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  چکیده
حرمت ربا از دیدگـاه فقیهان امامیه، امری مسلّم است و عقـل به قباحت آن معترف 

کند که حکم به حرمت ربا در غیر از موارد مستثنا اقتضا می باشد. قبح عقلی ربامی
شده با دلیل قطعی، قابل تخصیص نباشد و ربا تحت هر شرایطی، قبـیح و حرام باشد. 

ای از فقها با وجود حرمت شرعی و قبح عقلی و مفاسد اجتماعی ناظر بر امر ربا، عده
اند. در این میان، ت آن حکم دادههایی برای تخلّص از ربا بیان کرده و به مشروعیراه

امام خمینی(ره) از معدود فقیهانی است که با ورود به مسأله و بازنگری در ادلّه، به 
یک از اند و به هیچحرمت آن در تمام مورادی که ماهیت ربا محفوظ بماند، فتوا داده

ن با بررسی داللت اند. ایشاهای فقها برای فرار از ربا اعتنا نکردهها و چاره جوئیحیله
های اند (نه ربای واقعی). بر این اساس، راهاخبار، روایات را ناظر بر ربای حکمی دانسته

  توانند به عنوان قاعده کلی برای تخصیص حرمت ربا به کار روند.تخلص از ربا نمی
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 دمهمق - 1
خداوند متعال، بر اساس حکمت، قدرت و علم نامتناهی خود، انسان و جهان را خلق 

هایی تدوین نموده است تا آدمی با حرکت در آن کرده و در کنار آن، احکام و برنامه
راستا، خود را به کمال مطلق و خیر محض نزدیک سازد. چرا که خداوند برای تمام 

هر چیزی، به سوی خداوندی است که افاضه  باشد و بازگشتمخلوقات، هدف می
  اش از اوست.هستی

های خداوند برای سعادت دنیا و آخرت انسان، تحریم ربا است یکی از احکام و برنامه
که از طریق کتاب و سنّت مورد تاکید فراوان قرار گرفته و ربا را در زمره گناهان کبیره 

بکار برده است، در ربـاخواری  به حساب آورده است و شدتی که خداوند در مورد
یک از فـروع دیـن بکار نبرده است مگر در یک مورد [اینکه مسلمانان، دشمنان  هیچ

گیری در امر ربا است گیری در آن همانند سختدین را بر خود حاکم سازند] که سخت
  ].627، ص2، ج38[

ع در متون دینی و آراء فقهی نشان می روایات وارده و دهد که در کنار آیات و تتبّ
اجماع فقها در خصوص حرمت ربا، روایاتی وارد شده است که مشهور فقها با استناد به 

اند به نحوی که عنوان ربا بر آن، بکارگیری حیله در ربا و دور زدن آن را جایـز دانسته
آن صدق ننماید. از طرف دیگر، برخی از فقیهان تراز اول معاصر که ابتدا با دیدگاه 

فقها موافق بوده و پس از آن، عکس دیدگاه مشهور فقها فتوا داده است، نگارنده  مشهور
  ارائه دهد.(ره) را بر آن داشت تا پژوهشی مستقل بر اساس آرای امام خمینی

نویسنده در پژوهش حاضر، به صورت خاص و تنها در زمینه ربای معاوضی وارد شده 
و عالوه بر بررسی مستقل روایات مطروحه، است (بدون ذکر ادلّـه و روایات ربای قرضی) 

» شهرت فتوایی«و » استنکارات تحلیل حیله در ربا«یعنی (ره) ای نو از امامبه ارائه ادلّه
ای صورت گرفته تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه -پرداخته که با روش توصیفی

بای معاوضی، بر است و ثمره آن، نمایاندن مشروعیت یا عدم مشروعیت تخلّص از ر
خواهد بود. اهمیت پرداختن به این مسأله در جایی (ره) مبنای دیدگاه امام خمینی

شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای فرار از تحریم ربا، متوسّل به حیله آشکار می
  شده و اقدام به معامله ربوی نمایند.

  
  مفهوم ربـا و اقسام آن -2

] و در شرع، 308، ص14، ج8؛ 483، ص2، ج7ماء است [ربا در لغت به معنای زیاده و ن
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باشد. به اعطای وام به شرط پرداخت می» ربای معاوضی«و » ربای قرضی«بر دو قسم 
گویند و سود در اینجا، سود در زمان بازپرداخت اصل وام، ربای قرضی یا ربای نسیه می

دهنده باشد خدمات به وام تواند نفع مالی، کاال و یا حتی ارائهمفهومی وسیع است که می
] و ربای معاوضی، مبادله دو کاال به صورت پایاپای توأم با 654-653، صص1، ج26[

: جنس کاالها یکسان باشند مانند طال  افزوده در یکی از عوضین است به شرط آنکه اوالً
: قابل تقدیر و اندازه ای گیری (مکیل و موزون) باشند. از ربو نقره یا حبوبات. ثانیاً

، 42؛ 135، ص10، ج21شود. [نیز تعبیر می» ربای فضل«و » ربای معاملی«معاوضی، به 
های گذشته، ربای معاوضی بیشتر مرسوم بوده است و در زمان ] در زمان316، ص3ج

ها و موسسات مالی به اشخاص هایی که بانکتر است. مانند وامکنونی، ربای قرضی رایج
  د.کننحقیقی یا حقوقی اعطا می

  
  دیدگـاه فقیـهان امامیـه - 3

ای از بزرگان و فقیهان نامدار امامیه، که غالباً دهد که عدهتتبع در آرای فقهی نشان می
اند اما در خصوص مشروعیت یا از قدما هستند، به صورت اختصاصی از ربا سخن گفته

عقیل توان به ابنه میاند. برای نمونهای ربا، نفیاً و اثباتاً ورود نکردهعدم مشروعیت حیله
، 34] و سید مرتضی [315، ص36]، شیخ صدوق [171، ص3جنید []، ابن113، ص6[

] اشاره کرد. بر این اساس، از عبارات فقیهانی که در پی بیان احکام و مسائل ربا 441ص
اند (خصوصاً فقیهانی که در باب ای نکردههای تخلص از ربا اشارهاند و به راهبوده

های ربا را جایز گردد: یا حیلهامر متظاهر میدو اند) ای به مسأله ربا پرداختهجداگانه
. اما اینکه چنین انددانستهو یا اینکه آن را تخصّصاً از عنوان ربا خارج میدانند نمی

  رسد.موضوعی در آن زمان مطرح نبوده است، با وجود روایات وارده، بعید به نظر می
نویسند: های ربا را به حالت اضطرار اختصاص داده و مییلهبرخی علما بکارگیری ح

سزاوار است تا جایی که امکان دارد، از حیل ربا اجتناب گردد و  در صورت اضطرار، «
توان از آنچه نزد خدا راه نجات است، استفاده کرد اما بنابر دالئل تحریم ربا، نباید به می

]. بنابر این دیدگاه، بکارگیری 488، ص8، ج9» [های ربا با چشم جواز نگریستحیله
  های ربا در حالت اختیار، باطل و نامشروع است.حیله

از میان فقیهانی که (همسو با دیدگاه مشهور فقها) به جواز استفاده از حیل ربا فتوا 
زهره در این اند. به عنوان نمونه، ابنای تنها به ذکر یک راهکار بسنده نمودهاند، عدهداده
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نویسد: هرگاه عوضین از جنس واحدی باشند و به یکی از عوضین، چیزی غیر از ص میخصو
یابد. دلیل گردد و ربا تحقق نمیآن جنس اضافه گردد، اعتبار مماثلت در مقدار ساقط می

  ].253، ص4؛ 225، ص5باشد [این امر عالوه بر اجماع، ظاهر قرآن و اصل عدم می
خ طوسی تا زمان عالمه حلی، برای تخلّص از ربا، سه عده دیگری از فقها، از زمان شی

اند. مثل آنکه: دو شخص، دو کاالی همجنس را که وزن یکی راهکار و بیشتر بیان کرده
از آنها بیشتر از دیگری است، به یکدیگر هبه کنند. یا اینکه به یکدیگر قرض دهند، 

و مقدار زائد را هبه کنند  سپس همدیگر را بری نمایند. یا اینکه اقدام به بیع نمایند
، 1، ج20؛ 92، ص2، ج40؛ 41، ص2، ج18بدون آنکه هبه را در بیع شرط کرده باشند [

] و این رویه از زمان عالمه حلی تا زمان محمدحسن نجفی، به چهار یا پنج 379ص
  ].89-70، صص15؛ 298، ص3، ج43راهکار رسیده است [

