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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ربا ودستگاه توزيع اسالمى•
ا دارد بهه حال كه تصوير كلى دستگاه توزيع در اسالم ترسيم شد، ج•

. در ايه  دسهتگاه اسه » ربا«اى مهم اشاره كنيم وآن جايگاه مسأله
در اسالم، از مسلّمات محسوب مى شود و همگهان از » ربا«حرم  

ههايى بهي  اي  امر آگاهى دارند، هر چنهد در محهدوده ى آن بحه 
.نظران وجود داردصاحب

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
:شودربا در فقه اسالمى به دو قسم تقسيم مى•
ه ى دو كاالى هم جنس بكه عبارت اس  از مبادله: رباى معاملى. 1•

. داى معادل باشهنصورت غير متساوى، هر چند از نظر ارزش مبادله
رنج درجه مانند فروش يك كيلوگرم برنج درجه يك به دو كيلوگرم ب

.دو
مبادلهه هپيمان يا وزنبه اعتقاد فقها، اي  ربا تنها در اجناسى كه به •

معاملهه ع ددو گردند، حرام اس  و در امهورى كهه بهه شهماره مى
.باشدشوند، جايز مىمى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
اى بهراى قهرض هرگاه در يك قرض، شرط بههره: رباى قرضى. 2•

.دهنده شود، اي  بهره را رباى قرضى گويند
ى، ايم كه حرم  رباى قرضهما در طى بح  هاى مفصّل ثاب  كرده•

ى خ ار  از جري ان، جا س رمايههر و اختصاص به عقد قرض ندارد 
(.356)سود دهى داشته باشد، ربا وحرام خواهد بود

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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«ربا و حيله هاي آن»
تعالیباسمه •
•

«ربا و حيله هاي آن»•
تهرانیمهدی هادوی •
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«ربا و حيله هاي آن»
ربا•
رق  از گذشته های دور امری شناخته شده و منزلتی بسان س« ربا»•

:دكتر عبدالرزاق سنهوری در اي  باره می گويد. داشته اس 
لهب، آشنايی داشته اند؛ و شاهد بر ايه  م « ربا»مصريان قديم با »•

راعنه قانونی اس  كه بوخوريس از پادشاهان سلسلۀ بيس  چهارم ف
وضع كرده و در آن، تجاوز مجمهو  سهود از اصهل سهرمايه را منهع 

د همچني  در قواني  بهابلی و آشهوری و در نهز« ربا»... نموده اس 
[1].«يونانيان قديم و روميان شناخته شده بوده اس 

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_edn1
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«ربا و حيله هاي آن»
در را مورد نکوهش قرار داده و« ربا»ارس و فيلسوف بزرگ يونان •

:موردش گفته اس 
ز آن پيشه رباخواری بحق زشتتري  كارهاس ؛ زيهرا سهودی كهه ا»•

حاصل می شود، از خود پول برمی خيزد نهه از چيهزی كهه پهول از 
يعنههی ]پهس ايه  نهو  سهوداگری ... بهرای آن سهاخته شهده اسه 

[2].«از همۀ انوا  غيرطبيعی تر اس [ رباخواری
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«ربا و حيله هاي آن»
ه ای را تاحد زيادی توسعه دادند آن را به گون« ربا»اديان الهی دايرۀ •

در معهامالت « ربها»در آيهي  يههود . حتمی و جازم تحريم نمودنهد
ر يهودی از غي« ربا»يهوديان با يکديگر تحريم شده؛ هر چند گرفت  

كهرده را ممنو « ربا»مسيحي  نيز . برايشان جايز شمرده شده اس 
:در انجيل لوقا می گويد. اس 

د؛ پس وقتی به كسانی كه از آنها انتظار جبران داريد قرض می دهي»•
رض كارهای خيهر كنيهد و قه... و لک !... چه فضيلتی برای شماس 

واب بدهيد بدون آن كه سودی از آن انتظار داشته باشهيد و آنگهاه ثه
[3].«شما فراوان خواهد بود
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«ربا و حيله هاي آن»
، [4]جزو ضروريات دي  محسوب می شهود« ربا»در اسالم حرم  •

به گونه ای كه هر كس آن را حالل بشمارد در زمهرۀ كفهار خواههد 
[5].بود

:در اسالم به دو قسم اصلی تقسيم می شود« ربا»•
.ربای معاملی-1•
[6].ربای قرضی-2•
•
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«ربا و حيله هاي آن»
ربای معاملی•
ه دو كاالی همجنس به صهورت غيرمسهاوی بها يکهديگر مبادلهاگر •

