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Abstract
The prosperity and dynamism of the Islamic society depends on the political and
economic character accepted by the Shari'a on the one hand, as well as the
strategies that lead to the prosperity of the production cycle. Including the interestfree economy, accreditation of the intention of the parties to the contract to prevent
the influence of foreigners. In this regard, the model of resistance economy can be
linked on the one hand with the philosophy of the goals that Muslims have of
doing economic activity, and all the tricks that are against the intentions of the
Islamic society are rejected. Therefore, the intentions and actions of Muslims on
the one hand, and the intentions and actions of the other party to the treaties, on the
other hand, must be taken into account so that the way of foreign influence under
the heading of economic contracts on Muslims is not opened. Therefore, in this
study, on the one hand, it examines the intention and intentions in contracts for the
purposes of the Shari'a, and on the other hand, the threats that can be inflicted on
the economy of Islamic countries by the hegemonic countries are examined
according to the statements of the Supreme Leader and Imam Khomeini. To cover
the ways of abuse and weaknesses and to have an Islamic Islamic economic
society resistant to internal and external (foreign) threats.
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چکیده
شکوفایی و پویایی جامعه اسالمی به منش سیاسی و اقتصادی مورد پذیریش شرع از یکسو و نیز راهکارهایی
که سبب رونق چرخه تولید میشود ،بستگی دارد .از جمله اقتصاد بدون ربا ،اعتبارسنجی قصد طرفین قرارداد
در جلوگیری از نفوذ بیگانگان .در این راستا الگوی اقتصاد مقاومتی میتواند از طرفی با فلسفه مقاصدی که
مسلمین از انجام فعالیت اقتصادی دارند ،پیوند داشته باشد و کلیه حیلی که در جهت خالف مقاصد جامعه
اسالمی باشند ،مردود است .لذا ،نیت و اعمال مسلمین از یکسو و نیت و اعمال طرف دیگر قراردادها ،از سوی
دیگر میبایست مورد توجه قرار گیرد تا مبادا راه نفوذ اجنبیها تحت عنوان قراردادهای اقتصادی بر مسلمین
مفتوح شود .بنابراین ،در این پژوهش از یکسو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع
پرداخته و از سوی دیگر تهدیداتی که از جانب کشورهای سلطهگر بر اقتصاد کشورهای اسالمی میتواند وارد
شود ،با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و امام خمینی بررسی شده است ،تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف
پوشش داده شود و جامعه اسالمی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات درونی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.
کلیدواژهها :اقتصاد مقاومتی ،مقاصد الشریعه ،اقتصاد اسالمی ،ربا ،امام خمینی.
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 -1مقدمه
آنچه در اقتصاد اسالمی نسبت به دیگر جوامع اقتصادی بروز و ظهور بیشتری دارد ،صحت قراردادها از لحاظ
ظاهری و باطنی است ،در این اقتصاد ،نیّات و اعمال میبایست در جهت اهداف و اغراض شارع مقدس باشد و
هماهنگی بین اعمال و نیات در جهت مصالح جامعه اسالمی از اهمیت شایانی برخوردار است .لذا ،در جامعه
اسالمی با نظر به حدیث نبوی «االعمال بالنیات» ،و قاعده نفی سبیل ،هیچ مسلمانی نمیتواند از طرق نامشروع
کسب مال نماید ،یا اینکه اجازه دهد کشورهای اجنبی سلطه اقتصادی ،سیاسی ،یا اجتماعی و فرهنگی بر
کشورهای مسلمان داشته باشند .در این راستا ،فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ما را
بر آن داشت به پژوهشی بپردازیم تا به این سوال پاسخ داده شود که قصد و نیّت چه تاثیر در عقودی که با
مصالح جامعه اسالمی همراه نیست ،دارد؟ با در نظر گرفتن این مطلب که کلیه قراردادهایی که از طرف

کشورهای بیگانه با مسلمین بسته میشود را نمیتوان با حسن نیّت به آن نگریست ،و با توجه به قاعده نفی
سبیل و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،به این نتیجه رهنمود میشویم که کلیه
مقاصدی که به ضرر منافع کشورهای اسالمی منجر شود آن عقود از اساس باطل و عمل به آن حرام میباشد.
مبین این مطلب از طرفی عالوه بر قاعده نفی سبیل ،اصل  11۵2قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز
میباشد که سیاست خارجی ایران باید براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری تنظیم شود .از این رو به
جای اینکه دست نیاز به سوی کشورهای سلطهگر در جهت أخذ وام یا قراردادهای تجاری و اقتصادی باز شود،
شایسته به نظر میرسد به مقوله اقتصاد مقاومتی ،تولید و جهش تولید داخلی پرداخته شود و از طرفی حدیث
نبوی «االعمال بالنیات» نیز مبین راه پیشرفت و توسعه پایدار اقتصاد اسالمی خواهد بود ،آن زمان که نیّتها بر
مبنای خیرخواهی جامعه اسالمی باشد ،نه دیگر اهداف سودجویانه دولتهای سلطهگر.
 -2حدیث نبوی «االعمال بالنّیات»
«اِنَّماِ االْعَمْالُ بِالنّیّاتِ و اِنّما لکُلّ اْمرِیءٍ مانَوی فَمَنْ کَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَی اللّهِ وَ رَسُوِله فَهِجْرَتُهُ اِلَی اللّهِ وَ رَسُوِله وَ
مَنْ کانَتْ هِجْرَتُهُ اِلیَ دُنْیا یِصیبها اَوِامْرَأَهٍ یَنْکحُها فَهِجْرَتُهُ اِلیَ ماهاجَر َاِلْیهِ»« :اعمال به نیّات است ،و هر کس را آن
چیزی است که نیّت کرده است؛ هر که هجرتش به سوی خدا و رسول او بوده ،هجرتش به خدا و رسول
اوست ،و هر که هجرتش به سوی دنیایی بوده است که بدان رسد یا زنی که با او همسر شود ،هجرتش به همان
چیزی است که آهنگ آن کرده است (بخاری1۰۴1 ،ق ،ج ،1ص.)۰۴
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اصل یکصد و پنجاه و دو :سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری ،حفظ استقالل

همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ،دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با
دول غیرمحارب استوار است.

