بررسی مشروعیت حیلههای شرعی در ربای معاملی
با رویکردی بر نظر امام خمینی

(س)

طاهر علي محمدي

چکیده :حیله شرعی عبارت است از راهچاره گريز از مخالفت با قااون

حماا الزامای

شرع مقدس ،عبنر از تنگناهای آ يا جلنگیری از تحقق يک حما الزامای .غالباا هاد
کساوی که از اين راههاا اساافا ه مایکنناد ،رارار از ارتماار حاران وااات از موایقه
تنگناهای شرعی است .ر اينمه آيا به کارگیری حیله شارعی جاايز اسات ياا یار،

ر

صنرت جناز ،چه ونع حیلههايی مااز میباشد ،ا ااف ورار جان ار  .از مهااتارين
منار کاربر آ  ،اسافا ه از حیله ر بار ربا مایباشاد کاه باه

گنواه رباای م ااملی

قرضی رخ مای هاد .ر ايان ژاه هض ضابن بررسای کااربر حیلاه ر رباای م ااملی باا
ر يمر ی به ورر امان بینی ،مشر عیت آ ر شده است.
کلیدواژهها :حیله شرعی ،ربای م املی ،مشر عیت ،تحريا ،امان بینی

طرح مسأله
يهگی يک وران حقنقی قاونوی جامع ،اوسااان هبااهنگی ر وای آ اسات باه گنواهای کاه
عاری از هر ونع تناقض توا بین احمان قناوین از يک سن اهدا

مقاصد از سانی يگار

باشد وران حقنقی اسفن که به شمل صحیح جهاوشبنل ،رابطه رر باا ان
میکند ،برای رسید به هد

مقصن  ،ارز

ادايض را تنرایا

بر هبگنوی با عاالا تمانين کاه بايسااة آ اسات،

ویازمند برقراری سازگاری کامل بین اجزای ن است .ر قرآ به اين حقیقت اشااره شاده ،آوااا

.اساا يار اوشگاه ايفن
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که ررمن ه است « :أَرَف يَاَدَبَّرُ َ الْقُرْآ َ َ لَنْ کا َ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَنَجَدُ ا ریهِ ا

ْاِفرا کَثیرا» (وساء)22:

«آيا ر [م اوى] قارآ وباى اوديشاند اگار از جاواي غیار ادا بان قط اا ر آ ا ااف

بسایاری

میياراند».
يمی از احمامی که مبمن است بر ی واظرا بیر وی ر مقان مناقشه از وران حقنقی اسافن باه
آ اسانا جنيند از اين طريق کارآمدی رقه احمان شرعی را زير سؤال ببرود

ر وایاه الاازان

ر وی اررا واآگاه به مباوی رلسفة رقه را وسبت به آ مازلزل سازود ،ژديادة حیلاه شارعی اسات.
مهاترين سببی که بحث حیله های شرعی را به يمی از منضنعات چالض براوگیز تباديل مایکناد،
احابال واسازگاری میا اهدا

مقاصد شري ت از يک سن راههاای گرياز از احماان رقهای باه

سیله حیلههای شرعی از سنی يگر است .بنابراين ویاز است که با تبیین رست مسأله به ررع شبهة
واسازگاری ر وی رقه ژر ا اه سیبای منساا وران حقنقی اسفن را ر مَنرر مَرآی ارارا قارار
هیا.
ر اين ژه هض اين مسأله از منرر رقه امامیه

ر محد ه ربای م املی منر کناد کاا قارار

میگیر  .هبچنین ورر امان بینی ر اين منر بیا میگر  .تفش بر اين است که اثبات گر
وران حقنقی اسفن ضبن رقدا تناقض تناری ا لی ،ماأثر از يک ر ح هد

کلای اسات کاه

هبة احمان آ را به ها ژینود میزود .از آ جايی که ت دا ی از اين حیلهها ر ربای م ااملی قابال
اسافا ه اود ،ابادا آ را به ا اصار ت ريف کر ه سپس با ذکر وبنوههايی از اين حیلاههاا باه وقاد
بررسی آرای ارائه شده رباره آوها ناهیا ژر ا ت.
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

ربای معاملی
به زيا ی ر يمی از

کاالی هبانس يا م املهای که مشابل بر زيا ی باشد ،ر صانرت تحقاق

شرايط آ  ،ربای م املی گنيناد (طباطباايی ياز ی  4 4ج  .)4 :ر ايان وانع م املاه ،ياک کااال را باا
کااليی که مشابه هبانس آ است ،هبراه با زيا ی حقیقی عینی ماوند يک کیلن بارو باا
کیلن از آ  ،يا زيا ی حمبی ماوند رر ش وقدی يک کیلن بارو باا ياک کیلان از آ باه صانرت
وسیه ،م امله میکنند (عفمه حلای  11 : 4بحراوای  411ج  2 4 : 3اماان بینای  133ج  .)4 3 :2ر
تحقق اين ونع ربا

چیز شرط است :الف)

کاالی منر م امله اتّحاا ر جانس اشااه باشاند

(ابن ا ريس  4 1ج 211 :2محقق حلّای  412ج 13 :2شاهید ا ل  4 3ج ،231 :1وافای  414ج )116 :21مثال

111
ز يا ژیباوه منر م امله قرار

میگیرواد (شایخ طنسای  123ج 22 :2ابان ا رياس  4 1ج  211 :2محقّاق

مقاله

اينمه گندن با گندن يا برو با برو م ا ضه شن  .ر)

کاالی مبا له شده از اجناسی باشند که به

حلّی  412ج  13 :2وافی  414ج  .)112 : 21اما اينمه آيا ر کاالهای شبر وی ها ربای م املی جاری
است يا یر ،میا رقیها ا اف

جن ار  .به عقیده مشهنر چناین ویسات تنهاا کراهات ار

(شهید ا ل  4 3ج  234 :1شهید ثاوی  4141ج.)413 :1

برای رهايی از اين ونع ربا ،راه هاای مخالفای ارائاه شاده اسات کاه ر ايان قسابت از بحاث،
مهاترين آوها را ذکر کر ه به وقد میکشاویا:
راه اول :ضمیمه کردن غیر جنس به طرف ناقص یا به دو طرف
مر
طر

ترين راه ررار از ربای م املی اين است که کااليی از جنس يگر به طر
ضبیبه شن تا بدين سیله از عننا «بیع

کاتر ياا هار

جنس ماباثل هبراه با زيا ی» اارج گار  .باه

عننا مثال ژن کیلن برو مرغنر به هبراه يک کیلن گندن ،با ه کیلن برو وامرغنر م امله شن
مثال ا ل مقدار زيا ی ر مقابل غیرجنس ن
قرار می گیر

باقی آ ها ر برابر مقدار مسا ی از هبا جنس

ر مثال ن هر کدان از ثبن مثبن ر برابر غیرجنس ان قارار ناهاد گررات

((عفمه حلّای  4 4ج 2 : 1محقاق حلّای  412ج  4 :2محقاق کرکای  4 4ج 231 :4شاهید ثااوی  4 1ج:1
 )1 3هر چند چنین مقابلهای قصد وشده باشد (شهید ثاوی  4 1ج 44 :1حسینی عاملی بیتا ج 122 :4وافی

 414ج  ،13 -132 :21طباطبايی يز ی  4 4ج 44 :ا  .)41بر ر ايی اين وانع حیلاه کاه باه عقیاده رقهاای
امامیه صحیح

مباح است (شیخ طنسی  413ج  6 :1ابن زهره  221 : 4 3عفمه حلی  4 1ج  62 :2شهید

ا ل  4 3ج  )232 :1اليلی ارائه شده که عبارتند از:
) اجباع که از سنی عدّهای از رقها ا

ّعا شاده اسات (شایخ طنسای  413ج  6 :1ابان زهاره : 4 3

 221بحراوی  411ج  266 : 3طباطبايی يز ی  4 4ج  .)41 :الباه چنین اجباعاتی به لیل مدرکی بان
حات ویساند.
 .برای مطال ه بیشار ر.ك :شهید ثاوی  4 1ج  413 :1بحراوای  411ج  261 ،262 : 3حساینی عااملی بایتاا ج :4
 12 -122طباطبايی  4 2وافی  414ج  13 -132 :21طباطبايی ياز ی  4 4ج 44 :اا 41سابز اری  4 1ج

( س)

.)122 : 3

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

هبا گنوه که مااز است يک رها يک ينار ر برابر

رها

يناار م ا ضاه شان  .ر
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 )2اصل (ابن زهره  221 : 4 3حساینی عااملی بایتاا ج  122 :4طباطباايی  4 2ج  413 :2وافای  414ج :21

132ا  .)13که ر ايناا مقصن  ،اصل صحت ر عقن اسات باه ايان م ناا کاه هار گااه ر عقادی
احابال صحّت ا ه شن  ،حبل بر آ

ناهد شد (عفمه حلّی  4 4ج  ) 22 : 1ر اينااا ویاز احاباال

ار که ر برابر يک جنس ،مقدار مسا ی از هبا جنس قرار گیر
هبانس اقع شن  ،اگر چه چند برابر آ باشد.

