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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.
Keywords: Education, The Noble Qur’an, Behavior, Age of Revelation (Nuzul), Usury
(Riba), Sunni and Shi’ite
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شيوة تربيتي قرآن كريم درتغيير رفتار مخاطبان عصر نزول در آيات نهي از ربا
از ديدگاه فريقين
غﻼمحسین اعرابی
علی احمد ناصح

رضا نجفی
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چكيده

تأثيرگذاري قرآن بر فرهنگ زمانه و تغيير در رفتار مخاطبان عصر نزول ،همواره از مسائل مهم و چالشبرانگيز
ميان مفسران و دانشمندان علوم قرآني است .اين مسئله در پارهاي از موضوعات؛ مانند نهي از ربا و رباخواري
جديتر است؛ چراكه عدهاي از سود و منافع آن بهرمند شدهاند و دگرگوني آن بهراحتي امكانپذير نيسـت.

مطالعة آيات كريمه و ديدگاه فريقين براي اين تحقيق ضروري است .نتايج بهدست آمده ،نشان ميدهد كـه
شيوة تربيتي قرآنكريم مبتني بر روش تدريجي ،همراه با القاي آرامـش رفتـاري بـه مخاطـب اسـت .در ايـن

روش ،بهصورت گامبهگام به موضوع پرداخته و درنهايت ،با دستورات تأكيدي ،اوامر و نواهي بـه مخاطـب
ابﻼغ ميشود .موضوع نهي از »ربا« و »رباخواري« نيز در همين قالب ديده شده و مراحـل متعـددي بـراي آن

درنظر گرفته شده است .بر اين اساس ،قرآنكريم با روش تربيت تدريجي ،موضوع را از»ايجاد قرابت ذهني«
آغاز ميكند و تا »نهي نهايي« پيش ميبرد .بيترديد ،شيوة تربيتي قرآنكريم در بسياري مـوارد؛ از جملـه در

موضوع تحريم ربا و رباخواري ،منحصر بهفرد بوده و تا آن زمان ،رايج نبوده است.
واژگان كليدي

تربيت ،قرآنكريم ،رفتار ،عصر نزول ،ربا ،فريقين.
 دانشیار ﮔروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قﻢ |
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شیوۀ تربیتی قرآن کر یم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فر یقین |

۶۹

 .١مقدمه

مجموعه اوامر ،نواهي و راهكارهاي قرآنكريم در قالبهاي متنوع و با اسلوبي منحصـر
بهفرد ،تﻼش ميكند تا روابط همهجانبة مخاطبان خود در عرصههاي مختلـف را تغييـر دهـد و
متناسب با اهداف دين اسﻼم طراحي نمايد .برخي از مناسبات اجتماعي عصـر نـزول بـهقـدري
در فرهنگ مخاطبان قرآنكريم ريشهدار بود كه شايد تغيير آن محال بهنظر ميرسيد؛ امـا پـس
از هجرت و با شكلگيري مدنيت ديني ،زمينههاي تحول رفتاري تازهمسـلمانان فـراهم شـده و
رفتهرفته اهـداف تربيتـي اسـﻼم عزيـز محقـق گرديـد .اكنـون ابعـاد مختلـف تحـوﻻت عظـيم
اجتماعي در زمان نزول قـرآنكـريم بررسـي و تحقيـق شـده و عظمـت آن تحـوﻻت بـر هـيچ
آزادانديش منصفي پوشيده نيست؛ تحولي شگرف كه اعراب ستيزهجو را به الگوهـايي تبـديل
كرد كه در پارهاي از نمونهها ،تاريخساز شدند .در اين عرصه پرتحول و شـگرف ،همگـان بـر
اين مهم اتفاقنظر دارند كه :اسﻼم در تثبيت باورهايش ،از خشونت استفاده نكـرده و در تبيـين
رسالتش از تحكم و بيمنطقـي خبـري نيسـت .امـا بايـد پرسـيد :آن تحـول عظـيم در فرهنـگ
متوحش عصر نزول چگونه بهوقوع پيوست؟ چهشد كه اعراب بيابانگرد آن روزگار در برابـر
شأن و جﻼلت اسﻼم سر تسليم فرود آوردند؟
در اين رهگذر ،هريك از موضوعات اجتماعي آنروز ،مسئلهاي قابل بررسي است؛ امـا
برخي از كنشهاي رفتاري مخاطبان قرآن در عصر نزول چنان عميق بود كه ﻻزم اسـت تغييـر
آن ارزيابي شود .ازجمله ميتوان به مسئله »ربا« اشاره كرد كه در اقتصـاد آن روزگـار ،پايـهاي
مستحكم داشت .شيوة برخورد قرآن با اين موضوع چگونـه بـوده اسـت؟ قـرآن كـريم بـا چـه
روش تربيتي ،مخاطبان خود را بـر زشـتي عملكردشـان در خصـوص ربـاخواري متنبـه نمـود؟
ازاينرو ،موضوع تحقيق حاضر ،بررسي و مطالعة شيوة نظاممند قرآنكريم در نهـي از رذيلتـي
است كه بخشي از فرهنگ مخاطبان را تشكيل داده بود.
منافع اقتصادي آن مردمان اقتضا ميكرد كـه ازديـاد اموالشـان را بـر پايـههـاي نـاروا بنـا
نمايند؛ ثروتي كه چشمپوشي از آن محال بود .مسئله اين است كه قـرآنكـريم بـا چـه روشـي
آنان را بر تسليم در برابر امر الهي متقاعد نمـود؟ فراينـد تأثيرگـذاري و تربيـتپـذيري در ايـن
مسئله چه بوده است؟
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مفروض اين تحقيق ،اين است كه مطالعه و بررسي آيات كريمه نشان ميدهد ،كـﻼماﷲ
مجيد – سواي تقدم و تأخر نزول -بـر شـيوة مـدارا بـا مخاطبـان و تغييـر تـدريجي رفتـار آنـان
دﻻلت دارد .هدف نوشتار حاضر ،اثبات سير نزول آيات نيست؛ امـا آنچـه خداونـد بـه عنـوان
مربي بشر به مخاطبان ميآموزد ،اين است كه :تربيت در مداري آرامـشبخـش ميسـور اسـت.
سيماي كلي آياتي كه در باب تحريم ربا نازل شده ،ناظر بر همين ادعاست .بهعبارت ديگر ،بـا
روش تحليل محتوا ،بهدنبال اثبات فرضيه مـذكور در بـاب تحـريم ربـا هسـتيم .بـديهي اسـت،
بررسي زماني و مكاني آيات تحريم ربا و همچنين تقدم و تـأخر آنهـا نيازمنـد مجـالي مسـتقل
ميباشد.
 .٢پيشينه موضوع

