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 چکیده

 مقدمه
یکی  ؛با خارج شدحو می توان از حریم رکه به دو ن می شودچنین استفاده و گفتار فقهاء روایات فروان از 

خصیص تخروج حکمی، یعنی به رغم اینکه موضوع ربا محقق است، حرمت از آن الغاء شده و حکم ربا 

و  ا بین زند، ربکه موارد آن بر اساس روایات، منحصر به سه مورد است )ربا میان پدر و فرزن خورده است؛

شود  ام میدیگری خروج موضوعی، یعنی عمل به گونه ای انج ن از کافر حربی(؛شوهر، ربا گرفتن مسلما

 از موضوع ربا خارج باشد. که موضوع و مفهوم ربا بر آن صادق نباشد؛ یعنی تخصصاً

 است: راه های خروج موضوعی از ربا به حسب گونه های مختلف ربا )ربای معاملی و قرضی( دو نوع

 ختن ربایرج ساضوع ربای معاملی هستند و تعدادی از راهکارها نیز برای خابرخی از آنها در پی خروج مو

 قرضی از دایره حرمت، از طریق انتفای موضوع آن، ارائه شده اند.

اه رده؛ آنگوی آورابتدا به تحلیلی کلی درباره حیله های ربا که از روایات و نظریات فقیهان گرفته شده، 

 موضوعی نوشته اند، بررسی میکنیم. مهمترین مواردی را که بصورت خروج

 حیله در لغت و اصطالح

را اسم احتیال و از ماده حول دانسته و بیان می دارد حیله به معنای زبردست بودن،  "حیله"لسان العرب 

را چیزی می داند که  "حیله"راغب نیز  1ماهر بودن، خوب شدن رأی و نظر و قدرت بر دقت تصرف است.

، برای رسیدن به حالتی پنهانی؛ و بیشتر در مواردی استعمال می شود که در دستیابی بدان متوصل می شوند

به نظر می رسد به کار بردن حیله ربا، به معنای چاره جویی از ربا خواهد بود؛ البته  2بدان پلیدی وجود دارد.

و مذموم استفاده می همانطور که در معنای لغوی آن اشاره شد، لغت حیله غالبا در معنای چاره جویی منفی 

 شود.

 در اصطالحاما ؛ حیله در احادیث و روایات، هم در معناى مثبت به کار رفته است و هم در معناى منفى

شهید ثانی ضمن بیان  بعنوان راهی برای فرار از حکم شرعی، بواسطه تغییر در موضوع بکار می رود. ،فقهاء

غرض از حیله دست یافتن به اسباب و وسائلی است »جواز توسل به حیل جایز، در مورد حیله می فرماید : 

آیت اهلل  3«هستند. گاهی حرام حال این اسباب گاهی حالل وکه احکام شرعی بر آن اسباب مترتب است؛ 

فقهاء در ابواب مختلف فقه این تعریف برای  از مجموع کلمات»مکارم شیرازی در تعریف حیله می فرماید: 

حیله استفاده می شود: حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد؛ مثال 

 4«در حیله های ربا چنین است که ظاهر بیع حفظ می شود؛ ولی روح ربا حاکم و روح بیع مفقود است.
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 پیشینه موضوع

روه گه سه بحث حیل ربا از دیر باز در کتب فقهاء مطرح شده؛ و در این موضوع، می توان فقهاء را ب

ظهار ابیع به  مبحث موافقان، مخالفان و قائلین به تفصیل، تقسیم کرد. ایشان در رساله های فقهیه و یا ذیل

نه صورت ن زمیی اندکی در اینظر در این زمینه پرداخته اند؛ ولی به عنوان یك موضوع مستقل، نگارش ها

 از آیت« ی اسالمیربا و بانکدار»و « بررسی طرق فرار از ربا»گرفته است که از آن جمله می توان به کتاب 

 .شاره کردر صدر ااز آیت اهلل شهید سید محمد باق« بانك بدون ربا در اسالم»اهلل مکارم شیرازی، و کتاب 

 تحلیل کلی نسبت به راههای فرار از ربا
مفاسد  بسیار روشن و سنگین است. یك درهم آن از برخى ،چنانکه گذشت ،حرام بودن ربا ،از یك سوى

 .تا آن جا که جنگ آشکار با خداوند بزرگ به شمار مى آید ،سهمگین اخالقى زشت تر است

عنوان بدین سان ربا به . احکام شرعى داراى مالک و مصالح و مفاسد واقعى و راستین اند ،از سویى دیگر

ندازه ناپسند و حرام یك پدیده اقتصادى در روابط میان انسانها, داراى زشتیها و پلیدیهایى است که تا این ا

 ود.شمرده مى ش

چه  ،چه زشت و چه زیبا ،چه خوب و چه بد و ... ، اقتصادى و باید دید آیا پدیده هاى اجتماعى اکنون

ناگهان همه مصالح و مفاسد خویش را از  ،اى جزئىبا دگرگون سازى و گریزه ،سودمند و چه زیان آور

آیا به راستى راههاى گریز از ربا را مى توان پذیرفت  دست مى دهند و دیگر حکم پیشین را با خود ندارند؟

آیا مى توان درباره پدیده هاى  ؟ول فقه داریم هماهنگ دانستو با اصول کلى دیگرى که در کالم و اص

مثبت اقتصادى و اجتماعى نیز همین سخن را گفت؟ )بیع( را با اندک دگرگون سازى حرام کرد و )غشّ( را 

حالل؟ اگر این پدیده ها داراى واقعیتى اجتماعى و اقتصادى بوده و پیامدهاى ویژه خود را دارند و بر همین 

ه مى توان به این آسانى پذیرفت که همه آن زشتیها و زیانها به چگون ،اساس هم حرام یا حالل شده اند

مى  ،خن را اکنون جدا از روایات موجودیکباره رخت بر مى بندد و از حرام به حالل مى رسد؟ البته این س

در گستره زندگى اجتماعى  تا به دگرگونى بنیادین یك پدیده ،گوییم. حقیقت آن است که راههاى گریز

بیع . سادگى نمى توان مالک زشتى یا نیکى یك پدیده را از میان بردارد و حکم آن را تغییر دهدبه  ،نینجامد

 .با پیامدها و کارکردهاى ویژه خودشان ،بیع است و ربا ربا

ه همه آغاز و انجام کارهاى چرا ک؛ بدان مربوط مى شود پذیرفتنى استاین سخن در عبادات و آنچه  ،آرى

با  ،شرایط آنبه گونه اى تأسیسى از سوى شرع مى آید و هرگونه تغییر در کوچك ترین اجزاء و  ،عبادى

 .خود شارع است. مصالح و مفاسد این بخش با معیارهاى در دسترس, به آسانى سنجیده نمى شود

بیم. او نکته هاى گویایى مى یا ،رضوان اللّه تعالى علیه در این هر دو بخش ،در نوشته هاى امام خمینى

 : درباره ربا و راههاى گریز از آن چنین مى نویسد

درباره  ،یات فرقه هاى گوناگون شیعه و سنىبا توجه به سخت گیریها و انکارهایى که در قرآن کریم و روا»

 ،توجه به پیامدهاى ناگوار اقتصادىکه مانند آن را در کم تر گناهى مى توان یافت و با  ،ربا وجود دارد

چگونه مى توان آن را با راههاى  ،مندان اقتصاد از آن سخن گفته اندکه دانش ،سیاسى این پدیده اجتماعى و



م و فقیهان هم چنانکه روایات بسیار و معتبرى نیز درباره این راههاى گریز داری ،گریز شرعى حالل شمرد

 .بدان فتوا داده اند ،جز اندکى از ایشان

ى در قلب بسیارى از اندیشه وران شده و موجب خرده گیرى خود یك مشکل و بلکه عقده ا این مطلب

در چنین  ،گره گشایى کرد. براى حل این مشکلکه باید از آن  ،حکم گردیده است غیرمسلمانان به این

نباید سخن از تعبّد گفت  یم،خرد خود مى یاب ، درمسأله اى که ناگوارى تجویز آن و مصالح بازداشتن آن را

 1«.که از راه درست بسى دور است

 ،بدى استو تع وى شرع تأسیس گردیدهآنچه از س ،و امور مربوط بدان و در یك کالم درباره عبادات ایشان

 د:مى نویس

رام گوشت در بعید شمردن این مطلب است که خون کم ]تر از درهم[ از حیوان ح ،سست تر از همه» ... 

با این که خون نجس است, ولى دیگر اجزا و اعضاى این جانوران, با این که پاک  ،اشکال باشدنماز بى 

خرد را راهى به  ،نه سخنان از آن روست که[ به یقینهستند, در نماز بخشیده نشده اند. ]سستى این گو

یا اندازه  ،چیزهات میان خون و دیگر دریافت مالکهاى احکام تعبدى نیست و گرنه نزد خرد, چه تفاوتى اس

یك درهم و کم تر از آن و یا خون زخمها و آسیبها و غیر آن و مانند این نمونه ها از احکام تعبّدى. بدین 

سان, فقیه راستین آن کسى است که در برابر احکام تعبّدى بایستد و با دیدن و درنگ در روایت ابان در باب 

 2«د.اراز این دسته احکام را بعید نشمدیه, هیچ کدام 

نین سى چدر برر ،ه در نگاه و سبك فقهى امام خمینىبا درنگى شایسته در این سخنان در مى یابیم ک

 ،گیرد جاى مى در بخش تعبّدیات فقه ،توان یافت. اگر مسأله مورد بررسىدو معیار بنیادین مى  ،مسائلى

 باید ،یده شده برآو مدارک پذیرفتمنابع آن گاه که از ،هرگونه دگرگونى در حکم را,  هرگونه قید و شرطى و

خرد  دازیم کهى بپراگر به بررسى مسأله ا در برابر ؛ست که حتماً آن را خرد پسند کنیمپذیرفت و جاى آن نی

ین گرفتن ا ر نظردروایات و منابع را باید با سنجش و  ،ریافت مالکها و پیامدهاى آن باشدرا راهى براى د

 .زیدیندى هماهنگ شده و خردپسند را برگآکاوید و بر همه اینهااهنگ سازى میان معیارها و هم

ین ایى به اریزهبا گ ،ن پایه که در آیات و روایات آمدهروشن شده است که حرام شمردن ربا بدا ،بنابراین

از  در یك پاسخ کلى به پرسش آغازین سخن مى توان گفت: جدا ،سازگار نیست. بدین سان ،سادگى

رسى ت. در برنى نیسگریز از ربا پذیرفت ،ده و باید همه آنها را بررسى کردباره وارد شروایاتى که در این 

 از همان برخى روایات نیز باید دید که آیا با اصول بنیادین مهمّى درگیر خواهد شد یا خیر؟ ممکن است

 اصول را مقیّد یا مخصّص این روایات دانست و معناى دیگرى از آنها دریافت.

یار راه ظر بسنه قبل از بررسی روایات باب باید به آن اشاره کرد و در فهم روایات مورد نکته دیگری ک

ستد  و ر داددگاهى  ،ربا در فقه گشاست، توجه به گونه های ربا و اختالف دیدگاه عرف در مورد آنهاست.

ین هر ادر  ،ستو معناى واژگانى ربا که همان فزونى ا )ربای قرضی(؛ و گاهى در وام )ربای معاملی( است

 .دو گونه وجود دارد
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 نگاه عرف به گونه هاى ربا
سان اى آن یکونه هآیا ظالمانه بودن ربا در همه گ ؟گونه هاى ربا را چگونه مى بیند ،باید ببینیم که عرف

 همه آنها را به یك چشم مى بیند؟، است و عرف

 که همان است ض بر اینرباى در وام را ظالمانه مى داند. اساس قر د گفت: عرفدر این باره بى گمان بای

 ،ولو نامعق ى باالبویژه با نرخها ،ستمگرانه بودن ربا در وام. پس گرفته شود و نه بیش از آن مال نخستین

 .نیازمند شرح بسیار نیست

همانند  ا کاالیىپیمانه اى ب نى یامى توان به دوگونه تقسیم کرد: گاهى یك کاالى وزهم را  معاملیرباى 

دله ن مبامسارمى همانند این که یك کیلو برنج طارم را با برنج طا ؛مبادله مى شود ،حتى در مرغوبیت ،خود

ز د را نیرین موبرابرى در وزن شرط است وگرنه ربا خواهد بود. نابرابرى در ا ،کنند. در چنین دادوستدى

وب مى ندم مرغگآشکار مى داند. هر کیلو گندم مرغوب را با همان اندازه ستمى ، عرف نمى پسندد و آن را

ان نیز هایش ژگیز نظرویاوستد میان دو کاالى همانند که  ربا در داد بنابراین. توان مبادله کرد و نه بیش و کم

 .در نگاه عرف هم ناپسند است ،مانند یکدیگرند

ر حالى که د ،مبادله شوند ،جنس به شمار مى آیند ر شرع از یكگاهى هم ممکن است دوگونه کاال که د

 ،و یا روشن تر از آن ؛مانند سه کیلو گندم مرغوب با چهار کیلو گندم نامرغوب؛ ارزش آنها متفاوت است

ولى در نگاه عرف چنین  ،این گونه دادوستدها در شرع رباستو مانند آن.  گندمبا یك کیلو  جو دو کیلو

ه کرد وگرنه ربا که باید فرآورده هاى یك چیز را در حال برابرى وزن مبادلآیا عرف مى پذیرد . نیست

دوغ و ماست همگى فرآورده هاى لبنى به شمار مى آیند و باید همه را با یك  ،خامه ،کره ،خواهد بود؟ پنیر

ماست  ماست باید مبادله کرد و اگر بر وزن وزن و پیمانه خرید و فروخت! هر یك کیلو خامه را با یك کیلو

بیفزاییم ربا خواهد بود. این چیزى است که عرف در نمى یابد و تنها با تعبّد شرعى باید پذیرفت. اگر حرام 

 و تنها از راه تعبّد است وگرنه عادالنه بودن عرفى این داد ،ستدهایى در فقه ثابت باشد و بودن چنین داد

 1د.ین کاالها تأمین مى شوستدها با اختالف وزن ا

 :درباره نگاه عرف به گونه هاى ربا عبارت گویایى دارد ،ینىامام خم

اگر بهاى سه کیلو برنج ...  در نگاه عرف و نزد خردمندان ربا شمرده نمى شود، برخى از گونه هاى یاد شده»

چرا که ؛ با شش کیلو ربا به شمار نمى آیدمبادله سه کیلو ، عنبر با شش کیلو برنج از نوعى دیگر برابر باشد

و تنها افزایش حجم است که آن هم معیار سود و افزونى در  ؛ستد نیست و سود بیش ترى در این داد

ستد گندم  و مانند داد؛ که از هم جنس ها به شمار مى آیدچیزهایى است  ،از اینها روشن تر. تجارت نیست

در نگاه عرف  ،یر مبادله کنندسه کیلو شیر یا پنبا جو و فرآورده با اصل خود. اگر سه کیلو کره را با چندین 

                                                
معتقد است، تحلیل قابل تأملی ارائه می نماید؛ وی ، نسبت به حکمت حرمت ربای معاملیشهید مطهری در تحلیل خود  .1

یعنى این معامله به این دلیل حرام  ؛این که قرض به این صورت در نیایدو ؛ است حریمى براى رباى قرضىاین حکم، بعنوان 

هاى ط رباى قرضى حرام باشد، همین حیلهیعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فق؛ شده که جلو رباى قرضى گرفته شود

که سر سال صد  ،دهمیابد. مثلًا من به جاى اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض مىدهند رواج مىربایى که االن انجام مى

ربا و مرتضی مطهری،  شم در مقابل صد و پنجاه من گندم.فروگویم صد من گندم به شما مىو پنجاه من گندم بگیرم، مى
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چنانکه این گونه دادوستدها همراه با افزایش وزن یا پیمانه در یك  ؛و واقعیت خارجى ربا پیش نمى آید

ز تجارت و کشاورزى نیز نه فسادى را در بردارد و نه ستمى و هرگز سبب روى گرداندن مردم ا، طرف

مگر در صورت  ،ر این چیزهاستد د و حرام شمردن دادبلکه شاید راز . ... چنانکه روشن است ،نخواهد شد

 1«.دخردمندان بیرون و تنها تعبدى باشاز فهم  ،برابرى

گردانى  روى ،ادر روایات آمده که علت تحریم رباشاره به این است که  ،جمله هاى پایانى در سخن ایشان

چنین  ستدها و مردم از تجارت و کشاورزى و تباه شدن چرخش سالم اقتصاد است و این دسته از داد

 .پیامدهایى ندارند

ى مرده شم دوگونه از ربا ستمکارانه ،ن است که در نگاه عرف و خردمندانچکیده سخن در این بخش آ

لو برنج یك کی مانند ؛اختالف در وزن و پیمانه کیفیت بایکى دادوستد کاالهاى هم جنس و برابر در ؛ شود

د است که ست و دو دیگرى رباى در وام. گونه دیگرى از رباى در دا ؛کیلو برنج از همان نوع مرغوب با دو

