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فقهای اسالم همیشه ربای معاملی را به عنوان یکی از موضوعات مهم فقهمی
مورد توجه قرار دادهاند .اما حک فقهی آن همیشه با ابهام مواجه بموده اسم  .بمه
صورت طبیعی این ابهام به رفتارها و روابط اقتصمادی فمردی و نمالن جامعمه نیم
نشیده می شود .این تحقیم تمالک نمرده اسم نقبمه ابهمام را شناسمایی و آن را
مرتفع سازد و آثار آن را در نظام پولی و مالی نشمور دنبماک ننمد .نتمایص حاصم
نشان میدهد نه ابهامی در بحث مفهومی مکی  ،موزون و معدود به وجود آمد و
همین امر منشأ اشتباه در حک فقهی ربا در معدودات مثلی شده اس  .ضمن رفمع
این ابهام ،با ادله و قرائن متقن اثبمات شمد نمه ربمای معماملی در معمدودات مثلمی
جاری اس و معامالتی نه با معدودات مثلی در نظام پولی و مالی انجام میشوند
باید این حک را رعای ننند.
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مقدمه
ربای معاوضی در معدودات مثلی از مسائلی است که همیشه بین فقیهان مورد بحث
بوده است .یکی از دالیل این امر ،بزرگی گناه رباخواری در اسالم میباشثد کثه از ن تثا
حد جنگ با خدا تعبیر شده است .اهمیت این امر زمانی بیشثرر مثیشثود کثه برخثی از
معدودات مثلی مانند پول به صورت سیسرمی روابط پولی و مالی تمثام مثردم جامعثه را
تحت تاثیر قرار دهد .بنابراین باید دسرگاه فقه اسالمی تمام تالش خثود را مصثرود دارد
تا موارد ابهام ربا را رفع نماید و اگر اشرباهی اتفاق افراده است ن را برطرد کنثد .یکثی
از موارد ابهام فقهی در ربای معاملی ،ربا در معدودات مثلی است .درباره ربا در معثدودات
مثلی از قرن ها پیش بین فقیهان اسالمی ابهام و اخرالد نظثر بثوده اسثتم امثا بثه نظثر
می رسد با ارایه قراین روشن بروان این ابهثام را برطثرد نمثود و سیسثرل پثولی و مثالی
زندگی جامعه اسالمی را از ربا یا شبهه ربا پاک نمود.
با توجه به مطال ب بیان شده ،این تحقیث بثا ایثن پرسثش اصثلی مواجثه اسثت :یثا
می توان با ارایه ادله و قرائن روشن ،ابهام ربای معاملی در معدودات مثلی را برطرد نمود
تا سیسرل پولی و مالی مردم جامعه اسالمی از ربا یا شبهه ربا پاک باشد؟
مرناسب با پرسش ارایه شده ،فرضیه تحقی عبارت اسثت از :بثا ارایثه ادلثه و قثرائن
روشن فقهی می توان ابهام ربای معاملی در معدودات مثلثی را برطثرد نمثود ،در نری ثه
روابط پولی و مالی مردم جامعه اسالمی از ربا یا شبهه ربا پاک شود.
برای ارایه پاسخ پرسش پیش گفره و اثبات فرضثیه تحقیث بثا روش تحلیثل مثرن و
مطالعه کرابخانهای ،محورهای زیر دنبال میشوند:
 -6پیشینه تحقی م
 -2ارایه اقوال و ادله نهام
 -9رفع ابهام با ارایه ادله و قرائن روشنم
 -4ثار نرایج تحقی در نظام پولی.
این نوشرار و نرایج حاصل از ن از دو جهت نو وری خواهد داشت ،یکی ارایثه ادلثه و
قرائن روشن برای رفع ابهام ربای معاملی در معدودات مثلثی ،و دیگثری بررسثی برخثی
موارد مهل قانونی و عملیاتی نظام پولی و مالی کشور و روشن نمودن موارد وجثود ربثای
معاملی در نها.
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پیشینه تحقیق
مساله ربای معاملی در معدودات مثلی از گذشره میان فقها مورد بح و بررسی بوده
استم اگرچه تصور میشود قول به وجود ربای معاملی میثان شثیعه قائثل کمثی داشثره
است اما همان طور که در بررسی اقوال ذکر خواهد شد اکثر فقهاء تا قرن هفرل قائثل بثه
جریان ربا در معدودات مثلی بوده اند تا جایی که عالمه حلی در کراب تذکره خثود ن را
اجماعی دانسره( .حلّى ،عالمثه  6464ه.ق ،ج ،61ص )691 :محقث حلثی بعثد از ایشثان در ن
تردید کرده است( .حلّى ،محق  6468 ،ه.ق ج ،6ص )621 :به نظر میرسثد همثانطثور کثه بثه
تفصیل خواهد مد به خاطر تغییری که در معنای کلمه معدود پدیثد مثده بثود بعثد از
ایشان اکثر فقهاء قائل به عدم وجود ربا در معدودات مثلی شدهاند .اگر معدود کرابهایی
مثل «ربا» که توسط بخش فرهنگی جامعه مدرسین تالیف شده و کرثاب «ربثا ،بانثو و
بیمه» تالیف شهید مطهری را اسرثناء کنیل ،کراب یا مقالهای که به پژوهشثی جثدی در
این موضوع اقدام کرده باشد ،مشاهده نشده است.

اقوال در مساله و ادله آنها
 .1اختصاص ربا به مکیل و موزون و عدم جریان ربا در معدودات مثلی و مشاهدات قیمی
نچه از اسناد فقهی مشاهده می شود این است که محق حلی در مساله جریثان ربثا
در معدودات مثلی تشکیو نموده (حلّى ،محقث  6468 ،ه.ق ج ،6ص )621 :و بعد از ایشثان اکثثر
فقهاء قائل به عدم جریان ربای معاملی در معدودات مثلی شثدهانثد ماننثد محقث ثثانی
(عثثاملى ،کرکثثى 6464 ،ه.ق ،ج 4ص ،)213شثثهید ثثثانی (عثثاملى ،شثثهید ثثثانى 6469 ،ه.ق ،ج 9ص ،)922و
معاصرین مانند امام خمینی (خمینى ،سید روح اللّه ،بثی تثا ،ج 2ص ،)791خثویی (خثویی ابثو القاسثل
توضیح المسائل مساله  ،)2189حکیل (حکیل ،سید محسن طباطبثایى  6461ه.ق ،ج 2ص ،)12-16تبریثزی
(جواد تبریزی توضیح المسائل مساله  .)2189بر این مطلثب در کرثاب جثواهر بثه نقثل از خثالد،
م مع البیان ،تذکره ،غنیه و سرائر ادعای اجماع شده است( .ن فثى ،محمثد حسثن 6414 ،ه.ق،
ج 29ص)978

افزون بر ادعای اجماع روایات زیثادی اسثت کثه ربثا را در مکیثل و مثوزون منحصثر
میدانند:
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مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍٍ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّرِِع) يَقُرولُ لَرا يَكُرولُ الٍبَرا ِلَّرا فِيمَرا يُكَرالُ أَ ْ
يُوزَلُ(.عاملى ،حرّ 6413 ،ه.قم ج ،68ص)699 :