باقیباوده آ

ر مقابال غیار

ر اين صانرت رباا تحقاق ژیادا وبایکناد (مقادس

ار بیلی  411ج .)423 :2

به ورر می رسد با جن اليل ررا اوی که ر حرمت ربا گارران زياا ی ار شاده اسات ،چناین
اصلی راهگشا وباشد حما به جناز صحت ريارت زيا ی از طريق حیلة يا شده ویااز باه ر
وصّ اص ار .
 )1عبنمات ا لّة جناز ا اصاص ا لّه تحريا به حما تبا ر سیاق باه غیار مفار م مساأله
(حسینی عاملی بیتا ج  122 :4طباطبايی  4 2ج  413 :2وافی  414ج 132 :21ا  )13زيرا از يک سن م املاه
اللهَالَبََيَعَ»َ(بقره )231 :دا ود
مذکنر يک ونع بیع تاارت است که عبنن ا لّة جناز مثل« :اَحَلََ َ
ا

ساد را حفل کر

کمَ»َ(وساء )23 :مگر آومه ا
ارةًَعَنََتَراضََمَنَ هَ
«اَّلََََنََتَ هَکونََتَ َ

سادی

با تراضی يمديگر ،از شبا [اواان گرراه] باشاد آ را ر برگررااه حماا باه اباحاهاش مایکناد
ر ج آ از تحت اين عبنمات ویاز به مخصّص ار (شیخ طنسی  123ج 62 :1ا  .)6از سانی يگار
اليل حرمت ربا وبی تناوند وسبت به اين منر  ،وقض مخصّص را باازی کنناد زيارا چناوماه گفااه
شده ،ربا ر جايی است که

کاالی هبانس(ژیباوهای يا ز شدوی) باا هاا م املاه شانود ،ر

حالی که ررم ما اين گنوه ویست از آ جهات کاه مرکاي از

جانس ،ياک جانس محسانر
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وخناهد شد (مقدس ار بیلی  411ج .)423 :2

اشمالی که مانجه اين اسادالل می شن  ،اين است که عبنمات ا لّه زماوی ايان وانع م املاه را
ر بر می گیرود که حقیقاا اقع شن

به شمل صانری ظااهری رخ ودهاد .ر شان اسات کاه

تحقق بیع م املة اق ی ،مبانی بر اين ناهد بن که بايع مشاری قصد جادّی اشااه باشاند ،ر
حالی که چنین ویست زيرا مقصن اصلی آوها اواان م امله ربنی ،ضاّ ضبیبه

ريد رار ش

آ  ،صنری غیر جدّی است .بنابراين بر اساس قاعدة « جنر تب یت عقد از قصد» ،ياا باه شامل
بیع ربنی اقع می شن يا هیچ چیز ناه تحات عنانا رباا

اناه بیاع ،اتفااق وبایارااد

ر هار

صنرت ،م امله باطل ناهد بن  .از اين ر ی بر ی رقها ،قانع حقیقای چناین م املاهای را بسایار

111
بر اسادالل مذکنر ار است ،از واحیه کبرای قویه ویست .به اين م نا که شبنل عبنن ا لّاة ياا
شده تا زماوی که مخصّصی ویامده باشد ،حایّت
صغرا مصداقی برای آ ا لّه ویست .ارز

لیلیت ار امّاا م اقاديا کاه ايان وانع حیلاه،

بر اين اشمال ،ر جايی کاه ضابیبه ،کاا ارزش باه

ر از صفحیت مقابله با کاالی مبا له شده باشد ،عررا سفیهاوه محسنر میشن
م املهای مشر عیت ودار

مقاله

مشمل تلقی کر ه وسبت به آ ابراز تر يد وبن هاود (شیخ بهايی بیتا ج  .)213 :ر اقع اشمالی که

بیشک چناین

باطل است.

 )4ر ايات مسافیض که ر میا آوها احا يث صحیح يده میشن

(حسینی عاملی بیتاا ج 122 :4

طباطبايی  4 2ج  413: 2وافی  414ج 132 :21ا  13طباطبايی ياز ی  4 4ج  .)41 :ر اينااا باه بر ای از
آوها اشاره میکنیا:
(ع)

الف) عبدالرحبن بن حاّاج میگنيد :از امان

رباره تبديل ژنل به ژنل سؤال کر ن باه ا

چنین عرم کر ن:
الرِّفقةُ ربُّما عَجِلت فَخَرجت فلم نقدر عَلَی الدِّمشقية و البَصريَّةِ ،وانِّماا يَجواُ و
يجرمعُو للخروج فاذا عَجِلُا فربَّما لَم يَقدروا علی الدّمشقية و البصريّة ،فبعثنا
بالغلَّة فَصَرفُُا أَلفاً و خمسينَ منها بألفٍ من الدّمشقيّة و البصريَّة ،فقال :الخيارَ
فی هذا أفال يجعلُو فيها ذَهَباً لمکاو يادتها فقلت لَهو :اشرری الافَ درهامو و
ديناراً بألفَی درهمو ،فقال :ال بأس بذلک اوِّ أبی کاو اجرأَ علی اها المديناة
منِّی ،فکاو يقُل هذا ،فيقُلُو :انِّما هذا الفرار ،لُجاء رجا بادينارو،لَم يوعاََ
الف درهم و لُ جاءٍ بالف درهمو لميوعََ الفَ دينارو ،و کاو يقُل لهم :نعم الشئ
الفرار من الحراُ الی الحالل (حرّ عاملی  413ج .) 32 : 2

چه بسا «ررقه» عاله میکند [ به قصد مساررت] ارج میشن

[ما] وبایتاناویا [ رهااهاای]

مشقی بصری تهیه کنیا رقط ر ویشاابنر [ رهاا] مشاقی بصاری ر اج ار  .اماان ررمان :
«ررقه» کیست عرم کر ن :گر هی هساند که با يمديگر هبراه میشنود بارای سافر گار هاا
میآيند .ژس هر گاه عاله میکنند ،چه بسا وبیتناوند [ رها] مشاقی بصاری تهیّاه کنناد .ژاس
[ رهاهای] کا ارزش را میررسایا هزار ژنااه عد از آوها را با هازار عاد مشاقی بصاری
م ا ضه میکنند .امان ررمن  :یری ر اين م امله ویست .چرا ر آ

رهاها ،از جهات زيا يشاا ،

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

نيَسابُر الدّمشقيةُ و البَصريَّةُ فقال :وَ مَاا الرِّفقاةُ ؟ فقلات :القاُُو يررافقاُو و

( س)
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واقص طفيی ضبیبه وبیشن تاا ر مقابال رهااهاای

طفيی قرار وبی هند [ي نی چرا به طر

اضاری قرار گیر ] .به امان عرم کر ن :آيا هزار رها يک ينار را باا

هازار رهاا بخارن

ررمن  :اين کار اشمالی ودار  .ژدرن ر مقابل اهل مدينه بیشار از من [صراحت ر اين مسأله] وشاا
هبین مطلي را میررمن  .ژس به ا میگفاند :اين ررار [از رباا] اسات [زيارا] اگار کسای

می ا

يک ينار بیا ر به ا هزار رها ا ه وبیشن

اگر هزار رها بیا ر  ،به ا هزار ينار ژر ا ت

وبیگر  .ژدرن به آوا میررمن  :چه ویمن است ررار از حران به سنی حفل.
ر) عبدالرحبن بن حااج از امان صا ق(ع) وقل میکند که ررمن :
کا محبّد بن البنمدر يقنل ألبی :يا أباج فر رحبک اهلل اهلل اوّا لن لا اوّاک
لن ا ذت ينارا الصَّار بثمانية عشار فُادورََ المدنياة علای ا تااد مان
ي طیک عشرين ما جدته ما هذا الّا ررارا کا أبی يقانل :صادقت اهلل
لمنّه ررار من باطل الی حق (کلینی  161ج  .)243 :1محبد بن منمدر به ژدرن
امان باقر(ع) میگفت :ای اباج فر ا ادايت رحبات کناد ا باه ادا قساا ماا
می اویا اگر يک ينار بر اری ،ر حالی که ورخ مبا له ،هیاده رها باشد
تبان مدينه را بگر ی که کسی را بیابی بیسات رهاا باه شابا بدهاد ،ا را
وبیيابی .اين کار [ضبیبه کر ] جز ررار [از ربا] ویست .ژدرن مایررمان :
به دا سنگند راست میگنيی ،امّا اين کار ررار از باطل به سنی حق است.