رغوبیت و مدر  اختالف با االى هم جنسحرام بودن شرعى آن را از روى تعبّد مى پذیریم و آن مبادله دو ک

  د ولی در عرف غیر هم جنس بحساب می آیند.هم جنس شمرده مى شون ى که در فقهیا دو کاالی

 روایات و گریز از ربا
ته بو ها بهدر آن تا راههاى گریز از ربا را می کاویمروایات این باب را  ،با توجه به آنچه گذشت ،اکنون

ن آههاست و ین رانکته اى را باید یادآورد شویم که اساس سخن در ارزیابى ا ،بررسى نهیم. پیش از هر چیز

باهى ستم و ت ورند شما این که پیشنهاد راه گریزى از ربا در آن گونه اى که عرف و خردمندان آن را ربا نمى

ود و اگر خ ته شدهشرعى پذیرف ستدها با تعبّد و هیچ مشکلى ندارد. اصل ربا بودن این گونه داد ،نمى دانند

ر گونه دیگدر دو در نگاه عرف هم ناسازگارى پیش نمى آید. تنها، راهى براى رهایى از ربا بیان کند ،شرع

هم  با ،ىبه این آسان رباست که حرام شمردن با آن همه شدّت و سخت گیرى با پیشنهاد راههاى گریز

 .ده ایمکه در آغاز این مقاله نیز اشاره اى به این مطلب کر ،ناسازگارند

 معاملیرباى روایات  .1

ز نهاد گریشو پی که نزد عرف هم ربا نیست ،مى گردد به همان گونه اى از ربا بر ،بیش تر روایات این بخش

سائل ودر ، دتبرى هم دارناین روایات که شمار آنها هم کم نیست و سندهاى مع. در آن هم مانعى ندارد

 حیحهص ،رد و هم داللت روشنى بر مورد خودآمده اند. روایت نخست که هم سند معتبرى دا الشیعة

 :عبدالرحمان بن حجاج است

ما  ى روند ورون ماز امام)ع( درباره صرافى پرسیدم و به ایشان گفتم: گاهى کاروانها با شتاب از شهر بی»

 اى دمشق وه رهمتنها د ،حالى که در نیشابوردر  ،درهم دمشق یا بصره را نمى یابیم فرصت کافى براى تهیه

 ؛دنوهى که هماهنگى دارند برخارج شبصره در گردش است. حضرت فرمود: کاروان چیست؟ گفتم: گر

ار ا به بازالص ردرهمهایى ناخ ى دمشق و بصره دست یابند. ما نیزگاهى در پى شتاب نمى توانند به درهمها

 .ندآن را با هزار درهم دمشق یا بصره مبادله مى کن مى فرستیم و آنان هزاروپنجاه درهم از
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مقدارى طال در آن قرار نمى  ،چرا به خاطر بیش تر بودن آن ؛ضرت فرمود: خیرى در این کار نیستح

 دهند؟

پدرم نسبت  ؛باکى نیستود: دو هزار درهم مى خرم. حضرت فرم گفتم: هزار درهم و یك دینار را در برابر

ند: این تنها راه او همین مطلب را مى گفت و اهل مدینه مى گفت ؛با جرأت تر بودبه مردم مدینه از من 

نمى هرگز هزار درهم ]در برابر آن[ به او  ،اگر کسى یك دینار با خود بیاورد چرا که ؛گریزى بیش نیست

ریز از گ چه نیکوست: هزار دینار به او نمى دهند. پدرم به آنان مى گفت ،دهند و اگر هزار درهم بیاورد

 1«.حرام به حالل

یحه درصح یکى از اعتراضهاى مطرح شده به امام باقر)ع( آمده است. همان گونه که ،در روایت دیگرى

ى ى بیش نمگریز پیشین خوانده ایم مردم مدینه به امام باقر)ع( خرده مى گرفتند و این سخن حضرت را راه

 :دیدند. این روایت نیز صحیحه است

بن منکدر به پدرم مى گفت:  محمد»ج از امام صادق)ع( نقل کرده که حضرت فرمود: عبدالرحمان بن حجا

باشید و نرخ  به خدا سوگند که ما مى دانیم اگر شما دینارى داشته ،ابا جعفر رحمت خداوند بر تو باد اى

 ،درهم بدهد بیستهیجده باشد و شما همه مدینه را بگردید تا کسى را بیابید که به شما  تبدیل آن ]با درهم[

سوگند به خدا که : پس سخن شما تنها راه گریزى است. پدرم مى فرمود ؛چنین کسى را نخواهید یافت

 2«.ولى این گریز از باطل به سوى حق است ،راست گفتى

حتى از زبان امامان)ع( نیز در ذهنها جاى  ،روى مهم است که بیان راههاى گریزتوجه به این روایت از آن 

براى نمونه  ؛ا از سوى دشمنان امامان نیز نبودایشان خرده مى گرفتند. این خرده گیرى تنه برنمى گرفت و 

 3دوستى و ارادت شدیدى داشت. ماناگر چه از اهل تسنن بود ولى به اما، بن منکدر همین محمد

ه آن روى هم رفته بسیار روشن و را حه حلبى است که منطوق و مفهومروایت روشن دیگر این باب صحی

 .گشاست

باکى نیست که هزار و یك درهم در برابر هزار درهم و دو »از امام صادق)ع( نقل کرده که فرمود: حلبی 

 4«ت.باکى بدان نیس ،م تر ویا بیش تر در آن قرار دهنددینار باشد. هرگاه دو دینار یا ک
 

ادوستد نقدى است و این افزایش نیز م، دت گفته که آنچه از آن در مى یابیالبته امام خمینى درباره این روای

شاید مقصود  5با و گریز از آن ارتباطى ندارد.پس به باب ر ؛ختالف نرخهاى درهمها و دینارهاستبه خاطر ا

نه این که آنها را با در نظر گرفتن  ؛دوگونه درهم با اختالف بها باشد ایشان از دادوستد نقدى همان مبادله
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 ؛ت ارتباطى به ربا هم نداشته باشدچنان مبادله اى در برخى صورتهایش ممکن اس .وزن بخرند و یا بفروشند

دادوستدى گرچه  مبادله کنند. چنین ،که وزن برابرى دارند ،زار درهم را باهزار و پنجاه درهمچنانکه اگر ه

چنین  ولى ممکن است ارزش آن هزار درهم از هزار و پنجاه درهم بیش تر باشد. در ،ربایى در آن نیست

دادوستدهایى از این تا بهاى آنها نیز برابر گردد. پس اگر روایت به  ،یى مى توان چند دینار بدان افزودجا

 .رتباطى به ربا و گریز از آن نخواهد داشتد، ادست اشاره کن

رهمهاى یان دممى توان گفت روایت هیچ گونه اختصاصى به این مورد ندارد. همه دادوستدهاى  با این همه

ا به روایت ر این ،ى فراگیر به دست آورد. به هر روىبرابر را مى توان در این روایت جاى داد و قاعده انا

واهد خا در بر رستدى تنها رباى دادو ،م ندارد و اگر به ربا مربوط باشدهیچ ارتباطى به وا ،هر معنا بگیریم

 .داشت

تبار ولى سند آن اع ،رى استوشن تروایت دیگرى مانند صحیحه حلبى وارد شده که داراى توضیح ر

 .شایسته اى ندارد

به معدنها سر مى زنم و خاک فلزهاى گرانبها را با  ،فدایت شوم»حسن بن صدقه از امام رضا)ع( پرسید: 

ن صرافى درهم با درهم نیز گفتم: م. حضرت فرمود: باکى بدان نیست. دینار و درهم خرید و فروش مى کنم

باکى نیست.  ،حضرت فرمود: اگر طال در آن باشد. درهمهاى نامرغوب را با مرغوب مبادله مى کنم ؛مى کنم

او به من گفت: پدر او نیز  ،ى عمّار بن موسى ساباطى باز گفتم]حسن بن صدقه[ گفت: این سخن را برا

عمّار گفت: امام . انمهمین را به من گفت. آن گاه به من گفت: دینارها در کجا قرار مى گیرند؟ گفتم: نمى د

 1«.صادق)ع( به من فرمود: دینارها با کسى است که درهمهایش کم تر است

برابر  ،هم «محمدبن سعید مدائنى»است که وثاقت او اثبات نشده و  «سندى بن ربیع»در سند این روایت 

چرا ؛ نویسندگان یا نسخه برداران است اشتباهى از، آورده «معجم رجال الحدیث»اللّه خویى در آنچه آیت 

درست است که  «عمروبن سعید مدائنى» ،راویان نداریم و در چنین سندهایىکه چنین کسى را در میان 

دله این روایت به دلیل روشن تر بودن پرسش مبا ،گذشته از سند 2.شخص نام آورى در میان راویان است

 .ى استروایت گویای ،درهمهاى گوناگون و پاسخ روشن

 :صحیحه عبدالرحمان بن حجاج است ،روایت گویاى دیگر

عبدالرحمان بن حجاج مى گوید: از حضرت پرسیدم: مردى درهمهایى را نزد صرّاف مى آورد و به او مى »

گوید: صد درهم را در برابر صدو بیست یا صدوپنج درهم مى گیرم. ]این گفت و گو را پى مى گیرد[ تا او 

دینار یا طالیى قرار مى دهد.  ،ى درهمهاى بیش ترخواهد راضى مى کند. آن گاه به جا را به نرخى که مى

سپس به او مى گوید: در این خرید و فروش از آن روى چیز دیگرى را به میان آوردم که مبادله به گونه 

ه جاى را به او نگوید و ب نخست ]= مبادله درهمها با اختالف وزن[ نادرست است. شاید هم چنین سخنى

گفتم: اگر به  .باکى بدان نیست ،هرگاه پایان مبادله برحالل باشد حضرت فرمود: .طال قرار مى دهد ،درهمها
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حضرت فرمود: چه مى دانم فلوس  ارزش[ قرار دهد ]چه حکمى دارد[؟ فلوس ]=پولهاى کم ،جاى طال

 1«.چیست

خ این ز پاسانظر مى رسد که مقصود  پرسش این روایت بسیار گویاست ودرباره جمله هاى پایانى چنین به

رار مى قرهمها چه افزون بر دبه این معنا که آن؛ باشد که پایان خرید و فروش بر چیز حاللى انجام شود

 انبی را مسأله اگیرفر قاعده ،روایت در( ع)امام چون نیز پایانى پاسخ و پرسش درشد ... چیز حاللى با ،دهند

 را آن( ع)امام که نیست چیزى فلوس وگرنه نفرمود پاسخ فلوس درباره او جزئى پرسش به ،است فرموده

ى همان است که قصود این است که قاعده کلّم ظاهراً. داشتند سروکار آن با مردم همه روز هر چه؛ نشناسد

 .گفته شد و این پرسشهاى جزئى نابجاست

تکیه  ى بوده وروشن مهم ترین روایاتى بود که بیش تر آنها داراى سندهاى معتبر و داللتهاى ،این چند روایت

رباره ریم که دیز داگاه بسیارى از فقیهان در بحث از ربا و راههاى گریز از آن است. البته روایات دیگرى ن

یادآور  نکته را این ذشته بایدولى درباره روایات گ ؛ا همه آنها را نیز بررسى مى کنیموام سخن گفته اند و م

 :شویم

ى گونه ها ستد بودند و هیچ سخنى درباره و رباى در داد همگى درباره گونه اى خاص از ،این روایات

اراى دنس ولى کاالهاى هم جمبادله درباره ؛ و آن رباى در وام در آنها نمى یابیم دیگر رباى معاملى و

هم  ونه نخستگى دو و هرگز نمى توان از آن پا فراتر نهاد و برا ؛است قیمتهاى گوناگون و مرغوبیت نابرابر

در  ؛تبارتر اسب و ناخالص و یا کم اعتهایى نامرغو ستد میان درهم و راه گریزى یافت. همه سخن در داد

 تنها با ن دستبرابر درهمهایى بهتر و گران تر. روشن است که هرگز فروشنده اى تن به مبادله اى از ای

 یز موجوداى گرمالحظه برابرى وزن و پیمانه نمى دهد و افزایش سهم خود را به گونه اى مى خواهد. راهه

بارت نده. عاز خریدار و فروشدر این روایات در واقع راهى است براى برابر کردن بهاى سهم هر کدام 

 ،اساس در ،خود آمده است. او در بخشى از سخن «کتاب البیع»در این باره در  خمینی)ره( امامگویایى از 

 کى از دویافزایش  همراه با ستد کاالهاى هم جنس را و ستدها را نمى پذیرد و داد و ربا بودن این گونه داد

 وان نشانین عناود حرام است و همه این روایات راههاى گریزى از عنوان جداگانه اى مى داند که خ ،کاال

 :مى دهند و نه گریز از ربا

دو عنوان حرام یافت مى شود: یکى رباى در کاالهاى هم جنس و  ،چکیده سخن این که در شرع مقدس»

چه ربایى در میان باشد  ،همراه با افزایش یکى از آنها( هم جنسهامعامله مثلین)غیر آن ]مانند وام[ و دیگرى 

سى است که درباره گریزاز دادوستد کاالهاى هم جن ،یات با شمار بسیار و سندهاى صحیحیا نباشد. این روا

مانند مبادله هزار درهم مرغوب با دو هزار درهم نامرغوب که نرخ بازار نیز همین  ؛ربا در آن صدق نمى کند

بلکه به دلیل عنوان دیگرى که همان مبادله ، به خاطر ربانه  ،است. چنین مبادله اى نادرست است گونه

هم براى دورى جستن از این عنوان است و  کاالیى است با دو برابر از جنس خودش. این راههاى گریز

 2«.تنها مجازى بیش نیست ،رد و اگر هم آن را ربا مى خوانندهیچ ارتباطى به ربا ندا
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 نزد شارع وجود داشته است: در واقع می توان گفت که دو عنوان حرام

 ربا در مثلیات و غیر مثلیات؛ .1

 معامله مثلیات، اعم از اینکه ربا در آنها باشد یا نه. .2

حال، اکثر صحیحه برای تخلص از معامله مثلیاتی که ربا در آنها وجود ندارد )یعنی تفاضل در معامله ناشی 

مثلین در صورتی که تفاضل ناشی از قیمت از قیمت بازاری است( وارد شده است. عدم صحت معامله 

بازاری باشد، به سبب ربا نبوده تا اینکه روایات حیله، راه رهایی از آن را نشان دهند؛ بلکه عدم صحت، 

لذا روایات حیله، راه رهایی از معامله مثلین  ناشی از عنوان حرامی است که بر معامله مثلین وارد شده است؛

ند که همانا ضمیمه کردن یك شیئ به یك طرف ناقص معامله و یا به دو طرف با زیاده را تعلیم می ده

معامله می باشد؛ چرا که در این صورت، مجموع در مقابل مجموع قرار گرفته، و معامله از عنوان مثلین و در 

 نتیجه حرمت، خارج می شود.

