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چکيده
هدف از پژوهش حاضر که از لحاظ نوع ،کتابخانه ای بوده و از نظر روش ،تحلیل – توصیفی می
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
است ضمن بررسی تعریف مفهوم ربا از منظر مذاهب اسالمی ،احکام موربوط به حرمت ربا از
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
الهی و از جمله در دین اسالم به شدت تقبیح شده است ،چراکه رباخواری باعث می شود طلبکار
بدون انجام فعالیت اقتصادی مفید از درآمد باالیی برخوردار شود و این عمل به اقتصاد جامعه
لطمه می زند.

واژگان کليدي :ربا ،رباخواری ،دین اسالم.

شماره  / 4تابستان  / 1396ص 34-48

محمدرضا شادمان فر ،1روح اهلل

شریفی2
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ربا و انواع آن در فقه اسالمی
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مقدمه
ربا در لغت به معنای «زیادی» ،سود ،بیشی و نمو آمده است.
در شرع زیادتی مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد.
در لسان العرب اینگونه تعریف شده «واالصل فیه الزیاده ،من ربا المال اذا زاده و ارتفع و نما» ربا در لغت نوعی زیادی است که در اموال
به وجود می آید.
در قرآن کریم نیز یازده کلمه از مشتقات ریشه رب بکار رفته است (روحانی ،1372 ،ص )435که بیست مرتبه در مجموع آیات قرآن
تکرار شده است .برخی از این موارد فقط در معنای لغوی استعمال گردیده است.
مثالً در بخشی از آیه  276سوره مبارکه بقره می فرماید «یحمق اهلل الرّبا و یربی الصدقات» ،که معنای لغوی واژه «یربی» افزودن و
زیاد نمودن است (زمخشری1413،ه.ق،ص « .)321خدای متعال ربا را نابود و صدقات را افزون کند» (طباطبایی ،ص .)569
در میان روایات معصومان نیز همانند آیات قرآن کریم عالوه بر معنای اصطالحی ربا معنای لغوی آن هم بسیار بکار رفته است
(امینی1416،ه.ق،ص .)159
اما معنای لغوی ربا مساوی با اصطالحی آن نیست زیرا در لغت ربا به مطلق زیادی اطالق می شود در حالی که به هر زیادی در
معامالت و مبادالت ربا گفته نمی شود و هر اضافه ای حرام نیست شاید بتوان گفت معنای لغوی ربا عام تر از معنای شرعی آن است (نوری
کرمانی،1387،ص .)87

تعاریف اصطالحی ربا
فقهای شیعه و سنی به طور مطلق در حکم ربا ات فاق نظر دارند و اغلب آنها حرمت آن را از ضروریات دین عنوان کرده اند و منکر آن
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
اغلب فقهای حنفی ربا را این گونه تعریف کرده اند:
الفضل الخالی عن العوض بمعیار شرعی بشروط الحد المتعاقدین فی المعاوضه (ابن عابدین  1415ه.ق،ص 168و.)169
ربا عبارت است از دریافت زیادی بدون عوض ،بر اساس معیار شرعی توسط یکی از طرفین مبادله.
ایراد اساسی بر این تعریف آن است که شامل ربای نسیه(قرضی) نمی شود.

تعریف ربا از دیدگاه حنبلی ها
اغلب فقهای حنبلی در تعریف ربا گفته اند:
الربا شرعاً هوالزیاده بالشیء المخصوص.
ربا عبارت است از دریافت اضافی در شیء مخصوص.
منظور از «شیء مخصوص» اشیاء کیلی و قابل وزن با تفاضل در معامله است که مادامی که معامله نقدی نباشد دریافت تفاضل (زیادی)
ربا محسوب می شود.
تعریف ارائه شده توسط فقها جنبلی ،تعریف حقیقی نیست و بر ربای نسیه داللت ندارد.

تعریف ربا از دیدگاه شافعی ها
فقهای شافعی مذهب در تعریف ربا گفته اند:
عقدی 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،
صورت می گیرد (رملی1993 ،م ،ص .)409
عالمت کاالهای ربوی (در غیر نقدین) از دیدگاه شافعی ،خوراکی بودن آنهاست حتی اگر این کاالی خوراکی موزون و مکیل نباشند.
اگر دو کاالی مورد معامله خوراکی باشند و از دو جنس متفاوت باشند ،تفاضل ایرادی ندارد ،اما درمعامله نسیه جدا شدن قبل از
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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تعریف ربا از دیدگاه مالکی ها
ربا عبارت است از زیادی یکی از دو بدل همجنس در مبادالت که در مقابل آن عوضی دریافت نشود.
تعریف مالکی ها شبیه به تعریف شافعی هاست .با این تفاوت که عالمت و علت تحریم در غیر نقدین ،عالوه بر خوراکی بودن ،کاالهایی
است که معموالً برای مصرف قابل انبار و ذخیره است (احمدبن محمد ،1201 ،ص .)24

تعریف ربا ازدیدگاه فقه شيعه
ربا 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.
در تفسیر المنیر آمده است« :ربا در شرع اضافه گرفتن مال بدون عوض در معاوضه مال به مال است
صاحب جواهر الکالم در تعریف ربا نوشته است:
تعریف ربا شامل ربای نسیه و ربای معاملی هر دو می شود (نجفی،1365،ص .)232
کنز العرفان نیز ربا به معنای دریافت زیادتر از اصل سرمایه در مبادله اجناسی که مکیل یا موزون هستند می داند (سیوری ،ص .)26
در تحریرالوسیله ربای معاملی به معنای مبادله دو کاالی همجنس با زیادی عینی یا حکمی تعریف شده است (امام خمینی،1363،ص
.)526
چنانچه مالحظه شد در همه تعاریف چند نکته مشترك است :یکی اینکه ربا نوعی دریافت اضافی در مبادالت است .دوم ،اینکه این
اضافی بدون «ما به ازاء» است.

