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چكيده
در اين پژوهش تالش ميشود تا مفهوم شناسي کاملي از معاني لغوي و اصطالحي ربا در فقه و متون اسالمي ارائه شده و باا معااني
لغوي و اصطالحي يوژوري و اينترست در جهان غرب مقايسه شود .يافتههاي اين پژوهش که به روش تحليلي-توصيفي باهدسات
آمده ،نشان مي دهد که اوالً ربا هم در فقه اسالمي و هم در ادبيات غرب ،در قرض و غيرقرض مصداق ميياباد .ثانيااً رباا در فقاه
اسالمي ،مطلق زياده (خواه کم باشد و خواه زياد) را شامل مي شود؛ اما در غرب تنها مازاد زياد و قابل توجه ربا تعريف ميشاود .از
اين رو ،نرخهاي رباي پايين ،نرخ بهره ناميده شده و بدون اشكال در نظر گرفته ميشوند .ثالثاً ،باالبودن نرخ در تعيين مصاديق ربا
در فقه اسالمي هيچگونه اثري ندارد ،اما در ادبيات متعارف باالبودن نرخ در شناسايي ربا اثرگذاري اساسي دارد .ساراناام اينكاه
ترجمه کلمه يوژوري يا اينترست به رباي مصطلح در فقه اسالمي ،تسامحي و گمراهکننده است؛ چرا که ربا ،ياوژوري و اينترسات
رابطه منطقي عموم و خصوص من وجه دارند.
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.5مقدمه
مفهوم ربا از جمله مفاهیمی است که پیش از ظهور دین اسالم و در زمان جاهلیّت ،رواج قابل تووجّهی
در جوامع آن زمان داشته و از زمان ظهوور اسوالم زیو  ،تواکوون بوهطوور پیوسوته موورد ب و و و
پژوهشگ ان و ازدیشمودان واقع شده است .این ب

از جملوه مدودود موعوویاتی اسوت کوه در قو آن

یظیم با شدّت ه چه تمامت با آن ب خورد شده است؛ به ز وی که توها گواه کبی های اسوت کوه از آن
به یووان زمیوهساز جوگ خدا و رسول تدبی شده است .خداوزود متدوال در آیوه  872و  872از سووره
بق ه در این رابطه می ماید« :اى کسازى که ایمان آوردهاید ،از خدا پ وا کوید و اگ مؤموید ،آزچه از ربا
باقى مازده است واگذارید و اگ چوین ز دید ،بدازید به جوگ با خدا و ستاده وى ،ب خاستهاید و اگو
توبه کوید ،س مایههاى شما از آن خودتان است؛ زه ستم مىکوید و زه ستم مىبیوید ».
ب رسی روایات زی به خوبی زشان می دهد که ربا از جمله مباحثی است که به شدّت مورد زهوی
حض ات مدصومین واقع شده است و در این رابطه در احادی گوزاگون از ربا با تدابی مختلفی از جملوه
بدت ین شغل ،بدت از ززای با م ارم و ام ی پیچیده و مبهم ،یاد شده است.

8

تمامی این موارد به این موج شده است که مفهوم ربا در زظام اقتصادی اسوالم ،از اهمیّوت دو
چودازی ب خوردار باشد .اهمیّت مسأله ربا در زظام اقتصادی اسالم و قه مدامالت به ازدازهای اسوت کوه
به ج أت میتوان گفت تاکوون هیچ قیه و یا ازدیشمود اسالمی ح مت ربا را مورد مواقشه قو ار زوداده
است .امام خمیوی (ره) در مسأله ح مت ربا تا حدّی پیش میروزد که احتمال ق ارگو تن آن در زمو ه
ع وریات دین اسالم را مط ح میزمایود .ایشان می مایود« :ح مت ربا به وسیله ق آن ،سوّت و اجموا
مسلمین ثابت است؛ بل ه بدید زیست که ح مت آن از ع وریات دین باشد» .با توجه به آزچوه مطو ح
شد ،به زظ میرسد ع وری باشد تا مفهومشواسی جامدی از این واژه در چارچوب اسالمی ارائه شود.

______________________________________________________
« .یَأاَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَوُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِی مِنَ ال ِّبَا إِن کُوتُم مُّؤْمِوِینَ()872؛ َإِن لَم ْ تَفْدَلُوا َأْذَزُوا بِ َ ْبٍ مِنَ اللَّوهِ وَ رَسوولِهِ
وَ إِن تُب ْتُم ْ َلَ م ْ رُؤُس أَم ْوَلِ م ْ ال تَظلِمُونَ وَ ال تُظلَمُونَ (.»)872
 .8موسویان  .) 21(.ص . 11
 .امام خمیوی  18 (.ق) .ج  ،8ص .88
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از سوی دیگ  ،موعو ربا در اسالم ،خواه زاخواه با دو واژه یوژوری و به ه 8در اقتصاد متدوار
گ ه میخورد؛ به این مدووی کوه بوه دلیول ورود پدیوده بازوش در کشوورهای اسوالمی در سوده اخیو ،
ازدیشمودان اسالمی مت صد ارائه الگویی باز ی سازگار با تدالیم اسالمی بودهازد که «باز داری اسالمی»
است .بواب این ،به زظ می رسد الزم باشد تا مفهوم ربا در اسالم بوا مفهووم یووژوری و بهو ه در دیودگاه
ازدیشمودان غ بی مورد ب رسی تطبیقی ق ار گی د .در واقع ،الزم است به این پ سش ،پاسو داده شوود
که آیا مدازی لغوی و اصطالحی ربا در اسالم با مدوای یوژوری در ادبیات متدار غو ب ی سوان اسوت؟
آیا زمازی که یش ازدشمود غ بی واژه یوژوری را به زبان میرازد ،همان مدوی را مورد زظ ق ار مویدهود
که قهای مسلمان از ربا در ذهن دارزد؟ این پژوهش بهموظور ارائوه پاسو بوه ایون پ سوشهوا ازجوام
میشود.
یادآور میشود ،یدم تبیین دقیق مدازی ربا و به ه در زظام اقتصادی اسوالم و غو ب و مشوخ
ز دن رابطه آزها با ی دیگ  ،مم ن است در یمل به سوء ب داشتهای گوزاگوزی بیازجامود و بوه هموین
دلیل درک ص یح مدازی لغوی و اصطالحی ربا و به ه در چارچوب تطبیقی و مقایسهای ،ع وری است.
به یووان مثال ،به د دات مشاهده میشوود کوه خب گوان ،مسو والن دولتوی ،ازدیشومودان و ج ایوهوا،
واژههای ربا و به ه را به جای ی دیگ به کار میب زد؛ یا ایو ه بهرغم اج ای قازون یملیات بواز ی بودون
ربا در کشور ،همچوان مشاهده می شود که در بسیاری از آثار یلمی از یبارت «ز خ به ه باز ی کشوور»
استفاده میشود .تمامی این موارد زشاندهوده سوء ب داشتهایی است که در اثو شوفا زشودن رابطوه
موطقی ربا و به ه اتفاق ا تاده است .به همین دلیل ،ب رسی تطبیقی واژههای یادشده به ل اظ لغووی و
اصطالحی اهمیت اوازی داشته و به درک بهت باز داری اسالمی کمش خواهد ک د.
در این پژوهش به مفهومشواسی تطبیقی مدازی لغوی و اصطالحی ربا در اسالم و غ ب پ داخته
میشود .پس از مقدمه ،پیشیوه پژوهش مورد اشاره ق ار گ ته ،سپس ،مفهوم لغوی و اصطالحی ربا در
اسالم مورد ب