اند: کسانی یهان به چند دسته تقسیم شدهاما از زمان صاحب جواهر تا به اکنون، فق
؛ 54، ص2، ج28دانند [که بدون هیچ شرطی، ضم ضمیمه را برای تخلّص از ربا کافی می

دانند که ضمیمه در مقابلِ ]، کسانی که ضم ضمیمه را در صورتی مشروع می79، ص10
ی بودن و ] و کسانی که ضمیمه را به شرط عقالی75، ص2، ج31مقدار زیاده قرار گیرد (

 یساز دارد و صورت یکه حیله صورت عقالی یموارد«اند. عدم صورت سازی پذیرفته
با هم نداشته باشد، این نوع حیله و هر  ینیست، مانند دو معاملۀ مستقل که هیچ ارتباط

 یآن نیست. بلکه نوع یمنف یباشد و در واقع حیله به معن یآنچه مانند آن است، جایز م
  ].110، ص54» [است یجوی چاره

] 538، ص1، ج26برخی از فقها، ضمیمه را به شرط تساوی قیمت عوضین پذیرفته [
- 391، صص23، ج57های ربا صحبت کرده است [و عدّه دیگر از اقسام متعدد حیله

  ].471، ص13؛ 395
  
  بررسی دیدگـاه امام خمینی(ره) -4

های فرار از از بکارگیری حیلهابتدا به مانند مشهور فقیهان امامیه، به جو(ره) خمینیامام 
های اولیه کتاب خود با این ربا قائل بوده و آن را به عنوان راهکار پذیرفته بود و در نسخه

الکتب،  یذکروا للتخلص عن الرّبا وجوها مذکوره ف«عبارت به جواز آن اشاره کرده است: 
عمَ الش   ».طرفینالحالل کضمّ غیر الجنس بال یء الفرار من الحرام ال یو نِ

های بعدی از کتاب خود، با عدول از نظریه قبلی و برخالف دیدگاه اما در نسخه
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اند و  ذکر کرده یتخلّص از ربا، راههای یبرا«اند: مشهور فقها، به عدم جواز آن فتوا داده
وجه من در این مسأله تجدیدنظر کرده و به این نتیجه رسیدم که تخلّص از ربا به هیچ

کردن چیزی جایز است. در این که تخلص از مماثلت (عوضین) با اضافهجایز نیست. بل
صورت برای تخلص از فروش دو عوض مثلی به همراه زیادت، به عوض ناقص چیزی 

گردد تا از حرام به حالل فرار کنیم و این امر، تخلّص از ربای حقیقی ضمیمه می
  ].538، ص1، ج26» [باشد نمی

بدترین نوع از استثمار دانسته است و بهره از پول را خالف ایشان در جای دیگر، ربا را 
برداری فرماید: فرار از ربا حرام است و بهرهداند و به صراحت میانسانیت و خالف انصاف می

]. بر این اساس، مطابق با 425، ص7، ج23از پول و نقود به هیچ وجهی صحیح نیست [
رام است. خواه از راه حیله تحقق یابد و خواه دیدگاه امام(ره)، ربای واقعی به نحو مطلق ح

بدون لحاظ حیله باشد. اما ربای حکمی، در حقیقت ربا نیست و به عبارتی، تخصّصاً از 
  آورد.موضوع ربا خارج است و عقل و عرف چنین ربایی را قبیح به حساب نمی

شمار  ربای واقعی که زیادت عوضین در یک طرف بوده و از نظر عقل و عرف قبیح به
یابد (مانند وامی که بازپرداخت آن توأم با آید، یا به صورت ربای قرضی تحقق میمی

سود یا مبلغی افزون باشد) و یا به نحو ربای معاوضی است. بدین نحو که دو کاالی مثلی 
طرف که از لحاظ جنس، وصف و ارزش بازار با هم برابرند، به شرط سود و افزوده در یک

ه گردد. اما ربای حکمی که معامله با دو کاالی مثلی است که از لحاظ از عوضین معامل
جنس و وصف برابرند ولی از لحاظ نرخ بازار با یکدیگر تفاوت دارند و تفاضل برای جبران 
نقصان در آن است، ربای واقعی نیست بلکه تنها صورت ربا را دارد و  عقل و عرف، 

داند و تنها مانع، حکم شرع در عدم اخذ یجبران نقصان قیمت با افزوده را قبیح نم
گردد. و این تفاضل در کاالهای مماثل است که با افزودن جنس مخالف، مرتفع می

شود. زیرا ارزش عوضین در بازار برابر بوده و تفاضل، از نگاه عرف، افزوده محسوب نمی
ن برنج یا حبوبات اعل ن ربحی حاصل نشده است. به عنوان نمونه، اگر یک مَ ی را با دو مَ

برنج یا حبوبات أدنی معامله کنیم و در بازار نیز قیمت کاالی اعلی دو برابر قیمت کاالی 
ادنی باشد، در اینجا نه زیادتی رخ داده و نه ظلم و اجحافی صورت گرفته است و عرف 

کند. زیرا به حسب ماهیت از ربا جداست. اما چون شرع از ای را تایید میچنین معامله
  طرف منع نموده، باید تصحیح حکم نمود. امله کاالهای مثلی توأم با زیادت در یکمع

های ربا تنها در قسم اخیر یعنی ربای گوید: حیلهمی(ره) مطابق با این نظریه، امام
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باشد و سایر موارد، تحت عموم حرمت ربا حکمی که تنها صورت ربا را دارد، جایز می
ای تحصیل سود مازاد، به هیچ وجهی جایز نیست و توهّم باقی است و بکارگیری حیله بر

های مطرح در روایات، قابل مناقشه تخصیص ادلّه حرمت ربا یا جواز تخلص از ربا با حیله
  ].543، ص2، ج25است و تعبّد در قاعده راه ندارد [

  
  روایـات ربـای معـاوضی -4-1

رد: یکی از آن دو، ربا در کاالی ، شرع مقدّس دو عنوان حرام دا(ره)خمینیاز نگاه امام 
مثلی و غیر آن است (مانند وام) و دیگری، در مبادله کاالهای مثلی توأم با زیاده در یکی 
از عوضین (خواه ربا باشد و خواه ربا نباشد). روایات وارده با کثرت و صحت سندشان، در 

ند. مانند معامله کخصوص تخلّص از مبادله مثلیّاتی وارد شده که ربا بر آن صدق نمی
درهم مغشوشی که نرخ بازار آن نیز چنین است.  2000درهم مرغوب در برابر  1000

روشن است که این معامله صحیح نیست اما نه بخاطر اینکه ربا باشد. بلکه بخاطر عنوانی 
است و حیله برای تخلّص از این عنوان وارد شده است و » مبادله مثل با مثلین«دیگر که 
ع و مَجاز است.اطالق ر   با بر آن، از باب توسّ

4-1 -1- ...» : جَّاجِ قَالَ حَ نِ الْ نِ بْ حْمَ ا «عَبْدِ الرَّ بَّمَ فْقَةُ رُ هُ الرِّ تُ لَ لْ فِ فَقُ رْ نِ الصَّ هُ عَ أَلْتُ سَ
لَ قْدِرْ عَ لَمْ نَ تْ فَ جَ رَ خَ تْ فَ لَ جِ وزُ بِسَابُ یعَ جُ نَّمَا تَ یَّةِ وَ إِ رِ صْ شْقِیَّةِ وَ الْبَ مَ شْقِیَّةُ وَ الدِّ مَ ورَ الدِّ

رِ صْ شْقِیَّةِ وَ الْبَ مَ نَ الدِّ أَلْفٍ مِ هَا بِ هَماً مِنْ وا أَلْفاً وَ خَمْسِینَ دِرْ رَفُ صَ یَّةُ ... فبعثنا بالغله فَ رِ صْ یَّةِ الْبَ
هُ تُ لَ لْ هَا فَقُ تِ یَادَ کَانِ زِ هَباً لِمَ ونَ فِیهَا ذَ لُ عَ جْ ا تَ لَ ا أَ فَ رَ فِي هَذَ ا خَیْ قَالَ لَ هَمٍ وَ  فَ رِي أَلْفَ دِرْ شْتَ أَ

لِکَ سَ بِذَ أْ ا بَ مٍ فَقَالَ لَ هَ فَيْ دِرْ أَلْ ینَاراً بِ مَ الشَّيْ دِ عْ لَ ... نِ امِ إِ رَ حَ نَ الْ ارُ مِ رَ الِ یءُ الْفِ لَ حَ ، 48» [الْ
  ].247- 246، صص5ج