حکم ربا در اسالم
در اسالم این مساله حرام شناخته شده است و در حرمت آن از نظر قرآن ،سنت و اجماع عنما هیچ گونه تردیدی نمیباشد تا آنجا که
حرمت آن را تا مرز افکار ضروریات دین دانستهاند (امام خمینی ،ص.)526

ربا در قرآن
برخی آیات در قرآن کریم حول تحریم ربا بحث می کند که عبارتند از:
 «مالی که به ربا می دهید تا در اموال مردم افزون شود نزد خدا هیچ فزونی بر آن ایجاد نمی شود و مالی را که برای خشنودی خدابرای زکات می پردازید دو برابر می شود» (سوره رم ،آیه.)39
 «از عادات زشت یهودیان این بود که ربا می گرفتند در حالی که از آن نهی شده بودند و اموال مردم را به ناحق می خوردند»...(سوره نساء ،آیه .)161
 «ای اهل ایمان ،ربای به هم فزاینده را نخورید از خداوند بترسید تا رستگار شوید( »...سوره ال عمران ،آیه.)130از این آیات قرآن کریم می توان حرمت ربا را از دید خداوند متعال دریافت و این مسئله بیش از آیه اول و دوم ،در آیه سوم ظاهر می
شود چه آنکه خداوند متعال اهل ایمان را به ترس از خدا و دوری از اکل ربا فرا می خواند .خالصه اینکه همه این آیات ،حکایت از شدت حرمت
ربا در اسالم دارند .هر چند در خصوص مصادیق ربا ،مفسران اختالف نظر دارند اما در قرآن کریم نوع الحکم ربا متعلق فیه حرمت واقع شده
است.

ربا از نظر سنت رسول اکرم(ص)
روایت های بسیار زیادی کاشف از قول فعل و تقریر معصوم در کتب معتبر شیعه و سنی دال بر حرمت ربا وجود دارد که به برخی از
آنها در زیر اشاره خواهیم کرد:
 شیخ عباس قمی از رسول گرامی اسالم (ص) چنین روایت می کند« :خداوند در روز قیامت شکم رباخوار را به اندازه ربایی که خوداز آتش جهنم پر می کند :هیچ یک از اموال و کارهای نیک را نمی پذیرد تا زمانی که اندکی از اموال ربوی در دستش است ،پیوسته مورد لعن
و نفرین فرشتگان قرار خواهد گرفت» .
 -رسول اکرم (ص) در جای دیگری هم رباخواری را بدترین کسب ها معرفی می کند (حکیمی ،ص .)403
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 از امیرالمؤمنین علی (ع) نیز چنین روایت شد است که «هرگاه خداوند متعال بخواهد قومی را نابود کند ربا در میانشان ظاهر کند(طبرسی ، 1350 ،ص.)390
 مخلص کالم اینکه درباره حرمت ربا روایت های متعددی در کتب شیعه و سنی آمده است و تنها مرحوم عاملی در کتاب شریفوسائل الشیعه بیش از سیصد روایت دال بر حرمت ربا جمع آوری کرده اند که این کثرت احادیث کاشف از شدت حرمت ربا ،نزد ذوات مقدس
معصوم میباشد.

اجماع فقها درباره ربا
یکی دیگر از ادله کشف و استنباط احکام اجماع فقها در یک عنصر می باشد و بنابر نگاهی اجمالی به نظرات فقها ،می توان اجماع
فقها را در باب حرمت ربا دریافت .برای مثال شیخ طوسی می گوید« .علما اجماع دارند بر اینک ربا از گناهان کبیره می باشد» (طوسی،1387،ص
.)251
امام خمینی نیز در تحریر الوسیله چنین می فرماید که «حرمت ربا به کتاب و سنت اجماع مسلمین ثابت شده است؛ بلکه بعید نیست
از ضروریات دین باشد» (خمینی ،روح اهلل،1374 ،ص  )175و همچنین در تفسیر قرطبی آمده است که حرمت ربا اجماعی است (قرطبی،1355،
ص . )348که در دین اسالم بواسطه حرمت شدیدی که یافته است می تواند به عنوان یک بزه فقهی مورد توجه قرار گیرد.

فلسفه تحریم ربا از دیدگاه فقها و مفسران
مرحوم طبرسی علت حرمت ربا را ترك تجارت و مختل ماندن کسب کار می داند(طبرسی ،1350،ص .)182
عالمه طباطبایی درباره علت حرمت ربا می فرماید« :اگر ربا حرام شده علتش این بوده که از روش صحیح زندگی خارج است و منافی
با ایمان به خدا و ناسازگار با آن است و نیز یکی از مصادیق ظلم است» (طباطبایی،1363،ص .)639
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در کتاب ربا و بانکداری اسالمی علل حرمت ربا را چنین محصور فرمودهاند:
 «ربا اکل مال به باطل است» استناد ایشان آیههای 160و  161سوره نساء و روایات درباره فلسفه حرمت ربا بوده است. از امام صادق (ع) نقل شده است که می فرمودند« :شأن چنین است که اگر ربا حالل می بود مردم تجارت را ترك می کردند». ربا باعث تضیعف عواطف انسانی است. -ربا مصداق بارز ظلم می باشد

لزوم اهميت ربا
الف) اهمیت ربا :وجود ربا با یکی از بهترین فصول ممیزه اقتصاد سرمایه داری از اقتصاد اسالمی است.
اقتصاد دانان غربی ربا را از ضروریات نظام اقتصادی می دانند و برای آن محاسنی بر می شمرند .در مقابل ،در اقتصاد اسالمی ربا به
شدت نهی شده است و تعابیری برای تهدید و تحذیر مومنان بکار رفته است که در کمتر گناهی تا این حد سخت گیری شده و بر آن وعده
عذاب داده شده است.
فقها و اقتصاددانان مسلمان معایب زیادی را برای نظام ربوی قائل هستند از جمله:
اوالَ :در نظام ربوی «بهره» تعیین کننده حد سرمایه گذاری است.
ثانیاَ :بهره عامل ورشکستگی و بحران اقتصادی است.
ثالثاَ :نظام بهره همیشه عاملی بالقوه برای ایجاد تورم محسوب می شود.
رابعاَ :پذیرش نظام ربوی باعث سلطه عامل سرمایه بر اقتصاد خواهد شد.
واضح گشت که ربا چه از جهت اثباتی در اقتصاد سرمایه داری و چه از جهت نفی در اقتصاد اسالمی بسیار مهم است بنابراین باید
مراقب بوده تا اقتصاد کشورهای اسالمی به ربا آلوده نگردد.