که در روایات آمده، ناظر « طل الی الحقفرار من با»و « نعم الشیئ الفرار من الحرام الی الحالل»عباراتی نظیر 

به همین بحث است. یعنی تمسك به این حیله ها موجب فرار و رهایی از عنوان حرام، که همان معامله 

مثلین با زیاده است، می شود؛ نه رهایی از ربا؛ بلکه از باب مجاز و توسعه به آن ربا گفته می شود. در واقع 

 ای قرضی، فرار از باطل به باطل است؛ و مورد این روایات نمی باشد.تمسك به حیله برای فرار از رب

 .نادرست است ،اى پیدا کردن راههاى گریز از ربابدین سان مى بینیم که بهره جستن از این روایات بر

حکمى کلى برگرفت و آن را به دیگر گونه هاى ربا نیز  ،یاتممکن است بپرسید: آیا نمى توان از این روا

چرا در همه گونه هاى ربا نتوان از آن  ،معتبر این راهها را درست مى دانداد و گفت: اگر روایات سرایت د

 بهره جست؟

 ،شود و علت یا حکمت حرام بودن رباربا شمرده نمى ، پاسخ آن است که: گونه سوم ربا نزد عرف و عقل

 نمى توان ،یافت نمى شود. بنابرایناین گونه در فت، اشاره شد و از آن سخن خواهیم گ که در روایاتى بدان

یکى دانست. پس از آن که  ،آن همه سخت گیرى درباره اش رسید که ،حکم این گونه را با دوگونه نخست

باید براى بیرون  ،بت شدحرام بودن رباى در وام و دادوستد کاالهاى هم جنس وزنى و پیمانه اى در شرع ثا

و یا دلیل گسترده و فراگیرى  ؛یا در خصوص همین گونه ها ؛یمدلیل روشنى داشته باش ،رفتن از این حکم

 نبوده اند. در چنین جاهایى تنها این راه مى ماند کدام عامروایات گذشته هیچ . که همه آنها را در بر گیرد

ین کار هم در مسأله ما م و به جاهاى دیگر سریان دهیم. اکنی مالککشف  ،که بتوانیم از این روایات خاصّ

چرا که این گونه ها و حرام بودن آنها داراى تفاوتهاى جدّى است و در اساس حرام بودن  ؛ى استنشدن

باید دید آیا در خصوص رباى در وام یا دادوستد  ،تعبّد مى توان پذیرفت. بدین سان گونه سوم را با

 .رسیده است یا خیر ،که راه گریزى را بشناساند ،خاصّىروایت  ،جنسکاالهاى هم 

 قرضیرباى روایات . 2

 ت. همهآورده اس« وسائل الشیعة»این روایات را شیخ حرّ عاملى در باب نهم از بابهاى احکام العقود در 

آن را در کتاب تهذیب  ؛ بجز یك روایت که شیخ طوسیاین باره آمده سند معتبرى ندارندروایاتى که در 

 االحکام نقل کرده که از این قرار است:



نقل کرده که از محمّدبن اسحاق بن عمّار  ،از ابن ابى عمیر ،از احمد بن محمّد ،خود شیخ طوسى با سند

پرسیدم: کسى به من درهمهایى بدهکار است و به من مى گوید: سر رسید  کاظم علیه السالمگفت: از امام 

 ،لباسى را که هزار درهم مى ارزد ،ن هم سودى به تو بپردازم. من نیزباز پرداخت بدهى را تأخیر انداز تا م

آن گاه باز پرداخت مال را به  ،و شاید هم گفت به بیست هزار درهمبه ده هزار درهم به او مى فروشم 

 .1تأخیر مى اندازم. حضرت فرمود: باکى نیست
 

 سند ربارهد، یتى جویند. پیش از بررسى متن رواتکیه گاه کسانى است که راه گریزى از ربا م ،این روایت

معتبر و وایت ناصرّاف بود و چندین ر «محمّد بن اسحاق بن عمّار»این نکته را یادآورد مى شویم که  ،آن

ر دعصوم)ع( مام مامعتبر در این باب از اوست. با توجه به نکته هایى که درباره جایگاه اجتماعى و رفتار 

د مایمى ن چنین ،را نادرست خواهیم شمردنه روایات میان مردم خواهیم آورد و از این راه تکیه بر این گو

 ،ل کردهقکه ن در پى راهى براى گریز از ربا بوده و چه بسا چند روایتى ،که او به دلیل شغلى که داشت

ین سخنى لبته چنامثالهاى مختلف نقل کرده است.  ولى به چند گونه با ه؛شنیدع( همگى را یك بار از امام)

ى که در سبتهایولى با توجه به ن ؛در بخشهاى گوناگون فقه نمى کاهد آنهادرباره سند روایات و اعتبار 

به هر . ى شوداین احتمال مطرح م ،که از آن سخن خواهیم گفت ،ت این راوى به امام )ع( داده شدهروایا

 کتهبه ن ،یتك رواولى براى تکیه کردن بر ی ؛نوان روایت معتبر برخورد مى کنیمبا چنین روایتى به ع ،روى

 .هاى دیگرى نیز باید توجه کرد

 :درباره این راوى چنین مى نویسد رضوان اللّه تعالى علیه ،مام خمینىا

چرا که از صدوق نقل  ؛ف کرددر آن توق حلی ولى عالمه ،را ثقه شمرد «محمدبن اسحاق» ،گرچه نجاشى

به هر ...  مى شود توقف درباره او آشکار ،از سخنى هم که از ابن داود رسیدهشده که او واقفى است و 

همچنان در دلم نسبت به محمّد بن اسحاق صرّاف . ... او یا واقفى ثقه است و یا شیعه مورد اعتماد ،روى

راویان از متأخران ما واقفى است و صدوق درباره  ،است. او که به گفته مرحوم صدوق [چیزى ]= بدبینى

  .2تآگاه تر اس

 :این روایات و به کار بستن آنها چند نکته مهم را باید یادآور شویمداللت درباره 

 ،و برخى روایات دیگر این باب آمده «بن اسحاق بن عمار محمد»راه گریزى که در روایت معتبر  .1

بلکه این به درستى همان رباى حرام است. توافق یاد شده  ،وع را از ربا بودن بیرون نمى بردموض

ا و رب ؛همان به میان آوردن شرطى در وام است، زى به چند برابر بهایشبراى خرید و فروش چی

تنها در تأخیر انداختن  ،گریزى درست باشد اگر هم چنین راهین، چیزى جز این نیست. گذشته از ا

 از آغاز وام دادن ،به این روایت براى درستى این شرطسر رسید باز پرداخت است و نمى توان 

و  ؛چرا که حرام بودن ربا در همه حال و همه جا ثابت است ؛ه مهمى استاستدالل کرد. این نکت
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همان  مفاد و مقدار داللتباید به اندازه  ،ماریماگر به استناد دلیلى بخواهیم برخى موارد را روا بش

 .تنها تأخیر بازپرداخت است و نه از آغاز وام ،دلیل بسنده کنیم. آنچه در این روایت آمده

 :این نکته پاى مى فشارد که چنین شرطى همان رباست و گریزى در میان نیست امام خمینى بر

بر فروش چیزى به  ،انداختن بازپرداخت آنطبیعت مطلب در مورد این روایات آن است که وام یا واپس »

چرا که این خود چونان ؛ ع را از ربا بودن بیرون نمى بردو چنین چیزى موضو ؛مبتنى است ،قیمت بیش تر

، و وام دهنده ؛ندازبیا عقبام بده یا باز پرداخت وام را مبلغى را به من و: است. اگر وام گیرنده بگوید شرط

مبتنى بر این  ،آن وام و واپس انداختن ،بها بفروشى ]یا بخرى[ تا بپذیرم بگوید: فالن کاال را باید به این

همان ربا و همان وام همراه با شرط  باشد. چنین چیزى[ نه این که تنها انگیزه ]= داعى ،شرط مى شود

 1«.است

آیا نمى توان گفت که با کتاب آسمانى و سنت یقینى  ،لت این روایات هیچ اشکالى نباشداگر در دال

  2«. ُتْظَلُمونَ َو ِإْن ُتْبُتْم َفَلكُْم ُرُؤُس َأْمٰواِلكُْم ٰل َتْظِلُموَن َو ٰل » :ناسازگار است؟ در آیه شریفه قرآن کریم آمده است

 .تمى رودسر شما نه ستم کنید و نه ب ،سرمایه هایتان از آنِ خودتان است ،اگر باز گردید و پشیمان شوید

باهى و ت ،سادنیز آمده است که ربا سبب فاست. در روایات  ى ستم، نوعاین آیه مى رساند که گرفتن ربا

 .ددورى مردم از کارهاى سودمند اقتصادى مى شود و تالشهاى انگلى اقتصادى را گسترش مى ده

 :در صحیحه هشام بن حکم آمده است

مردم  ،ود: به درستى که اگر ربا روا بودحضرت فرم ،درباره علت حرام بودن ربا پرسید از امام صادق)ع(»

پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام بیزار  ؛د وا مى نهادنده بدان نیاز داشتندادوستدها و آنچه را ک

شده و از آن به حالل بگریزند و به دادوستدها و خرید و فروش روى آورند تا این ]روابط[ در میان آنان با 

 3«.وام پا برجاى بماند

پذیرفت؟ مهم این  ،مى کنندکه راههاى گریز را مطرح  اکنون با دیدن چنین روایاتى آیا مى توان روایاتى

 مى بر وام در رباى به آنچه ایم دیده که چرا ؛شمار بسیارى دارند ،ت که نباید بپنداریم روایات گریزاس

...  اقتصادى انگلى کارهاى ،تباهى ،ستم آیا. نیستند معتبر دیگر روایات و است معتبر روایت یك تنها ،گردد

انجام یك خرید و فروش نابخردانه رخت بر مى بندد؟ آیا چنین تخصیص و تقییدى را در جاى دیگرى  با

آیا باده گسارى و زنا را هم به همین سادگى مى توان روا شمرد؟ ؟ از فقه براى گناهان دیگر هم سراغ داریم

به این معنا که با به  ؛ىایات تخصیص موضوعى اند و نه حکمنکته مهم آن است که راههاى گریز در این رو

باید  ،ولى حرام نیست. بنابراین ،نه این که رباست ؛ربا نیست معامله،ن راهها دیگر کار دو طرف کار بستن ای

روایات افزود. پس گفت ممکن است بتوان راههاى گریز دیگرى هم اندیشید و به این راههاى موجود در 

بلکه روایات تنها ما را در این باره راهنمایى کرده  ؛کار باشد ز آن روست که تعبّدى درنه ا ،تکیه بر روایات

                                                
 .551، ص2ج ،کتاب البیعامام خمینی،  .1

 .279/بقره. 2

 .120، ص18جوسائل الشیعة,  . 3



آیا در گناهان دیگر نمى توان چنین راههاى گریزى را یافت؟ آیا اگر درباره پلیدیهاى  ،اند. با این حال

بى درنگ پاسخ نمى دهیم که این ترفندها  ،زنا چنین راه گریزى پیشنهاد شود سنگینى چون میگسارى و

پذیرش این راههاى گریز  ،راستى درنگ شایسته در این سخنان جى را دگرگون نمى سازد؟ بهواقعیت خار

حکومت یا ورود در  ،تقیید ،یم که سخن از تخصیصمى بین ،ر و ناپذیرفتنى مى کند. بدین سانرا دشوا

افى میان ناسازگارى و تن ،ه است و اگر راهى براى گریز باشدچنین مسأله اى به یکباره نادرست و بى پای

 .حرام بودن و گریز از آن خواهد بود

 :امام خمینى در این باره سخن گویایى دارد و ناسازگارى روشنى را یادآور مى شود

روشن است که اگر گفته شود: گرفتن افزایش مال در ربا ستم است و نیز گفته شود: این افزایش را با به »

ناسازگارى و تدافع  ،عرف میان این دو سخن ،ان گرفتدگرگون سازى عنوان مى تو کار بستن راه گریز و

 نفرین راو ...  وشباده گسار و مى فر و پیامبر)ص( ؛مانند این که بگوید: نوشیدن مى حرام است ؛مى بیند

 باکى: بگوید سپس ؛است آن کنندگى مست و فساد براى نوشیدن[ بودن حرام] این: بگوید نیز و ؛است کرده

با این که همان فساد و مست کنندگى را نیز در ؛ بخورند را آن و دهند جاى درکپسول را شراب اگر نیست

چنین چیزى تناقض در گفتار و تنافى در حکم به شمار مى آید. این نیز نادرست است که گفته  پى دارد.

 1«.حکمت تشریع است ذکر شده در روایت، علت و ؛آنچه حرام شده نوشیدن است و نه خوردن: شود

 :ایشان سپس ارزیابى پایانى خود را درباره این روایات این گونه بیان مى کند

از آن دست  ،این روایات و هر چه در بردارنده به دست آوردن ربا و راه گریزى براى خوردن آن باشد

 3«.2باطلقول ربنا لم نقله أو زخرف أو  ما خالف»)ع( درباره آنها فرموده اند:  چیزهایى است که معصوم

د این ماننو بیهوده یا ؛یا سخن گزاف است ؛ما نگفته ایم ،سازگار باشد)آنچه با سخن پروردگار ما نا 

 .(تعبیرها

درمیان  ()ع امارزیابى آنها و سنجش جایگاه ام ،م دیگر در بررسى این گونه روایاتنکته بسیار مه .2

ن نسبت ه آناببا آنچه به عنوان یك کار عادى و یا حتى شیوه رفتارى  ،مردم و رفتار اجتماعى او

ردم با یان مداده شده است. آیا به راستى شیوه زندگى امام)ع( با این روش سازگار است که در م

 بهره جویى از راههاى گریز به رباخوارى دست یازد؟

ردى و ن مردم و شخصیت فدر میاشیوه زندگى امام معصوم)ع(  ،حقیقت آن است که از دیدگاه کالمى

 ؛دا مى طلبره اى رفتارهاى ویژ ،ن تیز بین دوست و دشمن قرار داردکه همواره در برابر دیدگا ،همگانى او

مه دانش سرچش وکه درخور رهبرى و الگو بودن انسانها براى همیشه تاریخ باشد. آنان سیاست گذاران بشر 

 به ،شود اده مىرا که به آنان نسبت د نمى توان هرچه ،این روىاز  ؛احکام خداوندى تا روز رستاخیزند و

 .آسانى پذیرفت

 امام خمینی)ره( در این زمینه می فرماید:
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مانند  ؛سته شخصیت و جایگاه امام)ع( نیستپاره اى از این روایات در بردارنده چیزى هستند که شای»

که در پى پرسشى درباره گریز از ربا گفت: ( با سندى ناشناخته از امام رضا)ع «محمد بن اسحاق»روایت 

در روایت مسعدة بن صدقه نیز پس از پرسشى  1.پدرم به من دستور داد و من هم چنین کردم( ؛)باکى نیست

 درباره گریز از ربا گفت: )باکى نیست پدرم این کار را انجام داد و به من نیز دستور داد که در یکى از بدهی

انجام نمى  آن را معصوم)ع( ،را روا شمرد برخی از کارها هر چند بتواندانید که . مى 2هاى او چنین کنم(

کارهایى چون به  ؛پرهیز مى کند ،که سبب بیزارى درونى مردم مى شودچرا که او از انجام کارهایى  ؛دهد

گر هم ا ،امام)ع( این کارها را ؛ن سود و برخى کارهاى جنسى ناپسندکار بستن ترفندى براى به چنگ آورد

 .انجام نمى دهد، باشد جائز

مانند امام  ؛استکار چند تن از معصومان بوده  ،این راهاز این روایات بر مى آید که به دست آوردن سود از 

و من هرگز چنین چیزى را نمى پسندم. این روایات  علیهم السالم؛ امام کاظم و امام رضا ،امام صادق ،باقر

همانند روایاتى است که درباره فروش انگور به شراب ساز رسیده است. در آن احادیث آمده که امامان)ع( 

چرا که در بردارنده چیز ناپسند و نادرستى  ؛عمل کرد این کار را مى کردند. به این گونه روایات نمى توان

 3«.است

ر این دبحث شهرت فتوایی موجود  ،بررسى این روایات یادآور مى شویماى که در نکته  آخرین .3

ال ال سؤحمسئله است؛ به این بیان که تجویز حیله های ربا در بین علمای شیعه، مشهور است. 

 باشد؟ ارسازنمى تواند ک ،از فقیهان در این باره وجود داردآیا شهرت فتواهایى که  اینجاست که

 ؛ى نداردم سودهباز  ،معتبر شدن سند این روایات بدانیمپاسخ آن است که اگر بخواهیم این شهرت را دلیل 

ز با ،اشندبعتبر م همگى داراى سندهاى مچرا که پیامد نکته هاى دوم و سوم این است که این روایات اگر ه

 ،در اساس سند. آن هم نه از راه ؛. سخن در نادرستى این روایات استهم نمى توان از آنها بهره اى گرفت

غاز آدر  که اختالف سبکها و شیوه هاى اجتهاد در همین موارد آشکار مى گردد. این همان پرسشى است

هم  ردیدگان را ب ،فقه ایت معتبر در چنین جاهایى ازآیا مى توان با دیدن یك یا چند رو ؛این مقاله آورده ایم

 ؟ى آن را با اصول برتو و واالتر نیز بررسى کردیا باید سازگار ،نهاد و نتیجه گرفت

فتوا  ،بّدز روى تعانها ت ،یهان ما با استناد به این روایاتاین نکته روشن نیست که فق ،از همه اینها که بگذریم

عد ه آن قواوجه بتچرا که در این مسأله پاى قواعد بسیارى به میان کشیده مى شود و چه بسا با  ؛داده اند

در  راى رباىبم، اریستدى د و که درباره رباى داد ،داشته اند که روایات معتبر دیگرىو یا پن ؛سخن گفته اند

 .وام هم کارسازند

در پاسخ  ،ن که سبب معتبر شدن روایات باشندنه ای ،ود که شهرت یا اجماع خود حجت انداگر هم گفته ش

پیدایش شهرت یا اجماع تعبّدى دچار تردید  ،ائلى با این همه اجتهاد و رایزنىباید گفت که در چنین مس

  4.جدّى است
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بدین سان مى بینیم که شیوه بررسى و اجتهاد هر فقیه چگونه مى تواند در نتیجه گیریهاى او کارساز و تعیین 

بوده اند کسانى که در رساله هاى عملیه  ،که در میان فقیهان دهه هاى اخیر باشد. شگفت این استکننده 

 1.خود این راههاى گریزرا با پافشارى بر درستى آن نگاشته اند و آنها را برگرفته از روایات هم مى دانند

این نکته را گوشزد مى کند که  و هم در تحریر الوسیلة 2امام خمینى هم در رساله عملیه فارسى در پایان،

 : همه راههاى گریز از ربا نادرست و فریبى بیش نیست

ن نتیجه رسیده ام که براى گریز از ربا راههایى را در کتابها آورده اند. من مسأله را بازبینى کرده و به ای»

مبادله دو کاالى هم رهایى از  ،درست و روا نیست. آنچه جایزاست ،با هیچ یك از آن راهها ،گریز از ربا

 3«....  جنس با اختالف در اندازه است

 معیارهای شناسایی ربا و حیله های آن
ی است. ی بانکبه فعالیت ها مبتال ، ربای قرضی،به صورت عمدهگونه ی ربای معاملی و ربای قرضی،  دو از

می  ضح رخصریح و وادر بانکداری اسالمی به خاطر حرمت و ممنوعیت ربا، به ندرت ربای قرضی به طور 

جود زیاده و ه شرطدهد. یعنی بین فعالیت های بانکی در بانکداری اسالمی، فعالیتی در قالب قرارداد قرض ب

و حذف  دوری ندارد؛ چرا که این فعالیت به صراحت ربا بوده و یکی از اصول و اهداف بانکداری اسالمی

لبته با یاده، ابانکی در همان قالب قرض به شرط زممکن است فعالیت های  ولی داری می باشد؛ربا از بانک

حث واقع ورد باستفاده از حیله های ربا است که به طور مفصل م ش های مختلف انجام گیرد. این همانپوش

 شد.

