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 چکيده

توصیفی می  –هدف از پژوهش حاضر که از لحاظ نوع، کتابخانه ای بوده و از نظر روش، تحلیل 

باشد، بررسی مفهوم ربا و انواع آن در فقه اسالمی می باشد. در این نوشتار با بررسی متون کتب 

و مقاالت متعددی که در باب تبیین مفهوم ربا و انواع آن در فقه اسالمی به رشته تحریر درآمده 

رمت ربا از است ضمن بررسی تعریف مفهوم ربا از منظر مذاهب اسالمی، احکام موربوط به ح

دیدگاه قرآن و نبی مکرم اسالم)ص( تبیین شده و دالیل حرمت آن در دین مبین اسالم مورد 

بررسی قرار گرفته است و در پایان اینگونه نتیجه گیری شده است که ربا خواری در تمام ادیان 

لبکار الهی و از جمله در دین اسالم به شدت تقبیح شده است، چراکه رباخواری باعث می شود ط

بدون انجام فعالیت اقتصادی مفید از درآمد باالیی برخوردار شود و این عمل به اقتصاد جامعه 

 لطمه می زند.

، دین اسالم.ربا، رباخواری :يديکل واژگان
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 2، روح اهلل شریفی1محمدرضا شادمان فر

 اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران.، واحد استادیار گروه حقوق 1
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه آزاد  2

 .اسالمی، اصفهان، ایران
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

 روح اهلل شریفی
Sharifi_roohollah@yahoo.com 

 ربا و انواع آن در فقه اسالمی
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 مقدمه
 و نمو آمده است. یشیسود، ب ،«یادیز» یربا در لغت به معنا

  .از دو طرف عقد یکی یمال است از عوض شرط برا یادتیشرع ز در

است که در اموال   یادیز یربا در لغت نوع« من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما یاده،الز یهواالصل ف»شده  یفتعر ینگونهلسان العرب ا در

 .یدآ یبه وجود م

قرآن  یاتمرتبه در مجموع آ یستکه ب( 435، ص1372)روحانی، رب بکار رفته است  یشهکلمه از مشتقات ر یازده یزن یمقرآن کر در

 است. یدهاستعمال گرد یلغو یموارد فقط در معنا یناز ا یتکرار شده است. برخ

افزودن و  «یربی»واژه  یلغو ی، که معنا«الصدقات یربیاهلل الرّبا و  یحمق» یدفرما یسوره مبارکه بقره م 276 یهاز آ یدر بخش مثالً

 (.569)طباطبایی، ص  «متعال ربا را نابود و صدقات را افزون کند یخدا» (.321ه.ق،ص 1413)زمخشری، ن استنمود یادز

بکار رفته است  یارآن هم بس یلغو یربا معنا یاصطالح یعالوه بر معنا یمقرآن کر یاتهمانند آ یزمعصومان ن یاتروا یانم در   

 (.159ه.ق،ص 1416)امینی،

در  یادیکه به هر ز یشود در حال یاطالق م یادیدر لغت ربا به مطلق ز یراز یستآن ن یبا اصطالح یربا مساو یلغو یمعنا اما

)نوری آن است  یشرع یربا عام تر از معنا یلغو یبتوان گفت معنا یدشا یستحرام ن یشود و هر اضافه ا یمعامالت و مبادالت ربا گفته نم

 (.87،ص 1387کرمانی،

 

 ربا تعاریف اصطالحی
فاق نظر دارند و اغلب آنها حرمت آن را از ضروریات دین عنوان کرده اند و منکر آن تشیعه و سنی به طور مطلق در حکم ربا ا فقهای

 را کافر و مستوجب دخول در آتش بشمار آورده اند. اما در تعریف ربا و مصادیق آنها اتفاق نظر وجود ندارد.

 

 تعریف ربا از دیدگاه حنفی ها
 فقهای حنفی ربا را این گونه تعریف کرده اند: اغلب

  (.169و168ه.ق،ص  1415)ابن عابدین  الخالی عن العوض بمعیار شرعی بشروط الحد المتعاقدین فی المعاوضه الفضل

 عبارت است از دریافت زیادی بدون عوض، بر اساس معیار شرعی توسط یکی از طرفین مبادله. ربا

 شود. ینم (ی)قرضیهنس یآن است که شامل ربا یفتعر ینبر ا یاساس ایراد

 

 حنبلی ها یدگاهتعریف ربا از د
 فقهای حنبلی در تعریف ربا گفته اند: اغلب

  .شرعاً هوالزیاده بالشیء المخصوص الربا

 عبارت است از دریافت اضافی در شیء مخصوص. ربا

ست که مادامی که معامله نقدی نباشد دریافت تفاضل )زیادی( اشیاء کیلی و قابل وزن با تفاضل در معامله ا« شیء مخصوص»از  منظور

  .ربا محسوب می شود

 ارائه شده توسط فقها جنبلی، تعریف حقیقی نیست و بر ربای نسیه داللت ندارد. تعریف

 

 شافعی ها یدگاهتعریف ربا از د
 شافعی مذهب در تعریف ربا گفته اند: فقهای

که مشتمل بر عوض مخصوص است که در معیار شریعت در حین عقد یا با تأخیر یکی از دو جنس مورد معامله یا هر دو،  عقدی

  (.409م، ص 1993)رملی، صورت می گیرد 

 کاالهای ربوی )در غیر نقدین( از دیدگاه شافعی، خوراکی بودن آنهاست حتی اگر این کاالی خوراکی موزون و مکیل نباشند.  عالمت

معامله نسیه جدا شدن قبل از در دو کاالی مورد معامله خوراکی باشند و از دو جنس متفاوت باشند، تفاضل ایرادی ندارد، اما  اگر

 قبض، حرام است. در ربای نسیه فرقی نمی کند که جنس آنها یکی باشد یا مختلف و کافی است هر دو مطعوم باشند یا نقد.
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 مالکی ها یدگاهتعریف ربا از د
  .عبارت است از زیادی یکی از دو بدل همجنس در مبادالت که در مقابل آن عوضی دریافت نشود ربا

مالکی ها شبیه به تعریف شافعی هاست. با این تفاوت که عالمت و علت تحریم در غیر نقدین، عالوه بر خوراکی بودن، کاالهایی  تعریف

 (.24، ص 1201)احمدبن محمد، ت است که معموالً برای مصرف  قابل انبار و ذخیره اس

 

 فقه شيعه یدگاهتعریف ربا ازد
 عبارت از دریافت زیادی در مبادالت دو کاالهای همجنس که موزون یا مکیل باشند و یا دریافت اضافی در قرض شرط قبلی. ربا

 .بر خالف سرقت یازنا حد شرعی ندارد ربا

  ن مال بدون عوض در معاوضه مال به مال استربا در شرع اضافه گرفت»تفسیر المنیر آمده است:  در

 جواهر الکالم در تعریف ربا نوشته است:  صاحب

 (.232،ص 1365)نجفی،ربا شامل ربای نسیه و ربای معاملی هر دو می شود  تعریف

 (.26)سیوری، ص  اندالعرفان نیز ربا به معنای دریافت زیادتر از اصل سرمایه در مبادله اجناسی که مکیل یا موزون هستند می د کنز

،ص 1363)امام خمینی، تحریرالوسیله ربای معاملی به معنای مبادله دو کاالی همجنس با زیادی عینی یا حکمی تعریف شده است در

526). 

