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چکیده
حرمت ربا در قرآن و منابع روايی از ضروريات دين اسالم به شمار میرود .هر گاه كسی ،پولی را
قرض گيرد ،موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زياده ربا خواهد بود .اين
زياده در فقه استثنائاتی دارد :بين پدر و فرزند ،زن و شوهر ،عبد و موال و كافر مسلمان ربا نيست.
طبق آيۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذير و قابل تخصيص نيست .زيرا بيان شرع قبح ذاتی
آن را میرساند .با دقت در متون روايات مربوطه ،روشن میگردد كه موارد استثنا شده بر فرض
صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نيست و به اصطالح از باب ّ
تخصص
خارج است نه تخصيص .از اين رو اموری را كه به عنوان استثنائات ربا ،مطرح میكنند با حفظ
ماهيت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذيرش نيست .از
همين رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحليلی توصيفی و بررسی اسناد موجود
ً
در مورد استثنائات مذكور ،فرضيهای را كه موارد استثناء شده از ديدگاه فقهی تخصصا از شمول
حکم حرمت ربا خارج هستند را ،اثبات كند.
کلیدواژهها :ربا ،استثنائات ربا ،مبانی فقهی ،تخصص.
 .1تاريخ وصول1991/9/02 :؛ تاريخ تصويب1991/11/02 :
 .0پست الکترونيک (مسؤول مکاتبات)naghdi@iaushk.ac.ir :
 .9پست الکترونيکahmadabedinia@yahoo.com :
 .1پست الکترونيکJ.panjepour@gmail.com :
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 .1مقدمه
از پيچيدهترين و دشوارترين مسائل مورد بحث و تبادل نظر در ميان اقتصاددانان و صاحب
نظران مسائل اقتصادی كه نه تنها در فقه اسالمی بلکه در اقتصاد جهانی مطرح است ،مسأله
ربا است .زيرا در مورد اين مسأله دو نظريه وجود دارد .گروهی با ر با مخالفت نموده ،اما در
مقابل گروه ديگری بر لزوم ربا در اقتصاد تأ كيد دارند.
اين در حالی است كه قرآن و منابع روايی به حرمت ربا تصريح دارند .يعنی هرگاه
كسی در اثر عقد قرضی ،پول يا مالی را قرض بگيرد ،در موعد سررسيد بايد اصل آنچه را
قرض گرفته است برگرداند يا اينکه قرض دهنده میتواند بيشتر از آنچه كه قرض داده است را
پس بگيرد و حال گرفتن زياده ربا است يا خير؟ فقها گفتهاند جايز نيست كه قرض دهنده در
هنگام عقد شرط كند كه بيشتر از آنچه را كه به قرض گيرنده داده است پس بگيرد .چه اين
شرط صريح باشد و چه ضمنی ،اين همان ربا و حرام است.
 .2تعریف قرض و انواع آن
قرض به عنوان يکی از عقود در ابواب معامالت مطرح است .بسياری از فقها به دليل روشن
بودن تعريف قرض ،آن را تعريف نکردهاند .اما بعضی از فقها كوشيدهاند تعريف مشخصی
برای اين امر عرفی ارائه نمايند .قرض در لغت فارسی به معنای قطع كردن ،پاداش دادن ،وام
دادن و چيزی كه از كسی گيرند تا واپس دهند.

1

دربارۀ معنای قرض در مجمع البحرين آمده است« :القرض ما تعطيه غيرک ليقضيکه
واصله القطع فهو قطيعه من مالک باذنه علی ضمان مثله» قرض چيزی است كه به ديگری
میدهی تا مثل آن را به تو برگرداند .پس قرض مالی است كه مالک با رضايت ،آن را از مال

 .1معين ،فرهنگ معین ،ج ،0ص.0122
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خود جدا میكند و گيرنده بايد آن را در مدت مقرر بازپس بدهد.

1

تعريف عقد قرض از نظر اصطالح چنين است :پرداخت مال به شخصی به شرط

آنکه عوض آن بر ذمۀ قرض گيرنده باشد 0.به گونهای كه قرض كننده متعهد میشود كه خود

آن مال يا مثل 9و در صورت تعذر بهای آن 1را با احتساب ،قيمت يوم الرد بپردازد.

2

از ديدگاه اقتصاددانان میتوان قرض را به دو نوع عمدۀ قرضهای مصرفی (استهالكی)
و قرضهای توليدی و تجاری (انتاجی) تقسيم كرد:
 .1. 2بر اين اساس ،قرض مصرفی يا استهالكی قرضی است كه قرض كننده جهت
تأمين نيازهای مصرفی و برطرف ساختن آنها و تهيۀ مايحتاج زندگی قرض میكند .مانند
خانواری كه برای تهيۀ غذا قرض میگيرد .قرضهای مصرفی به سه دسته تقسيم میشوند:
الف .قرض درماندگان :به اين معنا كه كسی چيزی ندارد و يک مصرف ضروری دارد .ب.
قرض اميدواران :به اين معنا كه وام گيرنده آنقدر در استيصال نيست و در آينده میتواند وام
مصرف شدۀ خود را بپردازد .يعنی بالقوه میتواند خودش را اداره كند ولی بالفعل نمیتواند.
ج .قرض بستانکاران :مثل شخصی كه خودش طلبکار است و هيچ احتياجی هم ندارد.

برای اينکه طلبش را زودتر وصول كند از ديگری قرض میگيرد 1.در اين نوع قرض شخص
قرض گيرنده نيازی به آنچه كه قرض گرفته است ندارد اما چون طلبکار است ،از ديگری

 .1شعرانی ،تصحیح وافى ،ج ،0ص092؛ بخش فرهنگی جامعۀ مدرسين حوزۀ علميه قم ،پیشینۀ تاریخى ربا ،ربا در
قرآن و سنت ،انواع ربا و فرار از ربا ،ص.021
 .0شهيد ثانی ،الروضه البهیه فى شرح لمعۀ دمشقیه ،ترجمه علی شيروانی ،محمد مسعود عباسی ،ج ،1صص-11
.11
 .9امام خمينی ،توضیح المسائل ،ج ،0ص.021
 .1فيض ،مبادی فقه و اصول ،ص910؛ كرمی ،پورمند ،مبانى فقهى اقتصاد اسالمى ،صص 019و .009
 .2جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ص.299
 .1مطهری ،ربا ،بانک ،بیمه ،ص.11
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قرض می گيرد كه نشان دهد بدهکار است و جهت پرداخت بدهی خود نياز به مال دارد تا
بدهکارش طلب او را بپردازد.
 .2 .2قرض استنتاجی (توليدی-سرمايه گذاری) آن است كه شخصی قرض میكند
نه برای اينکه خود عين را صرف بکند ،بلکه میخواهد از آن استنتاج كند .پس میتوان آن را
قرض توليدكنندگان ناميد .در اين نوع قرض ،هدف افزايش سرمايه و سود بردن بيشتر است.