ج) حلبی از امان صا ق(ع) وقل کر ه که ررمن ه است:

«ّلَبأسَبألفَدرهمَوَدرهمَبَألفَدرهَمَوَدانَارانذَاداَد َلَ ييَاَدانَارانَاوَاقَلَاوَاکثَرَ
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الَبأس»َ(شیخ طنسی  161ج  16 :3حرّ عااملی  413ج ) 21 : 2

رها

ينار ،اشمالی ودار  .هر گاه ر آ م امله،

م امله هزار يک رها باا هازار
ينار يا کاتر يا بیشاار ا ال

باشد ،اشمالی مانجه آ وبیشن .
(ع)

) ابنبصیر میگنيد :از امان صا ق
سؤال کر ن ،ررمن :

َاوَدهبَ
اداَکانَبينيماَحناس
«
ٌ
ٌ

طف باشد ،اشمالی ودار .

ربااره [م املاه] چناد رهاا زياا ی باین آوهاا

َالَبَأس»َ(حرّ عاملی  413ج ) 2 : 2

هر گاه بین آوها مس ياا

111
(مالسی  414ج  116 : 3طباطبايی يز ی  4 4ج  41 :منسنی بانانر ی  4 3ج  ) 24 :1لیلض ها ر شن

مقاله

ر ايت ا ل ،گرچه موبره است امّا به ورر بر ی از رقها ،از احا يث صحیح محسنر میشن
(ع)

کیل امان صا ق

است زيرا از يک طر  ،عبدالرحبن بن حااج ،رر ی منثق منر تنجه

بن ه (غر ی حائری بیتا ج  )443 :چناین کسای از غیار م صانن ر ايات وبایکناد .از سانی يگار
موبن آ با ر ايات صحیح يگر تأيید میشن

(مقدس ار بیلی  411ج .)423 :2

ر ايت ن سنن ویز از احا يث صحیح م ابر به شبار میر واد (وافای  414ج  )132 :21امّاا
حديث چهارن را به اطر جن قاسا بن محبد ر سلسله سند حاديث ویاز علای بان ابایحبازه
غیر منثق بن هاود ،تو یف کر

بطائنی که هر

هاود (ممارن شیرازی .) 1 : 121

از ورر موبن  ،گرچه هر چهار حديث به ضنح بار صاحت م املاة

کااالی هباانس باه

هبراه ضبیبه اللت ارود بر ی از آوها ،چنین حیلهای را ررار از حران باطل به سنی حافل
حق م رری کر هاود امّا الی از تأمفت ذيل ویساند:
 .چنین ر اياتی ،مشمل مها رقدا قصد جدّی ر

بر ی از مصا يق م املة مذکنر به حال ن باقی است.

 .2اين ر ايات ر ت ارم آشماری با ا لّه حرمت ربا هساند وبیتناوند باه عنانا مخصّاص
عبل کنند زيرا از يک سن هبا حمبای که ر حرمت ربا جن ار  ،ر حیلة يا شده ویز يارت
می شن از آ جهت که ربا ا ذ زيا ی ر آ به شمل يگری تحقق میيابد ،از سنی يگر،
اگر مخصّص بن

آوها را بپذيريا ،ر آ صنرت الزن میآيد ر تبامی مصاا يق رباای م ااملی،

بانا از طريق ضاّ ضبیبه ،ها به مقصن
حران وشد،

ن که هبا

ريارت زيا ی است ،رسید ها مرتمي

ر وایاه حما حرمت ربای م املی لغن بیهن ه ناهد شد.

بنابراين يا میبايست ،از مابنعه اين ر ايات صر ورر کر ه به مفا آوهاا عبال ومنایا ياا
اينمه به وبال ياران تنجیهی مناسي برای آوها باشیا که الباه اين ّمی م قنلتر به ورار مایرساد
زيرا بر ای از ر اياات ماذکنر از حیاث ساند

اللات ،مشامل اصای ودارواد از اعاباار الزن

بر نر ارود.
شايد بهارين تنجیه رباره اين ر ايات ،مطلبی باشد که اماان بینای احاباالض را ا ه اسات.
ی با تقسیا ربای م املی به

ونع که ر يمی از آوها ،میاا

کااالی هباانس تفاا ت قیبات

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

آومه سفیهاوه بن

طر

م امله را حل وبایکنناد ضابن

( س)
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جن ار مثل برو مرغنر برو وامرغنر

ر يگری چنین تفا

ج  142 :2ا  ،)14احا يث مذکنر را مربنط به ونع ا ل

اوساه است (امان بینی  42ج  142 :2ا .)143

به عقیده ايشا قسا ا ل از اين ونع ربای م املی ،از ورر عر
زيرا اگر قیبت يک من برو مرغنر ،مسا ی با
با ها ،سن

تی ویست (امان بینای 42

عقف ربا محسنر وبایشان

من برو وامرغنر باشد ،ر صنرت مبا له آوها

زيا های جز ر حاا کبیّت رخ وبی هد م لنن است که مفك سان

زياا ی

ر تاارت ،زيا ی ر حاا ویست .به هبین لیل ،ظلا رسا ی به وبال آ وخناهد بان

باعاث

اوصرا

مر ن از تاارت زراعت وبیشن  .اگر چنین م املهای حران شده ،راز آ از رها عقاف

ارج صررا يک حما ت بّدی است .بنابراين تانيز حیله شرعی ر آ بایاشامال ناهاد بان .
بر ف

قسا ن از ربای م املی که مسالزن ظلا رسا

ت طیل تاارت است اسافا ه از حیلاه

ر آ باعث ررع اين مفاسد وخناهد شد .ژس هیچ حیلهای ر منر آ

ار وشده است باهجاز ر

بر ی ر ايات که يا از لحاظ سند مان قابل مناقشهاود يا به گنوهای قابل جبع میباشند که جاناز
حیله را به وبال وداشاه باشد .حای اگر ا باری صحیح ر اين منر ار شده باشد ،يا بايد آوهاا را
تأ يل کر

يا علبض را به صاحبض اگذار کر

(امان بینی  42ج  144 :2ا .)141

ی ر تنضیح بیشار مدّعای ن  ،ب د از اينمه عننا حران ر محل بحث را

عنانا «رباا ر

مثلیات غیر آ » «مبا له مثلیات با زيا ی ،چه ر آوها ربا باشد چاه وباشاد» ،م ررای مایکناد،
ا بار مذکنر را مخاص به مبا له مثلیاتی می اود که ربا بر آوها صدق وبایکناد .مثال مبا لاه هازار
رها سالا

الص با

هزار رها مغشنش که از لحاظ قیبت بازاری هبین گنوهاود .اين مبا له

وه از جهت ربا ،بلمه به لحاظ م با له مباثل با مباثل صحیح ویست حیله شرعی برای رهايی از آ
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

