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Abstract
One of the most complicated topics in Islamic economics is usury about
which wide studies have been done by researchers of jurisprudence and
Islamic economics. Using a descriptive-analytical method, this research
examines the views and arguments of the jurists about the conditions of
occurrence of transactional usury. The popular opinion of Imamiyyah jurists
have considered two conditions for its occurrence. First, the two goods
traded are of the same kind; second, the two goods should be measurable in
terms of weight. As a result, the popular view does not accept the occurrence
of usury in the Ma'dūdāt. Some have claimed that there is a consensus on
this view. The only opponents of this view are Ibn Junaid, Sheikh Mufīd and
Sallār. The main reasons for no usury in Ma'dūdāt are narrations. Therefore,
the present article analyzes the narrations and believes that the popular view
has two main drawbacks and the narrations should be considered as
observing the Sunni view. According to the views of the late jurists, it is
more probable that the examples mentioned in the narrations are the reason
of the prohibition of usury. Other narrations also deal with confrontation
between scale and weighed and observational affairs. As a result, the
dissenting viewpoint of popular opinion has been strengthened through the
critique and analysis of the arguments of views.
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 .1دانشآموختۀ دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2دانشیار دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3استاد دانشکدۀ الهیات ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
(تاریخ دریافت1398/06/31:؛ تاریخ پذیرش)1399/03/10:

چكیده
از پیچیدهترین مباحث اقتصاد اسالمی رباست که پژوهشگران فقه و اقتصاد اسالمی مطالعات گستردهای دربارۀ آن انجاا
دادهاند .جستار حاضر با روش توصیفی -تحلیلی با بررسی دیدگاه و ادلۀ فقیهان به شرایط تحقق ربای معااملی پرداختاه
است .مشهور فقیهان امامیه در تحقق آن ،دو شرط را معتبر دانستهاند؛ نخست دو کاالیی که معامله میشوند ،همجاس

و

دیگر آنکه مکیل و موزون باشسد ،در نتیجه قائل به جریان ربا در معدودات نیستسد .برخی نیز بر این رأی ادعاای اجماا
کرده و تسها مخالف این دیدگاه ابنجسید ،شیخ مفید و سلّار شمرده شدهاند .عمده دلیل عاد جریاان رباا در معادودات،
روایات هستسد ،ازاینرو پژوهش پیشرو به واکاوی روایات پرداخته و معتقد است دیادگاه مشاهور دو اشاکاس اساسای
دارد و باید روایات را ناظر بر دیدگاه اهل تسسن دانست یا احتماس قویتر ایسکاه باا توجاه باه عباارات فقیهاان متقاد ،
مصادیق ذکرشده در روایات ،حکمت تحریم ربا و دیگر قرائن ،روایات در مقا مقابلۀ مکیل و موزون با امور مشااهدی
باشسد ،در نتیجه دیدگاه مخالف مشهور از خالس نقد و تحلیل ادلۀ اقواس تقویت شده است.

واژگان كلیدی
ربای معاملی ،ربای قرضی ،مکیل ،موزون ،معدودات.

* نویسسده مسئوس:

Email: ghabooli@um.ac.ir
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 .1مقدمه
ممسوعیت ربا از شاخصترین تفاوتهای بین اقتصاد اسالمی با سایر اقتصادهاست .در عین
حاس از پیچیدهترین مباحث و دارای ابعاد گوناگونی است .حرمت ربا با توجه به ادلۀ ماتقن
قرآنی و روایی و اجما فقیهان مورد اتفاق مسلمانان است و تردیادی در حکام آن وجاود
ندارد و برخی ،حرمت آن را از ضروریات دین دانستهاند (عالمه حلای1414 ،ق ،ج10 :10؛
همو1419 ،ق ،ج .)537 :2بحث از مدرک ایان حکام ،ماهیات رباا ،جایگااه آن در عصار
تشریع ،کیفیت تحریم آن بهطور مبسوط در کتاا هاای فقهای و تفسایری انجاا گرفتاه و
دیدگاههای متعددی در این بااره مطارش شاده اسات (ر.ک :شایرزاد ،محمدحسان1393 ،؛
شیرزاد محمدحسین1393 ،؛ موسویان133 -163 :1386 ،؛ سبحانی تبریزی)9 -20 :1397 ،
و مسئلۀ پژوهش حاضر نیست .جستار پیش رو بهدنباس پاسخگویی ایان پرساش اسات باا
توجه به حکمت حرمت ربا و مصالحی که شار بیان کارده ،باه اه دلیال رباای معااملی
انحصار به مکیل و موزون پیدا کرده و ه تفاوتی بین مکیل و موزون با معدودات دارد کاه
از حیث حکم متفاوت است؟ ازاینرو ابتدا بهاجماس به دو نو ربای قرضی و معاملی اشاره
شده و در ادامه بهطور مبسوط شارایط تحقاق رباای معااملی و ادلاۀ عاد جریاان رباا در
معدودات و مخالفان ذکر خواهد شد.
مقاالت و نگاشتههای مختلفی زوایای گوناگون بحاث را ماورد مداقاه قارار دادهاناد و
مباحث مبسوطی در تعریف ربا ،شرایط تحقق ربا ،وضعیت حقوقی ربا و صاحت و بطاالن
آن ،اختصاص آن به بیاع یاا عمومیات آن در ساایر عقاود معاوضای انجاا دادهاناد (ر.ک:
ابوالحسیسی1386 ،؛ قانع1395 ،؛ نیشابوری1384 ،؛ هادوی ،بیتا) ،اما همۀ آنها همساو و در
تقویت دیدگاه مشهور فقیهان است ،اما نگاشتۀ حاضار ادلاۀ مشاهور را ناتماا مایداناد و
دیدگاه خالف مشهور تقویت شده است.
 .2انواع ربا
با توجه به سؤاس پژوهش ،تقسیمی که از ربا مدنظر است ،دو قسام رباای قرضای و رباای
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معاملی است که این تقسیم به لحاظ ماهیت قرارداد است که به دو نو تقسیم شده است و
در ادامه فقط اشارتی بدان میرود.
 .2.1ربای قرضی

شایعترین ربا در جوامع و در طوس اعصار گذشته و حاس ربای قرضی است ،به این صورت
که قرضگیرنده برای رفع حاجت یا امور روزمره یا سرمایهگذاری قرض میگیرد و متعهاد
به بازگرداندن وجه بههمراه زیادت به قرضدهسده است (موسویان .)148 :1386 ،در تبیاین
این ربا اما صادق( ) فرموده است :زیادت دو شکل است؛ زیادت حالس و زیاادت حارا .
حالس آن است که فرد به مقترض ،قرض دهد با این امید کاه موقاع بازگردانادن بیشاتر از
آنچه به او داده بازگرداند ،بدون ایسکه بین آنها شرطی باشد که در این صورت اگر مقتارض
به مقرض بیشتر داد مباش است ،اما در پیشگاه خداوند ثوابی برای قارض او نیسات و ایان
همان سخن خداوند است که گوید« :فَال یرْبُوا عِسْدَ اللَّهِ» (رو  ،)39 :اما زیادت حارا آنکاه
مقرض ،قرض دهد و شرط کسد که مقترض بیش از مقداری که قرض کرده بدو بازگرداناد
که این ربای حرا است( 1قمی1404 ،ق ،ج .)159 :2فقهای امامیه هم در صورت شارط در
زیادت حکم به حرمت داده و برخی هم مدعی اجما هساتسد (صااحج جاواهر1404 ،ق،
ج .)5 :25در مورد نو زیاده هم روایات متعددی وارد شده که اشتراط هر نو زیاادهای از
جس

ماس قرض شده یا غیر آن حتی زیادی حکمی حرا است .از عبارات فقیهان هم فقط

به ذکر سخن اما خمیسی بسسده میشود که فرماوده اسات« :شارط زیااده در قارض جاایز
نیست و فرقی نمیکسد که این زیاده عیسی باشد مانسد ده درهم باه دوازده درهام یاا کااری
باشد مانسد دوختن لباس برای مقرض یا استفاده از مسفعتی باشد مانسد استفاده از عین رهسی
حدُ ُهمَا رِبًا حَلَالٌ وَ الْآخَرُ حَرَامٌ فَأَمَّا الْحَلَالُ فَهُو َ أَنْ یقْورِ َ
« .1حَفْصِ بْنِ غِیاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :الرِّبَا رِبَاءَانِ َأ َ
الرَّجُلُ قَرْضاً طَمَعاً أَنْ یزِیدَهُ وَ یعَ ِّضَهُ بِأَکثَرَ ِممَّا أَخَذَهُ بِلَا شَرْطٍ بَینَهُمَا فَإِنْ أَعْطَاهُ أَکثَرَ ِممَّا أَخَذَهُ بِلَوا شَورْطٍ بَینَهُمَوا فَهُو َ
مُبَاحٌ لَهُ وَ لَیسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ ثَ َابٌ فِیمَا أَقْرَضَهُ وَ هُ َ قَ ْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَال یرْبُ ا عِنْدَ اللَّهِ وَ َأمَّا الرِّبَا الْحَرَامُ فَهُ َ الرَّجُلُ یقْرِ ُ
قَرْضاً وَ یشْتَرِطُ أَنْ یرُدَّ أَکثَرَ ِممَّا أَخَذَهُ فَهَذَا هُ َ الْحَرَامُ».
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که نزد قرضدهسده است یا صفتی باشد مثل ایسکه درهمهای شکسته را قرض دهد و شرط
کسد که درهمهای سالم بگیرد» (خمیسی ،بیتا ،ج.)653 :1
 .2.2ربای معاملی

درصورتیکه دو کاالی همجس  ،غیرمساوی با همدیگر معامله شوند ،رباای معااملی اسات
که این شکل از ربا با توجه به نو مبادالت در گذشته که بهصورت کاال به کاال بوده ،رواج
بیشتری داشته و از این نظر مباحث عمدهای از کتج فقها بدان اختصاص یافته است (ر.ک:
موسویان.)149 :1388 ،
 .3شرایط تحقق ربای معاملی
فقیهان برای تحقق ربای معاملی ،شرایطی را ذکر کردهاند:
 .3.1همجنس بودن عوضین

اولین شرطی که برای تحقق ربا در کتا های فقیهان ذکر شده است ،همجس
جس

بودن اسات.