مالحظه شد در همه تعاریف چند نکته مشترك است: یکی اینکه ربا نوعی دریافت اضافی در مبادالت است. دوم، اینکه این  چنانچه

 است.« ما به ازاء»اضافی بدون 

 

 حکم ربا در اسالم
تا آنجا که  باشدینم یدیگونه ترد یچمساله حرام شناخته شده است و در حرمت آن از نظر قرآن، سنت و اجماع عنما ه یناسالم ا در

 (.526)امام خمینی، صاند دانسته یند یاتحرمت آن را تا مرز افکار ضرور

 

 ربا در قرآن
 کند که عبارتند از: میربا بحث  حریمحول ت یمدر قرآن کر یاتآ یبرخ

خدا  یخشنود یرا که برا یشود و مال ینم یجادبر آن ا یفزون یچتا در اموال مردم افزون شود نزد خدا ه یدده یکه به ربا م یمال» -

 (.39یه)سوره رم، آ« شود یدو برابر م یدپرداز یزکات م یبرا

« خوردند... یردم را به ناحق ممشده بودند و اموال  یکه از آن نه یگرفتند در حال یبود که ربا م ینا یهودیاناز عادات زشت » -

 (.161 یه)سوره نساء، آ

 (.130یه)سوره ال عمران، آ« ...یدتا رستگار شو یداز خداوند بترس یدرا نخور یندهبه هم فزا یربا یمان،اهل ا یا» -

 یسوم ظاهر م یهاول و دوم، در آ یهاز آ یشمسئله ب ینو ا یافتخداوند متعال در یدتوان حرمت ربا را از د یم یمقرآن کر یاتآ ینا از

از شدت حرمت  یتحکا یات،آ ینهمه ا ینکهخواند. خالصه ا یاکل ربا فرا ماز  یرا به ترس از خدا و دور یمانشود چه آنکه خداوند متعال اهل ا

حرمت واقع شده  یهنوع الحکم ربا متعلق ف یمربا، مفسران اختالف نظر دارند اما در قرآن کر یقربا در اسالم دارند. هر چند در خصوص مصاد

 است.

 

 ربا از نظر سنت رسول اکرم)ص(
از  یدال بر حرمت ربا وجود دارد که به برخ یو سن یعهمعصوم در کتب معتبر ش یرکاشف از قول فعل و تقر یادیز یاربس یها یتروا

 کرد: یماشاره خواه یرآنها در ز

د وکه خ ییشکم رباخوار را به اندازه ربا یامتخداوند در روز ق»کند:  یم یتروا یناسالم )ص( چن یاز رسول گرام یعباس قم یخش -

مورد لعن  یوستهدر دستش است، پ یبوراز اموال  یکه اندک یتا زمان یردپذ یرا نم یکن یاز اموال و کارها یک یچکند: ه یم از آتش جهنم پر

 .« قرار خواهد گرفت انفرشتگ ینو نفر

 (.403یمی، ص کند )حک یم یکسب ها معرف ینرا بدتر یهم رباخوار یگرید یرسول اکرم )ص( در جا -
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ظاهر کند  یانشانرا نابود کند ربا در م یهرگاه خداوند متعال بخواهد قوم»شد است که  یتروا ینچن یز)ع( ن یعل یرالمؤمنیناز ام -

 (.390ص،  1350 ی،)طبرس

 یفدر کتاب شر یآمده است و تنها مرحوم عامل یو سن یعهدر کتب ش یمتعدد یها یتا روابر درباره حرمت ینکهمخلص کالم ا -

کاشف از شدت حرمت ربا، نزد ذوات مقدس  یثکثرت احاد ینکرده اند که ا یدال بر حرمت ربا جمع آور یتروا یصداز س یشب یعهوسائل الش

 . باشدیمعصوم م

 

 فقها درباره ربااجماع 
توان اجماع  یبه نظرات فقها، م یاجمال یباشد و بنابر نگاه یعنصر م یکاز ادله کشف و استنباط احکام اجماع فقها در  یگرد یکی

،ص 1387ی،)طوس« باشد یم یرهن کبهاربا از گنا ینکعلما اجماع دارند بر ا». یدگو یم یخ طوسیمثال ش ی. برایافترا در باب حرمت ربا در فقها

251). 

 یستن یدثابت شده است؛ بلکه بع ینحرمت ربا به کتاب و سنت اجماع مسلم»که  یدفرما یم ینچن یلهالوس یردر تحر یزن ینیخم امام

 ،1355ی،است )قرطب یآمده است که حرمت ربا اجماع یقرطب یردر تفس ین( و همچن175،ص 1374روح اهلل،  ینی،)خم« باشد یند یاتاز ضرور

 .که در دین اسالم بواسطه حرمت شدیدی که یافته است می تواند به عنوان یک بزه فقهی مورد توجه قرار گیرد.(348ص 

 

 فقها و مفسران یدگاهربا از د یمفلسفه تحر
  .(182ص  ،1350ی،)طبرسداند یم ترك تجارت و مختل ماندن کسب کار علت حرمت ربا را یطبرس مرحوم

 یخارج است و مناف یدگنز یحبوده که از روش صح یناگر ربا حرام شده علتش ا»: یدفرما یدرباره علت حرمت ربا م ییطباطبا عالمه

 (.639،ص 1363یی،)طباطبا« ظلم است یقاز مصاد یکی یزبه خدا و ناسازگار با آن است و ن یمانبا ا

 اند:محصور فرموده ینعلل حرمت ربا را چن یاسالم یدر کتاب ربا و بانکدار یرازیاهلل ناصر مکارم ش آیت   

 درباره فلسفه حرمت ربا بوده است. یاتسوره نساء و روا 161و  160هاییهآ یشاناستناد ا« مال به باطل است کلربا ا» -

 «کردند. یبود مردم تجارت را ترك م یاست که اگر ربا حالل م ینشأن چن»فرمودند:  یامام صادق )ع(  نقل شده است که ماز  -

 است. یعواطف انسان یعفربا باعث تض -

 باشد یربا مصداق بارز ظلم م -

 

 ربا يتاهملزوم 
 است. یاز اقتصاد اسالم یدار یهاقتصاد سرما یزهفصول مم یناز بهتر یکیربا: وجود ربا با  یت( اهمالف

ربا به  یشمرند. در مقابل، در اقتصاد اسالم یبر م یآن محاسن یدانند و برا یم ینظام اقتصاد یاتربا را از ضرور یدانان غرب اقتصاد

شده و بر آن وعده  یریحد سخت گ ینتا ا یمومنان بکار رفته است که در کمتر گناه یرو تحذ یدتهد یبرا یریشده است و تعاب ینه تشد

 .ستعذاب داده شده ا

 :قائل هستند از جمله ینظام ربو یرا برا یادیز یباعو اقتصاددانان مسلمان م فقها

 است. یگذار یهکننده حد سرما یینتع« بهره» ی: در نظام ربواوالَ

 است. یو بحران اقتصاد ی: بهره عامل ورشکستگثانیاَ

 شود. یتورم محسوب م یجادا یه برابالقو یعامل یشه: نظام بهره همثالثاَ

 بر اقتصاد خواهد شد. یهباعث سلطه عامل سرما ینظام ربو یرش: پذرابعاَ

 یدبا ینمهم است بنابرا یاربس یدر اقتصاد اسالم یو چه از جهت نف یدار یهدر اقتصاد سرما یگشت که ربا چه از جهت اثبات واضح

 به ربا آلوده نگردد. یاسالم یمراقب بوده تا اقتصاد کشورها

 

 رفع شبهات ربا
از شبهات  یکنند بعض یربا را فراهم م یممحدود ساختن حکم تحر یالغو  یالزم برا یشبهه، فضا یو القا یدترد یجادبا ا یقتحق در

