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  چكيده
نارسائيهاي موجود در اين زمينه  شناسي استنباط احكام در فقه به در اين مقاله با تحليلي بر روش

استحسان و شهرت و سيره و قياس و پردازيم و با طرح مباحثي كوتاه در كتاب و سنت و اجماع و عقل و  مي
از منابع فقه حذف شده  اولي االمرشود كه منبع اصلي فقه يعني  استصالح و سد ذرايع به اين موضوع اشاره مي

شوند  اي مقايسه مي در اين ارتباط فتاواي عديده. متضاد ايجاد گرديده است بعضاً كامالً ءو لذا اين تشتت آرا
با تعريف و تحليل ربا و بهره از لحاظ اقتصادي و فقهي و ديدگاه خاص . كه همگي پاسخ به يك سؤال هستند

زير يج اقرآن در اين زمينه و چگونگي خروج از حريم ربا و با توجه به اصل حكمت در اصول فقه به نت
  :رسيم مي

  .سهيم باشد گيرنده وام در سود و زيان فعاليت اقتصاديبايد دهنده  وام .1
توان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل قطعاً مشخص  به دليل اين كه نمي) بهره(نرخ دريافت مازاد  .2

 .نمود نبايد از پيش مشخص و شرط شود

 .شود هاي مصرفي ربا تلقي مي در قرض بهرهگرفتن  .3

با . ها به بخش حقيقي اقتصاد منشاء نوسانات اقتصادي است ازارهاي تسهيالت و سپردهانتقال تموجات ب
نوسات يجاد پديدة اباعث ربا دهيم كه  شارع با طرح يك الگوي رياضي نشان ميتوجه به اصل حكمت 

 .توان به سمت ثبات اقتصادي حركت كرد گانه فوق مي است و با حذف ربا و استفاده از نتايج سهاقتصادي 
 ،نمايد هاي اقتصادي  مالي و مشاركت در طرح اقدام به عمليات فنيِ ،ادهاگر بانك به عنوان يك نبدين ترتيب 

گذاران را در سود خود شريك  اي را اخذ و سپرده تواند منابع سپرده است كه مي اقتصاديپس خود يك بنگاه 
بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي  ،فقط و) يعني عملكرد بانك به صورت يك شركت سهامي خواهد بود(نمايد 

گذاران بين  و در پايان دوره سود بانك را به نسبت سهم سپرده عمل كند و نرخ بهره را از پيش شرط ننمايد
نمايد و چون اين  گذاري بانك تأمين منابع مي هاي مالي سرمايه در كلية فعاليت ،دوم اينكه. آنان تسهيم نمايد

از  ،بانك حق ندارد ،تواند بگيرد و سوم اينكه سود يا بهره مي ،باشد مي صاديتليت اقتأمين منابع براي فعا
  . هاي مصرفي بهره دريافت كند وام
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In this article by analyzing the inference methodology of jurisprudence commands we try to 
touch the existent shortages in its methodological aspects. By discussing on different sources of 
Islamic jurisprudence like Koran, Sunna (Tradition), convocation, reason, reputation, 
comparison, getting virtue, getting expedient, medium prevention, we will explicates that the 
authority (person who is allowed by the messenger or by someone whom is messenger allowed 
him) has been ignored in religious inference  and thus these different ideas have been emerged 
in Islamic commands. In this regards many religious statements are compared who are different 
solutions to a unique problem. By defining and analyzing usury and interest in an economic-
jurisprudential frame and specifically in Koran and with respect to wisdom (philosophy) 
principle in jurisprudence we conclude: 
1. The loaner must share in profit and loss of the economic activity of loan receiver. 
2. The rate of interest -because of inability to determine the capital productivity rate in 

advance- should not be determined and conditioned in advance. 
3. Receiving interest in consumption loans is usury and not allowed. 
Transformation of fluctuations in credit and deposit markets to real sector is the main initiation 
of real sector economic fluctuations. Respect to wisdom (philosophy) principle of religious 
legislation by introducing a mathematical model we show that usury causes economic 
fluctuations and by deleting usury from economy we conclude that economy will go toward 
more stability. Therefore bank as an economic institution can perform technical financial 
operations in economic projects. Thus, she is an economic firm and collects saving sources and 
share deposit holders in her profit. That is bank becomes a corporation and only should do as a 
firm and do not condition the interest rate in advance and at the end of period distribute the 
profit share of deposit holders. Second, in all financial investment activities bank finance the 
necessary sources and since this financing is an economic activity may earn profit or interest. 
Third, bank is not allowed to receive interest from consumption loans.  
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  مقدمه
انگيزي است كه همچنان نظر   د و همچنين در متون فقهي از جمله مباحث بحثمبحث بهره در اقتصا

بعاد مختلف اتر در اين مبحث از  ارائه نتايج قطعي مسلماً. استبسياري از محققين را به خود جلب نموده 
فقهي و هاي  قانون بانكداري بدون ربا بر نگرش چه. شودبتواند باعث بهبود عملكرد نظام بانكي كشور نيز  مي

در . نمايد هاي پولي كشور را مشخص مي فعاليتنظام بانكي و اقتصادي بر بهره و ربا تنظيم و عمالً دستور كار 
اي كه  فرضيه. هاي اقتصادي و فقهي مورد بررسي قرار خواهيم داد اين مقاله بهره و ربا را از دو سمت نگرش

اعطاي وام براي هر منظور و در همه حال ربا تلقي  م اين است كه آيا بهره منتسب بهيقصد بررسي آن را دار
هايي مابين  توان از لحاظ اقتصادي و فقهي تفاوت برخي از فقها مينظر  ندشود يا خير؟ به عبارت ديگر همان مي
هاي مصرفي از مصاديق ربا خواهد  دريافت بهره از وام يعني. گذاري قائل شد هاي سرمايه هاي مصرفي و وام وام

  .گذاري مصداق ربا را نخواهد داشت هاي سرمايه دريافت بهره از وامبود ولي 
  .پردازيم مي در استنباط احكامواردي از اصول فقه م هقبل از ورود به اين بحث ب

  5و علم فقه
 ونَُهقَفْوٌب الَيلُقُ ْمُهلَ«: نسبت داده كه فرمود 6فقه در لغت عرب به معناي فهم است و قرآن آن را به قلب

عليرغم عمق معاني كه در بطن كلمات متداول نظير علم، فقه، استنباط، . 8يعني محل تفقه قلب است 7»اٰهبِ
به طور كلي علم در شريعت حقيقي . 9شود اجتهاد و نظائر آن وجود دارد ولي كمتر به عمق مفاهيم دقت مي

نيز حاكي از اين است  بياء بررسي تاريخ زندگي ان. باشد دين جدا از علم به مفهوم متداول آن در جامعه مي
پس انتساب علم به آنان حتماً به . و در عين حال اعلم علماء عصر خود هستند اند سواد بوده كه آنها امي و بي

ترين  در عالياي نداشتند ولي  از سواد بهره) ص(براي مثال شخص رسول اكرم . وع فرآيند ديگري استقدليل و
 واْلُْتَت ُتْناكُو َم« :خطاب به آن حضرت آمدهقرآن كريم در . ري قرار داشتنديعني علم لدني يا حضوعلم مراتب 

همينطور خود حضرت كسب علم را بر هر مسلماني واجب دانستند  10»َكينِِمَيبِ ُهطُُّخاَتـٰلَ ابٍٍ َوِكٰت ْنِم ِهِلْبقَ ْنِم
 نْيد اَرُِي ْنَم بِلْي قَِف ُهللاٱ ُهفُِذقْوٌر َيُن َوا ُهَمنَّإِ مِلَُّعَتلٱ ِةَرثْكَبِ ُملْلِعٱ َسْيلَ«: فرمايند به صراحت مي. ولي خود سواد نداشتند

_________________________________________________________________________ 
واليتنامه، نظير جناب حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، براي بحثهاي كامل در اين موضوع به كتب  5

  .سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع نمائيد
در . فؤاد مركز تن است. شود كه مظهر قلب به معناي دل است كه مركز جان است لغت عرب فؤاد گفته ميقلبِ صنوبري در  6

  .قرآن كريم هر دو لغت به كرّات استفاده شده
  .قلب دارند ولي فقه ندارند .179يه آسوره اعراف ، 7
 ْمُهفَ ْمهِوبِلُي قُلَطُبَِع َعو«: سورة توبه 87سورة منافقون و آية  63آيه . رسانند آيات بسيار ديگري وضوح همين معني را مي 8
 ٌمْوقَ ْمُهأََنبِ ْمُهوَبلُقُ ُهللاٱ َفَرَص«: سوره توبه 127همچنين آية . كنند نمي) درك(بر قلبهايشان مهر زده شد پس فقه » ونَُهقَفْالَي
: فرمايد مي 57و كهف آية  46و اسرا آية  25ة انعام آيه در سور. ، خداوند قلب آنها را به دليل اينكه فقه ندارند برگرداند»ونَُهقَفْالَي
  . نكنند) فقه(، و بر قلبهاي آنان پوشش گذارديم تا درك »وُهُهقَفَْي أِكنَّةً أنْ ْمهِوبِلُي قُلَا َعَنلَْعَج َو«
 ْميهِلَإِ واُْعَجا َرذَإِ ْمُهَمْوقَ واُْرِذْنُيِل َو ينِلدِّٱي ِف واُْهقَّفََتَيٌه ِلفَِئاطِمْنُهْم  ٍةقَْرِف لِّكُ ْنِمَرفَا َنلَْولَةً فَفَاوا كَُرفَْنَيِل ونَُنِمْؤملُٱ انَا كَو َم«همچنين در آيه  9
  .122ية آ -سورة توبه. َ»ونُرذَْحَي ْمُهلَََّعلَ

  .توانستي بخواني و نه به دست خويش خط بنويسي نه مي) اي محمد(پيش از اين . 48آية  –سورة عنكبوت  -  10
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در تقابل با حتي تواند  و علم به نور تشبيه شده و سواد از ريشة سياهي مي ندپس علم و سواد متمايزا 11»يهِدْهَي

 12»ِاَتقوا اهللا ُيَعِلكُُم اهللا« ايدفرم در قرآن علم منحصر به تقوا شده است و خداوند مي. باشدو ضد آن نيز علم 
استنباطي كه بر مبناي علم باشد مسلماً با استنباطي  پس. يعني تقوا پيش بگيريد تا من به شما علم بياموزم

چون در تعريف علم ذكر شد . سواد نهبايد بر مبناي علم باشد فقه  كه بر مبناي سواد باشد مغاير است و تفقه و
داري هتابد پس اين علم جدا از سواد و محفوظاتي است كه در حافظه نگ ب ميكه نوري است كه در قل

 »اصول فقه«و  13ددانن تر مي دانند بلكه آن را به فن نزديك برخي از محققين اصول فقه را نيز علم نمي. شود مي
كر عميق خود اين فن استنباط نيز احتياج به تعمق و تف. كنند تلقي و تعريف مي »فن دستور استنباط«را 

ط و به معني كشيدن آب از عمق زمين است و اجتهاد نيز در همين جهت كلمة استنباط از ريشة نَب. دارد
يابد زيرا اجتهاد از نظر شيعه به معناي به كار گرفتن حد اعالي كوشش براي يافتن حكم شرع  معني مي

شوند و نه  اشد و فرع دين را شامل ميب اين احكام البته و صد البته در امور فرعية جزئيه شريعت مي .14است
ي از تخليه و تزكيه ببايد ذكر كرد كه فقه و اجتهاد در احكام شرعي نيز پس از طي مراحل صع. را اصل دين
: فرمايد مي مريدينلْٱ منيةشهيد ثاني در . گردد ختم نمي تبتواند حاصل شود و تنها به فراگيري ك نفس مي

در كتب است بلكه فقه ديدن نور خدا با جميع اشياء است و هركس مصداق  گمان مبر كه فقه مطالب مدونه«
ور ن س فقيه كسي است كه هر جا نگاه كندپ .»است) ص(قرار گرفت فقيه آل محمد  15ِهللاٱ ُهْجَو َمثَّفَ اْولَُّوُتا َمَنْيأَ

ن هم به شرط اذن و اجازه از تواند در جايگاه روايت قرار گيرد البته آ خدا را ببيند و در اين مرحله است كه مي
صائن نفس و حافظ دين و  16هلظنن حربعم ةولبمقصاحب فرمان، به عبارت ديگر در اين شرايط است كه بر اساس 

مجاز به دخالت در امور شرعيه اعم از روايت، فتوا،  مطيع امر مويل و و خمالف عن اهلوا و صاحب قوه القدسيه
 ٌسِلْجا َمٰذَه«: دنفرماي مي قاضي حيبه شر علي . يني مي باشدقضاوت، امامت جماعت و ساير مناصب د

را دارد و يا شقي بر مسندي  ايت نبيوصو فردي كه  نبييعني فقط  17»ٌيِقَش ْوأَ ٌيِصَو ْوأَ ٌيبَناـٰلّإِ يِهِف ُسِلْجاَيـٰلَ
باشد و نه غير  يماز طرف معصوم د ديني مختص مأذونين و مجازين ناسپس م .نشيند مي نشستي يحكه تو شر

ن و اجازه و اطاعت از كساني واجب است كه صاحب همين اذ 18»ِهنِذْإِا بِـٰلّإِ ُهَدْنِع ُعفَْشي َيِذلَّٱ اذَ ْنَم«: ودكه فرم
يد خدا و اطاعت كن 19»ِمْنكُْم رِْمألََٱي ِلوَو اُ ولَلرَُّسٱ اْويُعِطأََو هللاَ ٱ اْويُعِطأَ«: فرمايد در اين مورد مي قرآن كريم. باشند
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ين را حتي د هاي خود احكامي از پس هركسي با بررسي. 20را اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از بين خودتان