جاج م گوید: عازم سفر بودیم و کاروان تعجیل داشت. درهم  یعبدالرّحمن بن حَ
درهم [مثالً  1050ره که در نیشابور رواج داشت، به همراه نداشتیم. لذا دمشق و بص
پرسیدم: آیا چنین (ع) درهم دمشق و بصره معامله کردیم... از امام 1000عراقی] را با 

کاری جایز است؟ فرمود: در این کار، خیری نیست. چرا از بابت مقدار زیادی، مقداری 
درهم مبادله کنم،  2000دینار را در برابر م و یکدره 1000دهید؟ گفتم: طال قرار نمی

  جایز است؟ فرمود: إشکالی ندارد... فرار از حرام به حالل چه نیکوست.
این حدیث از نظر سند اشکالی ندارد و از نظر داللت نیز خوب است. منتها جمله «

ید که توان فهم یصریح در حرمت نیست، اما به قرینه روایات دیگر، م» هذا یالخیر ف«
  ].95- 94، صص54» [منظور از آن، حرمت است
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کند که هرگاه امر چنین مرحوم محمدتقی مجلسی از روایت فوق چنین استنباط می
تا اینکه هزار در مقابل دینار قرار بگیرد، » اشتری األلف و دینارا بألفي درهم«باشد 

ا، تعبدی است. دهد که تحریم ربو این امر نشان می» ال بأس«فرماید: امام(ع) می
، 51شود [همانطوری که در عقد نکاح، اگر رضایت باشد اما عقد نباشد، زنا محسوب می

] و هرگاه در معامالت مبتنی بر ربا، چیزی از اموال غیرمتجانس به هر دو 319، ص7ج
ای که اجناس مخالف در مقابل یکدیگر عوض یا در عوض ناقص اضافه گردد، به گونه

ای از نظر فقها صحیح و بدون اشکال است. زیرا با قواعد و ن معاملهقرار بگیرند، چنی
، 56روایات دیگر موافق است و یکی از روایات موافق، همین روایت است که بیان گردید [

اند ]. در این مقام، مشهور فقیهان نیز، ضم ضمیمه برای فرار از ربا را جایز دانسته73ص
ال خالف بیننا أیضا في أنه یجوز بیع «ت گفته است: و صاحب جواهر در این باره به صراح

درهم و دینار بدینارین و درهمین و یکون في الصحه بمنزله أن یصرف کل واحد منهما 
در اینکه فروش یک درهم و یک دینار به دو درهم و دو دینار جایز » إلی غیر جنسه

مخالف با خود قرار  است، نزد امامیه اختالفی نیست و هر یک از اجناس در مقابل جنس
گوید: حتی اگر متعاملین، چنین قصدی نداشته گیرند. جالب است که ایشان میمی

باشند که اجناس مخالف در برابر یکدیگر قرار بگیرد، باز هم معامله صحیح است و 
گیرد که این حکم اجماعی است اجناس مخالف، خود به خود در مقابل یکدیگر قرار می

در حد متواتر نباشد، حتماً در حد مستفیض است و مضاف بر اصل  و اگر روایات آن،
صحت و عمومات، ادله تحریم ربا به حکم تبادر و سیاق، به غیر از مفروض در روایت و 

] و تمسک به عمومات در این مقام، از 391، ص23، ج57مسأله ضمیمه اختصاص دارد [
و » المومنون عند شروطهم«، »ن تراضتجاره ع«، »احل هللا البیع«، »اوفوا بالعقود«قبیل 

اند: چنانچه امثال آنهاست که متعاملین بر بیع به ضمیمه تراضی دارند. برخی نیز گفته
ها با یکی از آن دو جنس به یکی از عوضین، مشتمل بر دو جنس ربوی باشد، بیع آن

ما یا دو همراه زیادت صحیح است مانند بیع یک مد خرما و یک درهم در برابر دو مد خر
های مبسوط، درهم یا دو مد خرما و دو درهم و دلیل این امر اجماع است و در کتاب

، 4، ج16خالف، سرائر، شرایع، نافع، تحریر و تذکره و ... به جواز آن تصریح شده است [
با وجود آنکه روایت فوق، مضمر است ولی سند آن صحیح (ره) از دیدگاه امام]. 521ص
است اما به لحاظ داللت، ضعیف است و متفاهم از (ع) یر، ابوعبدهللاباشد و مرجع ضممی

روایت آن است که افزایش درهم یا دینار در یک طرف از عوضین، بخاطر اختالف در 
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 1000باشد. بر این اساس، اگر های مغشوش میدرهم» غلّه«نرخ آنهاست و مقصود از 
ق و بصره معامله شود، در درهم مرغوب و رایج دمش 1000درهم مغشوش در برابر 

مجموع میان عوضین، توازن قیمت برقرار نخواهد شد و افزودن درهمی دیگر برای حفظ 
تعادل ارزش نیز، به سبب اتحاد در کمّ و جنس و عدم اختالف آنها داخل در ربای 
معاوضی خواهد بود. به خالف آنکه در برابر جنس مرغوب، مقداری از جنسی مخالف، در 

مغشوش قرار داده شود تا از لحاظ ارزش و قیمت به تعادل برسند و داخل در طرف جنس 
أ فال یجعلون فیها «فرماید: می(ع) ربای معاوضی هم نباشند و به همین خاطر است که امام

اند. روشن و بدین نحو، آن را فرار از عنوان حرام به عنوان حالل نامیده» ذهباً لمکان زیادتها
با ربا و تخلّص از ربا ارتباط ندارد. بلکه آنچه حرام است، ضمیمه در است که چنین چیزی 

مقابله طال با طال، یا نقره با نقره است و مقابله مجموع با مجموع خارج از عنوان حرام 
»  البأس بألف درهم و درهم، بألف درهم و دینارین«باشد. همانطوری که ظاهر از عبارت  می

الدراهم بالدراهم، و عن فضل ما بینهما، فقال إذا کان بینهما  سألته عن«بصیر در روایت أبي
]، مقابله مجموع با مجموع است که إشکالی در 98، ص7، ج41» [ نحاس أو ذهب فال بأس

  ].252-251، صص32؛ 539-538، صص2، ج25آن نیست [
هِ «... -2- 4-1 بْدِ اللَّ بِي عَ نْ أَ جَّاجِ عَ حَ نِ الْ نِ بْ حْمَ رِ قَ ععَبْدِ الرَّ کَدِ نُ الْمُنْ مَّدُ بْ حَ : کَانَ مُ الَ

هَ  ینَ مَدِ تَ الْ رْ رَ فَدُ ثَمَانِیَةَ عَشَ فُ بِ رْ ینَاراً وَ الصَّ تَ دِ خَذْ وْ أَ کَ لَ نَّ لَمُ أَ عْ نَّا لَنَ بِي... إِ أَ ولُ لِ لَیَقُ نْ  یعَ أَ
اراً وَ کَ رَ ا إِلَّا فِ هُ وَ مَا هَذَ تَ جَدْ ینَ مَا وَ رِ یکَ عِشْ عْطِ نْ یُ جِدَ مَ هِ وَ تَ تَ وَ اللَّ دَقْ ولُ صَ بِي یَقُ انَ أَ

لَ لٍ إِ نْ بَاطِ ارٌ مِ رَ هُ فِ قٍّ یلَکِنَّ   ].247، ص5، ج48» [حَ
جاج م کند که آن حضرت  السالم نقل می گوید از امام صادق علیه یعبدالرّحمن بن حَ

دانیم اگر گفت: بخدا سوگند که می یم(ع) فرمود: محمّد بن منکدر به پدرم امام باقر
و در تمام مدینه دور بزنی تا  یدرهم است را به دست بگیر 18یناری که ارزش آن د

. این کار [ضمیمه] فرار از ربا یکن یدرهم بدهد، چنین کسی پیدا نم 20به شما  یکس
فرمود: به خدا سوگند که راست گفتی اما این کار، فرار از باطل  یاست. پدرم در جواب م

  به حق است.
دهد که نه تنها دشمنان دین، بلکه دوستداران دین نیز از چنین یاین روایت نشان م

ب بوده اند و معامله به ضمیمه را جز دور زدن ربا و معامله ربوی راهکاری متعجّ
رفته و از (ع) دانستند. چه رسد به عرف جامعه و مردم آن زمان. لذا به سوی امام نمی