اينمه به بار ربا ارتباطی اشاه باشد اگر ها عننا ربا بر آ اطفق گر ،

ار شده است ،بد

مااز ناهد بن (امان بینی  42ج 143 :2ا .)146سپس شناهدی را از ن اين ر ايات ذکر میکند
که از آوها رهبیده میشن مربنط به مبا له مثلیات کاالهای ها جنسیاود که تفا ت قیبت ارود.
مثل ر ايت ابنحااج که ر ضبن آ آمده است« :رب ثنا بالغلِّة رصررنا ألفاا
الدمشقية البصرية»

بساین باألفن مان

يا ر ر ايت ابنبصیر می ناویا« :سألاه عن الدراها بالدراها عان روال

بینهبا» (امان بینی  42ج . )143 :2

بنابراين از ورر ايشا سؤال جانار هاايی کاه ر اينگنواه ر اياات آماده ،ربااره چگانوگی
رهايی از مبا له

کاالی هبانس مافا ت ر قیبت هبراه با زيا ی است ارتباطی با منضانع

111
سنی حق ،ررار از تبا ل

کاالی مباثل به سنی تبا ل

ر ايات يا شده برای ررار از ربا ار

کاالی غیرمباثل هبراه با زيا ی اسات

مقاله

ربا ودار  .به يگر سخن ،مقصن ائبه(علیهاالسفن) از ررار از حران به سنی حافل ياا از باطال باه
وشدهاود (امان بینی  42ج .)142 :2

اين سخن چند مؤيّد ار :
 .چناومه گف اه شد اين ر ايات ر ت ارم آشماری با ا لّه حرمت ربا هساند وبیتناوناد باه
عننا مخصِّص مقیِّد عبل کنند .اين ر صنرتی است که مرا از آوها هر

قساا رباای م ااملی

باشد .اما اگر مقصن  ،تنها قسا ا ل از ربای م املی باشد ،هیچ تناری تناقوی میاا آوهاا وخناهاد
بن زيرا از يک سن چنین م امله ای از منضنع ربا اارج اسات مفاسادی کاه ر م املاه ربانی
جن ار  ،بر چنین م املهای بار وبی شان  ،از سانی يگار ر ايای حیلاه ر ايان قساا م املاه،
لغنيّای را به وبال وخناهد اشت .بنابراين از آواايی که تناری لغنيت ر قاون الهی راه وادار
وقض غرم از سنی شارع عقف عررا قبیح است ،چارهای ویسات جاز اينماه ر اياات ماذکنر باه
گنوه ای تنجیه شنود که مفاسد مذکنر را ر ژی وداشاه باشد.
به اين م نا که ر شري ت اس فن ،ربای قرضی با تنجه به مفاسد زيا ی که ار حران شاده بیشاار
اليل حرمت ربا واظر به هبین ونع ربا است .امّا ربای م ااملی را شاارع مقادس بادا سابي حاران
کر ه که حريا ربای قرضی محفنظ بباود ربا نارا از ربای م ا ضای بارای رساید باه هاد
ن که هبا ربای قرضی است ،اسافا ه ومنند .مثف کسی که مای ناهاد صاد کیلان بارو را باه
يگری قرم بدهد

ر مقابل آ  ،صد

وباشد ،می تناود آ صد کیلن برو را به صد

ه کیلن برو تحنيل بگیار  ،اگار رباای م ااملی حاران
ه کیلن برو وسیهای بفر شد باه هاد

ان کاه

ريارت زيا ی است ،برسد .برای جلنگیری از اين سنءاسافا ه ،ربای م املی ویز حران شاده اسات
(ر.ك :ممارن شیرازی 34 : 121ا .)32

ر شن است کاه از باین

قساا رباای م ااملی ،آ وانع رباای م ا ضایای باألصااله حاران

محسنر میشن که عررا بر آ عننا ربا صدق میکند ربا نارا باناوناد از آ باهجاای رباای
قرضی اسافا ه کنند .امّا آ قسبی که از ورر عر

عقف مصداق ربا ویست ،بالابع از بار مااز،

حران محسنر ناهد شد .بنابراين اگر به اسانا ر ايات منر بحث ،ر آ ونع ربای م ا ضایای
که باالصاله حران است ،قائل به ر ايی حیله شنيا ،وقض غرم لغنيت الزن مایآياد ر حاالی

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

 .2شايد آوگنوه که گفاه شده است (مطهری 33 : 164ا ،)36حرمت ربای م املی حريبای باشاد.

( س)
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که ر آ قسا يگر ربای م املی چنین مشملی به جن وبیآيد .اين مطلي ن قريناهای اسات
که ر ايات يا شده واظر به ر ايی حیله ر آ وانع رباای م ااملی اسات کاه حقیقااا رباايی ر آ
تحقق وبیيابد.
هر چند سخن امان تنجیه مناسبی به ورر میرسد ،اما اشماالتی بر آ

ار است:

 .لیل قاط ی بر ا اصاص ر ايات منر بحث به قسا ا ل از ربای م املی جن ودار زيارا
ونع ربای م املی ناهند شد .ضابن آوماه ر ايات ابنبصایر

بیشار آوها مطلق هساند شامل هر

وبی تناود شاهد بر اين ا اصاص باشد زيرا مابا ر از «رول» زيا ی بین رهاها ،ارز وی يمای از
ثبن مثبن بر يگری از ورر ت دا است وه اينمه مرا  ،ارزش بیشار يمی از آوها باشد.
 .2به ورر میرسد آوچه ر

کاالی هبانس ،مشملساز میشان  ،زياا ی يمای از آوهاا بار

يگری است وه ن مثلیت .به يگر سخن ،شارط مثلیات ،راهای اسات بارای کشاف شناساايی
تحقق ربا ارز وی يمی از

کاال .بنابراين حیلة ضبیبه ر ر ايات يا شده ،برای ار ج م املاه

از مبا له مباثل به مباثل به منرنر ررار از تحقق ربا ژیشنها شده است .به عباارت يگار ،رارار از
ربا منضنعیت ار وه ررار از مبا له

کاالی هبانس.

 .1اينمه قسا ا ل از ربای م املی ،از ورر عر

عقف ربا محسنر وشن

راز حرمات آ از

رها عقف ارج صررا يک حما ت بّدی باشد ،وایااهاش تاانيز حیلاه شارعی وخناهاد بان  .باه
عبارت يگر هیچ مفزمه ای بین ت بدی بن
بد

لیل است .بنابراين تفمیک بین اين

جناز حیله شرعی جن ودار

ونع ربای م املی ر جناز عدن جناز به کاار بساان

حیله شرعی مساند به لیلی ویست وبیتناود منر قبنل باشد،
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شرعی را ر هر

ايان ياک ا عاای

چارهای ویست جز اينمه يا حیله

ونع ربای م املی جايز بداویا يا اينمه باه لیال ت اارم آوهاا باا اليال رارا ا

حرمت ربا حمبت حرمت آ قائل به حرمت حیله ر هر

ونع شنيا علا به ايان ر اياات را

به صاحبض اگذار کنیا.
راه دوم :انجام دو معامله مستقل با استفاده از کاالی غیر همجنس
هرگاه رر شنده

ريدار بخناهند م املهای بمنند که ربنی است ،میتناوناد بارای رارار از رباا از

يک سن رسید به مقصن

ن از سنی يگر ،به اين شمل عبل کنند که ابادا رر شنده ،کاالی

ن را ر مقابل کااليی از جنس يگار باه مشااری بفر شاد ساپس کااالی هبانسای را کاه از

111
کاالی هب انس از حیث ز يا ژیباوه مسا ی باشند زيرا ر هر

م املاه ،ثبان ماثبن از ياک

مقاله

کاالی ن ش ارز

است ،با هبا ثبان رياداری وباياد .ر ايان صانرت ،الزن ویسات کاه

جنس ویساند با غیرجنس ن مبا له شدهاود مثل آواايی که ه کیلن برو مرغنر به صد رها
رر اه شن

سپس با آ صد رها ،ژاوز ه کیلن برو وامرغنر از مشاری ،ريداری گر .