از مصدر  در امور بسيار جزئي استخراج و استنباط نمايد قابل تبعيت نيست بلكه بر اساس فرمايش علي 
فتوا دادن براي «: فرمايد مي صادق در اين باب حضرت  .شود تا مصدر نبوت و يا وصايت صادر مي قاوتش

كند روا نيست و هركس   نتواند از خدا استفتاء اكسي كه با صفاء باطنش و اخالص عملش به وضوح و آشكار
 حكم صادر كرده و حكم صحيح نيست مگر به اجازة خدا و كسي كه با استفاده از خبرپس به تحقيق فتوا دهد 

همانا جاهلي است كه از جهل خود حكم را اخذ كرده و به سبب  حكم دهدبدون آنكه بالعين آن را ديده باشد 
اي پيامبر بگو آيا چيزي را كه دربارة «: در قرآن كريم آمده استدر اين باب  .21»...حكم خود گناهكار است 

اي . يددار ايد؟ اما شما بعضي را حالل و بعضي را حرام اعالم مي خداوند بر شما نازل نموده ديده رزق و روزي
به عبارت ديگر  .22»بنديد؟ اي داده يا اينكه بر خدا دروغ و افترا مي پيامبر بگو آيا خداوند به شما چنين اجازه

حالل چيزي است كه خداوند آن را حالل كرده و حرام چيزي است كه خداوند آن را حرام كرده و بيان كننده 
يا بالواسطه مأذون و مجاز است زيرا اين اجازه است حالل و حرام نبي يا كسي است كه از جانب نبي باواسطه 

نمايد و تحليل و تحريم هركس كه به إذن خدا نباشد  ميكند و علم را جانشين ظنّ  كه عمل را تصحيح مي
افتراء بستن بر خداست زيرا او  زبلكه حتي اگر بيان كنندة حكم خدا هم باشد با. افتراء بستن به خدا است
زيرا خداوند  23قط مختص خداست مگر اينكه گوينده إذن از طرف خدا داشته باشدچيزي گفته است كه ف

   .يعني حكم از آن خداوند است 24»إِِن احلُكُْم إالَّ ِللَّه«: فرمايد مي
_________________________________________________________________________ 

، 15در عرفان ايران شماره » حضرت سيد نورالدين شاه نعمت اهللا ولي«جناب آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده در مقالة  -  20
دسترسي  شود كه اكنون كه و اما در اينجا اين مسأله طرح مي... «: نويسند مي ،تهران، 1382، انتشارات حقيقت، 5-20صفحات 

امام براي مسلمين و شيعيان فراهم نيست، پس تكليف مردم چيست؟ مثالً بيعت معنوي، بيعت واليتي، كه يكي از اركان شريعت 
اي مبني بر نسخ آن نرسيده است و ائمه هم،  و هيچ دستور و آيه مطهر اسالم بود و در زمان پيغمبر هم تشريع شد و مقرر گرديد

گرفتند، پس تكليف مسلمانان در زمان غيبت چيست؟ جانشينان  گرفتند و حتي خلفاي جور هم بيعت مي اوايل شخصاً بيعت مي
چنانكه داستانهاي فراواني از اختناق شديد در زمان ائمه به خصوص بعد از . پيامبر، ائمه اطهار، هميشه در فشار و اختناق بودند

با توجه به اينكه آنها توجه  -گيرد فهميدند كه امام بيعت مي اگر خلفا مي بنابر اين. ... اند در تواريخ ذكر كرده حضرت رضا 
بنابر اين جان امام و بلكه همة  -آوري طرفدار نيست گيرد بيعت حكومتي و براي حكومت و جمع نداشتند بيعتي كه امام مي
د كه ائمه غالباً نمايندگان و مأموراني معين بدين جهت بو. از اين رو خلفا همواره مراقب ائمه بودند. شيعيان ايشان در خطر بود

اين توالي و ...  .فرمودند كه آن مأموران از طرف حضرت بيعت بگيرند و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نمايندگاني تعيين كنند مي
م متعدد بودند همه رشتة سالسل حقه كه در قدي. ... اند اصطالح كرده» سلسله«تعاقب اجازة مشايخ و مربيان عرفاني را در تصوف 

اين رشته و سلسله . چون اساس تصوف بر آن است كه هركسي بايد از يد قبلي مجاز باشدرسانند،  مي اجازة خود را به علي 
سالسلي هم كه  .اما فقط سالسلي كه به امامي برسد معتبر است. مشايخ به اعتقاد پيروان راستين تصوف تا روز قيامت ادامه دارد

   ». ...برسد، چون همة سالسل از علي جاري شده و علي هم از پيغمبر اجازه داشته است برسد مسلماً بايد به علي  به امام
: قالَ الصادقُ : يف الفتيا 63باب . ، قم1379، ترجمة عباس عزيزي، انتشارات نبوغ، چاپ دوم، مصباح الشريعة و مفتاح احلقيقة -21
قَد َحكََم َو احلُكْمِ فْيت ِمَن اِهللا َتعايل بَِصفاِء ِسرِِّه َو ِاخالصِ عمِلِه و َعالنيتِة و ُبرهاٍن ِمن ربِِّه يف كُلِ حالٍ الَِنَّ َمْن اَفْيت فَْسَتالْفُتيا ِلَمْن الَي الَتِحلُّ«

  »...ِمِه كْأثوٌم بُِحَم هِلِه َوأخوذٌ بَِجلٌ َمجاِه َوُهٍة فََناَيعرِ بِالُمَباخلَبِ َمكََح الَيِصحُّ ِالّا بِِاذٍْن ِمَن اِهللا َعَزَوَجل َو ُبرهانِِه َو َمْن

  »ونَُرَتفَْت َهللاي اَلََع ْمأَ ْمكُلَ نَِذأَهللاُ اََء ل قُ الًٰلًح ًو اًراَمَح ُهْنَم مُتلَْعَجقٍ فَْزن َرَم ْمكُلَ ُهللاَ لََزْنم ما اَُتْياََرل اَقُ«. 59سوره يونس آية  -22

واليتنامه، نظير جناب حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، به كتب وضوع براي شرح بيشتر در اين م -23
سورة يونس در تفسير بيان  59همچنين به شرح ايشان در ذيل آية . سعادتنامه و بشارت المومنين و مجمع السعادات رجوع نمائيد

  .السعادة في مقامات العباده رجوع شود
  .57سورة انعام آية  و 67و  40سورة يوسف آيات  -24
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در قرآن كريم . تكليف چيست؟ و از كه بايد احكام را پرسيد و تبعيت كرد پسآيد  اين سوال پيش مي

قرار دهندة يك خليفه بر روي زمين هستم و ) مستمراً(من هر لحظه  25»ةًيفَِلَخ ضِْرأَََلْٱي لٌ ِفاِعي َجنِّإِ« :فرمايد مي
و براي هر امتي  27»لٌوُسٍة َرَماُ لِكِِّل َو« ،، براي هر قومي هادي هست26»اٍدَه مٍْوقَ لِكِِّل«: فرمايد همچنين مي
الهي هستند واجب است و ارائه طريق  پس اطاعت اين خليفه يا هادي يا رسول كه صاحبان اذن. رسولي است

بر اين نظر هستند كه تقليد از  ءدر فقه اماميه نيز جمهور علما .اع استتبآنان در مورد احكام فقهي الزم اال
منظور از طرح . ميت جائز نيست و بايد در هر زمان ولي حي و يا فقيه حي را يافت و از او تبيعت و تقليد نمود

تواند با اشكال همراه  روش استنباط احكام در شرايط فعلي و به سبك موجود مي اين مباحث اين است كه
اين روش شناسي عمالً به . اصالح روش شناسي استنباط احكام باشد صددباشد و بايد فقه پوياي اماميه در

  .گردد كه در تعريف فقيه به آن اشاره شد جايي بر مي

  كتاب
شود و اين چهار منبع را منابع   سنت، اجماع و عقل مي ،به كتابدر مبحث منابع فقه در اصول فقه اشاره 

ديدگاه فقه متداول  ازدر شرح و بسط هر يك از موارد فوق در كتب فقهي . خوانند اساسي استنباط احكام مي
منبع اصلي فقه . ي از ديدگاه اين مقاله منبع اصلي فقه بالاشاره مانده استلشود و هاي زيادي شده و مي بحث

آمده نيز قرآن در متن . استفرموده به صراحت  28است همراه با قرآن كه در حديث ثقلين يا اولي االمررت عت
: همانطور كه فرمود. 29»ُهللاٱا لّإِ ُهيلَوِاْا َيْعلَُم َتَم«: دفرمو واست كه معناي قرآن بر همه كس واضح نيست 

و علم هم همانطور كه گفته شد باسواد متفاوت است و چه . ٣٠»ونَّنظُا َيلِّا ْمُه نِْا َو يَّانَِما اَلِّا اَبٰتلِكٱ مونَلَْعالَي«
 لَْهأَ واْلُئَْسفَ«: و از همين باب بود كه فرمود. ا باسوادي كه جاهل باشدسسواد باشد و چه ب ا عالمي كه بيسب
نقدر مهم و حياتي است كه افرادي اين موضوع در تفسير قرآن و استنباط احكام آ .31»ونَُملَْعالَت ْمُتْنكُ نِْا رِكْلذِّٱ

كنند و  در تفسير سورة حمد از خود و فقهاي همطراز خود سلب صالحيت مياهللا خميني  آيتنظير 
تقاضا شده بود كه من يكي، دو مرتبه راجع به تفسير بعضي آيات شريفة قرآن مطالبي عرض «: 32گويند مي
بلكه علماي طراز اول هم كه در . انند از عهدة آن برآينداي نيست كه امثال ما بتو تفسير قرآن يك مسئله. كنم

البته مساعي آنها مشكور  - اند طول تاريخ اسالم، چه از عامه و چه از خاصه، در اين باب كتابهاي زياد نوشته
_________________________________________________________________________ 

  . 30آيه -سوره بقره -25
  .7آيه  -سورة رعد -  26
  .47آيه –سوره يونس  -  27
. »يِتْيَب هلِأ يِتَرْتو ِع ِهللاٱٰتاَب ِك واْلُِّضَت ْنلَ ِهبِ ْمُتكَْسَمَت نْا اَٰم ْميكُِف ارٌكي ٰتّنإِ«: حديث نبوي مورد قبول مذاهب شيعي و اهل تسنن -28

لثقلني ٱ ْميكُِف ي تارٌكنِّإِ«در كتب احاديث شيعي به انشاء . 307، ص 2همچنين سنن ترمذي جزء . 122 ص 6صحيح مسلم، جزء 
، فضائل اهل 7، باب 114، ص 23و ج  .من جيوز اخذ العلم منه 14، باب 103، ص 2، ج حبار االنوار. آمده است» يِتَرْتِع َو ِهللاٱ اَبٰتِك

  . ع بيت
  .7آيه  -سوره آل عمران -29
  . علم به كتاب ندارند جز افواهي و آنان جز گمان نيست. 78آيه  -سوره بقره -  30
  .دانيد از اهل ذكر سؤال كنيد پس اگر نمي. 7آيه  - و سورة انبياء 43آيه  -سورة نحل -31
اهللا  د روحاهللا سي معذالك نگاه كنيد به تفسير سورة حمد، آيت. با نوار سخنراني ايشان تطبيق كامل داردذكر شده جمالت  -32

و تفسير سورة حمد، چاپ پيام  93-94، صفحات 1375موسوي خميني، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، چاپ دوم، 
  .آزادي
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هاي قرآن كريم را تفسير كرده  اي از پرده لكن هر كدام روي آن تخصص و فنّي كه داشته است يك پرده -است
اند،  اند و تفسير كرده مثالً عرفايي كه در طول اين چندين قرن آمده. آن هم به طور كامل ملموس بوده است،

، 36در تفسير 35در تأويالت، مالّ سلطانعلي 34در بعضي از كتابهايش، عبدالرّزاق كاشاني 33الدين نظير محيي
  .»....خوب شان طريقة معارف بوده است، اينها تفسيرهائي نوشتند اينهائي كه طريقه

كه حتّي قرآن كه به عنوان بايد اين موضوع را نيز مؤكداً ذكر كرد عليرغم تمام اين مباحث حال علي اي
شود عمالً به فرآموشي سپرده شده و فقها در بحثشان كمتر به قرآن  تر فقه در اين زمان ذكر مي منبع اصلي
  .    37نمايند يث و اخبار اخذ مياند و در عمل بيشتر مصاديق احكام را از احاد اشاره كرده

  سنت
ٌب ْعَص بياِءْنَألٱَم ِعلْ نَِّا«: فرمايد آن هم خالي از اشكال نيست زيرا معصوم مي حجيتاستفاده از منبع سنت و 

اعم از عملي،  39انواع سنت. 38»مياِنِالِْل ُهَبلْقَ اُهللا َنِحَتْمإٌِن ِمْؤٌد ُمْبَع ْوأٌَب رَّقَُم ٌكلََم ْوأَ لٌَسْرّبٌي ُما َنـٰلّإِ ُهلُِمَتْحاَيلَ ٌبِعْصَتْسُم
در سنت عملي صدور . باشند امضايي يا تقريري و همچنين سنت قولي همگي از باب ايراد فوق دچار اشكال مي

باشد و يا ترك  گردد و داللتي كه دارد آن است كه آن عمل مجاز مي عملي از معصومين براي فرد محرز مي
نكتة قابل توجه در اين مبحث اين است كه . باشد آن است كه آن عمل واجب نمي عملي از معصومين مؤيد