ربا و رباخواري – كه از رسوم رايج يهوديـان و اعـراب جـاهلي بـوده – انعكـاس قابـل
توجهي در آيات قرآن كريم دارد» .ربا« ،بهجهت آثار مخرب اقتصادي ،اجتمـاعي و فرهنگـي
نهتنها در اسﻼم كه در همة اديان توحيدي نكوهش و نهي شده است .بـراين اسـاس ،مـيتـوان
آثار فراواني را در ميان تحقيقات و تأليفات مسلمانان جستوجو كرد؛ آثاري كه اين موضـوع
را از ابعاد مختلف ارزيابي كردهانـد .مفسـران فـريقين ذيـل آيـات مربـوط بـه ربـا ،بـه شـرح و
توضــيح و تبيــين نكــات هرآيــه پرداختــه و از نتــايج مخــرب آن در ﻻبــهﻻي مباحــث خــود،
موضوعاتي را طرح كردهاند .مراحل مختلف نزول آيات مربوط به ربا بههمـراه سـبب يـا شـأن
نزول هريك ،گوياي تدريجيبودن نهي از رباخواري است؛ اما اينكه چرا قـرآنكـريم بـه ايـن
شكل با رذائل عصر نزول روبهرو ميشود ،مسئلهاي است كه نيازمند كاوش بيشتر و دقـتنظـر
عميقتر است .تاكنون چرايي اين شيوه ،بررسي نشده و همچنان بدون تحليـل باقيمانـده اسـت.
بهعبارت ديگر ،تطبيقي ميان مراحل نزول آيات قرآن كريم در ايـن موضـوع خـاص بـا شـيوة
تربيتي آن ارائه نشده است.
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۷۱

 .٣تعاريف
 .٣-١ربا

اين واژه بارها به شكلهاي مختلف در قرآنكريم استفاده شـده اسـت .فرهنـگ فارسـي
معين واژة »ربا« را اينچنين معنا كرده است» :پـولي كـه بسـتانكار از بـدهكار بابـت منـافع پـول
خود ميگيرد« )محمد معين .(١٣٨٢ ،دهخدا در خصوص كاربردهاي اين كلمه در ميان مـردم
چنين نوشته است» :سودخوري؛ زيادتر گرفتن از آنچه قرض داده شده؛ افزوني بـر اصـل پـول
بيآنكه معاملهاي انجام شده باشد؛ زياد گرفتن در وام و بيع« )علياكبـر دهخـدا .(١٣٧٧،تعـابير
ديگري نيز در ميان فرهنگنگاران ارائه شده اسـت .در فرهنـگ عميـد آمـده اسـت» :فايـده و
سودي كه طلبكار بابت طلب خود ميگيرد؛ نوعي بيع و معامله كه اسﻼم آن را تحـريم كـرده؛
بهجهت سود و بهرهاي كه داين از نقد و جنس بـه طريـق اسـتثمار فـاحش از مـديون دريافـت
ميكند« )حسن عميد .(١٣٩٠ ،لغتنامه عربي »المنجد« از واژة »ربا« بهمعناي افـزايش و زيـادي
ُ
ياد كرده )لويس معلوف (١٣٨٦ ،و لسانالعرب آن را اينگونه معنا كرده اسـت» :واﻻﺻـﻞ ﻓﯿـﻪ
ٌ
زﯾﺎده ﻣﻦ رﺑﺎ اﻟﻤﺎل اذا زاده و ارﺗﻔﻊ...؛ اصل در ربا زياد شدن دارايي است ،چنانكه ]بـدون كـار و
تﻼش[ افزايش يابد) «...ابنمنظور.(١٣٩٢ ،
»ربا« معادل » «usuryو به مفهوم كلماتي همچـون :تنزيـل ،ربـح ،مرابحـه ،سـود و نـزول
است .راغب اصفهاني در مفردات در شرح معناي اين واژه مينويسد» :اﻟﺰﯾـﺎده ﻋﻠـﯽ رأس اﻟﻤـﺎل،
ﻟﮑﻦ ﱠ
ﺧﺺ ﻓﯽ اﻟﺸﺮع ﺑﺎﻟﺰﯾﺎده ﻋﻠﯽ وﺟﻪ دون وﺟﻪ؛ افـزايش در اصـل مـال ،امـا در شـرع بـه زيـاد
شدن بدون دليل اطﻼق شده است« )راغب اصفهاني١٤١٢ ،ق( .واژة مذكور بـهطـور مكـرر در
قرآنكريم در سورههاي بقره ،آلعمران ،نساء و روم بهكـار رفتـه و در هريـك از مواضـع يـاد
شده ،به گونهاي مورد نكوهش قرار گرفته است .اين اصطﻼح قبل از اسﻼم نيز در ميان اعـراب
جاهلي و ديگر ساكنان حجاز رواج داشت كه از آن مفهوم »زياد شدن« را درك مـينمودنـد؛
چنانچه وقتـي فـردي قـادر نبـود بـدهي خـود را پرداخـت كنـد ،بـدهي او دو برابـر مـيشـد و
درصورت عدم پرداخت ،مجدداً افزايش مييافت .اعراب و يهوديان در نقاط مختلـف حجـاز
با همين روش به سرمايه و سـودهاي كـﻼن دسـتيافتـه و آن را از مشـاغل مهـم خـود قلمـداد
ميكردند .بسياري از كساني كه براي پرداخت ديون خود توانايي كـافي نداشـتند ،بـه اسـارت
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ميرفتند يا اموالشان توسط اشراف ضبط ميشد .ازاينرو بود كه پديـدهاي چـون »بـردهداري«
رواج يافته بود و افراد بهجهت بدهيهاي فـراوان خـود مـورد سوءاسـتفاده ،اسـتثمار و اسـارت
قرار ميگرفتند )جواد علي١٩٧٦ ،م ،ج ،٦ص .(٥٣٩بنابراين ،اين كلمه بهمعناي زياد شدن مـال
از راههاي نامشروع است .آنچه كه از مفهوم اين واژه استنباط مـيشـود ،بارهـا در قـرآنكـريم
سرزنش و نكوهش شده است.
 .٣-٢تربيت

واژة »تربيــت« معــادل » ،«Educationمصــدر بــاب تفعيــل اســت كــه بــهدليــل معتــل و
ناقصبودن ريشة لغوي آن ،بر وزن »تفعله« آمده است» :ربي ،يربي ،تربيه« .برخي ،ريشـة كلمـة

تربيت را »ربـب« دانسـتهانـد .نويسـندة كتـاب النظـام التربـوي فـياﻻسـﻼم بـه اسـتناد برخـي از

لغتنامهها تصريح كرده است كه »تربيت« در لغـت ،از مـادة »ربـب« اسـت» :اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ ﻓـﯽ اﻟﻠﻐـﺔ
ّ
رب وﻟﺪه و اﻟﺼﺒﯽ ّ
ﯾﺮﺑﻪ« )باقرشريف قرشي٢٠٠٦ ،م ،ص .(٤١راغب اصفهاني نيـز در
ﻣﺎﺧﻮذة ﻣﻦ
مفردات ،ريشة تربيت را از »ربو« ميداند )راغب اصفهاني١٤١٢،ق( .با مطالعـة ديـدگاه راغـب
اطفهاني مشخص ميشود كه »تربيت« از »ربو« مشتق شده است ،نه از »ربب« .همچنـين ،وي در
ً
ً
ُ
ُ
إﻧﺸـﺎء اﻟﺸـﯽ ِء ﺣـﺎﻻ ﻓﺤـﺎﻻ إﻟـﯽ
ذكر معناي »رب« چنين مينويسد » :ﱠاﻟﺮب ﻓﯽ اﻷﺻﻞ :اﻟﺘﺮﺑﯿﻪ ،و ھﻮ
ﱢ
ﺣﺪ اﻟﺘﻤﺎم؛ كلمه رب در ريشه و اصل از تربيت گرفته شده است ،و بـهمعنـاي بـهوجـود آوردن