3

نزد فقها چنین مشهور است که سبب این فرموده رسول خدا(ص) آن است که مردی از مکه به مدینه هجرت
کرد ،اما نه بدان هدف که فضیلت هجرت را به چنگ آورد ،بلکه بدان هدف که با زنی به نام ام قیس ازدواج
کند .پیامبر(ص) به او خبر داد که تنها بهره او از هجرتش همان چیزی است که در سر پرورانده و در دل نهان
داشته است ،نه آنچه آشکار ساخته و از آن سخن رانده است .گفتهاند :از همین رو در این حدیث از میان همه
هدفهای دنیایی ،تنها از آن زن نام برده شده است (عسقالنی1۰۴1 ،ق ،ج ،1ص.)۷-1۰
از پیامبر گرامی اسالم(ص) نقل شده که فرمودند« :کردهها به نیّتهاست و برای هرکس است آنچه خود نیت
کرده است» (عاملی1۰1۰ ،ق ،ج ،1باب ،۵ص .)۰۵این حدیث داللت بر این دارد که اعمال تابع مقاصد و نیّات
افراد است .ابن حجر میگوید از این حدیث ابطال هر عملی که قصد آن مخالف قصد شارع از جمله حیل
باشد ،اعتبار شده است ،زیرا داللت بر این دارد که هر عملی به نیّت و قصد آن بستگی دارد و هر کسی قول و
عملش یکی نیست ،بنده پروردگار نمیباشد (عسقالنی1۰۴1 ،ق ،ج ،12ص  .)۰2۳ -۰2۷ابن تیمیه استدالل بر
این حدیث را از باب سد ذرایع و ابطال حیل و هر آنچه با مقاصد الشریعه ناسازگار است را مورد تاکید قرار
میدهد (ابن تیمیه1۰1۳،ق ،ج ،۶ص .)۰1بحیری میگوید« :این حدیث بر آن داللت میکند که هر عمل چیزی
جز واقعیت آن و هر عقد چیزی جز حقیقت آن نیست ،و بدین سان هر که به عقد بیع ربا خواهد در ربا افتد و
صورت بیع او را از گناه ربا نرهاند؛ هر که به عقد نکاح ،تحلیل خواهد ،محلل است و مشمول تهدید به لعنی
که برای محلل آمده است ،و صورت نکاح او را از این لعن نمیرهاند .همچنین حدیث بر این داللت دارد که
هرچه از آن حرام کردن حالل خدا یا حالل کردن حرام خدا قصد شود ،گناه است ،و در گناه بودن حیله برای
انجام کار حرام هیچ تفاوتی نمیکند که کار حرام را انجام دهد یا آنچه را در شرع برای هدفی دیگر وضع شده
است ،وسیلهای برای رسیدن به حرام قرار دهد (بحیری ،1۰۷۶،ص.)1۵2
از سیاق کالم فقهای اسالمی روشن است هرگونه قصد و نیتّی که خالف نیات و اغراض و اهداف شریعت و
شارع مقدس باشد تحت هر عنوانی باطل و عمل به آن حرام میباشد ،ازجمله اگر بیگانگان با نیّت سلطه بر
کشورهای اسالمی درصدد بستن قرارداد اقتصادی و ...باشند ،عقد مذکور باطل و عمل به آن از نظر این دیدگاه
حرام خواهد بود.
 -۰قاعده نفی سبیل
«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ
عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»« ،همان
منافقان که در انتظار فرصتند تا اگر فتحی از ناحیه خدا نصیب شما شود خود را از شما دانسته ،میگویند :مگر
ما با شما نبودیم و اگر نصیب کافران شود به آنان میگویند :مگر نبود که ما رهنمودهای خود را به شما
قبوالندیم و نمیگذاشتیم به دین مؤمنین بگروید ،ولی خدا در قیامت بین شما حکم خواهد کرد و خدا تا ابد
اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند (نساء.)1۰1،
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فقهای اسالمی از آیات متعدد قرآنی که نفی سلطه منافقان ،یهودیان و کفار 2را دربر داشته است ،قاعدهای کلی
به نام قاعده نفی سبیل را استخراج نمودهاند که براساس این قاعده هرگونه سلطه بیگانگان بر جامعه اسالمی و
مسلمانان از نظر فقه اسالمی ،امری نادرست و هرگونه ارتباطی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیرمسلمانان و
بیگانگان در جامعه اسالمی گردد ،بهگونهای که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت کنند ،ممنوع و حرام تلقی
میشود.
موید قاعده نفی سبیل در روایات ،روایت «الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ وَ الْکُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا
یَرِثُونَ» میباشد« ،اسالم نسبت به سایر مکاتب و ملل ،همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و
کافران به منزله مردهها هستند ،مانع از ارث دیگران نمیشوند و خودشان نیز ارث نمیبرند» (صدوق1۰1۰ ،ق،
ج ،۰ص.)۰۰۰
براساس این قاعده ،راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسالمی در حوزههای مختلف سیاسی ،نظامی،
اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود .از نظر سیاسی نپذیرفتن تحت الحمایگی ،نفی ظلم و استبداد و استعمار،
جایز نبودن مداخله بیگانگان در امور داخلی کشورهای اسالمی و تصمیمگیریهای سیاسی مورد تأکید است و
از نظر نظامی تسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز دربرمیگیرد و به لحاظ اقتصادی کلیه قراردادها و عقودی
که منجر به استیالء و برتری کشورهای اجنبی بر ممالک اسالمی شود ،این عقود باطل و عمل به آن حرام
میباشد .این قاعده دو جنبه دارد :یکی ایجابی و دیگری سلبی .در جنبه ایجابی با تطبیق قاعده با اقتصاد
مقاومتی میتوان به این نکته اشاره کرد که میبایست راهکارهایی دقیق و مستحکم جهت حفظ استقالل،
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بوجود آورد تا ممالک اسالمی تحت سلطه و وابستگی کشورهای اجنبی قرار
نگیرند و از جنبه سلبی ،کلیه قراردادهایی که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع اقتصادی و حاکمتی ممالک
اسالمی میگردد ،نفی شده است ،زیرا تمامی آن قراردادها براساس این قاعده ناقض اهداف و اغراض شارع
مقدس میباشد.
 -۰ممنوعیت بکارگیری خدعه ،حیله ،مکر و فریب در اسالم با رویکرد قصد و نیّت
از واژههایی همچون کید ،خدعه ،مکر ،حیله و واژههایی مشابه به آن ،در فرهنگ عامه زمانی بهره میبرند که
شخص سعی دارد خالف آنچه که ظاهر آن اقتضاء دارد ،کاری انجام دهد و قصد و نیتش خالف ظاهر عمل
باشد .همچنین برای کاری که انسان را به مقصود میرساند ،علیرغم اینکه ظاهر و باطن یکسان دارد ،اما ذهن
از راه یافتن به آن مقصود غافل است .آنچه مسلم است این واژگان بیشتر در خصوص موارد نکوهیده بکار
میرود و همین معنا در فرهنگ عامیانه در خصوص این واژگان شناختهتر شدهتر است.