رفع شبهات ربا
در حقیقت با ایجاد تردید و القای شبهه ،فضای الزم برای لغو یا محدود ساختن حکم تحریم ربا را فراهم می کنند بعضی از شبهات
شیوع یافته ،از این قرارند.
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 -1در اسالم ،تنها گرفتن زیادی ،برای تمدید مهلت دین ،حرام شمرده شده است پس در قرض هایی با بهره کنونی می توان زیادی
را گرفت زیرا پرداخت آن به جهت اصل قرض است ،نه تمدید مهلت.
 -2چیزی که در اسالم تحریم شده ،گرفتن بهره زیاد است که باعث می شود اندك اندك مبلغ بدهی به چند برابر اصل قرض برسد
بنابراین گرفتن بهره کم اشکالی ندارد.
 -3اسالم فقط گرفتن زیادی در قرض های مصرفی را تحریم کرده است که نیازمندان برای تهیه مایحتاج زندگی مجبور به قرض می
شوند از این رو پرداخت بهره به قرض های سرمایه گذاری که به هدف تولید و کسب در آمد صورت می گیرد جایز است و اصوالَ تحریم ربا به
منظور رعایت حال فقیران است و اگر تولید کننده ثروتمند ربا بپردازد اشکالی ندارد.
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
آشنایی با حدود و مالك ربای معاملی خالی از فایده نیست گذشته از این،آگاهی از مباحث ربای معاملی میتواند ما را در فهم هر چه
بیشتر مسائل ربای قرضی یاری نماید.

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
ربای معاملی نامیده می شود (کاظم یزدی،ص .)4
به طور خالصه ربای معاملی ربایی است که در ضمن یک معامله تحقیق می یابد برخالف ربای قرضی که در ضمن عقد قرض به وجود
می آید.

شرایط تحقيق رباي معاملی
شرایط اول :مکيل و موزون بودن عوضين
فقیهان شیعه اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی است ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون
است یا خیر ،با یکدیگر اختالف دارند و نظریات مختلفی در این زمینه مطرح شده است.
أ مشهور و فقها ،چون شیخ طوسی (طوسی،1387،ص )88امام خمینی (امام خمینی ،1361،ص  )537بر این عقیده اند که ربای
معاملی منحصر در کاالهای مکیل و موزون است.
ب در مقابل مشهور ،شیخ مفید و شهید مطهری موضوع ربای معاملی را شامل معدودات هم می دانند.
ت شهید اول(شهید ثانی،ص  )320و صاحب جواهر (نجفی،1365،ص )361ربا در معدودات را مکروه میدانند.
ث شیخ طوسی در نهایه(شیخ طوسی 1412،ه.ق،ص  )377و ابن حمزه(ابن حمزه،ص  )254قائل به تفضیل شده و گفته اند:
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.
الف) اشیایی که به صورت عدد مبادله می شوند و قیمت کاالی فروخته شده در یک معامله از طریق شمارش آن ها محاسبه می شود.
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
به اعتبار نوع معامله ای که ربا در آن پیش می آید؛ ربا به دو قسم نقد ونسیه تقسیم می شود.
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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
آن موجود باشد ،معامله ربوی است و ربای آن را اصطالحاً «ربای نقدی» میگویند .فقیهان اهل سنت آن را «ربای فصل» می گویند.

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
ربای قرضی چه در زمانهای گذشته وچه در عصر حاضر،رایج ترین نوع ربایی است که در جوامع مختلف وجود داشته است بدین صورت
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
ا مام خمینی می فرماید :قرض ،تملیک مال به دیگری به شرط ضمان است بدین صورت که قرض کننده متعهد می شود که خود آن
مال یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد و به کسی که مال خویش را تملیک دیگری می کند «مُقرض» و به کسی که آن را می گیرد «مقترض»
یا «مستقرض» گویند(امام خمینی،1361،ص .)656

تفاوت قرض با دین
«دَین»  ،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،
«مدیون» یا «مدین» و به صاحب حق« ،دائن» یا «غریم» گویند.
سبب دَین دوگونه است:
الف) اختیاری ،مانند قرض کردن ،یا مالی را مبیع قرار دادن در بیع سلم ،ثمن قراردادن در بیع نسیه ،اجرت قرار دادن در اجاره ،صداق
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
دارد که مختص به قرض است (امام خمینی،1361،ص .)647
از این بیان ،واضح شد که دین اعم از قرض است.

تفاوت قرض با سایر عقود
از آن جا که عقد قرض گاه با بعضی از عقود دیگر مشتبه می گردد ،لذا جهت شناخت دقیق تر آن ،تفاوت عقد قرض با عقودی ،چون
بیع ،سلف ،و دیعه ،هبه ،عاریه و اجاره بیان می شود.

