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Abstract 
The influence of the Qur’an on culture in the age of revelation and changing people’s 
behavior back then has been one of the important and challenging issues among 
commentators and Qur’anic scholars. It is even a more serious matter when it comes to 
some subjects such as Prohibition of usury and usury devouring as some people get 
enriched by its unfair interest and it is not easy to restore this process. It is essential to 
study verses of the Noble Qur’an as well as Sunni and Shi’ite viewpoints in order to 
achieve results in this research. The obtained results reveal that the educational method 
of the holy Qur’an is based on gradual practice along with conveying behavioral 
tranquility to the addressees. In this method, the subject is dealt with step by step, and 
finally it is announced by giving emphatic commands, imperatives and prohibitions to 
the addressee. Ban on usury and devouring it is also announced this way and various 
stages are considered for that. Accordingly, the noble Qur’an starts to familiarize people 
with this subject using the gradual educational method and then it continues the 
procedure until ultimate prohibition. Undoubtedly, the educational method of the holy 
Qur’an on imposing a ban on usury, usury devouring, and many other issues has been 
unique and not commonplace until then.  
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عصر نزول در آيات نهي از ربا  تربيتي قرآن كريم درتغيير رفتار مخاطبان ةشيو

  از ديدگاه فريقين

   غالمحسین اعرابی
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  چكيده

برانگيز  ل، همواره از مسائل مهم و چالشتأثيرگذاري قرآن بر فرهنگ زمانه و تغيير در رفتار مخاطبان عصر نزو

اي از موضوعات؛ مانند نهي از ربا و رباخواري  ميان مفسران و دانشمندان علوم قرآني است. اين مسئله در پاره

پذير نيسـت.   راحتي امكان اند و دگرگوني آن به اي از سود و منافع آن بهرمند شده تر است؛ چراكه عده جدي

دهد كـه   دست آمده، نشان مي ديدگاه فريقين براي اين تحقيق ضروري است. نتايج بهمطالعة آيات كريمه و 

كريم مبتني بر روش تدريجي، همراه با القاي آرامـش رفتـاري بـه مخاطـب اسـت. در ايـن        شيوة تربيتي قرآن

اطـب  پرداخته و درنهايت، با دستورات تأكيدي، اوامر و نواهي بـه مخ  گام به موضوع به صورت گام روش، به

نيز در همين قالب ديده شده و مراحـل متعـددي بـراي آن    » خواري ربا«و » ربا«شود. موضوع نهي از  ابالغ مي

» ايجاد قرابت ذهني«كريم با روش تربيت تدريجي، موضوع را از درنظر گرفته شده است. بر اين اساس، قرآن

كريم در بسياري مـوارد؛ از جملـه در    ي قرآنترديد، شيوة تربيت برد. بي پيش مي» نهي نهايي«كند و تا  آغاز مي

  فرد بوده و تا آن زمان، رايج نبوده است. خواري، منحصر به موضوع تحريم ربا و ربا

 واژگان كليدي

  كريم، رفتار، عصر نزول، ربا، فريقين. تربيت، قرآن
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  . مقدمه١

سلوبي منحصـر  هاي متنوع و با ا كريم در قالب اوامر، نواهي و راهكارهاي قرآن  مجموعه

هاي مختلـف را تغييـر دهـد و     جانبة مخاطبان خود در عرصه كند تا روابط همه فرد، تالش مي به

قـدري   متناسب با اهداف دين اسالم طراحي نمايد. برخي از مناسبات اجتماعي عصـر نـزول بـه   

ا پـس  رسيد؛ امـ  نظر مي دار بود كه شايد تغيير آن محال به كريم ريشه در فرهنگ مخاطبان قرآن

مسـلمانان فـراهم شـده و     هاي تحول رفتاري تازه گيري مدنيت ديني، زمينه از هجرت و با شكل

رفته اهـداف تربيتـي اسـالم عزيـز محقـق گرديـد. اكنـون ابعـاد مختلـف تحـوالت عظـيم             رفته

كـريم بررسـي و تحقيـق شـده و عظمـت آن تحـوالت بـر هـيچ          اجتماعي در زمان نزول قـرآن 

جو را به الگوهـايي تبـديل    ده نيست؛ تحولي شگرف كه اعراب ستيزهآزادانديش منصفي پوشي

پرتحول و شـگرف، همگـان بـر      ساز شدند. در اين عرصه ها، تاريخ اي از نمونه كرد كه در پاره

نظر دارند كه: اسالم در تثبيت باورهايش، از خشونت استفاده نكـرده و در تبيـين    اين مهم اتفاق

خبـري نيسـت. امـا بايـد پرسـيد: آن تحـول عظـيم در فرهنـگ          منطقـي  رسالتش از تحكم و بي

گرد آن روزگار در برابـر   شد كه اعراب بيابان وقوع پيوست؟ چه متوحش عصر نزول چگونه به

  شأن و جاللت اسالم سر تسليم فرود آوردند؟

اي قابل بررسي است؛ امـا   روز، مسئله در اين رهگذر، هريك از موضوعات اجتماعي آن

هاي رفتاري مخاطبان قرآن در عصر نزول چنان عميق بود كه الزم اسـت تغييـر    شبرخي از كن

اي  اشاره كرد كه در اقتصـاد آن روزگـار، پايـه   » ربا«توان به مسئله  آن ارزيابي شود. ازجمله مي

مستحكم داشت. شيوة برخورد قرآن با اين موضوع چگونـه بـوده اسـت؟ قـرآن كـريم بـا چـه        

را بـر زشـتي عملكردشـان در خصـوص ربـاخواري متنبـه نمـود؟         روش تربيتي، مخاطبان خود

كريم در نهـي از رذيلتـي    مند قرآن شيوة نظام  رو، موضوع تحقيق حاضر، بررسي و مطالعة ازاين

  است كه بخشي از فرهنگ مخاطبان را تشكيل داده بود.

اروا بنـا  هـاي نـ   كرد كـه ازديـاد اموالشـان را بـر پايـه      منافع اقتصادي آن مردمان اقتضا مي

كـريم بـا چـه روشـي      پوشي از آن محال بود. مسئله اين است كه قـرآن  نمايند؛ ثروتي كه چشم

پـذيري در ايـن    آنان را بر تسليم در برابر امر الهي متقاعد نمـود؟ فراينـد تأثيرگـذاري و تربيـت    

  مسئله چه بوده است؟
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اهللا  دهد، كـالم  مفروض اين تحقيق، اين است كه مطالعه و بررسي آيات كريمه نشان مي

بـر شـيوة مـدارا بـا مخاطبـان و تغييـر تـدريجي رفتـار آنـان           - سواي تقدم و تأخر نزول –مجيد 

داللت دارد. هدف نوشتار حاضر، اثبات سير نزول آيات نيست؛ امـا آنچـه خداونـد بـه عنـوان      

بخـش ميسـور اسـت.     آموزد، اين است كه: تربيت در مداري آرامـش  مربي بشر به مخاطبان مي

عبارت ديگر، بـا   يماي كلي آياتي كه در باب تحريم ربا نازل شده، ناظر بر همين ادعاست. بهس

دنبال اثبات فرضيه مـذكور در بـاب تحـريم ربـا هسـتيم. بـديهي اسـت،         روش تحليل محتوا، به

بررسي زماني و مكاني آيات تحريم ربا و همچنين تقدم و تـأخر آنهـا نيازمنـد مجـالي مسـتقل      

  باشد. مي

  پيشينه موضوع. ٢

انعكـاس قابـل    –كه از رسوم رايج يهوديـان و اعـراب جـاهلي بـوده      –خواري  ربا و ربا 

جهت آثار مخرب اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    ، به»ربا«كريم دارد.  توجهي در آيات قرآن 

تـوان   اسـاس، مـي    تنها در اسالم كه در همة اديان توحيدي نكوهش و نهي شده است. بـراين  نه

وجو كرد؛ آثاري كه اين موضـوع   فراواني را در ميان تحقيقات و تأليفات مسلمانان جست آثار

انـد. مفسـران فـريقين ذيـل آيـات مربـوط بـه ربـا، بـه شـرح و            را از ابعاد مختلف ارزيابي كرده

ــه   ــه و از نتــايج مخــرب آن در الب ــه پرداخت ــين نكــات هرآي الي مباحــث خــود،  توضــيح و تبي