دارای معانی لغوی ،اصطالحی و عرفی است؛ در لغت به معسای قسامی از هار یاز

مثل انسان ،حیوان ،پرندگان و  ...است و جمع آن «اجسااس» اسات (ازهاری ،بایتاا ،ج:10
312؛ ابنمسظور ،بیتا ،ج43 :6؛ زبیدی1414 ،ق ،ج )231 :8و اعم از نو است ،مثالً حیوان
جس

و انسان نو است (فیومی ،بیتا ،ج .)211 :2این معسا مجمل است یاا دایارۀ وسایعی

دارد .در اصطالش مسطقی هم یکی از کلیات خم

و قسیم نو و فصل است و باه معساای

ذاتی مشترک میان انوا گوناگون است ،مثل حیوان که جس

فرس ،بقر ،انسان و  ...اسات،

درحالیکه از نظر عرف عا  ،انسان قسیم حیوان است نه قسم آن .آنچاه مادنظر فقیهاان در
ایسجاست ،وحدت جس
شامل گسد مرغو

عرفی است و ایسکه عسوان بر آنها صادق باشاد ،مانساد گساد کاه

و نامرغو

میشود یا انگور یا خرما کاه اناوا مختلاف آن باا ایسکاه

ویژگیها و صفات مختلفی دارند ،عسوان بر آنها صادق است( .سبحانی.)28 :1397 ،
این شرط برگرفته از روایات است ،ازاینرو دالیل فقیهان برای اخذ این قید در شارایط
تحقق ربا ذکر خواهد شد.
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 .3.1.1دلیل اول :اجماع
نخستین دلیلی که میتوان برای این شرط برشمرد ،اجما نقلشاده در برخای کتاا هاای
فقهی مانسد غنیة ،سرائر و مختلف است (ابنزهره1417 ،ق224 :؛ ابنادری 1410 ،ق254 :؛
عالمه حلی1413 ،ق ،ج ،)83 :5اما نتوان ساین اجمااعی را دلیال مساتقل شامرد ،راکاه
اجما مدرکی و مستسد به نصوصی است که ذکر خواهد شد.
 .3.1.2دلیل دوم :روایات
همانطورکه ذکر شد شرط همجس

بودن عوضین برای تحقاق رباای معااملی برگرفتاه از
تکیه دارند و باهصاورت حصار

روایات است که برخی روایات روی مصادیق اتحاد جس

بیان کرده «ال یجوز إلّا مثالِ بمثل» ،برخی هم با تعابیری مانسد «إذا اختلف الشیئان فاال با س
به» ذکر شدهاند که در ادامه ذکر خواهسد شد.
 .3.1.2.1روایت نخست
عمربن یزید از اما صادق( ) از حکم سود گرفتن از مضطر میپرسد که مرد مرد گماان
میکسسد حرا و در حکم رباست ،که آن حضرت در جوا
ه غسی دیدهای که خرید کسد مگر به ضرورت؟ سپ

گوید :آیا کسی را اه فقیار و

آن حضرت گویاد :خداوناد بیاع را

حالس و ربا را حرا کرده است ،خرید و فروش کن و سود بگیر ولای رباا نگیار .در اداماه
عمر از آن حضرت میپرسد که ربا کدا است؟ که آن حضرت در جوا

گوید :مبادلاه دو

برابر درهم در مقابل یک برابر و مبادلۀ گسد به این صورت( 1ابنبابویه1413 ،ق ،ج278 :3؛
278؛ طوساای1407 ،ق ،ج18 :7؛ همااو ،1390 ،ج .)172 :3سااسد روایاات صااحی اساات
(مجلسی1406 ،ق ،ج278 :7؛ ر.ک :طوسای 339 :1373 ،و 438؛ شوشاتری1410 ،ق ،ج:8
« .1مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیمَانَ عَنْ عَلِی بْنِ أَی بَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ بَیاعِ السَّابِرِی قَالَ :قُلْو ُ لِوأَبِی
عَبْدِ اللَّهِ(ع) جُعِلْ ُ فِدَاک إِنَّ النَّاسَ یزْعُمُ نَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُ َ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَی َ أَحَوداً اشْوتَرَی
غَنِیاً أَوْ فَقِیراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ یا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِ قُلْ ُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ
مِثْلَینِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ».
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234؛ نمااازی شاااهرودی1414 ،ق ،ج31 :5؛ اردبیلاای1403 ،ق ،ج63 :2؛ خااویی1413 ،ق،
ج .)327 :16داللت آن هم به این شکل است که عباارت «دَرَاهِامُ بدادَرَاهِمَ مِثْلَایند بدمِثْال وَ
حِسْطَۀٌ بدحِسْطَۀ مِثْلَیند بدمِثْل» به کار رفتاه اسات و داللات مطاابقی و مسطاوق آن بار شارطیت
همجس

بودن برای تحقق ربای معاملی داللت دارد.

 .3.1.2.2روایت دوم
مسصوربن حاز از اما صادق( ) دربارۀ معامله یک تخم مرغ با دو تخم مرغ سؤاس میکسد
و آن حضرت میفرماید :اشکاس ندارد ،سپ

از مبادلۀ یک لباس به دو لباس مایپرساد،

بعد از مبادلۀ یک اسج با دو اسج میپرسد که در همۀ ماوارد آن حضارت «نفای با س»
میکسد ،سپ

به صورت کلی بیان میکسد :هر جسسی کاه باه صاورت پیماناه ای و وزنای

معامله شود ،معاملۀ دو به یک آن شایسته نیست ،درصورتیکه از یک جس

باشسد ،ولای

هر گاه پیمانه ای و وزن کردنی نباشد ،معامله دو برابر آن با یاک برابارش اشاکاس نادارد

1

(طوسی1407 ،ق ،ج19 :7؛ همو ،1390 ،ج .) 101 :3نحوۀ داللت این روایت به این شکل
است که در آن تعبیر «إدذَا کانَ مِنْ جدسْ

وَاحِدٍ» به کار رفته و جواز را مشروط به همجس

بودن دانسته است.
اما از لحاظ سسد ،در کافی بهصورت مضمره حدیث نقل شده است کاه فقیهاان اضامار
ایشان را مخل اعتبار سسد نمیدانسد ،راکه وی از فقیهان راویان و بزرگان محادثان اسات،
احتماس اضمار از غیر معصو از ایشاان وجاود نادارد (ر.ک :عالماه حلای1402 ،ق167 ،؛
تفرشی ،1377 ،ج419 :4؛ شوشتری1410 ،ق ،ج.)248 :10
در وثاقت دیگر راویان این حدیث هم فقط در مورد ابنرباط ساخن اسات کاه ایشاان
مشترک بین حسن ،عبداهلل ،اسحاق و یون

است که همگی برادر و از یاران اما صادق( )

« .1عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکانَ عَنْ مَنْصُ رِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیضَةِ بِالْبَیضَتَین» ِ/قَالَ لَوا
بَأْسَ بِهِ وَ الثَّ ْبِ بِالثَّ ْبَینِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَینِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کلُّ شَیءٍ یکالُ أَوْ ی زَنُ فَلَوا یصْولُحُ
مِثْلَینِ بِمِثْلٍ إِذَا کانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کانَ لَا یکالُ وَ لَا ی زَنُ فَلَیسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِ َاحِدٍ».
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هستسد (حر عاملی1409 ،ق ،ج531 :30؛ نمازی شااهرودی1414 ،ق ،ج  )393 :8و ظااهراً
سسد حدیث صحی است (خویی1413 ،ق ،ج .)192 :23
 .3.1.2.3روایت سوم
محمد بن مسلم از اما باقر( ) از مبادلۀ گسد ساده با گساد باوداده پرساش مایکساد و آن
حضرت در جوا

بیان میکسد درصورتیکه از نظر وزن برابر باشسد ،ماانعی نادارد .محماد

بن مسلم گوید :گسد عادی نان بیشتری میدهد که آن حضرت در پاساخ گویاد :مگار آرد
کردن و نان پختن آن هزیسه ندارد؟ محمد بن مسلم گوید :بلای .اماا ( ) گویاد :اگار کااال
متسو باشد ،مبادلۀ یک برابر ،با دوبرابر ،به صورت دست به دست ،ماانعی نادارد( 1طوسای،
1407ق ،ج .)95 :7حدیث از لحااظ ساسد صاحی اسات (مجلسای1404 ،ق ،ج197 :19؛
بحرانی1405 ،ق ،ج236 :19؛ صاحج جاواهر1404 ،ق ،ج )249 :23و داللات آن باه ایان
صورت است که عبارت «إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ» از طریق مفهاو شارط،
بر شرطیت اتحاد جس

در تحقق ربای معاملی داللت دارد.