زراره میگوید :از امام صادق(ع) شنیدم که میگفت :ربایی نیست مگثر در چیزهثایی
که کیل یا وزن میشوند.
این حدی با پنج سند که همگی صحیح هسرند نقل شده است و از نظر داللت هثل
گفره میشود که «ما یکال او یوزن» ظهور در جریثان ربثا در کیثل و وزن دارنثدم یعنثی
نچه بالفعل نزد عرفی کیل یا وزن میشود ربا در ن جاری است و در غیر نها ربا جاری
نیست و معدودات مثلی اگرچه قابلیت این را دارند که مالیت نها با وزن کردن شثناخره
شوند ،اما چون بالفعل وزن یا کیل نمیشوند ربا در ن جاری نخواهد شد.
در ادامه ضمن اثبات جریان ربا در معدودات مثلی ،اشکال پیش مده در اسرفاده فقها
از جریان ربا در معدودات مثلی بعد از محق حلی ،شکا میشود.
 .2جریان ربا در مطلق مثلی اعم از مکیل ،موزون و معدود
شیخ مفید (بغدادى ،مفیثد 6469 ،ه.ق ،ص ،)117ابن جنید
ص ،)84سالر (دیلمى ،سالّر 6414ه.ق ،ص )613و عالمه حلثی (حلّثى ،عالمثه  6464ه.ق ،ج ،61ص)691 :
قائل به وجود ربا در مطل مثلی شدهاند .همچنثین عالمثه حلثی در ایثن زمینثه ادعثای
اجماع میکند(همان) و شهید اول هثل در درو قثول بثه کراهثت را اشثهرالقولین (در
مقابل تحریل) دانسره است که نشان میدهد قول به تحثریل هثل شثهرت داشثره اسثت
(عاملى ،شهید اول 6461 ،ه.ق ج ،9ص )237 :و از مراخرین نیز یت اهلل العظمی بروجردی(به نقثل از
بحرانى ،محمثد سثند 6428 ،ه.ق ص )76 :و برخثی از شاگردانشثان مثن جملثه شثهید مطهثری
(مطهری ،مرتضی ،بی تا ،ج 21ص )237موضوع ربای معاملی را شامل معثدودات هثل مثیداننثد.
همچنین شهید صدر در حاشیه منهاج الصالحین مرحوم حکیل احریاط مثیکننثد (حکثیل،
سید محسن طباطبایى 6461 ،ه.ق ج 2ص.)16
افزون بر ادعای اجماع ،می توان ادله ذیل برای اثبات جریان ربثا در معثدودات مثلثی
ارایه داد:
(بثه نقثل از حلّثى ،عالمثه 6469 ،ه.ق ج7
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یک .امور مشاهد تنها مراد از ما ال یکال او یوزن
اگر فرض کنیل که روایت «ال یکون الربا اال فی ما یکال او یوزن» در مقثام تخصثی
ادله ربا باشد اما مراد از ما یکال او یوزن در روایات مطل امور مثلثی اسثت .یعنثی نچثه
قابلیت وزن و کیل را داشره و داخل تحت کیل و وزن شود کثه کنایثه از مطلث اشثیای
فقط مشثاهدات خثارج مثیشثود( .حلّثى ،عالمثه ،تثذکر
مثلی است .بنابراین با این تخصی
الفقهاء 6464 ،ه.ق ،ج ،61ص )691 :بر این مطلب قرائنی وجود دارد:
قرینه اول :فهم فقهاء و محدثین نزدیک به عصر معصومین تا قرن هفتم
اگرچه ادعا شده است مشهور فقها از قدما تا مراخرین قائثل بثه عثدم جریثان ربثا در
معدودات مثلی بوده انثد (بخثش فرهنگثی جامعثه مدرسثین حثوزه علمیثه قثل6986ص  )681لکثن در
اسرناد این قول به قدماء اشکال وجود دارد ،بلکه میتوان ادعا کثرد بثا قرائنثی کثه ارائثه
میشود فقهای مرقدم در معدودات مثلی ربا را جاری میدانسرهاند و این مطلب با توجثه
به معانی مکیل ،موزون ،معدود و مشاهد در ن عصثر ،واضثح مثیشثود .در اصثطالحات
امروزی چهار واژه «مکیل ،موزون ،معدود و مشاهد» از نظر معنایی با هل تفثاوت دارنثد.
مکیل ،موزون و معدود در امور مثلی اسرعمال میشوند که وحدات قیاسی اجزای نها بثا
هل یکسان هسرند و مقدار ن را گاهی با کیل و گاهی با وزن و گاهی بثا عثدد مشثخ
میکنند و مشاهد در امور قیمی به کار میرودم بنابراین میتوان گفت :مکیل بثه اشثیای
مثلی گفره میشود که با پیمانه اندازهاش مشخ میشودم موزون به اشیای مثلی گفرثه
میشود که با وزن کردن اندازهاش مشخ میشثود و معثدود بثه اشثیای مثلثی گفرثه
میشود که با عدد اندازهاش مشخ میشود .این سه دسره وقری در مقابل مشاهد قثرار
میگیرند اخرصاص به اشیائی دارند که واحثدهثای انثدازه گیثری نهثا از حیث قیمثت،
تفاوتی نمیکند و کثرت نها را با پیمانه ،وزن یا عدد مشخ کرده و به قیمثت کثل ن
دست پیدا میکنند ،اما مشاهد به اشیائی گفره میشود که واحدهای ن با هثل از حیث
قیمت تفاوت میکنند ،بنابراین باید هر کدام از نها مشاهده شود تا غثرر از بثین بثرود.
(بحرانى ،محمد سند6428 ،ه.ق ص)628

اما وقری به سخن فقیهان گذشره نگاه میکنیل میبینیل که نان به هرچثه مکیثل و
موزون نبود معدود میگفرندم مثال ابن حمزه بعد از تقسثیل اشثیا بثه سثه گثروه مکیثل،
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موزون و معدود میگوید « :از شش وجه خالی نیست چرا که یا مکیل با مکیل از جثن
خودش فروخره میشود و یا از غیر جنسشم و یا با موزون که در حکل جنسثش اسثت و
یا با موزون که از غیر جنسش میباشد و یا با غیر موزون فروخره میشود و یا معثدود بثا
معدود فروخره میشود» سپ برای معدودات مثال ثیاب ،حیوانثات ،لبثا  ،گوسثفند و
مرغ را میزند( .طوسى ،محمد بن على بن حمزه 6418 ،ه.ق ص)279 :
از این عبارت روشن میشود که ابن حمزه چیزهایی مانند گوسفند ،مثرغ و لبثا را
جزء معدودات میداند ،در حالی که این اشیاء قیمثیانثد و بثا مشثاهده خریثد و فثروش
میشوند .بلکه شاید بروان ادعا کرد که منظور قدماء از معدود همان اشیای قیمی است و
معدودهای مثلی که تحت وزن و کیل داخل میشوند (یعنی میتثوان کمیثت نهثا را بثا
وزن و کیل هل مشخ کرد) ،نیز در تقسیل بندی این بزرگان خارج از معثدود و داخثل
در مکیل و موزون میباشد .شیخ مفید بعد از این که تاکیثد مثیکنثد« :هثر چیثزی کثه
موزون یا مکیل باشد اگر از یو نوع باشد فروش یثو بثه بیشثرر در ن جثایز نیسثت».
(بغدادى ،مفید 6469 ،ه.قم ص )119 :بعد میگوید « :نچه که به کیل و وزن در نمی ید بیثع بثه
تفاضل نقدی ن اشکال ندارد ولی نسیه ن اشکال دارد مانند بیع یو لبا به دو لبا
و یو شرر به دو شرر و یو گوسفند به دو گوسفند و یو خانه به دو خانه و یو درخت
نخل به دو درخت نخل» (همان ،ص)114
همانطور که واضح است همثه مثثالهثای ایشثان بثرای «مثا ال یکثال و ال یثوزن» از
قیمیات است نه معدودهای مثلی .گویا معدودها حکل ما یکال و یوزن را دارنثد چثرا کثه
میتواند داخل کیل و وزن شوند .ایشان در ادامه به این مطلب تصریح میکند:
كل ما دخل القفيز الميزال لم يجز بيعِ جزافا حكم مرا يبرا) عرددا حكرم المكيرل
الموز ل ال يجوز في الجنس منِ التفاضل ال في المختلف منِ النسية (همان ،ص.)117
« هر نچه داخل در قفیز و ترازو شود بیع گزافی ن (بدون اندازه گیری دقی ) جثایز
نیست و حکل نچه عددا فروخره میشود ،حکل مکیثل و مثوزون اسثت و نمثیتثوان در
هم ن ن به تفاضل فروخت و اگر غیر هم ن باشند به نسیه نمیتوان فروخت».
جناب سالر هل همینگونه تفسیر میکند و معدود مثلی را جثزء مثا الیثدخل تحثت
الکیل و الوزن حساب نمیکند:
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المبيع على ثالثة أضٍب :أحدها يدخل الميزال المكيال ما يعرد

اخخرٍ ال يردخل

في ذلك فما يدخلهما على ضٍبين :متفق النو) غيٍ متفق فالمتفق ال يجروز بيعرِ احردا
باثنين من جنسِ.

(دیلمى ،سالّر6414 ،م ص)613 :

«کاال بر سه قسل است :یکی نچه داخل در ترازو و کیل میشود و نچه عددی اسثت
و قسل دیگر داخل در ن نمیشود »...
تعبیر احدها و االخر نشان میدهد که دو قسل اساسثی وجثود دارد یکثی مثا یثدخل
تحت الکیل و دیگری ما الیدخل تحره که ما یُعد هل در حکل ما یدخل تحت المیثزان و
المکیال است.
شیخ طوسی در نهایه میگوید:
«اما نچه کیل و یا وزن نمیشود اشکال ندارد به تفاضل فروخره شثود در حالیکثه از
یو جن هسرند اما نسیه ن جایز نیست مانند یو لبا به دو لبا و یو مرکب بثه
دو مرکب و یو خانه بثه دو خانثه و یثو بثرده بثه دو بثرده و نچثه شثبیه ن اسثت از
چیزهایی که داخل در کیل نمیشود( ».طوسى ،ابو جعفر 6411 ،ه.ق ص)911 :
از این سخن به دست می ید که ایشان حکل جواز را بثه چیزهثایی نسثبت داده کثه
نمیتواند داخل کیل و وزن شود و با ن اندازه گیری شود چرا که واحدهای اندازه گیری
ن (وحدات قیاسی ن) با هل یکسان نیسرند ،بنابراین کیل و وزن نها بیمعناسثت .و از
طرفی جناب شیخ طوسی موضوع جواز ربا را معثدودات مثیدانثد :محقث از شثیخ نقثل
میکند:
فقال فی الخالد« :ال ربا في المعد دات ،يجوز بيع بعضِ ببعض متماثال متفاضرال،
نقدا نسية».