قرض و بيع
بیع ،عقدی است که در آن ،هر یک از فروشنده و خریدار با رضایت کامل ،مال خود را در عوض مال طرف مقابل ،به وی تملیک می
کند و با پایان گرفتن عقد ،فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مثمن می گردد.
در بیع ،هر یک از عوضین می تواند کاال یا پ ول باشد و الزم است مورد معامله (مبیع) عین باشد ،نه منفعت؛ زیرا منفعت خرید و فروش
نمی شود ،بلکه اجاره داده می شود .البته الزم نیست عین شخصی باشد ،کلی در ذمه و کلی در معین نیز می تواند ثمن یا مثمن قرار گیرد
(جامعه مدرسین،1381،ص  .)264در بیع ،معمول نیست که چی زی را با مثل خودش معامله کنند ،مثال لیوانی را با لیوان دیگری از همان نوع
که دارای همان خصوصیات است ،مبادله کنند؛ بر خالف قرض که معموالً شخص مقداری پول یا کاال در اختیار دیگری می گذارد ،تا او مثل
آن را پس از مدت زمان خاص به وی برگرداند؛ به عبارت دیگر ،در بیع طرفین معامله برای رسیدن به مقصودی معامله می کنند؛ فروشنده
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احتیاج به ثمن و مشتری احتیاج به مثمن دارد و در نتیجه تبادل صورت می گیرد ،به خالف قرض که تبادل بین دو شیء مثل هم واقع می
شود و در اقتصادی که به ربا آلوده نشده باشد ،هدف اصلی از آن کمک به قرض گیرنده است و به طور معمول قرضدهنده نفعی نمی برد.

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.
در معامله سلف ،معموال فروشنده ،کاالی مدت داری را در مقابل پول نقد می فروشد و پس از معامله ،پول آن را تحویل می گیرد و
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 جنس
باشند ،ربای معاملی پیش می آید؛ اما اگر از یک جنس نباشند ،بنا بر نظر بعضی ،معامله آنها جایز نیست .همچنین عوضین نباید طال و نقره
باشند ،چون در مبادله آن دو شرط است که تقابض عوضین در مجلس عقد صورت گیرد.
در عقد قرض ،پول یا کاالیی در اختیار کسی گذاشته می شود و بعد از مدتی ،مثل آن دریافت میشود؛ اعم از این که از اشیای ربوی
یا غیر آن باشد و اعم از این که طال و نقرہ باشد یا غیر آن دو.

قرض و ودیعه
ودیعه ،عقدی است که به موجب آن ،ودیعه گذار (مودّع) مال خود را دراختیار دیگری (مستودع) قرار میدهد ،تا آن را برای او حفظ
کند و مال در ملک مالک باقی می ماند؛ برخالف قرض که مال از ملک قرضدهنده خارج می شود.
مستودع ،ضامن مال نیست و نمی تواند بدون اجازه در مال تصرف کند ،ولی قرض گیرنده پس از تحویل گرفتن مال ،مالک آن می
شود و می تواند هرطور که می خواهد ،در آن تصرف نماید و در ودیعه که هرگاه مالک مطالبه نماید ،بر مستودع واجب است در اولین زمان
ممکن آن را تحویل دهد (جامعه مدرسین ،1381 ،ص .)266
در ودیعه ،مستودع می تواند برای حفظ مال ،از ودیعه گذار مبلغی را تقاضا کند البته در صورتی که این کار ،حیله ای برای فرار از ربا
نباشد  -اما در قرض ،هرگونه شرطی از طرف قرض دهنده برای پرداخت زیادی ،جایز نیست.

قرض و هبه
از شرایط صحت هبه ،همانند قرض ،قبض آن است.
در هبه ،شرط نیست که مال یا موهوب «عین» باشد ،از این رو ،می تواند دینی را هبه نماید؛ بر خالف قرض ،چون قرض دادن دین
صحیح نیست.
در هبه معوضه ،در ازای شیء هبه شده ،طرف مقابل نیز چیزی به واهب می بخشد که می تواند هر شیئی باشد که دارای ارزش مالی
است ،مانند بخشش متاعی ،انجام کاری ،استفاده از منفعتی ،صرف نظر کردن از حقی ،ابراء دینی و امثال آن.
در هبه معوّ ضه ،الزم نیست چیزی که در عوض هبه می دهند ،مثل آن باشد یا ارزش اقتصادی مساوی با آن داشته باشد ،بلکه می
تواند نسبت به آن کم ارزش یا خیلی پرارزش باشد؛ ولی در عقد قرض ،الزم است مثل یا قیمت شیء قرض شده ،باز پرداخت شود.

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،
برخالف قرض ،اصلی مال از ملکیت صاحب آن خارج نمی شود و عاریه کننده تنها اجازه استفاده حالل از مال را دارد؛ البته استفاده ای که
موجب از بین رفتن اصل مال نگردد .در چیزهایی که با مصرف از بین می روند ،مثل نان ،میوه و غذا عاریه ،صحیح نیست زیرا قرض تملیک
مال و عاریه تملیک منفعت است
اگر مال در دست عاریه گیرنده تلف شود ،در صورتی که تعدی و تفریط نکرده باشد در غیر طال و نقره ،ضامن نیست؛ مگر این که در
متن عقد ،شرط ضمان شود ،ولی در عاریه طال و نقره اگر شرط عدم ضمان نشود ،ضامن است.

قرض و اجاره
اجاره ،عقدی است که در مقابل اجرت معین ،منفعت شیء یا عملی انسانی ،به ملکیت دیگری در می آید.،
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اجاره همانند عاریه ،در چیزهایی صحیح است که با بقای اصلی ،امکان استفاده و انتفاع از آنها وجود داشته باشد ،با این فرق که انتفاع
در عاریه ،مجانی و در اجاره ،در مقابل اجرت است .پس اجاره نیز از این جهت با قرضی تفاوت دارد که شامل اشیایی مانند مواد غذایی که با
انتفاع ،عین آنها از بین می رود ،نمیشود .اگر مال مورد اجاره بدون تفریط از بین برود ،مستأجر ضامن نیست

شرایط مال قرض داده شده
برای آن که عقد صحیح واقع گردد آن چه قرض داده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
أ عین باشد :قرض دادن دین و منفعت اشیاء صحیح نیست.
ب مملوك باشد :یعنی قابل تملک باشد.
ت مضبوط باشد :در مثلیات الزم است اوصاف خصوصیاتی که موجب اختالف قیمت و رغبت می شود مشخص گردد؛ اما در قیمیّات
ضبط اوصاف الزم نیست و تنها علم به قیمت در وقت قبض کافی است.
ث معین باشد(جامعه مدرسین،1381،ص )266
با بهره گیری از آیات و روایات اینک به شماری از فروعات مساله ربای قرضی و محدوده آن می پردازیم.