ر ربا میس ه هایحال با توجه به اینکه امکان ظهور و بروز ربا در فعالیت های بانکی صرفاً از طریق حیل

ک یار و مالتن مععیارها و مالک هایی هستیم که حیله های ربا را مشخص کند. بدون داشاست، لذا نیازمند م

 رد.کرائه تشخیص حیله های ربا، نمی توان قضاوتی در مورد ماهیت قرار دادهای بانکی از حیث ربا ا

دن کر مخفی به طور کلی حیله های ربا یا در عقد قرض رخ می دهند و یا اینکه سایر عقود پوششی برای

ی در ظاهری ربا استفاده می شوند. مشخص است که ربای قرضی صرفاً در عقد قرض روی می دهد، ول

ز عقود ایبی عقود یا ترک ایربسیاری از مواقع مقصود اصلی که همان قرض به شرط زیاده است، در قالب س

ا ه های ربحیل و د قرضیك تقسیم بندی کلی حیله های ربا، به حیله های ربا در عق نمایان می شود. لذا در

 در سایر عقود، تقسیم می شود.

 . ربا و حیله های آن در عقد قرض1-4

 عقد قرض در اصطالح به صورت زیر تعریف شده است :

عقد قرض، تملیك مال به ضمان برای دیگری است؛ به گونه ای که ادای خود آن یا مثل و قیمتش به عهده »

 4 «وی می باشد.
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 رارداد قرض می شود، اشتراط زیاده در قرارداد می باشد.آنچه سبب ربوی شدن ق

 امام خمینی)ره( در این باره می نویسند :

شرط زیاده در قرض جایز نیست ... واین همان ربای قرضی حرام است که به صورت جدی مورد نهی »

 1«قرار گرفته است.

 در مورد ربوی بودن عقد قرض نکاتی قابل ذکر است :

ر عقد وطی دبین زیاده عینی و حکمی وجود ندارد. و به طور مطلق هرگونه زیاده مشر اول آنکه تفاوتی

 قرض، منجر به ربوی شدن قرض می شود.

 امام خمینی)ره( می فرمایند :

فرقی نمی کند که این زیاده عینی باشد مانند ده درهم به دوازده درهم؛ یا کاری باشد مانند دوختن لباس »

تفاده از منفعتی باشد مانند استفاده از عین رهنی که نزد قرض دهنده است؛ یا صفتی برای قرض دهنده؛ یا اس

 2«باشد مثل اینکه درهم های شکسته را قرض دهد و شرط کند که درهم های سالم بگیرد.

رقی یه( فنکته دوم آنکه بین شرط مصرّح در متن قرارداد، شرط ملفوظ و شرط ارتکازی )شرط مبنی عل

 همگی آنها سبب ربوی شدن قرارداد قرض می شوند.وجود ندارد و 

 مرحوم امام در این زمینه نیز می فرمایند :

در شرط زیاده ، بین شرط صریح ) مصرّح در متن قرارداد یا شرط ملفوظ ( و شرط ارتکازی که قرض بر »

 3 «مبنای آن واقع می شود ، فرقی وجود ندارد.

ته یت داشضمن عقد ذکر نمی شود ولی طرفین نسبت به آن عنامنظور از شرط ارتکازی شرطی است که در 

 ط باشد.وح شرو عقد را بر مبنای آن شرط، بنا می کنند. علت عدم ذکر می تواند توافقات قبلی و یا وض

 با توجه به آنچه بیان شد ، می توان قرض ربوی را به صورت زیر تعریف کرد :

 کمی وحشرط زیاده وجود دارد و تفاوتی بین زیاده  قرض ربوی، تملیك مال به ضمان است که در آن

داد قرض قرار زیاده عینی، و شرط مصرّح و ارتکازی وجود ندارد. در بسیاری از موارد ربای قرضی که در

خفی در م رخ می دهد، زیاده به صورت شرط صریح وارد نمی شود؛ بلکه با استفاده از حیله هایی سعی

؛ می ق است؛ که با توجه به اینکه صدق عرفی زیاده تحت هر عنوان صادنگاه داشتن شرط زیاده می شود

اهد با خورتوان گفت در عقد قرض، تمامی حیله هایی که از دید عرف زیاده تلقی شود، تحت هر عنوان 

 بود.

 . ربا و حیله های آن در سایر عقود2-4

ی دهد. در این قسم از حیله ها، قسم دوم از حیله های ربا در قالب سایر عقود غیر از عقد قرض، رخ م

طرفین با قصد و انگیزه انجام قرارداد ربوی، قالب حقوقی دیگری غیر از قرض را برای مخفی کردن قصد 
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اصلی خود بر می گزینند، تا به گمان خود بتوانند از حکم حرمت ربا به وسیله خروج موضوعی رهایی 

 یابند.

 ده رخ میط زیاحیله های ربا، نهایتاً تملیك به ضمان با شر توجه به این نکته ضروری است که در تمامی

ی را دیگر دهد. به عبارت دیگر، از آنجا که قرض ربوی حرام است، طرفین قالب و یا قالب های حقوقی

به  با یاربرای هدف خود )تملیك به ضمان با شرط زیاده( انتخاب می کنند، لذا در تمامی حیله های 

مان با ضل به مستقیم )هنگامی که فرایند کلی معامله مالحظه می شود( تملیك ما صورت مستقیم و یا غیر

 ی نگه میا مخفرشرط زیاده وجود دارد. از آنجا که طرفین در فرایند قرارداد ، قصد و انگیزه اصلی خود 

ا می عیارهن مان ایدارند، شناخت این حیله ها نیازمند ارائه معیار های دقیقی است؛ که در این مجال به بی

 پردازیم :

 . نبود قصد جدی در قرارداد1-2-4
قدی به ع ، نبود قصد جدی طرفین نسبتلفان حیله های ربا مطرح می شوداولین معیاری که از سوی مخا

با، له های رری حیاست که موضوع قرارداد واقع شده است. این معیار از سوی مخالفان و نیز موافقان بکارگی

علتی  اد راقرار گرفته است. در حالی که مخالفان، نبود قصد جدی طرفین قرارد مورد بحث جدی و عمیق

ده ا نفی کرای ربهبرای ممنوعیت حیله ی به کار گرفته شده می دانند؛ موافقان، نبود قصد جدی را در حیله 

نیز  نخالفامو معتقدند در تمامی حیله های ربا، قصد جدی وجود داشته و یا امکان فرض دارد. در بین 

ز آرا و اسیعی دیدگاه واحدی در مورد معیار قصد جدی مشاهده نمی شود؛ به گونه ای که این معیار طیف و

، هن پرداختخالفامه های موافقان و نظرات را به خود اختصاص داده است. در این قسمت ابتدا به بیان دیدگا

 ییم.در پایان جمع بندی اقوال و قضاوت در مورد آنها را ارائه می نما

ر داری شیخ انص ود؛قبل از وارد شدن در بیان آراء، بحث مختصری در مورد قصد در عقود مطرح می ش

ای ا ادعبکتاب المکاسب، در ضمن بحث شروط متعاقدین، قصد را به عنوان یکی از شرایط ذکر کرده و 

 اجماع بر این مطلب می فرمایند:

ول عقدی است که تلفظ کرده و بیان می دارند؛ و شرط از جمله شرایط متعاقدین قصد آنها نسبت به مدل»

بودن قصد به این معنا، در صحیح بودن و بلکه در تحقق مفهوم عقد، از مطالبی است که اختالف و اشکالی 

، عقد واقع نمی شود مانند شخصی که به اشتباه لفظی را ت. لذا در صورتی که قصد لفظ نشوددر آن نیس

، مانند فردی که به شوخی لفظ معنا نشود نیز عقد واقع نمی شود صورتی که قصدبیان می کند. همچنین در 

 1 «عقد خاصی را استعمال می کند.

ن آن ه بدوک، از جمله شرایطی است لذا همانطور که مالحظه می شود، قصد متعاملین نسبت به وقوع عقد

 عقد محقق نمی شود.

ده باید گفت، منظور از این عبارت چیزی جز همان که در کالم فقها ذکر ش« قصد جدی»در مورد عبارت 

از آن رو آورده می شود که در حیل « جدی»نبوده، و قصد جدی مفهومی غیر از قصد، ندارد. قید « قصد»
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ربا، شناخت قصد طرفین، به خالف فرد غالط یا هازل، به آسانی قابل شناسایی نیست؛ بلکه با رجوع خود 

 و قضاوت عرف می توان به قصد آنها پی برد.آنها به نفس خویش یا مشاهده 

 آیت اهلل مکارم شیرازی در مورد نبود قصد جدی در حیله هبه و بیع شرط می فرمایند :

در برخی از حیله ها اگر اعماق ذهن طرفین را بشکافیم، قصد جدی در آن وجود ندارد؛ بلکه نشانه ها و »

بهره، یا معامله ی دو همجنس با اختالف وزن بوده قرائنی وجود دارد که قصد جدی آنها همان سود و 

است. مثالً رباخواری که آن قدر به ثروت خود وابسته است که یك ریال به کسی نمی بخشد، چطور حاضر 

می شود مال کالنی را بدونه هیچ قید و شرطی به دیگری هبه کند؟! قطعاً قصد جدی نسبت به هبه و 

یك من گندم مرغوب خویش را به کسی ببخشد و طرف مقابل دو من بخشش ندارد؛ به همین جهت اگر او 

گندم نامرغوبش را نبخشد، اعتراض او بلند خواهد شد؛ از همین اعتراض و نارضایتی کشف می شود که به 

نیز قصد جدی نداشته است؛ بلکه قصد جدی او معاوضه ی دو جنس مشابه بوده « هبه»هنگام عنوان کردن 

ع شرط، که متقاضی وام، خانه ی چندین میلیون تومانی را به یك میلیون تومان می است؛ یا در مثال بی

فروشد و برای خویش خیار فسخ به مدت یك سال می گذرد، قصد جدی وجود ندارد؛ و دلیل آن این 

است که او هرگز راضی به واگذاری منزلش به این مبلغ نیست و اگر یکسال سپری شود و نتواند وجه 

 1«هیه کند، صدای اعتراضش بلند خواهد شد، که من راضی به واگذاری منزلم نبوده و نیستم.مزبور را ت

صد جدی بود قهمانگونه که مالحضه می شود، از دیدگاه ایشان، اعتراض شدید بعد از عقد، نشان دهنده ن

جز  چیزی« قصد جدی»وی نسبت به عقدی است که موضوع حیله واقع شده است. در مجموع منظور از 

 ، که شرط صحت معامالت است نمی باشد.«قصد»همان 

و به نظر می رسد در این باره معیاری را به  2مرحوم امام )ره( تمامی حیله های ربا را حرام اعالم می کنند؛

صورت واضح و مشخص بیان نکرده اند؛ اما از نوشته ها و جواب های ایشان و استفتائات می توان چنین 

ان نیز نبود قصد جدی را به عنوان معیاری برای شناخت حرمت حیله ها مطرح کرده برداشت کرد که ایش

 اند؛ در ادامه برای اثبات مدعا ، به برخی از جواب های ایشان به استفتائات اشاره می شود :

اگر بیع شرط، حیله و وسیله برای فرار از ربا باشد، حکم ربا دارد و معامله باطل است. هرچند بیع شرط »

 3«دی اگر حیله نباشد، از معامالت شرعیه است.ج

لبته ند. ادر این پاسخ، مرحوم امام )ره( جدی بودن بیع شرط را یکی از شرایط صحت آن معرفی می کن

ی خته ممعیار دیگری از این پاسخ به دست می آید که در قسمت های بعدی به صورت مفصل بدان پردا

مله رمت و حلیت یا به عبارت دیگر بطالن یا صحت معاشود. بطور مشخص یکی از مواردی که در ح

ی وششی برارا پ طرفین مالک و معیار است، قصد آنها برای انجام معامله می باشد. چنانچه طرفین، معامله

مان قرض نها هآربا قرار داده باشند، و قصد جدی برای انجام معامله نداشته باشند، و قصد جدی و اصلی 

 مله ای حکم ربا را خواهد داشت، که حرام و باطل است.ربوی باشد، چنین معا
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 عیاری درمنوان در مجموع به طور قطع می توان گفت، مرحوم امام )ره( قصد جدی در انجام معامله را به ع

 شناخت حیله های ربا معرفی می کنند.

یید می ا تأبا ربررسی پاسخ مقام معظم رهبری نیز به استفتائات، دخیل بودن قصد جدی در صدق عنوان ر

 یند :می فرما ز رباکند. ایشان در پاسخ به سؤالی در مورد امکان استفاده از حیله بیع اسکناس برای فرار ا

در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدی و با غرض عقالیی باشد، مثل اینکه اسکناس ها از نظر »

های مخصوص بوده؛ و یا نرخ آنها با یکدیگر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته؛ و یا دارای عالمت 

تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی 

 1«به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

 ایشان در پاسخ به دو سؤال زیر بیان می دارند :

ه برفته تا گیگری یونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دسؤال : راننده ای قصد دارد کام»

 وشد، اینه بفرعنوان وکیل وی، آن را برای او خریداری کند ، سپس صاحب پول آن را بطور قسطی به رانند

 معامله چه حکمی دارد ؟

جام دهد و سپس او هم جواب : در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال ان

آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اگرقصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر معامله قصد 

 2«جدی خرید و  فروش داشته باشند، اشکال ندارد.

ن ضمت؛ در ش داشسؤال : خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارز»

سخ ورت فصعقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در 

لغ ماهیانه ده به مبفروشنمعامله مبلغ دریافتی )پول خانه( را بر گرداند؛ بعد از اتمام معامله، همان خانه را ب

« رهسقدس »نی م خمیز معامله از فتوای اماپانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه ا

 ی دارد؟ه حکمچمطلع شدم که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند؛ این مسئله به نظر حضرت عالی 

جواب : اگر این معامله با قصد جدی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده 

و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای، حیله برای فرار از ربای قرضی که فروشنده وامی را دریافت کند 

است؛ که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معامالت خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به 

 3«عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.

الت که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، این قبیل معام»ایشان در پاسخی دیگر بیان می دارند : 

 4«شرعا حرام و باطل می باشند.

م انجا با بررسی پاسخ های مقام معظم رهبری نیز مشخص می شود که از دیدگاه ایشان، قصد جدی در

ت به ی نسبمعامله به عنوان یك معیار در شناسایی حیله ربا مطرح است و در صورتی که طرفین قصد جد

 له نداشته باشند، حیله انجام شده ممنوع و حرام خواهد بود.معام
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سی برر»، «یاسالم ربا و بانکداری»آیت اهلل مکارم شیرازی با بررسی مفصل ربا و حیله های آن در سه کتاب 

یی حیله ی شناسا، به ارائه معیار هایی برا«حیله های شرعی و چاره جویی های صحیح»و « طرق فرار از ربا

 از حیله های جایز می پردازند. های حرام

 ایشان قصد جدی در معامالت را به عنوان اولین معیار معرفی کرده و بیان می دارند :

حیله هایی که قصد جدی در آن نیست، مثل ضمیمه کردن یك دستمال به وام، و فروش آن به چندین برابر »

 1«قیمت واقعی! چنین حیله هایی مشروع نیست.

 این مالک می فرمایند :ایشان در توضیح 

یکی از شرایط صحت معامالت، داشتن قصد جدی است؛ و هر جا صورت سازی باشد از درجه ی اعتبار »

 2«ساقط است.