همـراه سـبب يـا شـأن      اند. مراحل مختلف نزول آيات مربوط به ربا به موضوعاتي را طرح كرده

كـريم بـه ايـن     بودن نهي از رباخواري است؛ اما اينكه چرا قـرآن  نزول هريك، گوياي تدريجي

نظـر   اي است كه نيازمند كاوش بيشتر و دقـت  شود، مسئله رو مي شكل با رذائل عصر نزول روبه

يوه، بررسي نشده و همچنان بدون تحليـل باقيمانـده اسـت.    تر است. تاكنون چرايي اين ش عميق

كريم در ايـن موضـوع خـاص بـا شـيوة       عبارت ديگر، تطبيقي ميان مراحل نزول آيات قرآن  به

  تربيتي آن ارائه نشده است.   
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  . تعاريف٣
  . ربا٣-١

كريم استفاده شـده اسـت. فرهنـگ فارسـي      هاي مختلف در قرآن اين واژه بارها به شكل

پـولي كـه بسـتانكار از بـدهكار بابـت منـافع پـول        «چنين معنا كرده است:  را اين» ربا«واژة معين 

). دهخدا در خصوص كاربردهاي اين كلمه در ميان مـردم  ١٣٨٢(محمد معين، » گيرد خود مي

سودخوري؛ زيادتر گرفتن از آنچه قرض داده شده؛ افزوني بـر اصـل پـول    «چنين نوشته است: 

). تعـابير  ١٣٧٧اكبـر دهخـدا،   (علي» انجام شده باشد؛ زياد گرفتن در وام و بيعاي  آنكه معامله بي

فايـده و  «نگاران ارائه شده اسـت. در فرهنـگ عميـد آمـده اسـت:       ديگري نيز در ميان فرهنگ

گيرد؛ نوعي بيع و معامله كه اسالم آن را تحـريم كـرده؛    سودي كه طلبكار بابت طلب خود مي

داين از نقد و جنس بـه طريـق اسـتثمار فـاحش از مـديون دريافـت       اي كه  جهت سود و بهره به

معناي افـزايش و زيـادي    به» ربا«از واژة » المنجد«نامه عربي  ). لغت١٣٩٠(حسن عميد، » كند مي

واالصـُل فیـه «گونه معنا كرده اسـت:   آن را اين العرب ) و لسان١٣٨٦ياد كرده (لويس معلوف، 
؛ اصل در ربا زياد شدن دارايي است، چنانكه [بـدون كـار و   ارتفع... زیادٌه من ربا المال اذا زاده و

  ).١٣٩٢منظور،  (ابن» تالش] افزايش يابد...

و به مفهوم كلماتي همچـون: تنزيـل، ربـح، مرابحـه، سـود و نـزول       » usury«معادل » ربا«

المـال، الزیـاده علـی رأس «نويسد:  است. راغب اصفهاني در مفردات در شرح معناي اين واژه مي
؛ افـزايش در اصـل مـال، امـا در شـرع بـه زيـاد        لکن خصَّ فی الشرع بالزیاده علی وجه دون وجه

طـور مكـرر در    ق). واژة مذكور بـه ١٤١٢(راغب اصفهاني، » شدن بدون دليل اطالق شده است

كـار رفتـه و در هريـك از مواضـع يـاد       عمران، نساء و روم به هاي بقره، آل كريم در سوره قرآن

اي مورد نكوهش قرار گرفته است. اين اصطالح قبل از اسالم نيز در ميان اعـراب   به گونهشده، 

نمودنـد؛   را درك مـي » زياد شدن«جاهلي و ديگر ساكنان حجاز رواج داشت كه از آن مفهوم 

شـد و   چنانچه وقتـي فـردي قـادر نبـود بـدهي خـود را پرداخـت كنـد، بـدهي او دو برابـر مـي           

يافت. اعراب و يهوديان در نقاط مختلـف حجـاز    دداً افزايش ميدرصورت عدم پرداخت، مج

يافتـه و آن را از مشـاغل مهـم خـود قلمـداد       با همين روش به سرمايه و سـودهاي كـالن دسـت   

كردند. بسياري از كساني كه براي پرداخت ديون خود توانايي كـافي نداشـتند، بـه اسـارت      مي
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» داري بـرده «اي چـون   رو بود كه پديـده  . ازاينشد رفتند يا اموالشان توسط اشراف ضبط مي مي

هاي فـراوان خـود مـورد سوءاسـتفاده، اسـتثمار و اسـارت        جهت بدهي رواج يافته بود و افراد به

معناي زياد شدن مـال   ). بنابراين، اين كلمه به٥٣٩، ص٦م، ج١٩٧٦گرفتند (جواد علي،  قرار مي

كـريم   شـود، بارهـا در قـرآن    واژه استنباط مـي هاي نامشروع است. آنچه كه از مفهوم اين  از راه

  سرزنش و نكوهش شده است.

  . تربيت٣-٢

ــادل » تربيــت«واژة  ــه  »Education«مع ــل اســت كــه ب ــاب تفعي ــل و  ، مصــدر ب ــل معت دلي

برخي، ريشـة كلمـة   ». ربي، يربي، تربيه«آمده است: » تفعله«بودن ريشة لغوي آن، بر وزن  ناقص

بـه اسـتناد برخـي از     االسـالم  النظـام التربـوي فـي   نويسـندة كتـاب   انـد.   دانسـته » ربـب «تربيت را 

التربیـة فـی اللغـة «اسـت:  » ربـب «در لغـت، از مـادة   » تربيت«ها تصريح كرده است كه  نامه لغت
). راغب اصفهاني نيـز در  ٤١م، ص٢٠٠٦(باقرشريف  قرشي، » ماخوذة من رّب ولده و الصبی یرّبه

ديـدگاه راغـب    ق). با مطالعـة ١٤١٢داند (راغب اصفهاني، يم» ربو«مفردات، ريشة تربيت را از 

همچنـين، وي در  ». ربب«مشتق شده است، نه از » ربو«از » تربيت«شود كه  اطفهاني مشخص مي

ُب «نويسد:  چنين مي» رب«ذكر معناي  ِء حـاًال فحـاًال إلـی  فی األصل: التربیه، و ھو إنشـاُء الشـی  الرَّ
وجـود آوردن   معنـاي بـه   ه و اصل از تربيت گرفته شده است، و بـه ؛ كلمه رب در ريش محدِّ التما

(همـان). گويـا   » چيزي از يك حالت به حالت ديگر تا زماني كه تمام شـده و بـه كمـال رسـد    

بودن تربيت را اراده كرده كه امري قابل توجـه و بسـيار    راغب اصفهاني با اين تعريف تدريجي

  شة اصلي واژة تربيت است.ري» ربو«مهم است. بنابراين، ازنظر وي، 

كـريم اسـتعمال شـده و بـه      اين واژه از هريك از دو ريشة لغوي كه باشد، بارها در قرآن

گونـه تعريـف    كار رفته اسـت. اسـتاد مطهـري(ره) تربيـت را ايـن      مفهوم پرورش و پروراندن به

بـالقوه  اى را كـه   دادن؛ يعنى اسـتعدادهاى درونـى   تربيت عبارت است از: پرورش«كرده است: 

ء موجـود اســت بـه فعليــت درآوردن و پـروردن. و لهــذا تربيـت فقــط در مــورد      در يـك شــى 

جاندارها؛ يعنى گياه و حيوان و انسان صـادق اسـت و اگـر ايـن كلمـه را در مـورد غيرجانـدار        

» ايـم  ء را پـرورش داده  ايم، نـه اينكـه بـه مفهـوم واقعـى، آن شـى       كار برده كار ببريم، مجازاً به به
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توان تربيت را عملي دانسـت كـه قـواي     مي). بنابراين، ٥٥١، ص٢٢، ج١٣٨٣تضي مطهري، (مر

اي بـا اسـتمداد    جسماني، رواني و عقلي انسان را شكوفا سازد تا آن قوا، با نظام و سازمان ويـژه 

هاي او به ميزان توانايي و استعدادهاي خود رشـد و پيشـرفت نمايـد     از درون و به مدد كوشش

). بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد، تربيـت يعنـي پـرورش همـة          ١٠، ص١٣٨٥قرحجتي، (سيد محمـدبا 

فــرد تــا بتوانــد بــه بهتــرين شــكل ممكــن در  هــاي فكــري، عــاطفي، جســمي و اجتمــاعي جنبـه 