 قرارند. یناز ا یافته، یوعش
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 یادیتوان  ز یم یبا بهره کنون ییقرض ها حرام شمرده شده است پس در ین،مهلت د یدتمد یبرا یادی،در اسالم، تنها گرفتن ز -1

 مهلت. یدپرداخت آن به جهت اصل قرض است، نه تمد یرارا گرفت ز

به چند برابر اصل قرض برسد  یشود اندك اندك مبلغ بده یاست که باعث م یادشده، گرفتن بهره ز یمکه در اسالم تحر یزیچ -2

 ندارد. یگرفتن بهره کم اشکال ینبنابرا

 یمجبور به قرض م یزندگ یحتاجما یهته یبرا یازمندانکرده است که ن یمرا تحر یمصرف یدر قرض ها یادیفقط گرفتن زاسالم  -3

ربا به  یماست و اصوالَ تحر یزجا یردگ یو کسب در آمد صورت م یدکه به هدف تول یگذار یهسرما یرو پرداخت بهره به قرض ها ینشوند از ا

 .ندارد یکننده ثروتمند ربا بپردازد اشکال یداگر تول ان است ویرحال فق یتمنظور رعا

در بحث دیگری ربا در فقه اسالمی به ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم می گیرد که در مورد هر کدام به صورت جداگانه بحث می 

 گردد.

 

 رباي معاملی
در فهم هر چه  را تواند مایم یمعامل یاز مباحث ربا یآگاهین،گذشته از ا یستن یدهاز فا یخال یمعامل یبا حدود و مالك ربا ییآشنا

 ید.نما یاری یقرض یمسائل ربا یشترب

 

 تعریف رباي معاملی
هرگونه زیادی در معامله دو شیء همجنس و یا معامله ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد با فرض تحقق شرایط خاص 

 (.4ربای معاملی نامیده می شود )کاظم یزدی،ص 

ه طور خالصه ربای معاملی ربایی است که در ضمن یک معامله تحقیق می یابد برخالف ربای قرضی که در ضمن عقد قرض به وجود ب

 می آید.

 

 شرایط تحقيق رباي معاملی
 شرایط اول: مکيل و موزون بودن عوضين

نکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون فقیهان شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی است ولی در ای   

 است یا خیر، با یکدیگر اختالف دارند و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.

( بر این عقیده اند که ربای 537،ص 1361(امام خمینی )امام خمینی ،88،ص 1387مشهور و فقها، چون شیخ طوسی )طوسی، أ

 موزون است.معاملی منحصر در کاالهای مکیل و 

 در مقابل مشهور، شیخ مفید و شهید مطهری موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می دانند. ب

 دانند.( ربا در معدودات را مکروه می361،ص1365( و صاحب جواهر )نجفی،320شهید اول)شهید ثانی،ص  ت

قائل به تفضیل شده و گفته اند: ( 254( و ابن حمزه)ابن حمزه،ص 377ه.ق،ص  1412شیخ طوسی در نهایه)شیخ طوسی، ث

 مبادله غیرمکمل و موزون، همراه با زیادی در معامالت نقد جایز و در معامالت نسیه، ممنوع است.

 

 ماهيت معدود 
 لفظ معدود به دو معنا در لسان فقیهان بکار رفته است.

 معامله از طریق شمارش آن ها محاسبه می شود.الف( اشیایی که به صورت عدد مبادله می شوند و قیمت کاالی فروخته شده در یک 

 ب( مطلق اشیایی که بدون کیل و وزن معامله می شوند.

 شرط دوم: اتحاد در جنس

 شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است که عوضِش از یک جنس باشند مثل گندم با گندم.

 

 اقسام رباي معاملی
 آید؛ ربا به دو قسم نقد ونسیه تقسیم می شود. به اعتبار نوع معامله ای که ربا در آن پیش می
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 رباي نقدي
هرگاه دو شیء ربوی همجنس به صورت نقدی معامله شوند، به گونه ای که مقدار یکی بیشتر از دیگری باشد و شرایط تحقق ربا در 

 می گویند.« ربای فصل»نت آن را گویند. فقیهان اهل سمی« ربای نقدی»آن موجود باشد، معامله ربوی است و ربای آن را اصطالحاً 

 

 رباي نسيه
 هرگاه دو شیء ربوی به صورت نسیه معامله شونده اعم از این که مساوی باشند یا مساوی نباشند، موجب ربای نسیه می شود.

 

 رباي قرضی
اشته است بدین صورت ربای قرضی چه در زمانهای گذشته وچه در عصر حاضر،رایج ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود د

که فرد برای تامین نیاز مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه گذاری تقاضای قرض می کند ودر ضمن عقد قرض متعهد می شود آنچه را می 

 گیرد همراه با زیادی برگرداند

 برای شناخت بهتر ربای قرضی باید نخست تعریف قرض و مسائل مربوط به آن رابررسی کرد.

 

 تعریف قرض
مام خمینی می فرماید: قرض، تملیک مال به دیگری به شرط ضمان است بدین صورت که قرض کننده متعهد می شود که خود آن ا

« مقترض»و به کسی که آن را می گیرد « مُقرض»مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد و به کسی که مال خویش را تملیک دیگری می کند 

 (.656،ص 1361گویند)امام خمینی،« مستقرض»یا 

 

 تفاوت قرض با دین
، مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع دیگری است و سبب آن یکی از اسباب دین است. به کسی که مال برگردان اوست، «یندَ»  

 گویند.« غریم»یا « دائن»و به صاحب حق، « مدین»یا « مدیون»

 ین دوگونه است:دَسبب 

مالی را مبیع قرار دادن در بیع سلم، ثمن قراردادن در بیع نسیه، اجرت قرار دادن در اجاره، صداق الف( اختیاری، مانند قرض کردن، یا 

 قرار دادن در نکاح و عوض قرار دادن در خلع.

ب( قهری، آن چنان که در مورد ضمانات، نفقه زوجه دائم و مانند آن است. دین دارای احکام مشترك با قرض است. احکامی نیز وجود 

 .(647،ص 1361)امام خمینی، است ه مختص به قرضدارد ک

 .از این بیان، واضح شد که دین اعم از قرض است

 

 تفاوت قرض با سایر عقود
گردد، لذا جهت شناخت دقیق تر آن، تفاوت عقد قرض با عقودی، چون  از آن جا که عقد قرض گاه با بعضی از عقود دیگر مشتبه می

 اجاره بیان می شود.بیع، سلف، و دیعه، هبه، عاریه و 

 

 قرض و بيع 
 مال طرف مقابل، به وی تملیک می ضبیع، عقدی است که در آن، هر یک از فروشنده و خریدار با رضایت کامل، مال خود را در عو

 کند و با پایان گرفتن عقد، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مثمن می گردد.

ول باشد و الزم است مورد معامله )مبیع( عین باشد، نه منفعت؛ زیرا منفعت خرید و فروش تواند کاال یا پ در بیع، هر یک از عوضین می

 شود. البته الزم نیست عین شخصی باشد، کلی در ذمه و کلی در معین نیز می تواند ثمن یا مثمن قرار گیرد نمی شود، بلکه اجاره داده می

زی را با مثل خودش معامله کنند، مثال لیوانی را با لیوان دیگری از همان نوع در بیع، معمول نیست که چی (.264،ص 1381)جامعه مدرسین،

گذارد، تا او مثل  که دارای همان خصوصیات است، مبادله کنند؛ بر خالف قرض که معموالً شخص مقداری پول یا کاال در اختیار دیگری می

کنند؛ فروشنده  ع طرفین معامله برای رسیدن به مقصودی معامله میآن را پس از مدت زمان خاص به وی برگرداند؛ به عبارت دیگر، در بی
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گیرد، به خالف قرض که تبادل بین دو شیء مثل هم واقع می  احتیاج به ثمن و مشتری احتیاج به مثمن دارد و در نتیجه تبادل صورت می

 .دهنده نفعی نمی برداست و به طور معمول قرض شود و در اقتصادی که به ربا آلوده نشده باشد، هدف اصلی از آن کمک به قرض گیرنده

 

 قرض و سلف

سلف یا سلم، خرید مال کلی مدت دار در مقابل ثمن حال موجود است؛ بر عکس، بیع نسیه که در آن، مثمن به صورت حال و ثمن 

 مدت دار است.

