
 

  ربا

Usury 

، معنی زیادتبهو ربو )ناقص واوی( از ماده ربا از نظر لغوی 

 این ماده در .(4/34 :1360مصطفوی، ) است نمو و باال آمدن

رفت ه اس ت. کار هقرآن کریم در چند مورد در معنای لغوی ب 

زَّتْ اءَ اهْتَيْهَا الْمَفَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَمعنی نمو )به 5در سوره حج آیه 

ف ب اال آم دن و   معنی به 39(، در سوره فصلت آیه وَ رَبَتْ

ا أَنْزَلْنَ ا ةً فَ إِذَاشِعَخَوَ مِنْ آیَاتِهِ أَنَّکَ تَرَى الْأَرْضَ کردن زمين )

ره و س و 265 ه آی هدر سوره بقر ،(عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ

ةٍ ةٍ بِرَبْ وَکَمَثَلِ جَنَّندی و جای بلند )معنی بلبه 50آیه منون ؤم

مَّ هُ نَ مَرْیَمَ وَ أُلْنَا ابْ جَعَوَ( و )أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُکُلَهَا ضِعْفَيْنِ

در سوره الحاق ه (، ينٍ مَعِوَآیَةً وَ آوَیْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ 

هُمْ ذَمْ فَأَخَفَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِ)شدت  معنی زیادت وبه 10آیه 

أَنْزَلَ مِنَ معنی باال آمده )به 17(، در سوره رعد آیه أَخْذَةً رَابِيَةً

(، در ياًيْلُ زَبَداً رَابِلَ السَّاحْتَمَالسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَ

وا وَ الَ تَکُونُ )و برت ری معنی فزون ی ب ه 92آی ه نحل سوره 

مْ دَخَالً ذُونَ أَیْمَانَکُ تَتَّخِکَاثاًکَالَّتِی نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ

 24اسراء آیه  سوره در ،مَّةٍ(مَّةٌ هِیَ أَرْبَى مِنْ أُبَيْنَکُمْ أَنْ تَکُونَ أُ

مَةِ  الرَّحْلِّ مِنَوَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّ) معنی  رورش و نموبه

آی ه  س وره رو  و در (کَمَا رَبَّيَانِی صَغِيراًوَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا 

( دَ اللَّ هِبُو عِنْ الَ یَرْلِيَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَ)معنی فزونی به 39

 آمده است. 

در قرارداد ق رض و معنی گرفتن زیادی بهاما در اصطالح     

صورت کيلی هکه باست جنس همزیادی در معامله دو کاالی 

 278، 276، 275 سوره بقره آیاتدر  .شودمی یا وزنی معامله

)الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا الَ یَقُومُ ونَ إِالَّ کَمَ ا یَقُ و ُ الَّ ذِی یَتَخَهَّطُ هُ 

يْطَانُ مِ              نَ الْمَ              سِّ  الش              َّ

مْحَ   ُ )ی، (لِکَهِأَنَّهُمْقَالُواإِنَّمَاالْهَيْعُمِثْلُالرِّبَاوَأَحَلَّاللَّهُالْهَيْعَوَحَرَّمَالرِّبَ  اٰ ذ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُ وا اللَّ هَ وَ (، )لصَّدَقَاتِاللَّهُ الرِّبَا وَ یُرْبِی ا

(، سوره رو  آی ه 278) (ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

)یَ ا  130و در سوره آل عم ران آی ه  (وَ مَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا) 39

بَا أَضْ عَافاً مُضَ اعَفَةً وَ اتَّقُ وا اللَّ هَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا الرِّ

 کار رفته است.هدر همين معنی ب (لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

 

 ربا در ادیان گذشته 

در ک ه در تمامی ادیان الهی ربا مذمو  و ممنوع ب وده اس ت 

ش ود. می اش ارهی از آیين یهود و مسيحيت هاینمونهاینجا به 

 .ش ده اس ت اشارهممنوعيت ربا  به یعهد قدیم در موارددر 

اگر به یکی از افراد قو  خود که محت ا  باش د   ول ق رض 

 ترجم ه) دادی مثل یک رباخوار رفتار نکن و از او سود نگير

اگ ر یک ی از . (25آیه  ،22باب  ،سفر خرو ، فارسی تورات

 ائيلی تو فقير شد وظيفه توست که به او کم کرنژادان اسهم

ن با  س از او دعوت کن تا به خانه تو بياید و مثل مهما کنی.

