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حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوتۀ نقد و بررسی
سید احمد محمودی

1

چکیده
در اين پژوهش ،به اهمیّت حرمت ربا در اسالم و گونهشناسي انواع آن از ديدگاه فقهای شیعه و اهل
سنت پرداختهايم؛ بهويژه تقسیم ربای قرضي به استهالکي و استنتاجي (مصرفي و تولیدی) را که در
دوران معاصر ،مطرح گرديده است بازخواني نموده پس از تبیین ديدگاه برخي از فقهای معاصر شیعه
در مورد حلیت ربای استنتاجي که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزيابي علمي و
فقهي نهادهايم و ضمن بررسي و نقد داليل هشتگانة اقامهشده بر حلیت چنین ربايي ،اين نكته را
به اثبات رساندهايم که هیچگونه تفاوتي بین ربای استهالکي و استنتاجي از نظر حكم به حرمت به
نظر نميرسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضي ،قرض با شرط زياده از طرف قرضدهنده است
نه قرضگیرنده و چنین شرطي در هر دو صورت محقق است و نیز رواياتي که به فلسفه و حكمت
حرمت ربای قرضي پرداختهاند ،ترک تجارت و تولید را از طرف قرضدهنده عنوان نمودهاند نه
قرضگیرنده و اين ترک تجارت از طرف قرضدهنده در هر دو صورت استهالکي و استنتاجي
متصور است .بنابراين ،دلیلي بر خروج موضوعي يا خروج حكمي ربای انتاجي وجود ندارد.

کلیدواژهها :ربا ،قرض ،شرط زياده ،استهالک ،استنتاج ،تولید ،حرمت.

 - 2استاديار گروه معارف اسالمي دانشگاه اصفهان

Email: mahmoodi1336@gmail.com
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مقدمه
بهطور قطع ،يكي از مسائل بسیار مشكل فقهي که در قلمرو مسائل اقتصادی قرار ميگیرد و
هرچه زمان بر آن ميگذرد پیچیدهتر و حساستر ميگردد و در بخشي از آن ،تغییرات وسیع
و گستردهای با گذشت زمان رخ داده است ،مسئلة ربا است .نويسندگان و محققاني که در
اين مسئله ،تحقیقاتي داشتهاند به اين نتیجه رسیدهاند که بحث ربا از مشكلترين و
پیچیدهترين مسائل فقهي است ،از جمله کساني که به مشكل بودن آن اشاره نمودهاند
عبارتاند از :صاحب جواهر (نجفي ،2932،ج  ،19ص  .)151و ابن کثیر (ابن کثیر ،بيتا ،ج
 ،2ص  )913و غزالي و شاطبي ( نقل از الجامع في اصول الربا ،ص  )21بهويژه شاطبي که
چنین ميگويد :ربا از پوشیدهترين اموری است که تاکنون معنای آن درست روشن نشده
است (همان).
با توجه به اهمیّت بحث ربا ،و نیز توجیهها و اجتهادهايي که در دوران معاصر ،پیرامون
آن صورت گرفته است و برخي از فقها و انديشمندان درجاتي از بهره و ربا را مشروع جلوه
دادهاند يا ربا را به مصرفي و تولیدی تقسیم نموده و ربای حرام را در ربای مصرفي منحصر
نمودهاند و برخي ديگر به لحاظ کاهش ارزش پول به دلیل تورم ،درصدی از ربا را جهت
جبران خسارت ناشي از تورم مشروع دانستهاند ،ميطلبد پژوهشگران در عرصه مباحث فقهي
به تبیین و نیز تطبیق موضوع و حكم بپردازند ،و مشكالت جامعه اسالمي را به نحوی که با
موازين شرع مقدس اسالم منطبق باشد ،حلّ نموده و فعالیتهای اقتصادی را آسان و روان
نمايند تا رکود و تورمي پیش نیايد و در عین حال مرتكب امرحرام و خالف شرع نگردند.
اين نوشتار ،بر آن است تا تعريفي از ربا ،با گونههای آن از ديدگاه فقهای شیعه و اهل
سنّت ارائه نمايد و با پديدههای نو ظهور که در عرصه فعالیّتهای اقتصادی راه يافتهاند
مقايسه تطبیقي صورت دهد و روشن نمايد تقسیمي که در عصر حاضر برخي از فقها
نمودهاند و بین ربای انتاجي (تولیدی) با ربای استهالکي (مصرفي) فرق گذاشته و ربای
انتاجي و تولیدی را مشروع جلوه دادهاند و ربای حرام را منحصر در ربای مصرفي و
استهالکي دانستهاند ،با کدام موازين فقهي و اصولي منطبق است؟ و اين تقسیم ،مندرج در
کداميک از اقسام ربا از ديدگاه فقهای اهل سنت و شیعه ميباشد؟ و در نتیجه آيا ميتوان
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جهت رفع مشكل اجتماعي و اقتصادی عصر حاضر ،اين قسم را مندرج در موضوعات
ديگری غیر از ربا نموده و از طريقي که با مباني علمي ،فقهي و اصولي منطبق باشد اين
مشكل را حل نمود؟
 -1معنای لغوی و اصطالحی ربا
ربا ،مصدر ثالثي مجرّد ازماده «رَبا يَربُوا» به معنای زياده است ،خواه اين زياده در مال و
ثروت باشد يا موارد ديگر ،ابن منظور در لسانالعرب ميگويد« :رَبا الشي يَربُوا رُبوّاً و رَباءُ،
زادَونَما » (ابنمنظور ،2215 ،ج  ،22ص  )912در مصباحالمنیر چنین آمده است «ربا به
معنای فضل وزياده است و بنابر قول مشهورتر بهصورت الف مقصوره نوشته ميشود و تثنیه
آن ربوان با واو است به خاطر مطابقت با اصل آن» (فیومي ،2215 ،ج  ،2ص  .)123از اين
عبارت ،معلوم ميشود که اينان ربا را مطلق زياده و افزوني معنا کردهاند .برخي ديگر چون
فیروز آبادی در قاموسالمحیط همین معنا را برگزيده است (فیروزآبادی ،2221 ،ج  ،1ص
 .)111ولي راغب اصفهاني در مفردات معنای لغوی ربا را زياده بر سرمايه (رأسالمال) معنا
نموده است نه مطلق زياده و گفته است« :الرّبا :الزياده علي رأس المال لكن خصّ في الشرع
لزيادة علي وجه دون وجه» ربا :زياده بر رأسالمال است و در شرع به زياده خاصي اطالق
ميشود (راغب ،2213 ،ص .)231
ولي ربا ،از نظر اصطالحي و شرعي ،به هر نوع زيادهای گفته نميشود ،بلكه به يک نوع
زياده و افزوني خاصي که با وجود شرايط ويژه ،درمال و ثروت پديد آيد ،اطالق ميگردد
ازاينرو ،فقهای شیعه در مقام تعريف شرعي و اصطالحي ربا بر آمدهاند و هرکدام
تعريفهايي را بیان نمودهاند که برخي از آنها يا جامع افراد نیست يا مانع اغیار نیست،
بهعنوان نمونه ،عالمه حلّي چنین ميگويد« :ربای اصطالحي و شرعي عبارت است از
فروختن يک چیزی به مثل خودش با زياده عیني يا حكمي مانند فروختن يک قفیز به دو
قفیز يا يک قفیز به يک قفیز بهصورت نسیه (زياده حكمي)» (حلي ،2222 ،ص )212اين
تعريف ،کامل نیست زيرا ربای قرضي را در بر نميگیرد و فقط شامل ربای معاملي را ،آن
هم بهصورت ناقص شامل ميگردد.