 .3.1.2.4روایت چهارم
سماعۀبن مهران از اما باقر( ) از مبادلۀ گسد و خرما و مویز سؤاس میکسد که آن حضارت
در جوا

گوید :هریک را با همجس

خود نمیشود دو به یک یا بیشتر مبادلاه کارد ،مگار

ایسکه یکی از ایسها را با دیگری (مثالً یک من گسد با دو من خرما و به عک ) مبادله کسای
که در این صورت اشکالی ندارد دو به یک یاا زیاادتر از ایان مبادلاه نماایی( 2ابانبابویاه،
1413ق ،ج.)282 :3
« .1عَنْ صَفْ َانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ :قُلْ ُ لَهُ مَا تَقُ لُ فِی الْبُرِّ بِالسَّ ِیقِ قَالَ ِم ْثلًا
بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْ ُ لَهُ إِنَّهُ یک نُ لَهُ رَیعٌ أَوْ یک نُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ لَیسَ لَهُ مَئُ نَةٌ قُلْ ُ بَلَی فَقَالَ َهذَا ِبذَا قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ
الشَّیئَانِ َفلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَینِ بِمِثْلٍ یداً بِیدٍ».
« .2سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ لَا یصْلُحُ شَیءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِ َاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَ ْعٍ ِإلَی نَو ْعٍ آخَورَ
فَإِذَا صَرَفْتَهُ َفلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِ َاحِدٍ وَ أَکثَرَ مِنْ ذَلِک».
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در این روایت هم حرمت معاملۀ ربوی مساوط باه اتحااد دو ناو شاده و در صاورت
اختالف در جس  ،حرمت هم مرتفع شده است .اما از لحاظ ساسد مضامره اسات کاه بااز
فقیهان بیان کردهاند اضمار سماعۀ بهسبج ایسکه از غیر معصو نقل نمیکسد ،به اعتبار ساسد
خللی وارد نمیکسد (سیفی1430 ،ق.)187 :
 .4مكیل و موزون بودن عوضین
برای سسجش کاالها در معامالت و مبادالت ابزار متسوعی وجود دارد ،که برخای از آنهاا باا
وزن سسجیده میشوند ،برخی معدودند و با عدد شمارش مایشاوند ،برخای باا متار ،ذر ،
مشاهده و  . ...پ

برای فروش کاالیی بستگی باه ناو آن میازان خاصای وجاود دارد .در

کتا های فقهی دومین شرطی که برای تحقق ربای معاملی ذکر شده است ،مکیل و موزون
بودن کاالست .قیدی که مسئلۀ جستار حاضر است که را مکیل و موزون باودن باهعساوان
شرط تحقق ربا ذکر شده است ،ازاینرو دیدگاه فقیهان و ادلۀ آنها در مورد این قید تحلیال
و بررسی میشود.
 .4.1دیدگاهها

مشهور فقیهان امامیه بر این باورند که ربا در معدودات جریان ندارد .شایخ صادوق در المقنوع
(ابنبابویه1415 ،ق ،)374 :شیخ طوسی در النهایة (طوسی1400 ،ق ،)379 :المبس ط (طوسای،
 ،1387ج )88 :2و الخالف (طوسی1407 ،ق ،ج )50 :3همسو با این دیدگاه هساتسد .صااحج
ال سیلة (ابنحمزه1408 ،ق )254 :و غنیة النزوع (ابنزهاره1407 ،ق )224 :هام ساین رأیای
دارند .در سرائر ادعای نفی خالف شده است (ابنادری 1410 ،ق ،ج ،)257 :2دیدگاه محقاق
حلی در شرایع السالم (محقق حلی1408 ،ق ،ج ،)39 :2دیدگاه محقق حلی در شرایع (محقاق
حلی1408 ،ق ،ج )39 :2همان است .در مختصر النافع جزء یکی از تارددات محقاق اسات و
قوس اشبه را انتفاء ثبوت ربا دانساته اسات (محقاق حلای1418 ،ق ،ج ،)127 :1عالماه حلای
ادعای اجما کرده و متعرض دیدگاه فقیهان متقد شده و بر این عقیده است شیخ طوسی در
خالف ،مبس ط و نهایه این دیدگاه را دارد و دیادگاه ابان ابای عقیال ،صادوقین (ابانبابویاه،
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1415ق ،)374 :ابنبرّاج (ابنبراج1406 ،ق ،ج )362 :1و ابانادریا

(ابانادریا 1410 ،ق،

ج )253 :2نیز همین است (عالمه حلی1413 ،ق ،ج ،)83 :5دیدگاه ایشاان در توذکرة (عالماه
حلی1414 ،ق ،ج )143 :10و تحریر االحکام (عالمه حلی1420 ،ق ،ج )307 :2هم اختصاص
ربا به مکیل و موزون است .دیدگاه فقیهان دیگر در کتا های زیر هم اختصاص ربا در مکیل
و موزون است؛ لمعه (شاهید اوس1410 ،ق ،)117 :المقتصور (ابانفهاد حلای1410 ،ق،)177 :
التنقیح الرائع (فاضل مقداد1404 ،ق ،ج ،)91 :2جوامع المقاصود (محقاق کرکای1414 ،ق ،ج:4
 ،)269حاشیة اإلرشاد (شهید ثانی1414 ،ق ،ج ،)121 :2مسوالک (شاهید ثاانی1413 ،ق ،ج:3
 ،)323الروضة (شهید ثانی1412 ،ق ،ج ،)320 :1مجمع الفائودة (اردبیلای1403 ،ق ،ج،)465 :8
کفایة األحکام (سبزواری1423 ،ق ،ج ،)499 :1مفاتیح الشورایع (فای

کاشاانی1401 ،ق ،ج:3

 )63و ظاهر عبارات شهید اوس در غایوة الموراد (شاهید اوس1414 ،ق ،ج )121 :2هام هماین
دیدگاه است ،اما در دروس کراهت را اشهر القولین دانسته که نشان میدهاد دیادگاه حرمات
هم مشهور بوده است (شهید اوس1417 ،ق ،ج.)295 :3
در مقابل دیدگاه مشهور ،شیخ مفید بر این عقیاده اسات حکام معادودات بساان مکیال و
موزون است (مفید1413 ،ق .)605 :سالر هم هامرأی ایشاان اسات (ساالر دیلمای1404 ،ق:
 .)179از متقدمان هم فقط ابنجسید همسو با این دیدگاه است (عالمه حلی1413 ،ق ،ج. )89 :5
عمده دالیل فقیهان در این باره روایاتی است که نقل شده است ،ازاینرو بررسای ایان
روایات و دیدگاه فقیهان ضروری است.
 .4.1.1ادلۀ دیدگاه مشهور
برای دیدگاه مشهور میتوان دو دسته روایات برشمرد:
دستۀ نخست :اطالق روایاتی که بر اختصاص ربا در مکیل و موزون داللت دارند.
روایت نخست :صحیحه زراره است که به طرق مختلف از اما صاادق( ) نقال شاده
است که «لَا یک نُ الرِّبَا إِلَّوا فِیمَوا یکوالُ أَوْ یو زَنُ» (کلیسای1407 ،ق ،ج146 :5؛ ابان بابویاه،
1413ق ،ج275 :3؛ طوسی1407 ،ق ،ج17 :7؛ همو ،1390 ،ج.)101 :3
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در این روایت استثسایی که ذکر شده ،به مفهو حصر ربا را در مکیال و ماوزون جااری
دانسته است.
روایت دوم :صحیحه حلبی از اما صادق( ) است که فرمودند« :لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ
مَا لَمْ یکنْ کیلًا وَ لَا وَزْناً» (ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)282 :3
طبق این روایت اما ( ) بیان کرده که در معاوضاۀ متاا اگار مکیال و ماوزون نباشاد،
اشکالی به کم و زیاد آن نیست و مفهو روایت ایان اسات کاه اگار کیال و وزنای باشاد،
معاوضۀ آنها جایز نباشد.
روایت سوم :روایتی است از مسصور بن حاز که بیان کرده اسات« :سَوأَلْتُهُ عَونِ الشَّواةِ
بِالشَّاتَینِ وَ الْبَیضَةِ بِالْبَیضَتَینِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یکنْ کیلًا أَوْ وَزْناً» (کلیسی1407 ،ق ،ج.)118 :7
گذشت که روایت مسصوربن حاز از لحاظ سسدی معتبر است ،داللات آن هام باه ایان
صورت است که از اما صادق( ) در مورد مبادلۀ یک گوسفسد با دو گوسفسد ،یک تخممرغ
با دو تخممرغ سؤاس میکسد و آن حضرت هم در جوا