  هاي گوناگون زندگي كند.   صحنه

  . ربا در رسوم جاهلي٤

اسـتفاده   كريم بـا  يابيم كه اعراب، پيش از نزول قرآن بانگاهي كلي به موضوع ربا، درمي

كردند و اين رذيله را بخشي از فعاليـت اقتصـادي خـود     از رباخواري، سود سرشاري كسب مي

دانستند. شهرهاي مهمي چون مكّه، مدينه و طـائف، در آن روزگـار نقـش تأثيرگـذاري در      مي

دهنـدگان   رواج ربا و رباخواري داشتند. پيش از ظهور اسالم، برخي از بزرگان قـريش از رواج 

عفـان و   بـن  عبـدالمطلب، عثمـان   بـن  كردنـد. اشخاصـي چـون عبـاس     ده و به آن اقدام مـي ربا بو

وليد از فعاالن معامالت ربوي بـوده و در ايـن كـار شـهرت داشـتند. بيشـترين مشـتريان         بن خالد

هـاي ربـوي نيــز از افـراد فقيـر و تهيدســتي بودنـد كـه در بيشــتر مـوارد نسـبت بــه          دريافـت وام 

رو، زنـان و فرزنـدان آنـان بـه بردگـي رفتـه و        د نـاتوان بودنـد. ازايـن   هـاي خـو   بازپرداخت وام

). در عصر جاهليـت نـوعي از   ٤، ص ١٣٧٦شد (موسايي،  دهنده مصادره مي اموالشان به نفع وام

ربا بسيار مرسوم و متداول بود كه امروزه اثري از آن نيست و هيچ معاملـه ربـوي بـر مبنـاي آن     

هـا مـأنوس    با مربوط به اسـتقراض اسـت كـه بـا آنچـه در ذهـن      گيرد. اين نوع از ر صورت نمي

گيرندگان بدون قرار سود بيشـتر، بعـد    است، تفاوت دارد. در اين شكل از پرداخت ربوي، وام

كردنـد و   از پايان مـدت مقـرر و در صـورت نـاتواني بـراي بازپرداخـت، تقاضـاي مهلـت مـي         

كرد. بخشـي   زمان بازپرداخت موافقت ميطلبكاران مشروط به افزايش ميزان بدهي، با افزايش 

كريم مربوط بـه قـرض حيوانـات بـود. در      ديگر از معامالت ربوي مرسوم در عصر نزول قرآن

صورت موافقت ربادهنده با تمديد مهلت بازپرداخـت، بـدهي بـه سـن بـاالتر حيـوان مشـروط        

و درصـورت  سـاله را بـدهكار بـود، در پايـان مـدت       شد. براي مثال، اگر شخصي شتر يـك  مي
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سال شتر دو ساله بپردازد و اگر شتر دوسـاله   شد كه پس از يك ناتواني در اداي دين، متعهد مي

   ).٨ق، ص١٤٠٥شد (حسين علي حسن،  ميساله  بود، متعهد به پرداخت شتر سه

گيرنـدگان، شـرايطي را    دهنـدگان و نـاتواني بازپرداخـت وام    افزايش سود از طـرف وام 

كـريم بـا جـديت بـه مقابلـه بـا آن پرداخـت و بـا تغييـر مناسـبات            ه قرآنوجود آورده بود ك به

هاي فرهنگي عصر نزول در خصـوص معـامالت ربـوي را     اجتماعي و اقتصادي آن روز، كنش

كـريم اسـتعمال شـده،     عنـوان ربـا در ادبيـات قـرآن     ترديد، آنچه كه به نكوهش كرده است. بي

بـوده اسـت. ربـا بـه مفهـومي كـه اشـاره شـد از          شكلي از رسوم رايج در ميان مردمان آن روز

انـدوزي اسـت كـه هريـك توسـط       داري، سـودانگاري و ثـروت   مصاديق ترويج استثمار، برده

  كريم نقد و رد شده است.   هاي قرآن آموزه

  . ربا در ميان يهوديان٥

پرسـتان، يهويـان و مسـيحيان تشـكيل      دانيم، ساكنان حجاز را موحـدان، بـت   كه مي همچنان

پرست در دورة پيش از اسالم، ربـاخواري را بخشـي از اقتصـاد خـود      دادند. اگرچه اعراب بت مي

دانستند؛ اما يهوديان كه از ثـروت و مالكيـت بيشـتري نسـبت بـه مسـلمانان برخـوردار بودنـد،          مي

انـدوزي يهوديـان بـر درآمـدهاي      دادند. اساس ثروت معامالت ربوي را بيش از ديگران رواج مي

پرسـتي و گـردآوري ثـروت از     دوستي، پول ا بوده است. يهوديان در طول تاريخ به مالناشي از رب

  ).  ٥٤، ص١٣٨٤هاي مشروع و نامشروع شهرت دارند ( احمد كريميان،  راه

دادند و براي اطمينـان از بازپرداخـت،    يهوديان، به اعراب كاال و درهم و دينار قرض مي

وثيقة معتبري نداشت، زنان و فرزنـدانش را از او رهـن   گيرنده  كردند و اگر وام مطالبه رهن مي

كـرد، يهوديـان    هاي خود را پرداخـت نمـي   گيرنده در موعد مقرر بدهي گرفتند. چنانچه وام مي

). عـالوه بـر ايـن، يهوديـان در     ٥٦فروختند (همان، ص عنوان برده مي زنان و فرزندان آنان را به

بات خـود را بـر پايـة سـودهاي نامشـروع بنـا       امر زراعت و فروش محصوالت زراعي نيز مناسـ 

كرده بودند. عمدة دادوستد يهوديان با ديگر قبايـل مدينـه و سـاير شـهرهاي حجـاز بـر همـين        

). اين در حالي است كه تـورات،  ٥٤٧، ص٦م، ج١٩٧٦اساس گزارش شده است (جواد علي، 

نيـز همچـون    شدت از معامالت ربوي منع و نهي كـرده اسـت. آيـين موسـي     يهوديان را به
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دانـد. در تـورات چنـين آمـده اسـت:       ساير شرايع توحيدي، رباخواران را مستحق عـذاب الهـي مـي   

زماني كه مالي را به يهودي فقيري قرض دادي، رفتار تو با او همانند رفتـار طلبكـار ربادهنـده نباشـد     «

فقير شـد و دسـت نيـاز    اگر برادرت ). «٢٥، بند ٢٢(تورات، سفر خروج، باب » و از او مطالبه ربا نكن

وطن تو. او را كمك كن تا همـراه تـو    سوي تو دراز كرد، او را ياري كن، خواه غريب باشد يا هم به

  ).٣٥، بند٢٥(همان، سفر الويان، باب » زندگي كند و از او ربا نگير و از خداي خود بترس

  . مواجهه تربيتي قرآن كريم با مسئله ربا٦

العـرب پـيش از اسـالم و     بـاخواري در ميـان سـاكنان جزيـره    اكنون كه با پيشـينة ربـا و ر  

كـريم در رويـارويي بـا ايـن      همزمان با عصر نزول آشنا شديم، الزم اسـت روش تربيتـي قـرآن   

كريم در تغييـر رفتـار مخاطبـان     عنوان شيوة قرآن پديدة شوم را بررسي و ارزيابي كنيم. آنچه به

اي از نظام روشمند و متعالي خداونـد   نمونه عصر نزول در موضوع رباخواري ذكر خواهد شد،

  در مجموعة اوامر و نواهي قرآن كريم است.

اي ماننـد ربـاخواري چنـان در زنـدگي      مطابق آنچه كه پـيش از ايـن اشـاره شـد، مقولـه     

اجتماعي مردم عصر نزول ريشه دوانده بود كه در نگاه نخست، طرح موضـوع نهـي از آن نيـز    

رفـت كـه بـرهم زدن معـادالت اقتصـادي مـردم،        راكـه بـيم آن مـي   رو بـود؛ چ  با دشواري روبه

رو، هرگونه روشـي   موجب بروز نافرماني و شرارت در برابر اسالمِ تازه متولد شده گردد. ازاين

شـد. ديـن    كه نتواند هيجان و واكنش رواني مخاطبان را مديريت نمايد، به شكست محكوم مي

تمايل مردم عصر نزول به سودانگاري، نسبت بـه   اسالم با درك صحيح شرايط موجود و ميزان

  حذف تدريجي آن عارضة اجتماعي اقدام نمود.