چيزي از يك حالت به حالت ديگر تا زماني كه تمام شـده و بـه كمـال رسـد« )همـان( .گويـا
راغب اصفهاني با اين تعريف تدريجيبودن تربيت را اراده كرده كه امري قابل توجـه و بسـيار
مهم است .بنابراين ،ازنظر وي» ،ربو« ريشة اصلي واژة تربيت است.
اين واژه از هريك از دو ريشة لغوي كه باشد ،بارها در قرآنكـريم اسـتعمال شـده و بـه
مفهوم پرورش و پروراندن بهكار رفته اسـت .اسـتاد مطهـري)ره( تربيـت را ايـنگونـه تعريـف
كرده است» :تربيت عبارت است از :پرورشدادن؛ يعنى اسـتعدادهاى درونـىاى را كـه بـالقوه
در يـك شــىء موجـود اســت بـه فعليــت درآوردن و پـروردن .و لهــذا تربيـت فقــط در مــورد
جاندارها؛ يعنى گياه و حيوان و انسان صـادق اسـت و اگـر ايـن كلمـه را در مـورد غيرجانـدار
بهكار ببريم ،مجازاً بهكار بردهايم ،نـه اينكـه بـه مفهـوم واقعـى ،آن شـىء را پـرورش دادهايـم«
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)مرتضي مطهري ،١٣٨٣ ،ج ،٢٢ص .(٥٥١بنابراين ،ميتوان تربيت را عملي دانسـت كـه قـواي
جسماني ،رواني و عقلي انسان را شكوفا سازد تا آن قوا ،با نظام و سازمان ويـژهاي بـا اسـتمداد
از درون و به مدد كوششهاي او به ميزان توانايي و استعدادهاي خود رشـد و پيشـرفت نمايـد
)سيد محمـدباقرحجتي ،١٣٨٥ ،ص .(١٠بنـا بـر آنچـه گفتـه شـد ،تربيـت يعنـي پـرورش همـة
جنبـههــاي فكــري ،عــاطفي ،جســمي و اجتمــاعي فــرد تــا بتوانــد بــه بهتــرين شــكل ممكــن در
صحنههاي گوناگون زندگي كند.
 .٤ربا در رسوم جاهلي

بانگاهي كلي به موضوع ربا ،درمييابيم كه اعراب ،پيش از نزول قرآنكريم بـا اسـتفاده
از رباخواري ،سود سرشاري كسب ميكردند و اين رذيله را بخشي از فعاليـت اقتصـادي خـود
ميدانستند .شهرهاي مهمي چون مكّه ،مدينه و طـائف ،در آن روزگـار نقـش تأثيرگـذاري در
رواج ربا و رباخواري داشتند .پيش از ظهور اسﻼم ،برخي از بزرگان قـريش از رواجدهنـدگان
ربا بوده و به آن اقدام مـيكردنـد .اشخاصـي چـون عبـاسبـنعبـدالمطلب ،عثمـانبـنعفـان و
خالدبنوليد از فعاﻻن معامﻼت ربوي بـوده و در ايـن كـار شـهرت داشـتند .بيشـترين مشـتريان
دريافـت وامهـاي ربـوي نيــز از افـراد فقيـر و تهيدســتي بودنـد كـه در بيشــتر مـوارد نسـبت بــه
بازپرداخت وامهـاي خـود نـاتوان بودنـد .ازايـنرو ،زنـان و فرزنـدان آنـان بـه بردگـي رفتـه و
اموالشان به نفع وامدهنده مصادره ميشد )موسايي ،١٣٧٦ ،ص  .(٤در عصر جاهليـت نـوعي از
ربا بسيار مرسوم و متداول بود كه امروزه اثري از آن نيست و هيچ معاملـه ربـوي بـر مبنـاي آن
صورت نميگيرد .اين نوع از ربا مربوط به اسـتقراض اسـت كـه بـا آنچـه در ذهـنهـا مـأنوس
است ،تفاوت دارد .در اين شكل از پرداخت ربوي ،وامگيرندگان بدون قرار سود بيشـتر ،بعـد
از پايان مـدت مقـرر و در صـورت نـاتواني بـراي بازپرداخـت ،تقاضـاي مهلـت مـيكردنـد و
طلبكاران مشروط به افزايش ميزان بدهي ،با افزايش زمان بازپرداخت موافقت ميكرد .بخشـي
ديگر از معامﻼت ربوي مرسوم در عصر نزول قرآنكريم مربوط بـه قـرض حيوانـات بـود .در
صورت موافقت ربادهنده با تمديد مهلت بازپرداخـت ،بـدهي بـه سـن بـاﻻتر حيـوان مشـروط
ميشد .براي مثال ،اگر شخصي شتر يـكسـاله را بـدهكار بـود ،در پايـان مـدت و درصـورت
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ناتواني در اداي دين ،متعهد ميشد كه پس از يكسال شتر دو ساله بپردازد و اگر شتر دوسـاله
بود ،متعهد به پرداخت شتر سهساله ميشد )حسين علي حسن١٤٠٥ ،ق ،ص.(٨
افزايش سود از طـرف وامدهنـدگان و نـاتواني بازپرداخـت وامگيرنـدگان ،شـرايطي را
بهوجود آورده بود كه قرآنكـريم بـا جـديت بـه مقابلـه بـا آن پرداخـت و بـا تغييـر مناسـبات
اجتماعي و اقتصادي آن روز ،كنشهاي فرهنگي عصر نزول در خصـوص معـامﻼت ربـوي را
نكوهش كرده است .بيترديد ،آنچه كه بهعنـوان ربـا در ادبيـات قـرآنكـريم اسـتعمال شـده،
شكلي از رسوم رايج در ميان مردمان آن روز بـوده اسـت .ربـا بـه مفهـومي كـه اشـاره شـد از
مصاديق ترويج استثمار ،بردهداري ،سـودانگاري و ثـروتانـدوزي اسـت كـه هريـك توسـط
آموزههاي قرآنكريم نقد و رد شده است.
 .٥ربا در ميان يهوديان

همچنانكه ميدانيم ،ساكنان حجاز را موحـدان ،بـتپرسـتان ،يهويـان و مسـيحيان تشـكيل
ميدادند .اگرچه اعراب بتپرست در دورة پيش از اسﻼم ،ربـاخواري را بخشـي از اقتصـاد خـود
ميدانستند؛ اما يهوديان كه از ثـروت و مالكيـت بيشـتري نسـبت بـه مسـلمانان برخـوردار بودنـد،
معامﻼت ربوي را بيش از ديگران رواج ميدادند .اساس ثروتانـدوزي يهوديـان بـر درآمـدهاي
ناشي از ربا بوده است .يهوديان در طول تاريخ به مالدوستي ،پولپرسـتي و گـردآوري ثـروت از
راههاي مشروع و نامشروع شهرت دارند ) احمد كريميان ،١٣٨٤ ،ص.(٥٤
يهوديان ،به اعراب كاﻻ و درهم و دينار قرض ميدادند و براي اطمينـان از بازپرداخـت،
مطالبه رهن ميكردند و اگر وامگيرنده وثيقة معتبري نداشت ،زنان و فرزنـدانش را از او رهـن
ميگرفتند .چنانچه وامگيرنده در موعد مقرر بدهيهاي خود را پرداخـت نمـيكـرد ،يهوديـان
زنان و فرزندان آنان را بهعنوان برده ميفروختند )همان ،ص .(٥٦عـﻼوه بـر ايـن ،يهوديـان در
امر زراعت و فروش محصوﻻت زراعي نيز مناسـبات خـود را بـر پايـة سـودهاي نامشـروع بنـا
كرده بودند .عمدة دادوستد يهوديان با ديگر قبايـل مدينـه و سـاير شـهرهاي حجـاز بـر همـين
اساس گزارش شده است )جواد علي١٩٧٦ ،م ،ج ،٦ص .(٥٤٧اين در حالي است كه تـورات،
يهوديان را بهشدت از معامﻼت ربوي منع و نهي كـرده اسـت .آيـين موسـي نيـز همچـون
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ساير شرايع توحيدي ،رباخواران را مستحق عـذاب الهـي مـيدانـد .در تـورات چنـين آمـده اسـت:
»زماني كه مالي را به يهودي فقيري قرض دادي ،رفتار تو با او همانند رفتـار طلبكـار ربادهنـده نباشـد
و از او مطالبه ربا نكن« )تورات ،سفر خروج ،باب  ،٢٢بند » .(٢٥اگر برادرت فقير شـد و دسـت نيـاز
بهسوي تو دراز كرد ،او را ياري كن ،خواه غريب باشد يا هموطن تو .او را كمك كن تا همـراه تـو
زندگي كند و از او ربا نگير و از خداي خود بترس« )همان ،سفر ﻻويان ،باب  ،٢٥بند.(٣٥
 .٦مواجهه تربيتي قرآن كريم با مسئله ربا