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فقهای اهل سنت نیز در صدد تعريفف ربفای شفرعي و اصفطالحي برآمفدهاند،کفه ايفن
تعريف ها نیز کامل و جامع نیسفت ،برخفي فقفط ربفای قرضفي را تعريفف نمفودهانفد چفون
روشنترين انفواع رباسفت .و برخفي ديگفر فقفط ربفای معفاملي را تعريفف کفردهانفد چفون
شمسالدين سرخسي در المبسوط و محمد شربیني در مغني المحتاج ،ج  ،1ص  )12و بعضي
ديگر به گونهای تعريف نمودهاند که مانع اغیار نیست و موارد غیر ربا را در بر ميگیرد .چون
امام العربي در احكام القرآن که چنین گفته است« :ربا در لغت به معنای زياده است و مراد از
آن در آية ربا ،هر زيادهای است که در مقابلش عوضي قرار نگرفته باشد» (ابن عربي ،بيتفا،
ص  )912اين تعريف ،مانع از اغیار نیست و هر زيادهای که در مقابلش عوضي قرار نگیرد را
شامل ميشود .بنابراين ،تعريف درستي از ربای شرعي و اصطالحي ارائه ننموده است.
شهید ثاني از فقهای شیعه ،در مسالک تعريف جامعي را بیان کرده و ميگويد« :ربای
شرعي و اصطالحي عبارت است از معامله يكي از دو جنس همگوني که در زمان شارع
مقدس يا عرف ،مكیل و موزون بوده با افزايش حقیقي و يا حكمي همراه باشد .يا وام گرفتن
يكي از آنها با زياده گرچه مكیل و موزون نباشد» (شهیدثاني ،2229،ج  ،9ص )926اين
تعريف ،هم ربای معاملي و هم ربای قرضي را در بر ميگیرد و در ضمن به شرايط تحقق
ربای معاملي مانند :هم جنس بودن ،مكیل و موزون بودن ،و به زياده ،چه حقیقي باشد يا
حكمي نیز اشاره شده است.
 -2دالیل حرمت ربا در اسالم و ادیان آسمانی
حرمت ربا ،در اسالم از امور مسلّم ،و از ضروريات دين محسوب ميگردد (عروه الوثقي ،ج ،1
ص  .)1در حرمت آن ،هیچگونه شک و ترديدی نیست .گرچه فقهای اسالم در شرايط و
موارد و نیز خصوصیات ربای حرام ،اختالفنظر دارند ولي اينگونه اختالفها به هیچوجه از
شدت و غلظت حرمت ربا نميکاهد؛ زيرا به هیچ مسئلهای در قرآن مانند ربا ،اهمیّت داده
نشده ،و لحن سخن در آيات ربا ،به مراتب از کبائر ديگر چون :شرب خمر ،قمار ،ظلم و زنا
و ...شديدتر است (طباطبائي ،2939 ،ج  ،1ص  .)113در قرآن حدود دوازده آيه پیرامون ربا
آمده است و در روايات نیز به حدّی رسیده است که ميتوان ادعای تواتر اجمالي يا معنوی
نمود و در کتب آسماني ديگر ،چون تورات و انجیل بهصراحت مطرح گرديده است ،در تورات
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سفر «خروج» چنین آمده است« :اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسايه تو باشد قرض
دادی مثل رباخوار با او رفتار مكن و هیچ سود بر او مگذار» (کتاب مقدس ،عهد قديم ،عدد
 ،11ص  )31در سفر الوين ،تثنیه و مزامیر نیز به آن اشاره شده است.
بايد به اين نكته نیز توجه داشت که همة آيات ربا در قرآن ،در مقام تشريع حكم ربا
نیستند .برخي در مقام تنبه و توجه دادن به اهمیت حكم ربا و برخي ديگر در مقام بیان حكم
ربا در شرايع گذشته است .ولي آياتي که در مقام تشريع ،و بیان حكم ربا هستند داللت بسیار
روشني بر حرمت ربا دارند از جمله :آية «يا ايها الذين آمنوا التاکلوا الربوا اضعافا مضاعفة
واتقوا اهلل لعلكم تفلحون» (آلعمران )291/ای کساني که ايمان آوردهايد ،ربا را با سود
چندين برابر مخوريد ،و از خدا پروا کنید ،باشد که رستگار شويد.