1

اين تقسيمبندی در مورد قرض را مصریها مطرح كردهاند اما در اينکه بين مسلمانان رواج
داشته است ،شکی نيست.
مستند آن روايتی از اسحاق بن عمار از ابی الحسن(ع) است« :سألته عن الرجل يکون
له علی رجل مال قرضا فيعطيه الشیء من ربحه مخافه ان يقطع ذلک عنه فيأخذ ماله من غير
ً
ان يکون شرط عليه قال :ال بأس به مالم يکن شرطا» .اسحاق بن عمار میگويد از
ابوالحسن دربارۀ مردی سؤال كردم كه مالی را به مرد ديگری قرض داده است و بدهکار
مقداری از سود مال را به وی میدهد ،از ترس اينکه مبادا مال خود را پس گيرد .بدون اين كه
در اين مورد شرطی شده باشد .آن حضرت فرمود :مادامی كه شرط نکرده باشند ،اشکالی
ندارد.
از اين حديث فهميده میشود كه بدهکار ،مال قرض شده را به عنوان سرمايه به كار
گرفته بود تا سودی كسب نمايد.

0

 .3مفهومشناسی ربا

ربا در لغت به معنای زيادت و افزايش و سود يا ربحی كه داين از مديون میستاند 1.ريشۀ
اصلی كلمۀ ربا كه در قرآن كريم نيز بکار رفتهّ ،
رب است .اعراب هنگامی كه چيزی زياد

 .1مطهری ،ربا ،بانک ،بیمه ،صص.19-11
 .0بخش فرهنگی جامعه مدرسين قم ،پیشینۀ تاریخى ربا ،ربا در قرآن و سنت ،انواع ربا و فرار از ربا  ،ص.011
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میشود و رشد میكند میگويند« :ربا الشی» به همين دليل زمانی كه مال افزون میگردد
گفته میشود« :ربا المال» همچنين به بلندی و برجستگیهايی كه روی زمين مشاهده
میشود « َربوه» میگويند 0.قرآن كريم در آيات  2سورۀ حج 011 ،بقره 11 ،رعد 12 ،حاقه،
 90نحل 22 ،مومنون و بقره آيات  012و  019و  012به كلمۀ ربا و مشتقات آن اشاره
نموده است.
ربا بهرهای تعيين شده برای پولی كه صاحب پول طبق قرارداد منعقد شده در زمانهای
مشخص شده از دريافت كننده وجه میگيرد و در اصطالح اقتصادی به معنای سودی است
كه ربا گيرنده از پول خود به صرف گذشت زمان و نه كار و يا عوض به دست آورد .به عبارت
ديگر ربا يعنی زيادی بر اصل مال بدون آنکه در مقابل آن كاری انجام شود و يا عوضی

پرداخت گردد 9.در اصطالح فقهی نوعی اضافه و افزايش است با شرايطی خاص كه يک
طرف قرارداد از ديگری دريافت میدارد 1.افرادی كه نوع اول ربای مصرفی را میپردازند
ً
معموال افرادی هستند كه ناچار به دريافت وام هستند و هيچ گونه بهبودی در درآمدهای آنان
بوجود نمیآيد.چون امکان بازپرداخت اصل يا اصل و سود آن در موعد مقرر برای آنان
ميسر نيست .به همين منوال بر بدهی آنان اضافه میشود .فردی كه اضافه را میپردازد كسی
جز رباخوار را كه بی رحمانه فقط به منافع خود میانديشند ،مقصر نمیداند از آن جهت كه

 .1معين ،فرهنگ معین ،ص1911؛ مشيری ،فرهنگ جامع فارسى ،ج ،9ص0212؛ دهخدا ،لغت نامه دهخدا،
ج ،01ص.091
 .0بخش فرهنگی جامعه مدرسين قم ،پیشینۀ تاریخى ربا ،ربا در قرآن و سنت ،انواع ربا و فرار از ربا ،ص.92
 .9عماره ،قاموس المصطلحات االقتصادیه فى الحضاره االسالمیه ،ص012؛ ابن منظور ،لسان العرب ،ص921؛
طريحی ،مجمع البحرین ،صص191-199؛ باقری ،فقه مدنى عقود تکمیلى (بیع–اجاره) ،ص021؛ شيخ االسالم،
راهنمای مذهب شافعى در قوانین احکام شرعیه و مسائل فروع فقهیه (بخش عبادات و معامالت) ،ص109؛
مديرشانه چی ،آیات االحکام ،ص.119
 .1جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ص901؛ كرمی ،مبانى فقهى اقتصاد اسالمى ،ص.21

 /122مبانى فقهى حقوق اسالمى ،سال نهم ،شماره هجدهم ،پاييز و زمستان 9315

رباخوار تحت هر شرايطی و به زور طلب خود را از قرض گيرنده میگيرد .زيرا قرض گيرنده
مبلغ اضافه را با رضايت نمیپردازد و اگر پرداخته نشود از او شکايت میشود.
رايجترين نوع ربايی كه در جوامع مختلف از گذشته تا حال ادامه دارد ربای قرضی
است .فرد برای تأمين نياز مالی خويش جهت امور مصرفی يا سرمايهگذاری از فرد ديگر
قرض میگيرد و در ضمن عقد قرض شرط میكنند كه هنگام بازپرداخت ،قرض را با زياده
برگرداند .پس تنها ركن آن ،شرط مقدار اضافی است .خواه اين اضافه از همان جنس باشد يا
جنس ديگر و يا خدمتی از خدمات باشد و خواه زياده را در آخر يا وسط يا اول يا به تدريج
بپردازد ،صرف زياده موجب تحقق ربای قرضی است.

1

در تعريف ديگری از ربای قرضی آمده است« :كل قرض يجر نفعا فهو ربا» يعنی هر

قرضی كه منفعتی را جلب كند ،ربا و حرام است 0.اما عموم مذكور به وسيلۀ روايات
تخصيص خورده و حکم حرمت فقط قرضی را كه در آن شرط زياده شده باشد را شامل
میشود .و در صورت عدم شرط برگرداندن اصل با زياده از باب احسان به قرض دهنده
است .همچنين لزومی ندارد منفعت از جنس همان چيزی باشد كه قرض داده شده است
بلکه هر آنچه را كه منفعت تلقی شود ،شامل میشود.