اكنون كه با پيشـينة ربـا و ربـاخواري در ميـان سـاكنان جزيـرهالعـرب پـيش از اسـﻼم و
همزمان با عصر نزول آشنا شديم ،ﻻزم اسـت روش تربيتـي قـرآنكـريم در رويـارويي بـا ايـن
پديدة شوم را بررسي و ارزيابي كنيم .آنچه بهعنوان شيوة قرآنكريم در تغييـر رفتـار مخاطبـان
عصر نزول در موضوع رباخواري ذكر خواهد شد ،نمونهاي از نظام روشمند و متعالي خداونـد
در مجموعة اوامر و نواهي قرآن كريم است.
مطابق آنچه كه پـيش از ايـن اشـاره شـد ،مقولـهاي ماننـد ربـاخواري چنـان در زنـدگي
اجتماعي مردم عصر نزول ريشه دوانده بود كه در نگاه نخست ،طرح موضـوع نهـي از آن نيـز
با دشواري روبهرو بـود؛ چراكـه بـيم آن مـيرفـت كـه بـرهم زدن معـادﻻت اقتصـادي مـردم،
موجب بروز نافرماني و شرارت در برابر اسﻼمِ تازه متولد شده گردد .ازاينرو ،هرگونه روشـي
كه نتواند هيجان و واكنش رواني مخاطبان را مديريت نمايد ،به شكست محكوم ميشـد .ديـن
اسﻼم با درك صحيح شرايط موجود و ميزان تمايل مردم عصر نزول به سودانگاري ،نسبت بـه
حذف تدريجي آن عارضة اجتماعي اقدام نمود.
 .٦-١گام اول :ابطال »ربا« در قالب ايجاد قرابت ذهني

قرآنكريم در فراينـد تربيتـي خـود ،نخسـت ذهـن مخاطبـان را بـه »موضـوع« معطـوف
ميكند و تقابل ذهني مخاطب را برميانگيزد .ازيـكسـو »ربـا« ،و ازسـوي ديگـر »زكـات« را
بهعنوان دو نقطه متقابل ترسيم مينمايـد .بـه كمـك ايـن روش ،مـيتـوان بـا مطابقـت آن دو،
َ
َ ُ
بهراحتي به درستي يك مسير و نادرستي مسيري ديگر پي بردَ » :و َﻣﺎ آﺗ ْﯿﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِر ًﺑﺎ ِﻟ َﯿ ْﺮ ُﺑ َﻮ ِﻓﻲ أ ْﻣ َـﻮ ِال
َّ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ُ
َّاﻟﻨﺎس َﻓ َﻼ َﯾ ْﺮ ُﺑﻮ ﻋ ْﻨ َـﺪ َّاﻟﻠـﻪ َو َﻣـﺎ َآﺗ ْﯿ ُـﺘ ْﻢ ﻣ ْـﻦ َز َﮐـﺎة ُﺗﺮ ُ
ﯾـﺪ َ
ون َو ْﺟ َـﻪ اﻟﻠ ِـﻪ ﻓﺄوﻟ ِﺌـﻚ ھ ُـﻢ اﻟ ُﻤﻀ ِـﻌﻔﻮن؛ و آنچـه
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
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]بهعنوان[ ربا دادهايد تا در اموال مردم فزوني يابد ،نزد خـدا زيـاد نمـيشـود ]و بركتـي نـدارد[
ولي آنچه از زكات براي رضاي خدا ميدهيد ،پس اينان فزوني دارند« )روم.(٣٩ :
در اين بيان زيبا» ،ربا« در برابـر »زكـات« قـرار داده شـده تـا مخاطـب بـهآسـاني تفـاوت
كاركرد هريك را دريابد» .ربا در اين آيه به معناي نمو مال و زيـاد شـدن آن اسـت و عبـارت
»ليربوا« اشاره به علت اين نامگذاري است كه چرا »ربا« را ربـا خوانـدهانـد .بنـابراين ،مـراد ايـن
است كه مالي كه شما به مردم دادهايد تا اموالشان زياد شود ]نه براي اينكه خدا راضـي شـود[،
آن مال نزد خدا زياد نميشود و نمو نميكند و ثـوابي از آن عايـدتان نمـيشـود؛ بـراي اينكـه
قصد قربت نداشتهايد .مراد از »زكات« ،مطلق صدقه است .معنايش اين است كه آن مـالي كـه
براي رضاي خدا داديد و اسراف هم نكرديد ،چند برابرش عايدتان ميشـود .كلمـه »مضـعف«
به معناي دارنده چند برابر است و معناي كﻼم اين است كه چنين كسـاني ،آنهـايي هسـتند كـه
»يضاعف لهم« مالشان و يا ثوابشان چند برابر مي شود« )طباطبايي ،١٣٧٦ ،ج ،١٦ص.(٢٧٧
ابنعاشور نيز در تفسير خود با اشاره به تحريم ربا بهعنـوان »زيـادتي حـرام« ،مـينويسـد:
»هدف آيه تذكر و يادآوري به كساني است كـه بـه دور از رضـايت خداونـد در پـي منفعـت
خودشان هستند .«...وي اين تفسير را به عموم مفسـران تعمـيم مـيدهـد )ابـنعاشـور١٤٢٠ ،ق،
ج ،٢١ص .(٦١بــهايــنترتيــب ،قــرار گــرفتن رذيلتــي چـون »ربــا« در مجــاورت فضــيلتي چــون
»زكات« ،بهخوبي وجوه منكر و زشت آن را به مخاطب تفهيم مينمايد .بهعبارت ديگر ،بـراي
مخاطب قرابتي ذهني ايجاد شده تا بتواند زشتي و رذيلت موضوع مـورد بحـث را بـه سـهولت
دريابد.
 .٦-٢گام دوم :تنبهبخشي تاريخ ،شيوة تربيتي قرآنكريم