عالمه طباطبايي بر اين باور است که نزول اين آيه ،بر آيات ربا ،در سوره بقره تقدم دارد
و در مقام تشريع حكم ربا است (طباطبايي  ،2939ج  ،1ص  .)211ولي طبرسي در مجمع
البیان نزول آيات ربا ،در سوره بقره را مقدم ميداند (طبرسي  ،2219ج  ،2ص .)511
آيات ديگری مانند آيات  135تا  133سوره بقره است،که عبارت« :احل اهلل البیع و حرم
الربوا» با صراحت به حرمت ربا داللت دارد و با لحني شديد به رباخوران ،هشدار داده است و
در پايان کساني را که دست از اين کار نكشیدهاند محارب با خدا و رسول خدا معرفي
مينمايد.
عالوه بر آيات ،روايات فراواني نیز داللت بر حرمت ربا دارند .از جمله اين روايت« :به
امام صادق (ع) خبر رسید که مردی رباخواری ميکند و آن را آغوز مينامد امام صادق (ع)
فرمود :اگر خداوند ،او را در اختیارم بگذارد گردنش را خواهم زد» (حر عاملي  ،2932ج ،21
ص  )215روايت ديگر از پیامبر اسالم (ص) است که در سفارشي به امام علي (ع)
ميفرمايد« :ای علي ،ربا ،هفتاد کیفر دارد که آسانترين آن ،مانند آن است که مرد با
مادرش در خانة خدا زنا کند» (همان ،ص .)212
بنابراين ،داللت آيات و روايات ،بر حرمت ربا ،بسیار روشن است و جای هیچگونه
ترديدی نیست و از همین رو است که فقهاء ،حرمت آن را از ضرويات دين اسالم شمردهاند.
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 -3گونههای ربا
قبل از پرداختن به بررسي و نقد ربای تولیدی و انتاجي مناسب است بهصورت گذرا به اقسام
ربا از ديدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته شود تا تقسیمي که در دوران معاصر ،در
ارتباط با ربای تولیدی و مصرفي ،مطرح گرديده است بهطور کامل روشن گردد .فقهای
شیعه ،بهطور کلي ربا را ،به دو قسم تقسیم نمودهاند ،الف) ربا در وام (ربای قرضي ) ب) ربا
در داد و ستد (ربای معاملي).
ربای قرضي ،عبارت است :از اينكه شخصي به شخص ديگر مقداری کاال يا پول ،قرض
دهد و شرط کند مقدار بیشتری بگیرد.اين نوع ربا ،هماکنون در جهان رايج است و به اتفاق
فقهای اسالم حرام است.
ربای معاملي :عبارت است از معاملة دو کاالی همگون با يكديگر با وزن و پیمانه
مشخص که با يک نوع زيادة عیني يا حكمي در يک طرف معامله همراه باشد.
فقهای اهل سنت ،هرکدام از ربای قرضي و معاملي را به انواع و اقسامي ديگر تقسیم
نمودهاند ،از جمله ربای جاهلي ،ربای فضل ،ربای نسیئه ،ربای الید و غیره  ...که مجال
پرداختن به آنها در اين پژوهش نیست.
قابل ذکر است که فقهای اهل سنت ،تقسیم کلي ديگری را برای ربا ذکر کردهاند و
گفتهاند :ربا يا جلي است يا خفي و ربای جلي را عبارت از آن دانستهاند که قرآن صريحاً از
آن نهي نموده مانند ربای جاهلي يا ربايي که در جاهلیت ،معروف بوده است مانند ربای
نسیئه و ديگری ربای خفي که عبارت است از :ربائي که حرمت آن ،از طريق روايات ،ثابت
شده باشد .مانند ربای فضل ،زيرا بهطور مستقیم مورد نهي قرار نگرفته ،بلكه بهعنوان سدّ
ذرايع و جلوگیری از وقوع در ربای جلي ،ممنوع شده است .اين تقسیم را ،ابن جوزی در
اعالم الموقعین عن رب العالمین و ديگران ذکر کردهاند (برهاني ،2216 ،ص  .)251بعضي
ديگر به ربای حقیقي و غیر حقیقي يا ربای محض و غیر محض تقسیم نمودهاند .تقسیم
اخیر ،در روايات شیعه نیز به چشم ميخورد (حر عاملي ،2932،ج  ،21ص .)293
تقسیمي ديگر که قابل تأمل است ،و در دوران معاصر ،برخي از محققان اهل سنّت
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(رشید رضا ،ج  ،9ص 226؛ رفیق المصری ،ص  .)251و نیز برخي از فقیهان شیعه (صانعي،
ربای تولیدی؛ معرفت ،روزنامه اطالعات  )35/2/13ذکر کردهاند تقسیم ربای قرضي به ربای
استهالکي (مصرفي) و ربای تولیدی (انتاجي) است که گفتهاند :چنانچه گرفتن قرض برای
مصرف و نیاز روزمرّه باشد اضافه گرفتن (زياده) مصداق ربای حرام است .ولي اگر قرض
برای تولید و سرمايهگذاری باشد ،زياده و اضافه گرفتن حرام نیست.
اينان بر آنند که آنچه در صدر اسالم رايج بوده و مورد نهي قرار گرفته است ،ربای
استهالکي بوده است نه ربای تولیدی و انتاجي و اين نوع قرض (انتاجي) در گذشته نبوده و
از ويژگيهای زندگي امروزه در جهان معاصر است و يكي از روشهای تجارت و
سرمايهگذاری کالن در اجرای پروژههای بسیار سنگین چون :انبوهسازی ،ساخت کارخانه و
غیره ...ميباشد.که نیاز به سرمايه تكمیلي دارد و به تنهايي نميتوان از عهدة آن برآمد،
ازاينرو قسمتي از سرمايه از طريق قرض (وام) تهیه ميگردد و قرض دهنده هم در آن،
زيادهای را شرط ميکند ،و چون سرمايه مذکور در راه تولید و انتاج هزينه ميشود نه در
مصرف روز مرّه زندگي ،بنابراين ،جنبه استهالکي و مصرفي ندارد.