چه دستوري و يا داروئي شفا دهندة فردي ولي كشندة . الزاماً فعل معصوم نسبت به ساير افراد حجيت ندارد
رد  سنت تقريري حاكي از آن است كه فعلي در حضور معصوم واقع شده و معصوم آن را نهي يا. ديگري است
بايست تقيه يا  تواند داشته باشد چه بسا معصوم در شرايطي مي سنت تقريري نيز حجيت نمي. نكرده است

 ينِِد ي َوينِِد ةَُيِقلتَّاَ«: كه فرمود 40تواند باشد اند و نتيجتاً سكوت ايشان داللت بر تأييد عمل نمي كرده مي هتوري
_________________________________________________________________________ 

. صوفيههجري قمري از مشايخ  560-638، »شيخ اكبر« »الدين محيي«، »ابن عربي«محمد بن علي بن محمد عربي معروف به  33
توان اظهار ارادت ايشان به عرفاي كامل الهي را ناديده  اهللا خميني به وضوح مشهود است نمي ر آيتهمان گونه كه در كلية آثا

ديگر شما «: نويسند مي) 123-124، صفحات 1370انوار تابان واليت، مركز چاپ سپاه، (براي مثال در پيغام به گورباچوف . گرفت
برم كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگ مرد مطّلع  عربي نام نميالدين بن  كنم و از كتب عرفا بخصوص محيي را خسته نمي

گرديد تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اين گونه مسائل قوياً دست دارند راهي قم گردانيد تا پس از چند سالي با توّكل 
  ».به خدا از عمق لطيف تاريكتر از موي منازل معرفت آگاه گردند

در قرن هشتم هجري  صوفيهالدين از مشايخ  الدين كاشاني، مكنّي به ابوالغنائم و ملقّب به كمال )جالل(بن جمالمالّ عبدالرّزاق  34
  .باشد مي
نابغة علم و عرفان نگارش در كتاب شرح حال ايشان . از اقطاب صوفيهحاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه  35

  .آمده است، تهران، انتشارات حقيقت، 1350م، ودجناب حاج سلطانحسين تابنده، چاپ 
هجري شمسي در چاپخانة  1344در سال بزرگ به زبان عربي در چهار مجلد  بيان الّسعادة يف مقامات العبادةچاپ دوم تفسير  36

  .شده است اهللا رياضي و محمدآقا رضاخاني به فارسي ترجمه اين تفسير توسط دكتر حشمت .رسيده است طبعدانشگاه تهران به 
شود كه اين موضوع  متأسفانه به دليل اختالط احاديث موثق با اخبار ضعيف و حتّي مجعول تنوع و تضاد روايات بسيار ديده مي 37

  .تواند سبب انحطاط احكام اسالمي گردد كه خطر خطيري براي فقه اسالم است گذارد و اين امر مي باب استنباط به رأي را باز مي
  .2، حديث 254د دوم، ص ول كافي جلاص -38
عملي در حضور معصوم واقع شده و معصوم آن را : سنت تقريري ؛هرگاه صدور عملي از معصومين محرز گردد: سنت عملي -39

  .شود نكرده باشد؛ سنت قولي به روايت، خبر و حديث اطالق مي رد ونهي 
 ُهاَبٰجأَفَ ُرآَخ اَءٰج مَّي ثُنِاَبٰجأَا ٰم اِفـٰلَخبِ ُهاَبٰجأَا فَٰهْنُه َعلَئَفََس لٌُجَر اَءٰج مَّي ثُنِاَبٰجأَفَ ٍةلَئَْسَم ْنَع )ع( رٍفَْعاَجٰباَ ُتلْئََس:الَٰق ُهنَّإِ ِةاَرٰرُز ْنَع َو - ٤٠
 اِنـٰلئَْسا َيٰمِدقَ ْمكُِتيَعِش ْنِم اَقٰرَعلْٱ لِْهأَ ْنِم اِنـٰلُجَر): ص( ِهللاٱ ولُِسَر َنْبٱَي ُتلْقُ اِنـٰلُجلرَّٱ َجَرَخا مّٰلَي فَبِاِحٰص اَبٰجأَ ي َونِاَبٰجأَا ٰم اِفـٰلَخبِ
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شود كه بحث بسيار مفصلي  و اخبار و احاديث اطالق مي به روايات ،سنت قولي. 41»ُهلَ ةََيِقاَتلَ ْنَمِل ميانَاِالَ َو يآباِئ

عالوه بر اين . اي دارند بندي جداگانه طبقهخبر ر روايت و وثوق در فقه دارد و اخبار از لحاظ راوي آنها و تكثّ
بر از لحاظ فقهاي حجيت خ. نمايد اخبار مجعولة فراواني نيز وارد شده كه ترديد در سنت قولي را بيشتر مي

نكتة قابل توجه در سنت قولي اين است كه فرمايشات . باشد سنن از جمله مباحث عمدة فقه ميتاماميه و اهل 
بوده و لزوماً و مكان قت وتجويزاتي است كه براي شفاي نفس مستمع يا مستمعين حاضر در آن   معصوم

 42ْمهِوِلقُُع رِْدي قَلََع اَسلنَّٱ َملِّكَُن نْأَنا ْرِمأُ وجه بهبراي سايرين تجويز نشده كه آن حضرات در هر گروهي با ت
از طرفي نقل روايت . اند و فرمايشات ايشان مجوزي براي غيرمستمعين مستقيم آنها نيست فرمايش فرموده

تواند خبري را نقل نمايد بلكه همانطور كه در ميان  خود تابع اذن و اجازه است و هركسي از پيش خود نمي
و ازه جبرسد در غير اين صورت نقل روايت بدون ا قها متداول است بايد اذن روايت راوي معنعن به معصوم ف

تلقي  دتوان مي ة ادب به ساحت مقدس آن بزرگوارانئرضايت آن بزرگواران خالف ميل باطني ايشان و حتي اسا
پس . 43بذِْكلْٱق و ْدلصِّٱ لُِمَتْحَي ُرَبَخلْاَ :كه گردد تواند منتج به كذب خبار و روايت خود ميهمچنين نقل ا. شود
 .٤٤ئاًْيَش قَِّحلْٱ َني ِمنِْغاُيـٰل َنلظَّٱ نَّإِاً ّنا ظَـٰلّإِ ْمُهُرثَكْأَ ُعبِتَّا َيٰم َو«: دنتوانند باش مي لداللهاظني الصدور و ظني  اخبار

نظرات مختلفي در امور ساده ها و  طعاً سليقهق ٤٥كُماََنا َبَشٌر ِمثْلُبه مصداق ) و همچنين امام(طرفي پيغمبر  از
  . 46تواند تشخيص دهد كه اين سنّت از كدام دسته است هركسي نمي. اند داشته

  اجماع

                                                                                                                                                                          
ا ٰنْيلََع اُسلّنٱ ْمكُقَدََّصلَ ٍداِحٰو رٍْمأَ ٰيلََع ْمُتْعَمَتْجٱو لََو ْمكُلَ ا َوٰني لَٰقْبأ ا َوٰنلَ ٌرْيا َخٰذٰه نَّإِ: ِةاَرٰرا ُزٰي الَٰق؟ فَُهَباِحٰص ِهبِ َتْبَجأَا ٰم رِْيَغٍد بِاِحٰو لَّكُ َتْبَجأَفَ
  .ْمكُاِئٰقَبا َوٰناِئٰقَبِل لَّقَأَ انَٰك َو

او بر خالف  سپس مردي آمد و همان مطلب را از آن حضرت پرسيد و مطلبي پرسيدم و جوابم فرمود،) ع(از امام باقر : زراره گويد 
به آن  چون آن دو رفتند،. فرمود جواب من به او پاسخ فرمود، سپس مرد ديگري آمد و به او جوابي برخالف هر دو جواب گذشته

شما هر يك را برخالف  و سوالي كردند و از شيعيان شما آمدند دو مرد از اهل عراق و )ص(اي فرزند پيامبر : حضرت عرض كردم
داشته دارد و اگر اتفاق كلمه  بيشتر باقي مي و ما و شما را اي زراره اينگونه رفتار براي ما بهتر: جواب فرموديد، فرمود ديگري

اصول ( .و زندگي ما و شما ناپايدار گردد )دانند و اتحاد شما را عليه خود مي(كنند  باشيد، مردم متابعت شما را از ما تصديق مي
نگاه كنيد به سعادتنامه، جناب حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، تصحيح و . )5 ديثح ،84ص  ،1كافي، ج

   .، تهران1379بيدختي، انتشارات حقيقت، تعليقات حسينعلي كاشاني 
وسائل . 219اصول كافي، جلد دوم، ص . تقيه روش من و روش پدران من است و براي كسي كه تقيه ندارد ايماني نيست -41

  .204، صفحة 16الشيعه، جلد 
باب  ،1 مستدرك ج ؛189و  23، ص8 و ج ، 1 ج ،كافياصول  .به ما فرمان داده شد كه با مردم به قدر عقل آنها سخن بگوئيم -42

  .82،ص1، باب 1 ؛ بحار االنوار ج133ص  ،20
  .خبر محتمل است راست يا دروغ باشد -43
 28در سوره نجم آيه . كند كنند جز از گمان و همانا كه گمان بسنده از حق نمي و اكثر ايشان تبعيت نمي .36آية  يونس ةسور -44

كنند جز از گمان و همانا كه  همانا تبعيت نمي. »ئاًْيَش قَِّحلْٱ َني ِمنِْغالُي َنلظَّٱ إِنَّ إِلّا ٱلظَََّن َيتَّبُِعونَ إِنْْْْْْْْ«: فرمايد همين عبارت را اينطور مي
  . كند گمان بسنده از حق نمي

  . من هم بشري هستم مثل شما .آخرآية  كهف ةسور -45
امام ديگري . »پنير تنها خوردن مكروه است«: بگويند. »خورم گردو نميمن پنير را بدون مغز «: فرمايد المثل يكي از ائمه مي في -46

  . دادند كه بتواند اين دو نوع را تشخيص دهد اين است كه به كساني اجازة نقل مي. ممكن است ذائقة متفاوتي داشته باشند
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اولين و مهمترين اجماعي كه در براساس نظر اهل سنّت . منبع سوم در فقه اجماع به معني اتفاق نظر است

ساعده بود كه مثال بارزي است در اينكه  نيجماع سقيفة بفاق افتاد ااتّ) ص(اسالم پس از رحلت رسول اكرم 
همه اهل حلّ و عقد نبودند و از بني هاشم  چونداند  را اجماع نمي سقيفهگرچه شيعه -اجماع حجيت ندارد

تر  ابوبكر براي خالفت اليقزيرا اجماع صحابة پيغمبر بعد از رحلت آن حضرت بر اين قرار گرفت كه - هم نبودند
آنجائيكه صحابة پيامبر اكرم كه بعضاً كاتب وحي نيز بودند و زانو به  .شدنسپرده  علي به فت خالاست و 

برادران اهل سنت اجماع به  نظراز . زانوي آن حضرت نشستند دچار اشتباه شوند تكليف ديگران روشن است
ر فقه اماميه اجماع دليل از منابع استنباط احكام و در عداد كتاب و سنت است ولي د ءمعني اتفاق آراء فقها

البته چگونگي . استفاده شود به عنوان وسيلة كشف سنت و روية معصوم  دتوان مستقلي نيست و فقط مي
  .شويم شرح خاص خود را دارد كه در اين مقاله به آن وارد نمي اجماع كاشف از قول معصوم

بندي  طبقه 47مركب و اجماع مستند صل، اجماع منقول، اجماع سكوتي، اجماعحدر انواع اجماع م ،اجماع
اجماع مي تواند مصلحت سياسي را بر مصلحت ديني با اجتهاد بر عليه نص رجحان  شده كه با توجه به اينكه

  .همة انواع آن دچار ايراد اساسي است ،دهد

  عقل
را منحصر به فرقة اماميه به نحوي از انحاء دليليت عقل را قبول دارند ولي برادران اهل تسنن منبع احكام 

گر چه دليل عقل به عنوان يكي از منابع استخراج و استنباط احكام  .48پذيرند دانند و معقول را نمي منقول مي
فقهي حدود متفاوتي را براي آن ترسيم  شود ولي ثغور آن مشخص نيست و مكاتب و مذاهب مختلف مطرح مي
مختلف  اعتباري عقل در نظرات و مكاتب ر تا بيدامنه دليليت عقل در استنباط احكام از اعتبا. مي نمايند

باشد كه  ت عقل از مشاجرات مهم در اين زمينه مييين در دليلياصول و ييننزاع تاريخي اخبار. گسترش دارد
منظور از دليل عقلي عبارت از هر حكم عقلي است كه  .49گاه به تكفير يكديگر نيز رسيده است ،ت اين نزاعدش

. شود بندي مي عقليه و غيرمستقالت عقليه طبقه دليل عقلي به مستقالت. گردد موجب قطع به حكم شرعي
غيرمستقالت . كند كم ميحمستقالت عقليه آن سلسله از احكام عقلي است كه عقل مستقالً و ابتدائاً به آن 

  .50شود ي از شرع وارد تحقيق و بررسي ميمكحشود كه عقل پس از دريافت  الق ميطمواردي ابه عقليه 

_________________________________________________________________________ 
ي سمبادرت ورزيده و به يكي از طرق ح تبع اقوال فقها و علماءتاجماع محصل منظور اجماعي است كه فقيه در آن مباشرتاً به  -47
منظور از . نمايد در اجماع منقول شخص تحصيل كننده آن را براي ديگران نقل مي. حدسي كاشف از قول معصوم باشد لطفي يايا 