گیرد و  پس از معامله، پول آن را تحویل میفروشد و  در معامله سلف، معموال فروشنده، کاالی مدت داری را در مقابل پول نقد می

نس در وقت معین کاال را تحویل می دهد، البته عوضین معامله می توانند هر دو کاال باشند که در این صورت، اگر از کاالهای ربوی و از یک ج

یز نیست. همچنین عوضین نباید طال و نقره باشند، ربای معاملی پیش می آید؛ اما اگر از یک جنس نباشند، بنا بر نظر بعضی، معامله آنها جا

 باشند، چون در مبادله آن دو شرط است که تقابض عوضین در مجلس عقد صورت گیرد.

شود؛ اعم از این که از اشیای ربوی در عقد قرض، پول یا کاالیی در اختیار کسی گذاشته می شود و بعد از مدتی، مثل آن دریافت می

 .باشد یا غیر آن دو ہین که طال و نقریا غیر آن باشد و اعم از ا

 

 قرض و ودیعه
دهد، تا آن را برای او حفظ ع( مال خود را دراختیار دیگری )مستودع( قرار میودیعه، عقدی است که به موجب آن، ودیعه گذار )مودّ

 دهنده خارج می شود.ماند؛ برخالف قرض که مال از ملک قرض کند و مال در ملک مالک باقی می

نمی تواند بدون اجازه در مال تصرف کند، ولی قرض گیرنده پس از تحویل گرفتن مال، مالک آن می ودع، ضامن مال نیست مستو

ودیعه که هرگاه مالک مطالبه نماید، بر مستودع واجب است در اولین زمان و درد یخواهد، در آن تصرف نما تواند هرطور که می شود و می

 (.266، ص 1381)جامعه مدرسین،  ممکن آن را تحویل دهد

تواند برای حفظ مال، از ودیعه گذار مبلغی را تقاضا کند البته در صورتی که این کار، حیله ای برای فرار از ربا  در ودیعه، مستودع می

  اما در قرض، هرگونه شرطی از طرف قرض دهنده برای پرداخت زیادی، جایز نیست. -نباشد 

 

 قرض و هبه 
  .ت هبه، همانند قرض، قبض آن استحصاز شرایط 

ین دتواند دینی را هبه نماید؛ بر خالف قرض، چون قرض دادن  باشد، از این رو، می« عین»در هبه، شرط نیست که مال یا موهوب 

 صحیح نیست.

دارای ارزش مالی  بخشد که می تواند هر شیئی باشد که ازای شیء هبه شده، طرف مقابل نیز چیزی به واهب می در هبه معوضه، در

 است، مانند بخشش متاعی، انجام کاری، استفاده از منفعتی، صرف نظر کردن از حقی، ابراء دینی و امثال آن.

ضه، الزم نیست چیزی که در عوض هبه می دهند، مثل آن باشد یا ارزش اقتصادی مساوی با آن داشته باشد، بلکه می در هبه معوّ

 پرداخت شود. خیلی پرارزش باشد؛ ولی در عقد قرض، الزم است مثل یا قیمت شیء قرض شده، بازتواند نسبت به آن کم ارزش یا 

 

 قرض و عاریه 
عاریه، عقدی است که به موجب آن، عاریه دهنده مال خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، تا از آن استفاده مجانی کند. در عاریه، 

خارج نمی شود و عاریه کننده تنها اجازه استفاده حالل از مال را دارد؛ البته استفاده ای که  برخالف قرض، اصلی مال از ملکیت صاحب آن

 یکتمل زیرا قرض موجب از بین رفتن اصل مال نگردد. در چیزهایی که با مصرف از بین می روند، مثل نان، میوه و غذا عاریه، صحیح نیست

 منفعت است یکتمل یهمال و عار

ی و تفریط نکرده باشد در غیر طال و نقره، ضامن نیست؛ مگر این که در دتلف شود، در صورتی که تع عاریه گیرنده اگر مال در دست 

 متن عقد، شرط ضمان شود، ولی در عاریه طال و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود، ضامن است. 

 

 قرض و اجاره 
 در می آید،.  نسانی، به ملکیت دیگریاجاره، عقدی است که در مقابل اجرت معین، منفعت شیء یا عملی ا
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نها وجود داشته باشد، با این فرق که انتفاع آاجاره همانند عاریه، در چیزهایی صحیح است که با بقای اصلی، امکان استفاده و انتفاع از 

مل اشیایی مانند مواد غذایی که با در عاریه، مجانی و در اجاره، در مقابل اجرت است. پس اجاره نیز از این جهت با قرضی تفاوت دارد که شا

  شود. اگر مال مورد اجاره بدون تفریط از بین برود، مستأجر ضامن نیسترود، نمی انتفاع، عین آنها از بین می

 

 شرایط مال قرض داده شده
 برای آن که عقد صحیح واقع گردد آن چه قرض داده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:

 دین و منفعت اشیاء صحیح نیست. عین باشد: قرض دادن أ

 مملوك باشد: یعنی قابل تملک باشد. ب

مضبوط باشد: در مثلیات الزم است اوصاف خصوصیاتی که موجب اختالف قیمت و رغبت می شود مشخص گردد؛ اما در قیمیّات  ت

 ضبط اوصاف الزم نیست و تنها علم به قیمت در وقت قبض کافی است.

 (266،ص 1381معین باشد)جامعه مدرسین، ث

 
 فروعات مساله ربای قرضی و محدوده آن می پردازیم.از  یبه شمار ینکا با بهره گیری از آیات و روایات

 

 هر نوع زیادي رباست
باشد، مانند  یانجام عمل یابرنج؛  یلوک 110برنج در مقابل  یلوک 100باشد، مثل  ینیع یادیکند که ز ینم یفرق حرام، یادیز در

که به عنوان رهن در نزد اوست، استفاده  یءقرض دهنده شرط کند که در مدت قرض از ش ینکهباشد، مثل ا یمنفعت یا یراهن؛پ یکدوختن 

درهم  10که  ینمانند ا  ید،را در هنگام پرداخت شرط نما یدهنده حصول صفتباشد، چنان که قرض یحکم یادیممکن است ز یاکند، 

شیء کوچک تر را قرض بدهد و شرط کند که قرض  یابه بازگرداند و  یحدرهم صح 10  هیرندکه قرض گ ینشکسته را قرض دهد به شرط ا

ابن  ی،ابو الصالح حلب ی،طوس یخش یه،امام یهانفق ینحرام است. در ب یادیفروض، ز این ین را باز گرداندو در همه آبزرگ تر از  یش یرندهگ

ورد، آباز  یحکه اگر در هم شکسته را قرض دهد وشرط کند که مقرض در هم صحگفته اند  یاتروا یابن براج با استناد به برخ یحمزه وقاض

 .ندارد یاشکال

  

 توافق ضمنی

کنند.  یاز ان نم یاما در متن عقد صحبت ی رسند،به توافق م یادیمبلغ ز یقرض کننده وقرض دهنده قبل از انعقاد قرض، رو یگاه