2

از موارد دیگری که در آیات قرآن به صورت ضمنی ،آیه نفی سبیل کافران و استقالل مسلمانان را تأیید میکند ،میتوان به عزت

مسلمانان (نساء1۰۱ ،؛ فاطر1۴،؛ منافقون )۳ ،نپذیرفتن سلطه و سرپرستی کافران (مائده ،)۵1-۵2 ،عدم میل و اعتماد به کافران (هود،
 ،)11۰پیروی نکردن از اهل کتاب و مشرکان (آلعمران1۰۱-1۵۴ ،؛ مائده ،)۰۱ ،روی پای خود ایستادن (فتح ،)2۱ ،نداشتن دوستی
صمیمانه با مشرکان (آلعمران11۳-11۱ ،؛ مائده ).۵۷ ،و آیاتی که دشمنی کافران و مشرکان با مسلمانان را گوشزد میکند و خواستار
هوشیاری مسلمانان در برابر نقشهها و توطئههای آنان است ،اشاره کر (دائرة المعارف قرآن کریم ، 1۰۳2 ،ج ،۰ص.)1۵۰
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با عنایت به همین معنای عامیانه است که پیامبر اکرم(ص) میفرمایند« :مَن کانَ مسلما فال یَمکُرْ و ال یَخدَعْ؛
فإنّی سَمِعتُ جَبرئیلَ علیه السالم یقولُ :إنّ المَکرَ و الخَدیعَةَ فی النّارِ»« ،کسى که مسلمان باشد ،نه نیرنگ مىزند
و نه حیلهگرى مىکند ،زیرا از جبرئیل علیه السالم شنیدم که مىگفت :همانا نیرنگ و حیلهگرى در آتشند (حرّ
عاملی1۰۴۱ ،ق ،ج ،12ص ،2۰2ح1۶1۱۳؛ صدوق1۰1۰،ق ،ج ،2ص ،۵۴ح  .)۰۰۵۵۶۵در این راستا است که
حضرت علی(ع) درباره مکر و حیله میفرمایند« :إنّ المَکرَ و الخَدیعَةَ فی النّارِ ،فکونوا مِن اللّه ِ عَلى وَجَلٍ و مِن
صَولَتِهِ على حَذَر»« ،نیرنگ و حیلهگرى در آتشند ،پس از خداوند عزّ و جلّ و از یورش او بر حذر باشید (ابن
شُعبه حَرّانی12۱۷،ق ،ص .)1۵۰حضرت در نکوهش نیرنگ و خدعه میفرمایند« :لَوال أنّ المَکرَ و الخَدیعَةَ فی
النّارِ لَکُنتُ أمکَرَ العَرَبِ»« ،اگر نبود که مکر و خدعه در آتشند ،هر آینه من مکّارترین عرب بودم»
(صدوق ،1۰۶۳،ج ،1ص2۷1؛ کلینی1۰۴۷،ق ،ج ،2ص .)۰۷۷اما برخالف جنبههای منفی مکر ،خدعه ،کید ،گاه
این واژگان در معنای ستوده بکار میروند .در این معنا بدون شک مراد از مکر ،خدعه ،نیرنگ ،برانگیختن مردم
به انجام کارها با تدبر و اندیشیدن است و نوعی چارهجویی مثبت را میرساند ،مثالً به کودکی که دارو
نمیخورد ،دارو را آغشته به عسل یا شیرینی کنند تا طعم تلخ آن مزاج کودک را آزار ندهد .مبین خدعه مثبت
آنجا است که رسول خدا(ص) در جنگ خندق فرمودند« :الْحَرْبُ خُدْعَةٌ» (عاملی1۰1۰،ق ،ج ،1۵ص )1۰۰و نیز
فرمودند« :تُکَلِّمُوا بِما ارَدْتُمْ» ،یعنی آنچه را که میخواهید درباره نابودی دشمن (با گفتن دروغ) به زبان بیاورید،
آزاد هستید (عاملی1۰1۰ ،ق ،ج ،1۵ص )1۰۰و در تواریخ آمده است که حضرت علی(ع) در جنگ خندق
عمروبن عبدود را به کار دیگری مشغول کرد و سپس به پای او شمشیر زد که قطع شد .عمرو گفت :ای علی
خدعه کردی .حضرت جواب داد« :الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»« ،جنگ ،فریب است» (محمد حسن نجفی1۰1۰،ق ،ج،21
ص .)۷۱همچنین پیامبر(ص) میفرمایند« :ثَالثٌ یَحْسِنْ فیهِّنَ الْکِذْب :الْمَکیدَةُ فِیالْحَرْبِ وَعَدْتُکَ زُوْجَتُکَ
وَالْاصْالحِ بَیْنَ النَّاسِ»« ،در سه جا دروغ نیکوست ،فریب در نبرد و وعده به همسر خود و سازش دادن میان
مردمان» (صدوق ،1۰۶2،ص .)۶۱بر همین اساس است که مفسّران با تدبّر در آیات قرآن میفرمایند :مکر
میتواند دو جنبه پسندیده و نکوهیده داشته باشد ،خداوند متعال میفرماید« :مَن کانَ یُریدُ العِزَّةَ فَلِلَّهِ العِزَّةُ جَمیعًا
إِلَیهِ یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالعَمَلُ الصّالِحُ یَرفَعُهُ وَالَّذینَ یَمکُرونَ السَّیِّئَاتِ لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَکرُ أُولئِکَ هُوَ یَبورُ»
(فاطر« ،)1۴،کسی که خواهان عزّت است (باید از خدا بخواهد چرا که) تمام عزّت برای خداست؛ سخنان
پاکیزه به سوی او صعود میکند ،و عمل صالح را باال میبرد؛ و آنها که نقشههای بد میکشند ،عذاب سختی
برای آنهاست و مکر (و تالش افسادگرانه) آنان نابود میشود (و به جایی نمیرسد)! «واسْتِکْبَاراً فِی الْأَرْضِ وَ
مَکْرَ السَّیِّئِ وَ الَ یَحِیقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ یَنْظُرُونَ إِالَّ سُنَّةَ الْأَوَّلِینَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیالً وَ لَنْ تَجِدَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِیالً» (فاطر« ،)۰۰ ،اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بدشان بود؛ امّا این نیرنگها
تنها دامان صاحبانش را میگیرد؛ آیا آنها چیزی جز سنّت پیشینیان و (عذابهای دردناک آنان) را انتظار دارند؟!
هرگز برای سنّت خدا تبدیل نخواهی یافت ،و هرگز برای سنّت الهی تغییری نمییابی!» .در این آیات مکر در
معنای ناپسند آن بکار رفته است.