يهوديان حجاز و بهخصوص يهوديان ساكن مدينه ،از فعالتـرين اشـخاص در دادوسـتد
ربوي بودند .آنان نهتنها قبايـل خـود را كـه ديگـر قبايـل عـرب را نيـز آلـودة چنـين تعـامﻼت
ننگآوري كرده بودند .همانطور كه اشاره شد ،قرآنكريم در روش تربيتي خود در برخـورد
با پديدة رباخواري ،به بيان تاريخ يهود و عملكرد ناپسـند آنـان مـيپـردازد و عـﻼوه بـر تقبـيح
َ
َ ُُ
رباخواران يهود ،نهي از عملكردشان را نيز منعكس مـيفرمايـدَ » :وأ ْﺧ ِـﺬھ ُﻢ ّ
اﻟﺮ َﺑـﺎ َوﻗ ْـﺪ ﻧﮫـﻮا َﻋ ْﻨ ُـﻪ
ِ ِ
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ُ َ َ
َ َ َ َْ
ْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َّ
ﺎس ِﺑﺎﻟ َﺒ ِﺎﻃ ِﻞ َوأ ْﻋﺘ ْﺪﻧﺎ ِﻟﻠﮑ ِﺎﻓ ِﺮ َﯾﻦ ِﻣ ْﻨﮫ ْﻢ َﻋﺬ ًاﺑﺎ أ ِﻟ ًﯿﻤـﺎ؛ و بدينجهت كـه ربـا مـيگرفتنـد؛
وأ ﮐ ِﻠ ِﮫﻢ أﻣﻮال اﻟﻨ ِ
حال آنكه از آن نهي شده بودند و ازآنروي كه اموال مردم را به باطل مـيخوردنـد ،بـه كيفـر
رسند و ما براي كافران آنها عذابي دردناك مهيا ساختهايم« )نساء .(١٦١ :قرآنكـريم همچنـان
مخاطب را گامبهگام تا رسيدن به مقصود باخود همراه ميكنـد ،بـيآنكـه احساسـات منفـي و
لجاجت وي را تحريك نمايد .روش تربيتي قرآنكريم ،بيان زشتي عملكرد كساني اسـت كـه
پيرو پيامبر الهي بودند ،اما از فرامين و نواهي دين سرپيچي ميكردند .مخاطبان قـرآنكـريم در
اين بيان ارزشمند ،متوجه تحريم »ربا« و »رباخواري« در اديان پيشين نيز ميشوند .ايـن توجـه و
تنبه ،زمينهساز رفع آلودگي جامعه اسﻼمي از رذيلت معامﻼتي ربوي است.
ازسوي ديگر ،بادقت در عبارات آية كريمه ،ابعـاد تـازهاي از روش تربيتـي قـرآنكـريم
كشف ميشود .قرار گرفتن عبارتهاي »و اﺧﺬھﻢ اﻟﺮﺑﺎ و ﻗﺪ ﻧﮫـﻮا ﻋﻨـﻪ« و »و اﮐﻠﮫـﻢ اﻣـﻮال اﻟﻨـﺎس
ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ« ،بهزيبايي مفهومي را به مخاطب منتقل ميكند تـا در ايـن قالـب ،بـهروشـني ،زشـتي و
رذيلت دو مسئله نمايان شود .ازيكسو رباخواري ،و ازسوي ديگر حقالناس در يك آيه بيـان
شده است .مخاطب قرآنكريم – در هر عصري – بر ناپسندي خوردن اموال مردم آگاه اسـت
و ازهمين آگاهي ،بهآساني ميزان زشتي ربا را نيز درك ميكنـد؛ و البتـه ايـن انتقـال مفهـوم از
عجايب چينش متن و اعجاز قرآن كريم است .تفسير شريف الميـزان ،مصـداق »و اﮐﻠﮫـﻢ اﻣـﻮال
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ« را چنين تشريح كرده است» :بدون استحقاق مال مـردم را مـيخوردنـد .آنهـا در
موقع قضاوت ،رشوه ميگرفتند) «...طباطبايي ،ج ،٦ص  .(١٤٣بدينترتيـب ،بررسـي عملكـرد
يهوديان در موضوع ربا و رباخواري ،ذهن مسـلمانان را بـه ايـن مهـم معطـوف نمـود تـا ماننـد
يهوديــان بــه آلــودگيهــايي همچــون ربــا ،حــقالنــاس و رشــوه گرفتــار نشــوند .تبيــين تــاريخ
بنياسرائيل در اين خصوص ،موجب هشياري مسلمانان نسبت به منفعـتطلبـي ،سـودانگاري و
رباخواري و همچنين زيانهاي اقتصادي و اجتماعي آن است.
 .٦-٢-١نهي يهوديان از رباخواري و نافرماني آنان

از مهمترين اساليب بهكار گرفته شده در قرآنكـريم ،اسـتفاده از عبـرتهـاي تـاريخ در
جهت كاركردهاي تربيتي است .توصيههاي مكرر آيات درخصوص ضـرورت سـير و سـفر و
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عبرتآموزي از تاريخ پيشينيان ،ناظر بر همـين موضـوع اسـت )بـراي نمونـه ر.ك :انعـام١١ :؛
نمل٦٩ :؛ روم .(٤٢ :تاريخ پرتﻼطم بنياسرائيل در قرآنكريم ،سرشار از آموزههايي است كـه
هريك در جايگـاه خـود ،اصـلي تربيتـي را بـه مخاطـب القـا مـيكنـد .لجاجـت ايـن قـوم در
موضوعات مختلف ،بارها در متن آيات نقل و نكوهش شده اسـت )بـراي نمونـه ر.ك :بقـره:
٩٣؛ مائده٢٤ :؛ طه.(٩٠،٩١ :
همجواري يهوديـان بـا سـاكنان مدينـه در آغـاز تشـكيل مـدنيت اسـﻼمي ،سـبب بـروز
مشكﻼتي شد كه برخي از آنها تا سرحد جنگ با پيامبر صلياﷲعليهوآله نيز كشيده شـد )حشـر-٢ :
 .(٥طوايفي از يهوديان همچون بنينضير و بنيقينقاع ازهمين قبيل هستند كـه سرگذشـت آنـان
در آيات فراواني منعكس شده است .نافرماني يهوديان و سرپيچي آنـان ازدسـتور شـريعت در
پرهيز از ربا نيز ازهميندست ميباشد .بنابراين ،قرآنكريم در شـيوة تربيتـي خـود درخصـوص
تغييــر نگــرش مخاطبــان و در نهايــت نهــي از ربــا ،اشــارهاي بــه عملكــرد يهوديــان مــينمايــد.
بدينترتيب ،مخاطبان آن روز قـرآن ،مـيتوانسـتند همـة ديـدگاههـاي ايـن كتـاب شـريف در
خصوص رباخواري را باتوجه به همين آيه دريابنـد .يـادكرد موضـوع ربـاخواري يهوديـان در
عين نهي شريعت ،و نيز ادامه آيه در قالب عبارت تهديدي »و اﻋﺘﺪﻧﺎ ﻟﻠﮑﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣـﻨﮫﻢ ﻋـﺬاﺑﺎ اﻟـﯿﻢا«
سرآغاز تربيتي روشمند در موضوع مورد بحث است .هر ببيندهاي كه بـا آيـه مـذكور روبـهرو
شود ،بهخوبي درمييابد كه ديدگاه قرآنكـريم بـر مبنـاي رد »ربـا« اقامـه شـده اسـت .در ايـن
روش تربيتي ،خداوند متعال بدون امر به حرمت رباخواري ،مخاطب را به اين بـاور مـيرسـاند
كه موضوع طرحشده داراي حرمت و ممنوعيـت اسـت و در نهايـت وعـدة عـذاب در انتظـار
مرتكبان خواهد بود.
 .٦-٣گام سوم :انذار ،ابزار تربيتي قرآن كريم