تو زندگی کند. از او هيچ سود نگي ر، بلک ه از خ دای خ ود 

او  . برای  ولی که بهبترس و بگذار برادرت با تو زندگی کند

دهی س ود نگي ر و ب دون منفع ت ب ه او خ ورا  می قرض

وقتی  (.37- 35 های،آیه25باب  ،سفر الویان ،همانبفروش )

 به برادر اسرائيلی خود  ول، غذا ی ا ه ر چي ز دیگ ر ق رض

تواني د به ره می دهيد از او به ره نگيری د. از ی ک غریه همی

، 23سفر تثني ه، ب اب  همان،اسرائيلی )بگيرید ولی نه از یک 

 (. 20-19هاى آیه

 .نکوهش قرار گرفته استمورد نيز ربا  مسيحيتين یآدر     

 توقع  س گ رفتن داری د بدهيد کهاگر فقط به کسانی قرض 

خطاکاران ه م اگ ر حتی  دیگر چه افتخاری برای شما دارد؟

گرف ت، ب ه یک دیگر ق رض  دبدانند تما  آن را  س خواهن 

 ن خود محهت و نيک ی کني د ودشمنابه . اما شما خواهند داد

بدون توقع عوض قرض بدهيد که  اداش سرشاری خواهي د 

 (. 35-34، آیه 6فصل  لوقا، ،کتاب مقدس)داشت 

 

 ربا در اسالم

 ش دها اش اره برخی از آن به ت شریفه قرآن کهاساس آیا بر

. نيز مانند سایر ادیان الهی حرا  و ممنوع اس تربا در اسال  

 (عليهم الس ال )معصومين زیادی از روایات  ،گذشته از آیات
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 ران وارد ش ده اس تاقوب ت رب اخودر نکوهش، زش تی و ع

. گي ردمی گناهان کهي ره ق رار خواری در زمرهرباکه  طوریهب

 اس اس روایت ی شود. برمی روایت اشاره نمونه به چند رایب

بدان که خداون د ت و را رحم ت کن د،  )ع( فرمود: اما  رضا

جمل ه  ازدرستى که ربا حرا  و  ليد و از گناه ان کهي ره و به

 س جرایمى است که خداوند بر آن وعده عذاب داده است. 

بریم. ربا در کال  همه  ي امهران و در از آن به خداوند  ناه مى

: ق1403 )مجلس ى، هاى آسمانى حرا  شده اس تهمه کتاب

الس ال ( عليهعل ى )در روایتی دیگر ام ا   .(33، ح103/121

فرمود: رس ول خ دا )ص لى ال علي ه و آل ه و س لم( رب ا و 

خورنده و فروشنده و مشترى ربا و نویسنده و دو ش اهد آن 

ع املی، حر؛ 64، ح7/17: 1413 ،شيخ طوس یلعنت کرد )را 

ش  يخ ص  دوق، ؛ 2، اب  واب الرب  ا، ح4ب، ب  ا12/430: 1983

 دیگ ری اساس روایت بر(. 4/784، ح87، باب3/202: 1413

الس ال ( درب اره عل ت عليههشا  بن حک م از ام ا  ص ادق )

: اگ ر رب ا فرمای دمی الس ال (عليه)  ؛ اماکندمیال ؤستحریم 

حالل بود مرد  تجارت و معامالت را که به آن احتيا  دارند 

کردند،  س خداوند ربا را حرا  کرد تا مرد  از حرا  تر  مى

س تد روى رت و دادوالل و از ربا ب ه س وى تج ابه سوى ح

ش  يخ ص  دوق، ؛ 8، ح12/424 :1983ح  ر ع  املی، آورن  د )

 (.1751، ح3/423: 1413

 

 ربا در فقه و انواع آن

در فقه اماميه ربا به دو ن وع رب ای مع املی و رب ای قرض ی 

 شود. می تقسيم
 

 ربای معاملی

ممک ن اس ت در ض من ی ک رباى معاملى ربایى اس ت ک ه 

عه ارت رب ای مع املی  ،دیگ ر عهارتب هیابد. معامله تحقي  

یا حکمی( در معامله یک چيز گونه زیادی )عينی هراست از 

. تحق   (537-1/536: ق1390)خمين ی، خ ود ج نس با هم

دو  ،نخس ت آنک ه: ربای معاملی مشروط به دو ش رط اس ت

ع ر  همج نس در گيرن د می چيزی که مورد معامل ه ق رار

دو چيز مورد معامله از چيزه ایی  ،دو  اینکهمحسوب شوند. 