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آنچه در مطالب فوق ذکر شد خدعه در مفاهیم مذموم آن از دیدگاه شریعت میباشد ،لیکن در موارد ذیل خدعه
و مکر به مفهوم مثبت یکی از ترفندهای مثبت جهت جلوگیری از برتری دشمنان اسالم بکار میرود ،از جمله:
آیه ۵۰سوره آل عمران« :ومکروا ومکر اهلل واهلل خیر الماکرین»« ،و (دشمنان) مکر ورزیدند و خدا (در
پاسخشان) مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است»،
آیه ۰۴سوره انفال« :واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر اهلل واهلل خیر
الماکرین»« ،و (یاد کن) هنگامی را که کافران درباره تو نیرنگ میکردند تا تو را به بند کشند یا بکشند یا (از
مکه) اخراج کنند و نیرنگ میزدند و خدا تدبیر میکرد و خدا بهترین تدبیرکنندگان است»،
آیه ۵۴سوره نمل« :ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم ال یشعرون»« ،و دست به نیرنگ زدند و(ما نیز) دست به
نیرنگ زدیم و خبر نداشتند»،
آیه 21سوره یونس« :واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اهلل اسرع مکرا ان
رسلنا یکتبون ما تمکرون»« ،و چون مردم را پس از آسیبی که به ایشان رسیده است رحمتی بچشانیم ،به ناگاه
آنان را در آیات ما نیرنگی است ،بگو نیرنگ خدا سریعتر است ،در حقیقت فرستادگان (فرشتگان) ما آنچه
نیرنگ میکنید ،مینویسند»،
آیه  ۰2سوره رعد« :وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا« ،»...و به یقین کسانی که پیش از آنان بودند،
نیرنگ کردند ،ولی همه تدبیرها نزد خداست…»
در آیه  ۱سوره بقره و  1۰2سوره نساء ،خدعه و فریب نیز به خداوند نسبت داده شده است که از دو جهت
جنبه ممدوح آن مراد است .از بررسی این آیات شریفه به دو مورد پی میبریم:
اوالً ،منظور از مکر خدا در این آیات همان تدبیر خداوند و تقدیرهایی است که به حرمان و عذاب بدکاران
میانجامد ،و این تدبیر در مرتبه دوم و پس از مکر بندگان و به مقتضای عدالت عملی پسندیده است،
ثانیاً ،مکر در مقابل مکر ،ممدوح است ،و در این آیات نیز مکر و حیله خداوند سبحان در مقابل مکر آمده و
پسندیده است .به عبارت دیگر ،خداوند به کسی حیله و خدعه نمیکند و کسی را فریب نمیدهد .آنچه در این
زمینه از نظر فقها نیز مهم است ،این است که منشاء فریب دادن و حیله کردن ،جهل و نقصان است و خداوند
سبحان از این نقایص مبرّا است .ولی کسی که از هدایت خداوند روی میگرداند ،گرفتار سخط و غضب حق
تعالی میشود .این معنای دیگر مکر خدایی است (راغب اصفهانی ،بیتا ،ص۰۷1؛ سید علی اکبر
قریشی1۰12،ق ،ج ،۶ص2۶۵؛ سیوطی1۰1۰،ق ،ج ،۰ص .)2۰
در خصوص کید نیز که از واژگان در معنای مشابه با حیله میباشد نیز همان جنبه مثبت و نفی آن مورد توجه
است« ،فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ کَیْدِکُنَّ إِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ» (یوسف« ،)2۳،چون شوهر دید که
پیراهن از پشت سر دریده است ،گفت :این از مکر شما زنان است ،که مکر و حیله شما زنان بسیار بزرگ و
حیرتانگیز است».
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«فَبَدَأَ بِأَوْعِیَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِیهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِیهِ کَذَلِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ مَا کَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاهُ فِی دِینِ
الْمَلِکِ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ» (یوسف« ،)۷۶،پس (یوسف یا مأمور او)
شروع در تحقیق از بارهای ایشان پیش از بار برادر کرد ،آخر آن مشربه را از بار برادر خود (بنیامین) بیرون
آورد .این تدبیر را ما به یوسف آموختیم ،که در آیین ملک این نبود که بتوان آن برادر را به گرو بگیرد ،جز آنکه
خدا بخواهد (و دستوری از طریق وحی به یوسف بیاموزد .و ما که خدای جهانیم) هر کس را بخواهیم به
مراتب بلند میرسانیم و (تا مردم بدانند که) فوق هر دانشمندی دانشمندتری وجود دارد» .در این آیه مشاهده
مینماییم که خداوند کید را به معنای تدبیر به خود نسبت میدهد و میفرماید« :کِدْنا لِیُوسُفَ»« ،تدبیر کردیم و
تدبیر آموختیم براى یوسف» .از بررسی این سه واژه در اهل لغت موارد زیر برداشت میشود:
مکر ،معموالً در کنار حیله به کار میرود و عموماً با آن از لحاظ معنایی برابر است« ،مکر ،فریب ،نیرنگ و
زرنگی ،مکره ،خدعه کار ،مکار :حیله گر ،آب زیرکاه ،ناقال ،ماکر :فریبنده ،بداندیش» (ابن منظور1۰1۰،ق ،ج،۵
ص .)1۳۰همچنین در لغتنامه دهخدا آمده است :در المنار برای مکر گفته شده ،مکر در اصل تدبیر مخفی است
که مکر شده را به آنچه گمان نمیکرد ،میکشد و اغلب در تدبیر بد بکار میرود .اینکه در قاموس المحیط گفته
مکر ،خدیئه ،و در صحاح آمده مکر ،احتیال ،و خدیعه هر دو معنای غالب را در نظر گرفتهاند (دهخدا،1۰۳۳ ،
ج ،1۷ص.)۶۷
خدعه از لحاظ معنایی با مکر و حیله ،نیّت بد داشتن ،نیرنگی که در جنگ بکار میرود ،خداع و مخادع یعنی
حیلهگر و حقهباز و خدیع به معنای کسی است که در دوستی به او اعتماد نمیتوان کرد در این مفهوم خدعه را
ابن منظور در معنای غالب منفی در نظر می گیرد (ابن منظور1۰1۰،ق ،ج ،۳ص« .)۶۰کلمه خدعه ،کلمهای است
قرآنی ،هم معنا با حیله ،و مشتقات آن که  ۳بار در آیات مختلف بکار رفته است» (عبدالباقی1۰۶۰ ،ق ،ص
 .)22۷همچنین در لغتنامه دهخدا آمده است« :خدعه به معنی مکر و فریب است و خدیعه به معنی خدعه ،مکر
و حیله میباشد که خدایع جمع خدعه است (دهخدا ،1۰۰۳ ،ج ،۰ص.)۰۴۶
کید هم همانند مکر هم به صورت مثبت و هم به صورت منفی در ممدوح و مذموم ،در اهل لغت آمده است،
اما آنچه به ذهن متبادر میشود همان معنای مذموم آن در درجه اول میباشد .کید ،نیرنگ ،تزویر ،بدسگالی و
کیدی از روی مکر و حیله (سیاح ،1۰۷۷،ص.)1۷۷۴
«کید نوعی حیله است که گاهی مذموم و گاهی ممدوح است ،هرچند در مذموم بیشتر است ،اما زمانی که
میخواهیم از کید در مفهوم ممدوح استفاده کنیم ،بهتر آن است که روشن کنیم از کید در معنای مثبت و ممدوح
استفاده مینماییم ،مثل «کذالک کدنا لیوسف» ،که در معنای مثبت بکار رفته است (یوسف( )۷۶ ،راغب
اصفهانی ،بیتا ،ص.)2۵
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از آنچه بیان شد به وضوح قابل روئیت است که تمامی نیات و اعمالی که در آن مکر ،خدعه و حیله و امثال آن
به معنای مذموم بکار رفته و با روح شریعت سازگاری نداشته باشد ،از نظر اسالم باطل و عمل به آن حرام
میباشد .لذا ،هنگامی که با رویکرد جامعهشناختی به این واژهها و نوع آسیبهایی که میتوانند به جامعه
مسلمین وارد کنند ،نگاه شود ،درمییابیم کلیه فریبهایی که منجر به آسیب اقتصادی به نظام اسالمی شود ،نه
تنها از درجه اعتبار ساقط است ،بلکه عقوبت الهی نیز خواهد داشت .در این راستا ،کلیه حیلی که تحت عنوان
فرار از ربا صورت میگیرد و ضربه به نظام اقتصادی ممالک اسالمی وارد مینماید ،باطل و حرام میباشد .موید
این نظر ،بیانات معمار بزرگ انقالب اسالمی امام خمینی ،همسو با برخی از دیگر فقهای امامیه در منع استفاده
از حیل ربا میباشد.