واقع مویشوود .در اداموه ،مفهووم یووژوری در غو ب ب رسویشوده و مدوازی لغووی و

______________________________________________________
1.Usury
2. Interest
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اصطالحی آن تبیین میشود .سپس ،بهطور خالصه به تج به باز داری بدون ربا در کشور و یدم تد یف
مفاهیم ربا و به ه در قازون پ داخته میشود .قسمت پایازی زی با مقایسه مفاهیم ربا و به ه در اسوالم و
غ ب ،یا تههای پژوهش تبیین میشود.
 .2پيشينه پژوهش
با توجه به ایو ه موعو ربا از بویادیت ین مباح اقتصاد و مالی اسوالمی بووده کوه ثمو ات آن در حووزه
یمل و اج ا بسیار گست ده است .از زمان ط ح ایده باز داری اسالمی در زیمه زخست ق ن بیستم تواکوون
و حتی پیش از آن ،پژوهشهای متدددی در مورد مفهومشواسی ربا و بهو ه ازجوام شوده اسوت .در متوون
ارسی حدود ی صد مقاله ،کتاب و پایانزامه (به صورت مستقیم و غی مستقیم) در حوزه ربا و به ه تودوین
شده که بسیاری از آزها به ز وی در موعو شواسی ربا و به ه قابل استفاده است؛ اما ز ته جالب توجوه آن
است که در بسیاری از این پژوهشها مقوله «واژهشواسی» به صورت مستقل موورد توجوه قو ار زگ توه و
زویسودگان با ذک ب خی تداریف قهی از کوار موعو یبور ک ده و به مباح دیگ در موعو ربوا و بهو ه
(مازود زظ یات به ه) پ داختهازد .در ادامه به ب خی از این پژوهشها اشاره میشود:
جامده مدرسین (  ) 2به ب رسی پیشیوه تاریخی ربا ،ازوا ربا در ق آن و سوت و مسأله حیل
و راههای ار از ربا میپ دازد .در پژوهش آزها ،به اقوال قهی و دیدگاههای موجود در مورد ربا و ازووا
آن توجه میشود.
زدری (  ) 2با تف یش مفهوم به ه به بهو ه طبیدوی و بهو ه قو اردادی و بوا ب رسوی دیودگاههوای
ازدیشمودان مسلمان و غی مسلمان ،تالش میکود تا زشان دهد مفهووم ربوا در اقتصواد اسوالمی ،متفواوت از
مفهوم به ه به مدوای طبیدی است .به بیان دیگ  ،مفهوم ربا در زظام اقتصادی اسالم ،توها شامل به ه حقووقی
و ق اردادی بوده و به ه طبیدی زمیتوازد موعو ح مت و حلیّت واقع شود.
رجائی ( ) 21ماهیت به ه و کارایی اقتصادی آن را مورد ب رسی ق ار میدهد .وی بوا ب رسوی
مفهوم به ه در زظام اقتصادی س مایهداری و ربا در زظام اقتصادی اسالم ،تالش میکود توا زشوان دهود
زظام مشارکت در سود و زیان و یدم پ داخت سود قطدی ،زسبت به زظامی کوه در آن بهو ه ثابوت و از
پیش تدیینشده وجود دارد ،م یّتهای گوزاگوزی دارد.
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موسویان ( ) 21به ب رسی ب خی دیدگاه ها و تفسوی های جدیود بوا هود تجووی باز وداری
متدار میپ دازد .وی زظ یه اختصاص ربای م م به زیاده ب ای تمدید مدت ق ارداد ،زظ یه اختصاص
ربا به به ه احش و حلیت به ه یادالزه ،زظ یه اختصاص ربا به به ه ق ضهای مصو ی و حلیوت بهو ه
ق ضهای تولیدی و تجاری ،زظ یه تفاوت ماهوی ربا و به ه ،زظ یه اختصواص ربوا بوه بهو ه بازوشهوای
خصوصی و زظ یه ع ورت اجتمایی و اقتصادی ربوا را ارزیوابی و زقود مویکوود .یا توههوای وی زشوان
میدهد که این دسته از دیدگاهها بهرغم زقاط قوتی که دارزد ،در یمول از پایوههوای مسوت م یلموی
ب خوردار زبوده و زمیتوازد مبوای توا و یمل ق ار گی د.
م ارم شی ازی ( ) 27به ب رسی موعو ربا در آیات و روایات پ داخته و بوا ب رسوی لسوفه و
یلّت ح مت ربا در اسالم ،موعو باز داری بدون ربا و ازوا خدماتی را که در این زظام قابل ارائه است،
مورد توجّه ق ار میدهد.
پیغامی ( ) 21تالش میکود با ب رسی دیدگاهها و زظ یّات مختلوف در موعوو بهو ه بواز ی،
زشان دهد که زظ یه اثباتی ب ای تبیین وجود به ه در متون اقتصادی وجود زداشته و توها پایوه زظو ی
مم ن ب ای شواخت چیستی به ه ،ت جی ات بین زمازی است.
بخشی و داللی ( ) 21به ب رسی ریشههای ییوی و ذهوی مطو حشوده از سووی اقتصواددازان
س مایهداری در توجیه وجود ز خ به ه پولی مثبت پ داخته و زشان میدهود که بسیاری از آزها زه توهوا
از موظ اسالمی بل ه از دیدگاه موطقی و با در زظ گ تن دیدگاههای گ وههوای دیگو ی از متف ّو ین
اقتصاد متدار قابل زقد است .آزها زشان میدهود که زمیتوان ب ای به ه باز ی پولی ،ریشوه مدقوول و
موطقی در زظ گ ت.
موسویان و میثمی (  ) 2بوه زقود دو گو وه دیودگاههوا در زمیووه رابطوه بهو ه بواز ی و ربوا
میپ داززد که یبارتود از :دیدگاههای توجیهکووده مش وییت به ه باز ی و دیودگاههوای توسودهدهووده
اصل ح مت ربا .یا تههای آزها زشان میدهد که ه دو گ وه دیدگاههای یادشده از موظ قوه اسوالمی
قابل زقد هستود .ا ون ب این ،بهدلیل آز ه قه اسالمی با پذی ش اصل ص ّت ،زمیوه را بو ای زووآوری
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در ی صه ق اردادها باز گذاشته است ،اساساً زیازی به توجیه ربا ب ای هموار سواختن ام وان اسوتفاده از
باز داری متدار و یا توسده بیش از ازدازه حوزه ح مت ربا وجود زدارد.
احمدوزد و توحیدی ( ) 21به ب رسی می ان یلیت ظالمازه بودن ربا در ق ضهوای تولیودی و
مص ی میپ داززد .یا تههای آزها زشان میدهد که ظالمازه بودن زمیتوازد یلت از صواری ت و یم ربوا
باشد؛ به گوزهای که ح م ح مت دائ مدار آن ق ار گی د؛ بل ه زهایت چی ی که میتووان پوذی ت ایون
است که ظالمازه بودن ربا ،ح مت ت یم آن است به ز وی که ح م ت یم زفیا و اثباتاً به آن وابسوته
زیست .بواب این ،مم ن است در ظاه ربا گ تن در ق ض تولیدی ظلم زباشد ،ولوی ایون مسوأله ح وم
ت یم را از آن موتفی زمیکود .ا ون ب این ،ثابت شده است که ربا گ تن در ق ضهای تولیودی هوم
موجب ظلم میشود؛ پس ح م ح مت در آن زی وجود دارد و از این جهت هیچگوزه تفواوتی بوا قو ض
مص ی زدارد.
الج حی ( )8118به مقایسه دو مفهوم ربا و به ه با در زظ گ تن آثار اقتصادی آزها میپ دازد.
یا تههای ت قیق وی زشان میدهد که با حذ به ه در زظام باز درای اسالمی و جایگ یوی آن با ز خ سود،
ش ط تخصی