ن شکل آاست که عقد بر اساس  یشرط یادی،که مقصود از شرط ز یکه در متن عقد شرط شود رباست، در حال یادیکه فقط ز ینبه گمان ا

در  یادی: شرط زگویدیباره م یندر ا (ره) ینیکرده اند. امام خم یحمطلب تصر یناز فقه ها به ا یلینه، خ یاان شود یچه با لفظ ب یردگ یم

 .به صورت پنهان یاشرح شود و در عقد یحچه به صورت صر یست،ن یزقرض جا

 

 زیادي براي دیگري
که بدهکار  ینقرض دهد به شرط ا یناریاو؛ مثأل اگر د یربه غ یابه قرض دهنده داده شود  یادیکند که ز ینم یحرام فرق یادیدر ز

کار  یرندهطور اگر در عقد قرض شرط کند که قرض گ ین. همیستن یحمصرف کند، صح یریهدر امور خ یاببخشد،  یبه شخص ثالث یدرهم

را بر قرض کننده  ی. اگر کاریستن یحمسجد، اقامه مجالس روضه وامثال آن، صح یراست. مثل تعم یمال ینهد هزیازمنانجام دهد که ن یریخ

قرض دهنده،  یمانند دعا برا یست،ن یمال ینهن هزآکه در  یهر عمل یاخواندن نماز و یاخمس  یاکات ز یواجب است، شرط کند، مثل ادا

 واجب نباشد. یرندهگقرض بر یا،داشته باشد. ثا ن یتمال  است که اوال ینندارد. پس مالك در شرط حرام ا یاشکال

 

 شرط ضمانت و رهن

کند.  یمعرف یلکف یارا به عنوان ضامن  یفرد یارا نزد قرض دهنده، رهن بگذارد  یزیچ یرنده،رض شرط شود که قرض گقاگر در عقد 

قرض دهنده به دنبال  یبرا ینفع مال یّقت،شرط در حق ینا یراز یست،هر چند به مصلحت قرض دهنده است، اما ربا وحرام ن یشرط ینچن

ربا وحرام است؛ اما  ید،رهن گذاشته شده استفاده نما بیه. اگر وام دهنده شرط کند که از شکندیم ینرا تضم بدهیندارد وفقط پرداخت اصل 

 ندارد.   یصاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکال یتبدون شرط و در صورت رضا
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 گرفتن هدیه

 ی تواندبدهد، م یههد یدر عقد قرض شرط شده باشد، مسلماً ربا وحرام است؛ اما اگر قرض کننده بدون شرط قبل یهاگر گرفتن هد

 ندارد. یاگر به نحو متعارف باشد، اشکال یاستفاده از امکانات مادمهمان شدن نزد بدهکار و ینقبول کند. همچن

 

 زیادي بدون شرط
، یاو گذاشته است، موقع پرداخت بده یاردر اخت یقرض دهنده، که مال خود را مدت یثاراز ا یاگر قرض کننده به منظور قدر شناس

 یست،ن ینه تنها مورد نه یعمل ینرا باز گرداند، چن  یبا ارزشتر ، جنس بهتر ویفیتاز جهت ک یاپرداخت کند و یاز اصل بده یشترب غیمبل

 و مستحب است. یدهپسند یشده وعمل یاد( یرالقضات از ان به عنوان )خیابلکه در روا

 

 پرداخت بدهی در مکان دیگر
 یپرداخت قرض همان مکاندر کدام مکان ادا شود، محلّ  ینشود که بده یینعالّمه در قواعد فرموده است: اگر در متن عقد قرض تع

توان مکان  ینم ینطرف یتبدون رضا ین،اطالق عقد، منصرف به مکان استقراض است. بنابرا یرااست که در آن قرض گرفته شده است؛ ز

 هر دو، همراه داشته باشد. یا یکی یبرا ینفع ییرتغ ینهر چند ا اد،د ییربازپرداخت قرض را تغ

دچار  یبه نوع یانداشته باشد و  یتمکن مال یگردر محل د یرندهکه قرض گ ینا یاباشد،  ینهمستلزم هز یگرپرداخت در محل د اگر

قرض  یبرا یا ینهگونه هز یچمحل قرض، ه یراما گار پرداخت در غ ید؛در محل قرض، مال خود را مطالبه نما یدشود، طلبکار با یعسر و سخت

و قرض دهنده هم اجازة مطالبة  یایدن یشپ یو یبرا یزن یگونه عسر و حرج یچپرداخت باشد و هنداشته باشد و او کامالً متمکن از  یرندهگ

هنگام  یدشود که بدهکار با یخواند، استفاده م یقرض فرا م یکه مؤمنان را به حسن ادا یاتیبه عهد و روا یمال را داشته باشد، از عمومات وفا

 اندازد. یربه محل قرض، پرداخت را به تأخ یدناست تا رس یزکند، جایمشکل م یجاداو ا یکار برا ینرا ادا کند. اگر ا خودمطالبة طلبکار، قرض 

ه داشته مرابه ه یقرض دهنده سود یشرط الزم الوفاست و لو برا ینکنند، ا یینقرض تع یادا یرا برا یدر متن عقد مکان خاص اگر

 .بشود یا ینهمتحمل هز یرندهقرض گ یاباشد و 

 

 شرط نقصان

 یاو  یرداز قرض کننده بگ یمبلغ کمتر یگر،د یمصالح یبرا یاخواهانه  یراهداف خ یکند که برا یقرض دهنده در متن شرط م یگاه

 گردد. یو موجب حرمت معامله نم یستنوع شرط چون به نفع قرض کننده است، ربا ن ینبه او برساند. ا یگرینفع د

 یرندهبه قرض گ ی: اگر در عقد قرض شرط کنند نفعیدگو یاست. صاحب جواهر م یهانالجمله مورد قبول همة فق یمطلب، ف این

 یست که حق هم همین است.در آن ن یخالف و اشکال یچاست و ه یزبرسد، جا

 

 کاهش بدهی در مقابل تعجيل مدت
 یدوست دارد مقدار یشوبه مال خ یازبه خاطر ن یدارد، و از طرف یسلف طلب مدت دار یاو  یهنس یعبه جهت ب یاز کس یفرد یگاه

قرض کرده و آن حاجت  یحاجت یبرا یاوقات کس یبعض یااز طلبش را صرف نظر کند تا در مقابل، زودتر از موعد مقرر آن را وصول کند، 

توافق کنند که در مقابل پرداخت  یموارد ینمعامله در چن یناش را بپردازد. اگر طرف یخواهد زودتر بده یم الزودتر بر طرف شده است و ح

 دارد؟ یاز ان صرف نظر شود، چه حکم یاز بخش ی،زودتر بده

مدت دار باشد،  ین: اگر دیدگویباره م یندانند. صاحب جواهر در ا یم یحعمل را صح ینا ی،گونه اختالف یچبدون ه یعهش فقیهان

و نصوص  یستن یخالف و اشکال یچمطلب ه ینعد پرداخت گردد و در ااز آن کم شود و زودتر از مو یمقدار ینطرف یاست با تراض یحصح

 دواجماع فقها شیعه بر این است.کن یبر آن داللت م یمتعددّ

  

 ت یا بطالن قرض ربويحص
اصل مال، چیزی بگیرد، نه تنها مرتکب حرام شده  در عقد قرضی، حرام و فاسد است. این اگر قرض دهنده عالوه بر« زیادی»شرط 