9

شافعيه ربا را سه قسم میداند :الف .ربا الفضل كه ربای قرضی نيز داخل آن است در
اين نوع ربا مدت منظور نشده است .ب .ربا النسيه مانند آنکه يک من گندم را به كسی
بفروشد در مقابل ،يک من و نيم تحويل بگيرد .ج .ربا اليد و آن معامله دو همجنس است
بدون تقابض و رد و بدل هر دو يا يکی از آنها در مجلس عقد 1.پس از نظر فقها اصل ربا در

باب قرض است.
 .1جعفری لنگرودی ،ترمینولوژی حقوق ،ص299؛ كرمی ،مبانى فقهى اقتصاد اسالمى ،ص.011
 .0بروجردی ،جامع احادیث الشیعه ،ج ،12ص.991
 .9عابدينی ،ربا در حالت تورم و سقوط پول ،ص.011
 .1شيخ االسالم ،راهنمای مذهب شافعى در قوانین احکام شرعیه و مسائل فروع فقهیه ،ص.109
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 .4ربا از دیدگاه اسالم
آياتی كه در قرآن مجيد داللت بر حرمت ربا میكند بيانگر آن است كه پيش از آن در ميان
اعراب جاهلی رباخواری مرسوم بوده و اسالم آن را حرام نموده است .از جمله میتوان به
آيات  012-019سورۀ بقره اشاره نمود كه ناظر به حرمت ربای قرضی است .خداوند در
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التظل ُمون».
ای كسانی كه ايمان آوردهايد از خدا بترسيد و آنچه از (مطالبات) ربا باقی مانده است
رها كنيد اگر براستی اهل ايمانيد پس اگر ترک ربا نکرديد آگاه باشيد كه خدای تعالی و
رسول او با شما پيکار خواهند كرد و اگر توبه كنيد سرمايههای شما از آن شماست نه ستم
میكنيد و نه بر شما ستم وارد میشود.
اين آيه از رباخواری به شديدترين وجه منع كرده است زيرا از ادامۀ رباخواری ،تعبير
به جنگ با خدا و رسول میكند .همچنين از اخذ ربا ،تعبير به ظلم شده است كه جمله «ال
ً
ً
1
تظلمون» آن را بيان میدارد و ظلم عقال قبيح و نقال حرام است.
با توجه به آيۀ فوق مشخص میگردد كه در همه جا و با همه كس حتی كافران بايد
مدار اصلی ،قسط و عدل باشد و اين اصل كلی پذيرفته شده و خدشهناپذير است و جزئياتی
كه از شرع میفهميم ،بايد با اين اصل كلی برابر باشد و يا دستكم ناسازگاری با آن نداشته
باشد.از آيات و روايات بر میآيد كه اساس اسالم و ديگر اديان آسمانی بر عدالت است و
اگر اسالم يا هر دين ديگری عدالت خواه و عدالت گستر نبود بايستۀ پيروی نخواهد بود.

0

 .1مديرشانه چی ،آیات االحکام ،صص111-10؛ بخش فرهنگی جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،پیشینۀ تاریخى
ربا ،ربا در قرآن و سنت ،انواع ربا و فرار از ربا ،ص ،02صص.121-21
 .0عابدينی ،ربا در حالت تورم و سقوط پول ،صص 11و .11
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عالوه بر آيۀ فوق ،آيۀ  111نساء و  192آل عمران نيز حرمت ربا را بيان كردهاند .قرآن
كريم بيان میدارد كه ربا حرام است و نهی در اين آيات ظهور در حرمت ربا دارد.
عالوه بر قرآن كريم روايات نيز بر حرمت ربا تأكيد دارند.از جمله میتوان به روايتی از
امام صادق(ع) اشاره كرد كه فرمودند كيفر يک درهم ربا بيش از كيفر هفتاد زنا در مسجد

الحرام با محارم است 1.در حديثی از امام رضا(ع) است كه میفرمايد :علت تحريم ربا از

بين رفتن خيرخواهی و افزايش روحيه سودجويی است و جاذبههای مادی آن عامل وحدت
را از بين میبرد.

0

همچنين عقل سليم نيز درآمد بدون زحمت را نفی میكند و تحت فشار قرار دادن
افراد را جهت بدست آوردن مال زياد منع میكند .پس آنچه كه از همۀ تعاليم آسمانی مفهوم
میشود آن است كه مطلق ربا حرام است .همچنين علت حرام بودن ربای قرضی اين است
كه افراد از كار معروف دست برندارند و قرض الحسنه بدهند ،زيرا اگر ربا حرام نباشد ،افراد
به اميد رباخواری ،قرض نمیدهند و مالهای خود را به اميد پيدا شدن ربا دهنده نگه
میدارند ،ولی وقتی بدانند در جامعه ربادهندهای نيست ،پولها به سوی قرض الحسنه
سرازير می شود ،پس علت حرام بودن ربا ،راكد نماندن پول و به جريان افتادن آن در قالب

قرض الحسنه است 9.در واقع دين ،عادالنه است نه اين كه عدل ،اصل دينی باشد ،همان
گونه كه دين عاقالنه است ،نه اين كه عقل ،دينی باشد و به بيان ديگر ما با عقل و مستقالت
عقلی نظير عدالت ،راهها و شرايع را میسنجيم و آن را كه عاقالنه و عادالنه است ،بر
میگزينيم.

1

 .1حر عاملی ،وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،19ص ،191ح.10
 .0همان ،ج ،10ص.102
 .9عابدينی ،ربا در حالت تورم و سقوط پول ،ص.102
 .1همان ،ص.87

بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا 129/

 .5استثنائات ربا
 .1. 5اولین استثناء :ربا میان زن و شوهر
شهيد اول در كتاب لمعه دمشقیه میفرمايد« :ال ربا بين الزوج و زوجه» به اين معنا كه بين

زن و شوهر ربا نيست 1.فقهای پيش از او مانند حلی 0و فقهای بعد از او مانند قمی 9و امام

خمينی 1نيز چنين نظر دادهاند .اما شيخ طوسی به اين مسأله اشاره ننموده است 2.و عالمه
حلی نيز ربا ميان آنها را مباح میداند.