برای حكم به جواز و عدم حرمت چنین زيادتي در قرض ،داليلي اقامه شده است
(صانعي ،2919 ،ص .)25 - 92که اينک به بررسي و تجزيه و تحلیل و نقد علمي آن
پرداخته خواهد شد.
 -4دالیل حلیت ربای تولیدی
 -1-4دلیل اوّل

ميگويند آياتي که داللت بر حرمت ربا دارند ،نسبت به بیان مصاديق و موارد آن اجمال
دارند .بنابراين ،داللتي بر حرمت تمام انواع قرض اعم از استهالکي و استنتاجي ندارند ،و قدر
متیقّن آن قرض استهالکي است نه استنتاجي و آيه «احل اهلل البیع و حرّم الرّبا» ظهور در
حرمت ربای استهالکي دارد و ديگر اينكه ،قرآن علّت حرمت ربا را ظلم دانسته است و در
ربای استنتاجي و تولیدی ظلم متصوّر نیست (صانعي ،2919 ،ص  .)92توضیح اينكه ،آيات
قرآني که ربا را مذمت ميکنند گرچه بر اصل حرمت داللت دارند ،اما نسبت به مصداقها و
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موارد آن اجمال دارند و داللتي بر حرمت تمام انواع قرض ،چه استهالکي و چه استنتاجي
ندارند ،زيرا اوالً اين آيات ،اجمال دارند چرا که ربا به معنای هر نوع زياده است ولي قطعا
هرگونه زيادتي حرام نیست ،پس برخي از اقسام زياده حرام است و اين بعض ،در آيات
بهطور کامل روشن نیست.
ثانیاً ميتوان گفت آيه «احل اهلل البیع وحرم الربا» به حرمت ربای استهالکي داللت
دارد ،نه بهعنوان قدر متیقن که در وجه نخست بدان تمسک شد ،بلكه بهعنوان داللت و
ظهور آيه است .توضیح مطلب اينكه «احل اهلل البیع و حرم الربا» جملهای استینافي است نه
حال برای جمله قبل وگرنه ميبايد با «قد» همراه باشد ،زيرا هرگاه جمله فعلیه ماضي حال
قرار گیرد ،قواعد زبان عربي اقتضا دارد که در ابتدای جمله ،حرف «قد» آورده شود و چون
چنین نیست ،پس استینافي است (طباطبايي ،ج ،1ص  .)225گرچه درتفسیر المنارآمده است
که ميتوان «واو»را حالیه گرفت (رشیدرضا ،ج  ،9ص  .)213به هر حال ،خواه جمله مستانفه
باشد يا حالیه در مقام پاسخگويي به ايراد رباخوران است و اين پاسخ را دو گونه ميتوان
منظورکرد ،يكي آنكه خداوند جواب تعبدی به آنان ميدهد و درصدد نیست تفاوت میان آن
دو را روشن سازد.
ولي رويه قرآن در بیان احكام ،چنین نیست ،بلكه قرآن ،همیشه به هنگام بیان احكام،
تالش ميکند مخاطب را قانع سازد ،و به فلسفه و حكمت آن نیز ميپردازد .مانند :نماز و
روزه و  ...يا به ارتكاز ذهني مخاطب و درک خود مردم وا ميگذارد که در اينجا چنین است،
چون اگرکااليي را با اندکي زياده بهصورت نسیه بفروشند يا پولي را به کسي قرض دهند و
از ابتدا با او شرط زياده کنند و يا قرضگیرنده در هنگام باز پرداخت ،ناتوان شود و با گرفتن
مبلغي به وی مهلت دهند و اين کار را همینطور ادامه دهند ،اين دو فعل با هم تفاوت دارند،
چرا که صورت دوم قبیح و منكر است ،درحاليکه صورت اول ،چنین نیست .بنابراين ،با اين
توضیح در وجه دوم ،اين آيه برحرمت ربای استهالکي داللت دارد و ربای انتاجي و تولیدی
را به هیچوجه شامل نميشود.
ثالثاً ميتوان گفت :ادامه آيه ،علت حرمت ربا را ظلم ميداند «وان تبتم فلكم رؤس
اموالكم التظلمون والتظلمون» (بقره )133/بنابراين ،علت حرمت ،ظلم است و اين ظلم ،در
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ربای استهالکي متصور است ،اما در ربای انتاجي و تولیدی چنین نیست ،به تعبیر ديگر،
قرآن ميفرمايد :ربا ظلمي عرفي و عقاليي است و اگر توبه کردند ،تنها سرمايه را بردارند نه
بیشتر از آن را ،زيرا گرفتن زياده بر سرمايه ،ظلم است (صانعي ،2919 ،ص .)93
نقد و بررسی
اين دلیل تمام نیست ،زيرا اوّالً آيات تحريم ربا ،اجمالي ندارند و ثانیاً الف و الم در کلمه
«الربوا» در آيات تحريم ربا ،الف و الم جنس است و همه موارد و مصاديق آن را در بر
ميگیرد مگر آنكه روايت و دلیل خاصي موردی را استثنا نمايد (خروج حكمي) مانند روايات
قرض بین پدر و فرزند و زوج و زوجه و  ...ثالثاً در چنین مواردی به قدر متیقن نميشود
تمسک کرد ،زيرا هر عامي و مطلقي موارد قدر متیقني دارند و اگر چنین باشد در هیچ
موردی به عام يا اطالق نميتوان تمسک کرد ،و آن قدر متیقني که يكي از مقدمات حكمت
شمرده شده ،قدر متیقن در مقام تخاطب است که در اينجا منتفي است ،و ديگر اينكه ،برخي
به طورکلي وجود قدر متیقن و عدم آن را در مقام تخاطب ،مرتبط با اطالق نميدانند و
انصراف مستند به قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از تحقق اطالق ندانستهاند (فاضل
لنكراني ،2912 ،ج  ،6ص  .)523افزون بر آن اکتفا بر قدر متیقن در دلیل لبي است نه دلیل
لفظي (خوئي ،2223 ،ج  ،9ص  .)919رابعاً ،در آيات قرآن ،زياده بر رأسالمال ظلم دانسته
شده است «فلكم رؤس اموالكم التظلمون و التظلمون» ظلم ،در ارتباط با زياده بر
رأسالمال است و اين زياده ،در هر دو صورت متصور است چه استهالکي باشد و چه
استنتاجي.