(حلّى ،محق  6462 ،ه.قم ج ،2ص)663 :

شیخ در خالد گفره است :ربا در معدودات نمی ید و جثایز اسثت بیثع بعث ن بثه
بع دیگر در حالیکه هل جن هسرند و مقدارشان یکی نیست چثه نقثد باشثد و چثه
نسیه»
از این سخن شیخ پیدا است که وی نچثه داخثل تحثت الکیثل و الثوزن نمثیشثود
(ماالیدخل تحت الکیل و الوزن) را با معدود یکثی گرفرثه اسثتم بنثابراین از نظثر شثیخ
معدود مساوی با مشاهد میباشد و حکل ربا را در مشثاهد (معثدود در اصثطالح ایشثان)
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جاری نمیداند ولی نچه مشاهد نباشد چه مکیل و چه موزون و چه معثدود مثلثی ،کثه
داخل تحت کیل و وزن میتواند بیاید ،ربا در ن جاری است.
جالب این است که شیخ طوسی عدم ربا در معدودات را اجماع فقهاء شیعه میداند و
در این مساله به مخالفت صریح شیخ مفیثد و سثالر کثه در رتبثه اسثرادی او بثودهانثد،
اشارهای نمیکندم در حالیکه شیخ طوسی کامال بثر رای شثیخ مفیثد ،مخصوصثا کرثاب
مقنعه اشراد داشره است و کراب تهذیب ایشان در حقیقت شرح روایی بر کرثاب مقنعثه
میباشد و این نشان میدهد که منظور ایشثان از معثدودات ،همثان قیمیثات اسثت کثه
شامل معدودات مثلی نمیشود و مخالفری را از جانب شثیخ مفیثد و دیگثر بزرگثان کثه
کالمشان نقل شد ،نمیدیده است( :طوسى ،ابو جعفر 6411 ،ه.ق ج ،9ص 71 :و )76
به نظر میرسد برداشت امور قیمی و مشاهد از اصطالح معدود تثا قثرن هفثرل ادامثه
داشره است و تا این قرن هیچ یو از فقهای بزرگوار اعل از شثیخ صثدوق(صثدوق  6467ه.ق
ص914 :و همچنین صثدوق  6468ه.ق ص ،)967 :سید مرتضی(شثریف مرتضثى 6417 ،ه.ق ج ،2ص،)212 :
ابو الصالح حلبی(حلبى ،ابو الصالح 6419 ،ه.ق ص ،)979 :شیخ طوسی(طوسى ،ابثو جعفثر 6411ه.ق ص:
 ،)917ابن براج (طرابلسى ،ابن براج 6411 ،ه.ق ج ،6ص ،)912 :قطب راوندی(راوندى ،قطب الثدین6417 ،
حلی (حلّى ،ابن ادری  6461 ،ه.ق ج ،2ص ،)271 :کیدری(کیدرى ،قطثب
ه.ق ج ،2ص ،)47 :ابن ادری
الدین 6461 ،ه.ق ص )211 :و  ...اشاره ای به فرثاوای جنثاب شثیخ مفیثد ،سثالر و ابثن جنیثد
نکرده اند (که در معدود مثلی حکل به ربا کردهاند) در حالیکه بسیاری از ایثن بزرگثواران
در این زمینه ادعای اجماع نمودهاند و نمی تثوان گفثت کثه بثه کثالم ایثن اعثالم توجثه
نداشره اند چرا که اوال جاللت علمی مثل شیخ مفید به حدی است که نمیتوان ایشان را
به حساب نیاورد و ثانیا همین بزرگواران اخرالد شیخ مفید و دیگران را در ربثای نسثیه
مرذکر شدهاند.
این مساله تا قرن هفرل ادامه داشره است در قرن هفرل محق حلی با بیان اینکثه در
ما ال یکال او یوزن قطعا ربا وجود ندارد به مساله ربا در معدود میپردازد و میفرماید :در
این زمینه تردید وجود دارد .تقریبا میشود گفت این اولین تعبیری است که به صثراحت
از معدود مثلی در مقابل ما ال یکال او یوزن نام میبرد و در ن تردید مینمایثد و سثپ
انرفاء ربا را اشبه میداند ،البره تردید محق نشثان مثیدهثد در معثدود مثلثی اجمثاعی
وجود ندارد و اجماعی که قدماء ذکر کردهاند مخصوص مشاهد است:
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« نچه که کیل و وزن در ن نیست پ قطعا ربا در ن جاری نیست مثل یو لبثا
به دو لبا یا یو برده به دو برده اما در ثبوت ربا در معدود تردید است اما شبیهتثر بثه
واقع انرفاء ربا در ن است( ».حلّى ،محق  6468 ،ه.ق ج ،6ص)621 :
عالمه حلی هل در تذکره بثه ایثن اخثرالد اشثاره مثیکنثد ،ایشثان البرثه ربثا را در
معدودات نیز جاری میداند و میفرماید:
عند اإلماميّة ألّ الضابط الكيل أ الوزل أ العدد على خالف في األخيٍ ،فريين جرد
أحدها ثبت الٍبا ،ألنِّ الزيادة ،هي نّما تثبت في المقدّر بيحرد المقراديٍ
عليِ السّالم« :ال يكول الٍبا لّا فيما يكال أ يوزل»
تحٍيم كلّ زيادة لّا ما أجمعنا على

لقرول القراد

قولِ تعالى َ حَرٍَّمَ الٍبرا يقتضري

تخقيقِ(.حلّى ،عالمه 6464 ،ه.ق ج ،61ص)691 :

« نزد امامیه ثابت است (اجماع است) که ضابطه (در ربثا) کیثل و وزن و عثدد اسثت،
البره در خرین مالک اخرالد شده است پ هر جا یکی از این سه باشد ربا ثابت اسثت
چون زیاده بر ن صدق میکند و زیاده در جایی است که به یکی از این مقادیر سثن یده
شود و به خاطر قول امام صادق علیه السالم که ال یکون الربا اال فیما یکال او یوزن و یثه
شریفه حرم الربا اقرضاء میکند تحریل هر زیثادهای را اال نچثه اجمثاع بثر تخصثی ن
داریل (مشاهدات)»
دقت در این کالم بسیاری از مطالب را روشن میکند چرا که ابردا کیل و وزن و عدد
را به امامیه نسبت میدهد – با اذعان به این که در عدد اخرالفی هسثت (کثه همثانطور
که اشاره شد تنها محق تا ن زمان تردید نموده بود) و بعد میفرماید هثر گثاه یکثی از
این سه تا جایی باشد ربا ثابت است (تعبیر احدها میباشد نه احدهما و همچنثین تعبیثر
احد المقادیر –وزن و کیل و عدد -است نه احد المقدارین) و سه دلیثل بثر ایثن مطلثب
می ورند اولی این که این زیاده در امور مثلی که مالیت ن با یکی از ایثن مقثادیر ثابثت
میشود مرصور است که در کیل و وزن و عدد زیاده رخ دهد .و دوم بثه حثدی تمسثو
میکنند که نشان میدهد برداشت این بزرگوار نیز از ما یکال و ما یثوزن همثان مثلثی در
مقابل قیمی است و سوم مثی فرمایثد اطالقثات حثرم الربثا وجثود دارد و از ایثن اطثالق
نمیتوان دست کشید اال در جایی که یقین و اجماع به تخصثی ن داریثل کثه همثان
خصوص مشاهدات است.
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بنابراین میتوان ادعا نمود که قائلین به عدم وجود ربا در معثدودات مثلثی را بایثد از
قرن هفرل به بعد جسر و کرد و قدماء اصحاب تنها قائل بثه اسثرثناء ربثا در مشثاهدات
بودهاند و ربا را در معدود مثلی جایز نمیدانسرهاند.
شیخ انصاری هل تصریح میکند مراد اصحاب از مکیل و موزون کثه دو حکثل (عثدم
جواز بیع جزافی و ربا) را بر ن بار میکنند ،ن چیزی است کثه مشثاهد نیسثت چثه در
مقام اسرعالم مالیت عدد ذکر شود چه وزن شود چه کیل شثود .ایشثان مقابثل مکیثل و
موزون را ما ال یعربر مقدار مالیره بالرقدیر باحد الثالثه (وزن و کیل و عثدد) مثیداننثد و
می گوید :مراد از مکیل و موزون که اصحاب حکل ثبوت ربا و عدم صحت بیثع جزافثی را
بر ن بار میکنند همین است( .دزفولى ،مرتضى بن محمد امین انصارى 6467 ،ه.ق ج ،4ص)291 :
قرینه دوم :تعبیر مثلین بجای مکیل و موزون در روایات
در بسیاری از روایات بهجای مکیل و موزون تعبیر مثلثین بمثثل مثده اسثت ماننثد
صحیحه حلبی از امام صادق(ع) (عاملی ،حثر  6413ه.ق ج ،68ص )647 :و همچنین موثقه حلبی
از امام صادق(ع) (همثان) و همچنین صحیحه محمد بن مسثلل از امثام بثاقر(ع) (همثان ،ص:
 )646و همچنین صحیحه سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السثالم ،قثال« :المختلرف مرثالل
بمثل ،يداً بيد ،ال بيس»