  در قالب ايجاد قرابت ذهني» ربا«. گام اول: ابطال ٦-١

معطـوف  » موضـوع «كريم در فراينـد تربيتـي خـود، نخسـت ذهـن مخاطبـان را بـه         قرآن

را » زكـات «، و ازسـوي ديگـر   »اربـ «سـو   انگيزد. ازيـك  كند و تقابل ذهني مخاطب را برمي مي

تـوان بـا مطابقـت آن دو،     نمايـد. بـه كمـك ايـن روش، مـي      عنوان دو نقطه متقابل ترسيم مي به

ْمـَواِل «راحتي به درستي يك مسير و نادرستي مسيري ديگر پي برد:  به
َ
ُبَو ِفي أ ًبا ِلَیْر َوَما آَتْیُتْم ِمْن ِر

ـِه َو  اِس َفَال َیْرُبو ِعْنـَد الَلّ وَلِئـَك ُھـُم اْلُمْضـِعُفونالَنّ
ُ
ـِه َفأ ؛ و آنچـه  َمـا آَتْیـُتْم ِمـْن َزَکـاٍة ُتِریـُدوَن َوْجـَه الَلّ
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شـود [و بركتـي نـدارد]     ايد تا در اموال مردم فزوني يابد، نزد خـدا زيـاد نمـي    عنوان] ربا داده [به

  ).٣٩(روم: » دهيد، پس اينان فزوني دارند ولي آنچه از زكات براي رضاي خدا مي

آسـاني تفـاوت    قـرار داده شـده تـا مخاطـب بـه     » زكـات «در برابـر  » ربا«ر اين بيان زيبا، د

ربا در اين آيه به معناي نمو مال و زيـاد شـدن آن اسـت و عبـارت     «كاركرد هريك را دريابد. 

انـد. بنـابراين، مـراد ايـن      را ربـا خوانـده  » ربا«اشاره به علت اين نامگذاري است كه چرا » ليربوا«

 اموالشان زياد شود [نه براي اينكه خدا راضـي شـود]،  ايد تا  مالي كه شما به مردم دادهاست كه 

شـود؛ بـراي اينكـه     كند و ثـوابي از آن عايـدتان نمـي    شود و نمو نمي آن مال نزد خدا زياد نمي

، مطلق صدقه است. معنايش اين است كه آن مـالي كـه   »زكات«ايد. مراد از  قصد قربت نداشته

» مضـعف «شـود. كلمـه    دا داديد و اسراف هم نكرديد، چند برابرش عايدتان ميبراي رضاي خ

به معناي دارنده چند برابر است و معناي كالم اين است كه چنين كسـاني، آنهـايي هسـتند كـه     

  ).  ٢٧٧، ص١٦، ج١٣٧٦(طباطبايي، » مالشان و يا ثوابشان چند برابر مي شود» يضاعف لهم«

نويسـد:   ، مـي »زيـادتي حـرام  «عنـوان   با اشاره به تحريم ربا بهعاشور نيز در تفسير خود  ابن

هدف آيه تذكر و يادآوري به كساني است كـه بـه دور از رضـايت خداونـد در پـي منفعـت       «

ق، ١٤٢٠عاشـور،   دهـد (ابـن   وي اين تفسير را به عموم مفسـران تعمـيم مـي   ». خودشان هستند...

در مجــاورت فضــيلتي چــون » ربــا«ون ترتيــب، قــرار گــرفتن رذيلتــي چــ ايــن ). بــه٦١، ص٢١ج

عبارت ديگر، بـراي   نمايد. به خوبي وجوه منكر و زشت آن را به مخاطب تفهيم مي ، به»زكات«

مخاطب قرابتي ذهني ايجاد شده تا بتواند زشتي و رذيلت موضوع مـورد بحـث را بـه سـهولت     

  دريابد.

  كريم بخشي تاريخ، شيوة تربيتي قرآن . گام دوم: تنبه٦-٢

تـرين اشـخاص در دادوسـتد     خصوص يهوديان ساكن مدينه، از فعال ديان حجاز و بهيهو

تنها قبايـل خـود را كـه ديگـر قبايـل عـرب را نيـز آلـودة چنـين تعـامالت            ربوي بودند. آنان نه

كريم در روش تربيتي خود در برخـورد   طور كه اشاره شد، قرآن آوري كرده بودند. همان ننگ

پـردازد و عـالوه بـر تقبـيح      يان تاريخ يهود و عملكرد ناپسـند آنـان مـي   با پديدة رباخواري، به ب

َبـا َوَقـْد ُنُھـوا َعْنـُه «فرمايـد:   رباخواران يهود، نهي از عملكردشان را نيز منعكس مـي  ْخـِذِھُم الِرّ
َ
َوأ
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یَن ِمْنُھْم َعَذاًبا  ْعَتْدَنا ِلْلَکاِفِر
َ
اِس ِباْلَباِطِل َوأ ْمَواَل الَنّ

َ
ْکِلِھْم أ

َ
ِلیًمـاَوأ

َ
گرفتنـد؛   جهت كـه ربـا مـي    ؛ و بدينأ

خوردنـد، بـه كيفـر     روي كه اموال مردم را به باطل مـي  حال آنكه از آن نهي شده بودند و ازآن

كـريم همچنـان    ). قرآن١٦١(نساء: » ايم رسند و ما براي كافران آنها عذابي دردناك مهيا ساخته

آنكـه احساسـات منفـي و     كنـد، بـي   اه ميگام تا رسيدن به مقصود باخود همر به مخاطب را گام

كريم، بيان زشتي عملكرد كساني اسـت كـه    لجاجت وي را تحريك نمايد. روش تربيتي قرآن

كـريم در   كردند. مخاطبان قـرآن  پيرو پيامبر الهي بودند، اما از فرامين و نواهي دين سرپيچي مي

شوند. ايـن توجـه و    پيشين نيز مي در اديان» رباخواري«و » ربا«اين بيان ارزشمند، متوجه تحريم 

  اسالمي از رذيلت معامالتي ربوي است.    ساز رفع آلودگي جامعه تنبه، زمينه

كـريم   اي از روش تربيتـي قـرآن   ازسوي ديگر، بادقت در عبارات آية كريمه، ابعـاد تـازه  

ل النـاس و اکلھـم امـوا«و » و اخذھم الربا و قد نھـوا عنـه«هاي  شود. قرار گرفتن عبارت كشف مي
روشـني، زشـتي و    كند تـا در ايـن قالـب، بـه     زيبايي مفهومي را به مخاطب منتقل مي ، به»بالباطل

الناس در يك آيه بيـان   سو رباخواري، و ازسوي ديگر حق شود. ازيك رذيلت دو مسئله نمايان 

بر ناپسندي خوردن اموال مردم آگاه اسـت   –در هر عصري  –كريم  شده است. مخاطب قرآن

كنـد؛ و البتـه ايـن انتقـال مفهـوم از       آساني ميزان زشتي ربا را نيز درك مي زهمين آگاهي، بهو ا

و اکلھـم امـوال «عجايب چينش متن و اعجاز قرآن كريم است. تفسير شريف الميـزان، مصـداق   
خوردنـد. آنهـا در    بدون استحقاق مال مـردم را مـي  «را چنين تشريح كرده است: » الناس بالباطل

ترتيـب، بررسـي عملكـرد     ). بدين١٤٣، ص ٦(طباطبايي، ج» گرفتند... ت، رشوه ميموقع قضاو

يهوديان در موضوع ربا و رباخواري، ذهن مسـلمانان را بـه ايـن مهـم معطـوف نمـود تـا ماننـد         

النــاس و رشــوه گرفتــار نشــوند. تبيــين تــاريخ  هــايي همچــون ربــا، حــق يهوديــان بــه آلــودگي

طلبـي، سـودانگاري و    هشياري مسلمانان نسبت به منفعـت اسرائيل در اين خصوص، موجب  بني

  هاي اقتصادي و اجتماعي آن است. رباخواري و همچنين زيان
  

  . نهي يهوديان از رباخواري و نافرماني آنان٦-٢-١

هـاي تـاريخ در    كـريم، اسـتفاده از عبـرت    كار گرفته شده در قرآن ترين اساليب به از مهم

هاي مكرر آيات درخصوص ضـرورت سـير و سـفر و     صيهجهت كاركردهاي تربيتي است. تو
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؛ ١١آموزي از تاريخ پيشينيان، ناظر بر همـين موضـوع اسـت (بـراي نمونـه ر.ك: انعـام:        عبرت