بیان کرده است اگر کاال ،با پیماناه

و ترازو مبادله نشود ،مانعی ندارد که «نفی ب س» آن حضرت تا زمانی است که کیل و وزنی
نباشد و مفهو آن ،عد جواز در مکیل و موزون است.
روایت چهارم :در روایت دیگری مسصور بن حاز از اما صادق( ) نقل کارده درباارۀ
مبادلۀ یک تخممرغ با دو تخممرغ سؤاس کرده کاه آن حضارت در جاوا

گویاد :اشاکالی

ندارد .سپ

از معاملۀ یک لباس به دو لباس سؤاس میکسد که باز آن حضرت گوید :اشکالی

ندارد ،سپ

را

میدهد و سپ

از معاوضۀ یک اسج با دو اسج سؤاس میکسد که باز اما ( ) همان جاوا
میفرماید :هر یزی که کیل یاا وزن شاود درصاورتیکاه از یاک جاس

باشسد ،معاملۀ دو به یک آن سزاوار نیست ،ولی اگر مکیل و موزون نباشاسد ،معاملاه دو باه
یک بدو اشکاس است( 1طوسی1407 ،ق ،ج119 :7؛ همو ،1390 ،ج.)101 :3
« .1عَنْ مَنْصُ رِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیضَةِ بِالْبَیضَتَینِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّ ْبِ بِوالثَّ ْبَینِ قَوالَ لَوا
بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَینِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کلُّ شَیءٍ یکالُ أَوْ ی زَنُ َفلَا یصْلُحُ مِثْلَینِ بِمِثْولٍ إِذَا کوانَ مِونْ جِونْسٍ
وَاحِدٍ فَإِذَا کانَ لَا یکالُ وَ لَا ی زَنُ فَلَیسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِ َاحِدٍ».
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در این روایت هم بهطور کلی بیان کرده است« :کلُّ شَیءٍ یکاسُ أَوْ یوزَنُ فَلَا یصْلُ ُ مِثْلَیند
بدمِثْل» که مسطوق روایت داللت بر این دارد که هر آنچه مکیل و موزون باشاد نتاوان دو باه
یک معامله کرد در نتیجه ربا در آن جاری است.
روایت پنجم :روایت دیگاری باا مضامون روایات قبلای از داود بان حصاین از اماا
صادق( ) نقل شده است که بیان کرده است« :سَأَلَ أَبَا عَبْودِ اللَّوهِ(ع) عَونِ الشَّواةِ بِالشَّواتَینِ وَ
الْبَیضَةِ بِالْبَیضَتَینِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یکنْ مَکیلًا أَوْ مَ ْزُونا» (ابنبابویه1413 ،ق ،ج .)281 :3طبق
این روایت از آن حضرت پرسیده میشود که آیا میتوان گوسفسدی را با دو گوسفسد یا یک
تخممرغ را با دو تخممرغ مبادله کرد ،آن حضرت در جاوا

بیاان کارده اگار مکیال و یاا

موزون نباشسد ،اشکالی ندارد.
سسد روایت صحی اسات (ر.ک :شوشاتری1410 ،ق ،ج237 :4؛ خاویی1413 ،ق ،ج:8
 )103و از طریق مفهو شرط هم داللت دارد تفاضل در صورتی جایز است که کاال مکیال
و موزون نباشد.
روایت ششم :علی بن ابراهیم از اساتید خود نقل کرده که در معاملۀ طال با طال و نقاره باا
نقره باید وزن آنها یکسان باشد و یکی بیشتر از دیگری نباشد ،در ادامه روایات گفتاه اسات :و
کاالهای شمردنی که بدون پیمانه و وزن معامله میشوند ،اشکاس ندارد که دو به یک بهصاورت

نقد معامله شوند (کلیسی1404 ،ق ،ج ،)192 :5اما این روایت اشکاس دارد و صااحج مراة العق ل
بیان کرده این فتوای خود علی بن ابراهیم یا برخی اساتید وی است که از روایات برداشت کرده
و این عمل از امثاس ایشان عجیج است (مجلسی1404 ،ق ،ج.)203 :19
دستۀ دوم :روایات معتبری که بر جواز بیع متفاضالن در موارد خاص غیار از مکیال و
موزون داللت دارند.
روایت اول :روایت مسصور بن حاز و داود بن حصین که ذکر شد ،باهصاراحت بیاان
کرده بود که بیع گوسفسد با دو گوسفسد یا یک تخممرغ باا دو تخاممارغ اگار مکیال و یاا
موزون نباشسد ،اشکالی ندارد.
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روایت دوم :صحیحه زراره و محمد بن مسلم از اما باقر( ) است که میفرمایساد« :لَوا
بَأْسَ بِالثَّ ْبِ بِالثَّ ْبَینِ» .در روایت محمد بن مسلم عبارت «إِذَا وَصَفْ َ الطُّو لَ فِیوهِ وَ الْعَورْ َ»
(طوسی1407 ،ق ،ج )119 :7بدان اضافه شده است.
روایت سوم :روایت صحیحۀ دیگری از زراره نقل شده است که اما باقر( ) فرمودناد:
«الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَینِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَینِ یداً بِیدٍ لَیسَ بِهِ بَأْس» (کلیسای1404 ،ق ،ج .)190 :5در ایان
روایت آن حضرت فرموده مبادلۀ یک شتر با دو شتر ،مبادلۀ یک هارپا با دو هارپا مانعی
ندارد ،درصورتیکه بهصورت نقد مبادله شوند اشکالی ندارد ،مسطوق روایت جاواز زیاادت
در موارد مذکور است.
در الفقیه هم این روایت با تفصیل بیشتری نقل شده اسات ،باه ایان صاورت کاه زراره
گوید :اما باقر علیه السال فرمود :یک شتر با دو شتر و یک هارپا با دو هارپا مبادلاه اش
درصورتیکه هر دو نقد باشسد اشکالی ندارد و نیز فرمود :اشکالی ندارد یک دست جامه باا
دو دست از آن نقد به نقد و نقد به نسیه مبادله شود البته درصورتیکه جاس

نسایه کاه دو

دست است مشخصاتش را کامالً بگویی( 1ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)279 :3
روایت چهارم :صحیحه عبدالرحمن (بحرانی1405 ،ق ،ج228 :19؛ حاائری1418 ،ق ،ج:8
 )426از اما صادق( ) است که از آن حضرت میپرسد مبادلۀ یک برده باا دو بارده ،و مبادلاۀ
یک برده با یک برده به اضافۀ سد درهم ،ه صورت دارد؟ آن حضرت در جوا

میفرمایاد:

مبادلۀ جانداران از هر نوعی که باشد ،بهطور نابرابر مانعی ندارد ،درصورتیکه دست به دست رد
و بدس شوند( 2کلیسی1404 ،ق ،ج .)191 :5داللت حدیث روشن است که به صورت عاا بیاان
کرده است هر حیوانی را میتوان دو به یک معامله کرد ،بهشرط ایسکه معامله نقد انجا گیرد.
« .1عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَینِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَینِ یداً بِیدٍ لَیسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّ ْبِ بِالثَّ ْبَینِ
یداً بِیدٍ وَ نَسِیئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.».
« .2مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ(ع) -عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَینِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَی َانِ کلِّهِ یداً بِیدٍ».
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روایت پنجم :سماعه گوید :از اما صادق( ) پرسید حیاوان را دو باه یاک مایتاوان
مبادله کرد؟ فرمود :اگر حیوانی که قیمت قرار میگیرد سسش را معین کسی اشکالی ندارد (و
مطابق برخی از نسخهها که «سمّیت الثّمن» ضبط کرده ،هر گاه قیمت را معین کسی اشاکالی
ندارد)( 1ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)280 :3
فقیهان و رجالیان حدیث را موثق دانساتهاناد (مجلسای1406 ،ق ،ج153 :11؛ بحرانای،
1405ق ،ج252 :19؛ صاحج جواهر1404 ،ق ،ج359 :23؛ روحاانی1412 ،ق ،ج،)111 :18
مسطوق حدیث هم بر جواز زیادت در مبادلۀ حیوان داللت دارد.
 .5تحلیل و بررسی دیدگاه مشهور
برای روشن شدن داللت روایاتی که مستسد مشهور فقیهان امامیه است ،ضرورت دارد ابتادا
نگاهی به دیدگاه فقهای عامه شود تا فهم دقیقتری از آنها حاصل شود.
عالمه حلی در این زمیسه نگاشته است :مسلمانان در ثبوت رباا در اشایای ساته اجماا
دارند و دلیل آن را روایتی از پیامبر(ص) میداند با این مضمون که آن حضارت تفااوت در
مقدار دو کاالی مورد معامله را در شش یز حرا کرد :طال ،نقره ،گسد  ،جو ،خرما ،نماک
و کشمش و آن حضرت فرمودند :مگر هماندازه با هماندازه که دست به دست معامله شود.
هر ک