(همان ص)641 :

بر طب قاعده اصولی وصف مشعر به علیت است و نشان می دهد که چون این اشیاء
مثلی هسرند با وجود شرائطی ربا در ن جریان خواهد داشت .بنابراین هر چنثد معثدود
باشند ،ولی چون مثلی محسوب میشوند با شرایطی ربا در نها جریان پیدا میکند.
قرینه سوم :مثالهای وارد در روایات
تمام مثال هایی که در روایات برای ما ال یکال او یوزن مده است مشثاهدات اسثت از
قبیل« :الشا بالشاتین» و «الثوب بالثوبین» و «الفر بالفرسین» و «الحلّة بثالحلّرین» و
«البعیر بثالبعیرین» و «الدابثة بالثدابرین» و «العبثد بالعبثدین» و «الحیثوان بثالحیوان»
میباشد .همه نها قیمی و مشاهد هسرند و در روایات بین مثالهای قیمثی بثا مکیثل و
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موزون مقابله داده شده است و از قرینه مقابله میفهمیل که مثراد از مکیثل و مثوزون در
احادی مطل مثلی میباشد.
مثال در موثقه منصور میفرماید« :سيلتِ عن الشاة بالشاتين ،البيضة بالبيضتين ،قرال:
ال بيس ،ما لم يكن كيلًا أ موز ناً»

(عاملى ،حرّ 6413ه.ق ج ،68ص.)694 :

و یا در موثقه منصثور بثن حثازم از امثام صثادق(ع) سثخن از «البیضثه»« ،الثثوب»،
«الفر » مده است (همان ص.)679 :
تنها موردی که در روایات اشاره شده است و ممکن است کسی ادعا کند کثه ایثن از
امور معدود مثلی است نه مشاهد البیضه ( تخل پرندگان) میباشد .لکن به نظر مثیرسثد
این اشرباه به خاطر وضع امروزی تخل پرندگان وجود دارد ،حاصل شثده اسثت چثرا کثه
امروزه به خاطر وفور تخل مرغ به صورت کاالی معدود مثلثی در مثده اسثت امثا در ن
زمان پرندگانی که نگهداری میشده است منحصر در مرغ نبثوده و پرنثدگانی مثثل غثاز،
مرغابی ،اردک ،کبو و دیگر پرندگان هل بثوده انثد کثه تخثل نهثا مثورد اسثرفاده قثرار
میگرفره است و یو نوع ن ،فراوان نبوده که تنها تخل ن را با تخل همان نوع معاوضثه
کنند که به صورت معدود مثلی باشد بلکه به خاطر اخثرالد در انثدازه و جثن و طعثل
نها از اشیا ،مشاهد محسوب میشده است و چیزی که میتوانثد بثه عنثوان مویثد بلکثه
دلیل ذکر شود این است که حضثرت در مقابثل پرسثش از تخثل پرنثدگان اصثال سثوال
نفرمودند که این تخلها به صورت عددی فروخره میشود و یا به صورت وزنی؟ تنها به ال
با اکرفاء کرده اند در حالیکه اگر از معدود مثلی بود طبیعی بود مانند امثروز ،برخثی از
شهرها به صورت عددی و برخی دیگر به صورت وزنی فروخره شود.
بنابر نچه گفره شد حری اگر ال ربا فی ما ال یکال او یوزن را تخصی ادله ربا بثدانیل
قطعا معدودات مثلی را شامل نمیشود و حری اگر در مفهوم مثا ال یکثال او یثوزن شثو
کنیل که یا وزن و کیل فعلی است یثا نچثه امکثان وزن و کیثل کثردن ن وجثود دارد
(مطل امور مثلی) باز باید به ادله حرمت ربا و عمومات در این زمینه تمسو کنثیل چثرا
که تمسو به عام در شبهه مفهومیه مخص خواهد بود.
به این اسردالل صاحب جواهر اشاره کرده است(ن فثى ،صثاحب ال ثواهر 6414ه.ق ،ج ،29ص:
 ،)973و به صورت کامل عالمه حلی ن را بیثان مثینمایثد( .حلّثى ،عالمثه 6464 ،ه.ق ج ،61ص:
)691
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دو :تحقق ربا در دینار و درهم
تحق ربا در دینار و درهل قدر مریقن از ثبوت ربای معاملی است و همه مسلمین بثر
ن اتفاق داشره و در برخی روایات دیگر در مقام تعریف ربا به دراهل بدراهل تعریف شده
است:
مانند صحیحه عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِی حَدِی ٍ أَنَّهُ قَالَ :يَا عُمٍَُ قَردْ أَحَرلَّ
اللَُِّ الْبَيْعَ َ حٍََّمَ الٍبَا بِعْ َ ارْبَحْ َ لَا تٍُْبِِْ -قُلْتُ َ مَا الٍبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ -
الحديث-

(عاملی ،حر  6413ه.ق ج 61ص)441

« ای عمر خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرده است بفروش و سثود ببثر ولثی ربثا
نگیر! پرسیدم ربا چیست؟ فرمود چند درهل به چند درهل دو مثل در مقابل یو مثل».
در حالی که معامالت درهل و دینار به دو صورت ان ام میشده استم هل وزنی و هثل
عددی .اگر چه محق خویی معرقد است همه معامالت درهل و دینار به صثورت عثددی
بوده است و هیچ کدام از نها وزنی نمیباشد .ایشان میفرماید:
«سیره قطعیه بر این امر اسروار شده است که با نقدهای مسکوک معاملثه معثدودات
میکنند و هیچ کسی در این مطلب شو نمیکند بلکه اصال به ن الرفاتی ندارد و اینکثه
یا اینها مکیل هسرند یا موزون هسرند بلکه اصال هیچ یو از مردم و یا اکثر نهثا مقثدار
دراهل مسکوک رائج را نمیداند مگر اینکه میداند به حسب اصل خثود بثر یثو میثزان
خاص بوده است و مشهور بین مردم شده باشد مثل قرانهایی کثه قثبال در ایثران بثوده
است .خالصه ما احرمال نمیدهیل که کسی شو کند که دراهل و دنانیر رائ ه از قبیثل
معدودات باشد و بر این مطلبی که ما گفریل که نقود از معدودات هسرند داللت میکنثد
صحیحه ابن عبد الرحمن( ».خویی ،ابوالقاسل (بی تا )6ج ،7ص)991 :
اگر این فرمایش محق خویی صحیح باشد دلیل واضحی بر جریان ربثا در معثدودات
مثلی خواهد بود چون ثبوت ربا در دراهل و دنانیر از قطعیات و مسلمات است و اگر اینها
م عدود باشند تخصی وارد در ال ربا اال فثی مثا یکثال او یثوزن بثه معنثای مشثاهدات و
قیمیات خواهد بود نه به معنای مطل غیر مکیل و موزون بالفعثل و معثدودات مثلثی را
شامل نمیشود.
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اما به نظر میرسد نمیتوان به صورت کامل با فرمایش محق خویی همراهی نمود و
نمیتوان قبول کرد که همه دنانیر و دراهل به صورت معدود در معامالت بثه کثار گرفرثه
می شده است ،بلکه باید پذیرفت که دراهل و دنانیر به دو گونه در معامالت مورد اسرفاده
قرار میگرفره است گاهی به صورت عددی و گاهی به صورت وزنی.
معامالت با درهل و دینار گاهی در معامالت جاری مردم بوده است که درهل و دینثار
واسطه معامله و تنها به عنوان ثمن و قیمت کاالها محسوب میشثده اسثت و گثاهی در
صرافیها به عنوان طرفین معامله و دو کاال با همدیگر معامله میشده است.
در معامالت در صرافیها وزنی معامله میشده است و با دقت وزن کرده و عیثار ن را
تشخی میداده و مغشوش بودن یا غیر مغشوش بودن ن را واضح مینمودنثد لکثن در
معامالت جاری مردم ،عددی معاملثه مثی شثده اسثت و قثدرت خریثد نهثا معیثار قثرار
میگرفره است.
اگرچه مردم به اعرماد اینکه سکه صحیح است معامله مثیکردنثد ولثی بثا توجثه بثه
قدرت خرید ن معاملثه را ان ثام مثیدادنثد نثه وزن ن و همثانطور کثه محقث خثویی
فرمودهاند اصال از وزن ن نیز خبر نداشرهاند و احدی از فقهاء نگفره است که شرط است
در معامالت با دینار و درهل که همه افراد ،وزن ن را بدانند در حالیکه در معامالت اشثیا
موزون شرط است که وزن ن دانسره شود.
و بسیاری از فقهاء به وجود این دو نوع معامله درباره درهل و دینار اشاره کثردهانثد و
تفاوت برخی روایات را با توجه به ن توجیه نمودهاند 1که مثیتوانثد دلیثل مناسثبی بثر
وجود چنین امری باشد.
مثال جناب شیخ طوسی(طوسثى ،ابثو جعفثر 6931 ،ه.ق ج ،9ص )611 :و شثیخ صثدوق (قمّثى،
صدوق 6469 ،ه.ق ج ،9ص )636 :ذیل حدیثی میفرمایند که این روایت با روایات دیگثر تنثافی
ندارد چون دراهل به دو گونه معامله میشده است گاهی دراهل وزنی بوده اسثت (دراهثل
غیر رائج چنین بوده است) و گاهی دراهل مرسوم و رائج بوده است کثه بثه صثورت غیثر
 .1مرحوم مجلسی درهم و دینار را دارای دو نوع
وزنی دانسته ولی فلوس را تنها وزنی میداند
محقق استرآهادی نیز نسبت داده است و ها ای
را توجیه نموده است (ر.ک :اصفهانى ،مجلسنى
ج ،11ص)،411 :