ت از نظر سند و داللت خوب است و اند. از دیدگاه فقها، روایکردهایشان سوال می
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نظر دارند و آید و اصحاب بر آن اتفاقراهکاری برای فرار از ربای معاملی به شمار می
به این دلیل که بیع مذکور، غیر مقصود حتی بر کسانی که قائل به بطالن آن هستند، 

؛ 136، ص19، ج11اند. [خرده گرفته و فتوایشان را اجتهاد در برابر نص دانستهاست، 
  ].115، ص53

بر این مطلب وضوح ندارد که فرار بخاطر جعلِ دینار (ره) روایت فوق از دیدگاه امام
کردن دینار به در مقابل درهم باشد، بلکه این امر محتمل است همانطوری که ضمیمه

شود که یک دینار در مقابلِ هزار درهم قرار بگیرد. بلکه چنین امری ها موجب نمیدرهم
ها و زیادی توان فهمید، تخلّص از نرخ درهمحتمل است و آنچه از کل روایت مینیز م

های مرغوب است و قرار دادن مجموع در مقابل مجموع، فرار به حساب قیمت درهم
، 2، ج25آمده است و روایت ظهور در عالجی دارد که بیع را از ربوی بودن خارج نماید [

وع در مقابل مجموع، مثل آن است که دو ]. بر این اساس، قرار گرفتن مجم540ص
آید و همچنین، اجزاء ثمن در جنس معامله گردد و تفاضل در جنس واحد پیش نمی

- گیرد و تفاضل در جنس واحد محسوب نمیمقابل اجزاء مثمن به نحو مشاع قرار می
  ].148، ص18، ج29شود. زیرا جزء دیگری به آن ضمیمه شده است [

نقل (ع) مد بن اسحاق) که روایات صحیحی را از معصومیناما در خصوص راوی (مح
]، از آنجا که واقفی مذهب بوده و 361، ص55نموده و شخص ثقه معرفی شده است [

باشد و ممکن است روایات مربوط به شغل وی صرّافی بوده است، در مظان تهمت می
د. از این رو صرف را برای جلب منفعت ساخته یا با اندک تغییراتی بازگو نموده باش

ء من محمّد بن إسحاق الصرّاف الواقفيّ بقول الصدوق،  في نفسي شي«گوید: می(ره) امام
در دلم نسبت به محمد بن اسحاق که » الذي هو أخبر من متأخّري أصحابنا بحال الرجال

به شغل صرافی مشغول بوده و واقفی مسلک بوده، چیزی نهفته که دلم را [بخاطر اتهام 
]. برخی علما نیز در 551، ص2، ج25] نسبت به او چرکین کرده است [جلب منافع

  ].158، ص19اند [خصوص وی، توقف نموده
قال البأس بألف درهم و درهم بألف  عصحیحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه « -3- 4-1

  ].106، ص7، ج41» [درهم و دینارین، إذ دخل فیها دیناران أو أقلّ أو أکثر فال بأس به
دینار (یا کمتر  2درهم و  1000درهم با  1001فرمودند: معامله (ع) ادقامام ص

  بیشتر) اشکالی ندارد.
از نظر سند معتبر است و از نظر داللت، صریح در مطلوب است. مضاف «این روایت 
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شود که مقدار ضمیمه مهم نیست (کم باشد یا زیاد)،  یبر اینکه، از این حدیث استفاده م
  ].116، ص53» [هم استبلکه اصل وجود آن م

ض می شود که در عوضین، روایت فوق از دیدگاه فقیهان امامیه، صورتی را متعرّ
جنس مخالف وجود داشته باشد و ظهور در آن دارد که هر جنسی، به جنس مخالف با 

گردد. با وجود این، چنین یابد و در نتیجه، از معامله ربوی خارج میخود انصراف می
متعاقدین و خالف عرف است. چرا که مقتضای آن، مقابله هر جزئی از امری، خالف قصد 

مثمن در برابر جزئی از ثمن به حسب قیمت است که در خصوص ربا و فرار از آن، تعبد 
] مرحوم محمدکاظم طباطبایی یزدی پس از بیان 260، ص3، ج27شود [محسوب می

، از باب تعبد نبوده و بلکه مطلب فوق، نوشته است: اینکه خروج از ربا با ضمّ ضمیمه
مقتضای قاعده باشد که مجموع در مقابل مجموع قرار گرفته و به منزله دو جنس به 

کند (یعنی اجزای ثمن در برابر شمار آید و بگوئیم: در جنس واحد تفاضل صدق نمی
-اجزای مثمن به نحو اشاعه است)، قابل قبول نیست. زیرا اگرچه در این صورت ربا نمی

]. تتبع در منابع فقهی معتبر 43، ص1، ج39اما التزام به آن نیز ممکن نیست [ باشد
دهد که به رغم اختالف در فروعات، فقها از مقتضای اطالق این روایت، جواز نشان می

اند، اگرچه ضرورتی به انجام استفاده از ضمیمه را به عنوان راهی برای فرار از ربا فهمیده
دارند که لسان این روایت، لسان تعلیم فرار از حرام به حالل ن میاین معامله نباشد و بیا

است و ضمیمه کردن دینار یا ضمیمه در طرف ناقص، خصوصیتی ندارد و متفاهم از 
از دیدگاه امام  ]. 440، ص8، ج37؛ 256، ص5، ج44روایات، حکم کلی است [

دارد که معامله بخاطر  این روایت نیز به مانند سایر روایات، ظهور در آنخمینی(ره)، 
کردن جنس مخالف صحیح است و بیع میان مجموع و مجموع واقع شده است که داخل

طرف، ربا شود که با زیادت یکمی» اینقره با نقره«و » طال با طال«موجب خروج از عنوان 
توان چنین برداشتی کرد که هر جنسی تعبّداً در دهد. بنابراین، از روایت نمیرخ می

گیرد، هرچند متعاملین چنین قصدی نکرده باشند. زیرا بر جنس مخالف خود قرار میبرا
چنین معامله بدون قصدی، امری بعید از اذهان است و إعمال تعبّد در آن، با حکم عقالء 

باشد و ظاهر از روایات، عدم إعمال مخالف است و چنین برداشتی نیازمند تصریح می
  ].539- 538، صص2، ج25واعد ارجاع نمود [تعبّد بوده و بلکه باید به ق

ءُ إِلَی  عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِي« - 4- 1- 4
ءٍ قَدْ تَرَاضَیَا  ذَا بِشَيْصَیْرَفِيٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ یَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَیُقَاوِلُهُ عَلَی دَرَاهِمِهِ یَزِیدُهُ کَذَا وَ کَ
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لَا عَلَیْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَلَیْهِ ثُمَّ یُعْطِیهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانِیرَ بِتِلْکَ الدَّرَاهِمِ عَلَی مَا تَقَاوَ
  ].106، ص7، ج41» [ا بَأْسَقَالَ أَلَیْسَ ذَلِکَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ بَلَی قَالَ لَ

ا « لِ مَ ضْ نْ فَ اهِمِ وَ عَ الدَّرَ اهِمِ بِ نِ الدَّرَ هُ عَ أَلْتُ : سَ هِ ع قَالَ دِ اللَّ بِي عَبْ نْ أَ صِیرٍ عَ بِي بَ نْ أَ عَ
سَ أْ لَا بَ هَبٌ فَ وْ ذَ اسٌ أَ حَ هُمَا نُ ا کَانَ بَیْنَ ا فَقَالَ إِذَ هُمَ   ].98، ص7، ج41» [بَیْنَ

آید که با کند: شخصی نزد صرافی مینقل می(ع) امام صادقاسماعیل بن جابر از 
های مرغوب مبادله کند. درباره قیمت چانه خواهد با درهمهایی دارد و میخود درهم

های صراف، دینار شوند. سپس شخص در برابر درهمزنند و به یک قیمتی راضی میمی
کند. افق کرده بودند، معامله میهایی که بر سر قیمت آن تودهد و دینارها را با درهممی

فرمود: آیا معامله با رضایت طرفین صورت (ع) ای صحیح است؟] امام[آیا چنین معامله
  گرفته؟ گفتم: بله. حضرت فرمود: إشکالی ندارد.