كب در اجماع مر. هي صادر گردد و مدتي پس از انتشار آن كسي با آن مخالفت نكندياجماع سكوتي اين است كه فتوايي توسط فق
دسته  ود كيبمنظور اين است كه گروهي از فقها مثالً به حرمت چيزي نظر بدهند و سايرين به كراهت آن معتقد باشند كه از تر

در اجماع مستند از آنجا كه فقهاي اماميه براي اجماع فقط نقش . شود كه آن امر واجب يا مستحب نيست نظر استنتاج مي
آورند لذا اگر اجماع را ولو محتمالً مستند به داليل لفظي  نمي ررا منبعي مستقل به شما اند و آن ئلكاشفيت از سنت معصوم قا

نگاه كنيد به مباحثي از اصول فقه جلد دوم، منابع فقه، سيد مصطفي محقق داماد، چاپ . دانند ببينند آن را رد نموده و حجت نمي
  .نشر علوم اسالمي ،98 -103 صنهم، ص

  .159صفحه  ،فعي، الحاوي، جلد دومجالل الدين سيوطي شا -48
سري نيز معروف هستند كه در حرم معصوم گروه اول در باالي قبر و گروه دوم در  اين دو گروه به علماي باالسري و پائين -49

  .گذارند پايين قبر نماز مي
  .105 -142 صص ،وم اسالمي، نشر علنهم، منابع فقه، مصطفي محقق داماد، چاپ 2نگاه كنيد به مباحثي از اصول فقه جلد  -50
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ولي فقط به  ،تواند به عنوان منبع استنباط احكام باشد بسيار گسترده است بحث در مورد اينكه آيا عقل مي

كنيم كه قوة عاقله در افراد يكسان نيست و عقل معيار مطلقي نيست كه در همة افراد  ذكر اين نكته اشاره مي
پس موضوع بحث به اينجا . م استدليل عقلي در فردي مثبت حكمي و در شخصي نافي آن حك. يكسان باشد
كه مل ست عقل انسان كامسلم ا .شود كه عقل چه فردي بايد منبع استنباط احكام قرار گيرد خالصه مي

تفاوت  ،به كماالت نفساني است با عقل فردي كه گرفتار خطوات شيطاني است بمهذّ مراتب كمال را طي و
يعني عقل چيزي است كه توسط  51»انََنَجلْٱ ِهبِ َبِسُتكْٱ َو محانَلرَّٱ ِهبِ َدبِاُعَم لُقَْعلْاَ«: در تعريف عقل است كه. دارد

قال نفس ع ،را توان كرد و اين عقل با عقل مصطلح متفاوت است و اين عقل پنهانهاآن بندگي خدا و كسب 
تشريع احكام در  ،حي پس اين منبع فقه نيز مجدداً ما را به استفاده از نظر ولي. است و عقل انسان كامل است

بلكه  ،احكام پرداخت عهمانطور كه گفته شد نبايد از پيش خود به تفسير يا تشري ،به عبارت ديگر. رساند مي
  .بايست به عترت يا اوصياء يا صاحبان اجازه از طرف آنان چنگ زد و اخذ احكام كرد

سنديت اضافه بر چهار منبع  هاي مختلف حجيت و ازجمله مواردي كه مورد استناد و تحليل فقها از جنبه
  : باشد موارد زير است اصلي فوق مي

  شهرت
اعم  ت،شهر. موارد جزئي ديگري از منابع فقه نيز مطرح است كه هر كدام مشكل و كاستي خود را داراست

 مبتني بر عمل مشهور ،دهندگان و يا عمليمبتني بر كثرت فتوا  ،مبتني بر كثرت ناقلين و يا فتوايي ،از روايي
آية و  52»وركُلشَّٱ َياِدَبِع ْنيلٌ ِمِلقَ« :توجه به آيةبا  كه .تواند از منابع فقه باشد استناد آنان مييا كثرت فقها و 

تكرار آياتي با  55»ونَُملَْعاَيـٰلالّناسِ  َرثَكْأَ«آية و  54»رٍْسي ُخِفلَ انََسْنإِلْٱ نَّإ«آية و  53»ْشكُرونََاَيـٰلالّناسِ  َرثَكْأَ«
گاه قراردادن اين منبع  تكيه 58»ونَلَُهَيْج ْمُهَرثَكْأَ«، 57»ونَلُِقْعاَيـٰل ْمُهَرثَكْأَ« ،56»ونَُملَْعاَيـٰل ْمُهَرثَكْأَ« :مضامين

  .استنباط احكام خالي از اشكال نيستجهت 

  سيره
 سيرة. شود مي قسيره در فقه به مفهوم روية مستمر و بناء عملي مردم نسبت به فعل يا ترك فعل اطال

سيرة اسالمي كه منظور روية عملي عقال و مسلمين است نيز به شرطي كه بتوان موافقت معصوم را  و عقالء
همانطور كه اشاره شد خالي از اشكار نيست و  وتواند از منابع فقه محسوب شود  مي ،نسبت به آن كشف نمود

  .حجيت آن مورد اشكال است

_________________________________________________________________________ 
 ِهبِ َدبِا ُعٰم:  الَـٰ، قلُقَْعلْا ٱٰم ُهلَ ُتلْقُ: الَٰق) ع( اِهللاِدْبيب َعاَ ٰيلإ ُهَعفَا َرٰنابِٰحْصأَ ضِْعَب ْنَع ارِـّٰبَجلْٱِدْبَع  بنِ ِدمَِّحُم ْنَع يَسرِْدإِ بَن َدَمْحاَ - 51
  .11 ص جزء االول، كتا ب العقل و الجهل، ، جلد اول،كافي  .انَٰنَجلْٱ ِهبِ َبِسُتكْٱَو نَاٰمْحلرَّٱ

  .و كم هستند بندگان سپاسگزار من. 13سورة سبا، آية  -  52
  . سپاسگزار نيستنداكثر مردم   .38سورة يوسف آية  -  53
  .همانا انسان در زيان است. 2سورة والعصر، آية  -  54
  . دانند ياكثر مردم نم. 187و سورة اعراف آية  28سورة سبا آية  -  55
  . دانند اكثرشان نمي. 55سورة يونس، آية  -  56
  .كنند اكثرشان تعقل نمي. 4سورة حجرات، آية  -  57
  .اكثراً جاهلند. 111سورة انعام، آية  -  58
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  قياس
قياس به معني اثبات . باشد فقهي مورد اختالف است قياس مييكي از موارد ديگري كه به عنوان منبع 

برادران . باشد مييا آن واقعه علت شباهت به آن در محل ديگر به واسطة ، حكم در محلي به دليل اثبات آن
ند و براي حجيت آن به ادلة كتاب و سنت و اجماع توسل زور اهل سنت در باب حجيت قياس اصرار مي

قياس ،قياس مورد نظر فقهاي شيعه . كنند ي از عقل هم براي حجيت قياس استفاده ميفقهاي شيع. جويند مي
در اين نوع قياس يك صغري و يك . آور است يه قطعضباشد كه ظاهر ق صوص العله با قياس منطقي مينم

هاي  آور نيست و مثال اين نوع قياس در همة حاالت قطع. شود كبراي منطقي برقرار و حكم از آن استخراج مي
حواي دليل فقياس ديگر قياس اولويت است كه در منطق به . زيادي دربارة نقص آن از لحاظ منطقي زده شده

شود حتماً هم از  وقتي كسي حق ندارد بدون اجازه از درب منزل كسي وارد منزل  ،براي مثال. مشهور است
اط اين است كه علت حكم از طرف شارع قيح مننقياس مستنبط العله يا ت. باالي ديوار اجازه ندارد وارد شود

 .دهد ند و بر اساس آن قياس انجام ميك ترين علت را استنباط مي شود و مجتهد با رأي خود نزديك بيان نمي
به همين دليل برخي . تواند محل ايراد باشد قياس بر اساس نظر و آراء مجتهد قرار دارد و به همين دليل مي

  .59»ليَسْبإ اَسٰق ْنَم لَوَّاَ نَّإِفَ«دارند كه  ابراز مي

  استحسان
هاي مختلف به معناي عدول از قياس جهت برتري دادن مصلحتي خاص  ان به تعريفسقاعده استح

و  فعيو مذاهب شيعه و شا. نظر مذاهب و مكاتب مختلف اسالمي در مورد استحسان متفاوت است. باشد مي
  .60شوند لكي براي آن حجيت قائل مينفي و حنبلي و ماحظاهري با آن مخالفت دارند ولي 

  استصالح
به معني مصلحت انديشي و رعايت مصالحي كه ملحوظ نظر شارع قرار نگرفته و  )مصالح مرسله(استصالح 

مصالح مرسله در برخي  .باشد از ديد شارع رها شده و داخل در هيچ حكم كلي و جزئي شارع قرار نگرفته مي
 و استنباط احكام در مواردي كه نص ينبلي به عنوان طريق شرعح و هاي اهل تسنن چون مالكي رشته

در فقة اماميه . داند باشد ولي مذهب شافعي استنباط بر مبناي استصالح را باطل مي مي ،اجماعي وجود ندارد
  .دانند باطل مي ،سانحنيز استصالح را همانند است

  سد ذرايع
بايست  ،گردد اي مي ادتاً سر انجام منجر به مفسدهذرايع به معني اين است كه هر عملي كه ع دهمچنين س

 ،اشاره نموده كه منظور انجام فعلي »مقدمة واجب«فقهاي اماميه در باب اين موضوع به  .ممنوع اعالم شود
 دعمل اول براي جلوگيري از مفسدة بعدي قاعدة س منع مبني بر ،قبل از فعل ديگر است و از عمل شارع

  .در همه حال جاري گردد كهتواند باشد  ه يك قاعدة كلي نميكايند نم مي تنباطسا ذرايع را

_________________________________________________________________________ 
  .160، ص 7، باب 4ج  ، و التهذيب،113، ص 4ج و. 58ص  ،1 كافي، ج. پس همانا اولين كسي كه قياس كرد ابليس بود  -59
الش در راه خير صرف شود آيا اين وصيت صحيح است؟ حكم فقهي اين است كه تصرف وفيهي وصيت كند امسل اگر براي مثا -60

د يگاه كنن. كند كند و آن را به صحيح تبديل مي ولي قاعدة استحسان بر اين حكم استثناء تعريف مي. در اموالش نافذ نيست سفيه 
  .172 - 180 صصچا پ نهم،   ،به، مباحثي از اصول فقه، سيد مصطفي محقق داماد
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شايد بحث روش استنباط در فقه را در اينجا با اشاره به اين موضوع خالصه كنيم كه دستور شارع بر 

 ،ذرايع دح و نه سالاستنباط احكام نه سنت است و نه عقل و نه اجماع و نه قياس و نه استحسان و نه استص
يعني  ،باشد مي 61ْمكُْنِم رِْمَألٱي ِلواُ َو ولَُسلرَّٱ اْويُعِطأَو  َهللاٱ اْويُعِطأَ :صوص شارعنر مشخص و مستقيم و مبلكه دستو

كند  مي عبايد اطاعت از صاحبان امر نمود و اين اطاعت اساس فقه است وشريعتي كه صاحب امر بيان و تشري
  .رفتار نموداست و بايد از آن اطاعت و به آن ) ص(شريعت محمدي 

سازي در نحوه امور  شايد بيشتر موجب اشكالو متداول ها و قواعد فقهي مصطلح  قاعده سازي ما با روش
  .گرديم مصاديق آن باز ميو به هر حال به مسئله مورد نظر يعني ربا . آنمشكالت زندگاني جامعه باشد تا رفع 

  بهره
يف شده و يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي است ه از بعد اقتصادي توسط اقتصاددانان زيادي تعرهرب

يكي از نظريات قديمي بهره را به عنوان قيمت پول تعريف . كه در جهان اقتصاد نقش تعيين كننده دارد
گرچه اين تعريف در نظريات عامه پذيرفته است ولي از لحاظ تحليلي با اشكال مواجه است زيرا . نمايد مي

صادق نيست چه ارزش  بهرهارزش يك واحد از همان كاالست و اين مورد دربارة قيمت يك واحد كاال برابر 
يك واحد پول در هر مقطع از زمان مساوي مقدار آن است و ارزش يك واحد پول در يك واحد از زمان برابر 

در به اين ترتيب چيزي كه ايجاد ارزش مازاد . ارزش يك واحد پول در مقطع زمان بعالوه ارزش بهرة آن است
 ،هاي مختلف زمان قيمت پول باشد در واحد ،نمايد بهرة آن در طول زمان است و اگر بهره ارزش پول مي

  .62ارزش واحد پول كمتر يا بيشتر باشد كه تطابق با مفهوم قيمت ندارد ازتواند  مي
وي با شود غالباً به نح تعاريف مختلف ديگري كه از بهره در نوشتارهاي اقتصاددانان سلف مشاهده مي

هاي مختلف،  شود مرتبط است به عبارت ديگر درآمد منتج از دارايي اي كه بهره از آن منتج مي ماهيت سرمايه
هاي متفاوتي پيدا  اي، منابع مالي، ثروت، سرماية انساني، مديريت همگي در تعاريف مختلف نمود كاالي سرمايه

چه سرمايه خود نيز همانند بهره تعاريف مختلف و  .تاين امر نيز ناشي از ابهام در تعريف سرمايه اس. كند مي
تواند  اين تشتت در تعاريف مي. تواند منبع اختالف در تعاريف بهره باشد مصاديق بسيار زيادي دارد كه مي

براي مثال زمين يا . الاقل در موضوعات خاصي به نحو مقتضي جهت حل و بحث موضوع مربوطه محدود شود
سرمايه تلقي  ياي از عوامل توليد و جدا از سرمايه تلقي كرد و در مورد ديگر ر مسئلهتوان د تكنولوژي را مي