هر نوع زیادي رباست
در زیادی حرام ،فرقی نمی کند که زیادی عینی باشد ،مثل  100کیلو برنج در مقابل  110کیلو برنج؛ یا انجام عملی باشد ،مانند
دوختن یک پیراهن؛ یا منفعتی باشد ،مثل اینکه قرض دهنده شرط کند که در مدت قرض از شیء که به عنوان رهن در نزد اوست ،استفاده
کند ،یا ممکن است زیادی حکمی باشد ،چنان که قرضدهنده حصول صفتی را در هنگام پرداخت شرط نماید ،مانند این که  10درهم
شکسته را قرض دهد به شرط این که قرض گیرنده  10درهم صحیح به بازگرداند و یا شیء کوچک تر را قرض بدهد و شرط کند که قرض
گیرنده شی بزرگ تر از آن را باز گرداندو در همه ی این فروض ،زیادی حرام است .در بین فقیهان امامیه ،شیخ طوسی ،ابو الصالح حلبی ،ابن
حمزه وقاضی ابن براج با استناد به برخی روایات گفته اند که اگر در هم شکسته را قرض دهد وشرط کند که مقرض در هم صحیح باز آورد،
اشکالی ندارد.

توافق ضمنی
گاهی قرض کننده وقرض دهنده قبل از انعقاد قرض ،روی مبلغ زیادی به توافق می رسند ،اما در متن عقد صحبتی از ان نمی کنند.
به گمان این که فقط زیادی که در متن عقد شرط شود رباست ،در حالی که مقصود از شرط زیادی ،شرطی است که عقد بر اساس آن شکل
می گیرد چه با لفظ بیان شود یا نه ،خیلی از فقه ها به این مطلب تصریح کرده اند .امام خمینی (ره) در این باره میگوید :شرط زیادی در
قرض جایز نیست ،چه به صورت صریح در عقد شرح شود ویا به صورت پنهان.

زیادي براي دیگري
در زیادی حرام فرقی نمی کند که زیادی به قرض دهنده داده شود یا به غیر او؛ مثأل اگر دیناری قرض دهد به شرط این که بدهکار
درهمی به شخص ثالثی ببخشد ،یا در امور خیریه مصرف کند ،صحیح نیست .همین طور اگر در عقد قرض شرط کند که قرض گیرنده کار
خیری انجام دهد که نیازمند هزینه مالی است .مثل تعمیر مسجد ،اقامه مجالس روضه وامثال آن ،صحیح نیست .اگر کاری را بر قرض کننده
واجب است ،شرط کند ،مثل ادای زکات یا خمس یا خواندن نماز ویا هر عملی که در آن هزینه مالی نیست ،مانند دعا برای قرض دهنده،
اشکالی ندارد .پس مالك در شرط حرام این است که اوال مالیت داشته باشد .ثا نیا ،بر قرضگیرنده واجب نباشد.

شرط ضمانت و رهن
اگر در عقد قرض شرط شود که قرض گیرنده ،چیزی را نزد قرض دهنده ،رهن بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند.
چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض دهنده است ،اما ربا وحرام نیست ،زیرا این شرط در حقیّقت ،نفع مالی برای قرض دهنده به دنبال
ندارد وفقط پرداخت اصل بدهی را تضمین میکند .اگر وام دهنده شرط کند که از شبیه رهن گذاشته شده استفاده نماید ،ربا وحرام است؛ اما
بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن ،استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.
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گرفتن هدیه
اگر گرفتن هدیه در عقد قرض شرط شده باشد ،مسلماً ربا وحرام است؛ اما اگر قرض کننده بدون شرط قبلی هدیه بدهد ،می تواند
قبول کند .همچنین مهمان شدن نزد بدهکار واستفاده از امکانات مادی اگر به نحو متعارف باشد ،اشکالی ندارد.

زیادي بدون شرط
اگر قرض کننده به منظور قدر شناسی از ایثار قرض دهنده ،که مال خود را مدتی در اختیار او گذاشته است ،موقع پرداخت بدهی،
مبلغی بیشتر از اصل بدهی پرداخت کند ویا از جهت کیفیت ،جنس بهتر و با ارزشتری را باز گرداند ،چنین عملی نه تنها مورد نهی نیست،
بلکه در روایات از ان به عنوان (خیرالقضا) یاد شده وعملی پسندیده و مستحب است.

پرداخت بدهی در مکان دیگر
عالّمه در قواعد فرموده است :اگر در متن عقد قرض تعیین نشود که بدهی در کدام مکان ادا شود ،محلّ پرداخت قرض همان مکانی
است که در آن قرض گرفته شده است؛ زیرا اطالق عقد ،منصرف به مکان استقراض است .بنابراین ،بدون رضایت طرفین نمی توان مکان
بازپرداخت قرض را تغییر داد ،هر چند این تغییر نفعی برای یکی یا هر دو ،همراه داشته باشد.
اگر پرداخت در محل دیگر مستلزم هزینه باشد ،یا این که قرض گیرنده در محل دیگر تمکن مالی نداشته باشد و یا به نوعی دچار
عسر و سختی شود ،طلبکار باید در محل قرض ،مال خود را مطالبه نماید؛ اما گار پرداخت در غیر محل قرض ،هیچ گونه هزینه ای برای قرض
گیرنده نداشته باشد و او کامالً متمکن از پرداخت باشد و هیچ گونه عسر و حرجی نیز برای وی پیش نیاید و قرض دهنده هم اجازة مطالبة
مال را داشته باشد ،از عمومات وفای به عهد و روایاتی که مؤمنان را به حسن ادای قرض فرا می خواند ،استفاده می شود که بدهکار باید هنگام
مطالبة طلبکار ،قرض خود را ادا کند .اگر این کار برای او ایجاد مشکل میکند ،جایز است تا رسیدن به محل قرض ،پرداخت را به تأخیر اندازد.
اگر در متن عقد مکان خاصی را برای ادای قرض تعیین کنند ،این شرط الزم الوفاست و لو برای قرض دهنده سودی به همراه داشته
باشد و یا قرض گیرنده متحمل هزینه ای بشود.