ها و افزوده در یک طرف از ها در مقابل درهماز امام صادق(ع) در خصوص معامله درهم
  ها، طال یا مس قرار دهند، اشکالی ندارد.: اگر بین آن درهمآنها سوال کردم. حضرت فرمود

های سالم) با جنس مخالف با خود مطابق با روایت اول، هرگاه جنس ربوی (درهم
(دینار) معامله شود، سپس جنس مخالف پرداختی (دینار)، با همان جنس (درهم 

ت و از موضوع ربا ای صحیح اسمغشوش) به کمتر یا بیشتر خریداری شود، چنین معامله
باشد. زیرا تفاضل حرام، تنها در معامله واحد است حال آنکه در محل بحث ما، خارج می

]. یعنی دو 325، ص17، ج30دو معامله رخ داده و تخصصاً از موضوع ربا خارج است [
معامله مستقل و جدای از هم و بدون شرط خاص هستند و  بنا بر قولی، حتی در 

ها موجود است اول به بیع دوم، باز هم رضایت معاملی مقصود در آنصورت اشتراط بیع 
و وقتی » أ لیس الرضا موجود منهما جمیعا؟«و امام(ع) به همین خاطر است که فرمودند: 

]. 242. ص14باشد [و هر دو بیع صحیح می» ال بأس«فرمایند: رضایت حاصل گشت، می
از ربا جایز است و عنوان ربا، محقق نیست. بر این اساس و مطابق با قاعده اولیه، تخلّص 

] و اطالق این 457- 455، صص4، ج46ماند [بنابراین موضوعی برای حرمت باقی نمی
روایت و اطالق روایت دوم که بر تجویز حیله داللت دارد، شامل صورتی که قیمت آن، 

ت و تحدید شود. زیرا ترک استفصال، دلیل اطالق اسبیشتر از قیمت بازار باشد نیز می
آن به صورتی که از قیمت بازار تجاوز ننماید، نیازمند دلیل است و در معامالت مبتنی 
بر تساهل، خصوصاً در خصوص فرار از باطل به حق، سزاوار است که طریق رسیدن به 

] روایت دوم از نظر داللی، 324، ص17، ج30حق نیز مبتنی بر تسامح و تساهل باشد. [
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طلوب داللت دارد که ضمّ مس یا طال به یکی از عوضین یا هر دو تنها در صورتی بر م
طرف، به نحو غیر ممزوج باشد و از نظر سندی، به دلیل وجود علی بن ابی حمزه بطائنی 

در این ]. امام خمینی(ره) اعتقاد دارند که 253، ص32باشد [در سند آن، ضعیف می
همجنس مانند مثل در مقابل مثلین روایات، سوال درباره عالج و تخلّص از مبادله دو 

راه تخلّص را (ع) ای که قیمت آنها در بازار متفاوت است. بنابراین، ائمّهباشد به گونهمی
اند و آن را فرار از حرام به حالل یا فرار از باطل (با ضمیمه غیر همجنس) به آنها یاد داده

اثل با مماثل به همراه زیادت اند. بدین معنا که محرّم و باطل، تبادل ممبه حق دانسته
است. حال آنکه در روایت، زیادتی نیست. بلکه جبران نوسان قیمت در بازار است که با 

وض مثلی در بازار برابر بوده و با افزودن جنس مخالف تحصیل می شود و اگر نرخ دو عِ
؛ شودشد، چنین چیزی فرار از باطل به حق محسوب نمیحیله، سودی بدان افزوده می

ب است [   ].548، ص2، ج25بلکه فرار از باطل به باطل بوده و بر آن مفسده مترتّ
هایی گویند در شرع حیلهبر این اساس [بنابر آنچه از نظر گذشت]، روایاتی که می

اند. اصالً در موضوع تخلّص از ربای واقعی وارد نشدهبرای تخلّص از ربا وارد شده است، 
بلکه در خصوص تخلّص از بیع مثل به مثل با وجود زیاده [در یکی از عوضین] وارد 

کند. رسد، ربا صدق نمیاند و شکی نیست که به آنچه به نرخ بازار به فروش میشده
  مانند حبوبات. خواه مبادله طال باشد و خواه مبادله نقره یا غیر از این دو

  
  استنـکار تحلیل ربـا با حیـله -4-2
  مخالفت با کتاب و سنّت  -4-2-1

حرمت «در اسالم، ربا از اعظم محرّمات است و الزمه آن، تحریم وضعی معامله ربوی است و 
معامله، یا تشریعی است یا مولوی از باب تحریم اعانت و تحریم مولوی نفسی، متعلّق به نفس 

ه مستلزم فساد معامله و معاوضه است و شرط زیاده در این مقام، در حکم عوضین است ک
]. آیات و روایات متعددی نیز بر 588، ص2، ج12باشد [می» جزء بوده و مستلزم فساد

  کنیم.حرمت ربا گواهی داده است که به ذکر چند نمونه از آن اشاره می
ونَ إِ﴿ ومُ بَا الَ یَقُ ونَ الرِّ لُ أْکُ ینَ یَ کَ الَّذِ نَ الْمَسِّ ذلِ هُ الشَّیْطَانُ مِ خَبَّطُ ومُ الَّذِي یَتَ الَّ کَمَا یَقُ

بَا... رَّمَ الرِّ هُ الْبَیْعَ وَ حَ لَّ اللَّ حَ بَا وَ أَ لُ الرِّ نَّمَا الْبَیْعُ مِثْ وا إِ هُمْ قَالُ نَّ أَ حَابُ  بِ ولئِکَ أَصْ أُ نْ عَادَ فَ وَ مَ
ونَ الِدُ که شیطان بر اثر  یخورند، مانند برخاستن کس یه ربا مک یکسان ﴾النَّارِ هُمْ فِیهَا خَ

خیزند و این بدان سبب است که آنان  یتماس او را آشفته کرده است [از گور] برم
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گفتند: داد و ستد مانند ربا است. حال آنکه خدا داد و ستد را حالل، و ربا را حرام 
زخند و در آن ماندگار خواهند ] باز گردند، اهل دویگردانیده است... آنان که [به رباخوار

  .]275، بقره، 1بود [
ونَ﴿ حُ لِ لَّکُمْ تُفْ عَ وا اللَّهَ لَ اتَّقُ هً وَ اعَفَ ضَ ا مُ افً عَ ا أَضْ وا الرِّبَ لُ أْکُ وا لَاتَ ینَ آمَنُ ا الَّذِ ّهَ یُ ا أَ  یکسان یا ﴾یَ

اشد که اید، ربا را [با سود] چندین برابر مخورید، و از خدا پروا کنید، ب که ایمان آورده
  ].130عمران، ، آل1رستگار شوید [

مِنِینَ﴿ تُمْ مُؤْ نْ کُنْ نَ الرِّبَا إِ قِيَ مِ وا مَا بَ وا اللَّهَ وَذَرُ وا اتَّقُ ینَ آمَنُ ّهَا الَّذِ یُ ای کسانی که  ﴾یَا أَ
  ].278، بقره، 1اید، از خدا بترسید و زیادی ربا را رها کنید اگر اهل ایمانید [ ایمان آورده

نْ أَ« رَمٍعَ حْ اتِ مَ هَا بِذَ لُّ هً کُ نْیَ عِینَ زَ نْ سَبْ شَدُّ مِ بًا أَ مٌ رِ هَ : دِرْ هِ ع قَالَ بْدِ اللَّ گناه یک » بِي عَ
، 5، ج48بار زنا که تمام آن با مَحارم باشد، شدیدتر است [ 70درهم ربا [نزد خدا] از 

  ].144ص
گوید: هر آنچه می با توجه به آیات و روایت وارده در خصوص حرمت ربا و روایاتی که

موافق با قرآن نباشد، زخرف است و به آنچه با کتاب خدا موافق است، عمل کنید و آنچه 
شود که روایات  ] روشن می69، ص1، ج48را مخالف کتاب خدا باشد، رها نمایید [

های ربا مخالف با کتاب و سنّت قطعی شارع است و باید کنار گذاشته مربوط به حیله
کند و آن را از موضوع ربا خارج هایی، ربا صدق میر أمثال چنین حیلهشوند. زیرا ب

  ].553، ص2، ج25سازد [ نمی
در نهج البالغه آورده است و در آن،  یاین روایات یادآور مطلبی است که سیّد رض

هُ «... کند:  یچنین نقل م(ص) را از حضرت رسول یکالم ی(ع)حضرت عل امَ رَ ونَ حَ لُّ حِ تَ یَسْ
بَیْعِ بِالشُّبُ ا بِالْ بَ ه وَ الرِّ یَّ هَدِ تَ بِالْ حْ رَ بِالنَّبِیذِ وَ السُّ خَمْ ونَ الْ لُّ حِ سْتَ ه... فَیَ بَ کَاذِ ای ...» هَاتِ الْ
شوند. پس حرام خدا را با ! به یقین مردم [در آینده] با اموالشان آزمایش می(ع)علی