بسیاری از رقها بر اين حیله تصريح کار ه آ

را ژذيررااهاواد (عفماه حلّای  4 1ج 611 :2

شااهید ا ل  4 3ج  232 :1شااهید ثاااوی  4 1ج  112 :1راایض کاشاااوی باایتااا ج  111 :1وافاای  414ج 136 :21
طباطبايی يز ی  4 4ج  43 :منسنی بانانر ی  4 3ج ) 21 :1

بر ای ویاز م اقدواد کاه ر ر ايای

چنین حیله ای بین اينمه م امله مذکنر ر بین مر ن عا ت شده باشاد ياا هنانز رايا وشاده
باشد تفا

تی ویست (حسینی عاملی بیتا ج

 .)123 :4امّا ر اينماه آياا ر صاحت ايان وانع م املاه
ورريه جان ار .

م ابر است که م املة ن ر آ شرط وشده باشد يا تفا تی وبیکند،

به عقیده بیشار رقها ،م امله ا ل صحیح است حای اگر اواان م امله ن ر ضابن آ شارط
شده باشد (حسینی عاملی بیتاا ج )123 :4

اين اوساهاود که م امله
طباطبايی  4 2ج )44 :2

) .ر برابر اينا  ،عدّهای يگار از رقهاا صاحّت آ را ابسااه باه
ن شرط وشده باشاد (محقاق حلّای  412ج  4 :2بحراوای  411ج 263 : 3

زيرا شرط ،زيا ی ر عنم محسنر میشان

(حساینی عااملی بایتاا ج :4

. )123

ر اين میا ر اياتی ار شده که مؤيّد قنل ن هساند .علیبنج فار(ع) از بارا ر گرامایاش
امان کاظا(ع) چنین وقل میکند:
«سأَلاُهُ عن رجلٍ باع ثنبا بعشرة راها ثُاَّ اشاراه بِخمسَة راها أَيَحال؟ قاال اذا لَاا يَشااَرط َ
(ع)

رَضِیا رف بأس» (حبیری قبی  )263 : 4 1از امان
رها رر ت سپس آ را با ژن

رباره شخصای ساؤال کار ن کاه لباسای را باه ه

رها ريد .آيا حفل است ررمن  :هر گاه شرط وشن

هار

راضی باشند ،اشمالی ودار .
(ع)

ر ايت مذکنر را علیبنج فر

ر کاار ان ش آ ر ه ،باا ايان تفاا ت کاه ر آ آماده

است« :بِعشرَة راها الی أجلٍ ثاَّ اشاراه بخمسة راهاا بنقادن» (عريوای  ) 23 : 413باه ه رهاا تاا
مدتی [به طنر وسیه رر ت] سپس آ را با ژن

رها به صنرت وقد ريد.

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

(منسنی باننر ی 413ج 21 :1

زيارا شارط صاحیح اسات مااو ی از وفانذ آ ویسات

( س)
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اين
يا

م امله مساقل جداگاوه که ر آوها

ر ايت اللت ارود بر اينمه اواان

ثبان

کاالی هبانس منر مبا له قرار گیرود ،شرعا صحیح است ،مشر ط به اينمه تبااوی قبلای ياا

شرطی برای اواان م امله ن ر کار وباشد .هر چند چنین مبا الت جداگاواهای باد

هایچ ژایض

شرطی صحیح هساند ،امّا به ورر میرسد از محل بحث ما ارج باشند زيرا تنسل به حیلاه شارعی
ر ايناا برای آ است که

طر

م امله بد

ارتمار ربا به مقصن

ن که ر

بادل کار

زيا ی باشد ،برسند ر حالی که اگر صحبت قبلی شرطی ر میا وباشد ،قنع چنین م املههايی
که به تبا ل هبا جنس با زيا ی منار شنود ،بسیار وا ر است اگر ها اين ونع م امله اتفاق بیفاد،
حیله شرعی وخناهد بن  ،بلمه م املهای است کامف م بنلی که مثل ساير م امفت ر قالي قناوین
شرعی اواان گرراه است ،با اين تفا ت که هر
وشده ر ی

م امله مساقف به شمل کامف اتفاقی ژیضبینی

کاالی هبانس به هبراه زيا ی اقع شدهاود .بنابراين اگار براسااس تناراق قبلای ياا

شرط ضبن عقد تحقق ياراه باشد گرچه حیله شرعی وامیده میشن  ،امّا به لیل
ویز وقض غرم لغنيای که ر ژی آ

ر ايت مذکنر

ناهد بن  ،حمبی جز بطف ودار .

راه سوم  :بخشش طرفینی
هر کدان از
آ را به

طر

م امله ،به جای اينمه کاالی ن را از طريق ريد رار ش م ا ضاه کناد،

يگری ببخشد (محقاق حلّای  412ج  4 :2شاهید ثااوی  4 1ج  444 : 1بحراوای  411ج 263 : 3

حسینی عاملی بیتا ج  123 :4طباطبايی  4 2ج  44 :2منسنی باننر ی  4 3ج  ،) 26 :1بد
م ا ضه بین
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ج :11

مقابل شرط گر

هبه اشاه باشد يا ر بخشض ا ل ،هبة طر

اينماه قصاد

(طباطبايی ياز ی 4 4

سبز اری  4 1ج .)121 : 3

اگر ر بخشض ا ل ،هبة طر

مقابل شرط شن

طر

ورر مشهنر رقها که ربا را ر بیع ساير م ا ضات جاری می
يز ی  4 4ج  .)2 :ا ل ر بار م ا ضات میگر

قصد م ا ضه اشاه باشاند ،بناابر

اوند (بحراوای  411ج  231 : 3طباطباايی

از مصا يق ربا

 4 3ج  ، ) 26 :1مگر آومه گفاه شن ربا ا اصاص به بیع ار

ناهد شد (منسنی بانانر ی

ر ساير م ا ضات جاری وبیشن

(ر.ك :ابن ا ريس  4 1ج  2:211علّامه حلّی  4 1ج  )61 :2که ر آ صنرت اگر قصد آواا از بخشاض
کاال ،جدّی باشد سبي لغنيت وقض غرم شاارع وگار  ،مایتانا عبال م املاهکننادگا را
صحیح اوست (ر.ك :وافای  414ج  )136 :21که الباه چنین ویست مفاسد مذکنر ژیامد آ

ناهاد
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بن چرا که با اين ررم ربا نارا می تناوند برای رسید به هد

ر قالي هبه طررینی رآ رود با اين ظاهرسازی از حرمت ربا ررار کنند.
از طر

يگر اگر شرطی ر کار وباشد بر اواان هبه ن تانارقی صانرت وگیار  ،مصاداق

حیله شرعی وبی شن

از محل بحث ما ارج ناهد شد چرا که ر ايان صانرت هباهای اسات

مثل ساير هبهها که ر آ هیچگنوه توبینی برای بخشض طر
اين است که هیچ ربا ناری بد
مسأله

مقاله

وامشر ع ن هر گنوه بی ی را

مقابل جن ودار  .شااهدش هاا

تنارق شرط قبلی اقدان به بخشض مال ن وبیکند .بناابراين،

حالت به ن میگیر :

الف) اينمه قصد م ا ضه شرطی ر میا وباشد .ر اين صنرت از محل بحث اارج اسات
ناه ورر مشهنر [جريا ربا ر بیع ساير م ا ضات] را بپذيريا ،ناه اين عقیده که ربا را مخاص
بیع می اود .به بیا

يگر ،هبه مذکنر ر ج منضنعی از ا له ربا ار  ،ناه آ ا له مربنط به بیاع

باشد يا به مطلق م ا

ضه (سبز اری  4 1ج .)121 : 3

ر) اينمه ر هبه ا ل ،هبه طر

ر وایاه ارتباطی با منضنع حیله ژیدا وبایکناد .بناا بار عقیاده

کساوی که ربا را به بیع ا اصاص ا ه اود ،هر چند مرتبط باا بحاث اسات ،اماا باه علات ژیامادهای
راسدی که ار  ،حران باطل ناهد بن .
راه چهارم :بخشیدن مقدار زیادی
ر اين ر ش

طر

م امله ،ا

سپس مقدار زيا ی بخشیده

ساد را ر ی

کاالی هباانس برابار اوااان مای هناد

ناهد شد (محقق حلی  412ج  4 :2عفمه حلی  4 1ج  61 :2محقق کرکای

 4 4ج  221 :4شهید ثااوی  4 4ج  ) 24 :2مثف رر شندهای که به منرنر ريارت زيا ی قصد ار ه
کیلن برو مرغنر را با ژاوز ه کیلن برو با کیفیت ژايینتر ا

ساد کند ،با اساافا ه از ايان حیلاه

می تناود ه کیلن برو را با ه کیلن برو م امله وبايد سپس طر

مقابل ،ژن کیلنی اضاری را به

ا ببخشد.