ازجمله ابزار كارآمدي كه قرآنكريم در مقولة تربيت از آن بهرة فراواني بـرده» ،انـذار«
است .ذكر اين نكته ضروري است كه قرآنكريم» ،انذار« را در كنار »بشارت« و البته در مرتبـة
پس از آن قرار داده و آندو را با لحاظ مراتب ،از مأموريتهاي رسـوﻻن خـود معرفـي كـرده
است» :ﻓﺒﻌﺚاﻟﻠـﻪ اﻟﻨﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺒﺸـﺮﯾﻦ و ﻣﻨـﺬر ﯾﻦ) «...بقـره .(٢١٣ :بنـابراين ،بخشـي از روش تربيتـي
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قرآنكريم مبتني بر تهديداتي است كه در قالبهاي مختلف بياني ارائه شده اسـت .بـهعبـارت
ديگر ،قرآنكريم با استفاده از اين گفتمـان ،بـه مخاطـب خـود ممنوعيـت و تحـريم برخـي از
موضوعات را تفهيم ميكنـد .ازايـنرو ،عبـارت »و اﻋﺘـﺪﻧﺎ ﻟﻠﮑـﺎﻓﺮﯾﻦ ﻣـﻨﮫﻢ ﻋـﺬاﺑﺎ اﻟﯿﻤـﺎ« ،انـذاري
است كه قرآنكريم با درنظر گرفتن نافرماني يهوديان درخصـوص موضـوع ربـا و ربـاخواري
تفهيم كرده است.
همچنين ،در آية مذكور با يادآوري خطاي يهوديان ،بيآنكه بهصورت مستقيم تكليـف
يا امر كرده باشد ،مسلمانان را از تكرار مشابه آن برحذر ميدارد .در حقيقـت ،خداونـد متعـال
با اين شيوه ،بهتـدريج ،مخاطـب را بـه اصـل مبحـث راهنمـايي مـيفرمايـد .تبيـين غيرمسـتقيم
موضوع ازجهات مختلف ،ظرفيت ذهني مخاطب را جهت پذيرش سريع و بهتـر اصـلِ مبحـث
ارتقا ميدهد .در قرآن كريم اين روش بهعنوان مأموريت نبي مكـرم صـلياﷲعليـهوآلـه يـاد شـده و
ً
َ
بارها به آن اشاره شده استِ » :ﻟ ُﯿ ِﻨﺬ َر َﻣﻦ ﮐ َﺎن َﺣ ﱠﯿـﺎ...؛ تا آنكه دلش زنده است را بيم دهـد« )يـس:
(٧٠؛ »انﱠما اَنت منـذر مـن يخشـيها...؛ تـو فقـط بـيمدهنـدة كسـي هسـتي كـه از آن مـيترسـد«
)نازعات .(٤٥ :قرآنكريم در دومـين مرحلـه ،بـا نقـل عملكـرد ناپسـند يهوديـان در معـامﻼت
ربوي ،مسلمانان را نسبت به خودداري از آن متنبه مينمايد .سير تـدريجي تربيـت قـرآنكـريم
در آيات مذكور قابل توجه است.
 .٦-٤گام چهارم :تحريم ربا ،تأكيد بر پرهيزگاري

آيات پيشين با بياني نرم مخاطبان را با زشتي موضوع ربا آشنا و بستري همـوار را جهـت
تبيين نهايي موضوع فراهم ميكند .اكنون ظرفيتهـاي ذهنـي مخاطـب آمـادة پـذيرش حكـم
نهايي است .در اين گام ﻻزم است كه »حكم« بهروشني تشريع شده و تحريم آن ابﻼغ گـردد.
َ َﱡَ ﱠ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ﱢ َ َ ْ َ ً ُ َ َ َ ً
ـﺎﻋﻔﺔ
اين آيات كريمه ناظر بر همين هدف است» :ﯾـﺎ أﯾﮫـﺎ اﻟ ِـﺬﯾﻦ آﻣﻨـﻮا ﻻ ﺗـﺄ ﮐﻠﻮا اﻟﺮ ﺑـﺎ أﺿـﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀ
َ
ُ
ُ
َ َ
ﱠ
َو ﱠاﺗ ُﻘــﻮا ﱠاﻟﻠـ َـﻪ َﻟ َﻌ ﱠﻠ ُﮑـ ْـﻢ ُﺗ ْﻔﻠ ُﺤـ َ
ـﻮن * َو ﱠاﺗ ُﻘــﻮا ﱠاﻟﻨـ َـﺎر ﱠاﻟﺘــﻲ أﻋـ ﱠـﺪ ْت ﻟ ْﻠ َﮑــﺎﻓﺮ َﯾﻦ* َوأﻃ ُﯿﻌــﻮا ﱠاﻟﻠـ َـﻪ َو ﱠ
اﻟﺮ ُﺳــﻮل ﻟ َﻌﻠﮑـ ْـﻢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُﺗ ْﺮ َﺣ ُﻤ َ
ﻮن؛ اي كساني كه ايمان آوردهايد! ربا را چندبرابر مخوريد ،از خدا بترسيد ]و ترك ايـن
عمل زشت كنيد[ ،باشد كه رستگار شويد ،و از آتشي كه براي كافران آماده شده پـروا كنيـد،
و خدا و پيامبر را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد« )آل عمران.(١٣٢-١٣٠ :
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شكلگيري حاكميت اسﻼمي و ضـرورت اطاعـت از نبـي اكـرم ،موجـب سـﻼمت
رفتاري جامعه اسﻼمي است .بررسي سبب نزول آيات نشان ميدهـد كـه نافرمـاني و سـرپيچي
مسلمانان از دستورات نبي مكرم در جنگ اُحد موجب ضعف و شـكاف ميـان آنـان شـد.
قرآن كريم در مجموعهاي از آيات ،شرايط و ضـوابط تشـكيل و تـداوم حكومـت اسـﻼمي را
تبيين ميفرمايد )طباطبايي ،١٣٧٦ ،ج ،٤ص.(٢٤
فخر رازي در تفسير خود مينويسد :هنگاميكه خداوند متعال نعمـتهـاي بـزرگش بـر
مؤمنان را شرح ميدهد ،بر متابعت آنان از اوامر و نواهي پيامبر تأكيد نموده است )فخـر رازي،

١٤٢٥ق ،ج ،٩ص .(٣٦٣وي در ادامه بحث در خصوص موضوع ربـا در ايـن آيـه مـينويسـد:

»اﻋﻠﻢ ان اﺗﻘﺎءاﻟﻠﻪ ﻓﯽ ھﺬه اﻟﻨﮫﯽ واﺟﺐ ،و ان اﻟﻔﻼح ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﻪ ،و ﻟﻮ اﮐﻞ و ﻟﻢ ﯾﺘـﻖ زال اﻟﻔـﻼح و ھـﺬا