اههد خو« ربای معاملی»شوند، اي  معاله ربوی اس ؛ و چني  ربايی 
عبهارت اسه  از معاملهۀ يهك« ربای معاملی»به ديگر سخ ، . بود

رنج به شیء با مثل آن همراه با زيادی عينی، مانند فروش يك كيلو ب
رنج دو كيلو از آن، يا زيادی حکمی، مانند فروش نقدی، يك كيلو به

[7].به يك كيلو از آن به صورت نسيه

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_edn7


13

«ربا و حيله هاي آن»
نس اتحاد دو كاال در جه« ربای معاملی»، يکی از ويژگيهای بنابراي •

بر آن نام برنج يها گنهدم يها خرمها يها اس ، و هرچه در نظر عرف 
ت و انگور صدق كند و يك جنس محسوب شود، فروش آن به تفاو

ا خواهد بود؛ هرچند در ويژگيها و خواص به« ربای معاملی»تفاضل 
دم اعهال بهه يکديگر فرق داشته باشند، پس فروش گندم پس  به گن

[8].می باشد« ربای معاملی»صورت متفاوت و همراه با زيادی 
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«ربا و حيله هاي آن»
:دو سؤال مهم م رح اس « ربای معاملی»باب در •

ر به خريد و فروش اختصاص دارد يا ديگه« ربای معاملی»آيا –1•
؟معامالت را نيز شامل می شود

( آنچه به عدد معامله می شود)در معدودات « ربای معاملی»آيا -2•
حرام اس ؟
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«ربا و حيله هاي آن»
معاملی در معامالتربای •
ع در پاسخ به سؤال اول، برخی از فقها مانند محقهق حلّهی در شهراي•

« ربای معهاملی»، [10]، محقق سبزواری در كفايۀاألحکام[9]االسالم
ی دانسته اند؛ و در مقابهل، عهده ا( بيع)را منحصر در خريد و فروش 
انی در كتاب دروس و شهيد ث« صلح»ديگر مانند شهيد اول در بح  

و حضههرت امههام خمينههی در تحريههر [11]مسههالك و شههرح لمعههه
اي  اختصاص را انکار كرده و ربای معهاملی را در ههر [12]الوسيله

.معامله ای جاری دانسته اند
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«ربا و حيله هاي آن»
« ربهای معهاملی»داوری در اي  امر بايد به روايات مربوط بهه برای •

ی اي  روايات از جه  اي  بح  به دو گروه تقسهيم مه. مراجعه كرد
:شوند

را فقط در مورد خريد و فروش« ربای معاملی»آن رواياتی كه : اوّل•
بيههان كههرده انههد، ماننههد، روايهه  هشههام بهه  سههالم از امههام ( بيههع)

و رواي  محمدب  [14]و رواي  حلبی از آن حضرت[13]( )صادق
[15](. )قيس از امام باقر
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«ربا و حيله هاي آن»
را در « ربهای معهاملی»آن اخباری كه از اطالق برخوردارند و : دوم•

  ب  رواي  عبدالرحم: نو  خاصی از مبادله محصور نمی كنند، مانند
و [17]و رواي  أبی بصير از ايشان[16]( )أبی عبداهلل از امام صادق
[18].حدي  حلبی از آن جناب

ا اخبارِ دسهتۀ اوّل روايهات گهروه دوم ر: حال ممک  اس  گفته شود•
ههر تقييد كرده و به خريد و فروش اختصاص می دهند؛ زيرا حکهم

.م لق و مقيدی، حمل م لق بر مقيد اس 
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«ربا و حيله هاي آن»
ته از چني  سخنی برسبيل صواب نيس ؛ زيرا مفهاد ههردو دسهلک  •

د، در روايات در اينجا اثباتی اس  و م لق و مقيد اگهر چنهي  باشهن
. صورتی م لق بر مقيّد حمل می شود كه وحدت حکم احراز گهردد
در حالی كه خالف آن در اي  بح  محرز اس ؛ زيرا هر معاملهه ای 

تحريمهی« ربای معاملی»حکمی مخصوص به خود دارد و برای هر 
خريد خاص آن ثاب  اس ، نه اي  كه تنها يك حرم  باشد كه يا به

.و فروش اختصاص داشته باشد و يا هر معامله ای را شهامل گهردد
ر پيکهر بنابراي ، مقيد در اينجا اطالق را تغيير نمی دهد و ضربه ای ب