بهیوه موابع به صورت درونزا تأمین میشود.

صدیقی ( ) 22مباح زظ ی م تبط با توازمودیهای زظام باز داری اسالمی را بوا یوووان ح موت
ت یم ربا مورد ب رسی ق ار میدهد و پس از ذک مباحثی به این زتیجه میرسد که زظوام باز وداری اسوالمی
زه توها ثبات و کارایی بیشت ی را زوید میدهد ،بل ه یدالت و رشد بیشت ی را زی بوه همو اه دارد .یا توههوای
وی به مقایسه اقتصادی زظام باز داری اسالمی با زظام باز داری متدار میپ دازد.
چپ ا ( )8117با اشاره به مباح تاریخی در خصوص موعو به ه و ربا ،به ب رسوی مفهوومی و
یلتیابی چالشهای زظام باز داری اسالمی میپ دازد .وی تالش میکود تا زشوان دهود ام وان حوذ
کامل ربا از زظام اقتصادی به ل اظ زظ ی ام انپذی است.
همانطور که مالحظه میشود ،ه چود ب رسی مقوله ربا و مقایسه آن با بهو ه در غو ب موورد
توجه پژوهشگ ان واقع شده ،اما مقایسه تطبیقی مدازی لغوی و اصطالحی ربا در اسوالم بوا یووژوری در
غ ب چودان مورد توجه واقع زشده است .گویا این طور ض شده است که یوژوری که در متون غ بی
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مط ح شده ،دقیقاً همان ربای م م در اسالم است .از این رو ،این پوژوهش بوا زیو سوؤال بو دن ایون
پیش ض ذهوی ،تالش میکود تا حوزه یلمی مفهووم شواسوی ربوا را توسوده داده و بوا شوفا سوازی
مفاهیم ،زمیوه تدامل و گفتمان بهت بین اقتصاد اسالمی و اقتصاد متدار را اهم سازد.
 .9واژهشناسي 5ربا در اسالم
در تببین موعو ربا که در آیات ق آن ک یم ت ت ح م ح مت ق ار گ ته است ،شواخت مدوای لغووی
و اصطالحی لفظ ربا اهمیت ویژهای دارد .در واقع ،بدون شواخت مدلول یش لفظ زمیتوان مفهوم آن را
به درستی درک ک د .توعیح ایو ه لفظ به حسب ق اردادی که زام آن «وعع» است ب مدووایی داللوت
میکود .داللتی که موشأ آن وعع است ،داللت تصوری زام دارد 8.لفظ دارای داللت دیگ ی زی بوده که
یبارت است از داللت تصدیقی .این زو داللت زی خود دو زو دارد که یبارتوود از :داللوت تصودیقیو
تفهیمی و داللت تصدیقی-جدی 1.این دو زو داللت تابع وعع زیستود ،بل ه تابع ح م یقل و سوی ه و
روش یقال هستود؛ به این مدوا که در ط یق یقل و روش یقال از بیان لفظ پی به این ب ده میشود کوه
گویوده لفظ درصدد ازتقال مدوای حقیقی لفظ به ذهن مخاطب است .با بیان ایون مقدموه موطقوی ،در

______________________________________________________
1. Terminology

 .8داللت تصوری ،به مدوای خطور مدوا در ذهن مخاطب به مج د شویدن لفظ اسوت ،حتوی در صوورتی کوه موت لم قصود
ازتقال مدوا را در ذهن مخاطب زداشته باشد؛ مازود ایو ه لفظی از ب خورد دو سوگ به گووش موت لم ب سود یوا کالموی کوه
دی در حالت خواب به زبان میرازد.
 .داللت لفظ ب م اد و مقصود مت لم را داللت تصدیقی میگویود.
 .1در داللت تصدیقی ،مت لم لفظ را به قصد خطور دادن مدوا در ذهن مخاطب به کار میب د؛ یدوی قصود دارد بوا اسوتدمال
لفظ ،مدوایی را به مخاطب تفهیم زماید؛ حال ،در صورتی که این مدوا م اد جدی مت لم زباشود و قوط مو اد اسوتدمالی وی
باشد ،به آن ،داللت تصدیقی اولی یا داللت تصدیقی-تفهیمی ،و اگ م اد جدی وی زی باشد ،به آن ،داللت تصودیقی ثوازوی
یا داللت تصدیقی-جدی می گویود .به یووان مثال دی قصد می زماید با گفتن این جمله که «هوا ابو ی اسوت» مدووایی را
به ذهن شووزده موتقل کود .اب ی بودن هوا داللت تصدیقی–تفهیمی جمله و م اد استدمالی مت لم است؛ ولی مم ون اسوت
مت لم بخواهد با این جمله این مدوا را به ذهن مخاطب متبادر زماید که اوعا زابسامان است .زابسامان بودن اوعوا داللوت
تصدیقی–جدی جمله و م اد جدی مت لم است.