 .برای مطال ه بیشار ر.ك( :بحراوای  411ج  263 : 3حساینی عااملی بایتاا ج  123 :4طباطباايی  4 2ج 44 :2

( س)

وافی  414ج  136 :21منسنی باننر ی  4 3ج  21 :1طباطبايی يز ی  4 4ج .)11 :

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

مصا يق ربا حران ناهد بن

مقابل شرط شن  .با اين رارم ،بناابر ورار مشاهنر ،مساأله از
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هر چند بر ی م اقدين به جاناز ايان وانع حیلاه ،اعاباار آ را باه عادن اشااراط هباه ،مقیاد
ومر

هاود (عفمه حلی  4 1ج  61 :2محقق کرکی  4 4ج  221 :4شاهید ثااوی  4 4ج  24 :2حساینی عااملی

بیتا ج  123 :4طباطبايی يز ی  4 4ج  11 :منسنی باننر ی  4 3ج  21 :1سبز اری  4 1ج  .)121 : 3اماا
به ورر می رسد حق با کساوی است که م اقدود اعابار آ
(محقق حلی  412ج 4 :2؛ مرواريد 3 :4141

ابساه باه عادن شارط هباة زياا ی اسات

شاهید ثااوی  4 1ج  112 :1بحراوای  411ج  263 : 3حساینی

عاملی بیتا ج  122 :4طباطبايی  4 2ج  44 :2وافای  414ج  )136 :21زيرا شرط هبة زيا ی ،ان ياک
ونع زيا ی ر عنم [ ربا] محسنر میشن (شاهید ثااوی  4 1ج  444 :1طباطباايی  4 2ج  )44 :2از
آ جهت که با تحقق زيا ی ر عقد ،هر چند حمبی باشد مثل شرط مدت ماوند آ  ،ربا محقق
ناهد شد (وافی  414ج  .)136 :21ارز

بر آ اگر بیع با شرط هبه جاايز باشاد ،چیازی جاز وقاض

غرم لغنيت ر ژی وخناهد اشت زيرا ر آ صنرت میتنا هار گنواه رباای م ااملی را ر
قالي بیع هبة زيا ی بر  .بنابراين اگر چنین م املهای بد

هیچ ژیض شرطی به صنرت کاامف

اتفاقی اقع شن  ،صحیح ناهد بن  ،اما ارتباطی با منضنع حیلة شرعی ودار
تنارق قبلی تحقق يابد ،هر چند امما

اگر مبانی بر شرط

ار آ را حیلة شرعی وامیاد ،اماا حیلاهای اسات باطال

حران زيرا وایاهای جز ربای حران ودار  .ژس آ بیع هبهای که صحیح است ،حیلة شرعی ویست
آوچه حیلة شرعی است ،باطل حران است.
مطالبی که گفاه شد ،ر صنرتی است که ر بیع هبه« ،قصد» تحقق يابد زيرا «قصاد» از شارايط
صنص برمیآياد (مقادس

صحت م امفت است .اما هبا گنوه که از کفن محقق ار بیلی ر اين

ار بیلای  411ج  )422 :2قنع آ منر تر يد جدّی است چرا کاه قصاد اق ای جادّی

طار

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

م امله ،اواان بیع ربنی است بیع مباثل با مباثل به مقدار مساا ی هباه زياا ی صاررا باه شامل
صنری ظاهری اواان میژذير  .بر اين اساس اصنال بیع هبهای اقع وشده است تا رباره صحت
حلیت آ بحث شن .
راه پنجم :قرض و ابراء
يگر از راههای ژیشنه ا ی برای ررار از ربا اين است که هر کدان از

طر

م امله ،کااالی ان

را به يگری قرم هد سپس يمديگر را بریء الذمه کنند .ر ايناا ویز بر ای از رقهاا باه طانر
مطلق قائل به جناز شدهاود (عفماه حلای  4 1ج  61 :2مر ارياد  2 : 4 1اا3

محقاق کرکای  4 4ج :1

 221شهید ثااوی  4 4ج  24 :2حساینی عااملی بایتاا  )123 :4ب وای ویاز صاحّت آ را مقیّاد باه ايان

111
باشااد (محقااق حلاای  412ج  4 :2شااهید ثاااوی  4 1ج  121 :1بحراواای  411ج  263 : 3طباطبااايی  4 2ج : 2

مقاله

کر هاود که ر قرم ا ل ،ان ا

طر

مقابل سپس بریءالذمه کار

يماديگر شارط وشاده

 44وافی  414ج  136 :21طباطبايی ياز ی  4 4ج  11 :منسانی بانانر ی  4 3ج  21 :1سابز اری 4 1
ج .)121 : 3

با تنجه به مطالبی که ر وقد چند حیلة سابق گفاه شد ،قنل گر ه ن صحیح به ورر میرسد
زيرا عف ه بر وقض غرم لغنيای که بنا بر قنل ا ل الزن مایآياد ،اگار ر قارم ا ل ،ان ا
طر

مقابل بریءالذمه کر

هبديگر شرط شن  ،هبا گنوه که بر ی گفاهاود ،منضنع رباای

قرضی تحقق مایياباد (وافای  414ج  136 :21سابز اری  4 1ج  .)121 : 3بناابر قانل ن کاه باه ورار
وگاروده صحیح است ،چنین م املهای ویز از منضنع بحث ما ارج ناهد بن زيرا اگر بر اسااس
شرط تنارق قبلی صنرت گیر  ،مصداق ربای قرضی حران است ،اگر هاا باد

شارط باه

طنر اتفاقی که الباه بسیار وا ر است ،اقع شن  ،مصداق قرم ابرای شارعی بایرباط باا حیلاه
شرعی است چرا که بنا بر اين ررم ،هیچ توبینی برای قرم ن تبرئه طررینی جن ودار .
اگر مبنای رقهايی که اعابار اين م امفت را به عدن اشاراط منار يا شده ،مقید کر هاود ،بپذيريا،
باقی منار از محل بحث ما ارجند زيرا اگر به شمل صحیح اواان بپذيرود ،حیله شرعی ویساند
اگر بر ف

قناعد مقاصد شرع اقع شنود ،هر چند بر آوهاا عنانا حیلاههاای شارعی صاا ق

است ،مصداق ربا

ر وایاه باطل حران ناهند بن  .بنابراين هر کدان از اين م اامفت صاحیح

باشد ،حیله شرعی ویست هر آوچه حیله شرعی ناوده شن  ،ربا حران ناهد بن  .ژس هار چاه
که از اين م امفت ،حیله شرعی وامیده شده ،اصنال حیله ویست عین رباست.
الباه اگر مبنای رقهايی که اعابار اين م املاههاا را باه مانار ماذکنر (هباه ،قارم  )...مقیّاد
ومر هاود ،بپذيريا (که با تنجه باه اليال ذ کار شاده ،مانر ژاذيرش وگارواده اقاع وشاد) ،ر آ
صنرت با منضنع حیله شرعی مرتبط ناهند بن .

دالیل کلی بر حرمت حیله در ربای معاملی
عف ه بر اليلی که ر ر هر کدان از اين ونع حیلهها به صنرت اص ذکر کر يا ،اليلی که ر
ژی میآيد به صنرت عان بر حرمت بطف آوها اللت ارود:

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

از مباحث گذشاه بر می آيد که به غیر از منر ا ّلی که برای ررار از رباای م ااملی ذکار شاد،

( س)
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الف) حیله های بار ربا با علت يا حمبت تحريا ربا که منار ی چن جلنگیری از ظلا رسا  ،از
بین رران امنال غیر آ است ،منارات

ارود (ر.ك :مقدس ار بیلی  411ج  422 :2اماان بینای  42ج

 .)144 -141 :2ر شن است که هرگاه گفاه شن « :گرران زيا ی باه سایله رباا ظلاا اسات» [ب اد]
بگنيند« :زيا ی را به سیله حیله با تغییر عننا

ريارات کان» ،عار

باین ايان

گفااه ،تنااری

میبیند (امان بینی  42ج .)111 :2

اگر گفاه شن  ،ظلا رسا  ،حمبت حما است وه علت آ [ بنابراين حما حرمت ايرمدار
آ ویست] ،ژاسخ ا ه میشن که اين مطلي ،مسلا است لی اين [تنها] باعث صحت تخصیص
تقیید [عبنمات ربا] می شن وه اينمه بانا مخالفت با اللت [آيات ر اياتی کاه بیااوگر حمبات
حمبند] را به سیله آ تنجیه کر .