.آن وارد نمی كند
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«ربا و حيله هاي آن»
قهب زيهرا ل-سوی ديگر، چون روايات مقيّد دارای مفهوم نيستند از •

نمی توان ادعا كرد من وق روايات م لهق بهه مفههوم -مفهوم ندارد 
.اخبار مقيد، تقييد می خورند
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«ربا و حيله هاي آن»
ندارد اختصاص( بيع)به خريد و فروش « ربای معاملی»آن كه نتيجه •

.و در هر معامله ای قابل تحقق اس 
•
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«ربا و حيله هاي آن»
ربای معاملی در معدودات•
عقيده انهد پاسخ به سؤال دوم، اكثري  قريب به اتفاق فقها بر اي در •

املهه كه ربای معاملی فقط در اجناسی اس  كه به وزن يا پيمانهه مع
و در آن كاالهايی كه به صهورت عهددی ( مکيل و موزون)می شوند 

آنها معتقدند [19].مبادله می گردند ربای معاملی تحقق پيدا نمی كند
معاملۀ سه عدد تخم مرغ با دو عدد آن، در جايی كه تخهم مهرغ بهه 

.عدد مبادله می شود، اشکالی ندارد
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«ربا و حيله هاي آن»
ل شده مقابل، از شيخ مفيد در مقنعه و سلّار در مراسم و ابوعلی نقدر •

در بهي  متهأخري ؛ [20].اس  كه ربا در معدودات نيز جاری اسه 
يهب شهيد م هری نيز همي  رأی را برگزيده و استثنای معهدود را غر

:شمرده و فرموده اس 
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«ربا و حيله هاي آن»
ک صِرف معدود بودن يا مکيل و موزون بودن چگونه می تواند مال»•

حکم شود؟ در حالی كه می دانيم مالک حرم  ربها للهم بهودن آن 
لهد اس ؛ و باألخص كه بعضی از اشيا در بلدی معدود اسه  و در ب

يه  در حالی كه ا. ديگری موزون و يا برحسب ازمنه تفاوت می كند
ر مهاهوی تفاوتها صرفاً تابع معمول و مرسوم اس  بدون اي  كه تغييه

ی به شدّتی كهه مه)آيا ممک  اس  ربای محرّم . در معامله ايجاد كند
[21]«!بدون مالكی محلّل شود؟( دانيم
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«ربا و حيله هاي آن»
فاد آنها ، مهم آن اس  كه ادلۀ اي  مسأله را بررسی نماييم و مبنابراي •

:شهيد م هری در اي  باره می فرمايد. را مورد دق  قرار دهيم
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«ربا و حيله هاي آن»
ا بهه بايد اخبار را در اي  مسأله استقصا نموده مالحظه كرد كه آيه»•

ه استثنايی وجهود دارد، يها آنچهه هسه  به« الربا فی المعدود»لفظ 
اس ؟ « الربا الّا فی ما يکال أو يوزن»صورت 
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«ربا و حيله هاي آن»
:  عبارت دوم می توان چني  بح  كرد كه امور بر دو دسهته اسهدر •

يهل يك دسته چيزهايی كه مثلی نيس  مانند خانه، اي  امهور نهه مک
اس ، نه موزون و نه معدود؛ و اصوالً جز بهه مشهاهده معاملهه نمهی 

و دستۀ ديگر امور مثلی اس  . شوند
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«ربا و حيله هاي آن»
، گرچه بايد توجه كنيم كه قرض فقط در امور مثلی معقول اس اوّالً •

يه  مشهور اي  اس  كه در قرض مثلی بهودن معتبهر نيسه ، ولهی ا
ه ردّ حرف درس  نيس  زيرا حاج  بشر در قرض در جايی اس  ك

.حقيق  قرض در امور قيمی اعتبار ندارد. مثل مراد اس 



28

«ربا و حيله هاي آن»
ض ی تحريم رباي معاملی به خاطر حفظ ح ريم رب اي قرثانياً چون •

لذا همان طوری كه در باب قرض چيزهای قيمهی مثهل خانهه است،
قرض داده نمی شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، همچني  در بهاب
معامالت هم تحريم ربا اختصاص پيهدا مهی كنهد بهه امهور مثلهی و

نای بهرای اسهتث« الربا الّا فی ما يکال أو يوزن»خالصه آن كه جمله 
؛ و بهه چيزهايی اس  كه به هيچ نحو قابل توزي  و كيل نمهی باشهد

ه مشاهده معامله می شوند، مثل خانه و شامل معدود نمی شود زيرا ك
[22].«معدود قابل كيل و توزي  می باشد
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