1

بر اين اساس در كتاب وافى و شرایع آمده است :محمد عن احمد عن علی بن حديد
عن محمد بن اسحاق بن عمار :قال قلت البی الحسن(ع)« :ان سلسبيل منی مائه الف
ً
ً
ً
درهم علی ان تربحنی عشره آالف درهم فاقرضها تسعين الفا و ابيعها ثوبا او شيعا يقوم علی
بالف درهم بعشره آالف درهم قال البأس».

1

لحن حديث تقويت میكند كه سلسبيل زوجه يا فرزند راوی بوده است .زيرا كه
تصريح به اسم وی كرده است به طوری كه گويی امام او را میشناسد ،در حالی كه زنی بوده
است ،دليل آن ضمائر موجود در روايت است كه همگی مؤنث هستند .پس ربا در اين مورد
ً
2
حقيقتا نيست و صورتسازی برای رفع تشبيه ربا است.

 .1شهيد اول ،لمعۀ دمشقیه ،ترجمۀ علی شيروانی ،ج ،1ص.011
 .0حلی ،المختصر النافع فى فقه االمامیه ،ج ،0ص.102
 .9قمی ،جامع الشتات ،تصحيح روشنعلی شکاری ،حسين فريار ،محمد ابراهيم پيشنماز ،زير نظر ابوالقاسم
گرجی ،ج ،1ص.122
 .1امام خمينی ،تحریرالوسیله ،مترجم سيد محمدباقر موسوی همدانی ،ج 1و ج ،0ص.221
 .2طوسی ،النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،ج ،9ص.029
 .1حلی ،تبصره المتعلمین ،ترجمه علی محمدی ،ج ،1ص.100

 .1شعرانی ،تصحیح وافى ،ص.19
 .2مطهری ،ربا ،بانک ،بیمه ،ص.092
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در مرسله ،شيخ صدوق فرموده است محمد بن علی بن الحسين قال :قال
الصادق(ع)« :ال بين المرأه و بين زوجها ربا» بين زن و شوهرش ربا نيست.

1

عالوه بر روايات ،بر عدم حرمت ربا در مورد مذكور ادعای اجماع شده است.

0

 .1 .1 .5تحلیل
در اينکه عدم ربا شامل كدام نوع ازدواج میشود ،فقها به دو دسته تقسيم میشوند :گروه اول
فقهايی هستند كه ازدواج را به ازدواج دائمی منصرف ساختهاند .از فقهايی كه قائل به اين

نظر هستند میتوان عالمۀ حلی را نام برد 9.در مقابل گروه ديگری از فقها ازدواج را شامل هر
دو ازدواج موقت و دائم میدانند 1.شهيد ثانی با نظر شهيد اول در اين مورد موافق است.

2

پس هر دو نوع ازدواج را مشمول عدم ربا میدانند.
به نظر میرسد فقيهانی كه به اطالق لفظ ازدواج تمسک كردهاند و آن را شامل زن
موقت نيز دانستهاند با مسأله به گونۀ تعبدی برخورد كردهاند .پس اينان تنها بخاطر نص ،اين
گونه ربا را جايز میدانند .ولی فقيهانی كه آن را شامل زن موقت ندانستهاند و گفتهاند او در
ً
خانه شريک نيست و  ...احتماال توجهشان به يکی بودن جيبهاست و در واقع میخواهند
ً
بگويند بين زن و مرد واقعا ربا محقق نمیشود.
 .2. 5دومین استثناء :میان پدر و فرزند
دومين موردی كه از مسألۀ حرمت ربا استثناء شده است عدم وجود ربا ميان پدر و فرزند
 .1شيخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،9ص.012
 .0قمی ،جامع الشتات ،ص.122
 .9عالمه حلی ،تذکره الفقها ،ص.029
 .1شهيد اول ،لمعۀ دمشقیه ،ترجمۀ علی شيروانی ،ص.099
 .2شهيد ثانی ،الروضه البهیه فى شرح لمعۀ دمشقیه ،ترجمه علی شيروانی ،ص.911

بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا 122/

است .سيد مرتضی در كتاب االنتصار اين گونه میفرمايند كه :نظری كه منحصر به اماميه
است اين است كه بين فرزند و پدرش ربا نيست.

1

شهيد اول نيز بيان میدارد« :ال ربا بين الوالد و ولده» ميان پدر و فرزند ربا نيست.

0

فقيه قبل از وی حلی 9و فقهای بعد از او مانند قمی 1و امام خمينی 2با اين نظر موافق
شهيد ثانی ضمن بيان عدم ربا ميان پدر و فرزند بيان میدارد« :فيجوز كل منها اخذ
الفضل علی االصح» به اين معنا كه بنابر قول صحيحتر زيادی گرفتن برای هريک از آنها
يعنی پدر از فرزند و بالعکس جايز است 1.قبل از او نيز عالمه حلی در شرایع نيز قائل به

همين نظر بوده است 1.الزم به ذكر است عالمه حلی ربا در مورد مذكور را مباح میدانند
بنابر ديدگاه فوق ربای متقابل منعی ندارد.

2

اما بعضی از فقها اخذ ربا را فقط از برای پدر جايز میدانند نه پسر .يعنی برای پدر
جايز است كه چيزی را به پسر قرض بدهد با زيادتی همان چيز اما برای پسر زياده گرفتن

جايز نيست 9.از ديدگاه شيخ طوسی دليل عدم وجود ربا ميان پدر و فرزند اين است كه مال
فرزند در حکم مال پدر است 12.از سخن شيخ طوسی معلوم میشود كه او نيز تعبدی بودن
ربا بين پدر و فرزند را جايز میداند .زيرا به روايت «انت و مالک البيک» تمسک كرده
است.
 .1سيد مرتضی ،االنتصار ،ص.111
 .0شهيد اول ،لمعۀ دمشقیه ،ترجمۀ علی شيروانی ،ص.011
 .9حلی ،المختصر النافع فى فقه االمامیه ،ص.101
 .1قمی ،جامع الشتات ،صص.122-121
 .2امام خمينی ،تحریرالوسیله ،ج ،0ص.221
 .1شهيداول ،لمعۀ دمشقیه ،ترجمۀ علی شيروانی ،ج ،1ص.912
 .1حلی ،شرایع االسالم ،ترجمۀ ابوالقاسم ابن احمد يزدی ،به كوشش محمد تقی دانش پژوه ،ج ،1ص.120
 .2همو ،تبصره المتعلمین ،ترجمه علی محمدی ،ص.100
 .9قاروبی ،النضید فى شرح روضه الشهید ،ج ،10ص.11
 .12طوسی ،النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،ج ،0ص.029
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فقها نظر فوق را به مشهور نسبت دادهاند برخالف ابن جنيد كه جواز گرفتن ربا را فقط
مخصوص پدر كرده است .عالمه حلی بعد از بيان عدم ربا ميان پدر و فرزند و زوج و زوجه
نظر ابن جنيد را چنين بيان میكند« :ذهب اليه علمائنا غير ابن جنيد :فقال الربا بين الوالدو
ولده اذا كان للوالد الفضل» نظر ابن جنيد بر اين است كه زياده گرفتن را فقط در جانب پدر