 -2-4دلیل دوّم

رواياتي که داللت بر حرمت ربا دارند نسبت به موارد و مصاديق آن همان اجمالي که در
آيات وجود دارد در اين روايات نیز هست ،اين روايات بر دو دستهاند:
يک دسته ،رواياتي که بر حرمت ربای معاملي داللت دارند و در کاالهای مكیل و موزون
جريان دارد مانند روايت صحیح زراره از امام صادق (ع) «اليكون الربا اال فیما يكال او
يوزن» (حرعاملي ،ج  ،21ص  )292و روايت موثق منصور بن حازم ازامام صادق (ع) «سالته
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عن الشاة بالشاتین ،والبیضه بالبیضتین ،قال :الباس مالم يكن کیال او وزنا» (همان)295 ،
اين روايات ،بر ربای قرضي داللت ندارند و نسبت به ربای معاملي نیز اجمال دارند به اين
معنا که آيا صورت نسیه منظور است يا نقد ،يا هر دو؟ به تعبیر ديگر ،اين روايات ،حصر را
بیان ميکنند ،نه محصور را و از اين جهت ،اطالقي ندارند.
دستة دوم ،رواياتي است که داللت دارند بر حرمت ربای قرضي از جمله روايت حفص
بن غیاث از امام صادق (ع) است که ميفرمايد« :الرباء رباء ان :احدهما حالل و االخر حرام،
فاما الحالل فهو ان يقرض الرجل قرضاً طمعاً ان يزيده و يعوضه باکثر ممّا اخذه بال شرط
بینهما ،فان اعطاه اکثر مما اخذه بال شرط بینهما فهو مباح له ،و لیس له عنداهلل ثوابٌ
فیمااقرضه وهو قوله عزوجل« :فال يَربوا عنداهلل» و امّا الرّبا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و
يشترط اَن يردّ اکثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام » (حر عاملي ،2932 ،ج  ،21ص .)252
ربا ،دوگونه است :حالل و حرام ،ربای حالل آن است که شخص قرض دهد ،بدان امید
که زيادتر به وی برگرداند ،البته بدون آنكه شرطي بین آنها باشد ،در اين صورت اگر بیشتر
به وی برگردد بدون شرط قبلي ،مباح است ولي اين قرض نزد خداوند چندان ثوابي ندارد .و
اين همان است که خداوند در قرآن ميفرمايد« :نزد خداوند زياد نميشود« و امّا ربای حرام
آن است که قرض دهد و شرط کند بیشتر از آنچه قرض داده است برگرداند ،اين مصداق
ربای حرام است.
روایت دوّم
«سألته عن الرّجل کانت لي علیه مأة درهم عدداً قضانیها مأه وزناً ،قال :ال بأس ما لم
يشترط ،قال :و قال :جاءَ الرّبا من قبل الشروط ،اِنَّما يفسده الشروط» (حر عاملي ،2932 ،ج
 ،21ص .)236
از امام صادق (ع) پرسیدم :درباره کسي که صد درهم بهصورت شمارش به من بدهكار
بود و صد درهم با وزن کردن (که بیشتر از شمارش ميشد) بازپس داد .فرمودند :اگر
شرطي در میان نبوده است اشكالي ندارد ،زيرا ربا از ناحیه شرطها ميآيد ،همانا شرط ،ربا را
حرام ميکند.

حلیّت ربای تولیدی و انتاجي در بوته نقد و بررسي

263 

در اين روايات ،مصداق و موارد ،تعیین و مشخص نشده است .با توجه به اينكه آنچه در
آن زمان رواج داشته است ،ربای استهالکي و مصرفي بوده نه ربای تولیدی و انتاجي
بنابراين ،تعمیم اين روايات ،بر همه انواع ربای قرضي توجیهپذير نیست (صانعي ،2919 ،ص
.)22
نقد و بررسی
اوّالً روايات از نظر معنا و مفهوم و داللت بر حرمت هیچگونه اجمالي ندارد و ثانیاً قرض ،به
شرط زياده از طرف قرضدهنده مالک حرمت ربا است ،اگر از طرف قرضدهنده شرط
گرديد حرام است وگرنه حالل است ،و در مورد اينكه قرضگیرنده آنچه را که قرضگرفته
در چه موردی صرف ميکند و يا در چه موردی به کار ميگیرد ،از اين جهت روايات ،کامالً
ساکتاند .بنابراين ،آنچه در روايات بهعنوان مالک ربا و حرمت آن بیان شده است شرطي
است که از طرف قرضدهنده صورت ميگیرد و اين مالک ،در هر دو صورت ،چه قرض
استهالکي و مصرفي باشد و چه استنتاجي و تولیدی باشد وجود دارد ،و اين شرط زياده ،که
در واقع موجب حرمت ميشود ،در هر دو صورت محقق شده است .موارد و مصاديق قرض
حرام و حالل با مالکي که در خود روايت به آن پرداخته است روشن ميشود ،اگر قرض ،با
شرط زياده از طرف قرضدهنده باشد ،مصداق قرض حرام است و اگر شرط نشده باشد،
مصداق قرض حالل است .بنابراين ،لزومي ندارد که روايات به مصاديق و موارد بپردازد.