د و شراب را با نام شمارنکننده حالل میهای گمراههای دروغین و هوا و هوسشبهه
  ].155، خطبه 2کنند [نبیذ، رشوه را با نام هدیه و ربـا را با نام بیـع حالل می

رسد که اگر با عنایت به آیات و روایات فوق، تأمل در این نکته ضروری به نظر می
این نکته را به اصحاب خود و (ص) بود، پس چرا پیامبر اکرمحیله در معامالت جایـز می

ن یاد نداد تا به واسطه آن، از ارتکاب مسلمانان به حرامی که جنگ با خدا و مسلمانا
] و گناه آن از هفتاد مرتبه زنای با 279- 278، بقره، 1اعالم شده [(ص) پیامبر خدا

محارم شدیدتر و بزرگتر شمرده شده، جلوگیری نماید؟ بلکه به فرماندار خویش در مکه 
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از رباخواری خود دست برنداشتند، با آنان جنگ کن شود که اگر رباخوارها، یادآور می
اند: این مطالب، داللت بر حرمت ربا ندارد. در نقد این کالم گفته]. 366، ص1، ج33[

داد، مردم های ربا را یاد میزیرا این گفته صحیح نیست که اگر پیامبر اکرم(ص)، حیله
اتچه خواسته پیامبر شدند. چنبه سبب اطاعت از دین خدا، مرتکب رباخواری نمی

بود حال آنکه بسیاری حاضر » قولوا ال اله اال هللا تفلحوا«اکم(ص) در آغاز دعوت، اظهار 
های متعدد بود. بنابراین، ها و خونریزیبه گفتن آن نبودند و نتیجه آن، ظهور جنگ

زمینه اطاعت و فرمانبرداری در آن زمان ضعیف بوده و تعلیم حیل ربا سودی نداشته 
ای آن را با ت. نمونه آن، اعالم جواز متعه بود که در آن زمان، زنا قلمداد شده و عدهاس

]. اما 270، ص14اجتهاد در برابر نص حرام دانستند و در نتیجه، سودی در پی نداشت [
باید توجه داشت که این قضاوت در خصوص شان نزول آیه فوق صحیح نیست. چون 

خود نامه نوشت، اهالی مکه مسلمان گشته بودند و  وقتی پیامبر اکرم(ص) به کارگزار
اند و حاضر به فرمان به جنگ با رباخواران، خطاب به قبیله ثقیف بوده که مسلمان بوده

اگر تخلّص ]. حال پرسش آن است که 344-343، صص22رهاکردن رباخواری نبودند [
چرا بجای  از ربا به سهولت ضمّ ضمیمه است، چه حاجت به جنگ و خونریزی است؟

بلکه برای  های شرعی ربا انتخاب نشد؟تر و تعلیم حیلهجنگ با رباخواران، راه آسان
ضروری و واجب بود که طریق (ص) حفظ جان مسلمانان و خون آنها، بر پیامبر خدا

  تخلّص از ربا را به آنان بیاموزد.
  
 نقض غرض شارع - 4-2-2

دهند، تا زمان اف و اغراضی فرمان میسیره عقال بر آن است که هرگاه برای تحصیل اهد
کنند. عقل نیز بر این مطلب اذعان حیات و دوام اغراض، دستورات مغایر با آن صادر نمی

]. 191، ص2، ج49باشد [دارد که دستورات مخالف با آن، نقض غرضی است که قبیح می
و اغراض  شارع نیز از عقالء و بلکه رئیس عقالء است و احکام خود را بر اساس حکمت

کند و در نتیجه آن، هر چیزی که غرض اصلیِ تشریع حکم را نقض نماید، خاصی صادر می
  ].202، ص32، ج57گردد و بزرگان بر این مطلب واقفند [به بطالن آن حکم می

قبیح بودن نقض غرض از آن رو است که منجر به اجتماع نقیضین (خواستن و 
دور چنین دستوراتی از جانب انسان قبیح باشد، شود و اگر صنخواستن) در امر واحد می

صدور این فرامین از جانب خداوند محال است. زیرا خداوند حکیم است و دستورات خود 
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بودن خداوند، از کند و حکیمرا بر مبنای حکمت، مصلحت و اغراض خاص خود صادر می
ها و طابق با زمانشود. مگر آنکه مصدور احکامی دوگانه و مغایر با حکم اصلی مانع می

ها، از غرض اول عدول کرده و اغراض دیگری را دنبال کند که خارج از قاعده نقض مکان
  باشد.غرض می

گیری و اکنون باید از خود پرسید، حکم به حرمت ربا و رباخواری، با این همه سخت
که ای انکارهایی که در قرآن و سنّت از طریق شیعه و سنّی وارد شده است به گونه

شود و پیامدهای ناگوار و مفاسد مذمّت آن به این شکل، در کمتر گناهی یافت می
اجتماعی و سیاسی مندرج در آن که دانشمندان و بزرگان علم اقتصاد از آن سخن 

های شرعی حالل شود؟ چگونه غالب فقیهان بر اند، چگونه ممکن است با حیلهرانده
اند؟ آیا فتوا دادن به های شرعی فتوا دادهاساس روایات وارده، به مشروعیت حیله

مشروعیت حیل شرعی، دور زدن حرمت ربا و رباخواری و نقض غرض در احکام شارع 
ورزان مشکلی پدید شود؟ این مطلب در قلب بسیاری از متفکران و اندیشهمحسوب نمی

باشد و یگیری اشخاص غیر مسلمان همراه مای شده است که با خردههآورده و بلکه عقد
کند که آیات و روایات کم، عقل آدمی حکم میگشایی از آن، ضروری است. دستگره

های تخلّص از ربا، مجدد مورد بررسی و واکاوی قرار گیرند و بلکه وارده در خصوص راه
و در امثال تر است اجتناب از مطلق این روایات، برای جلوگیری از لغزش و زلل، معقول

، 25؛ 228، ص19، ج49[از تعبّد سخن گفت که راهی است ناصواب این مسأله نباید 
بدین معنا که وقتی عقل و خرد، مصلحت تحریم ربا و مفاسد تجویز حیله ]. 540، ص2ج

کند، تضییق یا تضییع مصلحت و توسعه ضدّ آن بر و مصالح منع از آن را درک می
حمل تعبّد، قابل توجیه نیست. به ویژه در باب معامالت  که غلبه با عقالنیت و مَ

مالحظات کارکردگرایانه است. زیرا تحریم موکّد ربا، ناظر بر پیامدهای اجتماعی و مفاسد 
اقتصادی است، خواه این مفاسد، حکمت حکم باشند و یا علت حکم و ماهیت ربا و 
مفاسد مندرج در آن، با إعمال حیله، ضمّ ضمیمه و تغییر عنوان لفظی و تغییرات 

رود. در نتیجه، تحریم ربا و تجویز حیله با حفظ پیامدهای آن، بین نمیظاهری از 
  ].127، ص45گویی در جعل احکام است [مستلزم لغویت تشریع احکام و یا تناقض

  
  جایگاه و شأن معصومین(ع) - 4-2-3

   اهل بیت عصمت و طهارت(ع) صاحب«برای درک شأن و جایگاه امامان باید دانست که 



 1400اییز و زمستان پ، دوم، شمارۀ چهارمپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     376

آن علماً نیز از طاقت      ای هستند در سیر معنوی إلی هللا که ادراکه روحانیّهمقامات شامخ  
اصحاب عرفان است، چنانچه از احادیث شریفه      بشر خارج و فوق عقولِ ارباب عقول و شهودِ

انوار مطهّره آنها قبل از      مقام روحانیّت با رسول اکرم(ص) شرکت دارند و     شود که درظاهر می
و احادیثی که در  تحمید ذات مقدس داشتند      قت عوالم، مخلوق و اشتغال به تسبیح وخل

که به آنها از اسمِ اعظم عطا شده و علومی که      طینت ابدان و خلق ارواح و قلوب آنها و آنچه
وهم      الهی مرحمت شده، از علوم انبیا و مالئکه و باالتر از آن، آنچه در     به آنها از خزینه غیب

عقول را حیران کند و به اسرار و حقایق آنها کسی آگاه      من و تو نیاید ... به قدری است که
   ].112- 111، صص24» [ نگردد جز خود ذوات مقدسّه آنان