مجاز میداند 1.ابن جنيد نيز فرزند را مال پدر میداند ،پس به پدر حق میدهد كه از پسرش
ربا بگيرد.
دليل مطلق جواز ربا ميان پدر و فرزند روايت محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن
الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع از ابی عبدالله قال

اميرالمؤمنين(ع)« :ليس بين الرجل و ولده ربا» 0پس ربا در اين صورت متقابل است.

ربا به فرزند نسبی و پدر اختصاص دارد و يا شامل فرزند نسبی و مادر و فرزند با
جدش ،هرچند جد پدری هم میشود؟ به نظر میرسد منحصر به پدر و فرزند نسبی بی
واسطه باشد .زيرا در مورد حکم جواز ربا به مورد يقينی بسنده میشود هر چند احتمال عدم
ربا در ميان فرزند با جد پدری وجود دارد .چون از نظر شرع به نوه نيز فرزند اطالق

میشود 9.ديدگاه فقها در مورد فوق تعبدی است .اما از ديدگاه عقل میتوان حکم عدم ربا
ميان پدر و فرزند را شامل مادر و فرزند نيز دانست .زيرا پدر و مادر در ميزان تأثير و محبت
در مورد فرزند يکسان هستند .به عبارت روشنتر اگر دليل ما روايات باشد ،استثناء منحصر
به پدر است .ولی اگر مالک وحدت جيب باشد ،شامل مادر نيز میشود.
همچنين روايتی از زراره در رابطه با مورد مذكور با اين سند وجود دارد :عن محمد بن
يحيی عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسی عن يس الضرير عن حريز عن زراره عن ابی

 .1اصفهانی ،مالذ االخیار فى فهم تهذیب االخبار ،ص.122
 .0شيخ صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ص.011
 .9شهيد ثانی ،الروضه البهیه فى شرح لمعۀ دمشقیه ،ترجمه علی شيروانی ،محمد مسعود عباسی ،ص.911

بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا 121/

جعفر(ع) قال« :ليس بين الرجل و ولده» اما در بين راو يان حديث ،حريز است كه او را هم
مدح و هم ذم كردهاند .اما ذم او را حمل بر تقيه كردهاند.

1

در ميان فقها مشهور آن است كه ربا ميان پدر و فرزند جايز است 0.عالوه برآن ذكر

والد و ولد جواز ربا را منحصر به پدر و فرزند نموده است.
 .3 .5سومین استثناء :میان مسلمان و کافر
در مورد استثناء مذكور عالمه حلی بيان میدارد« :الربا بين المسلم و اهل الحرب» ميان

مسلمان و كافر ربا ثابت نيست 9.بعد از عالمه فقهايی مانند شهيد اول 1و شهيد ثانی 2نيز به
اين نظر قائل هستند .منظور از كافر در اين مورد كافر حربی است و اخذ ربا يک طرفه
است .زيرا عالمه حلی میفرمايد« :فللمسلم اخذا الفضل» در صورتی كه زياده را مسلمان
بگيرد 1.از فقهای ديگری كه با اين نظر موافقند میتوان شهيد اول و ثانی و مرحوم قمی 1و

امام خمينی 2را نام برد .به مفهوم مخالف شرط میتوان فهميد كه اگر زياده را كافر بگيرد
حرام خواهد بود 9.در شرح مطلب فوق شهيد ثانی میفرمايد« :ال فرق بين الحربی و بين
المعاهد و غيره و ال بين كونه فی دار الحرب و االسالم» .در جواز ربا گرفتن مسلمان از كافر
حربی ميان معاهد و غير آن فرقی نيست و باز ميان كافر حربی كه در كشور اسالمی زندگی
 .1قمی ،جامع الشتات ،ج ،1ص.122
 .0همان ،ص.121
 .9حلی ،قواعد االحکام فى معرفه الحالل و الحرام ،ج ،0ص.19
 .1شهيد اول ،لمعۀ دمشقیه ،ترجمۀ علی شيروانی ،ص.011
 .2شهيد ثانی ،الروضه البهیه فى شرح لمعۀ دمشقیه ،ج ،1ص.911
 .1عالمه حلی ،قواعد االحکام فى معرفه الحالل و الحرام ،ص.19
 .1قمی ،جامع الشتات ،صص.122 ،1
 .2امام خمينی ،تحریرالوسیله ،ج ،0ص.221
 .9شهيدثانی ،الروضه البهیه فى شرح لمعۀ دمشقیه ،ص.91
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میكند و آنکه در كشور كفر زندگی میكند ،تفاوتی نيست .شهيد اين نظر را به مشهور

نسبت داده است 1.اما در مورد ربا ميان كافر ذمی و مسلمان نظر فقها اين است كه حرمت
ربا ثابت است .زيرا عالمه حلی میفرمايد« :يثبت بين المسلم و الذمی علی رأی» 0از

فقهايی كه با نظر وی موافقند میتوان شهيد اول 9و شهيد ثانی 1و از فقهای معاصر امام

خمينی 2را میتوان نام برد .دليل حرمت ربا دادن به ذمی ،عمومات نهی از منکر ،عمومات و
ادلۀ حرمت ربا و محترم بودن اموال اهل ذمه میباشد.
در مقابل گروهی مخالفت كردهاند و میگويند :بين ذمی و مسلمان ربا حرام نيست.