معامله عددی و
و این را هنه
حدیث رواینا
دوم 1141 ،ه ق
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وزنی و با قدرت خریدش معامله میشده است و اخرالد این روایت با روایثات دیگثر بثه
خاطر این دو نوع معامله با درهل میباشد.
بنابراین می توان گفت :تعریف ربا به دراهل بدراهل و تطبی ربا بر ن داللت مثیکنثد
که در معدودات مثلی نیز ربا جریان دارد چون اگر در این دراهل که عثددی بثوده اسثت
ربا جریان نداشره باشد باید حضرت تفصیل می داد و با توجثه بثه اینکثه دراهثل عثددی
بیشرر کاربرد داشره است عدم تذکر به این مطلب که مقصود از دراهل و دنانیر ن قسثل
اندک است که وزنی معامله میشود همانند ن در وجود ربا در همه دراهل و دنانیر -که
عددی هسرند -خواهد بود.
و دلیل بر این که دراهمی که نزد معصومین رائج بوده است به صورت عددی معاملثه
میشده است صحیحه ابن عبد الرحمن است:
قَالَ :قُلْتُ لِيَبِي عَبْدِ اللَِِّع) أَشْتٍَِي الشَّيْءَ بِالدَّرَاهِمِ فَيُعْطِي النَّاقِصَ الْحَبَّةَ َ الْحَبَّتَيْنِ قَرالَ
لَا حَتَّى تُبَيِّنَُِ ثُمَّ قَالَ ِلَّا أَلْ يَكُولَ نَحْوَ هَذِهِ الردَّرَاهِمِ الْيَ ْضَراحِيَّةِ الَّتِري تَكُرولُ عِنْردَنَا عَردَداً
(عاملی ،حر  6413ه.ق ج ،68ص)681 :

به امام صادق عرض کردم چیزی با دراهل میخرم و درهمی میدهل کثه یثو یثا دو
حبه کل دارد .حضرت فرمود نه تا بیان کنی .سپ فرمود مگر مانند این دراهل اوضاحیه
باشد که نزد ما به صورت عددی معامله میشود.
سه :تحقق ربا در امور مثلی
ربا به معنای زیاده است و زیاده در جایی معنا دارد که بروان به یکثی از مقثادیر وزن،
کیل و عدد اندازه گیری شود یعنی واحدهای اندازهگیری نهثا یکسثان باشثد و بثا وزن،
کیل و عدد بروان نها را حساب کردم ن موقع است که وقری در یو طرد وزن ،کیل یثا
عدد بیشرر ورده شود گفره خواهد شد که زیاده ورده شده است اما اگثر شثی ی قیمثی
باشد و با عدد قیمت ن حساب نشود بلکه با مشاهده و جزافی قیمت ن بیثان شثود نثه
وزن ،کیل و نه عدد بیشرر ،به معنای زیاده نخواهد بود .بنابراین نچه مهل اسثت ،تقثدیر
به یکی از این سه امر است.
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اولین شخصی که این اسردالل را برای مطل امور مثلی ورده است عالمه حلی است
که مینویسد:
دلیل بر اینکه در معدودات ربا جاری میشود بخالد مشاهدات ،این است کثه زیثاده
بر ن صدق میکند و زیاده در جایی تنها ثابت میشود که به یکی از مقثادیر کیثل ،وزن
و عدد تقدیر شود (حلّى ،عالمه 6464 ،ه.ق ج ،61ص)691 :
و شبیه همین مطلب را هل شهید مطهری ذکر میکند:
مکیل و موزون هل خصوصیت نثدارد .مقثدّر خصوصثیت دارد ،یعنثى قابثل تقثدیر و
مقصود همان کمیت است(.مطهری ،مرتضی ،بیرا ،ج 21ص)237
اشکال :این اسردالل حداکثر ثابت میکند که در مثلیها امکان ربا وجثود دارد ،ولثی
شارع مقد میتواند ن را تخصی بزند و مخصوص مکیل و مثوزون قثرار دهثد ،کمثا
اینکه در روایات ،تخصی خورده است.
پاسخ :با توجه به اینکه تمام مثال های روایات از مشاهدات است ،میتوان مدعی شثد
روایاتی که ربا را به مکیثل و مثوزون منحصثر مثیکننثد در مقثام تخصثی اصثطالحی
نیسرند ،بلکه مفاد روایات این است که ربا و زیاده تنها در مکیل و موزون جاری میشثود
و در غیر این امور (که همه مثالهای روایات از مشاهدات است) اصثال ربثا و زیثاده معنثا
ندارد و سالبه به انرفاء موضوع است .به عبارت دیگر در مقثام بیثان تحقث مصثداق و یثا
تعریف ربا هسرند نه در مقام بیان اینکه در غیر مکیثل و مثوزون اصثال ربثا تحقث پیثدا
نمیکند .این امر در روایات دیگر نظیر دارد ،مانند روایاتی که مفثاد نهثا ایثن اسثت کثه
«الحکره اال فی االمصار :احرکار تنها در شهرها اتفاق میافرد» که این تخصی در مقثام
بیان حکل احرکار نیست ،بلکه بیان میکند که تنها در شهرها احرکثار رخ مثیدهثد و در
روسراها که هر ک خودش تولید میکند و به میزان نیثاز خثانواده یثو خثانواده انبثار
میکند ،احرکار صدق نمیکند.
حری اگر این قبیل روایات ظهور در نچه بیان شد نداشثره باشثند ،احرمثال ن نیثز
باع می شود ما یقین به تخصی عمومات حرمت ربا نداشره باشیل و ن عمومات ربای
در معدودات مثلی را شامل شوند.
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چهار :حفظ حریم ربای قرضی
شهید مطهری میگوید :چون تحریل ربای معاملی به خاطر حفظ حریل ربای قرضثی
است لذا همان طوری که در باب قرض اشیای قیمی مثل خانثه قثرض داده نمثیشثود و
قهرا ربا در ن فرض ندارد همچنین در بثاب معثامالت هثل تحثریل ربثا اخرصثاص پیثدا
می کند به امور مثلی و خالصه ن کثه جملثه ال ربثا اال فثی مثا یکثال و او یثوزن بثرای
اسرثنای چیزهایی است که به هیچ نحو قابل توزین و کیثل نمثیباشثند و بثه مشثاهده
معامله می شوند مثل خانه و شامل معدود نمثیشثود زیثرا معثدود قابثل کیثل و تثوزین
میباشد( .به نقل از بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قل  6986ص)639
تنها چیزی که می ماند این است که این مطلب باید از طری روایات ثابثت شثود ،بثه
نظر میرسد میتوان از روایات چنین مطلبی را اسرظهار نمود:
بررسی روایات ربا:
دسرهای از روایات داللت میکند علت تحریل ربا برای این است که مردم از اصثطناع
معرود بازداشره نشوند:
حدی

اول :موثقِ عُثْمَالَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ :به امام صادق(ع) عرض کردم میبینل