گيرن د. می صورت کيلی و وزنی مورد معامله قرارهباشد که ب

ای ص ورت ع ددی ی ا مش اهدههبدر چيزهایی ک ه  ،بنابراین

از نظ ر (. 537 :یاب د )هم اننمی شوند رب ا تحق  می معامله

املی تنه ا منحص ر ب ه ع مشهور فقهای اماميه تحق  رب ای م

ای بلکه در ه ر ن وع مهادل ه و معاوض هفروش نيست خریدو

 .(338 -23/337: 1400 نجفی،یابد )می تحق 
 

 ربای قرضی

هاى گذشته و چه در عصر حاضر، رباى قرضى، چه در زمان

وج ود  گون اگونترین نوع ربایى اس ت ک ه در جوام ع رایج

 درنياز م الى مين أتى داشته است؛ به این صورت که فرد برا

کند و در ضمن عقد قرض مى گذارىسرمایهامور مصرفى یا 

گي رد هم راه ب ا م ىق رض آنچ ه را که  کندمیشرط  قرض

چ ه زی ادی   ولی )هر نوع زیادی  ،بنابراینزیادى برگرداند. 

   ولی مانن  د ش  رط انج  ا  ک  اری ب  رای غيرباش  د و چ  ه 

دهن ده باش د چ ه ب ه قرض، چ ه زی ادی ب رای دهندهقرض

ربا که در عقد قرض شرط شده باشد مصداق شخص ثالث( 

. تنها اگر بدون شرط )چه شرط ص ری  و چ ه و حرا  است

  رداخ  ت مق  داری زی  ادتربازده هنگ  ا  دهن  قرضض  منی( 

واق ع مص داق عم ل ب ه دراشکالی ندارد. ای ن  رداخت کند 

ب ه را گيرنده مقداری از م ال خ ود قرضاستحهاب است که 

اگر در عقد  .(1/654 :1390،خمينی) کندمی دهنده هههقرض

 دهن دهقرضچيزى را نزد  گيرندهقرضقرض شرط شود که 

عنوان ضامن یا کفيل معرف ى کن د بهرهن بگذارد یا فردى را 

است، اما رب ا  دهندهقرضچند به مصلحت  هرچنين شرطى 

زیرا این شرط در حقيق ت نف ع م الى ب راى  ،و حرا  نيست
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ندارد و فق ط  رداخ ت اص ل ب دهى را دنهال به دهندهقرض

اگر طلهک ار حاض ر باش د ک ه (. 656: همانکند )تضمين مى

در مقابل  رداخت زودتر کم کند اشکالی ندارد مهلغ طلب را 

 (.535 :همان)

مصداق مه م احس ان و  منؤممطاب  روایات، قرض دادن به 

 ،عمل نيک است و ثواب بس يارى، حت ى بيش تر از ص دقات

از مس  تحهات اکي  ده اس  ت، من ؤم  ق  رض دادن ب  ه . دارد

ش ود و روا مى مؤمنخصوص به حاجتمندان؛ زیرا حاجت به

موجب شده این امر . (652: همان)د شومشکل او برطر  مى

است که برخی تصور کنند که رب ای قرض ی فق ط در م ورد 

برای نيازهای زندگی خ ود  مصرفی است که فقرا هایقرض

ن را اگر فردی  ولی را قرض کن د و آ الًمثکنند و می استفاده

گذاری کند گرفتن زیادی مص داق رب ا سرمایهصر  توليد و 

زرق  اء، و  ق1395ش  لتوت،  ؛ق 1406رض  ا، رشيد) نيس  ت

س وره آل  130اس اس آی ه  ب ردیگ ر ني ز برخی . (ق 1388

ی ک ه هم راه ب ا ه ایفق ط قرضک ه ان د تصور کردهعمران 

ا زیادی باال باشد مصداق ربا است اما زیادی کم رب  هاینرخ

 برخی نيز رب ا (.1376ق و کاشانی، 1985عهدالهادی، نيست )