121

فصلنامه روند ،سال بيست و سوم ،شماره  ،57پاييز 5937

ادامه بهموظور تبیین مدلول لفظ ربا به س اغ کتب لغوی ر ته و ب ای شواخت مدوای اصطالحی آن ،بوه
دیدگاه قها م اجده میشود.
 .5-9معناي لغوي ربا در كتب لغت
کتب لغوی گوزاگون و اصیل زبان ی بی ،تداریف تق یباً مشوابهی از واژه ربوا ارائوه کو دهازود؛ هو چوود
اختال اتی زی وجود دارد .به یووان زموزه در کتاب الدین ،ربا به مدوای وزییا تن و اعا ه شودن موال
آمده است است .ربا در الص اح زی به مدوای «بلودی و زیاد شدن» ذک شده است 8.احمد بون وارس
درباره واژه ربا میگوید« :ربا هم به مد (رباء) و هوم بوه قصو (ربوا) آموده و بوه مدووای زیوادی ،یلوو و
زماست» .راغب اصفهازی ربا را این گوزه تد یف میکود« :ربا ا ایش س مایه است؛ اما در شو
به مدوی یش زو اعا ی بخصوصی در س مایه است زه مطلق ا ایش»

اسوالم

1و1

در لسان الد ب اصل ربا به مدوای اعا ی و زیادتی دازسته شده که در اموال و ث وت در هوگوام
زیادی و رشد به وجود میآید 1.و 7در کتاب تاج الد وس هم با ب رسی زظ ات لغویین ،واژه ربا به مدووای
مدوای یلو ،ب ت ی و زیادی در زظ گ ته شده است.

2

در کتاب الموجد آمده است « :ربا بوه الوف مقصووره اسوم مصودر اسوت و الوف آن در اصول واو
میباشد؛ چون این کلمه زاق

واوی است گفته میشود ربا ،ی بو ،رباءً و در زسبت به آزها گفته میشوود

ربوی .از این رو ربا المال یدوی مال زیاد شد و رشد ک د» 2.در موتهی االرب زی «ربا» به مدووی بلوودی

______________________________________________________
 .اهیدی  .) 1 1(.ج  ،2ص .82
 .8جوه ی  .) 1 1(.ج  ،1ص .8 12
 .ابن ارس  .) 111(.ج  ،8ص .12
« .1ال ِّبَا ال یاده یلى رأس المال ،ل ن خ ّ ی الش بال یاده یلى وجه دون وجه».
 .1راغب اصفهازی  .) 1 8(.ص. 11
« .1و االصل یه ال یاده من ربا المال اذا زاد و ارتفع و زما».
 .7ابن موظور  .) 1 1(.ج  ، 1ص . 11
 .2حسیوی واسطی  .) 1 1(.ج  ، 2ص .11
 .2مدلو  .) 17(.ص .8
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و ا ایش یا تن آمده است و در این مورد مؤلف آن میگوید« :ربا به مدوی ارتفا و بلودی اسوت و ربوا،
رَبواً ،رُبُواً و رَباءُ همگی به مدوای وزی شدن میباشود».
از مجمو این تداریف میتوان این طور ب داشت ک د که ربا در لغت یبارت است از زیواده .ایون
زیاده زی مطلق بوده و می توازد زسبت به خود شیء مورد سووجش قو ار گ توه و یوا بوا اشویای دیگو
مقایسه شود .ق آن ک یم در سوره حج آیه  1می مایدَ « :إِذَا أَز َلْوَا یَلَی ْهَا الْمَاءَ اه ْتَ َّت ْ وَ رَبَت ْ» که ایوجا
ربا به مدوای یلو و ارتفا است؛ یلو و ارتفا زمین زیادهای است زسوبت بوه خوود و ذات خوودش؛ اموا
زیادی زسبی مثل آیه  28سوره ز ل که می ماید« :أَن تَ ُونَ أُمَّةٌ هِیَ أَر ْبَى مِنْ أُمَّةٍ» یدوی امتی دارای
اکث یت یددی است زسبت به امت دیگ .
 .2- 9معناي اصطالحي ربا در كالم فقها
مدوای اصطالحی ربا آن چی ی است که در چارچوب ش

تد یف شده اسوت .بو ای تبیوین ایون مدووا

میبایست به س اغ کالم قها در کتب قهی ر ت .قها شامل شیده و سوی بو ای ربوا اقسوامی در زظو
گ ته ،سپس ،به تد یف آن پ داختهازد .در این زوشتار زخست آرای قهای شیده ،سپس ،آرای قهوای
اهل سوت در مورد ربا و اقسام آن ب رسی میشود.
 .5-2-9انواع ربا نزد فقهاي شيعه
مشهور ز د قیهان شیده تقسیم ربا به ربای ق عی و مداملی است؛ البته ،تقسیمبودیهای دیگو ی زیو
وجود دارد که ذک آزها چودان مفید زیست .در این بخش با ت یه به موابع و روش استوباط و اسوتخ اج
اح ام قهی و موعو های ش یی ز د مذهب شیده ،به تد یوف ازووا ربوا (شوامل ربوای ق عوی ،ربوای
مداملی و ربای جاهلی) پ داخته میشود.
الف) رباي قرضي
در تد یف و ح مت ربای ق عی ،اختال ی بین قیهان زیست .قهای امامیه بدون هیچ اختال وی شو ط
زیاده را در یقد ق ض ح ام میدازود .اقوال قها ح ایت از آن دارد که ح مت ش ط زیاده در یقد ق ض

______________________________________________________
 .صفیپور  .) 111(.ج .182 ،
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مورد اجما است .در این مسأله ،تفاوتی وجود زدارد بین ایو ه کاالی ق ض داده شوده یوا بوه اصوطالح
یین مستق عه ،م یل و موزون و یا مددود باشد .ا ون ب این ،در ربای ق عی اهمیتی وجود زدارد که
زیاده از چه زویی باشد؛ در کتاب غویة الو و تص یح شده است که ح مت شو ط زیواده موورد اجموا
قهاست و بین این که زیاده در مقدار یا صفت باشد ،تفاوتی وجود زدارد.

8و

ابن ادریس زیو بوا ادیوای

زبود خال  ،مدتقد به اجما میان قها مبوی ب بطالن ش ط زیاده در یین یا صفت است.

 1و1

همچوین ،در کتب قهی دیگ آمده است که ق ض هم اه ش ط زیاده (ش ط زفع ییووی) حو ام
است و به اجما قها باطل است 1.صاحب جواه زی ابتدا اظهار میکود که این مسأله در هو دو قسوم
(زیاده در مقدار یا صفت) مورد اجما است؛ سپس ،مسأله را موورد اجموا مسولمین (امامیوه و یامّوه)
میدازد.

7

مستود ح مت ربای ق عی ،روایات چودی است که در ایوجا ب ای اختصار توهوا بوه یوش موورد
اشاره میشود .یدقوب بن شدیب از امام صادق ( ) زقل میکود که« :در کالم امی الموؤموین اسوت کوه
ربای ح ام است که شخ

به شخ

دیگ ده درهم بدهد ،بواب ایو ه او مقودار بیشوت ی بوه وی پوس

دهد و این همان ربایی است که خدای متدال در آیه مورد زظ مورد زهی ق ار داده کوه یَوا أَیُّهَوا الَّوذِینَ
آمَوُوا اتَّقُوا اللَّوهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ ال ِّبَا .»......