ﺗﻨﺼﯿﺺ ﻋﻠﯽ ان اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﮑﺒﺎﺋﺮ ﻻ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ؛ بـدان كـه در ايـن تحـريم ،تقـواي الهـي واجـب
است ،چراكه رستگاري بر آن متوقف ميباشد .و چنانچه كسي بدون توجه به تقـواي الهـي بـر
ربا اصرار كند ،بايد بدانـد كـه ربـا از گناهـان كبيـره اسـت« )همـان ،ص .(٣٦٤ربـا ،بـهعنـوان
مصداقي از معصيت الهي ذكر شده و رعايت تقـوا را در پيشـگيري از آلـودهشـدن بـه آن ﻻزم

دانسته است .شيخ طوسي در تفسير ارزشمند تبيان ،هشـدار بـه مؤمنـان را ايـنگونـه شـرح داده

است» :و ﻗﻮﻟﻪ] :اﺗﻘﻮااﻟﻠﻪ[ ﻣﻌﻨﺎه اﺗﻘﻮا ﻣﻌﺎﺻﯿﻪ ]ﻟﻌﻠﮑـﻢ ﺗﻔﻠﺤـﻮن[ ﻟﮑـﯽ ﺗﻨﺠﺤـﻮا ﺑـﺎدراک ﻣـﺎ ﺗﺄﻣﻠﻮﻧـﻪ ،و
ﺗﻔــﻮزوا ﺑﺜــﻮاب اﻟﺠﻨــﻪ ،ﻷن ]ﻟﻌــﻞ[ و ان ﮐــﺎن ﻟﻠﺸــﮏ ،ﻓــﺎن ذﻟــﮏ ﻻ ﯾﺠــﻮز ﻋﻠــﯽ اﻟﻠــﻪ ﺗﻌــﺎﻟﯽ« )طوســي،
١٤١٤ق ،ج ،٢ص.(٥٨٨

ســيوطي نيــز در تفســير الــدرالمنثور فــي التفســير بالمــأثور بابررســي روايــات تفســيري

مينويسد» :و اﺧﺮج اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑـﻦ ﺟﺒﯿـﺮ ﻓـﯽ اﻻﯾـﻪ ﻗـﺎل :ان اﻟﺮﺟـﻞ ﮐـﺎن ﯾﮑـﻮن ﻟـﻪ ﻋﻠـﯽ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺎل ﻓﺎذا ﺣﻞ اﻻﺟﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﯿﻘﻮل اﻟﻤﻄﻠﻮب اﺧﺮ ﻋﻨﯽ و ازﯾـﺪک ﻓـﯽ ﻣﺎﻟـﮏ ﻓـﯿﻔﻌﻼن
ذﻟﮏ ﻓﺬﻟﮏ ]اﻟﺮﺑﺎ اﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﻪ[ ﻓﻮﻋﻈﮫﻢ اﻟﻠﻪ واﺗﻘﻮااﻟﻠﻪ ﻓﯽ اﻣﺮ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻼ ﺗﺄﮐﻠﻮا ]ﻟﻌﻠﮑـﻢ ﺗﻔﻠﺤـﻮن[
ﻟﮑﯽ ﺗﻔﻠﺤﻮا ] واﺗﻘﻮااﻟﻨﺎر اﻟﺘـﯽ اﻋـﺪت ﻟﻠﮑـﺎﻓﺮﯾﻦ[ ﻓﺨـﻮف آ ﮐـﻞ اﻟﺮﺑـﺎ ﻣـﻦ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨـﺎر اﻟﺘـﯽ اﻋـﺪت
ﻟﻠﮑﺎﻓﺮﯾﻦ« )سيوطي١٤٠٤ ،ق ،ج ،٢ص .(٧١سيوطي با استناد به روايتي كه نقل كـرده ،بـهدنبـال
اثبات شيوة تربيتـي خداونـد در تأكيـد بـر موضـوع پرهيزگـاري اسـت كـه بـدون آن فـﻼح و
رستگاري ممكن نيست .اين روش مهم در تحريم ربا نيز بهرهبرداري شده است.
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ازاينرو ،پس از نهي مستقيم قرآنكريم از آلودگي به »ربا« ،شرط رستگاري اهل ايمـان
را »تقوا« دانسته است» :واﺗﻘﻮااﻟﻠـﻪ ﻟﻌﻠﮑـﻢ ﺗﻔﻠﺤـﻮن« .آرامـش در تبيـين تربيـت دينـي و تـدريج در
انتقال مفاهيم قرآني به گونهاي شكل گرفته كه جامعة ديني رفتهرفته خود را با موج تغييـرات و
تأثيرات فرهنگي قرآنكريم همراه ميبيند .از مهمترين مباني انديشه قـرآنكـريم ،ايجـاد روح
تقوا در تمامي عرصههاي زنـدگي بشـر اسـت .عﻼمـه جمـالالـدين قاسـمي در تبيـين آيـه ،در
خصوص تقوا و نتايج آن مينويسد» :پرهيزگاري در آنچه از آن نهي شدهايـد .همچنـين ،اميـد
به رستگاري در ايفاي حقوقتان و حفظ شما در برابر دشمنانتان؛ چنانكه شما حقوق ديگـر اشـيا
را رعايت ميكنيد« )قاسمي١٤٠٢ ،ق ،ج  ،٢ص  .(٤١١رعايت اصل تقـواي الهـي در موضـوع
ربا در سورة مباركة بقره نيز اشاره شده اسـت .عﻼمـه طباطبـايي در ذيـل آيـة  ٢٨١مـينويسـد:
»واﺗﻘﻮا ﯾﻮﻣﺎ ﺗﺮﺟﻌﻮن ﻓﯿﻪ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ...؛ اين جمله ،دنبالهاي است بـراي آيـات ربـا كـه حكـم ربـا و
جــزاي آن را بيــان مــيكــرد و ايــن جملــه بــا تــذكري عمــومي ،روز قيامــت را بــا پــارهاي از
خصوصياتش كه متناسب با مقام آيه است يادآور ميشود تا دلها بـا يـاد آن ،آمـادة پرهيـز از
خدا و ورع و اجتناب از محرمات او گردد؛ آن محرماتي كه مربوط به حقوقالنـاس مـيباشـد
كه زندگي بشر بر آن متكي اسـت« )طباطبـايي ،١٣٧٦ ،ج  ،٢ص  .(٦٤٩مطالعـة آيـات سـورة
مباركه بقره در خصوص نهي از ربا نشان ميدهـد كـه :گفتمـان تربيتـي قـرآنكـريم درجهـت
حذف نهايي پديدة ربا و رباخواري است .نبايد فراموش كرد كه آيات مورد بحث ،از آخرين
آياتي است كه بر نبي مكرم اسﻼم نـازل شـده اسـت .بـدينترتيـب در ايـن مرحلـه ،ربـا و
رباخواري تحريم شده و خداوند به مسلمانان نسبت به ارتكاب آن هشدار جدي ميدهد.
 .٦-٥گام پنجم :تأكيدي دوباره؛ از تحريم تا اعﻼن جنگ