است، بلکه مالک آن زیادی هم نخواهد بود و هرگونه تصرف در آن، تصرف در مال غیر است. در این مطلب هیچ اختالفی بین فقیهان نیست؛ 

 اما این بحث واقع شده که آیا در صورت شرط زیادی، اصل قرض صحیح است یا نه؟ 
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است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض گیرنده می تواند در مال قرض شده تصرف کند و معامالت مترتب بر ثمره این بحث این 

تواند در مال قرض شده تصرف کند و تمام معامالت مترتب بر آن نیز آن نیز صحیح است، ولی اگر عقد قرض باطل باشد؛ قرض گیرنده نمی

منفعتی داشته باشد، متعلق به قرض دهنده است و قرض گیرنده ضامن آنهاست. فقیهان در حکم معامالت فضولی را دارد و اگر مال رشد یا 

دانند و ابن دریس در سرائر، شهید ثانی  این باره نظریات مختلفی دارند: محقق اول در شرایع و عالمه در قواعد و مختلف، قرضی را باطل می

. این گروه عالوه بر اجماع، به دالیلی نیز استناد (35م،ص  1981)نجفی، اند اع کردهعای اجمدّامه در مختلف، بر بطالن قرض ادر مسالک و علّ

 اند: کرده

هر قرضی که منفعتی را در پی داشته باشد، حرام ( 336ه.ق،ص 1410؛ )بروجردی،منفعة فهو حرام رّقرض یج کلّ»روایت نبوی:  .1

 «. است

عقد قرض شرط شده باشد و بعد از جبران ضعف سند آن به موافقت مشهور،  گفته اند: پس از تقیید حکم روایت به منفعتی که در    

 ظهور روایت در حرمت اصل قرض است و وقتی قرض حرام شد، فاسد هم خواهد بود.

دی شرط هر گونه زیااز  علیه السالمبنابراین، امام باقر «. مثلها الّإمن آقرض رجال ورقا فال یشترط »فرمود:  علیه السالمامام باقر  .2

 ت عقد قرضی، عدم شرط زیادی است.حدر عقد قرضی نهی کردند. پس شرط ص

ت عقد قرض در صورت وجود زیادی و جواز گرفتن آن داللت دارد، منحصر به موردی است که زیادی شرط حروایاتی که بر ص .3

  (.21، ص1414)کرکی،  نشده باشد. پس عقد قرض فقط در صورت عدم اشتراط زیادی صحیح است

خویی و بسیاری از فقیهان معاصر، نظیر ( 8ه.ق،ص 1410)کاظم یزدی، مقابل، گروه دیگری از فقیهان، مثل صاحب عروة الوثقیدر 

 گفته اند: تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.  (404ه.ق،ص1413)تبریزی، تبریزی (404ه.ق،ص  1413)خویی،

اند که همه روایات مذکور ظاهر در حرمت و بطالن شرط  اند، دلیل آورده تهاین گروه در پاسخ کسانی که اصل قرض را باطل دانس

 زیادی هستند و بر بطالن اصلی قرض داللتی ندارند.

سخن حق همین است؛ زیرا دلیل اول، یک روایت عامی و ضعیف السند است و اگر از ضعف سند هم چشم پوشی شود، داللت آن بر 

 فساد شرط و فساد عقد است که بسیاری به آن عقیده ندارند.  مقصود، متوقف بر اثبات مالزمه بین

، باعث می شود که ما حکم «مثلها الّإفال یشترط »درباره روایت محمد بن مسلم باید گفت: هر چند وجود ادات حصر در این روایت: 

رط کند و در نتیجه، گرفتن زیادی حرام کنیم که فقط بازگرداندن مثل آنچه را قرض می دهد، شرط کند و جایز نیست که بیشتر از آن ش

باشد؛ اما این روایت در مقام بیان این نیست که فقط عقد قرض صحیح است که در آن شرط زیاده نشده باشد، چون اثبات چنین حصری نیاز 

 به دلیل جداگانه دارد. 

کنند، نه بیشتر و در مورد  روط داللت میروایاتی که بر جواز گرفتن زیادی در صورت عدم شرط داللت دارند، بر حرمت زیادی مش

 .ت یا فساد اصل عقد قرض ساکتندحص

 

 جواز رباي استنتاجی
 شماری از پژوهشگران معاصر، در این باره نوشته اند:

ربای حرام فقط ربایی است که بر قرض مصرفی شرط می گردد اما سودی که به جهت قرض تولیدی از مقترض گرفته می شود حرام »

یرا موجب ظلم به مقترض نمی باشد؛ چون در قبال این وام،عالوه بر سودی که به مقرض می دهد، مقداری سود نیز به خود مقترض نیست؛ ز

 ربای استنتاجی حرام نیست. نتيجه:« می رسد.

تفاوتی میان این شرعاً حرام است و از این جهت، « ربای مصرفی»همچون « ربای استنتاجی»نظر مشهور در فقه، بر این باور است که 

 دو وجود ندارد. مهمترین ادله بر این ادعا عبارتند از:

، تنها علت برای حرمت رباست، بطوری که با رفع ظلم، حرمت ربا نیز منتفی گردد، نادرست است و یا دست کم «ظلم»این که  -1

مطلق بیان شده است. ثانیاً علل واقعی حرمت با « رباحرمت »سوره بقره  278،276،275قطعی نیست، زیرا اوالً، در آیات دیگری مانند آیات 

 ، تنها نشانگر حکمت ترحیم ربایند نه علت آن.«ظلم»دقیقا مشخص و عناوینی مانند 

در زمان پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم)ع( هر دو نوع قرض ربوی رایج بود؛ هم استهالکی و هم استنتاجی؛ چنانچه آیة مورد  -2

، می توانست اطالقات بسیار زیاد آیات دیگر را مقید نماید. پیامبر اسالم)ص( که رحمه للعالمین بوده و بسیار دلسوز و مهربان استناد این گروه

است، و یا امامان معصوم)ع( می بایست در زمان خود، در قالب احادیث و یا رفتار خود، به مردم می فهماندند که حرمت ربا مختص قرض 

 (61،ص 1390که چنین روایتی به ما نرسیده است.)نورایی،مصرفی است، در حالی 

http://www.joce.ir/


 34 -48، ص 1396 تابستان،  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

تفاوت بین ربای مصرفی و تولیدی، تفاوت در انگیزه مجرمان است و هم در فقه و هم در حقوق ثابت شده است که پس از تحقق  -3

گردد. قرینه این ادعا آن است که اگر سه رکن جرم، نوع انگیزه، تأثیری در اصل جرم ندارد و صرفاً می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات 

ت ربای تولیدی جایز بود، از زمان پیامبر)ص( یک مورد تاریخی هم سراغ نداریم که مثالً با پول یتیمان و به نفع آنان، ربای استنتاجی بدس

تا این که با اموال آنان مضاربه  آورده باشند؛ در حالی که تأکید زیاد قران کریم به حفظ اموال یتیمان، با این عمل شباهت بیشتری داشت

 نمایند؛ زیرا در مضاربه، احتمال ضرر به مال وجود دارد.