دليل آنها روايتی است كه كافر ذمی را استثناء كرده است 1.از فقهای ديگری كه با اين نظر

موافقند میتوان :شيخ طوسی در كتاب النهایه 1و ابن ادريس در سرائر 2و محقق حلی 9را نام
برد.
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد ،عن الخشاب عن ابن بقاح(رياح) عن معاذ بن
ثابت عن عمر و بن جميع قال رسول الله(ص)« :ليس بيننا و بين اهل حربنا ربا نأخذمنهم
الف درهم بدرهم نأخذ منهم و ال نعطيهم» .مرحوم كلينی به سند مذكور از عمر بن جميع
از امام صادق(ع) روايت میكند كه پيامبر(ص) فرمودند :بين ما و اهل حرب ،ربا نيست .از

 .1همان ،صص.910-911
 .0حلی ،المختصر النافع فى فقه االمامیه ،ص19؛ عالمه حلی ،تلخیص المرام فى معرفت االحکام ،ص.121
 .9شهيد اول ،لمعۀ دمشقیه ،ص.011
 .1شهيد ثانی ،مسالک االفهام ،ج ،9ص.902

 .2امام خمينی ،تحریر الوسیله ،ص.299
 .1شيخ مفيد ،المقنعه ،ص.101
 .1طوسی ،النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،ج ،0ص .012
 .2ابن ادريس ،السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی ،ج ،0ص.020
 .9حلی ،شرایع االسالم ،ج ،1ص120؛ همو ،المختصر النافع فى فقه االمامیه ،ص .102
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آنها در برابر يک درهم ،هزار درهم میگيريم ولی به آنها ربا نمیدهيم 1.شيخ نيز مانند اين
روايت را نقل كرده است.

0

احمد بن محمد بن عيسی عن ياسين الضرير عن حريز عن زراره عن محمد بن مسلم
عن ابی جعفر(ع)« :فقلت والمشركون بينی و بينهم ربا؟ قال نعم قال :قلت فانهم مماليک،
فقال انک لست تملکهم ،انما تملکهم مع غيرک انت و غيرک فيهم سواء» 9زراره روايت

می كند از امام پرسيدم آيا بين من و مشركان ربا وجود دارد؟ حضرت فرمود :بله گفتم ايشان
مماليک میباشند حضرت فرمود :تو تنها مالک ايشان نيستی تو به همراه غير خودت مالک
آنها میباشی مالکيت تو با ديگران يکسان است.
صاحب وسايل بعد از نقل اين روايت میگويد« :هذا مخصوص بالذمی لما مر أو
محمول علی الکراهه» .اختالف دو روايت كه يکی تجويز و ديگری كراهت را بيان میكند،
حمل يکی بر كافر حربی و ديگری بر ذمی يا حمل يکی بر جواز و ديگری بر كراهت رفع
میكند و هر دو حمل ،خالف ظاهر است .اظهر آن است كه ربا از كفار برای حکومت
مسلمين جايز است ولی برای افراد جايز نيست زيرا آنچه حکومت مسلمين میگيرد عايد
ً
به همه مسلمانان است و از قبيل استنقاذ است و اين معنی با ظاهر روايت كامال سازگار
است.

1

طبق اين روايت بين مسلمان و كافر ذمی حرمت ربا ثابت است .اما شيخ آن را چنين
توجيه میكند :اين حرمت اختصاص به اهل ذمه دارد زيرا اهل ذمه جزيه میپردازند و ملزم
به شرايط ذمه با مسلمان هستند .پس بين ما و آنها ربا جايز نيست .اما اگر ثابت شود كه از
اهل حرب هستند گرفتن ربا حق مسلمانان است زيرا مال كافران حربی محترم نيست.
 .1كلينی ،الفروع من الکافى ،ج2؛ کتاب المعیشه ،ص ،111ح .0
 .0صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،9ص.011
 .9طوسی ،النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،ص.11
 .1مطهری ،ربا ،بانک ،بیمه ،صص.002 -001
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شيخ طوسی در كتاب استبصار میفرمايد« :و انما و ردت الرخصه فيما تضمنه الخبر
االول (عمر بن جميع) من انا نأخذ منهم اال كثر و نعطيهم اال قل و ال نأخذ االقل و نعطهم
االكثر» .در اينجا اجازهای وارد شده است كه خبر اول عمربن جميع متضمن آن است كه از
كافر حربی اكثر میگيريم و اقل میدهيم اما اقل نمیگيريم و اكثر بدهيم.

1

 .6بررسی سند احادیث استثنائات
آنچه موجب اعتماد به حديث میشود وجود سند معتبر است .اما رواياتی كه مشهور فقها به
اول ربا ميان زن
آن استناد كردهاند ،از جهت سند دچار آسيب میباشند .زيرا در سند حديث ِ

و شوهر ،علی بن حديد است كه شيخ او را سخت تضعيف نموده است و میگويد« :و علی
ً
بن حديد مضعف جدا ال يعول علی ما انفرد بنقله» 0.ابن اسحاق نيز در اين روايت مورد

تأئيد نيست .همچنين در مورد او گفته شده است كه واقفی است و موثق نيست.

9

هم چنين در سند روايت ربا ميان پدر و فرزند و مسلمان و كافر علی بن بقاح وجود
دارد كه هيچگونه توثيقی دربارۀ او ديده نشده است و فرد موثقی نيست.

1

همچنين عمرو بن جميع كه در سند روايات مورد استناد ديده میشود را ،نجاشی 2و

شيخ طوسی 1تضعيف كردهاند وی از جهت مذهب نيز دارای مشکل بوده و بر مذهب اهل
بيت(ع) نبوده است 1.همچنين در سند روايات يس الضرير ّزيات بصری قرار دارد كه مورد

 .1طوسی ،النهایه فى مجرد الفقه و الفتاوی ،ج ،9ص .11
 .0به نقل از خالصه االقوال1110 ،ق ،ص .911
 .9االسکندری ،فقه الحیل الشرعیه ،ص .120
 .1خويی ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ج ،2صص19-10و ج ،19ص.20
 .2نجاشی ،رجال الکشى ،محقق سيد موسی شبيری زنجانی ،ج ،0ص.199
 .1شيخ طوسی ،الفهرست ،تصحيح و تعليق بحرالعلوم ،صص.011 ،020
 .1قربانی الهيجی ،علم حدیث و نقش آن در شناخت در تهذیب نفس ،صص.011-011
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وثوق نيست 1.ضعف سند روايات مورد استناد در استثنائات ربا حقيقتی است كه فقها به آن
اذعان دارند ،هر چند سعی كردهاند تا با تمسک به شهرت عملی كه بعضی از اصوليين
معتقدند میتواند جابر ضعف سند حديث باشد ،بر ضعف احاديث پوشش بگذارند.
 .7پیشینۀ استثنائات ربا
با بررسی زوايای فقه شيعه در مسألۀ ربا اين واقعيت آشکار میشود كه از حرمت ربا چهار
مورد خارج گرديده است و اين مسألهای مشهور ميان فقها است .هر چند در ميان نظرات
فقها در ذكر موارد خارج شده از بحث حرمت ربا اختالفاتی وجود دارد ،اما قدر متيقن
استثنائات ربا.1 :ميان والد و ولد .0ميان زن و شوهر .9ميان مسلمان و كافر حربی .1ميان
عبد و صاحب میباشند.
اتفاق نظر فقها در موارد مذكورمسلم نيست زيرا ،گاه نظرات مخالف در بعضی موارد
نيز ديده میشود .به عنوان نمونه میتوان از مخالفت ابن جنيد اسکافی دربارۀ ربا ميان والد و
ولد اشاره كرد كه با مشهور به مخالفت برخاسته و عدم وجود ربا ميان پدر و فرزند را
مختص به ربا گرفتن پدر دانسته و گرفتن ربا را برای پدر جايز میداند.