حیلههای ربا با مقاصد احکام و حکمت تحریم که مبارزه با ظلم است ،منافات دارند (مقدس اردبیلی1۰۴۰،ق،
ج ،۳ص ۰۳۳؛ امام خمینی1۰21،ق ،ج ،2ص.)۵۰۰-۵۰۵
مخالفت حیل شرعی با دلیل عقل :امام خمینی میفرماید« :اگر حیله به این آسانی از حیث نتیجه مصصح
رباخواری شود ،چرا رسول خدا(ص) که پیامبر(ص) رحمت است به آن آگاهی نداد تا امت در آن حرامی که
اعالم جنگ با خدا و رسول است و درهمی از آن ،بزرگتر از هفتاد زنا با محرم میباشد ،نیفتد؟ (امام خمینی،
1۰۴۷ق ،ج  ،2ص .)۵۰۵همچنین چگونه امکان دارد ربایی که موجب مفاسد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
است و علمای اقتصاد بدان اشاره کردهاند ،چگونه امکان دارد به وسیله حیلههای شرعی آن را حالل کرد؟! (امام
خمینی ،1۰۷۱ ،ج ،2ص .)۵۰1-۵۰۴در این راستا امام خمینی به وضوح یکی از علل تحریم حیل ربا را ضربه
زدن به اقتصاد و جامعه اسالمی میداند .لذا ،در جهت پوشش نقاط ضعف ،واجب است مسلمانان از حیل ربا
پرهیز کنند تا اقتصادی پویا و جامعهای در جهت رشد و توسعه داشته باشند .همچنین ،محقق اردبیلی در مسئله

حیل توقف ،حکم به حرمت حیلههای ربوی داده است .همچنین مقدس اردبیلی در کتاب جمع الفائده والبرهان
فی شرح إرشاد األذهان با توجه به مقاصد تشریع احکام و حکمت آن و حرمت معامالت ربوی ،هرگونه
استفاده از حیلههای ربا را ممنوع میداند و حکم به حرمت آن میدهد (مقدس اردبیلی1۰۴۰ ،ق ،ج ،۳ص.)۰۳۳
وحید بهبهانی در کتاب حاشیهای بر شرح مجمع الفائده و البرهان به مخالفت شدید با حیلههای ربوی میپردازد
و بکارگیری این نوع حیلهها را سبب حلیت ربا نمیداند و به اقوال فقهایی که جواز استفاده از حیل شرعی را
در ربا میدهند ،خدشه وارد مینماید و میگوید ،باید تأمل کرد (بهبهانی1۰1۷،ق ،ج ،1ص.)۰1۰،2۱1-2۱2،۵۳
 -۵بیانات مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی نکاتی شایان توجه دارد که از سیاق بیانات مقام معظم رهبری بدست میآید سرمایههای کشور
میبایست در جهت چرخه تولید ملی و رونق اقتصادی باشد ،نه اینکه تحت عنوان سود بانکی سدّی در برابر
رونق ،تولید و اقتصاد اسالمی باشد .لذا ،ایشان میفرمایند« :از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات
اقتصاد مقاومتی ،درونزایی است .درونزایی یعنی تولید ثروت بهوسیلهی فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد،
چشم به بیرون نباشد ،نگاهمان به بیرون نباشد.
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در طول سالهای گذشته ،در دولتهای مختلف ،چندبار میخواستند از بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول،
وام بگیرند ،بنده نگذاشتم ،جلویش را گرفتم ،مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند .اینکه ما
از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم ،این خطای بزرگی است .باید اقتصاد درونزا باشد .البتّه
معنای درونزا بودنِ اقتصاد این نیست که درهای کشور را ببندیم ،نه .ما گفتهایم «درونزا و برونگرا» (امام
خامنهای .)1۰۱۷۹۴1۹۴1 ،به نظر میرسد یکی از معظالت وام گرفتن از دولتهای خارجی براساس قاعده نفی
سبیل ۰ضرر وارده به جامعه اسالمی باشد که رهبر معظم انقالب با درایت و تیزبینی جلوی این اخالل در نظام
اقتصادی توسط دولتهای سلطهگر را گرفتهاند .از جمله مواردی که میتواند به عرصه تولید و رونق داخلی
کمک شایان و قابل توجهی نماید ،خروج پولهای در گردش بانکی و استفاده آن در بخش تولیدات میباشد.
جامعهای که فقط به فکر سود (ربا) نباشد ،و به طریق صحیح دست به قراردادهای تجاری ،تولید و ...بزند ،نه
تنها دچار معظالت ربا نمیشود ،بلکه چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمیآورد .توصیه فقهای اسالم نیز بر
این مطلب تاکید دارد که اگر قراردادی بین طرفین منعقد میشود ،قرارداد صوری نباشد و تحت عنوان عقود
اسالمی به آن عمل شود .همان طوری که از آیت اهلل جوادی آملی در خصوص سود بانک بابت سپردههای
بلندمدت و کوتاهمدت که از ایشان سوال شد و ایشان فرمودند« :در صورتی که برابر عقود اسالمی باشد ،حالل
است».