هايي است كـه   كريم، سرشار از آموزه اسرائيل در قرآن ). تاريخ پرتالطم بني٤٢؛ روم: ٦٩نمل: 

كنـد. لجاجـت ايـن قـوم در      لقـا مـي  هريك در جايگـاه خـود، اصـلي تربيتـي را بـه مخاطـب ا      

اسـت (بـراي نمونـه ر.ك: بقـره:      موضوعات مختلف، بارها در متن آيات نقل و نكوهش شده 

  ).٩٠،٩١؛ طه: ٢٤؛ مائده: ٩٣

جواري يهوديـان بـا سـاكنان مدينـه در آغـاز تشـكيل مـدنيت اسـالمي، سـبب بـروز            هم

- ٢شـد (حشـر:     نيز كشيده وآله عليه اهللا صليمشكالتي شد كه برخي از آنها تا سرحد جنگ با پيامبر 

قينقاع ازهمين قبيل هستند كـه سرگذشـت آنـان     نضير و بني ). طوايفي از يهوديان همچون بني٥

است. نافرماني يهوديان و سرپيچي آنـان ازدسـتور شـريعت در     در آيات فراواني منعكس شده 

تربيتـي خـود درخصـوص      در شـيوة  كريم باشد. بنابراين، قرآن دست مي پرهيز از ربا نيز ازهمين

نمايــد.  اي بــه عملكــرد يهوديــان مــي تغييــر نگــرش مخاطبــان و در نهايــت نهــي از ربــا، اشــاره

هـاي ايـن كتـاب شـريف در      توانسـتند همـة ديـدگاه    ترتيب، مخاطبان آن روز قـرآن، مـي   بدين

ان در خصوص رباخواري را باتوجه به همين آيه دريابنـد. يـادكرد موضـوع ربـاخواري يهوديـ     

» او اعتدنا للکافرین مـنھم عـذابا الـیم«عين نهي شريعت، و نيز ادامه آيه در قالب عبارت تهديدي 

رو  اي كه بـا آيـه مـذكور روبـه     سرآغاز تربيتي روشمند در موضوع مورد بحث است. هر ببينده

يـن  اقامـه شـده اسـت. در ا   » ربـا «كـريم بـر مبنـاي رد     يابد كه ديدگاه قرآن خوبي درمي شود، به

رسـاند   روش تربيتي، خداوند متعال بدون امر به حرمت رباخواري، مخاطب را به اين بـاور مـي  

شده داراي حرمت و ممنوعيـت اسـت و در نهايـت وعـدة عـذاب در انتظـار        كه موضوع طرح

  مرتكبان خواهد بود.

  . گام سوم: انذار، ابزار تربيتي قرآن كريم٦-٣

» انـذار «فراواني بـرده،    تربيت از آن بهرة  ر مقولةكريم د ازجمله ابزار كارآمدي كه قرآن

  و البته در مرتبـة » بشارت«را در كنار » انذار«كريم،  است. ذكر اين نكته ضروري است كه قرآن

هاي رسـوالن خـود معرفـي كـرده      دو را با لحاظ مراتب، از مأموريت داده و آن  پس از آن قرار

). بنـابراين، بخشـي از روش تربيتـي    ٢١٣(بقـره:  » ین...اللـه النبیـین مبشـرین و منـذر فبعث«است: 
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عبـارت   اسـت. بـه   هاي مختلف بياني ارائه شده  كريم مبتني بر تهديداتي است كه در قالب قرآن

كريم با استفاده از اين گفتمـان، بـه مخاطـب خـود ممنوعيـت و تحـريم برخـي از         ديگر، قرآن

، انـذاري  »اعتـدنا للکـافرین مـنھم عـذابا الیمـاو «رو، عبـارت   كنـد. ازايـن   موضوعات را تفهيم مي

كريم با درنظر گرفتن نافرماني يهوديان درخصـوص موضـوع ربـا و ربـاخواري      است كه قرآن

  تفهيم كرده است.  

صورت مستقيم تكليـف   آنكه به همچنين، در آية مذكور با يادآوري خطاي يهوديان، بي

دارد. در حقيقـت، خداونـد متعـال     آن برحذر مييا امر كرده باشد، مسلمانان را از تكرار مشابه 

فرمايـد. تبيـين غيرمسـتقيم     تـدريج، مخاطـب را بـه اصـل مبحـث راهنمـايي مـي        با اين شيوه، به

موضوع ازجهات مختلف، ظرفيت ذهني مخاطب را جهت پذيرش سريع و بهتـر اصـلِ مبحـث    

يـاد شـده و    وآلـه عليـه اهللايصـل عنوان مأموريت نبي مكـرم   دهد. در قرآن كريم اين روش به ارتقا مي

ـًا...«بارها به آن اشاره شده است:  (يـس:  » ؛ تا آنكه دلش زنده است را بيم دهـد ِلُینِذَر َمن َکاَن َحیَّ

» ترسـد  دهنـدة كسـي هسـتي كـه از آن مـي      انَّما اَنت منـذر مـن يخشـيها...؛ تـو فقـط بـيم      «)؛ ٧٠

نقـل عملكـرد ناپسـند يهوديـان در معـامالت      كريم در دومـين مرحلـه، بـا     ). قرآن٤٥(نازعات: 

كـريم   نمايد. سير تـدريجي تربيـت قـرآن    ربوي، مسلمانان را نسبت به خودداري از آن متنبه مي

  در آيات مذكور قابل توجه است.

  . گام چهارم: تحريم ربا، تأكيد بر پرهيزگاري٦-٤

ستري همـوار را جهـت   آيات پيشين با بياني نرم مخاطبان را با زشتي موضوع ربا آشنا و ب

هـاي ذهنـي مخاطـب آمـادة پـذيرش حكـم        كند. اكنون ظرفيت تبيين نهايي موضوع فراهم مي

روشني تشريع شده و تحريم آن ابالغ گـردد.   به» حكم«نهايي است. در اين گام الزم است كه 

ُکلُ «اين آيات كريمه ناظر بر همين هدف است: 
ْ
ـِذیَن آَمُنـوا َال َتـأ َھـا الَّ یُّ

َ
ْضـَعاًفا ُمَضـاَعَفًة َیـا أ

َ
َبـا أ وا الرِّ

ــَه َوالرَّ  ِطیُعــوا اللَّ
َ
ْت ِلْلَکــاِفِریَن* َوأ ِعــدَّ

ُ
ِتــي أ ــاَر الَّ ُقــوا النَّ ُکــْم ُتْفِلُحــوَن * َواتَّ ــَه َلَعلَّ ُقــوا اللَّ ُکــْم َواتَّ ُســوَل َلَعلَّ

يد [و ترك ايـن  ايد! ربا را چندبرابر مخوريد، از خدا بترس ؛ اي كساني كه ايمان آوردهُتْرَحُموَن 

عمل زشت كنيد]، باشد كه رستگار شويد، و از آتشي كه براي كافران آماده شده پـروا كنيـد،   

  ).   ١٣٢- ١٣٠(آل عمران: » و خدا و پيامبر را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد
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، موجـب سـالمت   گيري حاكميت اسالمي و ضـرورت اطاعـت از نبـي اكـرم     شكل

دهـد كـه نافرمـاني و سـرپيچي      است. بررسي سبب نزول آيات نشان ميرفتاري جامعه اسالمي 

در جنگ اُحد موجب ضعف و شـكاف ميـان آنـان شـد.      مسلمانان از دستورات نبي مكرم

اي از آيات، شرايط و ضـوابط تشـكيل و تـداوم حكومـت اسـالمي را       قرآن كريم در مجموعه

  ).٢٤، ص٤، ج١٣٧٦فرمايد (طباطبايي،  تبيين مي

هـاي بـزرگش بـر     كه خداوند متعال نعمـت  نويسد: هنگامي زي در تفسير خود ميفخر را

دهد، بر متابعت آنان از اوامر و نواهي پيامبر تأكيد نموده است (فخـر رازي،   مؤمنان را شرح مي

نويسـد:   در ايـن آيـه مـي    ربـا ). وي در ادامه بحث در خصوص موضوع ٣٦٣، ص٩ق، ج١٤٢٥

نھی واجب، و ان الفالح یتوقف علیه، و لو اکل و لم یتـق زال الفـالح و ھـذا اعلم ان اتقاءالله فی ھذه ال«
؛ بـدان كـه در ايـن تحـريم، تقـواي الهـي واجـب        تنصیص علی ان الربا من الکبائر ال من الصغائر