اگر توبه نمودید، پس برای شما تنها اصل سرمایه « و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم»ذیل آیة مورد استناد این گروه، چنین است:  -4

 (.61،ص 1390نماید )نورایی،این گروه را ثابت می است.]نه همراه با ربا[ ظهور این بخش از آیه، خالف ادعای

در قرضهای « ظلم»است، باز هم ادعای این گروه پذیرفتنی نیست؛ زیرا « ظلم»بر فرض که بپذیریم که علت ربا، فقط عنوان  -5

ایند؛ بلکه ممکن است افراد تهیدست استنتاجی نیز بعضاً مشاهده می شود؛ چون اوالً، این گونه وام ها را همیشه افراد ثروتمند دریافت نمی نم

درصد و یا طبقه متوسط جامعه نیز با این نوع از قرض بخواهند به تولید اقدام نمایند و بدیهی است که باتوجه به رقابتی بودن بازار، حتی یک 

ی تولیدی، حتی اگر تولیدکننده سود به نفع مقرض، می تواند موجب ورشکسته شدن این دسته از مقترضان گردد. ثانیاً، سود دهی در کارها

 خیلی باتجربه نیز باشد، به عوامل متعدد و زیادی وابسته است که نبود هر یک از این عوامل ضرر احتمالی تولیدکننده را در پی دارد.

 
را  ینسته و ربا خواراالرض دا یو اسالم، گرفتن ربا حرام است. اسالم رباخوار را مهدورالدم و مفسد ف یآسمان یاناز نظر اد یجه،در نت

 یلهبه وس یمعامل یجلو آن گرفته شود. ربا یدبا یبه هر نحو ینبا خدا شمرده است. بنابرا یشرك و دشمن یگناهان و همتا یناز بزرگ تر

 .و موزون اند یلبه اختصاص حرمت ربا در مک یعهش یشده است. مشهور علما تحریم)ص( یامبرپ

 و موزون بودن. یلمک -2 ی؛همجنس -1است.  یزدو چ یاتمورد نظر روا یمالك ها ی،معامل یربا یفدر تعر

به  یزی، چلکه بدهکار بدون شرط قب یشده باشد. در صورت ییننامشروع و حرام است که از قبل تع یاضافه در صورت یافتدر -1

 .یمهلت بده یدتمد یبه ازا یخواه یادهاست ز ین. همچنیستطلبکار بدهد حرام ن

 شود. یمحسوب نم یچون جبران کاهش ارزش پول، ارزش اضاف یست،تورم ربا نجبران  -2

 ی)ربا شود یداشته باشد، ربا محسوب م یکه ارزش اقتصاد یو تعهد یازکاال باشد؛ هرگونه امت یامازاد، پول و  یستدر ربا الزم ن -3

 (.یحکم

حرام  ییاساس ربا تنها در قرض ها ینبا اصل عدالت باشد. بر ا یو در تناف مانهکند که ظال یم یدامصداق پ ییربا تنها در قرض ها -4

 یراه انداز یلاز قب یضرور یرغ یدر وام ها یآن شده باشد، ول یافتمجبور به در یو ضرور یاتیح یازهاین ینبه منظور تأم یرندهاست که وام گ

 یست.لوکس حرام ن یکاالها یدخر یاو  یتجار یها یتفعال شو گستر
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 نتيجه گيري
با توجه به پژوهش انجام گرفته ربا عبارت است از تحصیل مال و یا دریافت مبلغی زائد برمبلغ دریافتی توسط ربا گیرنده تحت هر عقد 

 صوری از ناحیه متعاقدین.

طلبکار بدون انجام فعالیت شود ربا خواری در تمام ادیان الهی، از جمله در اسالم به شدت تقبیح شده است.ربا خواری باعث می

قسیم اقتصادی مفید از در آمد باالیی برخوردار شود این عمل به اقتصاد جامعه لطمه می زند. ربا در فقه شیعه به دو نوع کلی معاملی و قرضی ت

نس و از نوع مکیل و می شود. ربای معاملی عبارت است از هر گونه زیادی در خرید و فروش و یا در عقد دیگری که عوض و معوض آن هم ج

 موزون باشند. ربای معاملی عالوه بر عقد بیع، در دیگر عقود مانند صلح و نظایر آن نیز قابل تحقق است.

با توجه به مطالب ارائه شده می توان بیان نمود که اقدام ربادهنده و ربا گیرنده در پرداخت و دریافت ربا کاری متقلبانه است و عالوه 

 ی هر دو عمل مذکور واجد وصف مجرمانه و قابل تعقیب است.بر حرمت شرعی برا

اخذ سود فراوان از ناحیه بانکها و سایر مراجع اعطا کننده وام و همچنین سختگیری های بیش از حد این مراجع سبب شده قبح 

 دریافت و پرداخت ربا بین مردم کاهش یابد.

ها جایز شمرده شده و آن تصریح در اسالم، استفاده از شماری از حیله معیار یکی بودن جنس عوضیین، عرف رایج شهر است. اگر چه

ز شده است. دریافت اضافه در معامله یا قرض ربوی میان موال و عبدش، دریافت مسلمان از کافر حربی، ربا بین پدر و فرزند و زن و شوهر جای

 .یستن یزربا جا یلگردد. بکار بردن ح یع مقدس محکم و نقض غرض شار یموجب الغا ی،ربو یهایلهاستعمال ح اگراما  است.

قانون مجازات اسالمی در سال  595در حقوق کیفری ایران تا مدتهای زیادی این عمل جرم انگای نشده بود؛ سرانجام با تصویب ماده 

 ، قضات به راحتی قادر به مجازات رباخوار، ربا دهنده و واسطه میان این دو شدند.1375

قانون مجازات اسالمی ظهور در شخص حقیقی دارد و اگر بین دو شخص حقوقی هم منعقد  595لفظ )نفر( در ماده حقیقتا وجود 

شود بنا بر عقیده باز هم مشمول ماده مذکور خواهد بود هر چند امروزه در پناه شخصیت حقوقی دریافت خسارت تادیه با کاهش ارزش پول 

 توجیه می شود.

 

 پيشنهادهاي کاربردي
جود جرم انگاری ربا، هنوز این پدیده زشت رواج زیادی در جامعه اسالمی ایران دارد. شماری از پژوهشگران، حل این مشکل را در با و

اند. جرم زدایی، هر چند برای برون رفت از تورم کیفری رفتاری مناسب به نظر می رسد، ولی در خصوص جرم ربا جرم زدایی از ربا دانسته

 .کارگشا نخواهد بود

فرهنگ سازی نهادهایی مانند قرض الحسنه، ارائه راهکارهای قابل اجرا در رفع معضالتی نظیر تورم و بیکاری، تبیین و شفاف سازی 

 تفاوتهای میان بانکداری اسالمی و رباخواری و اصالح نظام بانکی تأثیر عمیقی در کاهش بزه ربا ایجاد می نماید.

شدن  یهنوز تا اسالم ینیمب یم یمشو یکبه آن نزد یشترهرگاه ب یدارد، ول ی آب و رنگ اسالمامروز کشور ما ظاهراً یگرچه بانک ها

شدن بانک ها به  یاسالم یراه برداشته شده است. برا یندر ا یدیمف یتوان انکار کرد که گام ها یاست هر چند نم یشدر پ یادیفاصله ز

 :یمتوجه کن یقاًدق یربه امور ز یاز نظر شرع تطور کامل الزم اس

تجارت سازنده بکار گرفته شود و  ینو همچن یدامدار ی،کشاورز ی،اعم از صنعت یدمف یدیتول یکارها یرمردم در مس یسپرده ها-1

 صفحات کاغذ. یو رو یالنه در عالم پند و خ یابدتحقق  یخارج ینیتامور در ع ینا

داشته  یافتکه به جهت آن در یو سازنده ا یدمف یخود را در کارها یافتینظارت کامل شود که مردم وجوه در یبانک یالتبه تسه -2

از  یافتیباشد که سود در ینآنها ا یبه گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند، بلکه تالش و سع یو هرگز بانک ها و موسسات پول یرند،اند بکار گ