گردند از دیدگاه شیعه، امامان معصوم(ع) از جانب خداوند به مقام امامت منصوب می
لم غیب، أفضلیت و حق شفاعت هستند و های بارزی چون عصمت، عو صاحب ویژگی

اند. بدین معنا که تقوا با آنها شناخته داران علم الهی و أعالم تقوا معرفی شدهخزانه
  باشند.شود و به استثنای دریافت وحی، تمامی وظایف پیامبران را دارا می می

هَا «از طرفی، امام کسی است که  لِّ وبِ کُ نُ نَ الذُّ ومٌ مِ صُ عْ هُ مَ نَّ هَا ... وَ أَ بِیرِ هَا وَ کَ صَغِیرِ
نْسَ و وَ لَایَ هُ شَيْ یلَایَسْ و بِ هُ لْ یَا وَ لَایَ نْ رِ الدُّ مْ نْ أَ از تمام گناهان اعم از کوچک و بزرگ، » ءٍ مِ

معصوم باشد و در صدور حکم، لغزش ننماید و در پاسخ، خطا نکند و دچار سهو و نسیان 
  ].64، ص90، ج50را پرت ننماید [نگردد و هیچ چیز از امور دنیوی، حواس او 

ای از کنیم که پارهمالحظه می (ع)با وجود چنین شأن و جایگاهی برای امام معصوم
نیستند. مانند  (ع)اخبار وارده حاوی مطالبی هستند که شایسته جایگاه و مقام امامان

و روایت ضعیف مسعد بن صدقه  (ع)خـبر محمد بن اسحاق با سند مجهول از امام رضا
گوید: حضرت پس از سوال درباره حیله فرمود: إشکالی که روای می (ع)از امام صادق

صدور ]. 316، ص5، ج48کرد و دستور داد من نیز چنین کنم! [ندارد. پدرم چنین می
چنین احکامی از سوی معصومین(ع) عاقالنه نیست و بر فرض اینکه بپذیریم چنین 

نسبت دادن آنها به امامان معصوم(ع)، خالف علوّ  هایی برای فرار از ربا صحیح است،حیله
  تر است.اخالقی است و اعتقاد به پایبندی و ممارست آنها در این امر، از همه سست

دهد. بودن برخی از کارها، آن را انجام نمیروشن است که معصوم حتی بر فرض مباح
نماید ه نیست، پرهیز میو تنفّر طباع است و نزد عقال پسندیدزیرا از آنچه موجب بیزاری 

شود. مانند جلب منفعت دنیوی از راه حیله و امور مشابه. زیرا معقول و مرتکب آن نمی
نیست که امام معصوم(ع) را که به آفات ربا عارف است، متّصف به استفاده از حیل 

ها، قطعا مخالف با اصطناع شرعی ربا برای تحصیل اغراض نفسانی کنیم و این حیله
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مقتضای برخی روایات چنین است که تحصیل منفعت از راه حیله، است و اینکه معروف 
و امام  (ع)، امام کاظم(ع)، امام صادق(ع)ای از امامان معصوم مانند امام باقرکار عده

است، چنین چیزی قابل پذیرش نیست. بلکه این روایات، مانند اخباری است که  (ع)رضا
، 2، ج25وارد شده است [ (ع)شراب از سوی اماماندر خصوص فروختن انگور به سازنده 

دارد که امامان معصوم(ع) خرماها و انگورهای خود را تنها به و تصریح می] 551ص
فروختند. اکنون جا دارد از خود بپرسیم: فروش خرما و انگور به سازندگان شراب می

ش واقع شده سازنده شراب، از جانب مسلمانان و مردم عادی نیز مورد مذمت و نکوه
ترین شخص جهان اسالم نسبت توان چنین کاری را به شاخصاست. پس چگونه می

داد؟ اینجاست که کاربرد اندیشه و عقل در تشخیص حق از باطل، نقش اساسی ایفا 
سازد که اگر عقل سلیم، اصول حکمت و فطرت انسان، به درستی کند و روشن می می

  فایده است.صحت سند آن بی گفتاری شهادت ندهد، فحص و بررسی از
  
  بقای تعلیل در روایات ربا - 4-2-4

بودن ربا چنین معرفی در بسیاری از روایات، اعم از صحیح و موثق و غیره، علّت حرام
گرداندن عموم مردم از داد و ستد سالم (تجارت) و شده است که ربا موجب روی

ثواب آن بیشتر از صدقه است، الحسنه به یکدیگر که شود و از دادن قرضکشاورزی می
، 5، ج48است [تباه شدن سرمایه دارد و بطور کلی، ربا مستلزم ظلم و فساد و باز می

  ].567، ص3، ج47؛ 146ص
باشد، یعنی هر جا علّت باشد، علّت حکم، چیزی است که حکم دائر مدار آن می

، چیزی است حکم موجود است و هر جا علّت نباشد، حکم مفقود است؛ اما حکمت حکم
که غالباً همراه با حکم است. یعنی ممکن است حکمت موجود نباشد ولی حکم به قوّت 

گوئیم: شراب حرام است چون مسکر است، خود باقی باشد. به عنوان نمونه، وقتی می
کنندگی برای کنندگی علّت برای حکم به حرمتِ شراب است و هر جا وصف مستمست

حرام خواهد بود و اگر حالت سکرآور بودن زائل گردد  شراب مفروض باشد، خوردن آن
شود. امّا حکم به (مثال شراب به سرکه تبدیل شود) حکم به حرمت نیز زائل می

استحباب غسل جمعه، به دلیل طهارت و تمیزی، بیانگر حکمت حکم است و هرگاه 
تحبّ شخصی تازه استحمام کرده و بدنش تمیز باشد، باز هم غسل جمعه برای وی مس

  است و حکمت الزم نیست همیشه همراه با حکم باشد.
در روایتی از امام رضا(ع) در خصوص علت تحریم ربا در ربای معاوضی چنین آمده 
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نَّ أَ الِ لِ وَ مْ أَ سَادِ الْ نْ فَ ا فِیهِ مِ هُ وَ لِمَ لَّ عَنْ زَّ وَ جَ هُ عَ هَی اللَّ مَا نَ بَا لِ یمِ الرِّ رِ حْ لَّةُ تَ  است: وَ عِ
نْ لًا فَبَیْعُ اْلإِ رِ بَاطِ نُ الْآخَ ماً وَ ثَمَ هَ هَمِ دِرْ نُ الدِّرْ نِ کَانَ ثَمَ هَمَیْ هَمَ بِالدِّرْ ی الدِّرْ رَ ا اشْتَ سَانَ إِذَ

ادِ فَسَ نَ الْ لِکَ مِ .... وَ لِمَا فِي ذَ لَی الْبَائِعِ رِي وَ عَ شْتَ لَی الْمُ الٍ عَ لِّ حَ لَی کُ هُ وَکْسٌ عَ اؤُ رَ بَا وَ شِ  الرِّ
الِوَ الظُّ وَ مْ أَ اءِ الْ ]. علت تحریم ربا در خرید یک درهم به دو 566، ص3، ج35[  لْمِ وَ فَنَ

درهم آن است که یک درهم اضافه، مقابل ندارد و بیع ربوی موجب خسارت، از بین 
  رفتن اموال و ظلم و فساد است.
الِ﴿فرماید: خداوند متعال در قرآن می وَ مْ وسُ أَ مْ رُءُ لَکُ تُمْ فَ نْ تُبْ ونَ وَ الَ إِ لِمُ مْ الَ َتظْ کُ

ونَ لَمُ ) اگر توبه کردید، اصل مال شما برای شماست [و سود یا افزوده 279، بقره، 1( ﴾ُتظْ
  بینید.کنید و نه ستم میرا بازگردانید] که در این صورت نه ستم می

المال از نظر شارع، ظلم است و ظلم تا دهد که گرفتن سود از رأساین آیه نشان می
شود و مبرهن است که هرگاه گفته شود: ن بقای سود به حال خود، مرتفع نمیزما

با تغییر عنوان و به کمک حیله سود گرفتن سود از راه ربا ظلم است و سپس گفته شود: 
بگیرید، چنین جمالتی از دیدگاه عرف جامعه، مستلزم تناقض و تنافی است. مثل اینکه 

بر اکرم(ص)، شرابخوار را لعن کرده و حرمت آن گفته شود: شرب خمر حرام است و پیام
آن است. سپس بگوئیم: با اینکه بر نوشیدن کنندگی و مفسده موجود در بخاطر مست