 -3-4دلیل سوّم
با توجه به قصور ادّله تحريم ،يعني آيات و روايات در تعمیم ،ميتوان گفت ،مقتضای اطالق
و عموم ادّله عقود ،شروط ،تجارت و نیز قرض ،حلیّت ربای انتاجي است ،به ديگر سخن،
اينكه عموم و اطالق ادّله معامالت و قرض ،تنها نسبت به قرض استهالکي (مصرفي)
تخصیص خورده و غیر آن در دايره عموم و اطالق جواز باقي ميماند (صانعي ،2919،ص
.)22
نقد و بررسی
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اين دلیل نیز ناتمام است ،زيرا ادّله تحريم ،همانگونه که گفته شد ،قرض با شرط زياده را
ربا دانسته است و اطالق و عموم ادّله عقود و شروط ،تجارت و نیز قرض را تخصیص زده
است و اينكه گفته شود ،تنها نسبت به قرض استهالکي تخصیص خورده است و قرض
استنتاجي کماکان در دايره عموم و اطالق باقيمانده است ،صرف يک ادّعای بدون دلیل
است ،زيرا قرض استنتاجي يقیناً داخل قرض با شرط زياده هست بنابراين ،عموم و اطالق
روايات تحريم قرض با شرط زياده ،اين صورت را در بر ميگیرد.
 -4-4دلیل چهارم
آيات تحريم ربا ،در کنار آيات انفاق قرار گرفته است و اين قرينه ميشود که ربای محرّم
چیزی است که بهجای انفاق قرار ميگیرد ،به اين معنا که در جائي که بايد انفاق صورت
بگیرد ،اگر مسلمان چنین نكند و زياده بستاند ،رباخواهد بود ،و اين همان ربای استهالکي
است وگرنه در ربای انتاجي چنین نیست که در جای انفاق نشسته باشد بلكه قرض گیرنده
خود بينیاز است و برای سرمايهگذاری بیشتری به قرض متوسّل ميشود (صانعي،2919 ،
ص .)21
نقد و بررسی
اوّالً همه آيات تحريم ربا در کنار آيات انفاق قرار نگرفته است و ثانیاً روايات تحريم ربا
ارتباطي با انفاق ندارد .ثالثاً اين يک نوع استحسان است و حرمت ربائي که يک درهم آن
برابر است با زنای با محارم در خانه خدا با چنین استحساناتي حالل نميشود و رابعاً حتي در
قرض بدون زياده نیز انفاقي صورت نگرفته است چون اصل سرمايه به شخص بر ميگردد.
 -5-4دلیل پنجم
در سوره نساء آيه  ،262ربا و خوردن اموال مردم به باطل ،يكي دانسته شده است،
ميفرمايد« :و اَخَذِهِمُ الرّبوا وَ قَد نُهُوا عَنهُ وَ اکلِهِم اَموالَ النّاسِ بِالباطِل» زيرا ربا يكي از
نمونههای خوردن مال مردم بر باطل است و به تعبیر ديگر ،آيه از قبیل ذکر عام پس از
خاص است .بنابراين ،ربا ازآنرو که امری باطل است ،تحريم شده و بدون ترديد ،تنها ربای
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استهالکي چنین است ،لیكن ربای انتاجي و تولیدی که نقشي سازنده در اقتصاد دارد ،امری
باطل نیست (صانعي ،2919 ،ص .)21
نقد و بررسی
ربا ،اکل مال به باطل است ولي ادعای اينكه ربای انتاجي از موارد اکل مال به باطل نیست
جز يک ادّعا بیش نیست ،زيرا علّت اينكه ربا اکل مال به باطل است به خاطر آن است که
قرضدهنده هیچ کاری انجام نداده است و در واقع پول ،پول آورده در عین حالي که بايد
کار و عمل پول بیاورد ،ازاينرو که قرضدهنده عملي و کاری انجام نداده است و زياده بر
اصل سرمايه خود را ميگیرد .مصداق اکل مال به باطل خواهد بود و اين حالت در هر دو
صورت ،چه ربا انتاجي باشد و چه استهالکي باشد وجود دارد و قرضدهنده کاری انجام نداده
و با هیچ زحمتي هم اصل سرمايه را دارد و هم زياده را و اين مصداق بارز و روشن اکل مال
به باطل است .بنابراين ،نميتوان ربای انتاجي را از دايره اکل مال به باطل خارج نمود و اگر
چنین باشد حتي ربای استهالکي هم درصورتيکه قرضگیرنده مضطر باشد بايد از دايره
اکل مال به باطل خارج شود چون قرض دادن در اين صورت ضروری است و شرط زياده
هم جهت رفع حاجت و اضطرار صورت گرفته است ولي در عین حال فقها حكم به حرمت و
بطالن دادهاند .پس هیچ فرقي بین ربای استهالکي و انتاجي در اين جهت که زياده ،اکل
مال به باطل است نیست.
 -6-4دلیل ششم
در روايات تحريم ربا ،علل و اسبابي بازگو شده که بر ربای انتاجي و تولیدی منطبق نیست.
برخي از روايات ،سبب تحريم را رکود اقتصادی و تعطیلي داد و ستد و معامالت دانستهاند از
جمله اين روايت است:
«هشام بن الحكم ،انه سأل ابا عبداهلل (ع) عن علّه تحريم الرّبا ،فقال :انه لوکان الربا
حالالً لترک الناس التجارات و ما يحتاجون الیه فحرّم اهلل الرّبا لتنفر الناس من الحرام الي
الحالل و الي التجارات من البیع و الشراء ،فیبقي ذلک بینهم في القرض» (حر عاملي،
 ،2932ج  ،21ص )212
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«هشام بن حكم درباره علّت ربا از امام صادق (ع) سؤال کرد ،فرمود :اگر ربا حالل بود
مردم ،دادوستد و معامالت را رها ميساختند .خداوند ،آن را حرام کرد تا مردم از حرام به
حالل و به سوی دادوستد سوق داده شوند».
و نیز زراره از امام صادق (ع) نقل کرده که امام فرمودند« :اِنَّما حَرّم اهلل الربا لئال يذهب
المعروف» (همان ،ص  )215همانا خداوند ربا را تحريم کرد ،تا معروف از میان نرود.