خداوند تعالی ربا را در قر ن در یات زیادی ذکر کرده و ن را تکرار کثرده اسثت .فرمثود
یا میدانی برای چیست؟ عرض کردم :نه! فرمود بثرای اینکثه مثردم از ان ثام کثار خیثر
(اصطناع المعرود) بازداشره نشوند! (عاملى ،حرّ 6413 ،ه.ق ج ،68ص)668 :
حدی دوم :صحیحه هشام بن سالل :امام صادق علیه السالم فرمود خداونثد تنهثا بثه
این خاطر ربا را حرام کرده است که مردم از اصطناع معرود باز داشره نشوند( .همان)
دسره دیگر علت را این دانسرهاند که قرض بینشان باقی بماند:
صحیحه هِشَامِ بْنِ الْحَکَلِ :از امام صادق درباره علت تحریل ربا پرسید .حضرت فرمثود
خداوند ربا را حرام کرده است تا مردم از حرام به سوی حالل و ت ثارات از بیثع و شثراء
بشرابند و قرض بینشان باقی بماند( .همان ،ص)621 :
در معربره محمد بن سنان هل تصریح شده است که منظور از اصطناع معرود همثان
القرض الحسن است( .همان)626 ،
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واضح است اکثر روایات ،علثت تحثریل ربثا را جلثوگیری از تثرک قثرض بثین مثردم
دانسره اند و در برخی از ن حصر صورت گرفره است .از ن ا که این روایات اطالق دارند،
شامل ربای معاملی و قرضی میشوند .بنابراین نشان میدهند که هل ربای معاملی و هثل
ربای قرضی برای این است که جلوی قرضالحسنه گرفره نشود و قرضی که داده میشود
در ن منفعری بیشرر در نظر گرفره نشود .بنابراین ،این علت در احادی ذکر شده اسثت
و نمی توان ن را انکار نمود و توجیه معقولی نیز از حریل نگهداشرن بثرای ربثای قرضثی
وجود دارد .بنابراین وقری در معدودات مثلی که ربای قرضی در نها قطعثا حثرام اسثت،
اگ ر ربای معاملی حرام نباشد ،جعل حرمت برای ربای قرضی لغو خواهثد شثد .چثون در
این صورت نیز قرضالحسنه اتفاق نمیافرد و مردم منافع قرض ربوی ،با بیثع مثلثین بثه
مثل تحصیل میکنند و قرضالسنه اتفاق نمیافرد.
اشکال :معلوم نیست این احادی بیانگر علت حکل باشند بلکه بیثان کننثده حکمثت
ن است و حکل دائر مدار حکمت نیست.
جواب :اوال این خالد ظاهر بلکه صریح روایات است و ثانیا امور معاملی امور عقالئثی
و امضایی هسرند و در این امور اینکه یو امثری مخفثی بثوده باشثد و عللثی کثه بیثان
میشود صرفا حکمتهایی باشند که عقل انسانها به همه نهثا احاطثه نمثیتوانثد پیثدا
کند ،بسیار بعید می باشد .افزون بر ن ،چه حکمت باشد و چثه علثت ،اگثر امثری باعث
لغویت یو حکل مسلل شرعی شثود قطعثا بایثد کنثار گذاشثره شثود .ربثای معثاملی در
معدودات مثلی نیز چنین است که در صورت عدم حرمت ،حکل حرمت ربای قرضی لغثو
میشودم چرا که هر شخصی میتواند بهجای اینکه مثال یو میلیون تومان قرض دهد تثا
ماه ینده یو میلیون و صد هزار تومان برگرداند ،می تواند یو میلیون تومان نقثد را بثه
یو میلیون و صد هزار تومان نسیه برای ماه ینثده «بفروشثد» و از ن ثا کثه اسثکنا
معدود مثلی است در ن ربا جاری نخواهد شد .همین طور است اگر خرید دیثن نسثبت
به شخ ثال ان ام دهد.
نری ه :با توجه بثه تفثاوت معنثایی کثه واژه معثدود در طثول زمثان داشثره اسثت و
همچنین به تصریح روایات ،درهثل و دینثار در زمثان معصثومین(ع) بثه صثورت معثدود
فروخره می شده است و حکل ربا بثر درهثل و دینثار از مسثلمات مثیباشثد و همچنثین
مثالهایی که در روایات برای معدود زده شده که همه مخر مشاهدات است مثیتثوان
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به یقین رسید که منظور از معثدود کثه حکثل ربثای معثاملی در ن جثاری نمثیشثود،
مشاهدات است و ماالیکال او یوزن کنایه از مطل امور مثلی اسثت (همثانطور کثه شثیخ
انصاری هل به ن تصریح کرد و به اصحاب نسبت داد ).بنابراین ثبثوت ربثا در معثدودات
مثلی نیز واضح می شود .همچنین حریل ربای قرضی بودنِ ربای معثاملی ایثن مطلثب را
تاکید میکند.

گفتار سوم :آثار و نتائج تحقیق در نظام پولی
یکی از مسائل مهل عصر حاضر امکان خرید و فروش دین و مطالبات مدت دار اسثت.
«اگر بیع دین خصوصا به کمرر از قیمت اسمی به شخ ثالث (تنزیثل) صثحیح باشثد،
راهکار مهمی برای تامین مالی در اخریار دولتها و بنگاههثای اقرصثادی قثرار مثیدهثد
دولت و فعاالن اقرصادی میتواننثد مطالبثات مثدت دار خثود از شثرکتهثا ،موسسثات،
اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت اسناد مرحد الشکل در ورده و عند اللزوم در بازار
به فروش رسانند .از این طری نیازهای کوتاه مدت خود بثه نقثدینگی را تثامین کننثد».
(موسویان سید عبا

 6936ج 6ص)221

تنزیل دین گاهی نسبت به خود مدیون اسثت .غالثب فقهثا ن را از بثاب ابثراء دیثن
دانسره اند و اشکالی را مروجه ن نمیدانند .اما گاهی تنزیل دین نسبت به شخ ثالث
است که در این جا مساله خرید و فروش دین مطرح میشود .از ن ا که دینها در نظثام
بانکداری و بور غالبا به پول های رایج است ،اگر خرید و فروش پول به بیشرر ربا باشثد
بسیاری از این معامالت با مشکل مواجه خواهد بود.
برای بررسی دقی تر این موضوع ابردا باید مساله تنزیل دین تبیثین گثردد و سثپ
مصادی بهکارگیری ن در بانو و بور مورد دقت قرار گیرد:
تبیین فقهی تنزیل دین
فقها این بح را در احکام بیع مرذکر میشوند و در توضیح المسثائلهثای جدیثد در
بح معامالت سفره مطرح میکنند .در تحقی مفصثلی کثه پیرامثون دیثدگاه فقهثاء و
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اسردالل هایشان نسبت به بیع دین ان ام شده به شش نظریه فقهی پرداخره شده اسثتم
(موسوی6986 ،م ش 1ص6)81-18

نکره حایز اهمیت در همه این اقوال این است که در بیع دین شرط اساسی که وجود
دارد این است که من ر به ربا نشود( .به عنثوان نمونثه ر.ک :ا ردبیلثی  6419ه.ق ،ج 3ص ،31وعثاملی،
الشهید الثانی  6462ه.ق ،ج 4ص ،22و الطباطبائی  6468ه.ق ،ج 8ص)437

توضیح فقهی این مساله که چگونه بیع دین من ر به ربا میشود چنین است:
وقری شخصی مالو چیزی در ذمه دیگری مثیشثود مالثو عثین ن شثی در ذمثه
شخ دیگر میشود ،مثال اگر شخصی به خاطر بیع ،قرض و یا عامثل دیگثری از کسثی
چیزی طلب داشت مالو خود ن میشود نه قیمت ن ،اگثر ن شثی مثثل گوسثفند و
امور مشاهد باشد خرید دین بدون مشثکل مثیباشثدم چثرا کثه ن گوسثفند در ذمثه را
می تواند به دو گوسفند و یا شی دیگر و یا پول معاوضه کند .اما اگر از اموری باشثد کثه
در ن ربا جاری می شود مثل گندم در این جا نمیتواند ن گندم در ذمه را بثه گنثدمی
بیشرر یا کمرر بفروشد چرا که ربای معاملی رخ میدهد .ولی فروش ن به غیر هم ثن
به تفاضل مشکلی نخواهد داشت .در پول هل همینطور اسثت اگثر مثثال شخصثی مالثو
دیناری در ذمه دیگری است نمیتواند ن را به کل یا زیاد بفروشد مگر به غیر هم ثن .
در پول های امروزی نیز از ن ا که از معدودات مثلی هسرند و بنثابراین تحقیث ربثا در
نها جریان پیدا می کند ،فروش پول در ذمه به کل یا زیاد ربا و حرام خواهد بودم از ن ثا
که اکثر مطالباتی که در جریان اقرصادی محق میشود و اشثخاص مالثو ن مطالبثات
در ذمه دیگران میشوند از قبیل پول است ،تنزیل دین با مشکل ربثای معاوضثی مواجثه
خواهد بود .و این مطلب بر طب همه مبانی در مساله خرید و فروش دین میباشد.
موارد تنزیل دین در بانک و بورس
در سیسرل بانکى ربثوى ،تغییثر در نثرخ «تنزیثل م ثدد» و «عملیثات بثازار بثاز» از
مؤثرترین ابزارهایى هسرند که مقامات پولى جهت کنررل «پثول پرقثدرت» و در نری ثه
عرضه پول به نها توسل مى جویند .اجراى سیاست پولى از این طری  ،عالوه بر تغییر در
 . 1سید هاقر موسوی «خرید و فنرو
اقتصاد اسالمی؛