2

الزم است در مورد ربای ق عی به دو ز توه اشواره شوود؛ ز توه اول آز وه یوووان «زیوادی» در
روایات ربای ق عی ،یووان ی ی است؛ یدوی چی ی را که ی

آن را در ق ض ،زیادی بوه شومار آورد،

ربا و ح ام خواهد بود؛ وگ زه زیادی و ربا شم ده زمیشود .بهطور مثال ،اگ ق ضدهوده ش ط کود کوه

______________________________________________________
 .حلی  .) 181(.ج  ، 8ص 828؛ یاملی  .) 1 (.ج  ،ص . 71
« .8االجما یلی ازه ی م الش ط ال یادة سواء کان ی القدر او الصفة».
 .حلبی  .) 111(.ج  ، 1ص.87
 « .1ش ط زیادة ی الدین او الصفة کان باطال و االجما حاصل مودقد یلی هذا»
 .1حلی  .) 181(.ج  ، 8ص .821
 .1طوسی  ، 27(.ق) .ج  ،8ص  22؛ مقدس اردبیلی  ، 11 (.ق) .ج  ،2ص.121
 .7زجفی  .) 22 (.ج  ،81ص .1
 .2شی صدوق  .) 1 (.ج  ،ص.821
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شیء ق ض داد ه شده را هوگام بازپ داخت در م لی غی از م ان ق ض داده شوده ،بوه مقو ض ت ویول
دهد ،از زظ ی

زیادی و ربا به شمار زمیرود.

همچوین ،ربای ق عی مخصوص حالتی است که بازگ دازدن زیاده ش ط شده باشد؛ اما اگ ایون
پ داخت مش وط زباشد ،اش الی زداشته و بل ه مست ب زی هست .در این رابطه ،مویتووان بوه روایوات
گوزاگوزی استواد ک د .به یووان زموزه در ص یح یبدال حمن بن حجاج آمده است که از امام صادق ( )
پ سیده شد که اگ در ازای ق ضگ تن چود درهم ،مال ق ض هم اه با مازاد به و د ب گ دازوده شوود،
اش ال دارد یا خی ؟ حض ت در پاس

مود« :اگ ش طی در بین زباشد ،اشو الی زودارد و بدود اسوتواد

ک د به روش پدر ب رگوارش که امام باق ( ) هم در وقت ق ضگ تن چوین یمل مویکو د و وقتوی از
یلت کارش میپ سیدم ،می مود :این ضیلت است» .صاحب جواه در ذیل ایون روایوت موی مایود:
«گویی حض ت در مقام اشاره به آیه  8 7سوره بق ه است که می ماید :وَلَا تَوسَوُا الْفَضْلَ بَی ْوَ ُم ْ».
ب) رباي معاوضي
ربا در مدوای اصطالحی خود در ز د قهای شیده قسم دیگ ی را زی شامل میشود که به ربای مداملی
مشهور است .ربای مداملی ،یبارت است از مدامله یش شیء با همجوس خودش ،هم اه با زیادی ییووی
(مثالً مدامله یش کیلو گودم با دو کیلو از آن یا یش کیلو از آن به یالوه یش درهم) و یا ح می (مازوود
مدامله یش کیلو گودم به یش کیلو از آن گودم به ز و زسیه).
یش ب

8

مهم در ربای مداملی این است که آیا این زو ربا در ه مداوعوه و مداملوهای جواری

است یا ایو ه توها اختصاص به ق ارداد بیع دارد؟ در صورتی که در ه مداملهای این ح م جاری باشود،
زتیجه این خواهد بود که اگ مثالً هم اه با یش ق ارداد صلح مداوعه دو مال صورت گیو د ،بوه گوزوهای
که ی ی از متداملین مال بیشت ی را از همان جوس به مال کمت ی مورد مصال ه قو ار دهود ،مشومول
ادله ربا خواهد بود؛ ولی اگ ح م ح مت ربای مداملی مخصوص ق ارداد بیع باشد ،مدامله یادشده بدون
اش ال خواهد بود.

______________________________________________________
 .زجفی  .) 22 (.ج  ،81ص .11
 .8خمیوی  .) 18 (.ج  ،ص .12
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قها در این مسأله اختال

اوازی با ی دیگ دارزد؛ اما از کالم بسیاری از آزها بو مویآیود کوه

ح مت ربای مداوعی اختصاص به بیع زدارد .م حوم مقدساردبیلی در کتاب آیات االح وام از بسویاری
از قها همچون سید م تضی ،شی طوسی ،م حوم قاعی ،ابیمتوج و خ الم ققین زقل مویکوود کوه
آزها ب این باورزد که این ح م مخصوص بیع زبوده و در ه مداملهای جاری است.
ج) رباي جاهلي
موظور از ربای جاهلی آن است که به بده ار ب ای تأدیه دیوش مهلت داده شده و در مقابل مهلت داده
شده ،زیادی از او گ ته شود .به ل اظ تاریخی ایون زوو ربوا پویش از ظهوور اسوالم در شوبهه ج یو ه
ی بستان به صورت گست ده مورد استفاده ق ار میگ ت .در واقع ،اگ کسی به دیگ ی بده ار بود و در
س رسید توان پ داخت زداشت ،از طلب ار مهلت میخواست و در مقابل متدهد میشد بو مبلوب بودهی
بیف اید.

8

در این خصوص ،زید بن اسلم میگوید« :ربای جاهلی به دو ب اب ک دن بود .یدوی وقتی طلب ار
طلب خود را از بده ار میخواست ،اگ بده ار قادر به پ داخت بودهی زبوود ،بایود سوال بدود دو ب ابو
میپ داخت و اگ سال بدد هم زمیتوازست ،باز ب ای سال آیوده دو ب اب مویشود .از ایون رو ،اگو صود
درهم بده ار بود و زمیتوازست بپ دازد ،سال بدد  811درهم میشد و اگ باز هم زمیتوازست بپو دازد،
سال دوم به  111درهم میرسید».
خ رازی زی در این رابطه میگوید« :ربایی که در جاهلیت مد و بود ،ربای زسیه بود .به این
صورت که مالی را به دیگ ی ق ض میدادزد و بوا میگذاشتود که س ه ماه ،مقدار مدیووی را دریا وت
کوود و اصل مال تا مدت مشخصی در ز د بده ار باقی بمازد .وقتی مهلت ا میرسوید ،طلب وار اصول

______________________________________________________
 .مقدس اردبیلی  .) 11 (.ص .1 8
 .8موسویان  .) 21(.ص . 1
 .طب ی  .) 117(.ج  ،1ص .12
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مال را میطلبید و اگ بده ار زمیتوازست آن را بپ دازد ،ب اصول قو ض مویا و ود و در مقابول ،بوه او
مهلت بیشت ی میداد و این همان ربایی بود که در جاهلیت با آن مدامله میک دزد».
در مورد ابداد ربای جاهلی ب

های مفصّلی در بین قها و ازدیشمودان اسالمی وجود دارد .بوه

یووان زموزه ،ب خی از پژوهشگ ان به خوبی زشان دادهازد که ربای جاهلی هم در قو ض و هوم در دیون
حاصل از بیع مدت دار رواج داشته است و ایو ه ربای جاهلی گواهی بو ای تمدیود بودهی در س رسوید
مورد استفاده واقع میشده و گاهی ب ای ایطای ق ض.