ر بحث ما هرگاه حمبت حرمات رباا مفاسادی باشاد کاه

ذکر شد ،رهايی از آوها ر تبامی منار به گنوهای که هیچ مانر ی بااقی وباواد ،ر ا ویسات زيارا
مسالزن لغنيت ر ج ل حما ناهد بن  .بنابراين تحريا ربا به سبي رسا  ،ظلا ترك تاارت [از
يک سن] تحلیل تبامی اقسان مصا يق ربا به [صر ] تغییر عنناوی که منجي مارتي وشاد آ
مفاسد وبیشن [از سنی يگر] ،از قبیل تناقض يا لغنيت ر ج

ل [حما] است (امان بینای  42ج

.)111 :2
بنابراين وا يده اوگاشان اين هبه حمبت ،يا منجي تناقض ر ج ل حما میشن ياا لغنيات
ر آ را به وبال ار

بديهی است که هیچمدان از اينها از شارع حمیا صاا ر وخناهاد شاد .باه

يگر سخن ر منار ی که مفسده ظلا ،رسا  ...جن ار  ،به کارگیری حیلاههاای رباا ماهیات
عبل را تغییر وبی هد مفسدة منجن به قنت ن باقی اسات باا ايان عبال ،منضانع حرمات
سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

مرتفع وخناهد شد .بنابراين حما به ر ايی حیله صحیح ویست.
ر) مخالفت با لیل عقل هیچ اوسا عاقلی وبیژذير که از يک سن رباره ربا ناری ،آ
هبه مذمت تنبیخ صا ر شن  ،به گنوهای که اعف جنگ با دا رسنل ،سنگینتر از زوای
با محارن ر بیت اهلل الحران به حسار آيد ،از سنی يگر به آساوی بانا آ را ر ز

با جن

ريارت سن  ،از ربا ناری رهايی يارت  .امان بینی میگنيد :اگر حیله به اين آساوی از حیث
وایاه مصحح ربا ناری شن  ،چرا رسنل دا(ص) که ژیامبر رحبت است به آ آگاهی ودا تا امت
(اسفمی) ر آ حرامی که اعفن جنگ با دا رسنل است

رهبی از آ  ،بزرگتر از هفاا

زوا با محرن میباشد ،ویفاند ! (امان بینی  42ج .)141:2ویز میگنيد :ربا با اين هبه سخاگیریها
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اوماری که ر قرآ

آ مفاسد اقاصا ی اجاباعی سیاسیای که ر آ

علبای اقاصا بدا اشاره

کر هاود چگنوه امما

جن

ار

ار که به سیله حیلههای شرعی آ را حفل کر

مقاله

سنت از طريق رريقین ار شده

ر ساير گناها ماوند آوها کبار است با
! (امان بینی  42ج

.)141-14 :2

ج) ر ين اسفن که بر محنر سهنلت آسا گیری بر مسلباوا شمل گررااه ،اگار از راه حیلاه
شرعی به آساوی بانا مشمل مر ن را حل کر

صر

تغییار لفاو اوااان م املاه صانری ،ورار

شارع را برآ ر ه ساز  ،چرا اين گنوه راه ها به مر ن مسلبا آمنزش ا ه وشاده باه جاای تانبیخ
شديد ربا نارا  ،چنین راههايی اواخار شده است آيا میتنا ژذيررت که ين اسفن ينی آسا
است اما به جای برگزيد سا هترين راحتترين راه ر مساأله رباا ،ساختتارين راه را اواخاار
کر ه اين هبه شدت به رج ا ه باشد !
م لنن میشن مخالفت ين اسفن مبارزه ژیامبر(ص) با اين ژديده ،بسیار جدیتار از آ اسات
که بانا با تغییار جزئای لفاو ظااهر م املاه ،آ را تصاحیح کار  .يقیناا آ حوارت باه مفاساد
ربنی وداشاه است.
) ر ايات مخالف حیله

(ر.ك :وه البفغه :طبه  16حر عاملی  413ج .)42 : 2

گرچه احا يث يگری بر جناز حیله اريا ،اما آوهاا از ورار اماان بینای واساازگار باا ماذاق
شري ت تلقی شدهاود .ايشا میگنيد:
برای ما ر اين ر ايات [ر ايات جناز] روگ ساخنی اسات کاه شارح آ را ر جاای ان ش
يا آ ر شدهايا .اجبال آ اين است که ر ايت های ار شده ر منر ربا ،عف ه بر ض ف [ساند]
بر ی از آوها بازگشت ژاره ای از آوها به محبدبن اسحاق بن عبار که صد ق باه اقفای بان وض
ورر ا ه عفمه ر حديث ا تنقف کر ه

[ویز] واسازگاری آوهاا باا بر ای ر اياات [ يگار]

 .ر حديثی طنالوی امان علی(ع) میررمايد ،ژیامبر(ص) به ا ررمن « :يا علیُّ اِ َّ القنن سَیُفْانن بامنالها  ...ریساحلّن
الخبر بالنّبیذ

السُّحت بالهديه

الرّبا بالبیع» .اين ر ايت منر اسانا عفّمه مطهری بر حرمت حیله قرار گرراه

است(.ر.ك :مطهری  )24 ،231 : 164زيرا ر ومنهض حفل کر

بر ی از محرمات الهی ،با تغییر عنا ين اسامی

آوها ار شده است میتنا به سیله آ بر حرمت حیله هايی اذعا کر که به بهاوه تغییر ژنساه اسامی منضنعات

( س)

احمان ،باعث تبدّل ر احمان شرعی میشنود.

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

ربا ناری ماهیت مفسدهاوگیز آ تنجه اشااه وگراوایای ر صانص ظااهر شامل م املاه
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اجبالی مان آوها ،با قرآوی که ربا را ظلا شبر هاست .مخالفت ارود ر شن اسات کاه

ا اف

زيا ی ر مال به سبي زيا ی ر مدت[ژر ا ت] باه هار شاملی کاه باشاد ،ر عار
میشن

رباا شابر ه

(امان بینی  42ج .)123-111 :1

نتیجه
از مابنع آوچه گفاه شد ،وااي ذيل به ست آمد:
الف) تنسل به حیله شرعی ر بار ربای م املی ،مشر ع ویست راهی جاز حماا باه بطاف آوهاا
جن ودار .
ر) راههايی که برای ررار از ربای م املی مطرح شدهاود ،اگار باه شامل حیلاه شارعی اتفااق
ویفاند ،هرچند صحیح جايزود ،اما ارج از منضنعند ،اگر ر قالي حیلة شرعی به کاار ر واد،
باطل حرامند.
ج) حما به جناز اين حیله ها ر ت ارم آشماری با ا لّه حرمات رباا حمبات ياا علات آ
است .اگر ر تبامی مصا يق ربای م املی ،بانا از طريق راههای مذکنر ها به مقصان
هبا

ان کاه

ريارت زيا ی است ،رسید ها مرتمي حران وشد ،حما حرمت ربای م املی لغن بیهن ه

ناهد شد.
) هرچند يدگاه امان بینی ر حل تناقض میا ر ايات ال بر جناز حیله ر ربای م ااملی
اليل ال بر حرمت ربا حیله ،با تقسیا ربای م املی به

با ر ايات

جناز به قسبی از ربای م املی که بین

ونع ،ا اصاص احا يث

کاال تفا ت قیبت جان ار  ،بهاارين راه حال باه ورار

سال شانزدهم/شماره شصت و چهار/پاييز 9313

میرسد ،اما عبده اشمال آ اين است که مساند به لیلی م ابر ویست .بنابراين وبیتناود منر قبنل
باشد.