باشد. و چنانچه كسي بدون توجه به تقـواي الهـي بـر     است، چراكه رستگاري بر آن متوقف مي

عنـوان   ). ربـا، بـه  ٣٦٤(همـان، ص » د كـه ربـا از گناهـان كبيـره اسـت     ربا اصرار كند، بايد بدانـ 

شـدن بـه آن الزم    مصداقي از معصيت الهي ذكر شده و رعايت تقـوا را در پيشـگيري از آلـوده   

گونـه شـرح داده    ، هشـدار بـه مؤمنـان را ايـن    تبياندانسته است. شيخ طوسي در تفسير ارزشمند 

ا معاصیه [لعلکـم تفلحـون] لکـی تنجحـوا بـادراک مـا تأملونـه، و و قوله: [اتقواالله] معناه اتقو«است: 
(طوســي، » تفــوزوا بثــواب الجنــه، ألن [لعــل] و ان کــان للشــک، فــان ذلــک ال یجــوز علــی اللــه تعــالی

  ).٥٨٨، ص٢ق، ج١٤١٤

ــز در تفســير   ــي التفســير بالمــأثور ســيوطي ني ــدرالمنثور ف ــات تفســيري   ال بابررســي رواي

حاتم عن سعید بـن جبیـر فـی االیـه قـال: ان الرجـل کـان یکـون لـه علـی  و اخرج ابن ابی«نويسد:  مي
الرجل المال فاذا حل االجل طلبه من صاحبه فیقول المطلوب اخر عنی و ازیـدک فـی مالـک فـیفعالن 
ذلک فذلک [الربا اضعافا مضاعفه] فوعظھم الله واتقواالله فی امر الربا فال تأکلوا [لعلکـم تفلحـون] 

کـل الربـا مـن المـؤمنین بالنـار التـی اعـدت لکی تفلحوا [ وات قواالنار التـی اعـدت للکـافرین] فخـوف آ
دنبـال   ). سيوطي با استناد به روايتي كه نقل كـرده، بـه  ٧١، ص٢ق، ج١٤٠٤(سيوطي، » للکافرین

اثبات شيوة تربيتـي خداونـد در تأكيـد بـر موضـوع پرهيزگـاري اسـت كـه بـدون آن فـالح و           

  برداري شده است.     ش مهم در تحريم ربا نيز بهرهرستگاري ممكن نيست. اين رو
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، شرط رستگاري اهل ايمـان  »ربا«كريم از آلودگي به  رو، پس از نهي مستقيم قرآن ازاين

آرامـش در تبيـين تربيـت دينـي و تـدريج در      ». واتقوااللـه لعلکـم تفلحـون«دانسته است: » تقوا«را 

رفته خود را با موج تغييـرات و   امعة ديني رفتهاي شكل گرفته كه ج انتقال مفاهيم قرآني به گونه

كـريم، ايجـاد روح    ترين مباني انديشه قـرآن  بيند. از مهم كريم همراه مي تأثيرات فرهنگي قرآن

الـدين قاسـمي در تبيـين آيـه، در      هاي زنـدگي بشـر اسـت. عالمـه جمـال      تقوا در تمامي عرصه

ايـد. همچنـين، اميـد     ه از آن نهي شدهپرهيزگاري در آنچ«نويسد:  خصوص تقوا و نتايج آن مي

به رستگاري در ايفاي حقوقتان و حفظ شما در برابر دشمنانتان؛ چنانكه شما حقوق ديگـر اشـيا   

). رعايت اصل تقـواي الهـي در موضـوع    ٤١١، ص ٢ق، ج ١٤٠٢(قاسمي، » كنيد را رعايت مي

نويسـد:   مـي  ٢٨١يـل آيـة   ربا در سورة مباركة بقره نيز اشاره شده اسـت. عالمـه طباطبـايي در ذ   

اي است بـراي آيـات ربـا كـه حكـم ربـا و        دنباله؛ اين جمله، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله...«

ــا تــذكر  جــزاي آن را بيــان مــي ــارهكــرد و ايــن جملــه ب ــا پ اي از  ي عمــومي، روز قيامــت را ب

مـادة پرهيـز از   ها بـا يـاد آن، آ   شود تا دل خصوصياتش كه متناسب با مقام آيه است يادآور مي

باشـد   النـاس مـي   خدا و ورع و اجتناب از محرمات او گردد؛ آن محرماتي كه مربوط به حقوق

). مطالعـة آيـات سـورة    ٦٤٩، ص ٢، ج ١٣٧٦(طباطبـايي،  » كه زندگي بشر بر آن متكي اسـت 

كـريم درجهـت    دهـد كـه: گفتمـان تربيتـي قـرآن      مباركه بقره در خصوص نهي از ربا نشان مي

پديدة ربا و رباخواري است. نبايد فراموش كرد كه آيات مورد بحث، از آخرين  حذف نهايي

ترتيـب در ايـن مرحلـه، ربـا و      نـازل شـده اسـت. بـدين     آياتي است كه بر نبي مكرم اسالم

  دهد.   رباخواري تحريم شده و خداوند به مسلمانان نسبت به ارتكاب آن هشدار جدي مي

  ز تحريم تا اعالن جنگ. گام پنجم: تأكيدي دوباره؛ ا٦-٥

مجموعة آيات مربوط به تحريم رباخواري در سورة مباركة بقره حاكي از آن است كـه  

اي از  كريم در پايان مسير تربيتي خود و پـس از اعـالم ممنوعيـت ربـاخواري، ابعـاد تـازه       قرآن

سـت  گـذارد. در ايـن مجموعـه آيـات، نخ     مقابله با اين سبك ناپسند اقتصادي را به نمايش مـي 

روشـني اسـتدالل    بـه » ربـا «بـا  » دادوسـتد «فهمي رباخواران مذمت شده و تفاوت دو مقولـة   كج

َما اْلَبْیُع ِمْثـُل «گردد:  شود. آنگاه، موضع صريح خداوند در برابر آن تبيين مي مي ُھْم َقاُلوا ِإَنّ َنّ
َ
َذِلَك ِبأ
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َبا... َم الِرّ ُه اْلَبْیَع َوَحَرّ َحَلّ الَلّ
َ
َبا َوأ روست كه گفتند: دادوستد صرفاً ماننـد ربـا اسـت،     اين ازآن؛ الِرّ

  ).٢٧٥(بقره: » حال آنكه خداوند معامله را حالل و ربا را حرام كرده است

در اين آيه كريمه، خداوند بـا اسـتفاده از فرهنـگ و بيـان عاميانـه عصـر نـزول، بـه نقـل          

پنداشـتند   اين بـود كـه مـي   پردازد. فرهنگ زمانه حاكي از  خرَدي و جهل مخاطبان خود مي كم

كريم بدون توجه به مفهوم اين پندار غلـط، از ايـن مثَـل     زده هستند. قرآن هاي ديوانه، جن انسان

نمايـد؛ تشـبيهي    زده تشبيه مي رايج ميان مخاطبان خود استفاده كرده و رباخواران را به افراد جن

مجـارات  «اي را بـاعنوان   تفادهاهللا معرفت چنين اسـ  كه از جهل آنان حكايت دارد. مرحوم آيت

  ). ٩٢، ص ١٣٩٤كند ( معرفت،  و همراهي با ادبيات و فرهنگ مخاطب ياد مي» استعمال

يعنـي  «نويسد:  مي» احل الله البیع و حرم الربـا«البيان در شرح عبارت  صاحب تفسير مجمع

آن ربـا باشـد را    اي كـه در  اي را كه در آن ربا نباشد، حالل كرده است و معامله خداوند معامله

حرام نموده است. فرق آنها اين است كه در معامله نخسـت، زيـادي پـول در اثـر خـود معاملـه       

است؛ ولي در معامله دوم، پول به واسطه تأخير بدهكار اضافه شده است و نيز معامله [صـحيح]  

ت؛ بلكـه  معاوضه پول با جنس است، ولي در معامله ربايي، پولي در برابر جنس قرار نگرفته اس

رسيده، ايـن اسـت كـه زيـاد كـردن در       باشد. آنچه از رسول اكرم در برابر تأخير بدهي مي

انـد.   شش چيز حرام است: طال، نقره، گندم، جو، خرما، نمك و بعضـي كشـمش را هـم گفتـه    