افزوده بدهد یا بگیرد قطعاً ربا داده است( 2ترمذی ،1395 ،ج )533 :2و در غیر این

شش مورد بین فقهای عامه اختالف است (عالمه حلی1414 ،ق ،ج.)135 -136 :10
فقیهان عامه با تمسک به قیاس مواردی را ملحاق باه ایان روایات کارده و ماواردی را
خارج کردهاند و زیادت در آنها را بدون اشکاس دانساتهاناد ،باه ایان صاورت کاه حسابلاه
« .1سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ بَیعِ الْحَی َانِ اثْنَینِ بِ َاحِدٍ -فَقَالَ إِذَا سَمَّی َ السِّنَّ َفلَا بَأْس ،فی بعض النسخ «سمی
الثمن».
« .2عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِ ِ ،عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ قَالَ« :الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وَالفِضَّةُ بِالفِضَّوةِ مِثْلًوا بِمِثْولٍ،
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وَالبُرُّ بِالبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وَالشَّعِیرُ بِالشَّعِیرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ،فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ فَقَودْ
أَرْبَی».
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معتقدند علت در تحریم زیادت ،کیل و وزن است و هر آنچه بهصورت کیل و وزن معاملاه
شود ،ربا در آن جریان دارد و تفاوتی بین کم و زیاد ندارد .مثالً بیع یک داناۀ خرماا باه دو
دانۀ خرما جایز نیست ،همچسین تفاوتی بین کاالی خوردنی و غیرخوردنی نیست ،اما آنچاه
مکیل و موزون نباشد مانسد معدودات در آنها ربا جریان ندارد (جزیری1419 ،ق ،ج304 :2
) .حسفیه هم دیدگاهی شبیه حسابله ذکار کاردهاناد ،باا ایان تفااوت کاه در جریاان رباا در
خوردنیها معتقدند در صورتی ربا تحقق پیدا میکسد کاه نصاف صاا یاا بیشاتر باشاد و
درصورتیکه کمتر باشد ،زیادت در آن جایز است و در مورد کاالهای وزنای هام ماواردی
مانسد مبادلۀ یک سیج به دو سیج را درصورتیکه معین باشاسد جاایز دانساتهاناد ،تفاصایل
دیگری هم نقل کردهاند (ر.ک :جزیری1419 ،ق ،ج.)305 :2
شافعیه اشیای مذکور در حدیث را دو قسم کردهاند؛ یک قسم «نقد» که شامل طال ،نقره
و خوردنی است  -که آن هم مراد مواردی است که اغلج طعا انساان قارار گیارد -و هار
آنچه که مالک «نقدیت»  -بهعسوان ثمن قرار گرفتن -و «طعا » در آن وجاود داشاته باشاد،
ربا در آن جاری میشود و در مورد «نقود» تفاوتی بین سکۀ مضرو

و غیر آن نگذاشتهاند.

در مورد «مطعو » در حدیث هم معتقدند سه گونه است؛ برخی بساان گساد و جاو بارای
«قوت» است که هر خوردنی که سین ویژگی داشته باشد ،بدان ملحق میشود .گونۀ دیگار
مانسد خرما ،میوه هستسد و موارد سیسی مثل کشمش و انجیر نیز بدان ملحق میشوند .قسام
سو برای اصالش غذا و بدن است که در حدیث نمک ذکر شده است که دیگر ادویهها هم
بدان ملحق میشوند ،در نتیجه علت قیاس را «طعا » و «نقدیت» دانسته و مواردی که سین
مالکی در آن باشد ،بدان ملحق کردهاند و مواردی کاه ساین مالکای نداشاته باشاسد ،ماثالً
خوردنیهایی که مختص حیوانات است ،از داخال روایات خاارج و در نتیجاه رباا در آن
جریان ندارد (جزیری1419 ،ق ،ج .)304 -305 :2مالکیه هم علت تحریم زیادت در طال و
نقره را مثل شافعیه« ،نقدیت» دانستهاند ،اما در مورد طعا تفصایل دیگاری ذکار کاردهاناد
(جزیری1419 ،ق ،ج.)306 :2
با روشن شدن دیدگاه فقیهان عامه دو اشکاس هم به دیدگاه مشهور فقیهاان امامیاه وارد
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است ،نخست آنکه همۀ فقیهان امامیاه کاه جریاان رباا را اختصااص باه مکیال و ماوزون
دانستهاند ،در ربای قرضی سین دیدگاهی ندارند و در آنجا بهطور مطلق قائال باه حرمات
هستسد و فرقی بین مکیل ،موزون ،معدود ،ممسوش و مانسد آن نگذاشتهاند .در ایان صاورت
اگر در قرض بهطور مطلق حرا شده باشد ،ولی در ربای معاملی فقط مکیل و موزون حرا
باشد ،راه برای رباخوار باز است و بهجای قرض ،معاملاه انجاا مایدهاد .باهطاور نموناه
بهجای آنکه گوید :ده عدد تخممرغ قرض میدهم بهشرط ایسکه بعد از مدت معلو پاانزده
عدد تخممرغ بدو دهد؛ بهجای این کار ده عدد تخممرغ را به او میفروشد ،در مقابل پانزده
تخممرغ نسیه و گونه ممکن است شار مقدس که احکا او تابع مصال و مفاسد هستسد
حکمی دهد که با ترفسد سادهای حرا تبدیل به حالس شود.
اشکاس دیگر در اسکساس جاری مایشاود ،بادینصاورت کاه اساکساس اآلن در زمارۀ
معدودات است و در ایسجا هم رباخوار از راه مبادله وارد میشاود و مبلغای را باه نقاد در
مقابل مبلغ بیشتر به نسیه میفروشد و همان یز که بهصورت قرض حرا است ،بهصورت
بیع حالس میشود (سبحانی .)50 :1397 ،برای رهایی از اشکاالت دیدگاه مشاهور یاا بایاد
گفت این روایات ناظر بر دیدگاه اهل تسسن و قیاس مستمسک آنهاست و رباای معاوضای
مسحصر در شش مورد نیست و اصالً در مقا بیان حرمت مکیل و موزون در مقابل معادود
و ممسوش و مانسد آن نیست تا از آنها مفهو گرفت ،فقط در مقا بیان این هستسد که شاش
موردی که اهل تسسن قائل به جریان ربا در آنها هستسد از با

مثااس هساتسد و میازان ،هار

مکیل و موزونی است ،دیدگاهی که حسابله هام هر ساد از راه قیااس بادان معتقاد بودناد.
صاحج کتا

الربا م ض عاً و حکماً بیان کرده که بین دو عباارت «ال یکو ن الربوا إالف فیموا

یکال أو ی زن» و عبارت «ال ربا فی المعدود أو المذرو » تفاوت هست ،اگر عبارت نخست
باشد ،این توجیه صحی است ،ولی اگر در روایات عبارت بعدی باشد ،این توجیه درسات
نیست (سبحانی .)51 :1397 ،اما در روایات با مضامین عبارت نخست وارد شاده اسات و
بعید نیست که گفته شود همۀ آنها جسبۀ ایجابی ندارند که بگویسد در معدودات رباا نیسات،
بلکه فقط جسبۀ نفی دارند و فقط یک طرف را نفی میکسسد و در مقا توسعۀ رباا در مطلاق
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مکیل و موزون هستسد .با توجه به ادله و شواهدی که ذکر خواهد شاد ،بایاد گفات بارای
مبادلۀ کاال ،مبیع با ابزارهایی مانسد کیل ،وزن ،عدد ،متر ،مشاهده و  ...سسجیده میشود و باه
نظر روایات «ال یک نُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یکالُ أَوْ ی زَنُ» در مقا تخصیص هساتسد و ماراد از «ماا
یکاس» و «ما یوزن» مطلق امور مثلیاند و روایات بیانکسسدۀ این نکته هساتسد کاه هار آنچاه
قابلیت کیل و وزن داشته باشد ،داخل در عمومیت این حدیث است و با تخصیص ذکرشده
فقط امور مشاهدی خارج میشوند.
این نکته از عبارات عالمه حلی هم قابل برداشات اسات ،راکاه ایشاان پا