  .نمود
. گرد شود مطرح مي سيك بهره به عنوان اجري كه از تعويق مصرف حادث ميكالدانان نئو از ديدگاه اقتصاد

دهد تا در  را به وام ميكند و آن  ر صرف نظر ميضحا زماندار از مصرف سرماية خود در  به عبارت ديگر سرمايه
نگيزة وام دادن  تواند ا اين تحليل نيز مي. اصل و فرع سرماية خود مصرف بيشتري داشته باشدبا انتهاي دوره 

توان به اين شكل  اين بحث را مي از سمت تقاضا براي منابع. مطرح سازد يا را از سمت عرضة منابع سرمايه
گذاري و توليدي خود به نحو اعم كه به مفهوم توليد يا  قاصد سرمايهگذار براي اجراي م مطرح نمود كه سرمايه

_________________________________________________________________________ 
  .59آيه  -سوره نساء -  61
62- Turgot A.R.J. (1727-1781) وي بهره را به عنوان بهاي استفاده از ارزش دارايي در يك   .يستنيز با اين نظريه قديمي موافق ن

  .200- 201 صص) 1379( جيان، ايرچنگاه كنيد به توتون .نمايد دورة زماني معين تعريف مي
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باشد متقاضي منابع مالي است تا بتواند از خلق ارزش  خلق ارزش افزوده به معناي حسابداري ملي آن مي

پس هرگاه نرخ . كند مي اين بخش سمت تقاضا براي منابع را مشخص. افزوده اسمي جديد كسب درآمد نمايد
اين مكانيزم ساده مبناي  .گذار راغب به استقراض خواهد بود ر از نرخ بازدهي سرمايه باشد سرمايهبهره كمت
هاي رياضي نيز  باشد كه در نظريات اقتصادي با ديدگاه ها مي خواهي در نظريه نئوكالسيك دهي و وام انگيزه وام

  .استشده طرح 
. نماييم هاي بهره و بازدهي سرمايه مي ي به تفاوتكنيم و تأكيد بيشتر از اين تحليل در اينجا استفاده مي

هاي اعتباري هستند كه مربوط به  هاي مالي سرمايه نماييم و سرمايه هاي مالي مي بهره را منتسب به سرمايه
باشند كه ارزش فيزيكي ناچيزي دارند ولي از ارزش اعتباري زيادي برخوردار  اوراق و اسناد و يا مسكوكاتي مي

يعني سرمايه را عامل . نماييم ازدهي سرمايه را نيز به هر نوع سرمايه به مفهوم اعم آن منسوب ميب .باشند مي
. بندي شده به خلق ارزش بپردازد  تواند در كنار ساير عوامل توليد دسته كنيم كه مي توليدي تلقي مي

  .شودتواند جزئي از اين سرمايه به مفهوم عام آن تلقي  هاي مالي نيز خود مي سرمايه
نماييم كه وظيفة تالقي عرضه و تقاضاي منابع  تعريف مي يا بانك حال عنصر ثالثي را به نام واسطة مالي

هاي مالي و  كنندگان سرمايه آوري منابع عرضه ا واسطة مالي جمعيوظيفة بانك . گيرد مالي را به عهده مي
كرد يعني  زار به عنوان يك واسطه عمل مياگر بانك در اين با. 63باشد گذاران مي فروش اين منابع به سرمايه

طرف  دوالعمل از يك يا  گذار به دارندة منابع مالي را به عنوان حق اي سرمايه هاي بهره درصدي از پرداختي
رسيديم كه از لحاظ فقهي نيز بسياري از مشكالت تحليلي آن  اي مي نمود به وضعيت ساده دريافت ميمعامله 
كند تا دريافت كننده سود ثابت  مالً به عنوان يك حداكثر كنندة سود عمل ميگرديد ولي بانك ع رفع مي

به عبارت ديگر به جاي اينكه براي بازارهاي مالي يك طرف عرضه و يك طرف . العمل كاري مالي ناشي از حق
و طرف تقاضا داريم يعني بانك خود به عنوان تقاضاكننده منابع  وطرف عرضه و د ود متقاضا داشته باشي

اي و  هسپرد عهاي بازار مناب به عبارت ديگر با وجود بانك دو بازار به نام. نمايد عمل ميهردو كنندة منابع  عرضه
  .گردد بازار منابع اعتباري ايجاد مي

ها و نرخ بهره اعتبارات  بر اين دارد تا فاصلة نرخ بهرة سپرده تالش ،بانك به عنوان حداكثر كنندة سود
يابد و هر چه رقابت در بانكداري افزايش  درآمد بانك افزايش مي گردداين فاصله تعريض هر چه  .بيشتر شود

بازاري دو  پس بانك يك واسطة مالي نيست بلكه يك بنگاه اقتصادي است و در. دشو يابد اين فاصله كمتر مي
ه منابع مالي صاحبان يكي بازار عرض. است هاكند كه در هر دوي آنها بهره عامل اساسي در آن بازار فعاليت مي

در بازار اول نرخ بهره براي . بازار عرضه منابع بانك و تقاضاكنندگان منابع مالي ،و تقاضاي بانك و ديگري منابع
گيرنده است و هم  به اين ترتيب بانك هم وام. اي مطرح است و در بازار دوم نرخ بهره تسهيالت منابع سپرده

عد كه آيا شركت بانك در اين دو بازار از ب ماقتصادي و فقهي بررسي كنيخواهيم از لحاظ  ميحال . دهنده وام
ها يا  به عبارت ديگر آيا همة دريافت. كند نحوه استفاده منابع چه الزاماتي از لحاظ مفاهيم فقهي ايجاب مي

غيرربوي شوند و در چه حاالت كلي اين عمليات  هاي بانك براي دريافت يا پرداخت وام ربوي تلقي مي پرداخت
  .به اين منظور به تطبيق و مقايسه مفاهيم بهره و ربا و سود خواهيم پرداخت. خواهند بود

  

_________________________________________________________________________ 
  Muhammad Nejatullah Siddigi (2000): كنيد بهنگاه  -63
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  ربا
 ْوأَ اَدا َزذَإِ ملا لِٱبا لرِّٱ ْنِم ةُياَدلزِّٱ يِهِف لُْصالَٱَو«: آمده 64در لسان العرب. است» زيادي«ربا در لغت به معني 

در لغت . »آيد ه معناي يك نوع زياده است كه در اموال و ثروت به وجود ميربا در لغت ب«يعني . »اَمَن َو َعفََتْرإِ
به معناي را المنجد نيز ربا . آورده شده است) به نقل از برهان قاطع(ربا به معني سود و نفع زر  65نامه دهخدا

معني مطلق ربا در لغت به : نيز آمده است» قاموس المحيط«در . مطلق معنا كرده است رافزايش و زيادي بطو
در . است» زيادي«آمده است به معناي  66»يهابِٰرأَْخذَةً  ْمُهذََخأَفَ«در آيه ) ربو(زيادي است و رابيه كه از ريشه ربا 

لغت نامه دهخدا ربا به عنوان يك كلمه عربي و مصدر به معناي افزون شدن و نشو و نما كردن به نقل از غياث 
در لغت ربا  ،م مفردات الفاظ القرآنجدر مع. ترجمه شده استنيز ني زه زواللغات و منتخب اللغات و مصادر اللغ

كه دليلي بر آن نباشد معني شده  ياما در شرع افزايش مال به قسم ،به معني زيادتي بر رأس مال معني شده
  .67.است

  ربا در قرآن
  :شده استنازل ربا بارة در قرآن كريم درآيات زير 

 ُمُه َكئِٰٰلْوأُفَ ِهللاٱ َهْجَو ونَيُدرُِت ٍةاكََز ْنِم ْمُتْيا آَتَم َو ِهللاٱَدْنِع واُْبْرا َيـٰلفَ اسِلنَّٱ الَِوْمأَي ِف اَْوُبْرَيِل باًرِ ْنِم ْمُتْيا آَتَم -1
براي يد كه بر اموال مردم بيافزايد نزد خدا هرگز نيفزايد و آن زكوتي كه دي كه شما دازيادتآن . ٦٨ونَفَُعْضُملْٱ

   .زيد آنها مضاعف خواهند شدپردا مي خدا
دارد كه مراد  كند و بيان مي به معني نمو مال و زياد شدن آن معني ميدر اين آيه ربا را  ٦٩عالمه طباطبايي

داده شود و اضافه واجب است كه به قصد رضاي خدا  ، زكاتتربا در اين آيه رباي حالل، و مراد از زكا از
 ازباشد و اگر در مدينه نازل شده باشد، مراد  يآيه مكاين است كه  در صورتي اين ترجمه صحيحنمايد كه  مي

اين آيه و آيات كه  نمايد ميذكر واجب است و سپس  تهمان زكا تزكا ازربا همان ربا خواري حرام و مراد 
تا به آيات مكي، و اينكه بعضي ادعاي روايت يا اجماع منقول در اين باب  دترن مدني شبيهآيات قبلش به 

  .گفتارشان نيست اند اعتباري بر هكرد
گرفتند  ربا مي .٧٠اٰمْيِلأَاباً ذََع ْمُهْنِم يَنرِاِفٰكلْا ِلٰنْدَتْعأَ َو لِاِطٰبٱلْبِ اسِلنَّٱ الَٰوْمأَ ْمهِِلكْأََو ُهْنَع واُْهُن ْدقَ ا َوٰبلرِّٱ ُمِهِذْخأَ َو -2
  .ايم كردهمهيا و ما براي كافرينشان عذاب دردناكي خوردند  و اموال مردم را به باطل مي ده بودند از آنش و نهي
 َو يَنرِاِفٰكلِْل ْتدَِّعاُ يلَِّتٱاَرلنَّٱوا قُتَّٱ َو ونَُحِلفُْت ْمكُلََّعلَ َهللاٱوا قُتَّٱ َو ةًفََعاٰضافاً ُمٰعْضأَا ٰبلرِّٱوا لُكُأْوا الَتُنآَم يَنِذلَّٱا ٰهيُّأَا ٰي -3

مخوريد و از خدا  ضافة مضاعفاه اي كساني كه ايمان آورديد ربا را ب .٧١ونَُمَحْرُت ْمكُلََّعلَ ولَُسلرَّٱ َو َهللاٱوا يُعِطأَ
_________________________________________________________________________ 
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شد با بترسيد، باشد كه رستگار شويد و بترسيد از آتش كه براي كافران مهيا شده خدا و رسول را فرمان بريد

  .حمت واقع شويدركه مورد 
 ُعْيَبلْٱا َمنَّإِوا الُقَ ْمُهنَّأَبِ َكِلٰذ سَِّملْٱ َنِم انُـٰيطلشَّٱ ُهطُبََّخَتي َيِذلَّٱ وُمقُا َيٰما كَـٰلّإ ونَوُمقُاَيـٰا لٰبلرِّٱ ونَلُكُأَْي يَنِذلَّاَ -4

 َكِئلَْوأُفَ اَدَع ْنَم َو ي اِهللالَإِ ُهُرْمأَو  َفلَا َسَم ُهلَي فََهَتاْنفَ ِهبَِّر ْنِم ةٌظَِعْوُم ُهائَج ْنَما فَٰبلرِّٱ َمرََّح َو َعْيَبلْٱ ُهللاٱ لََّحأَ ا َوٰبلرِّٱ لُثِْم
كه  يسكجز مانند ) كنند قيام نمي(خيزند  خورند به پاي نمي كساني كه ربا مي. ٧٢ونَُداِلا ٰخيَهِف ْمُهارِلنَّٱ اُبَحْصأ

ربا است و خدا داد و  ثلداد و ستد م: ، اين به واسطه آن است كه گفتندشده استشيطان آشفته با تماس با 
براي  ،، پس هر كس كه پندي از جانب پروردگارش به او آمد و باز ايستادكردهالل و ربا را حرام حرا  ستد

  .نانند ياران آتش كه در آن جاويدانندآاوست آنچه گذشته و كار او با خداست و كسي كه بازگشت 
ربا را نابود و صدقات را افزون  ،وندخدا .٧٣يمٍِثأَ ارٍفَّكَ لَّكُ بُِّحا ُيـٰلهللاُ ٱ َو اِتٰقَدلصَّٱي بِْرَي ا َوٰبلرِّٱهللاُ ٱ ُقَحْمَي -5
  .كار را دوست ندارد كند و خدا هيچ ناسپاس بزه مي

 ِهوِلُسَر َو ِهللاٱ َنِم بٍْرَحوا بِأْذَُنوا فَلَُعفَْت ْملَ نْإفَ َنينِِمْؤُم ْمن كُْنُتإا رِّٰبلْٱ َنِم َيِقا َبَم واُْرذَ َو َهللاٱ واْقُتَّٱ واُْنلَّذيَن آَمٱ ايا ايَُّه -6
ـٰ ْمكُاِلٰوْمأَ وُسُؤُر ْمكُلَفَ ْمُتْبُت نْوإِ  ْمكُلَ ٌرْيوا َخقُدََّصَت نْأَ َو ٍةَرَسَمْي يلَإِ ةٌَرِظَنفَ ٍةَرْسوُعذُ انَٰك نْإِ َو ونَُملَظْاُتـٰو ل ونَُمِلظْا َتل
و اگر  .اريد اگر مؤمن هستيدذيد و آنچه از ربا مانده واگاي كساني كه ايمان آورديد تقوا ورز .٧٤ونَُملَْعَت ْمُتْنكُ نْإِ

نه ستم  ،اصل اموالتانو اگر توبه كرديد براي شماست  ،ايد را خواسته نكرديد پس جنگي از خدا و پيغمبرش
، و چنانچه بدو ببخشيد براي به او بدهيد پس مهلتي تا فراخ دستي بودو اگر تنگدستي  كنيد و نه ستم ببينيد