ن آهنده از دیدگاه ایشان، ضمیمه کردن یك شیء کم ارزش و فروش آن به چندین برابر قیمت، نشان د

ورت صجهت  اشته؛ و معامله مذکور را صرفاً بهاست که طرفین قصد جدی برای انجام این معامله را ند

 ست.سازی و فرار از ربا انجام می دهند؛ که چنین حیله ای مشروع نبوده و محکوم به بطالن ا

 ند :ایشان همچنین در جواب به استفتای زیر، بر معیار بودن قصد جدی بر معامله تأکید می کن

گر، س یکی از شرکا سهم خود را به شریك دیسؤال : ملکی به صورت مشارکت خریده می شود و سپ»

ست که ولی ااجاره به شرط تملیك می دهد؛ بطوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط )که طبعاً بیش از پ

ه ککار را  ن اینشریك برای آن سهم داده بود( قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می آید؛ آیا می توا

رعی وقی( و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می گیرد، راهی شدر بانك ها یا شرکت ها)اشخاص حق

 برای فرار از ربای قرضی دانست؟

جواب : اگر قصد جدی در اجاره ی به شرط تملیك بوده باشد مانعی ندارد؛ ولی اگر جنبه ی صوری دارد 

 3.«و برای فرار از ربا باشد جایز نیست 

رتی د، در صوه باشن، تملیك به ضمان به همراه اشتراط زیاددر مجموع باید گفت چنانچه قرارداد یا نتیجه آ

 ای ربا ویله هحکه طرفین نسبت به انجام عقد و یا عقود موضوع قرارداد قصد نداشته باشند، قرارداد از 

 ممنوع خواهد بود.

از ایز جهای  حال که معیار وجود قصد جدی نسبت به معامله، به عنوان یکی از معیار های شناسایی حیله

تصور  قابل حیله های غیر جایز، مطرح شد؛ باید گفت نبود قصد جدی در قرار داد، به صورت های مختلف

 است :

 . حیله هایی که در آنها به هیچ وجه قصد نسبت به قرارداد وجود ندارد1-1-2-4

قرض به شرط در این حیله ها صرفاً از نام یك عقد دیگر استفاده می شود و ماهیت و حقیقت قرارداد همان 

زیاده می باشد. به عنوان مثال طرفین قصد انجام قرارداد قرض به شرط زیاده دارند، اما به جهت اجتناب از 
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حرمت ربا از لفظ سایر عقود همچون مضاربه استفاده می کنند. مورد بارز این قسم در جایی است که 

به راستی چگونه ممکن است عقدی مورد  طرفین یا یکی از طرفین اصالً اطالعی از عقد تلفظ شده ندارند.

قصد واقع شود، در حالی که طرفین هیچ اطالعی از مفاد آن ندارد؟ روشن است که در این صورت عقد 

ملفوظ باطل می باشد، چرا که یکی از ارکان عقد، یعنی قصد، مختل می باشد؛ و آنچه باقی می ماند قرض 

 به شرط زیاده است که ممنوع و حرام است.

مجموع در حیله هایی که طرفین صرفاً از نام و لفظ عقد دیگری جز عقد قرض استفاده می کنند، و حتی  در

ممکن است اطالعی از مفاد عقد نداشته باشند، چنانچه در آن تملیك به ضمان با اشتراط زیاده رخ داده 

د جدی طرفین می باشد و باشد، از جمله حیله های ربا و ممنوع می باشد. در چنین مواردی آنچه مورد قص

 در واقع اتفاق می افتد، قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد.

در موردی هم که فقط یکی از طرفین از نام و لفظ عقد دیگری غیر از قرض برای حیله استفاده می کند، در 

جام چنین معامله صورتی که طرف مقابل علم به استفاده از این حیله داشته باشد و در مجموع قصد آنها از ان

ای قرارداد قرض به شرط زیاده باشد، باز هم چنین معامله ای از مصادیق حیله های غیر جایز و حرام می 

 باشد.

 ، پایبندی به مفاد و شرایط قرارداد وجود نداردیله هایی که در آنها با وجود قصد. ح2-1-2-4

قصد واقع می شوند؛ ولی به آن دسته از لوازم و در این قسم از حیله ها، عقد یا عقود موضوع حیله، مورد 

احکامی که ممیز عقود ربوی از عقود شرعی می باشد، در مقام انشاء عقد، و یادر مقام عمل، پایبندی وجود 

ندارد. به این صورت که در مقام انشاء عقد موضوع حیله، مفروض طرفین )چه به صورت مصرّح و چه به 

این احکام رعایت نشود. این بدان معناست که در حقیقت، طرفین، قصد صورت ارتکازی( این باشد که 

عقد شرعی را نکرده اند؛ بلکه قصد جدی آنها همان قرض به شرط زیاده می باشد و مشخص است که 

آنچه به زبان آورده یا از ذهن گذرانده اند، حقیقت عملکردی که قصد حقیقی آنها بدان متوجه است را 

 تغییر نمی دهد.

اوت این معیار با معیار قبلی آن است که در آنجا صرفاً از لفظ عقد دیگری استفاده می شد و هیچ گونه تف

عنایتی نسبت به آن عقد وجود نداشت؛ اما در این معیار، طرفین با عنایت، از لفظ عقد دیگری استفاده می 

 کنند؛ اما در مقام عمل پایبندی به موضوع و شرایط آن عقد، ندارند.

عنوان مثال طرفین برای فرار از ربا از الفاظ عقد مضاربه استفاده کرده و در ظاهر نیز معنای آن را قصد به 

می کنند؛ اما در باطن و به صورت ارتکازی قصد قرض به شرط زیاده را کرده اند؛ و پایبندی طرفین نیز به 

ری نمی تواند باعث خروج مفاد همین قرارداد قرض به شرط زیاده می باشد. مشخص است که قصد ظاه

 موضوعی این حیله از ممنوعیت ربا شود.

البته الزم به ذکر است که در مورد قصد جدی طرفین در حیله های ربا، بحث های گسترده ای به صورت 

 اشکال و پاسخ صورت گرفته که الزم است به صورت تفصیلی بدان پرداخته شود.

دی در تمامی حیله های ربا متصور است؛ حتی در صورتی که گروهی از فقیهان بر این باورند که قصد ج

طرفین، عقد شرعی را صرفاً صوری و ظاهری اجرا می کنند. به عبارت دیگر، از دیدگاه ایشان، حتی در 

صورتی که عقد به صورت صوری انشاء شود، می توان قصد فرار از ربا را به عنوان قصد جدی آنها برای 



گرفت؛ که همین مقدار از قصد در صحت عقد انشاء شده کافی می باشد. مرحوم انشاء عقد صوری در نظر 

جواهر الکالم فی شرح شرائع »صاحب جواهر یکی از قائلین این نظریه می باشد. ایشان در کتاب شریف 

، ضمن بیان مشروعیت بکارگیری حیله ی ربا از حیث روایت و فتوا «التخلص من الربا»ذیل عنوان « االسالم

 کر چند مثال در این زمینه، بیان می دارند :و ذ

که، حیله های مذکور به خودی خود مورد قصد واقع  -در هر صورت در این حیله ها جای مناقشه نیست؛ »

، چرا که نبود قصد مورد قبول نیست؛ بلکه قصد  -« العقود تابعة للقصود»نشده اند و مشخص است که 

صحیح داشتن از بیع و قرض و هبه و غیر اینها )در حیله هایی که در رهایی از ربا که خود متوقف بر قصد 

قالب این عقود انجام می پذیرد( می باشد، در حصول قصد بیع کافی است؛ چرا که در قصد شرط نشده که 

همه ی اهداف مترتب بر عقد می بایست مورد قصد واقع شود؛ بلکه قصد یکی از اهداف کافی است. و اهلل 

 1 «اعلم.

ه کد باشد؛ توان ان گونه که از کالم ایشان استفاده می شود، قصد رهایی از ربا، یکی از اهداف عقد میهم

رای برفین قصد آن برای صحت عقد و در نتیجه صحیح بودن حیله کفایت می کند. به عبارت دیگر، اگر ط

 ر از ربافرا ایط(، قصدفرار از ربا یك بیع صوری انجام دهند، در صحت این بیع )در صورت وجود سایر شر

 کفایت می کند؛ و الزم نیست که طرفین اهداف دیگری چون انتفاع از مبیع را قصد کنند.

ی نیست؛ م طرفین مقصود ، با رد اینکه حیله های ربا ذاتاً «مسالک االفهام»مرحوم شهید ثانی نیز درکتاب 

 فرمایند :

ها تابع قصدها می باشند، اشکالی به مطلب وارد نمی این که بیع در این مورد مقصود بالذات نبوده و عقد»

کند؛ زیرا قصد رهایی از ربا با قصد انجام یك بیع یا قرض صحیح یا غیر این دو محقق می شود؛ و همین 

مقدار در قصد کافی است و نیازی نیست که تمامی اهداف مترتب بر عقد مورد قصد واقع شود؛ بلکه قصد 

ست. لذا کسی که می خواهد از طریق خرید خانه و اجاره دادن آن سود کسب یکی از غایات صحیح کافی ا

کند، همین مقدار در صحت این عمل کافی است؛ اگرچه سایر اهداف خرید خانه، از این هدف در نظر 

 2 «عقال قوی تر و آشکارتر باشد.

ا، یی از ربر رهادبیع( را، با توجه به این عبارت مرحوم شهید ثانی، ایشان انجام یك معامله صحیح )مثالً 

یازی ؛ و نکافی می دانند؛ و صحت عقد نیز از حیث قصد، تنها به قصد یکی از اهداف عقد بستگی دارد

 نیست که همگی اهداف مورد قصد واقع شود.

 آیت اهلل مکارم شیرازی در توضیح استدالل صاحب جواهر می فرمایند:

ر اینجا چون رباخوار پایبند به قوانین شرع است، به همین حاصل سخن آن فقیه بزرگوار این است که : د»

جهت برای فرار از ربا خود را ملزم به قصد بیع و هبه و صلح و مانند آن به طور جدی می داند؛ بنابراین 
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اگرچه هدف اصلی سود و بهره است؛ ولی چون مشروعیت آن مثالً متوقّف بر قصد بیع است، او قصد بیع 

 1«هم می کند.

 :ایشان در ادامه این استدالل را مستلزم دور دانسته و در تبیین اشکال دور می فرمایند 

را « بیع»انجام دهیم؛ و از طرفی، مشروعیت و صحت « بیع»را به وسیله ی « فرار از ربا»زیرا ما می خواهیم »

در « بیع»است، و مشروعیت « بیع»متوقّف بر « فرار از ربا»ایجاد کنیم؛ و به تعبیر دیگر « فرار از ربا»به وسیله 

است؛ که این به اصطالح فلسفی دور است؛ و دور باطل است. به تعبیر « فرار از ربا»مثال باال متوقّف بر 

دیگر، شما اول باید یك معامله ی صحیح، درست کنید تا فرار از ربا حاصل شود؛ یعنی در رتبه ی متقدّم 

 2«ه صحت معامله را می خواهید از راه فرار از ربا درست کنید.باید صحت معامله حاصل باشد؛ در حالی ک

ع با ر واقاشکال دیگری که می توان بر استدالل مرحوم صاحب جواهر مطرح کرد، اشکال مبنایی است. د

ه د؛ و باشکال را بر مبنای خودشان حل می کن ،صاحب جواهر نظر کردن از شکال دور، جوابفرض صرف 

 ز ربا )وافرار  مبنای مستشکلین هنوز باقی باشد. به این بیان که مشروع بودن هدفنظر می رسد اشکال بر 

ز دفی اهدر واقع رباخواری در قالب حیله( از سوی مستشکل مورد تردید و اشکال بوده و قصد چنین 

 سوی شارع به رسمیت شناخته نشده است.

اب در ب ید سیره عقال می باشد؛ ومی دانیم که در باب معامالت، غالب احکام به صورت امضا و تأی

و  واعد کلیقرائه امعامالت احکام تعبدی زیادی وجود ندارد. آنچه شارع در باب معامالت بیان کرده عمدتاً 

اربرد کی که ضوابطی برای قراردادهاست. مثالً در باب خرید و فروش، با منع کردن خرید و فروش موارد

 ه ضابطه مند کردن عقد بیع نموده است.حاللی برای آنها وجود ندارد، اقدام ب

از  رای فرارا و بدر مسئله مورد بحث نیز به عقیده مستشکلین، شارع از هرگونه معامله ای که مشتمل بر رب

حل  ودشانخصاحب جواهر فقط مسئله را بر مبنای  ست؛ لذا به نظر می رسد جوابربا باشد، نهی کرده ا

 می کند.

نظر  د؛ بهنگور به هدف ساخت شراب از دیدگاه فقها حرام و باطل می باشهمان طور که خرید و فروش ا

ت. در باطل اس رام ومی رسد به عقیده مخالفان استفاده از حیله های ربا، انجام عقد به هدف فرار از ربا، ح

 قسمت های بعدی با بیان مستدل، بیشتر به این دیدگاه پرداخته می شود.

یح واقع شدن یك عقد، همین اندازه قصد)یعنی قصد فرار از ربا( کافی برای صح»ه شود: گفتممکن است 

تا قصد جدی وجود داشته  ،در صحت معامالت، قصد جمیع غایات مترتب بر آن را الزم بدانیم است؛ و اگر

باشد، عمالً در بسیاری موارد باب معامالت را سد خواهیم کرد. لذا با این دلیل نمی توان صحت حیله های 

 3«ا زیر سؤال برد.ربا ر

باید گفت : اوالً به نظر نمی رسد هیچ یك از فقها قصد جمیع غایات و اهداف یك عقد را، در  در پاسخ

صحت آن عقد شرط بدانند؛ بلکه همانطور که شهید ثانی اشاره کردند قصد یکی از اهداف عقد در صحت 

                                                
 .47ناصر مکارم شیرازی ، بررسی طرق فرار از ربا :  1

 .54همان :  2

 .348-347ش فرهنگی جامعه مدرسین، ربا، ص بخ .3



مطرح شده از سوی مرحوم شهید ثانی،  آن کفایت می کند؛ ولی توجه به این نکته الزم است که در مثال

اختالفی نبوده و حتی مخالفان استفاده از حیله های ربا نیز استفاده از این راهکار را می پذیرند؛ در واقع 

مثالی که مرحوم شهید ثانی ذکر کرده اند اجنبی از محل اختالف بوده و صحت آن مورد توافق فقهایی که 

 نیز می باشد. حیله های ربا را حرام می دانند

به عنوان نمونه، مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤالی در مورد امکان وجود راهی برای فرار از ربا در 

 1«راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.»معامالت بانکی پاسخ می دهند : 

رت که به صورت واقعی صو واضح است که خرید خانه و سپس اجاره آن برای کسب سود ، در صورتی

 گیرد، تخصصاً از ممنوعیت ربا خارج است.

ه شکل مواجمرا با  بین دو معنا مشترک بوده و می تواند تشخیص حیله های ربا« فرار از ربا»ثانیاً، عبارت 

در  ری راکند. معنای اول آن است که طرفین به قصد رباخواری و انجام معامله ربوی، پوشش های دیگ

کاب ز ارتاه، برای هدف خود انتخاب می کنند. معنای دوم آن است که طرفین به جهت اجتناب قالب حیل

 ری فاصلهباخوارحرام و رباخواری، حقیقتاً قالب حقوقی صحیحی را برگزیده و به طور کلی از وادی ربا و 

معظم  سخ مقامپابه معنای دوم مورد قبول تمامی فقها می باشد. « فرار از ربا»می گیرند. روشن است که 

ن کردند ربا بیا ار ازرهبری به استفتای فوق نیز این مطلب را تأکید می کند. مثالی که شهید ثانی پیرامون فر

می  اختالفی عنی اولمبه « فرار از ربا»نیز ناظر یر همین معنا بوده و قطعاً جواز آن محل تردید نیست. اما 

 عقود را سایر به ضمان با اشتراط زیاده( در قالب و پوشش باشد. برخی از فقها، ربا خواری )تملیك مال

ی اول معنا« بار از رفرا»تجویز کرده و برخی دیگر به مخالفت با آنها می پردازند. در این تحقیق، منظور از 

 آن می باشد؛ و به نظر می رسد متبادر عرفی آن نیز همان معنا باشد.

سبت به ن، طرفین ه باشدنهایی آن تملیك مال به ضمان با اشتراط زیادثالثاً، چنانچه در قراردادهایی که نتیجه 

« ز رباافرار »عقد یا عقود موضوع قرارداد، قصد جدی نداشته باشند؛ آن قرارداد ربوی بوده و صرف قصد 

 نمی تواند مصحح باشد.

رت ر صوی دبا وجود این، توجه به این نکته ضروری است که مخالفان استفاده از حیله های شرعی حت

و  نجام عقداگیزه قصد جدی طرفین نسبت به انشاء عقد و پایبندی آنها به لوازم و مفاد آن، باز چنانچه ان

ه به در ادام ود کهقرارداد، فرار از ربا باشد؛ حکم به بطالن می کنند؛ لذا اینجا معیار دیگری مطرح می ش

 بررسی آن می پردازیم.