از نقاد

دیدگاه فقهای عامه درصدد معرفی ضابطه از دیدگاه فقهای امامیه است و بیان کرده ضاابطۀ
کیل ،وزن یا عدد است  -هر سد در عدد اختالفی است – و هر جا یکی از این موارد پیادا
شد ،ربا هم ثابت میشود ،راکه ربا« ،زیادت» است و «زیادت» در هر یزی که باا واحاد
اندازهگیری سسجش شود ،ثابت میشود و بعد استساد به عمومیت روایت «ال یکون الرباا إلّاا
فیما یکاس أو یوزن» و عمومات قرآن کرده است که اقتضاای حرمات «زیاادت» دارد ،مگار
مواردی که اجما بر تخصیص آن باشد (عالماه حلای1414 ،ق ،ج .)135 -136 :10بارای
روشن شدن این مطلج الز است در عبارات فقیهان متقد دقت بیشتری شود .همانطورکه
ذکر شد ،مشهور قائل به جریان ربا در معادودات نیساتسد ،اماا در اساتساد ایان دیادگاه باه
متقدمان خدشه وارد است ،بلکه قرائن و شواهد نشاندهسدۀ خالف این ادعاست و با توجه
به برداشتی که فقیهان متقد از مفاهیم مکیل ،موزون ،معدود ،مشاهد و مانسد آن داشاتهاناد،
سین استسادی به آنها داده شده است ،راکه امروزه مفاهیم مکیل ،موزون ،معدود و مشاهد
از لحاظ معسا متفاوتاند ،غیر مشاهدی بقیه در امور مثلی استعماس مایشاوند کاه وحادات
واحد اندازهگیری اجزای آنها یکسان باشد ،اما مشاهدی برای سسجش اماور قیمای اساتفاده
میشود که واحدهای آن با هم از حیث قیمت تفاوت دارد و باید مشاهده شود تا غرر رفاع
شود ،درحالیکه بقیۀ موارد واحدهای یکسانی داشتسد و قیمت اجزای آنها تفااوتی نداشات
(بحرانی ،محمد سسد1428 ،ق.)128 :
در عبارات فقیهان متقد مشاهده میشود که هر آنچه مکیال و ماوزون نباوده ،معادود

تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات 923 

اطالق میشده است .ابنحمزه در بحث ربا در مکیل و موزون بر این عقیده است بیع مکیل
و موزون با همجس

به شرط زیادت هم بهصورت نقد و هم نسیه جایز نیست و ربا جریان

دارد .در ادامه شش صورت ذکر میکسد و بعد در عداد معدودات مثاسهایی از قبیال لبااس،
حیوان ،گوسفسد و مارغ مایزناد (ر.ک :ابانحمازه1408 ،ق .)253 -254 :از ایان عباارت
مشخص میشود ایشان مواردی را معدود ذکر میکسد که در واقع قیمایاناد و باا مشااهده
دادوستد میشوند .در عبارات خود شیخ مفید هم به این نکته برخورد میکسایم کاه پا
بیان ایسکه هرآنچه مکیل و موزون نباشد ،اگر از یک جس

از

باشد ،بیع یاک باه بیشاتر جاایز

نیست .بعد بیان کرده است آنچه به کیل و وزن درنیاید ،بیاع باه تفاضال نقادی آن اشاکاس
ندارد ،ولی نسیۀ آن اشکاس دارد ،مثل فروش یک لباس به دو لباس و یک شتر باه دو شاتر،
یک گوسفسد به دو گوسفسد ،یک خانه به دو خانه یا یک درخت خرما به دو درخت خرماا
(مفید1413 ،ق .)603 -604 :از این عبارات هم روشن است که مثاسهای «ماا ال یکااس» یاا
«ما ال یوزن» از قبیل قیمیاند .در عبارات بعدی وی تصری به این نکته است که هار آنچاه
داخل در قفیز و میزان (ترازو) شود ،بیع گزافی آن جایز نیست و هر آنچه عاددی فروختاه
میشود ،حکم مکیل و موزون را دارد و نتوان آن را به تفاضل فروخت.
شیخ طوسی در نهایه بیان کرده است« :ال یک ن الربا اال فیما یکوال أو یو زن» و در غیار
آنها ربا اشکالی ندارد بعد در مورد «ما ال یکال أو ی زن» بیاان کارده آنچاه باه کیال و وزن
نیاید ،فروش آن به تفاضل درصورتیکه یک جس

باشد اشکالی ندارد ،ولی بیع به نسیۀ آن

جایز نیست ،مانسد یک لباس به دو لباس ،یک هارپا به دوتا ،یک خانه باه دو خاناه ،یاک
برده به دو برده و مانسد آنها مواردی که داخل کیال و وزن نیایساد (طوسای1400 ،ق-377 :
.)376
از عبارات ایشان روشان اسات حکام جاواز را باه «ماا ال یکااس أو یاوزن» داده و در
مثاسهایی که برای آنها زده امور قیمی مشاهدی را ذکر کرده است .از طرف دیگر ،شایخ در
خالف بیان کرده است ربا در معدودات جریان ندارد و بیع بع
صورت همجس

اجزا باه بعا

دیگار در

بودن بهصورت تفاضل هم نقداً و هم نسیه جایز است (طوسای1412 ،ق،
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ج .)119 :2پ

«ما ال یکاس أو یوزن» را با معدود یکی گرفته ،ولی مراد ایشان بیان شاد ،از

معدودات مشاهدی است و حکم ربا در امور مشاهدی جریان ندارد.
سالر نیز در تقسیم مبیع بیان کرده است سه صورت دارد :نخست آنچاه داخال کیال و
وزن میشود و دیگر آنکه عددی است و قسم آخر داخل در آنها نیست و در مورد مواردی
که داخل کیل و وزن میشوند ،بر این عقیده است دو نو هستسد ،یا متفقالسو یا غیر متفق
که متفق بیع یکی باه دو یاا بیشاتر باه همجاس

جاایز نیسات (ساالر1404 ،ق .)179 :از

نتیجهگیری دستهبسدی ایشان مشخص است دو قسم اساسی دارد که یکی داخل کیل و وزن
میشود و یکی نمیشود و معدودات را هم در حکم مکیل و میزان دانسته است.
با عبارات فقیهان متقد روشن شد مراد آنها از معادودات اماور مشااهدی قیمای باوده
است ،راکه شیخ طوسی عد جریان ربا در معدودات را اجما فقیهان شیعه دانسته است،
درحالیکه ایشان احاطۀ کامل به آرای شیخ مفید داشته و مخالفت صری شیخ مفید را ذکار
نکره است .عبارت عالمه حلی هم در مالک ربا گذشت که ایشان بیان کردند مالک کیال و
وزن و عدد است و هر جا یکی از این سه باشد ثابت است ،راکه زیاادت بار آن صاادق
است و زیادت در جایی است که کاال به یکی از مقادیر (کیل ،وزن یا عدد) ساسجش شاود
(عالمه حلی1414 ،ق.)136 :
مؤید دیگر آن است که در بسیاری از احادیث تعبیر «مثلین» باهجاای مکیال و ماوزون
بهکار رفته است ،مانسد صحیحه و موثقه حلی از اماا صاادق( ) ،صاحی ساماعه از اماا
صادق( ) (کلیسی1407 ،ق ،ج191 :5؛ طوسی1407 ،ق ،ج )193 :7و صاحیحه محماد بان
مسلم از اما باقر( ) (طوسی1407 ،ق ،ج )95 :7که عبارت «الْمُخْتَلِفُ مِثْلَانِ بِمِثْلٍ یداً بِیدٍ لَوا
بَأْسَ» بهکار رفته است و از با

ایسکه وصف مشعر علیت است ،نشان مایدهاد کاه مثلای

بودن این اشیا دخالت در جریان ربا در آنهاست.
مؤید دیگر آنکه در تما مصادیقی که «ما ال یکاس أو یوزن» ذکر شده یا مواردی کاه در
جوا

آنها «ال ب س» ذکر شده است ،مشاهدی هستسد.

بهطور نمونه در روایت مسصور بن حاز از اما صادق( ) که گفته اسات« :سَوأَلْتُهُ عَونِ

تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات 925 

الشَّاةِ بِالشَّاتَینِ وَ الْبَیضَةِ بِالْبَیضَتَینِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یکنْ کیلًا أَوْ وَزْنواً» (کلیسای1404 ،ق ،ج:5
 .)191در این روایت امور مشاهدی مانسد گوسفسد و اسج را در مقابل کیل و وزن قرار داده
است .فقط در این روایات تخممرغ هم ذکر شده است ،در برخی روایاات بعادی هام کاه
اشاره میشود ،این اشکاس هست ،راکه تخممرغ از معادودات اسات کاه برخای بار ایان
عقیدهاند جسبۀ مشاهدهای تخممرغ مدنظر است که کو ک باشد یا بازر

و تسهاا نظار باه

عددی بودن آن نشده است ،بلکه معدودی است که در آن مشاهده هم ت ثیر دارد (سبحانی،
 .)52 :1397بدینسبج است که امروزه بهعلت کثرت تخاممارغ باهصاورت معادود مثلای
درآمده است ،اما در زمان صدور روایات ،پرندگانی که نگهداری میشدند ،انحصار در مرغ
نبوده و تخم آنها هم استفاده میشده است و اینطور نبوده که یک ناو آن (مارغ) فاراوان
باشد ،بلکه بهسبج اختالف در اندازه ،نو  ،جس  ،کیفیت ،طعام و  ...مشااهدی محساو
میشده است و در جوا

راوی هم اماا ( ) اشااره نکارده کاه باهصاورت وزنای معاملاه

میشوند یا بهصورت معدود و فقط اکتفا به «ال ب س» کرده است.
در روایت دیگری از مسصور بن حاز از اما صادق( ) گذشت که دربارۀ معاملاه یاک
تخممرغ با دو تخممرغ سؤاس میکسد و آن حضرت میفرماید :اشکاس ندارد و از معاملۀ یک
لباس به دو لباس سؤاس میکسد ،آن حضرت میفرمایسد :اشکاس ندارد ،از معاملۀ یک اسج با
دو اسج سؤاس میکسد که در پاسخ آن هم اما میفرمایسد :اشکاس ندارد .سپ