در  ثابت باشد ام اها که قيمتاند ط به شرایطی دانستهرا مربو

واق  ع زی  ادی درکن  د می تغيي  ره  ا ش  رایطی ک  ه قيمت

 ای ن ب ا(. 1375ن ژاد، غنی) وجود ن داردای شدهتعيين يشاز

صحي  نيست و اطالق ادل ه ها هيچکدا  از این دیدگاه ،حال

 تغيي رات اًض منشود. می حرمت ربا تما  این موارد را شامل

ح ال  ای نا ب قيمت در زمان ائمه نيز وجود داش ته اس ت و 

حکم به حرمت زی ادی مش روط در عق د ق رض داده ش ده 

 (. 1386موسویان، ) است

 

 ربا در قانون مدنی

  و برای آن ربا را جر قانون مجازات اسالمی ایران 595ماده 

دهن ده، ربام رتکهين اع م از »مجازات در نظر گرفت ه اس ت: 

 ص احب ب ه اضافه ردِ بر عالوه هاآن بين گيرنده و واسطهربا

 ني ز و شالق ضربه 74 تا و حهس سال سه تا ماه شش به مال

 .«شوندمی محکو  نقدی جزای عنوانبه ربا مورد معادل

 

 ربا در بانکداری و تأمین مالی

کن د می ب دیلی ایف ابیدر بانکداری متعار  ربا و بهره نقش 

ه ب ر رب ا و به ر مهتنیعمليات بانکی که بسياری از  طوریهب

 هم در تجهيز من ابع ب هها طور خاص بانکهشود. بمی انجا 

 ردازن د و ه م در می اران و ص احهان وج وه به رهذگسپرده

اس اس  بانکی به متقاضيان ب ر هایوا  اًعمومتخصيص منابع 

در ت أمين م الی ني ز یک ی از گي رد. می قرض ربوی صورت

ترین ابزارهای ت أمين م الی اوراق قرض ه اس ت ک ه ب ه مهم

 شود. می ها بهره معينی  رداختدارندگان آن

 
 شناسیکتاب

 قرآن کریم

 تهران: انجمن کتاب مقدس ایران. ترجمه فارسی تورات،  .تا(بی) 

: ، چ ا    نجم، بي روتوسائل الشيعه .(1983) حسنبنمحمد ،عاملیحر

 .احياء التراث العربیدار

 الکت  ب العلمي  هدار :ق  مالوس  يله، تحریر .(1390) الروحس  يد ،خمين  ی

النج ف  ،افست از الطهع ه الثاني ه مطهع ه ابداب، )اسماعيليان نجفی(

 .االشر 

سس ه ؤمقم:  ،ربا .(1381) قمبخش فرهنگی جامعه مدرسين حوزه علميه 

 .ببوستان کتا

 ق اهره:الرب ا و المع امالت ف ی االس ال ،  .(1406) محمدسيد ،رضارشيد

 .االبن زیدوندار

المش  کالت العص  ریه ف  ی مي  زان الش  ریعه  .(1388) مص  طفی ،زرق  اء

 .الهعث، بيروتبيروت: االسالميه، 

 .الشرقداربيروت: ، یالفتاو .(1395) محمود ،شلتوت

 من ال یحضره الفقيه، تحقي  محم د ج واد الفقي ه، .(1413)صدوق شيخ 

 .االضواءدارچا  دو ، بيروت: 

ته ذیب االحک ا ، تحقي   محم د  .(1413) حس نبنمحمد ،طوسیشيخ

 .االضواءدار :بيروت ،چا  دو جواد الفقيه و یوسف الهقاعی، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 :هق اهرالربا و الق رض ف ی الفق ه االس المی،  .(1985) محمد ،الهادیعهد

 .االعتصا دار

 شش مين کنف رانسته ران: تفاوت ربا و به ره،  .(1375) موسی ،نژادغنی

 . ولی و بانکیسسه ؤم ولی،  های ول و سياست

ر و کش و یعال وانیبه همراه آراء د یقانون مدن(. 1392مسيحی، مهرزاد )

ته ران: چا  چه ار ،  ،یمدن تيو قانون مسئول ینظرات اداره حقوق

 .یخرسند

ی مجموعه مقاالت هشتمين سمينار بانکدار .(1376) کاشانی، سيدمحمود

 .اسالمی، تهران: مؤسسه عالی بانکداری
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