 7ص 77-77

دین

(تنزین )»؛ فصنلنامه
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ح ل نقدینگى ،بر نرخ بهره بانوها و نرخ بهره بازار نیثز تثيثیر گذاشثره و در نری ثه در
هزینه تمام شده کاالها و خدمات ،سطح عمومى قیمتها ،میزان سرمایهگذارى و تولیثد،
اشرغال و موازنه پرداختهاى ارزى مؤثر مىباشد( .جمعی از مولفانم  6911ج ،67ص)14 :
در قانون جدید به بانوها اخریار داده شده که تحت شرائط معینى اقثدام بثه خریثد
اسناد ت اری بنمایند .به این منظور بانوها مىتوانند هر نوع سند طلبى را که منشثي ن
معامالت ت ارى یا اسناد دین واقعى باشد ،حال نموده و خریدارى کنند .ایثن اسثناد کثه
توسط بانو ها از مشرریان خریدارى شده قابل تبدیل م ثدد بثه دیثن حثال نثزد بانثو
مرکزى است .همچنین اسناد ناشى از عملیات جدید بانکى که نشانگر مطالبات بانثوهثا
از مشرریان نها است ،از جانب بانو مرکزى قابل خریدارى است(.على ماجدى و حسن گلریز،
پائیز  ،6912ص)214