شـود بايـد باشـد و آنچـه      فرمود، بدانيد كه هرچيز به مثل آن و به همـان مقـداري كـه داده مـي    

). زمخشري در تفسـير خـود   ١٨٢، ص ٣، ج ١٣٨٦(طبرسي، » باشد يا بگيرد ربا مي زيادتر بدهد

احـل اللـه البیـع و حـرم آيـة [ «نويسـد:   پرداخته و مـي » ربا«و » بيع«به لزوم تفكيك ميان دو مقولة 
] در انكار تساوي ميان بيع و ربا است. و بر آن داللت دارد كه قيـاس ميـان ايـن دو مقولـه     الربا

، بيـع را حـالل   »اهللا احـل «سـو بـا    كـه ازيـك   رفتن صراحت نص خواهد بود؛ چـرا  نموجب ازميا

). تكـرار  ٣٢١، ص ١ق، ج  ١٤٠٢(زمخشـري،  » ، ربا را تحريم نمـوده اسـت  »حرّم«فرموده و با 

همان تقابلي كه اشاره شد، بار ديگر با رويكـردي تهديـدآميز، شـاهدي بـر تـدريج در فراينـد       

كريم اسـت؛ تقـابلي ميـان ربـاخواري و پرداخـت صـدقات:        ي قرآنپذيري به شيوة تربيت تربيت

ِثیٍم «
َ
اٍر أ ُه َال ُیِحبُّ ُکلَّ َکفَّ َدَقاِت َواللَّ ُیْرِبي الصَّ َبا َو ُه الرِّ دهـد و   ؛ خداوند ربـا را كـاهش مـي   َیْمَحُق اللَّ

  ). ٢٧٦(بقره: » پيشه گنهكاري را دوست ندارد نمايد؛ و او هيچ كفران صدقات را افزون مي
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ْمـَواِلُکْم َال َتْظلِ «
َ
ِإن ُتْبـُتْم َفَلُکـْم ُرُءوُس أ ـِه َوَرُسـوِلِه َو ـَن اللَّ َذُنوا ِبَحـْرٍب مِّ

ْ
ْم َتْفَعُلوا َفأ ُمـوَن َوَال َفِإن لَّ

نهيد و از باقيمانده ربـا دسـت    پذيريد و بدان گردن نمي ؛ و اگر امر و فرمان خدا را نميُتْظَلُموَن 

  ).  ٢٧٩(بقره:» كنيد و بدانيد كه جنگ با خدا و پيامبر استداريد، پس يقين  برنمي

دهد. اگر توبه كرد، رها  كند، امام او را توبه مي اند: كسي كه با ربا معامله مي بعضي گفته

خـورد، بعـد از    فرمـود: هـركس ربـا مـي     شود؛ وگرنـه بايـد او را بكشـند. امـام صـادق      مي

بـاز هـم ربـا خـورد، دفعـه دوم هـم او را ادب       كننـد. اگـر    شدن، نخست او را تأديب مي روشن

). مفسـران  ١٩١، ص ٣كشـند (طبرسـي، ج    كنند و چنانچه پس از آن ربـا گرفـت او را مـي    مي

رود كـه   دانند كـه ربـاخوار تـا جـايي پـيش مـي       مسلمان، اهميت آيه را در بزرگي تعبير آن مي

عاشـور، تنكيـر واژة    ابـن  شـود.  واسطة عملكرد ناپسند خود، وارد جنگ با خدا و رسولش مي به

؛ ٥٦٠،ص ٢ق، ج  ١٤٢٠عاشـور،   جهت تعظـيم موضـوع بيـان نمـوده اسـت (ابـن       را به» حرب«

  )٧١، ص ٣ق، ج ١٤١٢طبري، 

دهد كه تأكيد و اصـرار نهـايي    سياق آيات و ارتباط موضوعي آنان با يكديگر، نشان مي

انه اسـت كـه پـيش از آن تبيـين     بر تحريم ربا و رباخواري همراه با ارائه راهكارهايي انديشـمند 

كريم كه مهاركننـدة ربـا و ربـاخواري اسـت بـا انـدكي        شده است. دو مقوله مورد تأكيد قرآن

كـريم در سـورة مباركـة     فاصله، قبل و بعد از آيات مربوط به تحريم ربا ذكر شده است. قـرآن 

). ٢٤٥مايـد (بقـره:   ن را ذكر مي» الحسنه قرض«تر از آيات تحريم ربا، موضوع  بقره اندكي پيش

قـرار  » انفـاق «اي از آيات نيز متصل به آيات مربوط به تحـريم ربـا در تبيـين موضـوع      مجموعه

). عالمـه طباطبـايي در   ٢٧٤ - ٢٧٠شـود (بقـره:   دارد كه آن نيز تقابلي با رباخواري محسوب مي

نـى  ايـن آيـات؛ يع  «نويسـد:   الحسنه، صدقه و تحريم ربـا مـي   خصوص ارتباط ميان آيات قرض

كه از جملـة   ارتباط نيست؛ همچنان آيات مورد بحث با آيات قبلش (كه دربارة انفاق است) بى

َدقاِت « با َو ُیْرِبي الصَّ ُه الرِّ ُقوا َخْیـٌر َلُکـْم «  و جملـة» َیْمَحُق اللَّ ْن َتَصـدَّ
َ
كـه در ضـمن ايـن آيـات     » َو أ

عمران نيز مسئله ربا مقـارن بـا    لكه در سورة روم و آ شود. همچنان آمده، اين ارتباط فهميده مى

كنـد؛   عالوه، دقت در آيـات، ايـن ارتبـاط را تأييـد مـى      مسئله انفاق و صدقه واقع شده است. به

  ). ٦٢٧، ص ٢، ج ١٣٧٦(طباطبايي، » زيرا رباخوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است...
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  . نتيجه گيري٧
مبتنـي  » نهي از ربـا «كريم در موضوع دهد كه فرايند تربيتي قرآن  تحقيق حاضر نشان مي

گام است. در اين روش، قرآن كريم با لحني آرام به طـرح موضـوع پرداختـه و     به بر روش گام

كند. بررسي و مطالعـه رسـوم سـاكنان     نخست ذهن مخاطب را با مقولة مورد نظر خود آشنا مي

اپسند رباخواري، بخـش  دهد كه پديدة زشت و ن جزيرة عربستان در پيش از اسالم نشان مي شبه

بارة آن، موجـب بـروز    بسا تحريم يك مهمي از اقتصاد اعراب جاهل و يهوديان بوده است. چه

مسلمان و تشديد مشكالت تبليغي در مقابل نهال نوظهـور اسـالم    نافرماني در ميان مخاطبان تازه

ر بـود و در ادامـه،   خـواري نيـز در ابتـدا از آهنگـي ماليـم برخـوردا       شد. بنابراين، نهي از ربا مي

شود. در نهايت، تحريم صريح رباخواري مورد تأكيد قـرآن كـريم    شدت لحن آيات بيشتر مي

عنـوان روش   بـه » صـدقه «و » الحسـنه  قـرض «شوند. تبيـين   گيرد و همگان از آن نهي مي قرار مي

ســو، و نگــاه تــاريخي قــرآن كــريم در نهــي يهوديــان از  هميــاري اقتصــادي در جامعــه ازيــك

دهـد. تبيـين    رفته بيـان قـرآن كـريم را شـدت مـي      خواري و وعدة عذاب به رباخواران، رفته ربا

تعبيـري قابـل   » نهـي از ربـاخواري  «عنوان گام نهايي در  دشمني و تقابل با خداوند و رسولش به

توجه است. به موازات چنين رويكردي، الزم است تأكيد قرآن كريم بـر تعميـق روح ايمـان و    

يابد كـه همـراه    ه گردد. گويا از ديدگاه قرآن كريم روش تربيتي زماني قوام ميتقوا نيز مالحظ

سنت در تبيين نهي قرآن كريم از ربـا   با اثربخشي ايمان و تقواپروري باشد. مفسران شيعه و اهل

اهللا مجيـد،   نظرنـد. بيـان تـدريجي و تـوأم بـا آهنـگ تربيتـي كـالم         صدا و هـم  و رباخواري، هم

ارزشمند در تغيير رفتار مخاطبان و تأثير بر فرهنگ زمـان عصـر نـزول تلقـي     رهيافتي به روشي 