کپسول قرار داده و بخورید، داخل در را شراب شراب، سکر و مفسده مترتب است اما اگر 
آید. به وجود میدر کالم و تنافی در حکم گویی تناقضکه در این صورت، مانعی ندارد 

و آنچه آن چون صحیح نیست که بگوئیم: تنها نوشیدن شراب حرام است نه خوردن آن 
همچنین صحیح نیست که بگوئید: فروختن  خوانید، حکمت حکم است.را علت حکم می

شود، سپس قرآن به کافر حرام است، به این دلیل که قرآن در سلطه کفار داخل نمی
ای صحیح است که بگوئیم: فقط بیع ی ندارد! آیا چنین گفتهگفته شود: هبه آن إشکال

حرام است و هبه، بیع نیست و علت در اینجا، علت حقیقی نبوده و بلکه حکمت برای 
  ].553، ص2، ج25حکم است! [

حال اگر اشکال شود که ظلم، فساد، رویگردانی عموم مردم از تجارت و ... حکمت 
که حکم، دائر مدار علت است و در مواردی ممکن حکم بوده و علت حکم نیست در حالی

های بیان شده برای فرار از فیه که در راهاست، ظلم باشد ولی حرمت نباشد، مثل مانحن
ربا، امکان دارد ظلم و ستم باشد، اما حکم به حلّیت آن شود. باید توجه نمود که مفاد 

کم خواهد بود. زیرا حکمت اگر های فرار از ربا، مستلزم لغویت حاین إشکال و پذیرش راه
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کم غالبی است و در غالب مواردِ حکم، موجود است و اگر به تجویز دائمی نباشد، دست
های فرار از ربا در جمیع موارد ربوی بپردازیم و باب حیله را بگشائیم، دیگر مورد و حیله

ته برای ربا ماند که حکم به تحریم آن گردد و شدت بکار رفمصداقی برای ربا باقی نمی
در آیات و روایات، از کار خواهد افتاد و در نتیجه منجر به لغویت حکم خواهد شد. 
خداوند متعال، ربا را ظلم خوانده و آیات و روایات، بیانگر تحریم ربا هستند. سپس 

گوید: خوردن سود از راه ربا به وسیله حیله تعدادی از اخبار وارد شده است که می
ب باشد. ندارد، اإشکالی  گرچه همان مفاسد ربا عیناً و بدون هیچ فرقی میان آن دو مترتّ

شود؟ بلکه جواز آیا چنین چیزی، لغزش در جعل و تناقض در قانونگذاری محسوب نمی
استفاده از حیله با آن همه استنکارات و تشدیدات وارده، لغـو و باطل است و ظلم با 

تمان امام خمینی(ره) در ترجیح روایات تحریم و . پشتوانه گفرودتغییر عنوان از بین نمی
نگری ایشان به نظام فقه دارد، رهیافت و جامعروایاتی که به مفاسد تحریم تصریح می

کند و بر است که در اندیشه ایشان، تمامیت برنامه اداری حکومت اسالمی را تمثیل می
ار مصالح شخصی و این اساس، احکام فقه اسالمی در تنظیم روابط اجتماعی، بر مد

تواند جزئی دائر نیست و بلکه قانون عمومی و جهانی است که در ذات خود، نمی
  ].126، ص45متعارض و متناقض و لغو باشد [

  
  شهرت فتوایی -4-2-5

شهرت فتوایی عبارت است از اینکه، فتوای علماء نسبت به حکمی از احکام، مشهور و معروف 
ه قطع نرسد و مستند فتوا نیز مشخص و معین نباشد. خواه باشد اما به درجه اجماع منجر ب

  ]. 169، ص2، ج52مستندی مطابق با حکم مشهور علماء موجود باشد و خواه نباشد [
حال اگر بخواهیم روایات حیله در ربای معاوضی را با استناد به شهرت تصحیح کنیم، 

: معلوم نیست که شهرت در اینجا، شهرت عملی باشد و اص حاب به این روایات عمل اوالً
: اگر این روایات مورد استناد قرار گرفته باشند، احتمال دارد از باب  کرده باشند. ثانیاً
توهّم موافقت آن با قواعد باشد و همچنین احتمال دارد از باب تساوی در قیمت عرفی و 

ها به ها با درهمپذیرد. مانند معامله درهماختالف در حجم باشد که عرف آن را می
همراه زیادتی که بیان شد. افزون بر این مطلب، اگر برای تخلّص از ربا، به این روایات 

توان به ]، همانطوری که قبالً بیان شد، باز هم نمی396، ص23، ج57تمسک بجوئیم [
این روایات عمل کرد. زیرا مخالف با قرآن، سنت، تعلیل در حکم و ... هستند. اما اگر 
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باید دانست که شهرت حتی اگر از راه اجتهاد » ، معتبر و حجت استشهرت«گفته شود: 
هم به دست آید، اعتباری ندارد؛ بلکه اگر اجماع نیز از راه اجتهاد حاصل گردد، معتبر 

باشد. این مسأله همانند اجتهاد فقها در مسأله منزوحات بئر است (نجاست چاه با نمی
فتوا داده بودند و این فتوا میان آنان  تالقی نجس) که متقدّمین به نجاست آب چاه

اند شهرت یافته است اما متأخرین پس از التفات به مسأله، به عدم نجاست آن فتوا داده
]. این شکل از مسائل نادر نیستند و بسیاری از مسائل در اصول و فروع 84، ص1، ج17[

فی مانده و برای دین بوده که با وجود ادعای اجماع بر آن، حکم آن برای متقدمین مخ
متأخرین آشکار گشته است. در هر حال، در امثال این مسائل اجتهادی که آیات و 
روایات در خصوص آن وارد شده است، اجماع و شهرت حجیّت ندارند و چنین اجماعی، 

  ].555-554، صص2، ج25اجماع مدرکی است [
  
  یجهتن

وارده در خصوص ربا، تحریم امام خمینی(ره)، پس از فحص و بررسی از آیات و روایات 
داند. با این حال به جای کنار گذاشتن های شرعی فرار از ربا مرجّح میربا را بر حیله

های فرار از ربا، با ارائه جواب حلّی، به جمع داللی این روایات با آیات روایات وارد در راه
با ربای معاوضی  دارد که روایات ادعائی،پردازد و اعالم میو روایات تحریم ربا می

اند که در ظاهر مثل هم ارتباطی ندارند. بلکه در زمینه تخلّص از بیع متماثلین وارد شده
هستند ولی به لحاظ ارزش و قیمت، از نظر عرف بازار متفاوت هستند اگرچه از لحاظ 

ربـای معاوضی در اجناس مماثل، با ضمّ ضمیمه از کمّی یکسان نباشند. بدین معنا که 
ای غیر مجانس که جبران کننده تعادل قیمی در عوضین است، بدون آنکه افزوده اجناس

ای، حقیقتاً ربـا نبوده و با در یکی از اطراف حاصل گردد، بال مانع است و چنین معاوضه
کند که این معاوضات، مستلزم افزوده و سود ربـا هم ارتباطی ندارد. زیرا عرف تایید می

ن محفوظ است و مخالفت شرع با معاوضه اجناس مماثل به نیست و توازن قیمت در آ
گردد. تمام روایات وارد در زمینه همراه افزوده نیز از راه ضمیمه جنس مخالف مرتفع می

فرار از حرام «کنند (نه ربای حقیقی) که از آن به تخلّص از ربـا، به همین امر اشاره می
شاهد این مدعا، صحیحه است.  تعبیر شده» فرار از باطل به حق«یا » به حالل

عبدالرحمن، صحیحه اسماعیل بن جابر، صحیحه حلبی و صحیحه ابی بصیر  است که 
اند و ضمیمه های سالم و مغشوش به ضمیمه جنس مخالف صادر شدهدر خصوص درهم

های مغشوش است، نه برای گرفتن سود و افزوده ربوی. بر این برای جبران ارزش درهم
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ای، ربـای حقیقی مطلقا حرام است و هیچ حیلهاه امام خمینی(ره)، اساس، از دیدگ
برد و مویّد این کالم، استنکارات و تصحیح حکم نکرده و موضوع ربـا را از بین نمی

همچنین، منسوب نمودن این تشدیداتی است که در اسالم بر آن تاکیده گردیده است. 
شأن و مقام آنها است و جعل حیله در  ها به ائمه معصومین(ع)، در تعارض بیّن باحیله

  باشد.ربا، مستلزم لغویتِ حکم به حرمت ربا و نقض غرض شارع می
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