روشن است که ربای تولیدی ،نه تنها سبب رکود اقتصادی نیست ،بلكه آن را رونق
ميبخشد و به تولید کمک ميکند (صانعي ،2919 ،ص .)22
ممكن است گفته شود آنچه در اين روايات آمده ،حكمت است نه علت ،و علت گرچه با
وجودش حكم ثابت است ،اما عدمش به معنای عدم حكم نیست .اوالً حروف تعلیل مانند:
(انما ،ل ،الن ،لئال) ظهور در علیت دارند نه حكمت .عالمان اصولي،آن گاه که از تنقیح مناط
سخن ميگويند وجود ادات تعلیل را يكي از نشانههای قطعي به حساب ميآورند.
میرزای قمي درکتاب القوانین مينويسد« :از قرآن و سنت با داللت وضعي لفظي يا به
داللتهای التزامي چون (تنبیه ،ايماء) علیت استفاده ميشود و هريک را در خفا و ظهور،
مراتبي است ،داللت وضعي لفظي چون :لعله کذا ،الجل کذا ،النه کذا ،کي يكون کذا ،اذن
يكون کذا و ...مرتبه پايینتر الم وباء است که البته اين دو حرف نیز ظهور در علیت دارند»
(میرزای قمي ،القوانین المحكمه ،ج  ،1ص .)11
ثانیاً چنانکه گذشت هر زيادهای حرام نیست بنابراين ،روايات مجملاند و قدر متیقن آن،
ربای استهالکي است و بیش ازآن را شامل نميشود.
ثالثاً بر فرض که روايات مجمل نباشند و آن چه ذکر شده حكمت باشد نه علت ،ميتوان
ادعای انصراف کرد ،زيرا متعارف در آن زمان ،همان ربای استهالکي بوده است و بر بیشتر
از آن داللت ندارد.
رابعاً تحريم ربای انتاجي مخالف نص قرآن است ،چرا که در آية حرمت ربا به ظلم تعلیل
شد و اگر روايتي حاوی مضموني مخالف قرآن بود ،بايد طرد يا توجیه گردد ،گذشته از آنكه
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ميتوان ادعا کرد تحريم ربای انتاجي و تولیدی مخالف عقل است ،زيرا عقل ،اينگونه
زيادت را تحسین ميکند (صانعي ،2919 ،ص .)25
نقد و بررسی
جالب توجه اينكه اين روايات ،بهطور کامل علیه مدعای اينان را اثبات ميکند ،چون علت
تحريم ،از ناحیه قرضدهنده است نه قرضگیرنده ،به اين معنا که اگر ربا حالل ميبود
قرض دهنده ترک تجارت مينمايد و از طريق درصد قرض ،سود ميبرد و ديگر بهدنبال داد
و ستد و معامالت نميرود و اين معنا در هر دو صورت برای قرضدهنده متصور است ،چه
قرض استهالکي باشد چه تولیدی ،در هر صورت ،قرضدهنده از طريق غیر معامالت و
ترک تجارت ،سود برده است و در هر دو صورت از ناحیه قرضدهنده ترک تجارت شده
است ،ديگر اينكه روايات تحريم ربا به هیچوجه ناظر به اينكه قرض گیرنده برای چه هدفي
قرض گرفته است نیستند ،آنچه روايات تحريم ربا ،بهويژه روايات مربوط به علّت و فلسفه
تحريم ربا به آن پرداخته است هدف قرضدهنده است .بنابراين ،با توجه به اين نكته هیچ
فرقي بین ربای استهالکي و انتاجي نخواهد بود.
 -7-4دلیل هفتم
کالم فقیهان ،تنها به تطبیق مصداق آيات و روايات اختصاص دارد و اين اجتهاد آنان در
فهم از قرآن و سنت است و چنین اجتهادی بر ديگر مجتهدان ،حجّت نیست .به تعبیر ديگر
اگر در کالم فقیه تعمیمي به چشم ميخورد ،به نوع اجتهاد اواز منابع مربوط است و اين فهم
و اجتهاد ،برای ديگر مجتهدان ،سند و دلیل نیست (صانعي ،2919 ،ص .)25
نقد و بررسی
الفاظي که داللت برعموم ميکنند چون «کل» يا «نكره در سیاق نفي» يا اطالقي که از
طريق مقدمات حكمت به دست ميآيد ،ارتباطي با نوع اجتهاد و فهم مجتهد ندارد ،فرضاً،
عبارت «اَحَلَّ اهلل البیع» يا «اَحَلَّ اهلل کل البیع» کلمة «کل» وضع شده است برای عموم و
شمول ،بنابراين داللتش بر عموم و شمول ربطي به نوع برداشت و فهم مجتهد ندارد اگر
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عامي مخصّصي نداشته باشد يا مطلق ،مقیدی نداشته باشد عام بر عمومیت و اطالق بر
مطلق بودن آن باقي است فرضاً چنانچه مولي به عبد بگويد «اکرم کلّ عالم» و مخصّصي
درکار نباشد کسي نميتواند ادعا کند که به فرض من از عبارت «اکرم کل عالم» شمول و
عموم را استنباط نميکنم ،و اين مربوط است به فهم و نوع اجتهاد شخص ،بلكه داللت
الفاظ بر موضوع له آنها مربوط است به وضع واضع نه فهم مجتهد.