8

 .2-9-9انواع ربا نزد فقهاي اهل سنت
اهل سوّت از همان آغاز به ح ام بودن اقسام ربا مدتقد بودهازد .ابن رشود و ابون قداموه و خطیوب بو ایون
مسأله ادیای اجما ک دهازد .ابن رشد بیان میکود« :مسلمازان در همه زمانها ب ح مت ربوا ویالجملوه
اجما ک دهازد و همه قهای مذاهب زی این اجما را زقل ک دهازد».
هیچ یش از قیهان اهل سوّت ،به حالل بودن ب خی از اقسام ربا توا زودادهازود؛ ه چوود در موورد
شدّت و عدف اقسام ربا در میان آزان دیدگاههای متفاوتی هست و ب خوی مازوود ابون قویّم ،ربوای ضولی
(مداملی) را ب ای پیشگی ی از ارت اب ح ام قطدی ،ح ام میدازود و ح مت ذاتی ب ای آن قایول زیسوتود؛
ولی این مسأله را دستاوی مباح شم دن این قسم از ربا زمیدازود.

1

اختال زظ میان قهای اهل سوت در مورد ربای مداملی ابدواد دیگو ی زیو دارد؛ دسوتهای از قهوای
اهل سوت ح مت ربای مداملی را به اشیای شش گازه مو ص میکوود که یبارتود از :طال ،زقو ه ،خ موا ،گوودم،
زمش و جو .شا دی مدیار ح مت ربا را «خوراکی» و همجوس بودن در جو ،گودم ،خ موا و زموش و «مسو وک»
بودن را در طال و زق ه میدازد .مذهب حوفی ،روی موزون بودن در تمام اشیا بوه یوووان یوش مدیوار ت یوه دارد،
ولی در اشیای چهارگازه (خ ما ،گودم ،زمش و جو)« ،پیمازهای» و «همجوس» بودن را بوه شو ط مووزون اعوا ه

______________________________________________________
 .خ رازی  .) 1 1(.ج  ،7ص .2
 .8مصباحیمقدم و احمدوزد  .) 22(.ص  1؛ موسویان و میثمی  .) 21(.ص
 .ابن رشد  .) 1 1(.ج  ،1ص ؛ ابن رشد  .) 1 1(.ج  ،1ص .
 .1ابن قیم  .) 1 2(.ج  ،8ص. 1
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میکود .مذهب مال ی یلت ح مت ربا در اشیای چهارگازه را طدوام بوودن آزهوا مویدازود .حوابلوه زیو ات واد در
جوس ،م یل و موزون بودن را مدیار ح مت ق ار دادهازد.
در مجمو  ،از مباحثی که از زظ گذشت و مقایسه قه امامیه با اهل سووت در حووزه ربوا مویتووان
زتیجه گ ت که قهای اسالم در مفهوم شواسی ربا قائل به تداریف و تقسیم بوودی مشوت کی هسوتود .ایون
تقسیمبودی توها در ب خی اح ام ج ئی دارای تفاوتهایی است .بوا ب اجما قهوای اسوالم شوامل شویده و
سوی ،ی ی از اقسام ربای ح ام ،ربای ق عی بوده که یبارت است از اشت اط مطلق زیاده در یقد ق ض ،خوواه
کم باشد یا زیاد .این زو ربا قط مخت

یقد ق ض است و یقود دیگ را شامل زمویشوود .بوواب این ،تدیوین

ز خ سود در یقود دیگ اسالمی مازود بیع و م اب ه از مصادیق ربا به شمار زمیآید.
زو دیگ ی از ربا که در همه یقود اسالمی شامل ق ض و غی ق ض ساری و جاری است ،ربوا در
مطلق دیون است که به ربای جاهلی مشهور است .ربای جاهلی یبارت است از ا ایش بدهی در مقابول
تمدید مهلت .این زو ربا در قه شیده و اهل سوت دارای تد یف ی سازی است .در قوه اهول سووت از
این زو ربا به ربای زسیه یا جلی تدبی میشود .قسم سوم ربا زی ربای مداملی است که یبارت است از
مدامله یش شیء با همجوس خودش .تد یف این زو ربا در قه شیده و اهل سوت تق یباً مشت ک است
و توها در ب خی ج ئیات دارای تفاوتهای زواچی ی بووده کوه البتوه بوه مفهووم اصولی آن خللوی وارد
زمیسازد .گفتویاست در تمام اقسام ربا ،مطلق زیاده مشمول ح م ح مت میشود.
 .4واژهشناسي ربا در غرب
در این قسمت ،واژهشواسی مفهوم ربا در غ ب ب رسی میشود .مشابه قسمت پیشین که مدازی لغووی و
اصطالحی ربا در قه اسالمی ب

شد ،در این قسمت ،مدازی لغوی و اصطالحی ربوا در غو ب ت لیول

میشود.

______________________________________________________
 .ابن رشد  .) 1 1(.ج  ،1ص .77
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 .5-4معناي لغوي ربا در غرب
در تبیین مدوای لغوی ربا در زظام اقتصادی غ ب ،زیاز است تا مدوای دو واژه مشابه بوا آن یدووی یووژوری و
ایوت ست 8در هوگهای لغت ب رسی شود .هوگ لغات آکسفورد در تد یف یوژوری بیان میکوود« :یمول
پ داخت پول و دریا ت اصل آن هم اه با ز خهای به ه به شدّت باال » .کلمه به ه زیو بودین صوورت تد یوف
میشود« :پولی که به صورت موظم و با ز خی مشخّ

ب روی واموی کوه قو ض داده شوده اسوت ،پ داخوت

شده و یا ایو ه به دلیل به تأخی ازداختن بازپ داخت دین پ داخت میشود .»1در هووگهوای لغوت مدتبو
دیگ زی تد یفهای تق یباً مشابهی در تد یف دو واژه یوژوری و ایوت ست بیان شده است.