شرط نقصان
گاهی قرض دهنده در متن شرط می کند که برای اهداف خیر خواهانه یا برای مصالحی دیگر ،مبلغ کمتری از قرض کننده بگیرد و یا
نفع دیگری به او برساند .این نوع شرط چون به نفع قرض کننده است ،ربا نیست و موجب حرمت معامله نمی گردد.
این مطلب ،فی الجمله مورد قبول همة فقیهان است .صاحب جواهر می گوید :اگر در عقد قرض شرط کنند نفعی به قرض گیرنده
برسد ،جایز است و هیچ خالف و اشکالی در آن نیست که حق هم همین است.

کاهش بدهی در مقابل تعجيل مدت
گاهی فردی از کسی به جهت بیع نسیه و یا سلف طلب مدت داری دارد ،و از طرفی به خاطر نیاز به مال خویش دوست دارد مقداری
از طلبش را صرف نظر کند تا در مقابل ،زودتر از موعد مقرر آن را وصول کند ،یا بعضی اوقات کسی برای حاجتی قرض کرده و آن حاجت
زودتر بر طرف شده است و حال می خواهد زودتر بدهی اش را بپردازد .اگر طرفین معامله در چنین مواردی توافق کنند که در مقابل پرداخت
زودتر بدهی ،از بخشی از ان صرف نظر شود ،چه حکمی دارد؟
فقیهان شیعه بدون هیچ گونه اختالفی ،این عمل را صحیح می دانند .صاحب جواهر در این باره میگوید :اگر دین مدت دار باشد،
صحیح است با تراضی طرفین مقداری از آن کم شود و زودتر از موعد پرداخت گردد و در این مطلب هیچ خالف و اشکالی نیست و نصوص
متعددّی بر آن داللت می کندواجماع فقها شیعه بر این است.

صحت یا بطالن قرض ربوي
شرط «زیادی» در عقد قرضی ،حرام و فاسد است .این اگر قرض دهنده عالوه بر اصل مال ،چیزی بگیرد ،نه تنها مرتکب حرام شده
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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ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد ،قرض گیرنده می تواند در مال قرض شده تصرف کند و معامالت مترتب بر
آن نیز صحیح است ،ولی اگر عقد قرض باطل باشد؛ قرض گیرنده نمی تواند در مال قرض شده تصرف کند و تمام معامالت مترتب بر آن نیز
حکم معامالت فضولی را دارد و اگر مال رشد یا منفعتی داشته باشد ،متعلق به قرض دهنده است و قرض گیرنده ضامن آنهاست .فقیهان در
این باره نظریات مختلفی دارند :محقق اول در شرایع و عالمه در قواعد و مختلف ،قرضی را باطل می دانند و ابن دریس در سرائر ،شهید ثانی
در مسالک و علّامه در مختلف ،بر بطالن قرض ادّعای اجماع کرده اند (نجفی 1981،م،ص  .)35این گروه عالوه بر اجماع ،به دالیلی نیز استناد
کرده اند:
 .1روایت نبوی« :کلّ قرض یجرّ منفعة فهو حرام؛ (بروجردی1410،ه.ق،ص  )336هر قرضی که منفعتی را در پی داشته باشد ،حرام
است».
گفته اند :پس از تقیید حکم روایت به منفعتی که در عقد قرض شرط شده باشد و بعد از جبران ضعف سند آن به موافقت مشهور،
ظهور روایت در حرمت اصل قرض است و وقتی قرض حرام شد ،فاسد هم خواهد بود.
 .2امام باقر علیه السالم فرمود« :من آقرض رجال ورقا فال یشترط إالّ مثلها» .بنابراین ،امام باقر علیه السالم از شرط هر گونه زیادی
در عقد قرضی نهی کردند .پس شرط صحت عقد قرضی ،عدم شرط زیادی است.
 .3روایاتی که بر صح ت عقد قرض در صورت وجود زیادی و جواز گرفتن آن داللت دارد ،منحصر به موردی است که زیادی شرط
نشده باشد .پس عقد قرض فقط در صورت عدم اشتراط زیادی صحیح است (کرکی ،1414 ،ص.)21
در مقابل ،گروه دیگری از فقیهان ،مثل صاحب عروة الوثقی (کاظم یزدی1410،ه.ق،ص  )8و بسیاری از فقیهان معاصر ،نظیر خویی
(خویی 1413،ه.ق،ص  )404تبریزی (تبریزی1413،ه.ق،ص )404گفته اند :تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.
این گروه در پاسخ کسانی که اصل قرض را باطل دانسته اند ،دلیل آورده اند که همه روایات مذکور ظاهر در حرمت و بطالن شرط
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
مقصود ،متوقف بر اثبات مالزمه بین فساد شرط و فساد عقد است که بسیاری به آن عقیده ندارند.
درباره روایت محمد بن مسلم باید گفت :هر چند وجود ادات حصر در این روایت« :فال یشترط إلّا مثلها» ،باعث می شود که ما حکم
کنیم که فقط بازگرداندن مثل آنچه را قرض می دهد ،شرط کند و جایز نیست که بیشتر از آن شرط کند و در نتیجه ،گرفتن زیادی حرام
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.
روایاتی که بر جواز گرفتن زیادی در صورت عدم شرط داللت دارند ،بر حرمت زیادی مشروط داللت می کنند ،نه بیشتر و در مورد
صحت یا فساد اصل عقد قرض ساکتند.

