا ر معامله و حرام بودن آن گردد.

، علم نداشته باشند قصد شخص، به شرایط معامله

امله نیاید، معامله باطل آید و تا قصد معمعامله نمی

 شودای که باطل شد، بدتر از ربا میمعاملهاست و 

عقود اسالمی و  تعدّد .(88 ،1371، )مصباحی

پیچیده بودن شرایط عقد بر مشکل مذکور دامن 

 زده است.
 

 

 



 1400                                                       1400مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره سوم، پاییز / فصلنامه 46

 هاصوري عمل كردن بسیاري از بانك. 5-5-6

ها صوری هستند. به بسیاری از معامالت در بانک

مثال، با استفاده از عقد جعاله، جهت تعمیر عنوان 

شود. و حال آنکه بانک، تسهیالتی داده می مسکن،

کننده پول که عامل جعاله است، تنها به مراجعه

ی پول، مسکن داشته دهد، بدون اینکه گیرندهمی

نیازی به تعمیر ندارد، یا اگر نیاز  باشد، یا اگر دارد،

مصرف دیگری به  را برای به تعمیر دارد، پول آن

در مشارکت مالی و فروش اقساطی  اندازد.کار می

 گذاری واقعی نیست، هدفمسکن، معموالً قیمت

دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد 

 گرددنظر است و قیمت براساس آن تعیین می

از  و .(70 ،1377، موسویان؛ 90 ،1371، )مصباحی

های آنجائی که کار اصلی بانک، انجام فعالیت

گذاری نیست و این کار از اقتصادی و سرمایه

ی تخصّص آنها خارج است، لذا امکان نظارت حیطه

ها وجود ندارد. دقیق بر اجرای مفاد عقود برای بانک

رداخت وام فقط ـاری شدن عقد و پها از جبانک

 این مسئله پرداخت آن باشد.تواند به فکر بازمی

شود که بسیاری از معامالت و عقود در باعث می

ها حالت صوری پیدا کند. اگر این قضیه را بانک

قبول کنیم به ناچار باید بپذیریم که در عملیات 

 .شودها، دریافت و پرداخت، ربا واقع میفعلی بانک
 

 ي تأخیر تأدیّه. مشکل اخذ جریمه5-5-7

 ،در پرداخت مطالباتست برای تأخیر بانک ناگزیر ا

ی تسهیالت اعتباری ای وضع، و از گیرندهجریمه

در یافت نماید. این امر شبهه ربوی بودن را از 

ای کند، که عدهدیدگاه شرعی به ذهن متبادر می

دانند و برخی دریافت را مجاز می از فقها دریافت آن

عدم توجه به  قاعده الضررنمایند. را تجویز نمی آن

شود امکان خرید پول در گذر زمان، باعث میقدرت 

ظلم و انظالم قطعی گردد و این به دلیل دائمی 

با تمسّک به اصل الضرر،  باشد.بودن تورّم می

جبران ضرر و زیان طرفین مبادله و در بحث حاضر، 

ای دهنده، واجب و ضروری است و این مسئلهقرض

 ر،صداست که برخی از فقهای معاصر، نظیر آیت ا... 

ت رازی و آیمکارم شی آیت ا... شهید بهشتی، آیت ا...

... بطور کلّی در همه مبادالت ا... موسوی بجنوردی و

مثالً  و برخی از فقها در برخی از مبادالت خاص

-126 ،1377، )موسایی به آن توجه کردندمهریه، 

103.) 
 

. مبانی تحریم حیل ربا در اندیشه امام 5-6

 خمینی )ره(

قبل مشاهده شد که بنا به برخی دالیل، در قسمت 

کارهایی برای تجویز ربا ارائه شده بود که این راه

کارها عمالً به صورت ضمنی حیل ربا را بدون راه

طور که در تحلیل کنند. اما هماناشکال قلمداد می

کدام از مبانی مزبور موارد فوق بیان کردیم، هیچ

ا ا حیل ربا رتوانست به واقع توسل به ربا و ینمی

تجویز نماید. در ادامه به بررسی مبانی که در 

توان ها نمیاساس آن اندیشه امام خمینی )ره( بر

 جواز ربا یا حیل ربا را صادر کنیم، خواهیم پرداخت.
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  ربا، بدترین نوع استثمار. 5-6-1

اصل بهره از پول یک امری است بسیار خالف 

ولی آنجا ـپ انصاف و خالف انسانیت که یک

اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک گذاشته

انواع استثمار همین  چیزی در آورند. بدترین

رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در 

بزاید، بهره بردارد. در اسالم، این  مقابل هیچ، این

البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی 

دانند، این فرارها هم صحیح جایز می هابعضی که

هایی راه نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک

ح نیست ـها هم صحیـگفته شده است، لکن آن

هیچ وجه در  برداری از این نقود و از پول بهبهره

اسالم جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک 

کار  باشد که بهره در اسالمی که مبنایش بر این

نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی 

اسالم، هر دو، که امید است که  است به جامعه و به

ی این بانک ها به واسطهاحتیاج مردم از سایر بانک

و مردم توجه بکنند به این بانک که  سلب بشود

اسالمی است، مبنایش اسالم است، اسالمی است 

استثمار نکند مردم را، ست که مبنایش بر این ا و

، )خمینی خودی نکندبرداری از انسان بیبهره

1368، 425). 
 