0

اما از نظر ديگر فقيهان در اين استثنائات ،اخذ ربا در سه مورد ديگر متقابل است ،اما
در مورد ربای ميان مسلمان و كافر ،اخذ ربا فقط برای مسلمان جايز است.

9

با وجود اختالف نظر ميان فقها در اخذ ربای متقابل يا يک طرفی به نظر میرسد همه
ً
فقها اجماال به خروج اين موارد از حرمت ربا ،اتفاق نظر دارند .همچنين قانون مجازات

 .1خوئی ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ج ،01ص.10
 .0حلی ،تذکره الفقها ،قم ،موسسه آل البيت(ع)1102 ،ق ،ص11؛ اصفهانی ،مجلسی دوم ،مالذ االخیار فى فهم
تهذیب االخبار ،ج ،12ص.122
 .9نجفی ،جواهر الکالم فى شرایع االسالم ،ج ،09ص.919
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اسالمی سال  1990در تبصرۀ  9مادۀ  292سه مورد را ذكر نموده است ،هر چند مادۀ
قانونی از جهاتی دارای ابهام است.
 .8تخصیص در آیۀ حرمت ربا یا تخصص
قرآن كريم در آيات متعدد به شدت با مسألۀ ربا برخورد كرده و اخذ آن را جزء گناهان كبيره
و مساوی با جنگ با خدا و رسول خدا برشمرده است .اينگونه برخورد قرآن با اين شدت و
ً
َ
ِحدت طبيعتا نمیتواند تخصيص خورده باشد .زيرا اگر مسألهای ظلم ،بد و زشت است
برای همه بد است .پس چگونه ممکن است مسألهای ظلم و زشت باشد اما برای فرد يا
افرادی روا گردد و زشتی وجود نداشته باشد؟ از اين رو سؤالی كه در اينجا مطرح میشود
اين است كه آنچه به عنوان استثنائات ربا در روايات منقول از ائمۀ معصومين آمده است ،آيا
ً
موجب تخصيص يک امر عقلی میشود يا اينکه موارد مذكور از آيات حرمت ربا تخصصا
خارج است؟ نظرات در تخصيص يا تخصص در آيات ربا متفاوت است .ضمن بيان نظرات
ً
ثابت خواهيم كه آنچه از حرمت ربا استثناء شده است تخصصا خارج است.
 .9بیان دیدگاهها در تخصیص یا تخصص در آیات ربا
در مورد نحوۀ خروج استثنائات ربا از حکم حرمت ديدگاههای متفاوتی وجود دارد :سيد
مرتضی ضمن بيان روايات موارد عدم ربا میفرمايد« :معنای رواياتی كه با «ال ربا» يا «ليس
ربا» شروع شده است آن است كه بين اين افراد ربا واقع نشود يعنی از يکديگر ربا
نمیگيرند» 1.محقق اردبيلی تخصيص نخوردن قرآن را به شيوۀ ديگری بيان میدارد و آن
اين است كه روايات استثنائات همه ضعيف هستند و صالحيت تخصيص عمومات قرآن را
ندارند .همچنين آيات قرآن ،ربا را به طور مطلق و عموم رد میكند و آنچه را قرآن تأييد
میكند حرمت ربا است ،چه فرقی میكند بين زن و شوهر باشد يا كسان ديگر؟ بسيار
 .1سيدمرتضی ،االنتصار ،ص.111
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ديگری از فقها مانند محقق سبزواری در كتاب ذخیره اين مسأله را نپذيرفته است ،از
منتقدين ،عالوه بر سيد مرتضی ،ابن جنيد است كه به اين مسأله اشکال كرده و میگويد:
«ما بايد به عموم قرآن كه میفرمايد" :ال تأكلوا الربا" تمسک كنيم .دليل فقهايی كه اين
استثنائات را نپذيرفتهاند اين است كه روايات دال بر عدم حرمت ربا ميان چهار گروه مذكور

ضعيف است و خبر ضعيف توان تخصيص عام قرآنی را ندارد 1.حرمت ربا با حفظ عنوان

قابل تخصيص نيست .زيرا ربا ،ظلم و كفر و اعالم جنگ با خدا و رسول است و مايه نفرين
و لعنت خدا و فرشتگان است كه از منکرات محسوب میشود .همچنين دارای قبح عقلی
است و تقبيحات عقلی قابل تخصيص نيستند .هرگز نمیشود با مختصر تغيير در عنوان ،با
حفظ ماهيت ،قبح و حرمت آنچه كه مايۀ فساد اقتصادی جامعه است را ناديده گرفت.

0

رواياتی دال بر عدم ربا ميان پدر و فرزند ،شوهر و همسر و خانواده وجود دارد .من
جمله قال اميرالمؤمنين(ع)« :ليس بين الرجل و ولده ربا» ،روايت امام باقر(ع) كه فرمودند:
« ليس بين الرجل و ولد و بينه و بين عبده و ال بينه و بين اهله ربا انما الربا فيما بينک و بين ما
عقد قرض كه سود بر آن اضافه
التملک» .يعنی ربا در صورتی تحقق میيابد كه طرف مورد ِ