 باشد. مشروعحالل و  یقطر

 یاگرفتن پول  یآموزش مستمر داده شود که نکات شرع یگرد یبانک ها از سو یانسو و به مشتر یکبه مسئوالن بانک ها از  یدبا-3

که شکل کار  یظاهرساز یابکار بندند و از هرگونه تقلب  یقاو حالل شدن اموال است دق یاقتصاد ییشک سبب شکوفا یدادن سپرده را که ب

 .یزندآورد، بپرهیرباخوار در م یرا به صورت بانک ها

آن عوض شود،  یتروح و ماه یدکند، با یرا نه شرعا و نه عرفاً حل نم یبه مضاربه قطعا مشکل یا به کارمزد و رباخوارنام رب ییرتغ-4

 یدبا ینمربوط به دفاتر وامثال آن، و ا یها ینهدهند، و هز یمردم انجام م یبرا یباشد که کارمندان موسسات پول ییکارمزد واقعا مزد کارها

 . یشتراشد نه بهمان اندازه ب هدرست ب

 به نام مضاربه! یباشد نه رباخوار یدیو تول یتجار یها یتفعال یعنیمضاربه  یدواقعا با یزن مضاربه

http://www.joce.ir/


 34 -48، ص 1396 تابستان،  4پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

ربا و نامشروع است  یزدر یبانک م یباست و به ج یجنب یها ینههز یربخش و سا ینکارکنان ا یها ینهکه اضافه بر هز کارمزدهایی

 دهد. ینم ییرآن را تغ یتنام هرگز ماه ییرو تغ

مشغولند اعالم کرد که عملشان حرام و  یو مقدس به کار رباخوار یدعنوان مف ینا یرکه به نام مضاربه و ز یبه موسسات یدبا همچنین

 .یستن یهرگز عملشان اسالم یاز کاله شرع یرینام و بهره گ ییرتغ یننامشروع است و با ا

 یاصل یهو امثال آن است و سرما یحساب جار یبانک ها اموال مردم و سپرده ها یاز موجود یقسمت عمده ا ینکهبا توجه به ا-5

 یاز موجود یشود سهم قابل توجه یشود بلکه افزوده م یاز آن کاسته نم یزیآنهاست که با گذشت زمان چ یبانک ها غالبا همان ساختمان ها

و  یلمسکن و تحص یهازدواج جوانان، ته ینهداده شود و هز یصتخص عادالنه( یکلمه )با کارمزد یواقع یبه معنا هبانک ها به قرض الحسن

 یسازمان ها یاردر اخت یاعمده یبانک ها رقم ها ینکهشوند گردد و چه بهتر از ا ینم یتحما یمهب یکه از سو یکم درآمد یماراندرمان ب

 یاز مشکالت اقتصاد یبه حل بعض یاناز وضع دانشجو یاهبگذارند و آنها با آگ یازمندن یانقرض الحسنه به دانشجو یوام ها یبرا ییدانشجو

 بپردازند.  یقطر ینآنان از ا

از مشکالت  یبشود، تا هر کدام به بخش یمردم یبانک ها به کمک سپرده ها یاقتصاد یها یتفعال یبرا یقیدق یزیبرنامه ر-6

و  یگرد یگذاردن بخش ها یجا و خال یکو تکرار مکرر و تمرکز در  یآورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراکنده کار یرو یاقتصاد

 .پرهیزندها ب یتگرفتن اولو یدهناد

ها راه  یو بده یرکرداز د یریجلوگ یاست البته برا یبارز رباخوار یاز مصداق ها یکیو  یستن یهقابل توج یرکردد یمهمساله جر-7

 زگار باشد.سا یکه با فقه اسالم یراه یشود ول یشیدهاند ییها

آموزش الزم به مسئوالن بانک و مشتریان آنها  و فراهم نمودن حساسیت وتوجه محاکم به اهمیت موضوع ربا و ربا خواری و برخورد -8

 قاطع دستگاه قضا.

بر آن حاکم نخواهد بود. هر  ینشود، روح اسالم یداآنها پ یها یتفعال یدر وضع بانک ها و چگونگ یادینبن یتا تحول ینکهسخن ا کوتاه

رباخوار هم دامان خودشان  یبانک ها یانبارز یآمدها یرا به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پ یبانک اسالم یابانک بدون ربا،  یستمنام س دچن

 و هم دامان مردم را. یردگ یرا م
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 تا. یب روت،یدارالمعرفه، ب ،یجلد کی ن،یالجالل ری. تفسگرانیج و د یوطیس [51]

 چاپ اول.  ه،یالمعارف االسالم، 3شرائع االسالم. قم: ج حیتنق یهـ.ق. مسالک االفهام ال 1414اول م.   دیشه [52]

 .ی. مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمهیشرح اللمعه الدمشق یف هی. الروضه البهیثان دیشه [53]

 چاپ اول.  ،ی، قم: مؤسسه نشر اسالم3جلد ه،یفقه االمام یف هیهـ.ق. الدروس الشرع 1414م.   داولیشه [54]

 چاپ پنجم.  ،یالتراث العرب اءی، دار اح2: جلدروتیب عه،یمسائل الشر لیتحص یال عهیهـ.ق. .وسائل الش 1403م.  یحر عامل خیش [55]

 جا،  یب ه،ی، المکتبه المرتضو5جلد ه،یفقه االمام یهـ.ق. المبسوط ف 1387م.   یطوس خیش [56]

 تا. یب ،یقدس محمد ،یجلد کیقم:  ،یمجرد الفقه و الفتاو یف هیم.  النها یطوس خیش [57]

 : جلد دوم، روتیدارالتعارف، ب ن،یهـ.ق. منهاج الصالح 1400م.   میحک یطباطبائ [58]

 تا. ی،بی، مکتبه الداور1قم: جلد ،یم.  تکمله العروه الوثق یطباطبائ [59]

 چاپ اول  ،ی، قم: مؤسسه نشر اسالم5ج عه،یهـ.ق. مختلف الش 1413ح.   یحل عالمة [60]

 انتشارات ناصر خسرو.، الجامع االحکام القرآن، تهران، 1355محمدبن احمد،  قرطبی، [61]

 السالم  هیعل تیهـ.ق. جامع المقاصد. چاپ دوم، مؤسسه آل ب 1414.  نیبن الحس یعل ،یکرک [62]

  هیاآلثار الجعفر اءیالح هیمکتبه المرتضو ،یجلد کیاحکام القرآن،  یف انیالب دهیا.  ز یلیاردب محقق [63]

 ،چاپ اول، 4التراث، جلد اءیالسالم، الح هیعل تی: آل بروتیشرح القواعد، ب یهـ .ق. جامع المقاصد ف 1411ع.   یکرک محقق [64]

 .1993/1414 روتیشرح المنهاج، ب یالمحتاج ال ةینها ،یبن احمد رمل محمد [65]

 هـ.ق.  1409قم، چاپ اول،  ،یعلوم اسالم یمرکز جهان ،یجلد کی ،یبجل سیمسند محمدبن ق ر،یبش ،یمازندران یمحمد [66]

 چاپ اول.  ن،یلفائده و البرهان. قم: انتشارات جامعه مدرسهـ.ق.مجمع ا 1412.  یلیاردب مقدس [67]

 . هیالمکاسب، قم: مکتبه المحمد هیحاش یالطالب ف هیهـ.ق. من 1373.  یموس خیش یخوانسار ینجف [68]

 ،چاپ هشتم. 23تهران: جلد  ه،یشرح شرائع االسالم. دارالکتب االسالم ی. جواهرالکالم ف1365م.  ینجف [69]

 .یقم: .انتشارات داور ،یم. العروه الوثق یزدی [70]
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