۰

موید دیگر جامعهای با اقتصاد پویا و مقاوم این سخن مقام معظم رهبری است که میفرمایند« :عرض میکنم در
آیهی شریفهی «وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» به احتمال زیاد منظور از «قُوَّة» فقط قوّهی نظامی نیست؛ البتّه
قوّهی نظامی هم است ،امّا فقط قوّهی نظامی نیست« .اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة»« ،هرچه میتوانید ،درون
خودتان را قوی کنید» .معنای این استحکام ساخت داخلی کشور که بنده مکرّر میگویم ،این است .از لحاظ
علمی خودتان را قوی کنید ،از لحاظ فنّاوری خودتان را قوی کنید ،از لحاظ تولید داخلی قوی کنید ،از لحاظ
نفوذ در بازارهای خارجی قوی کنید ،از لحاظ کشف ظرفیّتهای فراوانی که در این کشور هست و هنوز
استفاده نشده است ،قوی کنید و این ظرفیّتها را به کار بگیرید (امام خامنهای.)1۰۱۵۹11۹2۷ ،
به راستی یکی از معضالتی که در نظام اقتصادی کشور اخالل ایجاد میکند ،استفاده از حیلی است که راه را
برای گرفتن ربا باز میکند و جلوی چرخه تولید جامعه را میگیرد .باید به این سخن مقام معظم رهبری توجه
ویژه شود که میفرمایند:
«خودمان را بایستی درست کنیم ،اصالح کنیم که از ضعفهای ما دشمن استفاده نکند .امروز چشم دوختهاند
دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختاللهای اقتصادی داخل کشور .اینکه ما مرتّب راجع به مسئلهی اقتصاد،
اقتصاد مقاومتی و مانند اینها در این چند سال مرتّب اوّل سال ،وسط سال ،آخر سال میگوییم ،تکرار میکنیم،
بهخاطر این است که دشمن به این نقطهی خاص توجّه کرده است[ .میخواهند] اقتصاد کشور را خراب کنند،
وضع مردم بد باشد ،جیب مردم خالی بشود ،امکانات مردم کم بشود ،پول مردم بیارزش بشود ،قدرت
خریدشان کم بشود تا ناراضی بشوند؛ هدف ،این است .مردم را از اسالم و از نظام اسالمی ناراضی کنند؛ این،
هدف دشمن است.

«وَلَن یجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیال».
http://ierc.sbu.ac.ir/FA/Estefta-AzSafeAsli_Reba.html
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لذا روی اقتصاد تکیه میکنند برای اینکه وضع مردم خراب بشود تا به خاطر خرابی وضع ،از اسالم و از نظام
اسالمی منصرف بشوند .خب این وظیفهی کیست که در مقابل این وضعیّت ایستادگی کند؟ وظیفهی همه،
وظیفهی دولت است ،وظیفهی مجلس است ،وظیفهی مسئولین گوناگون است ،وظیفهی آحاد مردم هم است.
همه وظیفه داریم ،باید انجام بدهیم (امام خامنهای.)1۰۱۵۹۴۶۹۰۴،
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی ،رونق تولید و جهش تولید ،آنچه مهم و
ضروری به نظر میرسد ،این مطلب است که تا جایی که میشود از منابع داخلی جهت رونق تولید بهرهبرداری
شود و أخذ وامها و قراردادهای تجاری با کشورهای سلطهگر به حد اقل برسد و نیز تشکیل کمیته تخصصی
میباشد که به صورت جامع قبل از هرگونه انعقاد قراردادی به بررسی نیات و مقاصد کشورهای سلطهگر
بپردازد تا مبادا راه نفوذشان بر ممالک مسلمین باز شود.
 -۶مقاصد الشریعه و اقتصادی مقاومتی
از منظر روح کلی احکام جامعه اسالمی و به لحاظ بنای عقال در مقاصد الشریعه این موضوع حائز اهمیت
است که سیره و روش عقال بر این استوار است که هرگاه دستور و فرمانی از جانب شارع جهت رسیدن به
هدف و غرضی خاص صادر شود ،مادامی که آن غرض پابرجاست ،حکمی مغایر با آن غرض نمیدهد .این
مسئله که شارع دارای هدف و غرض خاصی از تشریع احکام است ،جزو مدرکات عقل نظری میباشد .لیکن
این مطلب با عقالیی بودن آن منافات ندارد و حاکم بر این مطلب هم عقل است هم عقال (مجلسی1۰۴۰ ،ق،
ج ،2ص .)1۱1هنگامی که از منظر مقاصد الشریعه به واژههایی مانند خدعه ،حیله و مکر نگاه شود ،این سوال
پیش میآید که آیا تحت عنوان راههای برونرفت از تنگناها و مضایق میشود مقاصد الشریعه ،اغراض و اهداف
شارع نادیده انگاشته شود .به تعبیر دیگر ،اگر ظاهر اعمال با باطن آن مغایرت داشته باشد ،مشروعیت خواهد
داشت .مشهور فقهای امامیه در باب حیل شرعی بر این اعتقادند که حیل شرعی مجاز و همین که ظاهر اعمال
درست باشد ،کفایت مینماید و از این لحاظ برخی در تعریف حیل آوردهاند« ،هی حفظ ظواهر قوانین الشرع و
ان کان روحها غیر موجوده» ،حیله عبارت است از حفظ ظاهر قوانین شرع ،اگرچه روح قانون وجود نداشته
باشد (مکارم شیرازی ،1۰۳۶،ص .)1۰حنفیها و شافعیان معتقد به جواز حیل شرعی میباشند و ابوحنیفه بر این
اعتقاد است که بعضی از حیل اگرچه باطل باشد ،ولی امکان دارد نافذ عقد باشد .همچنین بر این اعتقادند که
«کل حیلههایی که جهت خالص شدن و رهایی از حرام و توصل به آن در جهت رسیدن به امور حالل و حسنه
باشد ،مشروع است» (ابی حنیفه نعمان1۰11 ،ق ،ج ،۶ص .)۰۱۴اما در مقابل آنها ،مالکیها و حنابله معنای منفی
حیل را غالب میدانند و بر این اعتقادند که حیله اسبابی است که مکلف در جهت اسقاط واجب از نفس خود
یا اباحه حرامی انجام میدهد ،به گونهای که حیله در ظاهر به صورت غیر واجب ،عملی واجب را نشان میدهد
و طوری بدان میپردازد که غیر واجب جلوه میکند .همچنین عمل حرام را در ظاهر حالل انجام میدهد