  .ر است اگر بدانيدشما بهت

  ربا فقهيتعريف 
فقهاي شيعه و سني در حكم ربا اتفاق نظر دارند و حرمت آن را به كتاب خدا و سنت يعني كلمات 

: بر اين نظرند كه ٧٦خمينيهللا و آيت ا ٧٥محمد حسن نجفي. دانند معصومين و اجماع مسلمين ثابت شده مي
طالح فقهي ربا عبارت است از دريافت زيادي در مبادالت در اص .بعيد نيست حرمت ربا از ضروريات دين باشد

 ِدَحأَ ْنِم لِا ملْٱ سِأَْر يلََع ةُياَدلزِّاَ. رضل باشند و يا دريافت اضافي در قيه موزون و مككدو كاالي هم جنس 
وزون ُمْوأَ يلٍِكَم لِّي كُِف ]اٰبلرِّا[ ُتبِثْوَي :نويسد ميدر تعريف ربا  78محقق حلي .77نَزوُي ْوأَال كَا ُيمَّاً ِمَسْناويني جَِسَتُم
شود در هر چيزي كه مكيل و موزون باشد با  يعني ربا ثابت مي .خاصٍ سُمإ ُهلُوِاَنَتَياَم ُسْنجِالْ طُابِٰض َو ِةَيِسْنجِالْ َعَمٍ

در  .و معيار جنس واحد اين است كه اسم خاص شامل او بشود ]و اگر زيادي باشد ربا است[جنس خودش 
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 َعَم ضِْرقَالْ يِف ،نُْزَولْاَْوأَ يلُِكلْاَ َو يةُِسْنجِلْاَ: نيِفْصَو َعَم يعَِبي الِْف ُتبِثُْي َوُه َو :ستا دهمدر تعريف ربا آ 79ع االسالمشراي

و در قرض نيز با  ،موزون و مكيل بودن -2جنس،  -1: شود يعني ربا با دو وصف در بيع ثابت مي .عفَْن راِطِتْشِا
. اَمُهأَحَد َداٰز َو زِنَوالْ ْوأَ يلِكَالْبِ اٰردِّا قُٰذِإ انَٰسانِٰجَتُملْاَ: نويسد ميدر تعريف ربا  80شهيد اول .شود مي شرط نفع ثابت

گيري شوند و در حالي كه يكي از آن دو جنس از  كيل يا وزن اندازه ه بااهرگ) هم جنس(دو متجانس  يعني ربا
  .شود ثابت مي ،ديگري بيشتر باشد

ربا را دو قسم  ٨١خميني هللايت اآ .مذاهب اختالف نظر فراواني وجود داردعلماي بندي ربا بين  سيمدر تق
 درباي معاملي آن است كه جنسي را كه مثلي است بفروش. يكي رباي معاملي و ديگري رباي قرضي: داند مي

ه يك تن گندم را بدر مقابل همان جنس با وزن بيشتر يا به همان وزن به ضميمه چيز ديگر مثل اينكه 
اقوي آن است كه رباي معاملي مختص به «: دهند سپس ادامه مي .تن و يك درهميك به دو تن و يا  دفروش

بيع نيست بلكه در ساير معامالت چون صلح و امثال آن نيز جريان دارد و حرمت اين قسم ربا دو شرط دارد، 
اين هر چيزي كه به نظر عرف  بنابر. باشدشرط اول اين است كه جنس مورد معامله به حسب عرف واحد 

جايز نيست مقداري از آن  ،گندم يا برنج و يا خرما و يا انگور بر آن صادق باشد و عرف آن را يك جنس بداند
مثل گندم ممتاز و گندم . هر چند در صفات و خواص مختلف باشند ،را در مقابل بيش از مقدار بفروشند

اين در جنسي كه با عدد  جنس مورد معامله مكيل و يا موزون باشد بنابرو شرط دوم اينكه . ... معمولي
 ،بنابراين شرط نخست تحقق رباي معاملي .»ربا نيست ،شود شود و يا با مشاهده خريد و فروش مي سنجيده مي

ن يابر اكثراً متقدم و متأخر مشهور است و  ياين شرط نزد فقها .مكيل و موزون بودن شيء مورد معامله است
در بين . كه ربا در معدودات نيز جاري است معتقدند 83و محمد باقر صدر 82مرتضي مطهري .اند هديعق

علت انحصار مكيل و موزون بودن شيء  .داند نيز ربا را در مكيل و موزون منحصر نمي 84متقدمان، شيخ مفيد
مكيل و موزون بودن را در  عاملي استناد به يك دسته روايات است كه در آنجاممورد معامله در تحقق رباي 

ربا در اشيايي  .است 85نوَزُي ْوأَ لاـٰكا ُيـٰيمِفالّا ا ٰبالرِّ ونَكُا َيـٰلروايت منجمله  .رباي معاملي منحصر كرده است
دسته ديگري از روايات، رباي معاملي را در اشيايي كه  .شوند گيري مي با پيمانه يا وزن، اندازهفقط آيد كه  مي

كرده، معامله آنها را نفي ) دنشو در معامله بر اساس شمارش، متر يا مشاهده تعيين مي(نيستند  مكيل و موزون
فيه كيل و ال  ْنكَُي ْمالََم َسأْال َب :اند هحضرت فرمود. 86با مقدار بيشتر در يك طرف، بدون اشكال شمرده است
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و اين موضوع به مفهوم اين  .كال استمادامي كه به نحو پيمانه يا وزني معامله نشوند، بدون اشيعني  .٨٧وزن
  . ٨٨وزن نشود ،هنگام تحويل و هنگام پس گرفتن كاالاست كه 

استناد ايشان به آن دسته  .باشد خميني ذكر شده اتحاد در جنس ميآيت اهللا در تعريف كه شرط ديگري 
د معامله بايد از يك دو شيء مور :كه دارد از رواياتي است كه براي تحقق موضوع ربا در معامالت اعالم مي

معامله دو برابر درهم يعني  .89ة مثلني مبثلطحنطة حبن ل َوثِْمني بِلَثْم ِماِهٰرَدم بِاِهٰرَد: روايت جنس باشند از آن جمله
 َفلََتْخإا ٰذإِ: است كهدر حديث ديگري  .در مقابل يك برابر و دو برابر گندم در مقابل يك برابر، ربا است

 -  اگر دو شيء مورد معامله مختلف باشند معامله آنها همراه با زيادييعني  .90لثِْمني بِلَثِْم ِهبِ َسأْا َبـٰلفَ انَـٰئْيشَّلٱ
روايات در اين باب فراوان و داللت آنها بر اين شرط روشن است به  .اشكالي ندارد -دو برابر در مقابل يك برابر

با نقل نشده ر در لزوم اين شرط براي تحقق موضوعطوري كه هيچ اختالفي بين متقدمان و متأخران از علما 
  .است

هرگونه زيادي كه در قرض شرط شود، اعم از اين كه آن : اند در تعريف آن گفتهي، رباي قرضدر مبحث 
يا عمل باشد، مانند ده درهم در مقابل ده  ؛ده درهم در مقابل دوازده درهم زيادي عين يا كاال باشد، مثالً

ئي كه ينتفاع از شانند ده درهم در مقابل ده درهم و اع و منفعت بردن باشد، مافيا انت ؛درهم و دوختن لباس
چنانكه شرط كند در مقابل شيء كهنه قرض  ،يا آن كه زيادي صفت باشد ؛ض به رهن گذاشته استنزد مقرِ

  .91مشاهد نيستفرقي بين كاالهاي مكيل، موزون، معدود و  يدر رباي قرض. دريافت كندرا داده شده تازه آن 

  خروج از حريم ربا
هاي شرعي جهت خروج  قبل از بيان راههاي خروج از حريم ربا بايد به اين مطلب اشاره كرد كه فقها حيله

به اين معني كه اگر غرض اصلي گرفتن زياده يا ربا باشد اما بخواهد با توسل به . دانند از حريم ربا را جايز نمي
بلكه حيلة شرعي است گويا كاله سر خدا  اظ فقهاي شيعي جايز نيستروشي آن را مشروع سازد از لح

اين موضوع  در صحت. گذارد و بر اين اساس دو بار مرتكب خطا گرديده اول به خاطر ربا دوم به خاطر حيله مي
ربا واقع به اين مصداق كه اگر عقد به قصد فرار از . للعقود تابعة للقصوداول اينكه . به دو قاعدة مهم استناد كرد

. كند لذا حيلة شرعي است مي ششده و بدين وسيله گرفتن ربا را جايز نمايد چون عقد تبعيت از قصد فاعل
عليهذا در بحث ربا اگر . شود يعني اعمال انسان براساس نياتش سنجيده مي. باشد مي االعمال بالنّياتدوم آنكه 

  .بوده عقد صحيح نيست و زياده در حكم رباست باز هم غرض فرار از ربا باشد چون عمل مطابق نيت خالف

_________________________________________________________________________ 
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يكي : توان ازحريم ربا خارج شد شود كه به دو نحو مي از گفتار فقها و روايات فراوان چنين استفاده مي

 92، به اين معني كه به رغم تحقق موضوع ربا، معهذا حرمت ربا از بين رفته و حكم ربا تخصيص خروج حكمي
اي انجام شود كه موضوع و مفهوم ربا بر  ي است به اين معني كه عمل به گونهخورده و ديگري، خروج موضوع

ربا  ،موارد قابل ذكر در خروج حكمي. آن صادق نباشد، يعني به اصطالح تخصصاً از موضوع ربا خارج شده است
بيع  توان به از موارد خروج موضوعي مي. باشد ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، مسلمان از كافر حربي مي

، ضم )خريد و فروش ارز(داخلي به اسكناس ممالك ديگر  ، خريد و فروش اسكناس94، بيع شرط93عينيه
و در مدت گذاري به نحوي كه ميزان بهره به اختيار مديون باشد  سپرده، 96، هبه معوضه95ه غيرجنسمضمي

 وهاي توليدي  قرض انحصار حرمت در رباي مضاعف و عدم ربا درو مشخصي مثالً اول هر سال محاسبه شود 
همچنين . هاي متفاوت اشاره نمود ربا بر اجناس مختلف و نرخ اشتمال برخي مفرهاي خروجي از بابت تعريف

و كاهش قدرت خريد در اثر تورم و گراني  97ارزش پول جبران كاهشتأكيدات زيادي در عدم مصداق ربا در 
كر شده است كه به دليل وسعت بحث از شرح آن ذخير تأدية دين أو پرداخت مازاد در ت) نه گران فروشي(

  .پردازيم هاي توليدي مي در اين مقاله تنها به عدم ربا در قرضشود و  خودداري مي
نديشمندان اقتصاد اسالمي تحليل گرديده است  علل و داليل عقلي تحريم ربا در شرع توسط بسياري از ا

داليلي نظير برقراري عدالت و برابري، تأمين . ننده نيز باشندتوانند از لحاظ عقلي قانع ك كه بسياري از آنان مي
تر ثروت، ثبات اقتصادي و بسياري موارد مشابه  كامل، توزيع عادالنه شتغالاقتصاد و ا ةنيازهاي مالي، رشد بهين
هايي براي تحريم ربا ذكر  حكمت 99مفسرين. 98شوند ل عقلي بر تحريم ربا ذكر ميهمگي به عنوان دالي

_________________________________________________________________________ 
  .هيچ عامي نيست كه خاص نداشته باشد. ُخصَّ ْدقَ ا َولّعامٍ إ ْنما ِم -  92
خرد و همان كاال را با قيمتي كمتر نقداً به فروشنده  وجه معروف بيع عينيه آن است كه شخص كاالئي را به نسيه مي - 93
حسن . حليت اين بيع در قرار ندادن شرط معاملة دوم در معاملة اول است. كند فروشد و پولي را از اين بابت به وام دريافت مي مي

  .241، صفحة الربا فقهياً و اقتصادياًمحمدتقي جواهري، 
. وجه خود را دريافت كندفروشد تا زمان معين خريدار اصل كاال را عودت داده و  بيع شرط آن است كه كسي كاالئي را مي - 94

. پردازد در مقابل استفاده از اين وام فروشنده مبلغي را به عنوان اجاره يا استيفاء منفعت به خريدار مي. اين عمل نوعي وام است
ظرافت اين بيع در اين است كه پس از فروش كاال توسط . باشد پس فروشنده دريافت كنندة وام و خريدار پرداخت كنندة وام مي

شود و سپس كاال را اسماً در  خريدار اسماً مالك كاال مي -تر از قيمت بازار حتي بسيار پائين –روشنده به قيمت تراضي شده ف
آنگاه استفاده كننده مبلغي را به . شود دهد در نتيجه فروشندة اوليه مجازاً استفاده كنندة كاال مي اختيار فروشنده اوليه قرار مي

در شرح اين موضوع مراجعه شود . نمايد باشد پرداخت مي ا استيفاء نفع به صاحب كاال كه در اينجا خريدار ميعنوان صلح يا اجاره ي
  .36- 37، صفحات 23محمد حسن نجفي، جواهر الكالم، جلد : به
لوسيله، تحريراروح اهللا موسوي خميني، : رجوع شود به .و يك درهمگندم به دو تن  دفروشه مثل اينكه يك تن گندم را ب - 95

  .64-68: جلد سوم، صفحات .1375ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم 
ربا و تورم، احمدعلي يوسفي، : نگاه كنيد به .مقدار مساوي و همجنس را معاوضه و مازاد را به طرف ديگر معامله هبه نمايد -  96

  .، تهران1381، 127چاپ اول، صفحة پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 
دستة دوم در بعضي از . دانند دستة اول به طور مطلق كاهش ارزش پول را جائز نمي. در اين باب سه دسته نظريات وجود دارد - 97