 -8-4دلیل هشتم
ميت وان گفت سیرة عقال بر حلیّت ربای انتاجي و تولیدی داللت دارد و شارع از آن ردع
نكرده است و اين خود ميتواند شاهدی بر حلیّت باشد .نبايد گفت اين سیره تا زمان شارع
امتداد ندارد تا عدم ردع آن کاشف از امضاء باشد ،زيرا در معامالت که مبنايش امضاء است
نه تأسیس ،عدم ردع شارع ،برای امضاء کفايت ميکند (صانعي ،2919 ،ص .)26
نقد و بررسی
سیره عقالء و سكوت و عدم ردع شارع مقدس از آن ،که خود يكي از داليل غیر لفظي است
بر حكم شرعي ،بايد گفت اوالً مراد از سیره عقال ،سیره عقال در زمان خود معصومین (ع) و
شارع است نه سیره متأخر از آن (صدر ،2331 ،ص  )262ثانیاً در ضمن روايات قرض و ربا،
روايات متعددی وجود دارد که قرض با شرط زياده که موجب حرمت ميشود موردش قرض
انتاجي بوده است نه استهالکي و در عین حال از آن نهي شده است ،اين خود دلیلي است بر
ردع شارع مقدس ،از آن جمله روايات ،اين دو روايت است :علي بن جعفر عن اخیه (موسي
بن جعفر(ع)) « قال سئلته عن رجل اعطي رجالً مأه درهم يعمل بها ان يعطیه خمسه دراهم
او اقل او اکثر هل يحل ذلِک ؟ قال :هذا الربا محضاً» (حر عاملي ،2932 ،ج ،21ص  )293و
نیز روايت اسحاق بن عمار عن ابي الحسن (ع) قال« :سألته عن الرجل يكون له مع رجل
مال قرضاً فیعطیه الشي من ربحه مخافهً ان يقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیران يكون
شرط علیه قال :ال بأس بذلک مالم يكن شرطاً» (همان ،ج  ،29ص .)212
جمله «و من ربحه» داللت بسیار روشني دارد که قرض استهالکي نبوده است و جنبه
انتاجي داشته ،امام (ع) در جواب ميفرمايد :اگر از قبل ،شرط اضافه نشده است جايز و حالل
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است ولي اگر شرط زياده شود جايز نیست.
نكته قابل توجه اينكه اين نوع روايات و نیز گزارشهای تاريخي حكايت از اين ميکند
که قرض انتاجي معمول بوده چه قبل از اسالم و چه بعد از اسالم و يک پديده و امر جديدی
نیست .برخي همچون رشید رضا در المنار ،ص  219به آن اشاره ميکند که ميتوان گفت
همه قرضها جنبه استهالکي نداشته است و برخي از آنها هم جنبه انتاجي و تولیدی داشته
ازاينرو قرآن کريم ميفرمايد« :فلكم رؤسٌ اموالكم» تنها رأسالمال را ميتوانید طلب کنید
نه زيادهای بر آن .رأسالمال هم شامل قرض استهالکي و هم قرض انتاجي ميشود و اگر
زياده در قرض انتاجي جايز باشد بايد دلیلي برخروج حكمي از حرمت ربا يا خروج موضوعي
از موضوع ربا وجود داشته باشد که هر دو منتفي است ،زيرا رواياتي بر جواز چنین قرضي
نیست و صرف انتاجي بودن هم ،موضوعاً از قرض ،با شرط زياده خارج نميشود بنابراين،
قرض چه استهالکي باشد يا انتاجي ،زياده مشروطه حرام و ربا خواهد بود.
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت حرمت ربا در اسالم و شدت و غلظت آن ،در بین محرمات،که از آيات
متعدد و روايات معصومین (ع) مستفاد ميگردد ميتوان اينگونه نتیجه گرفت که اين آيات و
روايات ،در بیان حكم ربا هیچگونه اجمالي ندارند و قدر متیقني هم در مقام تخاطب وجود
نداشته است .ازاينرو تا دلیلي قاطع و روشن بر خروج حكمي يا موضوعي از موارد ربای
محرم اقامه نگردد ،اطالق و عمومات آيات و روايات ،همة موارد و مصاديق ربا ،بهويژه ربای
قرضي با شرط زياده را شامل ميشود .در ضمن روشن گرديد که هیچ فرقي بین قرض
مصرفي و قرض تولیدی وجود ندارد ،و وجهي شرعي که با موازين عقلي و قواعد اصولي و
فقهي سازگار آيد نداشت .همچنین داليل هشتگانهای که بر حلیت ربای تولیدی اقامه
شده ،مورد نقد منصفانه قرار گرفت و همة آنها ناتمام بود .بنابراين ،جهت تولید و انتاج و
تكمیل سرمايه در پروژههای سنگین و کالن ،از طريق قرض با شرط زياده ،نميتوان
استفاده کرد .و از اين جهت ،فرقي بین قرض خرد و کالن ،يا مصرفي و تولیدی وجود ندارد
و هر دو مصداق ربای حرام خواهد بود و تنها ميتوان از عقد مشارکت يا مضاربه و عقود
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ديگری که در کتب فقهي بیان شدهاند و برخي از فقهای معاصر در ارتباط با بانكداری
اسالمي بدون ربا بیان کردهاند استفاده نمود.
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 -23سرخسي ،شمسالدين ( )2222المبسوط ،چاپ اوّل ،دارالكتب العلمیّه ،بیروت.
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 -11شربیني ،محمدخطیب( ،بيتا) ،مغنی المحتاج ،چاپ اوّل ،دارالكفر.
 -12شهید ثاني،زين الدين )2229( ،مسالک االفهام فی تنقیح شرایع االسالم ،چاب اول ،مؤسسه
معارف االسالمیه ،قم.
 -11صانعي ،يوسف ( )2919ربای تولیدی ،چاپ دوّم ،میثم تمار ،قم.
 -19صدر ،محمدباقر ( )2331الدروس فی العلم االصول،چاپ اول ،دارالكتاب اللبناني ،بیروت.
 -12طباطبايي ،محمدحسین ( )2939تفسیرالمیزان ،چاپ سوّم ،مؤسسه اعلمي ،بیروت.
 -15طبرسي ،امینالدين )2219( ،مجمع البیان ،چاپ قم.
 -16فاضل لنكراني ،محمد ( )2912اصول فقه شیعه ،مرکز فقهي ائمه اطهار ،قم.
 -13فیروز آبادی ،مجدالدين ( )2221قاموس المحیط ،چاپ اوّل ،داراالحیاء التراث العربي ،بیروت.
 -11فیومي ،احمدبن محمد ( )2215مصباح المنیر ،چاپ اوّل ،مؤسسه دارالهجرة ،قم.