(شاطبی1۰1۰،ق ،ج ،2ص .)۰۷۱در راستای اغراض و اهداف شارع مقدس ،امام خمینی و جمعی دیگر از
فقهای امامیه استفاده از حیل شرعی را در ابواب ربا حرام و باطل میدانند .امام خمینی و مقدس اردبیلی در این
خصوص عقیده دارند حیلههای ربا با مقاصد احکام و حکمت تحریم که مبارزه با ظلم است ،منافات دارند
(مقدس اردبیلی1۰۴۰،ق ،ج ،۳ص ۰۳۳؛ امام خمینی1۰21 ،ق ،ج ،2ص.)۵۰۰-۵۰۵
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همچنین صاحب جواهر در بحث عدم جواز برخی از حیل (حیل فرار از زکات) با تکیه به اغراض و مقاصد
شارع از تشریع احکام میفرمایند« :کل شیء تضمن نقض غرض اصل مشروعه الحکم ،یحکم ببطالنه»
(نجفی1۰1۰،ق ،ج ،۰2ص .)2۴2هر آنچه باعث و دربرگیرنده نقص غرض اصلی تشریع یک حکم گردد ،حکم
به بطالن آن میگردد» .نهایتاً ،مشهور فقهای اسالمی ،در مقامی که حیله و امثال آن به اصل دین و مقاصد
الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند به وضوح براساس مقاصد و اغراض شارع ،حکم به
بطالن و حرمت آن میدهند .در این راستا ،سختگیریهای حلیها ،مقدس اردبیلی ،امام خمینی ،مالکیها و
حنبلیها در خصوص حیل ربا ،موید طرق استحکام نظام اقتصادی اسالم میباشد و تضادی با روایات خاصه
جواز استفاده از حیل شرعی ندارد ،بلکه این سختگیریها راههای ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اسالمی را
میگیرد .مقام معظم رهبری نیز در استفتائاتی که از ایشان نمودهاند به کرار معامالتی که بویی از ربای قرضی یا
معامالتی را داشته باشد را حیلههای فرار از ربا میدانند و شرعاً آن را حرام اعالم مینمایند ۵.در راستای
استحکام اقتصاد جامعه اسالمی ،موارد جواز استفاده از حیل شرعی در عقود به این ختم میشود که اوالً ،از
حیله جهت رسیدن به امر حرام استفاده نشود ،ثانیاً ،خود حیله وسیله یا اسباب حرام در جهت رسیدن به هدف
نباشد .ثالثاً ،بکارگیری حیله سبب تغییر حکم حرمت شود .اگر بکارگیری حیله ،خدعه و امثال آن شائبه ضربه
زدن به اقتصاد اسالمی و مردم را بوجود بیاورد ،براساس قاعده نفی سبیل و الضرر و الضرار فی السالم ،عمل به
آن حرام و باطل میباشد.
نظر شارع در تحریم ربا ما را به این قاعده رهنمود میکند که «کل شیء تضمن نقض غرض اصل مشروعه
الحکم ،یحکم ببطالنه»« ،هر آنچه باعث و دربرگیرنده نقص غرض اصلی تشریع یک حکم گردد ،حکم به
بطالن آن میگردد» (نجفی1۰1۰ ،ق ،ج ،۰2ص .)2۴2از سیاق صحبت ابوالفتوح راضی حکم ممنوع بودن نقض
غرض به صورت کلی برداشت میشود« :و پیغمبران(ع) ارتکاب قبایح نکنند و اخاللى به واجب نکنند ،براى آن
که منفر باشد از قبول قول ایشان ،و هرچه منفر باشد ،واجب بود که ایشان از آن منزه باشند تا غرض قدیم
تعالى منتقض نشود به بعثت ایشان ،چه غرض به بعثت ایشان قبول و امتثال است» (رازی ،بیتا ،ج ،11ص .)2۳
عالمه حلی نقض غرض شارع حکیم را منافی حکم میداند« :فألنه تعالى حکیم و نقض الغرض ینافی الحکمه»
(حلی ،1۰۳2 ،ج ،1ص  .)۰2۵همچنین ،قمی در کتاب جامع الشتات فی أجوبة السؤاالت در خصوص «حکمت
احکام» میفرمایند« :حکمت احکام ،خیلى روشن است که فرار از ربا به وسیله اضافه کردن (ضم چیزی) ۶اگر
جایز باشد ،نقض غرض در احکام الهى ،الزم میآید و این اجماعاً ممنوع است (قمی ،بیتا ،ج ،2ص.)۱1

۵

سوال  :1۶2۶اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد ،آیا جایز است برای

دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کاالیی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان
مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد ،مثالً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد و
در همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب :چنین معاملهای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است ،شرعاً حرام و باطل است.
۶

ضمیمه یعنى گرفتن رباى واقعى با استفاده از ضمیمه.
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امام خمینى بر این نظر است که مجتهد روح حاکم بر احکام شریعت را میبایست مد نظر قرار دهد و براساس
آن افق دید خودش را از مدلولهای لفظی احکام فراتر ببرد .در این راستا صرفاً به این موضوع که حکمی در
ظاهر مطابق با قواعد و اصول استنباط باشد ،راضی نمیشود ،بلکه اگر حکمى به ظاهر مطابق با احکام شریعت،
ولى در باطن با مصالح عمومى بشر در تضاد باشد ،حکم به بطالن آن میدهد و آن را نمیپذیرد .امام خمینى با
تدبر و دقت نظر در این مقوله که ظاهر و باطن اعمال میبایست مطابق با نظر ،اهداف و اغراض و مقاصد شارع
مقدس باشد ،برخی از روایات ،حتی روایاتی را که با مصالح شریعت و روح قانونگذاری هماهنگ نیست را از
دلیل سند و صحت روایت خدشه وارد میآورد و میگوید ،علیرغم اینکه برخی از روایات باب ربا دارای
سندی صحیح است ،ولی بنده به لحاظ داللت آن را نمیپذیرم .ایشان در مقام استنباط احکام به حکم عقل،
اعتباری برای اینگونه احادیث قائل نمیشود و در تحریر الوسیله میفرمایند« :ذکروا للتخلص من الربا وجوهاً
مذکورة فى الکتب و قد جدّدت النظر فى المسألة فوجدت انّ التخلص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه…».