وضوع ربا از تبيين مفهوم و م) 1376(موسايي ميثم نگاه كنيد به  .دانند دانند و دستة سوم آن را جائز و الزم مي معامالت جايز نمي
  .، فصل هفتمپژوهشكده پولي و بانكي). با توجه به روابط اقتصادي معاصر(ديدگاه فقهي 

  M.Umer Chapra (2000): نگاه كنيد به -  98
في تفسير القرآن نوشتة تفسير كبير امام فخر رازي در ذيل آيات ربا و مجمع البيان : نگاه كنيد به تفاسير قرآن منجمله - 99

  .اند و تفسير نمونه من وحي القرآن كه موارد فوق را ذكر كردهن طبرسي ابوعلي فضل ب



                                                                                                                                                     19  
زيع ناعادالنه ثروت، فاصله وكه شامل رفتن مال بدون عوض، تعطيلي تجارت و جلوگيري از قرض و ت اند نموده

هاي اجتماعي،  سوداگري و سود طلبي و دامن زدن به بحران ديادو از 100طبقاتي، سست شدن عواطف انساني
  101.شود ظلم، ضررهاي اخالقي و بسياري داليل ديگر مي

ربا را براي دريافت مازاد درآمد بدون قرار  منعتوان حكمت  آراء مختلف مياز لحاظ اقتصادي با مالحظة 
چه همانطور كه گفته شد رباي معاملي معاملة جنسي با مثل . گرفتن در جريان ايجاد ارزش افزوده تلقي نمود

كاالي  كل رباي معاملي با تراشيدن واسطة معامله توسط. خودش است كه به وزن يا اندازة بيشتر دريافت كند
به عبارت . دهد ز مثل كاالي مورد نظر نباشد از لحاظ فقهي از ربوي به غيرربوي تغيير ماهيت ميا ديگر كه
تن گندم بعالوه يك سير نمك  5 با توان در پايان سال يك تن گندم را ميه غيرجنس مضم ضميديگر با 

ارع از وضع اين قاعده بناي ديگري كند كه منظور ش اصل حكمت در مباحث اصول فقه ايجاب مي. معاوضه كرد
شارع حكيم بوده و از اين باب نظرش بر تعويض جنسي با جنس  ،به عبارت ديگر. است نه فقط معاملة تفاضلي

 ناين باشد كه فردي كه در سود يا زيا ،تواند بلكه مي ،نده باشد هم مثلش نيست كه آن را ربا و حرام خوا
تواند اين باشد كه هيچ  ست چه سهمي از ارزش افزوده دارد؟ پاسخ ميفرآيند توليد ارزش افزوده سهيم ني

تطبيق  102ٰيعا ماَسـٰٰلّإ انَـٰسْنإلِْل َسْيلَشريفة قرآن و همچنين ة ات شريفدقيقاً با آي اين تفسير. سهمي ندارد
حرام اين حكمت در مورد رباي قرضي نيز صادق است و به همين علت و حكمت است كه رباي قرضي را  .دارد
به فرد ديگري قرض دهد و در پايان دوره با مازادي آن را دريافت  ياگر كسي مبلغ ،به عبارت ديگر. نمايد مي

 ريان توليدجتواند تعبير شود كه قرض دهنده در اين موضوع از اين باب مي. شود كند اين مازاد حرام تلقي مي
قرض دهنده بهره خود را  ،رد يا زيان كندسود ب خلق ارزش افزوده قرار نگرفته است و چنانچه قرض گيرنده و

در تطبيق و مقايسه رباي قرضي با مضاربه به وضوح روشن  ظريفاين تفاوت . كند مطالبه و دريافت مي
كند  شود كه تفاوت اين دو فقط در اين است كه اولي از پيش نرخ دريافت بهره را مشخص و دريافت مي مي

يا باقي عقود  در مضاربه. نمايد دريافت مي فعاليت اقتصادي را) يا زيان(از نرخ سود  يسهم دومي ولي در
ريزي شده  شود كه بدون هيچ كم و كاستي رقم سود برنامه اسالمي تعيين نرخ از قبل به معني اين تلقي مي

تواند  ميگذاري در اقتصاد ن عي خواهد شد و اين از لحاظ كلي با توجه به اينكه نرخ ريسك سرمايهقبرابر سود وا
ا ٰبلرِّٱوا لُكُأْاَتـٰل واُْنآَم يَنِذلَّٱ اَهيُّأا ـٰيمعني آية شريفه نيز به وضوح از اين موضوع . كامالً مغاير است ،صفر باشد

نمايد و اين  به اين معني كه حق دريافت بهره بر بهره را ممنوع مي .قابل استنباط است ١٠٣ةًفَاَعٰضاً ُمافَٰعْضأ
افتد كه وام گيرنده از عهدة بازپرداخت اصل و فرع وام برنيامده است و به ناچار ربح  حالت زماني اتفاق مي

به عبارت ديگر اين حالت زماني مصداق دارد كه اوالً وام دهنده در منفعت يا زيان شريك  .پردازد مركب مي
به بازدهي نشده است يا گذاري منتج  بازده بوده يا سرمايه نيست، ثانياً وام صرف خريد كاالئي شده است كه بي

 ٍةَرْسوُعذُ انَٰك نْإِبه همين دليل است كه در آية  .گذاري نبوده است به بيان ديگر وام مصرفي بوده و وام سرمايه

_________________________________________________________________________ 
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كند كه  عدم دريافت اصل و بهره وام را به عنوان صدقه مشخص مي ١٠٤ْمكُلَ ٌرْيوا َخقُدََّصَت نْإ َو ٍةرَسْيَمي ِلإِ ةٌَرِظَنفَ

 ا َوٰبلرِّٱ ُهللاٱ ُقَحْمَيو در تأييد اين صدقه است كه فرمود  .وام گيرنده در عسرت او دريافت نشود بهتر استاگر از 
 اسِـٰلّنٱ الَٰوْمأَ ْمهِِلكْأََو ُهْنوا َعُهُن ْدقَ ا َوٰبلرِّٱ ْمِهِذْخأ َورا در آية و بر همين اساس خوردن اين مال  .١٠٥اِتٰقَدلصَّٱي بِْرَي
   .كه منهيه استباطل و اخذ ربا ذكر فرمود  ١٠٦لِاِطٰبلْٱبِ

 لُثِْم ُعْيٱلَبا ٰمنَّإِوا ـالُٰقدر ذيل آية بيان السعاده يف مقامات العبادة  توضيحات ذكر شده در تفسيراستدالل و 
كاشف اين موضوع است كه تلقي ربا در عرب نه عين تعبيرات مذكور در  ١٠٧اـٰبلرِّٱ َمرََّح َو َعْيلَبٱهللاُ ٱ لََّحأَ ا َوٰبلرِّٱ

در . كند است كه معامالت را ربوي ميبوده ين متون فقهي است بلكه به نوعي دريافت جريمة تأخير در تأديه د
پس ربا صحيح  در زيادي، ستا گفتند كه بيع با زياد كردن قيمت كاال مثل ربا« :١٠٨اين تفسير آمده است

 پس تشابه بين آن دو در زيادي عوض واقع شده است و. صحيح است )خريد و فروش(همان طور كه بيع  است
صحت بيع پس  در صحت نيست تا اينكه ايراد شود كه اصل در و تشبيه اصل در اين زيادي همان رباست،

و اينكه . صحيح نيست پس اين ايراد. شد ربا مثل بيع است نه اينكه بيع مثل ربا است شايسته بود كه گفته مي
را به ربا شبيه دانسته است كنايه از تشبيه رباست به بيع از لحاظ حالل بودن بيع و  عبي ،در زيادي قيمت

 َو«: و فرمودكرد نان را باطل آپس خداوند قياس  .نان رساتر بيان شودآاينگونه تشبيه براي آن است كه نظر 
 »اـٰبلرِّٱ َمرََّح َو« .عطف است اين عبارت حال است به تقدير قد يا ،حالل قرار دادخداوند بيع را  و »َعْيلَبٱ ُهللاٱ لََّحأَ
 بلكه صحت و فساد به سبب امر و نيست، آنبه شبيه بودن در صورت  فساد يعني صحت و ربا را حرام كرد، و

رفت و مطالبه  يو قرض دهنده م رسيد قرضي را كه داده بودند مي ةوقتي كه وعد :اند بعضي گفته .نهي خداست
كردند و به همان ترتيب  مدت را زياد كن و من در مال زياد كنم و با هم تراضي مي :گفت كرد، بدهكار مي مي

گفتند هر دو يكي است، مقصودشان اين بود كه  شد اين رباست مي وقتي كه به ايشان گفته مي كردند، عمل مي
 .وام به سبب طوالني كردن مدت هر دو مساوي هستند كردن در زياد كردن قيمت كاال هنگام فروختن و زياد

 ،دادند جستند كه مالي را تا مدت معيني با سود معلومي مي در جاهليت مردم اينگونه تجارت كرده و سود مي
گيريم در مقابل اين است كه مال  گفتند اين سودي كه ما مي آن وقت مي .چنانكه رسم اهل زمان ما نيز هست

دانند تا  يا اينكه جنسي از قبيل گندم و جو را به قرض مي ،معطل مانده است ايستاده و ما از تجارت كردن
گفتند كه قيمت نقدي آن  و مي ،گرفتند بودند مي شتر از آنچه كه دادهيب وقت خرمن گندم و جو، و آن موقع

قرض بدهيم  ده درهم است مثالً، پس صحيح است كه نسيه بفروشيم به پانزده درهم و صحيح نيز هست كه
و قواي بدن در  ءاين عمل تمام تكيه بر سود است و توكل بر خدا ترك شده، و اعضادر چون . به پانزده درهم

نفس از تضرع و پناه بردن  و تعطيل شده است، و هطلب معاش كه از بزرگترين اقسام عبادات است باز ايستاد
رر زده شده است كه مال او بدون عوض گرفته و به بدهكار ضه است درخواست از او باز ايستادو به خدا 
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همه اين امور كه مخالف با اراده خداوند  و. گردد شود، و آن كار خوب و نيكو يعني قرض الحسنه ترك مي مي

  .»و در مورد فاعل ربا شدت عمل به خرج دهد تعالي از ربا نهي كند، بر بندگانش است موجب شده كه خداي
توان بحث را به اينجا خالصه نمود كه اگر منابع مالي  ت حرام بودن ربا ميبا اين تفاسير در مورد حكم

گذاري شود پرداخت  شود و اگر صرف سرمايه استقراضي صرف مصرف شود پرداخت مازاد ربا و حرام تلقي مي
  .گردد مازاد سود و حالل تلقي مي

هاي توليدي شكل گيرد در  فعاليت داليل فوق داللت بر اين دارد كه حكمتي كه شارع مد نظر قرار داده تا
  :شود موارد زير خالصه مي

  .سهيم باشد گيرنده وام در سود و زيان فعاليت اقتصاديبايد دهنده  وام .1
توان نرخ بازدهي سرمايه را از قبل قطعاً مشخص نمود نبايد  به دليل اين كه نمي) بهره(دريافت مازاد نرخ  .2

 .از پيش مشخص و شرط شود

  .شود هاي مصرفي ربا تلقي مي قرض گرفتن مازاد در .3
بوده كه برخي مذكور در فوق توجه به حكمت تحريم ربا از باب همين رسد كه بر اساس  اينطور به نظر مي

گرچه برخي اين . اند گذاري شده هاي سرمايه ئل به عدم ربا در قرض هل تسنن قا از فقهاي شيعه و همچنين ا
ولي جمع ادلة مختلف و دقت در جزئيات اشارات آيات قرآن كريم و احاديث  دانند حيل فرار از ربا مي ازنظر را 

حكمت شارع در باب  اي براي فرار از ربا نيست بلكه نمايد كه اين نظر حيله و اخبار اين استنباط را قوي مي
در  حكمت تحريم ربا از وجوه اجتماعي نيز مكرر ذكر شده است كهالبته  .شود علت تحريم ربا را شامل مي

و هنگام تشريع ) ص(اين گروه بر اين باورند كه در زمان پيامبر اكرم . 109شود اينجا از ذكر آن خودداري مي
ها در آن زمان براي تأمين  بيشترقرض زيرا ،هاي مصرفي جريان داشت  حرمت ربا، در عربستان ربا فقط در وام

مور توليدي از  هاي با بهره در ا اين وام بر بناهايي را حرام كرده  نيازهاي مصرفي بود و اسالم نيز چنين قرض
گيرد تا  گيرد تا ساختماني بسازد يا وام مي به طور مثال كسي كه وامي مي. 110ربا خارج هستند دلةشمول ا
برد و كامالً منطقي است كه سهمي از اين سود را به وام دهنده  قع از اين پول سود مي بخرد در وا منزلي
كن است صدي چند از فايده باشد و يا اين كه در اول كار به صورت عقد صلح اين سهم اين سهم مم. بپردازد

زيرا حقوقي را كه هنوز تحقق نيافته . به مبلغ مقطوعي يا صدي چند مقطوعي از سرمايه مورد توافق قرار گيرد
وام گيرنده تركيبي  لت روابط وام دهنده و به اين طريق در اين حا. توان مورد عقد صلح قرار داد است نيز مي

  .111المثل عقد مضاربه و عقد صلح است ات فيررمقاز 
همين  ،اند داده ه و سني نيز در باب خريد و فروش اسكناسعماي مذاهب شيلنظرات فقهي و فتاوايي كه ع

معني به اين . زيرا نظريات ارائه شده در حد كامالً موافق و كامالً مخالف مطرح است ،نمايد را تقويت مي ديدگاه
خريد و  ،كه بسياري از فقها به دليل اينكه اسكناس معدود است و قابل شمارش و مكيل و موزون نيست