 اهمیت بازار در پشتیبانی از اسالم. 5-6-2

بازار باید مظهر تام اسالم و عدالت باشد. بازار باید 

دستورات اسالم  احتراز کند از چیزهایی که مخالف

چیزهایی که موافق است. و اقبال کند به آن 

بازار باید مُطهّر باشد.  دستورات اسالم است. از ربا

ها اشخاصی باشند که خدای اگر در بین بازاری

ها آنها را خورند، خود بازاریمی نخواسته ربا

نصیحت کنند. مبادا یک همچو مرضی توسعه پیدا 

خوری، ربا. و مملکت ما را به نابودی بکشد بکند

تباه  ها را از بین خواهد برد. مردم را خواهدبازار

کرد. مبادا خدای نخواسته در بین بازار یک همچو 

معاصی، خدا قرار داده  معصیت بزرگی که در رأس

و در حکم مقاتله با خدا  باالتر از زنااست و آن را 

 .(525 ،1368، )خمینی است باشد قرار داده
 

 گیرينتیجه. 6

ر مدرنیزم بکه حاکم شدن فضای پسترغم اینعلی

روابط افراد باعث پیچیده شدن روابط مزبور گشته 

وع، موض است؛ و از طرفی نیز، با در نظر گرفتن این

نیازهای افراد جامعه تغییر پیدا کرده است، اما 

توان به این بهانه، به این نتیجه برسیم که تمام نمی

اصول و قواعد مبنایی موجود نیاز به بازتعریف و 

چنان گذاشته شدن دارند. برخی از اصول آن کنار

با مبانی فطری زندگی انسان عجین هستند که به 

باشند. به ابدی میرسد دارای وصف نظر می

تعبیری، صرفاً برای یک زمان یا مکان خاص 

اند. ممنوعیت ربا به واسطه آثار طراحی و ارائه نشده

باشد که ادیان، سوء آن، از آن دسته مقرراتی می

های حقوقی مختلف مورد شناسایی مذاهب و نظام

 و تأکید قرار گرفته است.

اسالمی حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب 

و اجماع،  سنّت، کتاب، است و به وسیله عقل،

حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از 

ل نزو اسالم نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است.

شیوع معامالت ربوی در صدر  تدریجی آن داللت بر



 1400                                                       1400مطالعات فقه اقتصادی، سال سوم، شماره سوم، پاییز / فصلنامه 48

تعمیق در آیات مربوط به ربا داللت بر  اسالم دارد.

 ظلم ت ربا در اسالم،این مسئله دارد که مالک حرم

در میان ربای معاملی اختالف است.  و انظالم است.

ای آن را منحصر در هم جنس بودن و مکیل یا عدّه

و « خوراکی بودن»ای دانند و عدّهموزون بودن می

ای هیچ کنند. عدّهرا اضافه می« مسکوک بودن»

دانند یک از موارد مذکور را دارای خصوصیت نمی

ای که عدّه کنند.معدودات نیز جاری میو ربا را در 

گانه منحصر ربا را در اشیاء شش اند،مخالف قیاس

اقلیّتی  دهند.ای آن را تعمیم میکنند و عدّهمی

دانند و ربا )قرضی( را حرام می فقط ربای نسیه

معاملی را قبول ندارند و اکثریّت، ربا را هم در نقد 

ای ربای قرضی عدّه دانند.و هم در نسیه جاری می

حرام بلکه مکروه حرام و ربای معاملی را ذاتاً غیررا 

ای هر دو را دانند و عدّهو دوّمی را حریم اولی می

ذاتاً حرام ولی شدّت حرمت اولی را بیش از دوّمی 

اقلیتی ربا را فقط در کاالهای مشمول  دانند.می

دانند و اکثریّت، آن را منحصر در کاالهای زکات می

ای ربای معاملی را عدّه دانند.ل زکات نمیمشمو

ای آن را تعمیم دانند و عدّهفقط در بیع جاری می

در تحقیق حاضر به این نتیجه رسیدیم  دهند.می

که اواّلً ربای معاملی نه فقط در بیع بلکه در همه 

ثانیاً ربای معاملی محدود به  ؛مبادالت جاری است

ثالثاً ربای معاملی باشد. کاالهای مشمول زکات نمی

باشد و ذکر اشیاء گانه نمیمحدود به اشیای شش

گانه در روایات عامه به عنوان مثال بوده است. شش

رابعاً هم ربای قرضی و هم ربای معاملی حرام 

هستند. البته شدت تحریم ربای قرضی بیش از 

ربای معاملی است. خامساً ربای قرضی هم در امور 

داق دارد. سادساً ربای مصرفی و هم تجاری مص

باشد و مکیل معاملی محدود به مکیل و موزون نمی

و موزون بودن خصوصیّت ندارد، زیرا مالک حرمت 

 ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظالم است.
 

 . تقدیر و تشکر7

از تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این پژوهش 

 م.کنمساعدت و همکاری نمودند تقدیر و تشکر می
 

 . سهم نویسندگان8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع9

 در این پژوهش هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Background and Aim: With the prevalence of postmodernism on people-

to-people relationships and the complexity of these relationships, various 

strategies have been devised to evade regulation. One of these regulations 

is the prohibition of usury. The purpose of this study is to investigate 

strategies to escape from usury in the thought of Imam Khomeini. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and the 

research method is descriptive-analytical and the method of data 

collection is library and has been done by referring to documents, books 

and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have been 

observed. 

Results: The sanctity of usury is one of the tenets of jurisprudence in all 

Islamic religions and its sanctity can be proved by reason, Qur’an, 

tradition, and consensus. Even in pre-Islamic religions, usury has been 

banned. Its gradual decline indicates the prevalence of usurious 

transactions in the early days of Islam. 

Conclusion: According to the Qur'an, the criterion for the sanctity of 

usury is oppression and injustice. As a result, its absolute sanctity and 

ways to escape from it are also forbidden; In other words, simply creating 

a cover to escape the appearance of usury will not make the action 

permissible. 
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