برای رهایی و فرار از ربا ،فقها در کتب خود مواردی را یادآور شدهاند که بنده در آن تجدیدنظر نموده و هیچ
کدام از آنها را قبول ندارم (امام خمینى ،1۰۷۱،ج ،1ص .)۰۶۰در مقامی دیگر در خصوص ربا میفرمایند:
«تخلص از ربا نزد اینجانب اشکال دارد ،بلکه جایز نبودن آن قوى است» .ایشان به اینگونه احتیاط کردن در
مسئله حیل ربا را واجب میدانند .همچنین ایشان در کتاب بیع در خصوص ربا میفرمایند« :ان الربا مع هذه
التشدیدات واالستنکارات التى ورد فیه فى القرآن الکریم والسنّة من طریق الفریقین مما قل نحوها فى سائر
المعاصى و مع ما فیه من المفاسد االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة مما تعرّض لها علماء االقتصاد کیف یمکن
تحلیله بالحیل الشرعیة کما وردت بها االخبار الکثیرة الصحیحه ,و افتى بها الفقهاء االّ من شذّ منهم» (امام خمینی،
 ،1۰۷۱ج ،2ص۰۴۶ـ .)۰۴۵با وجود این همه تشدیدها و انکارهایى که در خصوص ربا ،در قرآن کریم و
سنّت ،از طریق شیعه و سنّى وارد شده است و مانند آن درباره سایر گناهان کمتر موردی وجود دارد و همچنین
با وجود ضررهاى اقتصادى ،اجتماعى و سیاسى آن که علماى اقتصاد متعرض آنها شدهاند ،چگونه امکان دارد
مسئله ربا با حیلههاى شرعى که در روایات صحیح فراوانى آمده و عده زیادى از فقها به آن فتوا دادهاند ،حالل
شود .وی همچنین به آیات و روایاتی که در منع ربا صادر شده ،میپردازد ،همانند استدالل فوق تمامی حیل
مورد استفاده در مبحث ربا را حرام میداند و در مقام توجیه آن دسته روایاتی که بر حیل شرعی ربا استدالل
شده ،میفرماید« :لو فرض ورود اخبار صحیحة دالة على الحیلة فیهما البد من تأویلها او ردّ علمها الى صاحبها،
ضرورة ان الحیل التخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطیل التجارات وغیرها ممّا هى مذکورة فی الکتاب
والسنة… لو ورد نص فى الجواز کان مناقضاً للکتاب والسنة المستفیضة ولیس من قبیل التقیید والتخصیص…
اذا کان الحکمة فى حرمة الربا ما ذکر من المفاسد الیجوز التخلص عنه فى جمیع الموارد بحیث الیشذ منه مورد،
للزوم اللغو فى الجعل ،فتحریم الربا لنکتة الفساد والظلم و ترک التجارات و تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع
تغییر عنوان ال یوجب نقصاً فى ترتب تلک المفاسد من قبیل التناقض فى الجعل أو اللغویة فیه» (امام
خمینی ،1۰۷۱،ج ،2ص .)۰۴۱
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به فرض اینکه قبول کنیم روایات مطرحه در این خصوص ،صحیح هستند و داللت بر ربای قرضی و معامالتی
دارند ،اما میبایست به ناچار آنها را تأویل کنیم و یا فهمش را به صاحبانش برگردانیم ،زیرا روشن است و امری
بدیهی که حیلههای فرار از ربا موضوع ربا را که ظلم بر ربا گیرنده است و موجب فساد و تعطیلی تجارت و
سایر مواردی که در کتاب و سنت از آن نام برده شده را خارج نمیسازد و موضوع حکم را عوض نمیکند ...
حتی اگر نصی هم بر جواز حیل شرعی داللت داشته باشد ،معارض و مناقضی در کتاب و سنت دارد و این
معارض و مناقض از قبیل مقید و مخصص نیست که با تقید و تخصیص آن را نادیده گرفت  ...در صورتی که
حکمت و فلسفه مبارزه با ربا و حکم به حرمت آن به صورت روشن و صریح بیان شده و در هیچ یک از موارد
فرار از ربا جوازی وجود ندارد ،زیرا لغویت در جعل حکم را به همراه دارد ،پس حرمت ربا به منظور
جلوگیری از فساد و ظلم و ترک تجارتی است که بر آن مترتب میباشد و صورت میگیرد و حالل نمودن آن
با تمامی اقسامی که دارد به همراه تغییر صوری و ظاهری در عنوان ربا نقصی ایجاد نمیکند و مفاسد آن باقی
میماند .لذا ،تناقض و لغویت در حکم حاصل میآید و با مقاصد شارع مقدس همخوانی ندارد ،اینگونه است
که امام خمینی مبنای عمل به احکام را ظاهر و باطن اعمال میداند و برخالف نظر برخی از فقها که میفرمایند
فقط ظاهر اعمال درست باشد ،مکلف وظیفه بندگی خویش را انجام داده است ،نظر میدهند و روح و عبودیت
بندگی در معامالت و عبادات را هماهنگی بین ظاهر و باطن اعمال میدانند (امام خمینی ،1۰۷۱،ج ،2ص .)۰۴۳
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 -۷نتیجهگیری
از جمله ممیزات دین شریف اسالم با دیگر شریعتها ،اتّکای به قواعد خاص و عامی است که به عدد نامتناهی
با حوادث جاری کثرت مییابد تا راهگشای طریق سعادت انسان باشد و این قواعد انسجامدهنده قوانین در
تمامی اعصار میباشد که موجب میشود هیچ تنگنایی از باب جعل شریعت اسالم با بروز و ظهور مسائل جدید
بوجود نیاید ،با توسعه فضاهای گوناگون در عصر جدید و گسترش و پیچیدگی عقود و روابط کشورهای
اسالمی با دیگر ممالک ،کیفیت پاسخگویی به مسائل از منظر فقهای عالم اسالم با نیازهای جامعه هماهنگ شده
است .بر این اساس ،تئوری جامعهشناختی مقاصد الشریعه در اقتصاد مقاومتی میبایست توجه شایانی به قصد
و نیت اعمال شود و هنگامی که پای حیله و خدعه ،مکر و دیگر تعابیر آن به میان میآید و شائبه لطمه زدن به
اقتصاد اسالمی را دارد ،حکم به بطالن و ممنوعیت آن دارد ،زیرا چنین عقودی نه تنها با روح شریعت و اغراض
و اهداف شارع مقدس منافات دارد ،بلکه قوام و استحکام اقتصاد جامعه اسالمی را مورد هدف قرار داده و منجر
به فروپاشی اقتصاد و حس اعتماد به نفس عمومی احاد جامعه میشود و از طرفی تمامی فقهای اسالمی بر این
اعتقادند که جایی که پای اجنبیان به میان میآید و بیم آن میرود که کشورهای سلطهگر اجنبی با قراردادهای
بانکی و غیره از بیرون ،اقتصاد ممالک اسالمی را مورد هجمه و تحت سلطه درآورند ،براساس قاعده نفی سبیل
نه تنها میبایست جلوی این جریانها ایستاد ،بلکه میباید در برابر آنها به مقابله پرداخت .اینجاست که بیانات
مقام معظم رهبری راهگشای اندیشمندان اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جهان اسالم خواهد بود و در
این راستا کلیه اعمالی که با نیّات سوء و به قصد حالل کردن حرام ،اسقاط حق و نادیده گرفتن امری واجب،
انهدام اهداف دین یا شریعت صورت گیرد ،حکم به بطالن و حرام بودن آن داده میشود و از طرف جریانهای
خارجی سلطهگر نیز کلیه اقداماتی که منجر به ضرر و زیان ،خدشه به کرامت جامعه اسالمی میشود ،جزو
جامعه هدف مقابله با تهدیدات قرار میگیرند.
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