بیان میکساد:

هر جسسی که پیمانه و وزن میشود ،معاملۀ دو به یک آن شایسته نیسات ،درصاورتیکاه از
یک جس

باشسد ولی هر گاه پیماناهای و وزنکردنای نباشاد ،معاملاۀ دو برابار آن باا یاک

برابرش اشکاس ندارد (طوسی1407 ،ق ،ج119 :7؛ همو ،1390 ،ج .)101 :3در این روایات
هم مکیل و موزون را در برابر مشاهده قرار داده و در واقع خواسته مشاهده را خارج کساد،
نه ایسکه معدود یا مذرو را خارج کسد.
در روایت دیگری زراره از اما باقر( ) نقل کرده است که یک شتر به دو شتر یاا یاک
هارپار به دو هارپا دست به دست رد و بدس شوند ،اشکالی ندارد( 1کلیسی1404 ،ق ،ج:5
« .1عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ :الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَینِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَینِ یداً بِیدٍ لَیسَ بِهِ بَأْسٌ».
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 )190یا در روایت دیگری کلیسی از عبدالرحمن از اما صادق( ) نقل کرده است کاه از آن
حضرت در مورد مبادلۀ یک برده با دو برده و مبادلۀ یک برده با یاک بارده باه اضاافۀ ساد
درهم سؤاس میکسد که آن حضرت در جوا

گوید :مبادل ۀ جان ارار ر ر ر ن عی ه ب با ،ا

ببطعا نابرربر مانع ناراد دست به دست مبادله شاوند( 1کلیسای1404 ،ق ،ج ،)191 :5راکاه
حیوان و از امور مشاهدی هستسد.
در روایت دیگری سماعه از اما صادق( ) از مبادلاۀ یاک حیاوان در برابار دو حیاوان
سؤاس میکسد که آن حضرت در جوا

گوید :هر گاه بهای آن را مشاخص کاردی ،اشاکاس

ندارد (طوسی1407 ،ق ،ج ) 120 :7یا در روایت دیگری که قر االسساد نقال کارده کاه از
اما کاظم( ) از مبادلۀ یک حیوان در مقابل یک حیوان اضافه بر درهم به این صاورت کاه
حیوان نسیه باشد و دراهم نقد ،سؤاس میکسد آن حضرت هم در جاوا
رضایت اشکالی ندارد( 2حمیری1413 ،ق .)263 :پا

گفتاه در صاورت

احتمااس زیااد دارد کاه عباارت «ال

یکون الربا اال فیما یکاس أو یوزن» ناظر بر خارج کردن امور مشاهدی باشد و بدینسبج باا
توجه به مصادیق ذکرشده مانسد «شاۀ»« ،فرس»« ،بعیر»« ،دابّه»« ،عباد»« ،حیاوان»« ،ثاو » و
مانسد آنکه از امور مشاهدی قیمیاند ،استفاده میشود ،مورد سؤاس در روایات از ایان قبیال
امور باشسد.
مؤید دیگر عد تفاوت بین مکیل و موزون با معدود روایاتی است که حکمات تحاریم
ربای معاملی را بیان کردهاند؛ در روایت طوالنی اما رضا( ) در پاسخ به سؤاسهای محماد
بن سسان بیان کرده است خداوند ربای معاملی را بر بسدگان حرا کرده از جهت جلاوگیری
از فساد و تباهی ثروت و اماواس هماانطورکاه مساع کارده کاه اماواس سافیه یاا دیواناه در
اختیارشان قرار گیرد ،راکه خوف آن است که همه را نابود کسد ،تا زماانیکاه در او رشاد
« .1عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ :سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع -عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَینِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ
بِالْحَی َانِ کلِّهِ یداً بِیدٍ».
 .2عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُ سَی بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ« :سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَی َانِ بِالْحَی َانِ بِنَسِیئَةٍ وَ زِیادَةِ دَرَاهِمَ ینْقُدُ الودَّرَاهِمَ وَ
یؤَخِّرُ الْحَی َانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَیا فَلَا بَأْسَ».

تأملی در انگارۀ عدم ربا در معدودات 927 

عقلی مشاهده شود و برای این علت خداوند رباا را حارا کارده اسات ،و معاملاۀ رباوی
فروختن یک درهم به دو درهم است ،و راز تحریم ربا بعد از دانستن حکم خداوند درباارۀ
آن ،این است که در آن کو ک شمردن حرامی که خداوند آن را حرا کرده ،اسات و ایان
خود از کبائر است ،پ

از فهمیدن حکم تحریم آن از جانج حق تعالی و این نیست مگار

سبک شمردن حرامی که عقالً و شرعاً حرمتش معلو شاده اسات ،و کو اک شامردن آن
دخوس در کفر است (نه تسها معصیت) ،و سرّ تحریم ربای قرضی آن است کاه کاار خیار از
میان میرود و امواس تلاف مایشاود ،و مارد باه باردن مسفعات مایال مایشاوند و دادن
قرض الحسسه از بین میرود ،و از برای فساد و ستمی که به قرض گیرنده میشود و مالی که
نابود میگردد (ابنبابویه1413 ،ق ،ج .)566 :3یا هشا بن حکم از اماا صاادق( ) درباارۀ
علت تحریم ربا پرسید ،آن حضرت فرمودند :اگر ربا حالس بود ،مرد تجاارت و معاامالت
را که به آن احتیاج دارند ترک میکردند ،پ

خداوند ربا را حارا کارد تاا مارد از حارا

بهسوی حالس و از ربا بهسوی تجارت و دادوستد روی آوردناد (ابانبابویاه1413 ،ق ،ج:3
 .)567شهید مطهری نیز در تحلیل راز حرمت ربا بر ایان عقیاده اسات کاه حرمات رباای
معاملی ،حریمی است که شار برای حفظ ربای قرضی ایجاد کرده (مطهری )46 :1380 ،و
به این صورت که اگر شار صرفاً ربای قرضی را حرا میکرد ،امکان ایان خطار باود کاه
افراد ،با تغییر تعبیر قرض دادن ،به معامله کردن همچسان د ار ربا شوند.
 .6نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی فتوای مشهور فقیهان امامیاه در عاد جریاان رباا در معادودات
پرداخت و بیان کرد فقیهان برای تحقق ربای معاملی دو شارط همجاس

باودن و مکیال و

موزون بودن را مطرش کردهاند که هر دو شرط برگرفتهشده از روایات باود .مسائلۀ جساتار
روی شرط مکیل و موزون بود که پ

از نقل روایات به این نتیجه رسید که این دیدگاه باا

اشکاالتی مواجه است؛ مشهور که ربا را اختصاص به مکیل و ماوزون مایدانساد ،در رباای
قرضی بهطور مطلق قائل به حرمت هستسد و این فتوا زمیسه را برای رباخوار باز میکسد کاه
از حرمت ربای قرضی ،با ترفسدی ساده فرار کسد و همان هدف را از طریق بیع کسج کساد،
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دیگر آنکه همین ترفسد را در اسکساس بهکار میبرد.
با بررسی روایات پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که در مورد روایات دو احتمااس را
میتوان ذکر کرد؛ نخست آنکه روایات را ناظر بر دیدگاه فقیهاان عاماه دانسات و نتاوان از
آنها اطالق گرفت و احتماس قویتر آنکه حرمت جریان ربا در امور مشااهدی را تخصایص
زده است و تمامی کاالهای مثلی ه مکیل ،ه موزون و معدود باقی در ادلاۀ حرمات رباا
هستسد .مؤیداتی بر این نظریه داللت داشت ،نخست با نقل عبارات فقیهاان متقاد روشان
شد مراد آنها از معدودات امور مشاهدی هستسد ،دیگر آنکه مصاادیق ذکرشاده در روایاات
تماماً امور مشاهدی بودند ،دیگر آنکه ادلۀ حرمت ربا که حکمت آن را بیاان کارده ،فرقای
بین مکیل و موزون با معدود نگذاشته است.
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کتابنامه
 .1آبی ،حسن بن ابیطالج (1417ق) .کشف الرم ز فوی شورح مختصور النوافع ،قام :دفتار
انتشارات اسالمی.
 .2ابوالحسیسی ،علیاکبر (« .)1386بررسی تطبیقی ربای معاملی(فضالی) و شارایط تحقاق
آن» ،مجلة فقه و مبانی حق ق اسالمی ،ساس سو  ،ش  ،9ص .85 -108
 .3ابن ادری  ،محمد بن مسصور (1410ق) .السورائر الحواوی لتحریور الفتواوی ،قام :دفتار
انتشارات اسالمی.
 .4ابنبابویه ،محمد بن علی (1413ق) .المقنع ،قم :مؤسسۀ اما هادی( ).
1413( ___________________ .5ق) .من ال یحضره الفقیوه ،قام :دفتار انتشاارات اساالمی
وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .6ابنبراج ،عبدالعزیز بن نحریر (1406ق) .المهذفب ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته باه
جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .7ابنحمزه ،محمد بن علی (1408ق) .ال سویلة إلوی نیول الفضویلة ،قام :کتابخاناۀ آیاۀاهلل
مرعشی نجفی.
 .8ابن زهره ،ح مزۀ بن ع ل ی (1407ق) .غنیة النفزوع الی علمی األص ل و الفروع ،قم :مؤسسۀ
اما صادق( ).
 .9ابنفهد حلی ،احمد بن محمد (1410ق) .المقتصر من شورح المختصور ،مشاهد :مجماع
البحوث اإلسالمیۀ.
 .10اردبیلی ،احمد بن محمد (1403ق) .مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،قم:
دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
 .11اردبیلی ،محمد بن علی (1403ق) .جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عن الطرق و األسناد،
لبسان :دار األضواء.
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 .12بحرانی ،یوسف بن احمد (1405ق) .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قم :دفتار
انتشارات اسالمی.
 .13ترمذی ،محمّد بن عیسی (1395ق) .جامعالترمذی ،مصر :شرکۀ مکتبۀ و مطبعۀ مصاطفی
البابی الحلبی.
 .14تفرشی ،مصطفی ( .)1377نقد الرجال ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).