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
نیست؛ ز 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
می رسد ».نتيجه :ربای استنتاجی حرام نیست.
نظر مشهور در فقه ،بر این باور است که «ربای استنتاجی» همچون «ربای مصرفی» شرعاً حرام است و از این جهت ،تفاوتی میان این
دو وجود ندارد .مهمترین ادله بر این ادعا عبارتند از:
 -1این که «ظلم»  ،تنها علت برای حرمت رباست ،بطوری که با رفع ظلم ،حرمت ربا نیز منتفی گردد ،نادرست است و یا دست کم
قطعی نیست ،زیرا اوالً ،در آیات دیگری مانند آیات  278،276،275سوره بقره «حرمت ربا» مطلق بیان شده است .ثانیاً علل واقعی حرمت با
دقیقا مشخص و عناوینی مانند «ظلم» ،تنها نشانگر حکمت ترحیم ربایند نه علت آن.
 -2در زمان پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم(ع) هر دو نوع قرض ربوی رایج بود؛ هم استهالکی و هم استنتاجی؛ چنانچه آیة مورد
استناد این گروه  ،می توانست اطالقات بسیار زیاد آیات دیگر را مقید نماید .پیامبر اسالم(ص) که رحمه للعالمین بوده و بسیار دلسوز و مهربان
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
مصرفی است ،در حالی که چنین روایتی به ما نرسیده است(.نورایی،1390،ص )61
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 -3تفاوت 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
سه رکن جرم ،نوع انگیزه ،تأثیری در اصل جرم ندارد و صرفاً می تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات گردد .قرینه این ادعا آن است که اگر
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 بدست
آورده باشند؛ در حالی که تأکید زیاد قران کریم به حفظ اموال یتیمان ،با این عمل شباهت بیشتری داشت تا این که با اموال آنان مضاربه
نمایند؛ زیرا در مضاربه ،احتمال ضرر به مال وجود دارد.
 -4ذیل آیة مورد استناد این گروه ،چنین است« :و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم» اگر توبه نمودید ،پس برای شما تنها اصل سرمایه
است[.نه همراه با ربا] ظهور این بخش از آیه ،خالف ادعای این گروه را ثابت مینماید (نورایی،1390،ص .)61
 -5بر فرض که بپذیریم که علت ربا ،فقط عنوان «ظلم» است ،باز هم ادعای این گروه پذیرفتنی نیست؛ زیرا «ظلم» در قرضهای
استنتاجی نیز بعضاً مشاهده می شود؛ چون اوالً ،این گونه وام ها را همیشه افراد ثروتمند دریافت نمی نمایند؛ بلکه ممکن است افراد تهیدست
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 درصد
سود به نفع مقرض ،می تواند موجب ورشکسته شدن این دسته از مقترضان گردد .ثانیاً ،سود دهی در کارهای تولیدی ،حتی اگر تولیدکننده
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.
در نتیجه ،از نظر ادیان آسمانی و اسالم ،گرفتن ربا حرام است .اسالم رباخوار را مهدورالدم و مفسد فی االرض دانسته و ربا خواری را
از بزرگ ترین گناهان و همتای شرك و دشمنی با خدا شمرده است .بنابراین به هر نحوی باید جلو آن گرفته شود .ربای معاملی به وسیله
پیامبر(ص) تحریم شده است .مشهور علمای شیعه به اختصاص حرمت ربا در مکیل و موزون اند.
در تعریف ربای معاملی ،مالك های مورد نظر روایات دو چیز است -1 .همجنسی؛  -2مکیل و موزون بودن.
 -1دریافت اضافه در صورتی نامشروع و حرام است که از قبل تعیین شده باشد .در صورتی که بدهکار بدون شرط قبل ،چیزی به
طلبکار بدهد حرام نیست .همچنین است زیاده خواهی به ازای تمدید مهلت بدهی.
 -2جبران تورم ربا نیست ،چون جبران کاهش ارزش پول ،ارزش اضافی محسوب نمی شود.
 -3در ربا الزم نیست مازاد ،پول و یا کاال باشد؛ هرگونه امتیاز و تعهدی که ارزش اقتصادی داشته باشد ،ربا محسوب می شود (ربای
حکمی).
 -4ربا تنها در قرض هایی مصداق پیدا می کند که ظالمانه و در تنافی با اصل عدالت باشد .بر این اساس ربا تنها در قرض هایی حرام
است که وام گیرنده به منظور تأمین نیازهای حیاتی و ضروری مجبور به دریافت آن شده باشد ،ولی در وام های غیر ضروری از قبیل راه اندازی
و گسترش فعالیت های تجاری و یا خرید کاالهای لوکس حرام نیست.
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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.
ربا خواری در تمام ادیان الهی ،از جمله در اسالم به شدت تقبیح شده است.ربا خواری باعث میشود طلبکار بدون انجام فعالیت
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 تقسیم
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 جنس و از نوع مکیل و
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
بر حرمت شرعی برای هر دو عمل مذکور واجد وصف مجرمانه و قابل تعقیب است.
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.
معیار یکی بودن جنس عوضیین ،عرف رایج شهر است .اگر چه در اسالم ،استفاده از شماری از حیلهها جایز شمرده شده و آن تصریح
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 جایز