 د جدی وجود دارد ولی به انگیزه فرار از ربا انجام می شوند.. حیله هایی که در آنها قص2-2-4
وی برخی از س مواردی وجود دارد که با وجود قصد جدی طرفین برای انجام معامله و موضوع قرارداد، باز

فین تی که طرر صورداز فقیهان از باب حیله ربا، ممنوع و حرام اعالم شده است. به عنوان مثال در بیع شرط 

ی ربوی این حیله ، چنباشد د، ولی انگیزه آنها فرار از ربا و در واقع رباخواری در قالب حیله،د کننآن را قص

م به لواز نند وشناخته شده است. نکته مهم آن است که در این قسم، طرفین واقعا ً بیع شرط را قصد می ک

 .ربا می باشد معامله ای فرار از آن نیز پایبند هستند؛ اما انگیزه آنها از انجام چنین
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 ( در جواب استفتائی در زمینه بیع شرط می فرمایند :مرحوم امام خمینی )ره

فرار از ربا نباشد صحیح است؛ و بعد از انقضای مدت و عدم فسخ فروشنده الزم می شود؛  ،اگر بیع شرط»

 1«ولی اگر وسیله رباخواری باشد در حکم ربا و باطل است.

ن نیز وازم آممکن است طرفین با قصد جدی وارد معامله شده و به تمامی ل، در بیع شرط به عبارت دیگر

نوان مثال ست. به عاطل ادست به چنین معامله ای زده اند، ممنوع و ب ،پایبند باشند؛ اما چون برای فرار از ربا

از جتناب امیلیون تومان با بهره بیست درصد قرض دهد و برای  5در صورتی که فرد رباخوارقصد دارد 

 20ض با بهره میلیون تومان قر 5ظاهر ربا اقدام به بیع شرط می کند ، به این نحو که به جای پرداخت 

ی اجاره می میلیون تومان خریداری کرده و به خود و 5درصد، منزل فرد را به صورت بیع شرط به مبلغ 

ی کند. در من اجاره کسب میلیون تومان سود و بهره پول خود را تحت عنوا 1دهد؛ و از این طریق مبلغ 

اشد که ربا و بمیلیون تومان می  6میلیون تومان در عوض  5واقع آنچه در این حیله رخ داده، قرض مبلغ 

 حرام است.

 روخته میمان فمثال بارز این مورد ، بیع عینه می باشد که در آن کاالیی به صورت نقد و نسیه در یك ز

فروخته « ب»ه فرد بدستیابی به نقدینگی، کاالی خود را به صورت نقد برای « الف»شود. به عنوان مثال، فرد 

، فرد ن رهگذرخریداری می کند؛ از ای« ب»و سپس همان کاال را به صورت نسیه و با قیمت بیشتر از فرد 

ر ت کند. دپرداخ نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورده و بیشتر از آن را باید در زمان سررسید« الف»

ك از د به هریپایبن معامله، حتی اگر انجام معامله دوم در معامله اول شرط نشده باشد، و طرفین واقعاًاین 

با و ری باشد، میاده زمعامالت باشند، چون انگیزه آنها از انجام این معامله دریافت و پرداخت پول به همراه 

 ومله نقد و معاابراز دارند که هر د ممنوع می باشد. به عبارت دیگر، طرفین ممکن است در زمان قرارداد

ممکن  ی پذیرندنکه منسیه را به صورت واقعی انجام داده و به تمامی لوازم آن پایبند می باشند؛ از جمله ای

بود؛  ار خواهدخرید است معامله دوم انجام نشود؛ و یا اینکه اگر پس از معامله اول مبیع تلف شود، بر عهده

؛ و یاده استزمراه هدف و انگیزه آنها از انجام این معامله، قبض و اقباض پول به اما هر دو می دانند که ه

 احتمال تلف و یا انصراف طرفین از انجام معامله دوم، نزدیك به صفر است.

رای قلی ببا دقت در استفتائات زیر، مشخص می شود که انگیزه فرار از ربا به خودی خود معیار مست

 ز حیله های غیر جایز می باشد:شناسایی حیله های جایز ا

هر نحو معامله که برای فرار از ربا باشد، محکوم به حکم ربا و باطل است؛ و کم کردن وجه اجاره به »

 2«حساب پول قرض، ربا است؛ مگر آنکه شرط قرض در ضمن اجاره باشد که در این صورت اشکال ندارد.

 غی بیشتر از مبلغ آن، چه حکمی دارد؟سوال :خرید و فروش اسکناس به صورت نسیه به مبل» 

جواب : در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدی و با غرض عقالیی باشد؛ مثل اینکه اسکناس ها از 

نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای عالمت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر 
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اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دستیابی تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد؛ ولی 

 1«به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

 ر ؟یا خی سوال : معامالت سلف اجناس گندم و پنبه و غیره که به نرخ روز انجام گرفته صحیح است» 

 2«ا خواری است باطل است.جواب : معامله ی سلف صحیح است ولی هر نحو معامله که وسیله ی رب

 و در نهایت مرحوم امام )ره( در یك عبارت کلی می فرمایند:

 3«هرگونه معامله که وسیله برای رباخواری است محکوم به حکم ربا و باطل است.»

جام ای انهمانگونه که مالحظه می شود در تمامی این استفتائات ، حتی در صورت قصد جدی طرفین بر»

طالن صحت و ب برای دی آنها به مفاد آن، انگیزه فرار از ربا و در واقع رباخواری، معیاریقرارداد و پایبن

ی لذا حت شامل معامالت با قصد جدی نیز می شود؛« هرگونه معامله»معامالت عنوان می شود؛ چرا که 

 ود.ب واهدمعامالت با قصد جدی اگر وسیله ای برای رباخواری و به انگیزه آن انجام گیرد، ممنوع خ

نیا در  عصومیدر واقع می توان گفت در چنین مواردی می توانیم بین انگیزه و قصد تفاوت قائل شویم. م

ت ه به جهبحثی را پیرامون نقش انگیزه در صحت قراردادها مطرح می کند؛ ک« ابزارهای مشتقه»کتاب 

 سند :اهمیت بحث، بخشی از مطالب به صورت نقل مستقیم ذکر می شود. ایشان می نوی

در کتاب های حقوقی، به غرض و هدف اصلی که معامله کننده از انعقاد قرارداد دارد، جهت معامله گفته »

حقوقدانان بین علت معامله و جهت معامله فرق گذاشته اند. از نظر آنان، علت معامله، هدف و  4می شود.

انگیزه غیر مستقیم و با یك واسطه انگیزه مستقیم و بدون واسطه معامله است؛ اما جهت معامله داعی یا 

است. مثال در فروش یك دستگاه اتومبیل به مبلغ پنجاه میلیون ریال، علت معامله در نزد فروشنده به دست 

آوردن مبلغ مزبور و در جانب خریدار، مالك شدن اتومبیل است؛ اما جهت معامله نزد فروشنده ممکن است 

برای کاری نامشروع باشد؛ و در ناحیه خریدار نیز ممکن است  خریدن اتومبیل دیگر، یا صرف این مبلغ

استفاده شخصی از اتومبیل یا اجاره دادن آن جهت حمل مسافر، که اموری مشروع هستند، باشد؛ و یا اینکه 

مالحظه می کنیم که علت، امری است که همه فروشندگان  5به دنباله استفاده از آن در امری نامشروع باشد.

ن به دنبال آن هستند )فروشندگان به دنبال به دست آوردن بهای بیع و خریداران به دنبال مالك و خریدارا

شدن مبیع می باشند(؛ اما جهت معامله دارای جنبه شخصی است که در اشخاص مختلف متفاوت می 

 6«باشد.

درونی  های یزههمانگونه که مالحظه می شود جهت معامله بیشتر جنبه شخصی داشته و به نظر می رسد انگ

 مله واشخاص نقشی در صحت یا عدم صحت عقد نداشته باشد؛ اما از سوی دیگر عدم مالحظه جهت معا

 ویسد:نه می انگیزه های شخصی، به اخالق و نظم اجتماعی آسیب وارد می کند. معصومی نیا در این زمین
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ه دو بن امر آمده باشد؛ که ایجهت نامشروع هنگامی در قرارداد مؤثر است، که به گونه ای در تراضی »

 صورت متصور است :

 الف( به صورت شرط یا اعالم دو طرف، در قرارداد تصریح شود.

 ب( براساس قرائن و شواهد محرز شود که برای رسیدن به جهت نامشروع تبانی شده است.

اد تلقی در این صورت جهت معامله جنبه شخصی و خصوصی خود را از دست می دهد و از عناصر قرارد

می شود. بنابراین اگر براساس عرف، نامشروع بودن جهت، مسلم باشد؛ نمی توان به صحت معامله حکم 

کرد؛ هرچند در متن قرارداد به آن تصریح نشده باشد ... در برخی موارد هم انگیزه های متعدد هدف غایی 

سکونت کند و هم آن را به محل قمار انجام معامله است. مانند اینکه کسی خانه ای را می خرد تا هم در آن 

 1«.. در این صورت هم معامله را نامشروع می دانندتبدیل نماید

 2بررسی فقهی نقش جهت معامله در صحت و فساد عقود

ز اند مورد رد. چدر ابواب مختلف فقهی می توان مواردی را یافت که انگیزه متعاملین در آنها نقش جدی دا

 باب مثال ذکر می شود :

در خرید و فروش انگور جهت ساخت شراب و فروش چوب برای ساخت بت، از نظر فقهی هم عمل 

 در این مسئله نیز اختالفی وجود ندارد. 3حرامی انجام شده و هم معامله باطل است.

و ال تعاونوا علی االثم »از جمله دالیلی که برای ممنوعیت و بطالن این موارد ذکر شده استناد به آیه شریفه 

می باشد که طرق آن اعانه بر اثم و گناه، مورد نهی واقع شده است؛ و روشن است که        4«و العدوان

 5معامالت فوق مصداق این آیه شریفه هستند.

 6دلیل دیگر اینکه چنین معامالتی مصداق اکل مال به باطل است که در قرآن از آن نهی شده است.

نده به اینکه خریدار ، مبیع )کاالی مورد قرارداد( را در راه حرام الزم به ذکر است که در صورت علم فروش

به کار می گیرد، حتی در صورت عدم اندراج استعمال در راه حرام، در متن عقد، و عدم توافق قبلی، 

 8حتی برخی از فقها ظن غالب را نیز کافی دانسته اند. 7بسیاری از فقها چنین معامله ای را باطل می دانند.

ان جمع بندی می توان گفت، طرفین در انجام هر قرارداد و معامله ای می توانند یك سلسله انگیزه و بعنو

قصد و غایت داشته باشند؛ ولی چنانچه نتیجه نهایی قرارداد و یا قراردادهای متصل به هم، تملیك مال به 
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شد، به گونه ای که بدون ضمان به همراه زیاده باشد، و هدف و انگیزه اصلی طرفین نیز همین نتیجه با

حصول این نتیجه، اقدام به انجام قرارداد نمی کنند، چنین قرارداد و یا قراردادهای متصل به یکدیگر، از 

 حیله های ربا و ممنوع خواهد بود.

ر واند مؤثمی ت البته در شکل گیری جهت معامله و یا به تعبیر مختار، سلسله اهداف و انگیزها، دو عامل

 باشد :

ی دهند. نجام م: طرفین قرارداد معامله را به انگیزه و قصد ارتکاب امری حرام ا طرفین قرار دادف( ال

 مشخص است که در چنین مواردی قرارداد باطل می باشد.

: در مواردی ممکن است طرفین قرارداد عنوان کنند که به هیچ وجه قصد ارتکاب و  تشخیص عرفب( 

انجام فعل حرامی را نداشته اند، اما از دیدگاه عرف، معامله و قرارداد مذکور مصداق اعانه بر اثم و یا اخذ 

م کنند که هیچ ربا باشد. به عنوان مثال، در فروش دین مؤجَّل به شخص ثالث به کمتر، اگر چه طرفین اعال

انگیزه ای برای انجام قرارداد ربوی ندارند، اما چون از دیدگاه عرف چنین معامله ای از مصادیق ربا به شمار 

می رود، قرارداد فروش دین از این بابت به انگیزه فرار از ربا تلقی شده و باطل و حرام است. در واقع عرف 

 ن معامالتی را رسیدن به بهره پول تشخیص می دهد.در این موارد مهم ترین انگیزه شکل گیری چنی

به طور خالصه در استفتائاتی که از فقهای مخالف بکار گیری حیله های ربا صورت گرفته، عمدتاً دو معیار 

 برای حرمت ذکر شده است : اول : نبود قصد جدی؛ دوم : انگیزه فرار از ربا با وجود قصد جدی.

ار از ربا به عنوان معیاری جهت شناسایی حیله های غیر جایز، الزم پس از مشخص شدن نقش انگیزه فر

است معیارهایی برای شناخت انگیزه فرار از ربا، معرفی و مطرح شود. به عبارت دیگر در غالب موارد، 

انگیزه یك مسئله شخصی بوده و شناخت آن مشکل می باشد؛ ولی به نظر می رسد می توان با ارائه 

 د و یا عدم وجود انگیزه فرار از ربا پی برد.معیارهایی به وجو

 . راه های شناسایی انگیزه فرار از ربا1-2-2-4

 . سفیهانه و غیر عقالیی بودن حیله1-1-2-2-4

در برخی از حیله ها قصد جدی و نیز پایبندی به تمامی لوازم عقد وجود دارد، ولی قرارداد و معامله انجام 

سفهی می باشد. به عنوان مثال در حیله قرض با ضمیمه یك شیء ناچیز،  شده عاقالنه نبوده و به عبارتی

چنین صورتی وجود دارد. کسی که یك میلیون قرض داده و در کنار آن یك شیء کم ارزش را یك صد 

هزار تومان به صورت نسیه می فروشد، در واقع برای فرار از ربا از این حیله استفاده کرده و انگیزه واقعی 

اخذ مازاد در قرارداد قرض است. وجود این معامله غیر عاقالنه و سفیهانه می تواند دالّ بر انگیزه وی همان 

اصلی فرد از انجام معامله باشد؛ که همان قرض ربوی است. بنابراین یکی از معیارهای شناسایی انگیزه های 

 فرار از ربا، انجام یك معامله غیر عقالیی و سفیهانه در حیله می باشد.

 آیت اهلل مکارم شیرازی در مورد چنین حیله هایی می فرمایند :

حیله هایی است که قصد جدی در آن وجود دارد، ولی عقالیی نیست؛ مانند ضمیمه های کوچکی که به ده »

یا صدها برابر قیمت واقعی فروخته می شود؛ مثل اینکه یك رباخوار می خواهد به کسی یك ملیون تومان 

دت یك سال دویست هزار تومان ربا بگیرد؛ برای اینکه از ربا فرار کند میگوید : من به وام بدهد و در م



شما یك ملیون تومان وام می دهم به مدت یك سال بدون هیچ گونه شرطی و این قوطی کبریت را هم به 

 مبلغ دویست هزار تومان به شما می فروشم!

ه یقین چنین معامله ای عقالیی نیست؛ در کجای دنیا، در اینجا اگر بپذیریم که قصد جدی وجود دارد، ولی ب

و کدام عاقل، یك قوطی کبریت را با این قیمت گزاف معامله میکند؟ بنابراین، چنین معامله ای عاقالنه و 

منطقی نیست، بلکه شوخی یا سفهی است؛ و روشن است که اگر معامله عقالیی نباشد، مشروع نیست؛ 

« احل اهلل البیع»عقدهای عقالئیه متعارفه است؛ همچنان که منظور از بیع در  1«عقُودِ أوفُوا بِال»چون منظور از 

 معامالت عقالئیه متعارفه است.

نتیجه اینکه در این گونه از حیله ها، اگر قصد جدی هم وجود داشته باشد، ولی چون عقالیی نیست، مجاز 

ورده است؛ بلکه این نوع از حیل نیز نخواهد بود؛ و روشن است که در اینجا هم عمومات تخصیص نخ

 2«تخصصا خارج است.

ممکن است اشکال شود که طرفین در قیمت گذاری کاالی خود آزادند؛ و می دانیم تسعیر و قیمت گذاری 

لذا چگونه استفاده از اینگونه حیله ها سفیهانه قلمداد می  3در اقتصاد اسالمی مورد نهی قرار گرفته است؛

 شود؟

 مکارم شیرازی با طرح این اشکال در مقام جواب می فرمایند :آیت اهلل 

درست است که قیمت کاال حد خاصی ندارد؛ ولی تا آنجا می توان قیمت آن را باال برد که معقول باشد؛ »

بنابراین، اگر در معامله ای، قیمت نامعقولی مورد توافق قرار گیرد، آن معامله سفهی و باطل است؛ مثال اگر 

ه چندین میلیون تومانی خود را به چند تومان بفروشد، قطعا چنین معامله ای سفهی و باطل است. کسی خان

به تعبیر روشن تر قیمت کاال تا حدی مجاز است، که معقول باشد؛ بنابراین اگر به حدی برسد که معقول 

ی سفیهانه و باطل خواهد نباشد؛ و مردم خریدار چنین کاالیی به قیمت مذکور را سفیه بدانند، چنین معاماه ا

 4«بود.

 . حیله تغییر عنوان2-1-2-2-4

 هلمنظور از حی معیار دیگری که در زمینه شناخت انگیزه می توان مطرح کرد، حیله تغییر عنوان می باشد.