 .15حر عاملی ،محمد بن حسان (1409ق) .تفصویل وسوائل الشویعة إلوی تحصویل مسوائل
الشریعة ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).
 .16جزیری ،عبدالرحمن (1419ق) .الفقه علی الموذاهب األربعوة و موذهب أهول البیو (ع)،
بیروت :دار الثقلین.
 .17حسیسی عاملی ،محمدجواد بن محمد (1419ق) .مفتاح الکرامة فی شرح ق اعد العالفموة،
قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .18حمیری ،عبداهلل بن جعفر (1413ق) .قرب اإلسناد ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).
 .19خمیسی ،روشالله (بیتا) ،تحریر ال سیلة ،قم :مؤسسۀ مطبوعات دار العلم.
 .20خویی ،ابوالقاسم (1413ق) .معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،بینا :بیجا.
 .21روحانی ،سید صادق (1412ق) .فقه الصادق(ع) ،قم :مدرسۀ اما صادق( ).
 .22سبحانی تبریزی ،جعفر ( .)1397الربا م ض عاً و حکما ،قم :مؤسسۀ اما صادق( ).
 .23سالر دیلمی ،حمزه بن عبدالعزیز (1404ق) .المراسوم العل یوة و األحکوام النب یوة ،قام:
مسشورات الحرمین.
 .24سیفی ،علیاکبر (1430ق) .دلیل تحریر ال سیلة  -فقه الربا ،تهران :مؤسسۀ تسظیم و نشار
آثار اما خمیسی(ره).
 .25شوشتری ،محمدتقی(1410ق) .قام س الرجال ،قم :جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
 .26شهید اوس ،محمد بن مکی(1407ق) .الودروس الشورعیة فوی فقوه اإلمامیوة ،قام :دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
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1410( ------------------------- .27ق) .اللمعة الدمشقیة فوی فقوه اإلمامیوة ،بیاروت :دار
التراث  -الدار اإلسالمیۀ.
1414( ------------------------- .28ق) .غایة المراد فی شرح نک اإلرشاد ،قم :انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
 .29شهید ثانی ،زینالدین بن علی(1414ق) .حاشیة اإلرشاد ،قم :انتشاارات دفتار تبلیغاات
اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.
1414( -------------------------- .30ق) .مسالک األفهام إلی تنقیح شورائع اإلسوالم ،قام:
مؤسسۀ المعارف اإلسالمیۀ.
1412( -------------------- .31ق) .الروضة البهیة فی شورح اللمعوة الدمشوقیة ،قام :دفتار
تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیۀ قم.

 .32شیرزاد ،محمدحسن ( .)1393مفه م ربا در قرآن کریم مبتنی بور روشهوای معناشناسوی
ساخ گرا و نقشگرا ،دانشگاه اما صادق( ) ،پایاننامۀ کارشساسی ارشد.
 .33شیرزاد ،محمدحسین ( .)1393مفه م ربوا در فضوای نوزول قورآن کوریم ،دانشاگاه اماا
صادق( ) ،پایاننامۀ کارشساسی ارشد.
 .34صاحج جواهر ،محمد حسن بن باقر (1404ق) .ج اهر الکالم فی شرح شرائع اإلسوالم،
بیروت :دار إحیاء التراث العربی.

 .35طباطبایی ،علیبن محمد (1418ق) .ریا

المسائل ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).

 .36طوسی ،محمد بن حسن (1390ق) .اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران :دارالکتج
اإلسالمیۀ.
1407(______________ .37ق) .تهذیب األحکام ،تهران :دارالکتج اإلسالمیه.
 .)1373( _____________ .38رجال الط سی ،قم :مؤسسۀ نشر اسالمی.
1407( ______________ .39ق) .الخالف ،قم :دفتار انتشاارات اساالمی وابساته باه جامعاۀ
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
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1387( ______________ .40ق) .المبس ط فی فقه اإلمامیة ،تهران :المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاء
اآلثار الجعفریۀ.
1400(______________ .41ق) .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بیروت :دارالکتا

العربی.

 .42عالمه حلی ،حسن بن یوسف (1410ق) .إرشاد األذهان إلی أحکام اإلیموان ،قام :دفتار
انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
1420(______________ .43ق) .تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیوة ،قام :مؤسساۀ
اما صادق( ).
1414(______________ .44ق) .تذکرة الفقهاء ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).
1402(______________ .45ق) .رجال العالمة الحلی ،قم :الشریف الرضی.
1413(______________ .46ق) .مختلف الشیعة فوی أحکوام الشوریعة ،قام :دفتار انتشاارات
اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
1419(______________ .47ق) .نهایة اإلحکام فی معرفة األحکام ،قم :مؤسسۀ آسالبیت( ).
 .48فاضل مقداد ،مقداد بن عبدالله (1404ق) .التنقیح الرائع لمختصر الشورائع ،قام :کتابخاناۀ
آیۀاهلل مرعشی نجفی(ره).
 .49فی

کاشانی ،محمدبن شاه مرتضیا(1401ق) .مفواتیح الشورائع ،قام :کتابخاناۀ آیاۀاهلل

مرعشی نجفی(ره).
 .50قانع ،احمدعلی؛ امیسی هرندی ،سجاد (« .)1395وضاع حقاوقی رباای معااملی در فقاه
امامیه و حقوق ایران» ،دوفصلنامة علمی -تخصصی پژوهشنامة فقهی ،ساس پاسجم ،ش ،1
ص .67 -87
 .51قمی ،علی بن ابراهیم (1404ق) .تفسیر القمی ،قم :دارالکتا .
 .52کلیسی ،محمد بن یعقو

بن اسحاق (1407ق) .الکافی ،تهران :دارالکتج اإلسالمیۀ.

 .53مجلسی ،محمدباقر بن محمد تقی (1404ق) .مرآة العق ل فی شورح أخبوار آل الرسو ل،
تهران :دارالکتج اإلسالمیۀ.
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 .54مجلسی ،محمدتقی (1406ق) .روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،قم :مؤسساۀ
فرهسگی اسالمی کوشانبور.
 .55مجلسی ،محمدباقر (1406ق) .مالذ األخیار فوی فهوم تهوذیب األخبوار ،قام :انتشاارات
کتابخانۀ آیۀاهلل مرعشی نجفی.
 .56محقق حلی ،جعفر بن حسن (1418ق) .المختصر النافع فی فقوه اإلمامیوة ،قام :مؤسساۀ
المطبوعات الدیسیۀ.
1408( _____________________ .57ق) .شرائع اإلسالم فی مسوائل الحوالل و الحورام ،قام:
مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .58محقق ساابزواری ،محمد باقر بن محمد مومن (1423ق) .کفایووة األحکووام ،اصاافهان:
انتشارات مهدوی.
 .59محقق کرکی ،علی بن حسین (1414ق) .جامع المقاصد فی شرح الق اعود ،قام :مؤسساۀ
آسالبیت( ).
 .60مطهری ،مرتضی ( .)1381مسئلة ربا به ضمیمة بیمه ،تهران :صدرا.
 .61مفید ،محمد بن محمد (1413ق) .المقنعة .قم :کسگره جهانی هزاره شیخ مفیاد  -رحماۀ
اهلل علیه.
 .62موسویان ،سید عباس ( .)1386ابزارهای موالی اسوالمی (صوک ک) ،تهاران :پژوهشاگاه
فرهسگ و اندیشۀ اسالمی.
 .63نمازی شاهرودی ،علی (1414ق) .مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران :بینا.
 .64نیشابوری ،محمد (« .)1384بازشساسی قلمرو ربای معاملی» ،مجلة فقوه و اصو ل ،ش ،1
ص .107 -128
 .65هادوی تهرانی ،مهدی (بیتا)« .ربای معاملی» ،مجم عه مقاالت کنگرة شیخ مفید ،ش ،98
ص .4 - 9
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