1

بواب این ،به زظ می رسد در حال حاع در جهان غ ب ،موظوور از واژه یووژوری در بوین یمووم
م دم ،ز خهای به ه ای هستود که بیش از حد متدار وعع میشوزد .خود بهو ه زیو موازاد موطقوی و
متدادلی است که کسی که پول به دیگ ی ق ض (و یا غی ق ض) میدهد ،مست ق دریا ت آن میشوود
و یا آز ه به دلیل به تدویق ا تادن بازپ داخت ب روی وام وعع میشود.
 .2-4معناي اصطالحي ربا در غرب
ارزیابی موابع دست اول دازش اقتصاد که به مفهوم ربا و به ه اشاره ک دهازد ،به خوبی زشان میدهد که
مدوی اصطالحی ربا در غ ب ثابت زبوده و در طول زمان با تغیی ات مهمی مواجه شوده اسوت .در ایون
قسمت با م اجده به هوگ لغات پولی و مالی پالگ یو( 1بوه یوووان مدتب تو ین هووگ تخصصوی در
رشته اقتصاد) به تبیین سی تطوّر مدوی اصطالحی ربا در غ ب پ داخته میشود.

7

______________________________________________________
1. Usury
2. Interest
3. Usury: The action or practice of lending money at unreasonably high rates of interest.
4. Interest: The money paid regularly at a particular rate for the use of money lent, or for delaying the
repayment of a debt.

 .1گفتویاست که ب رسی ادبیات ب زشان میدهد که حساسیّتی که در ضای اسالمی و بین ازدیشمودان مسلمان در تد یوف
لغوی ربا وجود دارد (که در بخش پیشین به آن اشاره شد) ،در ضای گفتمازی غ بی وجود زداشته و مطلب زیوادی در موورد آن
وجود زدارد؛ بل ه در این ضا ،بسیار کم ب روی تداریف تم ک شده و ب اصلی ب کارک دها ق ار گ ته است.
6. The New Palgrave Dictionary of Money and Finance

 .7هوگ لغات پولی و مالی پالگ یو  .)81 (.ص .71
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در دوره غلبه تف ات مدرسی مسی یت ،موظور از ربوا ،هو زوو موازاد یوا زیوادهای بوود کوه
ق ضدهوده در تمامی ق اردادهای مالی یا غی مالی از ق ضدهوده طلب میک د .ب این اسواس ،در ایون
دوره ه زو دریا ت مازاد ربا به حساب میآمد و از موظ متف و ین مدرسوی ممووو بوود .ابتودا ،ایون
ممووییت مخصوص روحازیون و اقشار مذهبی بود ،اما به تدریج توسده پیدا ک د و شوامل یمووم مو دم
شد.

8

در این دوره ،متف ین کلیسا تالشهایی بهموظور توجیه اصل ح مت ربوا ازجوام مویدادزود .در
دوره های اولیه که تف ات مذهبی از جایگاه واالیی در بین یموم م دم ب خوردار بود ،متف ین مسی ی
دلیل اصل ح مت ربا را این طور بیان میک دزد که کتابهای الهی (تورات و ازجیل) در چودین آیه ربوا
را غی مجاز ایالم ک دهازد و این خود بهت ین دلیل ب ای ح مت ربا است .به بیان دیگو  ،ح موت ربوا در
کتابهای الهی به توهایی قازعکووده در زظ گ ته میشد و دیگ زیازی ب ای تبیین ح مت یوا موطوق
ح مت ربا به ل اظ یقلی احساس زمیشد.
در دوره ق ون وسطی بهویژه در سده های ز دیش رزسازس ،با توسده کسبوکار ،به تودریج ایون
پ سش در ذهن یموم م دم ش ل گ ت که در حقیقت ،ح مت ت یم ربا چیست؟ اص اب کلیسوا در
مواجه با این پ سشها احساس خط ک دزد ،بواب این ،مشاهده مویشوود کوه در ایون دوره ،بوه تودریج
استداللهای یقلی در توجیه ح مت ربا توسده مییابد .در زتیجوه ،در ایون دوره ،ب خوی دیودگاههوا از
سوی ازدیشمودان در توجیه موطق ح مت ربا ارائه میشود.

1

به یووان مثال ،زظ یه زازایی پول (که به ارسطو زسبت داده میشود) در این دوره توسط ب خی
از متف ین ارائه شد .ب اساس این زظ یه ،پول ب اساس طبیدت و ماهیت زازا بوده و زمویتووان ازتظوار
هیچ زو بازدهی از آن داشت .در این دیدگاه ،پول زایب مواب کاالهاست و جستجوی سوود در چیو ی
که خصلت زیابت دارد ،مازود این است که در آیوه به دزبال تصوی ی بگ دیم که در آن مود س است.

1

______________________________________________________
1. Scholastic
2. Mclaughlik .(1939). P 121
3. Bohm-Bawerk .(1890). P 61
4. Dempsey .(1935). P 21
5. Baldwin .(1959). P 91
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زظ یه ازتقال مال یت ،مثال دیگ ی از دیدگاههای تبیینکووده موطق ح مت ربوا بووده کوه بو
موعو مال یت تم ک میکود .ب اساس این دیدگاه ،وقتی کاالیی از و دی بوه و د دیگو قو ض داده
می شود ،مال یّت یین کاال از ق ضدهوده به ق ضگی زده موتقل شده و توها ذمّه ق ضگی زده زسبت به
ق ضدهوده مشغول میشود .بواب این ،ه زو ا ایشی که در کاالی مورد ق ض اتفاق ا تد ،در مال یّوت
ق ضگی زده اتفاق ا تاده است ،بواب این ،موطقی و مش و زیست که این اعا ه به ق ضدهوده ب سد.
با این حال ،عدف این توجیهات در اقوا اص اب تجارت بهویوژه عودف کلیسوای مسوی ی در
تمای بین سودهای حالل (که زیاز ه زو تجارتی است) و دالیتهای ربوی ،بای شود توا بوه تودریج
شار ب کلیسا بیشت شده و یقب زشیوی تدریجی در زمیوه اصل ح مت ربا ایجاد شود .بهویوژه پوس از
رزسازس و توسده شدید دالیتهای تجاری و اقتصادی ،شار ب کلیسا ب ای یقبزشیوی از اصل ح مت
ربا بسیار شدید شد .در این دوره اص اب کلیسا ،تالش میک دزد تا با ارائه ازوا حیلههای ش یی بو ای
توجیه ربا ،به زیازهای جدید پاس دهود .مجاز بودن دریا ت ربا با یووان ج یمه ،مجاز بودن دریا ت ربا
از دشموان و ج ایوها ب خی از این توجیهات بودزد.

8

روزد کاهش حوزه مفهومی ربا تا جایی پیش ر ت کوه بوه تودریج ربوا صو اً بوه مووارد خواص
(ز خهای بسیار باال) اختصاص یا ت و ز خهای کم و متدار به ه زامیده و مجواز در زظو گ توه شود.
بواب این ،مدوای اصطالحی یوژوری در غ ب در دوره پیش از رزسازس ،بسیار گست ده بود و در هو زوو
مازادی ب اصل را شامل میشد (چه کم چه زیاد و چه در ق ارداد ق ض و چوه غیو از آن) ،اموا پوس از
رزسازس این دیدگاه تغیی ک د و ص اً ز خ های بسیار باالی به ه ربا زامیده شد (ایون دیودگاه در حوال
حاع زی وجود دارد).