گفره شده است با توجه به این کثه مشثهور فقیهثان شثیعه «خریثد دیثن» را م ثاز
میشمارند ،بانوها و موسسات اعرباری غیر بانکی میتوانند اسثناد تنزیلثی خثود را نثزد
بانو مرکزی تنزیل م دد و بانو مرکزی نیز میتواند بثا تغییثر نثرخ تنزیثل م ثدد در
مواقع نیاز ،اعمال سیاست پولی کند( .موسثویان  6934ص )14اما باید توجه نمود همانطور که
اشاره شد تمام کسانی که فروش دین را جایز دانسرهاند ن را مقید به عدم جریان ربا در
ن می دانند و از ن جا که مطالباتی که مردم در انواع معامالت روزانه خود با ن مواجثه
هسرند پولهای رایج می باشد که ربا در ن جاری اسثت خریثد دیثن در ایثن مثوارد بثا
مشکل ربا مواجه خواهد بود و حد اقل فروش پول به پثول مثیباشثد کثه حضثرت امثام
خمینی و بسیاری از فقهای دیگر از ن منع میکنند( .یوسفی 6983 ،ص)614
در بانکداری غیر ربوی عملیات بازار باز یا خرید و فروش اوراق به ایثن صثورت ان ثام
میشود که بانو مرکزی در مواقع نیاز از طری ورود به بازار ثانوی اوراق بهادار (صکوک)
را خرید و فروش کرده ،اعمال سیاست پولی میکند( ».موسویان  6934ص)14
در این ا باید دقت کرد که سهامی که در بازار ثانوی بور عرضثه مثیشثود ،از چثه
سنخی است؟ گاهی این سهام نمایانگر مالکیت شخ بر دارایی خاصثی اسثت و گثاهی
نمایانگر مالکیت او بر دیون میباشد که در صورت اول خرید دین با مشکل ربثوی بثودن
مواجه نخواهد شد ،اما در صورت دوم مشکل ربوی بودن پابرجاست.
در بازار بور هل موارد بسیاری است که مبرنی بر خرید دین است:
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به صورت کلی سودهایی که توسط اوراق بهادار اسالمی به دست می یثد در م مثوع
میتوان در دو گروه عمده جای داد:
گروه نخست :اوراق مبرنی بر خرید و فروش دین« .گروهثی از اوراق بهثادار اسثالمی
چون اوراق اسرصناع و مرابحه به گونهای طراحی شثدهانثد کثه صثاحبان اوراق در مثدت
زمان مشخ به سود معینی دست می یابند .برای مثال دولت سفارش ساخت بزرگراهی
را به پیمانکاری میدهد و بهجای پرداخت پول نقد بثه پیمانکثار اوراق بهثادار اسرصثناع
قابل تنزیل در بازار ثانوی میدهد و پیمانکثار اوراق را کثه مبلث و سررسثیدهای معثین
دارند در بازار ثانوی به قیمت مشخ میفروشد( ».موسویان6936 ،ج 6ص )471ایثن قسثل از
اوراق دقیقا همان خرید و فروش دین است که وجود ربا در ن واضح استم چرا که دیثن
در ن پول رایج میباشد.
گروه دوم :اوراق مبرنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی
«گروه دوم از اوراق بهادار اسالمی بر خرید و فروش داراییهای فیزیکی مبرنی اسثت.
شاخ ترین مصداق این گروه ،اوراق اجاره است که به دلیل تامین مالی و گثاهی تثامین
نقدینگی منرشر میشوند .به طور مثال وقری موسسه مالی خاص به انرشثار اوراق اجثاره
سرمایه مالی الزم را برای خرید یو فروند هواپیمای مسافری فراهل میکند میتوانثد ن
هواپیما را به صورت اجاره به شرط تملیو پنج ساله به یو شرکت حمل و نقثل هثوایی
واگذارد» (همان ص)471
در این ا ماهیت خرید و فثروش ایثن اوراق در بثازار ثثانوی خریثد و فثروش دارایثی
فیزیکی مشاعی است که به اجاره داده شده است .صاحب ورق بثا فثروش ورق اجثاره در
واقع سهل خود از دارایی فیزیکی را به دیگری تملیو میکند و ضثمن قثرارداد میپثذیرد
که جریان در مدی (اجاره بها) مرعل به مالو جدید باشد.
اگر چه این معامله مشکل ربوی ندارد اما باید توجه داشت در مواقع بسثیار ،در عمثل
ربا محق میشود .چون شروع و ان ام پروژهها مخصوصا در پثروژههثای راه و سثاخرمان
زمان بر استم در این صورت و قبثل از ان ثام عملیثات ،پثولهثا در صثندوقی نگهثداری
میشود و اوراق نمایانگر مقداری است که شثخ  ،مالثو پثول در ن صثندوق اسثت و
طبیعی است خرید و فروش ن در بازارهای ثانوی بثه تفاضثل مواجثه بثا ربثای معثاملی
میشود.
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گروه سوم :اوراق مبرنی بر مشارکت در سود طرح اقرصادی
گروه سوم از اوراق بهادار اسالمی بر اسا عقدهای مشارکری اسالم طراحی شدهانثد.
اوراق بهاداری چون اوراق مشارکت ،اوراق مضاربه ،اوراق مزارعه و اوراق مسثاقات از ایثن
گروه هسرند ماهیت حقوقی کارکرد ایثن اوراق ن اسثت کثه صثاحبان اوراق بهثادار بثه
صورت مشاع در جایگاه صاحبان سرمایه در احداث پروژه یا ان ام یو فعالیثت اقرصثادی
مشارکت میکنند و به تبع ن در سود حاصله سهیل میشود و اگر چنانچه پروژه با زیان
روبه رو شود به تناسب بین صاحبان سرمایه تقسیل میشود.
در این جا نیز غالبا فروش اوراق در بازار ثانوی با مشکل ربثا مواجثه نیسثت (بثه جثز
نکرهای که در گروه قبلی توضیح داده شد) چون اوراق نشانگر سرمایه هایی است که بثه
صورت مشاع به ملکیت افراد در مده است.
البره در این میان اوراق مضاربه با مشکل فقهی دیگری مواجه است :چثرا کثه گثاهی
سرمایه ،کاالهایی است که خریداری شده است و گاهی سرمایه به صورت پولی است کثه
از فروش کاالها به دست مده است در این جا واضح است که فروش سثرمایه در صثورت
دوم با مشکل ربا مواجه خواهد بود.
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 کتابنامه:
 -1اردهیلى ،احمد ه محمد ،مجمع الفائدة و البرهاا
في شرح إرشاد األذ ها  ،دفتنر انتانارا اسنالمى ،قنم -
ایران ،اول 1144 ،ه.ق
 -2اصفهانى ،مجلسى دوم ،محمد هناقر هن محمند تقنى،
مرآة العقال فاي شارح ارباار آ الر ال  ،دار الكتن
اإلسالمیة ،تهران  -ایران ،دوم 1141 ،ه.ق
 -4اولی سمینار پولى و ارزى ،مقالۀ ارائه شده توسط
آقاى مهدوى ،تحت عنوان« :تأثير تحلالت بانكادار ددداد
در ابزار يا تها پللى»
 -1هحرانى ،محمد سند ،فقه المصارف و النقلد ،مكتبنة
فدك ،قم  -ایران ،اول 1127 ،ه.ق
 -5هخش فرهنگی جامعه مدرسی حوزه علمیه قم ،ربا ،در
یک جلد ،هوستان کتاب ،قم –ایران ،اول 1471
 -6هرنامه و هودجه ،اوراق قرضه در درداا و انتااار
اوراق قرضۀ دددد.
ّد ه محمند هن نعمنان عكبنرى،
 -7هغدادى ،مفید ،محم
المقنعة (للايخ المفيد) ،كنگره جهانى هزاره شیخ مفیند
 رحمة هللا علیه ،قم  -ایران ،اول 1114 ،ه.ق -7تبریزی ،جواد ،تلضيح المسائل ،ص 451مساله 2474
 -1جمعى از مؤلفان ،مجله فقه اهل بيت علايه السا
(فار ى) 66 ،جلد ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسنالمى هنر
مذه اه هیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول1477 ،
 -14حكیم ،سیدمحس طباطبنایى ،منهاا الصاالحيب باا
حاشيه شاهيد دادر ،دار التعنارف للمببوعنا  ،هینرو -
لبنان ،اول 1114 ،ه.ق
 -11حلبى ،اهو الصالح ،تقنى الندی هن نجنم الندی ،
الكافي في الفقه ،در یك جلند ،كتاهخاننه عمنومى امنام
امیر المؤمنی علیه السالم ،اصفهان  -ایران ،اول1144 ،
ه.ق
ّى ،اهن ادرین  ،محمند هن منصنور هن احمند،
 -12حل
السرائر الحاوي لتحردر الفتاو  4 ،جلد ،دفتر انتاارا
اسالمى ،قم  -ایران ،دوم 1114 ،ه.ق
ّى ،عالمه ،حس ه یوسف ه مبهنر اسندى ،تاكررة
 -14حل
الفقهاء (ط  -الحددثة) 11 ،جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،قم  -ایران ،اول 1111 ،ه.ق
ّى ،عالمه ،حس ه یوسف ه مبهنر اسندى ،مختلا
 -11حل
الايعة في احكا الاردعة ،دفتر انتاارا اسالمى ،قنم -
ایران ،دوم 1114 ،ه.ق
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ّى ،محقق ،نجم الدی  ،جعفر هن حسن  ،المختصار
 -16حل
النافع في فقه اإلمامية ،مؤسسة المببوعا الدینیة ،قنم
 ایران ،شام 1117 ،ه.قّى ،محقنق ،نجنم الندی  ،جعفنر هن حسن  ،نكات
 -16حل
النهادة ،دفتر انتاارا اسالمى ،قم  -ایران ،اول1112 ،
ه.ق
 -17خمینى ،سنید روحّهللا موسنوى ،تحردار الل ايلة ،ج2
ص ،547مؤسسه مببوعا دار العلم ،قم  -ایران ،اول ،ه.ق
 -17خویی اهو القاسم ،تلضايح المساائل ،ص 452مسناله
2474
 -11خویى ،سنیداهو القاسنم موسنوى ،مصاباح الفقاهاة
(المكا ب) ،هی تا 1
 -24خویى ،سیداهو القاسم موسوى ،معج ردا الحددث و
تفصيل طبقات الردا  ،هی تا 2
 -21دزفولى ،مرتضنى هن محمند امنی انصنارى ،رتااب
المكا ب (للايخ األنصاري ،ط  -الحددثة) ،كنگنره جهنانى
هزرگداشت شیخ اعظم انصارى ،قم  -ایران ،اول 1116 ،ه.ق
 -22دیلمى ،سنالّر ،حمنزة هن عبند العزینز ،المرا ا
العللدة و األحكا النبلداة ،منانورا الحنرمی  ،قنم -
ایران ،اول 1141 ،ه.ق
عبدهللا ،فقاه القارآ
ّ
 -24راوندى ،قب الدی  ،سعید ه
(للراوندي) ،انتاارا كتاهخانه آینة هللا مرعانى نجفنى -
رحمه هللا ،قم  -ایران ،دوم 1146 ،ه.ق
 -21سید هاقر موسوی «ررداد و فارود دداب (تنزدال)»؛
فصلنامه اقتصاد اسنالمی؛ شنماره  ،7پژوهانگاه فرهننو و
اندیاه اسالمی تهران -ایران ،پاییز 1471
 -26شریف مرتضى ،على ه حسی موسوى ،ر اائل الاارد
المرتضى ،دار القرآن الكریم ،قنم  -اینران ،اول1146 ،
ه.ق
 -26طباطبایی ،سید على ه محمد ،رداض المساائل (ط -
الحددثة) ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قنم  -اینران،
اول 1117 ،ه.ق
 -27طراهلسى ،اه هراج ،قاضى ،عبد العزیز ،المهاكب،
ج 1ص ،462دفتر انتاارا اسالمى ،قم  -ایران ،اول1146 ،
ه.ق
 -27طوسى ،اهو جعفر ،محمد ه حسن  ،اال تبصاار فيماا
ارتل مب األربار ،دار الكت اإلسالمیة ،تهران  -اینران،
اول.
 -21طوسى ،اهو جعفر ،محمند هن حسن  ،الخا ف ،دفتنر
انتاارا اسالمى ،قم  -ایران ،اول 1147 ،ه.ق
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 -44طوسى ،اهو جعفر ،محمد ه حس  ،المبسلط فاي فقاه
اإلمامية ،المكتبة المرتضویة إلحینا اثانار الجعفرینة،
تهران  -ایران ،سوم 1477 ،ه.ق
 -41طوسى ،اهو جعفر ،محمد ه حس  ،النهادة في مجارد
الفقه و الفتاو  ،دار الكتاب العرهي ،هیرو  -لبننان،
دوم 1144 ،ه.ق
 -42طوسى ،محمد ه على ه حمزه ،الل يلة إلاى نيال
الفضيلة ،انتاارا كتاهخانه آیة هللا مرعانى نجفنى  -ره،
قم  -ایران ،اول 1147 ،ه.ق
ّ ،محمد ه حس  ،و ائل الاايعة ،مؤسسنه
 -44عاملى ،حر
آل البیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول 1141 ،ه.ق
 -41عاملى ،شهید اول ،محمد ه مكى ،الدروس الاارعية
في فقه اإلمامية ،دفتر انتاارا اسنالمى ،قنم  -اینران،
دوم 1117 ،ه.ق
 -46عاملى ،شهید اانى ،زی الدی هن علنى ،الروضاة
النا
اى -ا
اقية (المحاا
اة الدماا
ارح اللمعا
اي شا
اة فا
البهيا
العلماء) ،انتاارا دفتر تبلیغا اسنالمى حنوزه علمینه
قم ،قم  -ایران ،اول 1112 ،ه.ق
 -46عاملى ،شهید اانى ،زی الندی هن علنى ،مساال
األفهااا إلااى تنقاايح شاارائع اإل اا  ،مؤسسننة المعننارف
اإلسالمیة ،قم  -ایران ،اول 1114 ،ه.ق
 -47عاملى ،كركى ،محقق اانى ،علنى هن حسنی  ،داامع
المقادد في شرح القلاعد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
قم  -ایران ،دوم 1111 ،ه.ق
 -47على ماجدى و حسن گلرینز ،پال و بانا  ،مؤسسنه
هانكدارى اسالمى ایران ،چاپ پنجم ،پائیز 72؛
ّد هن علنى هن هاهوینه ،المقناع
ّى ،صدوق ،محم
 -41قم
(للايخ الصدوق) ،مؤسسه امام هادى عل یه السنالم ،قنم -
ایران ،اول 1116 ،ه.ق
ّد ه على ه هاهویه ،الهدادة فاي
ّى ،صدوق ،محم
 -14قم
نه السنالم ،قنم -
األدل و الفروع ،مؤسسه امام هادى علین
ایران ،اول 1117 ،ه.ق
ّد ه على ه هاهویه ،مب ال دحضار
ّى ،صدوق ،محم
 -11قم
الفقيه ،دفتر انتاارا اسالمى ،قم  -اینران ،دوم1114 ،
ه.ق
 -12كیدرى ،قب الدی  ،محمد ه حسی  ،إدباح الاايعة
بمصباح الاردعة ،مؤسسه امام صادق عل یه السنالم ،قنم -
ایران ،اول 1116 ،ه.ق.
 -14مبهرى ،شهید مرتضى ،فقه و حقلق (مجملعه آثاار)،
 4جلد ،قم  -ایران ،اول ،هی تا