شود. روش مذكور در موضوعات متعددي از فرامين و نواهي قرآن كريم قابل انطباق بـوده   مي

برداري است. ترديدي نيست كـه سـير    اي متقن در تأثيرگذاري تربيتي قابل بهره عنوان شيوه و به

ريم بـا رذائـل اخالقـي و رسـوم جـاهلي تـأثير قابـل تـوجهي در         تدريجي رويـارويي قـرآن كـ   

هاي مؤثر تربيتي قرآن كريم بـر مخاطبـان عصـر     گيري جامعه اسالمي داشته است. روش شكل

  بديل است. نزول بي
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 افزاری. ؛ نسخه نرملسان العرب مکرم؛ منظور، محمدبن ابن  
  ۱۳۹۳اشراق و عرفان،   ؛ چاپ اول، قم: مؤسسهدرآمدی بر تفسیر تربیتیاعرافی، علیرضا؛.  
  ۱۳۸۵درسه، ؛ چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات منگاهی دوباره به تربیت اسالمیباقری، خسرو؛.  
  ۱۳۸۷؛ تهران: انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی، مبانی تربیت از دیدگاه قرآنبهشتی، محمد؛.  
  ۱۳۸۵؛ چاپ اول، قم: انتشارات ادیان و مذاهب، آشنایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین؛.  
 ق.۱۴۱۲؛ بیروت: دارالمعرفه، جامع البیان فی تفسیر القرآنجریر؛  بن طبری، محمد  
 ق.۱۴۱۴؛ چاپ اول، بیروت: داراحیاء التراث العربی، التبیان فی تفسیر القرآن؛ حسن ، محمدبنطوسی  
 ؛ چـاپ اول، تهـران: اصول و فلسـفه تعلـیم و تربیـت و تعلـیم و تربیـت اسـالمی؛ علی جاهد، حسین

  .۱۳۸۷انتشارات جهش، 
  ۱۳۹۳اول، قم: بوستان کتاب، ؛ چاپ پیشینه تاریخی رباجمعی از نویسندگان جامعه مدرسین، بخش فرهنگی؛.  
  گاه، تاریخ عربحّتی، فیلیپ خلیل؛   .۱۳۶۶؛ مترجم ابوالقاسم پاینده؛ چاپ اول، تهران: نشر آ
 ۱۳۸۵؛ چاپ هشتم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، اسالم و تعلیم و تربیت حجتی، سیدمحمدباقر؛.  
 وت: المؤسسه الجامعیـه للدراسـات و ؛ چاپ اول، بیر حضاره العرب فی عصرالجاهلیهعلی؛  حسن، حسین

  ق.۱۴۰۵النشر، 
  ۱۳۸۰؛ چاپ چهارم، تهران: نشر و تحقیقات ذکر، سیری در تربیت اسالمیدلشاد تهرانی، مصطفی؛.  
 ۱۳۷۹مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،  :؛ تهراننامه لغتاکبر؛  دهخدا، علی.  
 ق.۱۴۱۲شق: دارالقلم، ؛ دمالمفردات فی غریب القرآن؛ محمد بن راغب اصفهانی، حسن  
 ؛ چـاپ اول، تهـران: پژوهشـگاه حـوزه و آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت رفیعی، بهروز؛

  تا. دانشگاه، بی
 الکشاف عن حقـایق غـوامض التنزیـل و عیـون االقاویـل فـی وجـوه عمر؛  زمخشری، محمودبن

  ق.۱۴۰۲؛ بیروت: دارالکتب العربی، التأویل
 ؛ چـاپ اول، تهـران: انتشـارات کتابخانـه الـدرالمنثور فـی تفسـیر بـالمنثور بوبکر؛سیوطی، عبدالرحمن ا

  ق.۱۴۰۴مرعشی نجفی، 
  ۱۳۷۳؛ چاپ نهم، تهران: انتشارات امیرکبیر، تعلیم و تربیت اسالمیشریعتمداری، علی؛.  
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  هـای  ؛ چـاپ اول، مشـهد: بنیـاد پژوهشوام و ربـا در نگـرش اسـالمیشفیعی مازنـدرانی؛ سـید محمـد؛
  .۱۳۷۹سالمی، ا
  ؛ متـرجم محمـدباقر موسـوی؛ قـم: دفتـر انتشـارات المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سیدمحمدحسین؛

  .۱۳۷۶اسالمی، 
 ق.۱۴۰۶؛ بیروت: دارالمعرفه، البیان فی تفسیرالقرآن مجمعحسن؛  بن طبرسی، ابوعلی فضل  
 ۱۳۸۶وم، قم: جامعه مدرسین، ؛ مترجم حسین نوری همدانی؛ چاپ دمجمع البیانحسن؛  بن طبرسی، فضل.  
  ۱۳۶۹؛ چاپ اول، تهران: انتشارات اسالم، البیان فی تفسیر القرآن اطیبطیب، عبدالحسین؛.  
  ؛ متـرجم محمـد درخشـنده؛ چـاپ های اسـتفاده از آن های نقدی و راه سپردهعبدالله امین، حسن؛

  .۱۳۶۷اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، 
 م.۱۹۷۲؛ چاپ اول، بغداد: دارالعلم للمالیین، خ العرب قبل االسالمالمفصل فی تاری علی، جواد؛  
 ۱۳۹۰؛ تهران: نتشارات امیرکبیر، نامه لغت عمید، حسن؛.  
  ،ق.۱۴۲۵؛ چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الغیب مفاتیحفخر رازی، محمدبن عمر  
 ق. ۱۴۱۹؛ بیروت: دارالمالک، من وحی القرآنالله، محمدحسین؛  فضل  
 ۱۳۶۹؛ چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، تاریخ اسالماکبر؛  فیاض، علی.  
 ق.۱۴۰۲؛ چاپ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه، محاسن التأویلالدین؛  قاسمی، جمال  
 ۱۳۸۴؛ چاپ سوم، تهران: نشر سایه، االحکام تفسیر جامع آیاتالعابدین؛  قربانی الهیجی، زین.  
 م.۲۰۰۶؛ چاپ اول، قم: انتشارات مهر امیرالمؤمنین، االسالم النظام التربوی فی قرشی، باقر شریف؛  
 ۱۳۶۴؛ چاپ اول، تهران: انتشارات ناصرخسرو، الجامع الحکام القرآناحمد؛  قرطبی، محمدبن.  
  ۱۳۶۳؛ چاپ سوم، قم: دارالکتاب، تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم؛.  
  ؛ چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشـر های قرآن استانهای تربیتی در د روشمحمدقاسمی، حمید؛

  .۱۳۸۹الملل،  بین
  ؛ چاپ هشـتم، قـم: انتشـارات مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امـام اخالق در قرآنمصباح یزدی، محمدتقی؛

  .۱۳۹۴خمینی(ره)، 
  ۱۳۸۳؛ چاپ یازدهم، قم: انتشارات صدرا، مجموعه آثارمطهری، مرتضی؛.  
 _____________ ۱۳۵۲انتشارات اسالمی،   ؛ چاپ دوم، تهران: مؤسسهبیت در اسالمتعلیم و تر؛.  
  ۱۳۹۴؛ چاپ سوم، قم: مؤسسه التمهید، نقد شبهاتمعرفت، محمدهادی؛ .  
  ،۱۳۸۶معلوف، لویس، المنجد، مترجم: محمد بندر ریگی، چاپ ششم، تهران، انتشارات ایران. 

  ،۱۳۸۲؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، نامه لغتمعین، محمد.  
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 ۱۳۸۵طالب،  ابی بن ؛ چاپ اول، قم: مدرسه االمام علیاخالق در قرآن؛ مکارم شیرازی، ناصر. 

  ؛ چـاپ اول، تهـران: انتشـارات مؤسسـه تبیین موضوع و مفهـوم ربـا از دیـدگاه فقهـیموسایی، میثم؛
  .۱۳۷۶تحقیقات پول و بانکی، 

 ؛ چـاپ دوم، تهـران: معنـایی آنقرآنـی واژة تربیـت و پیامـد   کاوشی در ریشةزاده، حسین؛ مهدی
  .۱۳۸۳انتشارات معرفت، 

  ؛ چـاپ اول، بیـروت: تاریخ الیهود فی بالدالعرب فی الجاهلیـه و صدراالسـالمولفنسون، اسرائیل؛
 م.۲۰۰۶نشر مکتبه ببلیون، 
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