خريد و فروش  ء،اند و عدة ديگري از فقها زيرا آنها اسكناس را كاال توجيه نموده. اند فروش آن را حالل دانسته
وه بر اين است كه اسكناس وسيلة خريد و دانند چون رباي قرضي است و استدالل اين گر اسكناس را حرام مي

_________________________________________________________________________ 
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اي از  علي اكبر رشاد طي نامه .فروش كاال و نمايندة شمارش ارزش كاال است و به خودي خود ماليت ندارد

كرده ريافت درا  هاي زير نمود كه در مورد سؤال مشخص زير پاسخ رحوزه در مورد ربا استفسا ءچند تن از علما
  :112است
  يابد يا نه؟ باشد و آيا احكام رباي معاملي در آن جريان مي روش اسكناس صحيح ميآيا خريد و ف  :سوال

خريد و فروش اسكناس جايز است ولكن فروش اسكناس به طور نسيه به اكثر از : پاسخ آيت اهللا سيستاني
  .جنس آن جايز نيست و داخل در قرض ربوي است واهللا العالم

رباي معاوضي در مكيل و موزون است و اسكناس از معدودات  چون: پاسخ آيت اهللا محمد فاضل لنكراني
  .باشد، لذا رباي معاوضي در آن جريان ندارد مي

  .خريد و فروش صحيح نيست: پاسخ آيت اهللا محمد تقي بهجت
اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جاري : پاسخ آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي

لي در اينجا مشكل ديگري وجود دارد و آن اين است كه در عرف عقال اسكناس هميشه ثمن واقع و ،شود ينم
فروشم به  گويد من ده هزار تومان نقد را به شما مي هيچ كس در عرف بازار نمي. شود و جنبة مثمن ندارد مي

خواهد  دهند؛ يعني در واقع مي مگر كساني كه بخواهند آن را حيلة فرار از ربا قرار. هزار تومان يك ماهه  يازده
تنها دو مورد استثناء در اين مسئله . گذارد و اين گونه فرارها اعتباري ندارد با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مي

كنند و در عرف عقال  ه ميدلنخست خريد و فروش ارزهاي مختلف كه مثالً دالر را به اسكناس مبا: وجود دارد
ر طهاي كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خا مله نقدي اسكناسشود و ديگر معا ديده مي

صورت اسكناس مثمن  وا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، در غير اين دياستفاده از نو بودن اسكناس 
  .شود واقع نمي

ا معامله نقدين خريد و فروش اسكناس صحيح است و احكام رباي معاملي ي: پاسخ آيت اهللا سيد كاظم حائري
ز آن دو اسكناس متقابل، مقدار مؤجل را افزايش دهد ا بر او جاري نيست ولي اگر در اثر مؤجل بودن يكي

  .ملحق به رباي قرضي خواهد بود
ها كه دين در ذمه باشد  همچنين معامله اين پول: كنند اهللا خويي در اين زمينه نيز اين گونه اظهار نظر مي آيت

  .113ده يا نقيصه ربا نيستا زياببه نقدي 
  .114اسكناس معدود است پس جايز است فروش آن به زياده يا نقصان: اهللا يزدي در ملحقات عروه آيت
زمان ما متعارف شده واقع و ساير اوراق بهاداري كه در  تمعامالت بر اسكناس و مناط و نو: اهللا خميني آيت

و لكن تفاضل در  حكام بيع صرف بر آن جاري نيستظاهر اين است كه اشود چه يكطرفي باشد و چه طرفيني 
شود از اوراق نقديه مثل دينار  و آنچه در ايران به نام چك تضميني ناميده مي .115آن به منظور ربا جائز نيست
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در  - 116ه شود و ربا در آن نيستو جايز است به زيادتر معامل... و اسكناس است و خريد و فروش آن رواست 

   .117اند ميني را به آن تشبيه كردهضا در اسكناس آن قدر بديهي به نظر آمده است كه چك تاين مسئله عدم رب
دهد كه به فتواي برخي از علماء قرض اسكناس حالل و به فتواي  بررسي و مقايسة آراء فوق نشان مي

وع را به موض وعلت تناقض اين آراء د. برخي ديگر حرام و به نظر بعضي با مالحظاتي حالل و يا حرام است
 ،نيازمند بازنگري است و دوم اينكه ،فقهي به شيوة فعلي روش استنباط احكام ،نمايد اول اينكه ذهن متبادر مي

اين عدم توجه در . است آوردهعدم توجه به اصل حكمت در مبناي استنباط احكام اين نظرات نقيض را فراهم 
نمود كه اگر  مطرحباب مسئلة اول بايد اين موضوع را در . 118شود ديده مي جمله انواع ديه منبسياري از موارد 

توانست جمع  نموديم كه نمي شد مسلماً يك پاسخ دريافت مي ال ميؤهمين سز شارع دين ا زماناين در 
پس روشي كه ما را به نظر شارع برساند نبايد روشي باشد كه در حال حاضر در . نقيضين باشد آراء ضدين و

همانطور كه در بخش ابتدايي اين مقاله به ذكر آن پرداختيم روش . شود ته مياستنباط احكام بكار گرف
هاي زيادي باشد و لذا الزم است كه روية استنباط احكام با توجه  تواند دچار خلل و سستي استنباط احكام مي

. ب تكليف كردصاحب امر را پيدا نمود و از او كس ديبايعني . قع گردد لب ذكر شده مورد تجديد نظر وا به مطا
بندي  تواند در طبقه شناسي يا متدولوژي استنباط احكام فقهي در شكل موجود خود نمي از طرفي روش

زيرا متدولوژي و روشي علمي است كه در مورد يك مسئلة خاص در شرايط . شناسي علمي قرار گيرد روش
اگر دو محقق با يك  .رده استمساوي به نتيجة يكسان برسد در غير اين صورت از قوانين علمي تبعيت نك

اي يكسان به دو نتيجة متفاوت برسند معلوم است كه يا روش علمي نيست يا  روش در مورد سوال يا مسئله
     . تخطي از روش علمي صورت گرفته و الزامات و شرايط الزم براي آزمايش و تجربه يكسان نبوده است

به طور كلي بسياري از نوسانات . كنيم مجدداً بررسي ميحكمت اقتصادي تحريم ربا را  ،در باب موضوع دوم
. در بازارهاي پولي استود جوشود منشعب از نوسانات م اقتصادي كه در بخش حقيقي اقتصاد مالحظه مي

اين بحث از واضحات نظريات پولي در  وشده است  هاي زيادي انجام اين موضوع در اقتصاد بررسيدربارة 
تموجات بخش پولي در اقتصاد تسكين يابد بسياري از نوسانات بخش حقيقي اقتصاد چنانچه . باشد اقتصاد مي

انداز  ترين اثر حذف ربا به معني اتصال مستقيم بخش حقيقي اقتصاد به بخش پس عمده. گرايد  بيت ميثبه ت
نمايند بخش  ياقدام به رفتار بهينه و حداكثر كردن سود م هاهمانطور كه قبالً ذكر گرديد وقتي بانك. باشد مي

تقاضاي منابع  در سمتشود و تفاوتهايي كه  گري مالي به صورت يك بخش مستقل در اقتصاد فعال مي واسطه
هاي مالي  نوسان در بازار شود، علت ايجاد مي ها ايجاد با عرضة منابع در نرخ بهرة استفاده از منابع توسط بانك

كشد  زماني طول مي ،دار هستند و دريافت وام همگي مدت از طرفي چون قراردادهاي پرداخت. كند را ايجاد مي
اندازي و پايين آمدن نرخ بهره اين اثرات به بخش عرضه و  تا در صورت تغيير در عرضه يا تقاضاي منابع پس

اين بحث در . شود اين تأخير باعث ايجاد نوسان مداوم در بازارهاي مالي مي. تقاضاي تسهيالت منتقل شود
  :ان داده شده استنمودار زير نش
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و يا تقاضا  يانداز كنيم كه هرگاه تكاني در سمت عرضه منابع پس با تعميم اين قضيه به وضوح مشاهده مي
دار بودن قراردادها اين تكان به سرعت به بازار ديگر منتقل و  براي تسهيالت اتفاق بيافتد به دليل مدت

نوسانات به صورت متناوب از اين دو بازار به يكديگر منتقل و بازارهاي متصل به اين دو را در نوسان دائمي 
  .دهد قرار مي

هاي مختلف  در زمان BRشود كه رفتار  به وضوح مشخص مي) 7(و ) 5( و) 1(با بررسي عالمت سه معادلة 
رفتار در دو بازاري كه . كند هاي حقيقي اقتصاد سرايت مي اين نوسان است كه به ساير بخش. باشد نوساني مي

ود كه نوسانات تواند بر اساس الگوهاي تارعنكبوتي ترسيم ش نمودار آن در صفحات قبل مشاهده شد مي
  .ها خواهند داشت هاي عرضه و تقاضا در نقاط مختلف منحني مختلفي را برحسب شيب منحني

  :نرخ بهره در دو بازار مزبور به شكل زير خواهد بود
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اين . ها تابع نرخ بهره در بازار تسهيالت در دوره قبل خواهد بود به عبارت ديگر نرخ بهره در بازار سپرده

هاي بعدي وجود داشته باشد يعني نرخ بهره  شود كه برگشت اين مسير نيز در دوره تعديل هنگامي كامل مي
  :يعني ،بل باشدها در دورة ق در بازار تسهيالت خود تابع نرخ بهره در بازار سپرده
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دوم است كه از خواص اين نوع معادالت اين است كه به راحتي  مرتبةاين معادله يك معادله تفاضلي 
همچنين با . هاي بهره نيز صادق است موضوع در مورد نرخاين . توانند در طول زمان نوسان داشته باشند مي

  :داريم) 10(در ) 12(جايگزيني 
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  :خواهيم داشت) 9(در ) 12(با جايگزيني . تواند كامالً نوساني باشد اين معادله نيز همانند قبلي مي
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Sچون تابع ) 11(و ) 15(معادالت 

tm 1  وB
tm 1  توانند  مي) 13(و ) 14(هستند و اين دو متغير بر اساس

انداز و تسهيالت اعطايي بانكي در هر دو  اي پس كامالً نوساني باشند لذا نرخ بهره همانند ميزان منابع سپرده
  .تواند نوساني باشد داز ميان هاي پس بازار تسهيالت بانكي و سپرده

  



26  

  گيري نتيجه
گيري  توان اذعان داشت كه با توجه به كليه موارد بحث شده در اين مقاله جهت پس به طور خالصه مي

ي شارع به ايجاد ثبات در بازارهاي حقيقي اقتصاد با حذف بازارهاي مواج پولي از طريق تحريم ربا بوده عتشري
اقدام به عمليات  ،ادهاگر بانك به عنوان يك ن گرديم ذيريم به اين موضوع برميگيري را بپ چنانچه نتيجه. است
تواند منابع  است كه مي اقتصاديپس خود يك بنگاه  ،نمايد هاي اقتصادي  مالي و مشاركت در طرح فنيِ

يعني عملكرد بانك به صورت يك شركت (گذاران را در سود خود شريك نمايد  اي را اخذ و سپرده سپرده
بايد به عنوان يك بنگاه اقتصادي عمل  ،احكام فقهي آمد فقطبخش و همان طور كه در ) هامي خواهد بودس

بين آنان  119گذاران و در پايان دوره سود بانك را به نسبت سهم سپرده كند و نرخ بهره را از پيش شرط ننمايد
نمايد و چون اين  تأمين منابع مي گذاري بانك هاي مالي سرمايه در كلية فعاليت ،دوم اينكه. تسهيم نمايد

از  ،بانك حق ندارد ،تواند بگيرد و سوم اينكه سود يا بهره مي ،باشد مي صاديتتأمين منابع براي فعاليت اق
با احكام فقهي شريعت مطهرة  ،اين سه مورد كه به طور خالصه ذكر شد. هاي مصرفي بهره دريافت كند وام

  .نين نيز مطرح نمود زئيات اجرايي آن را با تنظيم قواتوان ج تطبيق دارد و مي) ص(محمدي 

  منابع
 1380انتشارات حقيقت، تهران، ، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي ،تابنده نورعلي دكتر آقاي جناب. 

http://www.sufism.ir  
  در عرفان ايران » حضرت سيد نورالدين شاه نعمت اهللا ولي«جناب آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، مقالة

 http://www.sufism.ir. ، انتشارات حقيقت، تهران5-20، صفحات 15شماره 

 چاپ پنجم1377 حقيقت،انتشارات . رسالة رفع شبهات ،گنابادي تابنده حسينحاج سلطان جناب ،. 
http://www.sufism.ir  

 1350چاپ سوم،  ،در قرن چهاردهم هجري نابغة علم و عرفان ،گنابادي جناب حاج سلطانحسين تابنده ،
  http://www.sufism.ir .تهران، انتشارات حقيقت

  سعادتنامه، تصحيح و تعليقات حسينعلي  بادي سلطانعليشاه،حاج مال سلطانمحمد بيدختي گناجناب
  http://www.sufism.ir. ، تهران1379كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 
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انتشارات وزارت فرهنگ و  ترجمة محمد رضاخاني و حشمت اهللا رياضي، سازمان چاپ و. 1346تهران، 

 http://www.sufism.ir .1377تهران،  ارشاد اسالمي، جلد سوم،

 ،تهران1379نامه، انتشارات حقيقت، واليت جناب حاج مال سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه ،. 
http://www.sufism.ir 
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 http://www.sufism.ir .تهران

_________________________________________________________________________ 
گذارند كه او معامالت  گذاران سهامدار بانك نيستند بلكه سپردة خود را در اختيار بانك مي هاي فعلي بانكي سپرده در نظام - 119
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