میشود ،يا سود از آن برداشت میشود-در اختيار و تصرف تو نباشد به عبارت ديگر ربا در
ً
ميان بيگانگان است .در زندگی خانوادگی ،مخصوصا در گذشته ،هر چه داشتند در اختيار
همه بوده و همگی در زندگی جمعی شركت داشتهاند .از اين رو سودی كه به يکی از افراد
خانواده داده میشد ،يا از او گرفته میشد ،از محيط خانوادگی بيرون نمیرفت ،بلکه عايد
همگی می گردد و در حقيقت در اختيار همه بود و از اين كيسه به آن كيسه يا از اين جيب به
جيب ديگر انتقال میيابد .تعبير «ما» در روايت« ،ما» موصوله است كه مقصود طرف
قرض است .لذا اين يک تعليل عام برای هر سه مورد استثناء است و همين تعليل موارد
ً
ً
استثنای ياد شده را تخصصا از حرمت ربا خارج میسازد نه تخصيصا .زيرا ربا در صورتی
 .1موسوی بجنوردی ،صص.09-02
 .0معرفت« ،ربا از گناهان كبيره و استثناء ناپذير است» ،فصلنامه مفید ،ش 1922 ،19ش ،ص.12
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است كه اين سود را ديگری ببرد و از حيطۀ تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامی مفاسد

ربا بر همين نوع ربا بار است نه ربای مورد استناد 1.در علم اصول نيز با توجه به مسألۀ
حکومت نيز میتوان چنين گفت :اگر حکم حرمت ربا نباشد« ،الربا بين الوالد و الولد» لغو
است و ناظر به هيچ حکمی نيست و از آن حکم شرعی نيز استفاده نمیشود .چون حکم و
قاعدهای در مورد ربا ثابت نشده تا كسی بخواهد با «الربا بين الوالد و الولد» آن را نفی كند.
منظور از اين جمله تضييق معنای لغوی ربا هم نيست ،كه بگوييم بين پدر و فرزند ربای
لغوی وجود ندارد تا نتيجۀ اين نفی ،تضييق مفهومی آن باشد .پس میخواهد بگويد ربای
بين پدر و فرزند را ،شرع ربا نمیداند مثل اينکه كثيرالشک را شاک نمیداند.
شهيد مطهری بعد از آنکه ربا را ظلم و تجاوز به حقوق ديگران میدانند و در رابطه با
ً
اينکه بين زوج و زوجه و بين والد و ولد ربا مانعی ندارد و مخصوصا پدر از پسر میتواند
ربا بگيرد ،بيان میفرمايد :احکام عقلی قابل تخصيص نيست و نمیشود گفت ظلم هيچ
كجا جايز نيست ولی در يک جا جايز است .پس اگر چيزی در يکجا جايز شد ،معلوم
میشود كه ظلم نيست ،نه اينکه با وجود ظلم بودنش ،جايز است .چون نمیتواند هم ظلم
باشد و هم جايز باشد .پس چطور است كه ميان والد و ولد يا زوج و زوجه ربا جايز است و
اين ربا ظلم نيست؟ پاسخ روشن است ،زيرا حرمت ربا به تعبير امروز برای اين است كه
فاصلۀ طبقاتی ايجاد نشود و منشأ اجحاف به ديگری نشود .دو نفر بيگانه حتی دو نفر مانند
برادر كه حساب زندگیشان از يکديگر جداست اگر از يکديگر ربا بگيرند ،منجر به بدبختی
يکی و خوشبختی ديگری میشود .ولی با توجه به اينکه ميان پدر و پسر يک رابطۀ عاطفی
ً
بسيار قوی وجود دارد و اينکه معموال پدر زودتر از پسر میميرد و ثروت او ميان فرزندان
تقسيم میشود مثل اين است كه از يک جيبش در میآورد و به جيب ديگرش میگذارد ،پس
فلسفۀ ربا در اينجا وجود ندارد .همچنين زوج و زوجهای كه زندگی مشترک دارند و آنچه
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دارند برای يکديگر خرج میكنند ربا گرفتن از يک جيب به جيب ديگر رفتن است 1.اين
همان خروج تخصصی است كه بيان كرديم .پس اين با آنچه در صدد اثبات آن بوديم يعنی
خروج به نحو تخصص در موارد استثناء شده مطابقت دارد.
 .11تحلیل خروج از حرمت ربا
براساس آنچه كه از روايات و نظرات فقها در استثنائات ربای قرضی بيان شد میتوان گفت
كه آنچه از ربا استثناء شده است ،بيشتر در حوزه خانوادگی است و در ميان افراد خانواده
چيزی با زور گرفته نمیشود .بلکه آنچه كه به صورت زياده داده میشود با ميل و رضايت
است در مورد كافر حربی هم بايد گفت میتوان در مواردی حتی باالتر از مال ،نظير جان او
را هم به زور میتوان گرفت .يعنی چون مالکيت او اعتبار ندارد ،به هر راهی كه بتوانيم مال را
از چنگ او خارج كنيم ،خارج میكنيم.
همچنين پدر و فرزند ،زن و شوهر ،جيبشان يکی است و هرگاه يکی از ديگری زياده
بگيرد خروج از اين جيب و وارد شدن به آن جيب خواهد بود و درآمد از يک محيط
مشخص بيرون نمیرود .پس مشخص میشود كه ربای حرام جايی است كه اموال افراد از
يکديگر جدا باشد و هيچ وجه اشتراكی با يکديگر نداشته باشند .همچنين در صورتی كه به
يکديگر قرض دهند ،زياده را به زور و با فشار از قرض گيرنده بگيرند.
 .11نتیجه
ً
از جمله محرمات كه قرآن و منابع روايی صراحتا حرمت آن را بيان نموده است ،ربا و
رباخواری است كه تعاليم اسالم آن را ظلم میداند و ظلم هرگز استثناپذير نبوده و قابل
تخصيص نيست .زيرا در زبان شرع به گونهای مطرح شده كه حرمت و قبح ذاتی آن را
ً
میرساند ،عملی كه نقال حرام و عقال قبيح است ،از نظر فقه تخصيص بردار نيست ،بلکه
 .1مطهری ،فقه و حقوق(مجموعه آثار) ،ج ،02ص.901
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فراگير بودن آن برای هميشه محفوظ است .با دقت در متون روايات ذكر شده روشن میگردد
مواردی كه از مسألۀ حرمت ربا استثنا گرديده يا سندش ضعيف است يا در اساس ربا
نيست ،بلکه صورت ربا را دارد و به اصطالح از باب ّ
تخصص خارج است نه به گونۀ
تخصيص .چون زياده از يک حيطۀ مشخص خارج نمیشود .به عبارت ديگر ربا كه تنها
گناهی است كه با اعالم جنگ با خدا و رسول ،برابر است ،نمیتواند در پارهای موارد روا
گردد .از اين رو مواردی را كه فقها تحت عنوان استثناهای ربا مطرح میكنند با حفظ ماهيت
واقعی ربوی بودن آن و دارا بودن بار منفی كه همان مفسده اجتماعی و اقتصادی و قبح عقلی
آن است در خور پذيرش نيست.
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