است .اما اگر استعمال حیلههای ربوی ،موجب الغای حکم و نقض غرض شارع مقدس می گردد .بکار بردن حیل ربا جایز نیست.
در حقوق کیفری ایران تا مدتهای زیادی این عمل جرم انگای نشده بود؛ سرانجام با تصویب ماده  595قانون مجازات اسالمی در سال
 ،1375قضات به راحتی قادر به مجازات رباخوار ،ربا دهنده و واسطه میان این دو شدند.
حقیقتا وجود لفظ (نفر) در ماده  595قانون مجازات اسالمی ظهور در شخص حقیقی دارد و اگر بین دو شخص حقوقی هم منعقد
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
با و جود جرم انگاری ربا ،هنوز این پدیده زشت رواج زیادی در جامعه اسالمی ایران دارد .شماری از پژوهشگران ،حل این مشکل را در
جرم زدایی از ربا دانسته اند .جرم زدایی ،هر چند برای برون رفت از تورم کیفری رفتاری مناسب به نظر می رسد ،ولی در خصوص جرم ربا
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.
گرچه بانک های امروز کشور ما ظاهراً آب و رنگ اسالمی دارد ،ولی هرگاه بیشتر به آن نزدیک شویم می بینیم هنوز تا اسالمی شدن
فاصله زیادی در پیش است هر چند نمی توان انکار کرد که گام های مفیدی در این راه برداشته شده است .برای اسالمی شدن بانک ها به
طور کامل الزم است از نظر شرعی به امور زیر دقیقاً توجه کنیم:
-1سپرده های مردم در مسیر کارهای تولیدی مفید اعم از صنعتی ،کشاورزی ،دامداری و همچنین تجارت سازنده بکار گرفته شود و
این امور در عینیت خارجی تحقق یابد نه در عالم پند و خیال و روی صفحات کاغذ.
 -2به تسهیالت بانکی نظارت کامل شود که مردم وجوه دریافتی خود را در کارهای مفید و سازنده ای که به جهت آن دریافت داشته
اند بکار گیرند ،و هرگز بانک ها و موسسات پولی به گرفتن مبلغ سود خود بسنده نکنند ،بلکه تالش و سعی آنها این باشد که سود دریافتی از
طریق حالل و مشروع باشد.
-3باید به مسئوالن بانک ها از یک سو و به مشتریان بانک ها از سوی دیگر آموزش مستمر داده شود که نکات شرعی گرفتن پول یا
دادن سپرده را که بی شک سبب شکوفایی اقتصادی و حالل شدن اموال است دقیقا بکار بندند و از هرگونه تقلب یا ظاهرسازی که شکل کار
را به صورت بانک های رباخوار در میآورد ،بپرهیزند.
-4تغییر نام ربا به کارمزد و رباخواری به مضاربه قطعا مشکلی را نه شرعا و نه عرفاً حل نمی کند ،باید روح و ماهیت آن عوض شود،
کارمزد واقعا مزد کارهایی باشد که کارمندان موسسات پولی برای مردم انجام می دهند ،و هزینه های مربوط به دفاتر وامثال آن ،و این باید
درست به همان اندازه باشد نه بیشتر.
مضاربه نیز واقعا باید مضاربه یعنی فعالیت های تجاری و تولیدی باشد نه رباخواری به نام مضاربه!
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کارمزدهایی که اضافه بر هزینه های کارکنان این بخش و سایر هزینه های جنبی است و به جیب بانک می ریزد ربا و نامشروع است
و تغییر نام هرگز ماهیت آن را تغییر نمی دهد.
همچنین باید به موسساتی که به نام مضاربه و زیر این عنوان مفید و مقدس به کار رباخواری مشغولند اعالم کرد که عملشان حرام و
نامشروع است و با این تغییر نام و بهره گیری از کاله شرعی هرگز عملشان اسالمی نیست.
-5با توجه به اینکه قسمت عمده ای از موجودی بانک ها اموال مردم و سپرده های حساب جاری و امثال آن است و سرمایه اصلی
بانک ها غالبا همان ساختمان های آنهاست که با گذشت زمان چیزی از آن کاسته نمی شود بلکه افزوده می شود سهم قابل توجهی از موجودی
بانک ها به قرض الحسنه به معنای واقعی کلمه (با کارمزدی عادالنه) تخصیص داده شود و هزینه ازدواج جوانان ،تهیه مسکن و تحصیل و
درمان بیماران کم درآمدی که از سوی بیمه حمایت نمی شوند گردد و چه بهتر از اینکه بانک ها رقم های عمدهای در اختیار سازمان های
دانشجویی برای وام های قرض الحسنه به دانشجویان نیازمند بگذارند و آنها با آگاهی از وضع دانشجویان به حل بعضی از مشکالت اقتصادی
آنان از این طریق بپردازند.
-6برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت های اقتصادی بانک ها به کمک سپرده های مردمی بشود ،تا هر کدام به بخشی از مشکالت
اقتصادی روی آورند ،و در آن صاحب تجربه شوند ،و از پراکنده کاری و تکرار مکرر و تمرکز در یک جا و خالی گذاردن بخش های دیگر و
نادیده گرفتن اولویت ها بپرهیزند.
-7مساله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکی از مصداق های بارز رباخواری است البته برای جلوگیری از دیرکرد و بدهی ها راه
هایی اندیشیده شود ولی راهی که با فقه اسالمی سازگار باشد.
 -8آموزش الزم به مسئوالن بانک و مشتریان آنها و فراهم نمودن حساسیت وتوجه محاکم به اهمیت موضوع ربا و ربا خواری و برخورد
قاطع دستگاه قضا.
کوتاه سخن اینکه تا تحولی بنیادین در وضع بانک ها و چگونگی فعالیت های آنها پیدا نشود ،روح اسالمی بر آن حاکم نخواهد بود .هر
چند نام سیستم بانک بدون ربا ،یا بانک اسالمی را به خود اختصاص بدهند ،و سرانجام پی آمدهای زیانبار بانک های رباخوار هم دامان خودشان
را می گیرد و هم دامان مردم را.
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