رارداد رای قتغییر عنوان حیله ای است که در آن، به جای استفاده از قالب قرض ربوی، عنوان دیگری ب

ن حقیقی عنوا که از دیدگاه عرف، چنین عنوانی نمی تواند برای آن قرارداد صادق باشد؛ و انتخاب شده،

 قالب قرارداد انجام شده، همان قرض به شرط زیاده می باشد.

، علی رغم وجود قصد جدی طرفین بر انجام معامله، و پایبندی به مفاد به بیان دیگر در برخی از حیله ها

نان از مصادیق حیله های غیر جائز ربا به شمار می آید. توضیح آنکه در برخی از آن، معامله انجام شده همچ

موارد، طرفین برای اجتناب از ارتکاب ربای ظاهری، عنوان قرض ربوی را تغییر داده و انجام چنین عقدی 
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 را در قالب عقد دیگری دنبال می کنند. مشخص است که در این مورد نیز صرف تغییر عنوان، علی رغم

 قصد جدی برای خروج موضوعی از ممنوعیت ربا کفایت نمی کند.

به طور مثال در حیله خرید و فروش اسکناس، طرفین به جای انجام عقد قرض ربوی، اسکناس را به قیمت 

بیشتر بصورن نسیه خرید و فروش می کنند؛ مثال زید صد هزار تومان نقد را به قیمت صد و بیست هزار 

 1و می فروشد.تومان نسیه، به عمر

 رد.مالک تشخیص در این مسئله عرف است؛ و عرف در چنین مواردی این تغییر عنوان را نمی پذی

ئز از های جا مالک دیگری برای شناسایی حیله« اتحاد عرفی و عقالیی حیله با ربا»موسویان تحت عنوان 

 حیله های غیر جائز، بیان کرده و می نویسد :

گونه ای است که بر فرض هم متعاملین قصد جدی کنند، عرف چنین معامله ای برخی از مصادیق حیله به »

را غلط دانسته؛ یا با ارتکاز عقالیی هیچ تفاوتی بین ربا و آن نمی بیند و حالل بودن آن را مساوی با لغو 

 2«بودن تشریع حرمت ربا می داند.

را از  ا قرضبابل قیمت گزاف، همراه در ادامه، ایشان بیع اسکناس و ضمیمه کردن کاالی کم ارزش در مق

 مصادیق این عنوان بیان می کنند.

 آیت اهلل مکارم شیرازی در این زمینه می فرمایند :

آیا اسکناس را که در عرف همه عقال جنبه ثمن)یعنی پول پرداختن در مقابل جنس( را دارد، می توان به »

ده هزار تومان نقد را به یازده هزار تومان یك ماهه می عنوان یك متاع مورد معامله قرار داد، و بگوئیم این 

فروشم؟ آیا این خرید و فروش است؟ تا کنون در بازار چه کسی اسکناس را به اسکناس بیشتر بطور جدی 

فروخته که ما دومی آن باشیم؟ آیا قصد جدی آنها در واقع وام یك ماهه با سود یك هزار تومان نیست؟ و 

 3«ی جز افزودن یك عبارت صوری و تو خالی است؟این خرید و فروش چیز

داد می قرار مشکلی که در بیع اسکناس وجود دارد، عدم انطباق عنوان بکارگرفته شده برای قالب حقوقی

سکناس اچون  باشد. در این گونه موارد حتی در صورت قصد جدی طرفین مبنی بر بیع و استدالل بر اینکه

ه از کود؛ چرا بواهد ربا در آن جائز است، باز از حیله های غیر جائز ربا خ از معدودات به شمار می رود لذا

لی نگیزه اصدها ادیدگاه عرف چنین قراردادی نمی تواند مصداقی برای بیع باشد؛ و در این گونه از قراردا

 طرفین، قرض ربوی است؛ و حیله تغییر عنوانِ صورت گرفته، داللت بر این انگیزه می کند.

د. در ا می باشله ربری که در این زمینه می توان ارائه کرد، استفاده از کارتهای خرید، بعنوان حیمثال دیگ

رید به ارت خکبرخی از بانکها و مؤسسات اعتباری، مشتری می تواند با ارائه مثال صد هزار تومان، یك 

با  چه مشتریچنان می شود کههمین مبلغ را از بانك یا مؤسسه اعتباری دریافت کند؛ بانك در قرارداد متعهد 

ائه درصدی برخوردار می شود. نحوه ار 20این کارت از فروشگاههای خاصی خرید کند، از تخفیف 

 تخفیف به دو صورت قابل تصور است :

                                                
. الزم به ذکر است که برخی از علما، حیله بیع اسکناس را مجاز می شمارند؛ ر.ک: محمد فاضل موحدی لنکرانی، رساله 1

  .199، ص4؛ محمدتقی بهجت فومنی، استفتائات، ج350صتوضیح المسائل، 

 .174. سید عباس موسویان ، ابزارهای مالی اسالمی ) صکوک( : 2

  .145، ص1. ناصر مکارم شیرازی، خطوط اساسی اقتصاد اسالمی، ج3



ه مشتریان دارای درصدی ب 20الف( بانك با انعقاد قرارداد با برخی از فروشگاهها، خواستار ارائه تخفیف 

 خود متقبل پرداخت آن تخفیف شده است.کارت خرید شده؛ و 

ی مرائه اب( مراکز خریدی که بانك معرفی کرده، تحت مالکیت بانك بوده و در اصل تخفیفی که بانك 

 دهد، همان تخفیف در قیمت کاالهای فروشی خود است.

 وسود  در صورت اول، مشخص است که این همان حیله تغییر عنوان می باشد؛ و بانك به جای پرداخت

رض ربوی قنوان عبهره به سپرده قرض مشتریان، سود و بهره را در قالب تخفیف به مشتریان می دهد. تغییر 

چرا که  شود؛ به خرید و فروش کارت خرید در ازای بهره مند شدن از تخفیف، نمی تواند باعث تغییر حکم

 در این حیله حقیقتاً خروج موضوعی رخ نداده است.

را چی باشد؛ م« احل اهلل البیع»می رسدمشکل ربوی وجود نداشته باشد؛ و مشمول در صورت دوم، به نظر 

برای  باشد که در این قسم خرید و فروش کارت، مکانیسمی است برای ارائه تخفیف، نه اینکه وسیله ای

 دریافت قرض به همراه زیاده.

ناس، وش اسکبودن خرید و فردر استفتائات مختلفی که از مراجع صورت گرفته نیز، معیار در حیله ربا 

 ورد جوازدر م صدق عنوان بیع)خرید و فروش( بر معامله می باشد. مرحوم امام)ره( در پاسخ به استفتائی

 خرید و فروش اسکناس می فرمایند :

 سؤال: آیا اسکناس با قیمت ارزان تر یا گران تر از ارزشش خرید و فروش می شود؟»

ه نتیجه ربا را دارد، محکوم به حکم ربا و باطل است؛ ولی در جواب: فروش اسکناس به گران تر ک

صورتیکه واقعاً خرید و فروش باشد، مثل فروش اسکناس درشت به ریز یا به عکس، که نقد انجام می 

 1«شود، مانع ندارد.

 . حیله ترکیب عقود3-1-2-2-4

دین د؛ و بپیوسته، محقق شودر حیله ترکیب عقود سعی می شود موضوع ربا در قالب چند عقد به هم    

عریف تزیر  وسیله در ظاهر از ارتکاب ربا خودداری به عمل آید. می توان حیله ترکیب عقود را بصورت

 کرد:

ود(، یا شنشاء امعامله، متشکل از دو یا چند عقد بهم پیوسته باشد)یعنی ایجاب و قبول چند عقد همزمان 

شرط  قد اولگیرد)یعنی انعقاد عقد دوم در ضمن انعقاد عاینکه یك عقد به شرط انشاء عقد دیگر صورت 

 ومعامله  ن اینشود(؛ به گونه ای که حتی با فرض پایبندی به عقود موجود در این معامله، عرف عمالً بی

 قرض ربوی تفاوتی نمی بیند؛ و حقیقت قرض ربوی را در معامله مشاهده می کند.

 ه دارد:ز حیلی نقل می کند، اشاره به ممنوعیت همین قسم ادر روایتی که صالح بن عقبه از یونس شیبان

یونس می گوید: به امام صادق)ع( عرض کردم: شخصی معامله ای انجام می دهد، و فروشنده می داند که »

قیمت کاالیی که فروخته شده، این مقدار نیست؛ ولی می داند که فروشنده دوباره آن را می خرد. امام)ع( 

پیامبر اکرم)ص( به جابر بن عبداهلل انصاری فرمود: چگونه است حال تو، زمانی که در بین فرمود: ای یونس! 

مسلمانان ظلم رواج پیدا کند و این ظلم باعث ذلت مسلمین شود؟ جابر عرض کرد: خدا من را تا آن زمان 

                                                
  .148، ص1. سید روح اهلل الموسوی الخمینی، استفتائات، ج1



رباخواری در زنده نگذارد! پدر و مادرم فدایت! آن زمان چگونه است؟ پیامبر)ص( فرمود: زمانی است که 

بین مسلمانان رواج پیدا کند. سپس امام صادق)ع( به یونس فرمود: معامله ای که گفتی، رباخواری است)و 

نشانه اش این است که( اگر معامله دوم انجام نشود، خریدار معامله اول را بر هم می زند؛ آیا این طور 

 1«ند: نزدیك چنین معامله ای نشو!نیست؟ یونس)عرض کرد(: بله همین طور است؛ حضرت دوبار فرمود

 آیت اهلل مکارم شیرازی با نقل این روایت می فرمایند:

البته ایت حدیث، از نظر سند ضعیف است؛ زیرا اوالً، خود سائل یعنی یونس شیبانی از نظر علم رجال فرد »

ه، که در سند حدیث گمنام و مجهولی است؛ و عدالت و وثاقت او برای ما ثابت نیست. ثانیاً، صالح بن عقب

واقع شده، مشترک است؛ و همه آنها مجهول الحال هستند؛ بنابراین روایت فوق ضعیف السند است. اما از 

جهت داللت خوب است؛ و درست در مقابل جواز حیله های شرعی رباست؛ و آن را نفی می کند. ولی به 

 2«هر حال این روایت مؤید بحث ماست نه دلیل اصلی.

و چون  ه شده؛بحث این روایت است، همان بیع عینه است؛ که در مباحث فقهی نیز بدان پرداختآنچه مورد 

 حیله ای برای ربا محسوب می شود، از سوی برخی از فقهاء ممنوع اعالم شده است.

یله های ه در حمقتضای قاعد»سید حسین میر معزی نیز در مقاله ای تحت عنوان حیله های ربا، ذیل عنوان 

 ویسد:نو می  قصد ارتکاب حرام)گرفتن ربا( را از معیارهای شناسایی حیله های حرام معرفی کرده، «ربا

اگر قصد فردی گرفتن رباست، ولی در ظاهر از عقد دیگری استفاده می کند)برای نمونه در حیله ربای »

شده قرضی، قصد جدی او قرض ربوی است؛ ولی در ظاهر صورت سازی می کند(، مرتکب حیله حرام 

است. اگر فردی به قصد آنکه یك میلیون تومان به دیگری قرض دهد و بیست درصد ربا بگیرد، در ظاهر، 

کاالیی را به قیمت یك میلیون تومان نقد بخرد و همان کاال را به یك میلیون و دویست هزار تومان به او 

را قصد کند؛ بلکه قصد جدی او نسیه بفروشد، بدون آنکه به واقع، خرید و فروش و نقل و انتقال ملکیت 

 3«همان قرض ربوی باشد، چنین اقدامی که به منظور ارتکاب حرام انجام شده، حرام است.

ونه ای گ، به در مجموع در مواردی که از ترکیب چند عقد، برای حیله استفاده می شود، نفس ترکیب عقود

بیشتر  ریافتداصل ترکیب، پرداخت پول و که اگر عقد دوم انجام نشود عقد اول نیز انجام نمی شود؛ و ح

ست؛ بوی اربصورت مدت دار باشد، چنین ترکیبی دال بر انگیزه طرفین برای مخفی نگه داشتن عقد قرض 

 و مسلماً ممنوع و حرام است.

وان از می ت بیع عینه و برخی از عقود فروش اقساطی و جعاله ای که در سیستم بانکی انجام می شود را

ه ای که ه گونبه های ربا دانست؛ که به انگیزه فرار از ربا صورت می گیرد. ترکیب چند عقد مصادیق حیل

 داعی بر انجام عقد اول، انشاء عقد دوم می باشد، دال بر وجود چنین انگیزه ای است.
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 . استفاده از شروط ازبین برنده تفاوت قرارداد با عقد قرض ربوی3-2-4
وازم آن به ل ون نسبت به عقد یا عقود موضوع قرارداد، قصد جدی داشته در برخی از حیله های ربا، طرفی

قد یا وت بین ع، تفانیز پایبند می باشند؛ اما با استفاده از شروطی)در ضمن عقد یا در ضمن عقد خارج الزم(

 عقود موضوع قرارداد را با عقد قرض ربوی ازبین می برند.

ینکه وجه به ات. با که افاده می کنند از یکدیگر ممتاز می شوند توضیح آنکه عقدها با توجه به مقتضای ذاتی

ت(، رض اسمقتضای عقد قرض، تملیك به ضمان می باشد، چنانچه عقد موضوع قرارداد)که عقدی غیر از ق

د انشاء ا عقوبه واسطه الحاق شروط و یا سایر معامالت، در مجموع افاده تملیك به ضمان نماید، عقد ی

 قرض خواهد بود؛ و مسلما اشتراط زیاده در آن، حکم ربا را خواهد داشت.شده، همان عقد 

 میر معزی در این باره می نویسد:

اگر با شرطهای ضمن عقد، همه تفاوتهایی که بین این عقد و قرض ربوی وجو دارد از بین برود، در این »

 1«صورت جواز حیله، به حرمت تبدیل می شود.

ی و ه عمدچقد اجاره به شرط تملیك، شرط شود که هرگونه خسارت و تلف، به عنوان مثال، چنانچه در ع

 چه غیرعمدی بعهده مستأجر باشد، مصداق این بحث خواهد بود.

که  ی شوددر مجموع به عنوان یك معیار می توان گفت، در صورتیکه عقدی به همراه شروط، چنان طراح

 چنین قراردادی ربوی خواهد بود.همزمان دو تضمین در مورد اصل و فرع پول اخذ گردد، 

شهید صدر، معیار روشنی در این زمینه مطرح می کنند؛ از دیدگاه ایشان چنانچه سرمایه نقدی در فرآیند 

تولید، مورد ضمان قرار گرفته و تضمین شود، نمی تواند در سود حاصل سهیم شود؛ چرا که ربا حرام 

ن، در سود شریك نبوده؛ و افراد، مجاز به کسب درآمد در واقع، پول و به طور کلی سرمایه مضمو 2است.

همچنین از دیدگاه ایشان تنها شیوه صحیح برای سهم بری سرمایه،  3مضمون، بدون انجام کار نیستند.

مشارکت در سود می باشد؛ البته به شرطی که صاحب سرمایه به تنهایی تمامی ریسك و خسارتهای احتمالی 

 4یرد.نسبت به اصل سرمایه را بپذ

 . وجود حکمت های تحریم ربا در حیله 4-2-4
یکی دیگر از معیارهایی که برای شناسایی حیله های جایز از حیله های غیر جایز معرفی شده است، وجود 

حکمت های تحریم ربا در حیله می باشد. چنانچه علت تحریم ربا به صورت قطعی مشخص می شد، این 

در موضوعات، حکم ربا را تسری دهیم؛ اما در مورد علت تحریم ربا  امکان وجود داشت که با احراز علت

 5اختالف وجود دارد.
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به  تفاوت بین حکمت و علت آن است که حکم دائر مدار علت است و نمی تواند ازعلت تخلف کند؛

یست و کمت نحعبارت دیگر در صورت وجود علت الزاماً حکم نیز باید باشد؛ در حالی که حکم دائر مدار 

ه چاگر  در برخی موارد ممکن است حکمت وجود داشته باشد ولی حکم نباشد. اما باید توجه داشت که

اینکه  گر باحکم دائر مدار حکمت نیست اما تخلف حکم در اکثر موارد از حکمت جایز نیست. به بیان دی

ورد مدر  یرازیحکم همیشه همراه حکمت نیست، اما اغلب موارد همراهی وجود دارد. آیت اهلل مکارم ش

 تفاوت علت و حکمت حکم می فرماید: 

علت حکم، چیزی است که حکم دائر مدار آن است؛ یعنی هر جا علت باشد، حکم هم خواهد بود؛ و هر »

جا علت نباشد، حکم هم نخواهد بود؛ ولی حکمت حکم چیزی است که غالباً همراه حکم هست و گاهی 

وقات علی رغم اینکه حکمت وجود ندارد، حکم به قوت خود باقی هم از آن جدا می شود؛ یعنی بعضی از ا

است. مثالً در جمله ) ال تشرب الخمر النّه مسکر؛ شراب ننوش چون مست کننده است(، مست کنندگی 

علت حرمت نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین، هر جا که شراب، مست کننده باشد خوردن آن حرام 

ین رفت ) مثال شراب سرکه شد( حرام نخواهد بود )یعنی حکم نیز از بین می است و اگر این حالت از ب

رود(. اما در مورد غسل جمعه، که گفته می شود برای تمیزی بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت 

حکم است؛ به همین جهت اگر کسی تازه شست و شو کرده باشد، و بدن او هیچ بوی بدی ندهد، برای او 

مستحب است؛ چون نظافت و تمیزی، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علت آن؛ و  نیز غسل جمعه

 1«حکمت الزم نیست همیشه همراه حکم باشد.