منابع


ابن ا ريس ،محبد بن منصنر بن احبد 4 1( .ق) السررارر الحراوي لتحريرر الوتراوي ،قاا :راار اواشاارات
اسفمی ابساه به جام ه مدرسین حنزه علبیه قا.



ابن زهره ،حبزة بن علی حسینی 4 3( .ق) غنية النرزو للري علمري اصصر ل و الوررو  ،قاا :مؤسساه اماان
صا ق(ع) ،چاپا ل.



امان بینی ،سید ر ح اللَّه ) 133( .تحرير ال سیله ،تهرا  :مؤسسة تنریا وشر آثار امان بینی ،چاپ ا ل.
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بحراوی ،ينسف بن احبد بن ابراهیا 411( .ق) الحدارق الناضرة في أحکام العترة الطاهرة ،باا تحقیاق محباد

مقاله



ااااااااااااااا  42 ( .ق) کتاب البیع ،تهرا  :مؤسسه تنریا وشر آثار امان بینی ،چاپ ا ل.
تقی اير اوی عبدالرزاق مقرن ،قا :رار اواشارات اسفمی ابساه به جام ه مدرسین حنزه علبیه قا ،چااپ
ا ل.



حر عاملی ،محبد بن حسن 413( .ق) توصیل وسارل الشیعه الي تحصیل مسارل الشريعه ،قا :مؤسسة آل البیت
علیهاالسفن.



حسینی عاملی ،جنا بن محبد( .بیتا) موتاح الکرامه في شررح و اعرد الع مره ،بیار ت :اراالحیااء الاارا
ال ربی.



(ع)

حبیری قبی ،عبداهلل بن ج فر 4 1( .ق) ورب االسناد ،تحقیق گر ه ژه هض ر مؤسساه آل البیات  ،قاا:
(ع)

مؤسسه آل البیت  ،چاپ ا ل.


سبز اری ،عبداالعلی 4 1( .ق) مهذب اصحکام في بیان الح ل و الحرام ،قا :مؤسسة البنار ،چاپ چهارن.



شهید ا ل ،محبد بن ممی 4 3( .ق) الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ،قا :رار اواشارات اسفمی ابساه باه
جام ه مدرسین حنزه علبیه قا ،چاپ ن.



شهید ثاوی ،زينالدين بن علی 4 4( .ق) ،حاشيية اإلرشاد ،با تحقیق رضا مخااری ،قا :رار تبلیغات اسفمی



اااااااااااااااا  4 1( .ق) مسالك اصفهام للي تنقیح شرارع اإلس م ،گر ه ژه هض مؤسسه م اار

اسافمی،

قا :مؤسسة المعارف اإلسالمية.


اااااااااااااااا  4 1( .ق) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ،محبد کفوار ،قا :کاابفر شی ا ری،
چاپ ا ل.



شیخ بهايی ،محبد بن حسین وران بن حسین سا جی (تمبیل کننده)( .بیتا) جامع عباسي ،علای محفتای
حائری ،تهرا  :مؤسسة منشنرات رراهاوی ،چاپ ا ل.



شیخ طنسی ،ابنج فر محبدبن حسن ) 161( .تهذيب االحکام ،تهرا  :ارالماي اإلسفمیه ،چاپ چهارن.



اااااااااااااااا  413( .ق) الخ ف ،علی راساوی ،تحقیق جنا شهرسااوی ،مهدی طه واف ،ماابی عراقای،
قا :رار اواشارات اسفمی ابساه به جام ه مدرسین حنزه علبیه قا ،چاپ ا ل.



اااااااااااااااا  123( .ق) المبس ط في فقه اإلمامیه ،تحقیق محبد تقای کشافی ،تهارا  :المکرباة المرتضاُية
إلحياء اآلثار الجعفرية ،چاپ سنن.



طباطبايی يز ی ،محبدکاظا 4 4( .ق) تكملة العروة ال ثقي ،قا :کاابفر شی ا ری ،چاپ ا ل.



طباطبايی ،سید علیبن محبد 4 2( .ق) رياض المسرارل فري تحقیرق اصحکرام بالردالرل ،باا تحقیاق محباد
بهرهمند ،محسن قديری ،کريا اوصاری ،علی مر اريد ،قا :مؤسسة آل البیت علیها السفن ،چاپ ا ل.



عريوی ،علی بن ج فر(ع) 413( .ق) مسارل علي بن جعور و مستدرکاتها ،قا :مؤسسه آل البیت(ع) ،چاپ ا ل.

بررسي مشروعيت حيلههاي شرعي در رباي معاملي با رويكردي بر نظر امام خميني

حنزه علبیه قا ،چاپ ا ل.

( س)
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غر ی حائری ،محبدبن علی ار بیلی( .بیتا) جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عن الطرق و االسناد ،قا :مکربة
البحبدی.



عفمه حلی ،حسنبن ينسف 4 ( .ق) تبصرة المتعلمین في أحکام الدين ،با تحقیاق محباد هاا ی ينسافی
غر ی ،تهرا  :مؤسسه طبع وشر ابساه به زارت ررهنگ ارشا اسفمی ،چاپ ا ل.



اااااااااااا  4 1( .ق) و اعد اصحکام في معرفة الح ل و الحرام ،گر ه ژه هض رار اواشارات اسفمی ،قاا:
رار اواشارات اسفمی ابساه به جام ه مدرسین حنزه علبیه قا ،چاپ ا ل.



اااااااااااا  4 4( .ق) تذکرة الوقهاء ،با کنشض گر ه ژه هض مؤسسه آل البیت علیها السفن ،قاا :مؤسساه
آل البیت علیها السفن  ،چاپ ا ل.



ریض کاشاوی ،محبدمحسن بن شاه مرتوی( .بیتا) مواتیح الشرارع ،قاا :کاابخاواه آياة اهلل مرعشای وافای،
چاپ ا ل.



کلینی ،محبدبن ي قنر 161( .ق) الکافي ،تهرا  :ارالماي اإلسفمیه.



مالسی ،محبدباقربن محبدتقی 414( .ق) مرآة العق ل في شررح أببرار آل الرسر ل ،تحقیاق ساید هاشاا
رسنلی ،تهرا  :ار الماي اإلسالمية ،چاپ ن.



محقق حلی ،وااالدين ج فربن حسان 412( .ق) شرارع اإلس م فري مسرارل الحر ل و الحررام ،باا تحقیاق
عبدالحسین محبد علی بقال ،قا :مؤسسه اسباعیلیا  ،چاپ ن.



محقق کرکی ،علیبن حسین 4 4( .ق) جامع المقاصد في شرح الق اعد ،با کنشض گر ه ژه هض مؤسساه
آل البیت علیها السفن ،قا :مؤسسة آل البیت علیها السفن ،چاپ ن.



مر اريد ،علیاصغر 4 1( .ق) سلسلة الينابيع الفقهيه ،بیر ت :ار احیاء الارا  ،الدار اإلسفمیه ،چاپ ا ل.



مطهری ،مرتوی ) 164( .ربا ،بانك و بیمه ،تهرا  :اواشارات صدرا ،چاپ ا ل.



مقدس ار بیلی ،احبد بن محبد 411( .ق) مجمع الواردة و البرهان في شرح لرشاد اصذهان ،تحقیاق ماابای
عراقی ،علیژناه اشاهار ی ،حسین يز ی اصفهاوی ،قا :رار اواشاارات اسافمی ابسااه باه جام اه مدرساین
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حنزه علبیه قا ،چاپ ا ل.


ممارن شیرازی ،واصر ) 121( .بررسي طرق فرار از ربا ،تهیه تد ين ابنالقاسا علیاا واها ی ،قاا :مدرساة
االمان علیبن ابیطالي(ع) ،چاپ ا ل.



منسنی باننر ی ،میرزا حسن 4 3( .ق) الق اعد الوقهیه ،تحقیق مهدی مهريزی ،محبدحسن رايای ،قاا:
وشر الها ی ،چاپ ا ل.



وافی ،محبدحسن بن باقر 414( .ق) ج اهر الک م في شرح شرارع اإلس م ،تحقیاق عبااس قنچااوی علای
آ نودی ،بیر ت :ار إحیاء الارا ال ربی ،چاپ هفاا.