______________________________________________________
1. Bohm-Bawerk .(1890). P 61
2. Fetter .(1914). P 41
 .هماکوون در بسیاری از کشورهای غ بی از جمله ایاالت مت ده آم ی ا ،قووازیوی بوا یوووان قووازین ربوا ()Ususry Laws

وجود دارد که در آن سقف های مشخصی ب ای ز خ به ه پ داختی مشخ شده و دریا ت یا پ داخت ه مقداری بیشت ی از
آن ،ربا به حساب آمده و یملی خال قازون در زظ گ ته میشود (ز خهای پایینت ربا به حساب زمیآید) .در حوال حاعو
در ایالت های مختلف آم ی ا این ز خ متفاوت است؛ به یووان زموزه در آالباما شش ،آالس ا ده و کالیف زیا هفت درصود اسوت
(.)Murizah, et al, 2013, P. 23
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 .7بانكداري بدون ربا در ايران
پیش از ارائه زتیجهگی ی مباح مط ح شده ،مواسب است به صورت کوتاه به باز وداری بودون ربوا در
کشور و جایگاه مفهوم ربا در آن پ داخته شود .به ل اظ تواریخی ،اصولیتو ین ت وول در اصوالح زظوام
باز ی پس از ازقالب اسالمی ،تصویب قازون یملیات باز ی بدون ربا در سال 18

بود .از تاری شو و

اج ای این قازون به بدد ،تمام بازشها و مؤسسات ایتباری دال در بوازار پوول ایو ان بوهل واظ م ویط
دالیت حقوقی ،اسالمی شده و زظام ی پارچه باز داری اسالمی (کوه توا آن زموان بوهزودرت در جهوان
تج به شده بود) در ای ان ب ق ار شد .این قازون که همچوان در حال اج است ،به آن موجو شوده اسوت
که هیچ بازش یا مؤسسه ایتباری غی اسالمی در ایو ان تشو یل زشوود و تموام مؤسسوات در چوارچوب
ش یدت دالیت کوود.
قازون یملیات باز ی بدون ربا که هد اصلیاش حذ یملیات ربوی از زظوام بواز ی اسوت ،از
پوج صل تش یل شده که یبارت اسوت از «اهودا و وظوایف زظوام بواز ی»« ،تجهیو مووابع پوولی»،
«تسهیالت ایطایی باز ی» و «بازش م ک ی ای ان و سیاست پولی».
شاید ی ی از مش الت اصلی در قازون دلی ،یدم تد یف ص یح واژههوای ربوا و بهو ه پویش از
ورود در مواد قازوزی است .بهیقین ،اگ تداریف این واژهها به صورت ص یح و ص یح در قازون ذک شوده
بود ،از بسیاری از سوء ب داشتهای موجود در شواسایی رابطه ربا و به ه باز ی جلوگی ی میک د.
 .6نتيجهگيري و ارائه توصيههاي سياستي
در این پژوهش تالش شد تا به صورت تطبیقی به مفهومشواسی مدازی لغوی و اصطالحی ربا در اسوالم
و غ ب پ داخته شود .یا تههای این پژوهش زشان میدهد که رابطه موطقی مفهوم ربا در اسالم و بهو ه
و یوژوری در غ ب بهاصطالح یموم و خصوص من وجه است .این رابطه در ش ل شماره یش زشان داده
شده است .این ش ل از پوج زاحیه تش یل شده است که در ادامه به توعیح هو یوش از آزهوا پ داختوه
میشود.

______________________________________________________
 .موسویان و میثمی  .) 21(.ص.812 ،
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شكل  .5رابطه منطقي ربا ،بهره و يوژوري

ناحيه ۳
ناحيه ۴

ناحيه ۲

ربا در اسالم

ناحيه ۱

به ه در غ ب

ناحيه ۵

یوژوری در
غب

* زاحیه  :شامل مواردی است که در غ ب به ه به حساب میآیود (مدوامالت سوودده خوارج از
قالب حقوقی ق ض) ،اما در چارچوب اسالمی ربا زیست .بوه یوووان مثوال ،زو خ مداملوههوای لی یوگوی
(اجارهای) با ز خهای پائین و متدار اصطالحا به ه زامیده میشود ،اما در چارچوب اسالمی ربا زبوده و
قابلیت استفاده دارد.
* زاحیه  :8شامل مواردی است که در غ ب به ه به حساب میآید ،در چارچوب اسالمی زیو ربوا
است .به یووان مثال ،اکث سپ ده ها و تسهیالت بازش های متدار و بسیاری از اوراق بهادار و اب ارهوای
مالی مازود اوراق ق عه در غ ب که در قالب حقوقی ق ض با ز خ های متدار و پائین ازجوام مویشوود،
شامل این مورد است.
* زاحیه  :شامل مواردی است که در غ ب به ه یا یوژوری به حساب زمیآید ،اموا در چوارچوب
اسالمی ربا است .به یووان مثال ،ربای مداملی یا ح می را میتوان در این گ وه جای داد.
* زاحیه  :1شامل مواردی است که در غ ب یوژوری به حساب میآید (زو خهوای بهو ه بواال) ،در
چارچوب اسالمی زی ربا است .به یووان مثال ،مداملههای با ز خهوای بهو ه بواال کوه در قالوب حقووقی
ق ض ازجام میشوزد شامل این مورد است.
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* زاحیه  :1شامل مواردی است که در غ ب یوژوری به حساب میآید (ز خهای به ه باال) ،اموا در
چارچوب اسالمی ربا زمیباشد .به یووان مثال ،مداملههای مبتوی بو یقوودی مازوود اجواره یوا و وش
اقساطی با ز خهای بسیار باال.
توصیه سیاستی مستخ ج از این پژوهش آن است که اوالً ،به ه در موارد مهمی با ربا در اسالم
همپوشازی دارد و لذا مواسب است جهت جلوگی ی از سوءب داشت در چارچوب اسالمی و زظام باز ی
کشور ،از کلمه به ه استفاده زشود .بل ه از جایگ ین آن یدوی ز خ سود یا ز خ بازده یقود استفاده
گ دد .ثازیاً ،ت جمه کلمههای یوژوری یا ایوت ست به ربا ت جمههای دقیقی زیست و موج به
سوءب داشت میشود .ربا اصطالحی مشخ

در قه اسالمی است و زباید آن را مدادل یوژوری یا

ایوت ست در ادبیات باز ی متدار دازست .ثالثاً ،مواسب است در ط ح یا الی ه اصالح قازون یملیات
باز ی بدون ربا که در حال حاع در دولت و مجلس در حال پیگی ی است ،بخش مستقلی به تداریف
اختصاص یا ته و در آن تد یف دقیقی از ربا و به ه ارائه شود.
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