شاره ان ها آعلت ها و حکمت های متعددی برای ممنوعیت ربا در آیات و روایت ذکر شده که به برخی از 

ه بربا  وجود حکمت های ممنوعیت می شود. آنچه این بخش در صدد بیان آن می باشد، مالک بودن اصل

دفتری  ازمندعنوان معیاری برای تشخیص حیله های غیر جایز می باشد؛ و بررسی دقیق این معیار خود نی

ریم و تح مستقل و مفصل است. به عنوان مثال در روایات ترک تجارات به عنوان حکمتی برای ممنوعیت

ل می مستق وم شناسی دقیق و ارائه معیار و شاخصیربا ذکر شده است. حال خود این حکمت نیازمند مفه

 باشد. 

 این علت ها و حکمت ها عبارتند از:

 ظلم  .1

 ترک تجارات و آنچه مردم بدان نیاز دارند  .2

 2ذهاب معروف .3

 تلف اموال  .4

 1رغبت مردم در سود ) سودگرایی افراطی( .5
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ال خیر فی کثیر من نجواهم اال » میتوان گفت مصداق بارز معروف قرض الحسنه می باشد. تفسیر عیاشی ذیل آیه شریفه  . 2

(، روایتی از امام صادق علیه السالم نقل می کند که بیان می کند 114نساء: « ) صالح بین الناسمن امر بصدقه او معروف او ا

 منظور از معروف در آیه شریفه قرض است.  



 ترک قرض  .6

 2امتناع از انجام کار نیك  .7

ن با خوارارمامی که استفاده از آن برای همه آسان بوده به طوری که ت حال چنانچه حیله به گونه ای باشد

یله، قائل حربا در  ت هایبتوانند با استفاده از آن در ظاهر از ربا فرار کنند؛ می توان با استناد به وجود حکم

در م م امابه ممنوعیت حیله شد. چرا که در غیر این صورت موجب لغویت حکم تحریم ربا می شود. مرحو

 کتاب البیع می فرمایند:

چنانچه اشکال شود، آنچه تحت عنوان ظلم و فساد ذکر شده، علت حکم نیست بلکه نکته و حکمت » 

جعل حکم است، پاسخ آن است که این امر مسلم است؛ ولی حکمت بودن موارد ذکر شده می تواند علت 

شده مخالفت کرد؛ و در مسئله مورد  تخصیص و تقیید باشد؛ و نمی توان با تمامی داللت حکمت های ذکر

بحث هنگامی که حکمت حرمت ربا، آن مواردی باشد که ذکر شده، در این صورت نمی توان از تمامی آنها 

رهایی یافت به گونه ای که حتی یك مورد از آنها هم باقی نماند؛ چرا که سبب بیهوده شدن در مقام جعل 

لم و ترک تجارات و به دنبال آن حالل دانستن همه اقسام و می گردد. پس تحریم ربا به خاطر فساد و ظ

افراد ربا به وسیله تغییر عنوان، به گونه ای که همه مفاسد باقی باشد، موجب تناقض در جعل یا لغویت در 

  3«جعل حکم می شود.

وجه به ت، با به عنوان مثال، در حیله فروش نسیه اسکناس به قیمت بیشتر، چنانچه این حیله جایز باشد

یله حبوی، رسادگی به کارگیری آن، تمامی رباخواران می توانند به جای استفاده از قالب حقوقی قرض 

مورد  ده درمذکور را مورد استفاده قرار دهند. مشخص است که رواج این حیله، تمامی حکمت های ذکر ش

 ه اسکناسیع نسیبممنوعیت حیله ممنوعیت ربا را به دنبال خواهد داشت. بنابراین یکی از دالیلی که برای 

یز در نیگری دمی توان ذکر کرد، همین دلیل وجود تمامی حکمت های ممنوعیت ربا می باشد. البته دالیل 

 مورد ممنوعیت بکارگیری حیله بیع نسیه اسکناس وجود دارد، که بدانها اشاره شد. 

 جواب آن می پردازد: آیت اهلل مکارم شیرازی نیز دز این باره با مطرح کردن اشکال به

نه  اشکال: آنچه به صورت علت حکم در آیات و روایات مطرح می شود، معموالً حکمت حکم است،»

ظلم می  رفتن علت آن )به شرحی که گذشت(؛ بنابراین اگر چه فرار از ربا و ترک رباخواری برای از بین

اشد؛ باشته ددیق فرار از ربا وجود باشد؛ ولی الزم نیست این فلسفه، که حکمت حکم است، در تمام مصا

ود م ظلم وجهکه یکی از راه های  فرار از رباست، باز « ضم ضمیمه» پس اگر در بعضی از موارد مانند 

ه این حیل نا بربداشته باشد، اشکالی ایجاد نمی شود؛ و مشروعیت حیله های شرعی ربا زیر سؤال نمی رود؛ 

 های شرعی ربا مشروع است. 
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اگر دائمی نباشد غالبی هست؛ و یا الاقل در بسیاری از موارد حکم و جود دارد؛ و نمی توان  پاسخ: حکمت

باور کرد که در هیچ یك از مصادیق حکم وجود نداشته باشد! در حالی که حکمت فرار از ربا و منع و 

اگر باب حیله تحریم آن، که همان رفع ظلم است، در هیچ یك از راه های فرار از ربا وجود ندارد، یعنی 

های ربا گشوده شود، به هیچ وجه از ظلمی که رباخوار بر وام گیرنده، اعمال می کند، جلوگیری کرد! و به 

تعبیردیگر، انجام راه های فرار از ربا، باعث لغویت حکم ربا می شود؛ چون اگر راه های فرار از ربا تجویز 

ه است، تمام رباخواران می توانند از آنها استفاده کنند؛ شود، باتوجه به اینکه راه هایی ساده و در دسترس هم

  1«و اصالً مصداقی برای ربا، با آن همه شدت و استنکار باقی نمی ماند.

 میر معزی در این زمینه می نویسد: 

بسیاری از عقود جایز را می توان به صورت حیله ربا به گونه ای به کار برد که حکم تحریم ربا لغو، یا با »

 2«ت تشریع حرمت ربا در اغلب موارد منافات داشته باشد.حکم

با رمنوع مدر مجموع باید گفت برای اینکه نقض حکمت های ربا، معیاری مستقل در شناسایی حیله های 

 باشد نکات زیر باید رعایت شود: 

 .وجود تمامی و یا غالب حکمت هایی که برای ممنوعیت ربا ذکر شد، در قرارداد احراز گردد .1

ر قرار ر سایداثبات شود که مفاسدی که برای ربا ذکر شد )حکمت های تحریم ربا( منحصر به فرد بوده و  .2

ن از ب می توان مطلدادهای ممنوعه و یا سایر معاصی، تمامی این مفاسد، هم زمان وجود ندارند. با اثبات ای

 وجود مفاسد به ربوی بودن قرارداد پی برد.

باید مشخص  یم ربا، نیازمند ارائه معیارهایی می باشد. به عنوان مثال،شناسایی وجود حکمت های تحر .3

 شود، ترک قرض و یا ترک تجارات به چه معناست و چه زمانی رخ می دهد. 

ا ببسته و  رت سربا توجه به اینکه پرداختن به این نکات خود نیازمند دفتری مستقل، در این نوشته به صو

 .مت های تحریم ربا به عنوان معیار چهارم معرفی می گرددمفروض گرفتن مطلب دوم، وجود حک

 

 بررسی راههای فرار از ربا
بط طباق ضواو ان در ادامه، برخی از راههای مطرح شده برای فرار از ربا، در کتب فقهی را بیان می کنیم؛

 شرعی بر آنها و جلوگیری از مفاسد ربا در آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

 ینهیع عب (1)

در کتابهای شیعه و سنی گونه های مختلفی از بیع عینه ذکر شده است؛ اما وجه معروف آن این است که 

شخصی کاالیی را از فرد دیگری به نحو نسیه می خرد؛ آن گاه همان کاال را بصورت نقد با قیمت کمتر به 

ین امری از اول توافق نکرده طرف مقابل می فروشد. اگر معامله دوم در معامله اول شرط نشود؛ یا بر چن

باشند، بدون مانع و جایز است؛ اما اگر دو طرف معامله از ابتدا، معامله دوم را در ضمن معامله اول شرط 
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کنند، چنین معامله ای صحیح نیست؛ زیرا قصد دو طرف از ابتدا دستیابی به رباست و قصد جدی برای 

 1داللت دارند.معامله ندارند. روایاتی بر آنچه ذکر شده نیز 

 بیع شرط (2)

حقیقت بیع شرط آن است که کسی به طور مثال خانه اش را به شخصی می فروشد و شرط می کند که اگر 

فروشنده تا یك سال پول خانه را برگرداند، خانه عودت داده شود؛ و در طول این مدت خریدار نیز از منافع 

و  2روایات و فتاوای فقیهان، بدون مانع و جائز است؛خانه استفاده کرده است. این نوع معامله به مقتضای 

نیز مؤید این معامله است؛ اما اگر همین نوع معامله بطور « المؤمنون عند شروطهم»قواعد فقهی همانند 

جدی صورت نپذیرد و فقط معامله ای صوری جهت بهرمند شدن از ربای قرضی باشد، بطور مثال فروشنده 

خریدار صوری هم پول دارد، ولی راضی نیست بدون ربا پولش را دراختیار خانه، نیازمند پول است و 

فروشنده صوری قرار دهد؛ در این صورت بدون توجه به قیمت واقعی خانه و بدون قصد جدی در انشای 

معامله، اگر معامله ای صورت پذیرد، باطل و حرام است. امام خمینی در همین زمینه، در پاسخ پرسشی از 

 ی نویسد :بیع شرط م

اگر بیع شرط، حیله و وسیله برای فرار از ربا باشد، حکم ربا را دارد و معامله باطل است؛ هرچند بیع شرط »

 3«جدی اگر حیله نباشد، از معامالت شرعیه است.

 خرید و فروش اسکناس (3)

 د، جریاننی شوبراساس نظر مشهور فقیهان، ربای معاملی در کاالهایی که به نحو مکیل و موزون معامله م

 به مبلغ ان رامی یابد؛ ولی در کاالهای معدود حکم ربا جاری نمی شود؛ بنابراین می توان صد هزار توم

 صدوبیست هزار تومان بصورت نسیه فروخت.

ر قر صدر دحمدباکسانیکه حیله های ربا را نمی پذیرند، چنین معامله ای را صحیح نمی دانند. شهید سید م

 این زمینه گفته است: 

 .4«به حسب فهم و ارتکاز عرفی، )فرض مسئله( قرض است که صورت بیع به خود گرفته است»

 ضمّ ضمیمه غیر جنس (4)

د؛ باشن یکی از شرایط تحقق ربای معاملی آن است که دو شیئ مورد معامله همراه با زیادی، همجنس

مله ندم، معاگیلو مقابل سی ک بنابراین اگر مثال صاحب ده کیلو گندم، گندمش را همراه با یك کیلو شکر، در

 .یگیردکند، اختالف در جنس پیش می آید و یك کیلو شکر در مقابل بیست کیلو اضافی گندم قرار م

آنچه بیان شد به یقین از مصادیق حیله های رباست؛ و مطالبی که در رد حیله ها گفته شد، اینجا هم قابل 

اه فرار از خصوص ربای معاملی وارد شده است؛ که امام تکرار است؛ اما در این زمینه روایاتی پیرامون ر

کاالهاى هم جنس ولى مبادله  و آن ؛رباى در دادوستد گونه اى خاص از خمینی)ره( آنها را حمل کردند بر
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هیچ سخنى درباره گونه هاى دیگر رباى  در این روایات و ؛داراى قیمتهاى گوناگون و مرغوبیت نابرابر است

 یده نمی شود.وام د رباى در معاملى و

 هبه معوّضه (5)

عامله یگر مدیعنی مقدار مساوی و همجنس را در مقابل هم، معاوضه کنند و صاحب آن، مازاد را به طرف 

 د.هدیه دهد؛ یا هریك از دو طرف معامله، کاالی خود را بدون شرط هبه، به دیگری هبه نمای

 قرض بصورت جعاله (6)

هرکس به من یك دینار به مدت یك سال قرض دهد، یك درهم  یعنی شخصی که قرض میگیرد، اعالم کند:

 1به او خواهم داد؛ در نتیجه در پایان یك سال، یك دینار و یك درهم به قرض دهنده بر می گرداند.

ی، ه حل آخرکه راتحلیل کلی پیش گفته این دو طریق را درباره حیله های ربا تضعیف می کند؛ افزون بر این

 شهید صدر با این عبارت به آن اشاره میکند: دچار اشکالی است که

بر اساس فهم و ارتکاز عقالیی، درهم اضافی در مقابل مال قرض گرفته شده است؛ نه در مقابل خود عمل »

 2«قرض؛ و قرار دادن یك درهم اضافی در مقابل عمل قرض، صرف لفظ است )و واقعیتی ندارد(.

را به  موجود توجهاتی دارند که می خواهند برخی از شکلهای ربایافزون بر حیله های ربا بعضی ها نیز 

 گونه ای از موضوع ربا خارج سازند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

  

 انحصار حرمت در ربای مضاعف (7)

 بنابرلی و مضاعف مشمول ادلّه ی ربایند؛ و برخی دیگر معتقدند که فقط ربای جاه 4، سنهوری3رشید رضا

 5، از شمول ادلّه ی ربا خارج هستند .ا یا بهره ی کم و با نرخ عادالنههای معمولی در قرض هاین بهره 

 عدم ربا در قرضهای تولیدی (8)

، در عربستان ربا فقط در اکرم )ص( و هنگام تشریع حرمت ربابعضی ها بر این باورند که در زمان پیامبر 

مان از اساس، چنان رونق نداشت که تولید وام های مصرفی جریان داشت و نظام تولید و تجارت آن ز

کنندگان و تاجران در تولید و تجارتشان به قرض ربوی نیاز داشته باشند و قرض ها برای امور مصرفی بود 

؛ بنابراین وام های با بهره در امور تولیدی از شمول ادلّه ی ا هم به این نوع قرض ها ناظر استو حرمت رب

 6ربا خارج هستند .
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 ربا با بهرهتفاوت  (9)

، در وان بازده ثابت از پیش تعیین شدهربا به عنا بهره تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا ربا ب عدّه ای می گویند

صورتی تحقّق پیدا می کند که اولّا تورّم برای مدّت طوالنی صفر باشد . ثانیاً قیمت های نسبی حتّی در دراز 

ها در اقتصاد های معیشتی دوران باستان متصوّر است ، مدت دچار نوسان های مهمّی نگردد . و این دو ، تن

بنابراین ، بهره در نظام های جدید اقتصادی که به جهت تورّم و تغییرات دائمی قیمت های نسبی پدیده ای 

  1ی و متغیر است ، ربا نخواهد بود.غیر قطع

نده می کنیم که ادلّه ی حرمت ، نیازی به پاسخ تفضیلی نیست و فقط به اشاره ای کوتاه بسدر سه مورد اخیر

، هم بر انواع رابطه ی ربوی و هم در کتاب های روایی شیعه آمده استربا به ویژه روایاتی که در باب ربا 

، قیاس و د و با تحلیل های برخاسته از حدس، اطالق دارکه قرض ربوی می دهند یا می گیرندبر اشخاصی 

 2ضوع ربا خارج ساخت.گفته را از مواستحسان نمی توان موارد پیش

 نتیجه گیری

 فهرست منابع

دار ، ودىمحقق/ مصحح: صفوان عدنان دامفردات الفاظ القرآن،  ،راغب اصفهانی، حسین بن محمد .1

 .ق ه 1412 ،سوریه -لبنان ،چاپ اول ،الدار الشامیة -العلم

فارس  مصحح: احمدمحقق/ ، دار الفکرلسان العرب،  ،محمد بن مکرم جمال الدینابن منظور،   .2

 .ق ه 1414 ،لبنان -بیروت ،چاپ سوم ،صاحب الجوائب

المعارف  مؤسسة ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على .3

 . ق ه 1413 ،، قم، چاپ اولاإلسالمیة

 ، بی تا.ایران -قم ،اول پچا ،شیرازى، ناصر مکارم ،بررسى طرق فرار از ربامکارم شیرازی، ناصر،  .4

، چاپ سره سقد خمینى امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه، کتاب البیع، خمینى، سید روح اللّه موسوى .5

 .ق ه 1421 ،ایران -تهراناول، 
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