مجموعة آيات مربوط به تحريم رباخواري در سورة مباركة بقره حاكي از آن است كـه
قرآنكريم در پايان مسير تربيتي خود و پـس از اعـﻼم ممنوعيـت ربـاخواري ،ابعـاد تـازهاي از
مقابله با اين سبك ناپسند اقتصادي را به نمايش مـيگـذارد .در ايـن مجموعـه آيـات ،نخسـت
كجفهمي رباخواران مذمت شده و تفاوت دو مقولـة »دادوسـتد« بـا »ربـا« بـهروشـني اسـتدﻻل
َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ ْ
ْ ُ
ميشود .آنگاه ،موضع صريح خداوند در برابر آن تبيين ميگردد» :ذ ِﻟﻚ ِﺑﺄﻧﮫ ْﻢ ﻗﺎﻟﻮا ِإﻧ َﻤﺎ اﻟ َﺒ ْﯿ ُﻊ ِﻣﺜـﻞ
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َ
اﻟﺮ َﺑﺎ َوأ َﺣ َّﻞ َّاﻟﻠ ُﻪ ْاﻟ َﺒ ْﯿ َﻊ َو َﺣ َّﺮ َم ّ
ّ
اﻟﺮ َﺑﺎ...؛ اين ازآنروست كه گفتند :دادوستد صرفاً ماننـد ربـا اسـت،
ِ
ِ

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

در اين آيه كريمه ،خداوند بـا اسـتفاده از فرهنـگ و بيـان عاميانـه عصـر نـزول ،بـه نقـل
كمخرَدي و جهل مخاطبان خود ميپردازد .فرهنگ زمانه حاكي از اين بـود كـه مـيپنداشـتند
انسانهاي ديوانه ،جنزده هستند .قرآنكريم بدون توجه به مفهوم اين پندار غلـط ،از ايـن مثَـل
رايج ميان مخاطبان خود استفاده كرده و رباخواران را به افراد جنزده تشبيه مينمايـد؛ تشـبيهي
كه از جهل آنان حكايت دارد .مرحوم آيتاﷲ معرفت چنين اسـتفادهاي را بـاعنوان »مجـارات
استعمال« و همراهي با ادبيات و فرهنگ مخاطب ياد ميكند ) معرفت ،١٣٩٤ ،ص .(٩٢
صاحب تفسير مجمعالبيان در شرح عبارت »اﺣﻞ اﻟﻠﻪ اﻟﺒﯿﻊ و ﺣﺮم اﻟﺮﺑـﺎ« مينويسد» :يعنـي
خداوند معاملهاي را كه در آن ربا نباشد ،حﻼل كرده است و معاملهاي كـه در آن ربـا باشـد را
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[
معاوضه پول با جنس است ،ولي در معامله ربايي ،پولي در برابر جنس قرار نگرفته است؛ بلكـه
در برابر تأخير بدهي ميباشد .آنچه از رسول اكرم رسيده ،ايـن اسـت كـه زيـاد كـردن در
شش چيز حرام است :طﻼ ،نقره ،گندم ،جو ،خرما ،نمك و بعضـي كشـمش را هـم گفتـهانـد.
فرمود ،بدانيد كه هرچيز به مثل آن و به همـان مقـداري كـه داده مـيشـود بايـد باشـد و آنچـه
زيادتر بدهد يا بگيرد ربا ميباشد« )طبرسي ،١٣٨٦ ،ج  ،٣ص  .(١٨٢زمخشري در تفسـير خـود
به لزوم تفكيك ميان دو مقولة »بيع« و »ربا« پرداخته و مـينويسـد» :آيـة ]اﺣـﻞ اﻟﻠـﻪ اﻟﺒﯿـﻊ و ﺣـﺮم
اﻟﺮﺑﺎ[ در انكار تساوي ميان بيع و ربا است .و بر آن دﻻلت دارد كه قيـاس ميـان ايـن دو مقولـه
موجب ازميانرفتن صراحت نص خواهد بود؛ چـراكـه ازيـكسـو بـا »احـلاﷲ« ،بيـع را حـﻼل
فرموده و با »حرّم« ،ربا را تحريم نمـوده اسـت« )زمخشـري ١٤٠٢ ،ق ،ج  ،١ص  .(٣٢١تكـرار
همان تقابلي كه اشاره شد ،بار ديگر با رويكـردي تهديـدآميز ،شـاهدي بـر تـدريج در فراينـد
تربيتپذيري به شيوة تربيتي قرآنكريم اسـت؛ تقـابلي ميـان ربـاخواري و پرداخـت صـدقات:
ﱠ ََ َ ﱠَُ ُ ﱡ ُﱠ َﱠ َ
َْ َ ُ ﱠ ُ ﱢ َ َ ُْ
ﺎر أ ِﺛ ٍﯿﻢ؛ خداوند ربـا را كـاهش مـيدهـد و
»ﯾﻤﺤﻖ اﻟﻠﻪ اﻟﺮ ﺑﺎ و ﯾﺮ ِﺑﻲ اﻟﺼﺪﻗ ِ
ﺎت واﻟﻠﻪ ﻻ ﯾ ِﺤﺐ ﮐﻞ ﮐﻔ ٍ
صدقات را افزون مينمايد؛ و او هيچ كفرانپيشه گنهكاري را دوست ندارد« )بقره.(٢٧٦ :
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َ ُْ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ُ َْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ
ﱠ
َ ﱠ َْ ُ ََْ ُ
ـﻮن َوﻻ
»ﻓ ِﺈن ﻟ ْﻢ ﺗﻔ َﻌﻠﻮا ﻓﺄذﻧﻮا ِﺑ َﺤ ْـﺮ ٍب ﱢﻣ َـﻦ اﻟﻠ ِـﻪ َو َر ُﺳـﻮ ِﻟ ِﻪ و ِإن ﺗﺒـﺘﻢ ﻓﻠﮑـﻢ رءوس أﻣـﻮ ِاﻟﮑﻢ ﻻ ﺗﻈ ِﻠﻤ
ُﺗ ْﻈ َﻠ ُﻤ َ
ﻮن؛ و اگر امر و فرمان خدا را نميپذيريد و بدان گردن نمينهيد و از باقيمانده ربـا دسـت
برنميداريد ،پس يقين كنيد و بدانيد كه جنگ با خدا و پيامبر است« )بقره.(٢٧٩:
بعضي گفتهاند :كسي كه با ربا معامله ميكند ،امام او را توبه ميدهد .اگر توبه كرد ،رها
ميشود؛ وگرنـه بايـد او را بكشـند .امـام صـادق فرمـود :هـركس ربـا مـيخـورد ،بعـد از
روشنشدن ،نخست او را تأديب ميكننـد .اگـر بـاز هـم ربـا خـورد ،دفعـه دوم هـم او را ادب
ميكنند و چنانچه پس از آن ربـا گرفـت او را مـيكشـند )طبرسـي ،ج  ،٣ص  .(١٩١مفسـران
مسلمان ،اهميت آيه را در بزرگي تعبير آن ميدانند كـه ربـاخوار تـا جـايي پـيش مـيرود كـه
بهواسطة عملكرد ناپسند خود ،وارد جنگ با خدا و رسولش ميشـود .ابـنعاشـور ،تنكيـر واژة
»حرب« را بهجهت تعظـيم موضـوع بيـان نمـوده اسـت )ابـنعاشـور ١٤٢٠ ،ق ،ج ،٢ص ٥٦٠؛
طبري١٤١٢ ،ق ،ج  ،٣ص (٧١
سياق آيات و ارتباط موضوعي آنان با يكديگر ،نشان ميدهد كه تأكيد و اصـرار نهـايي
بر تحريم ربا و رباخواري همراه با ارائه راهكارهايي انديشـمندانه اسـت كـه پـيش از آن تبيـين
شده است .دو مقوله مورد تأكيد قرآنكريم كه مهاركننـدة ربـا و ربـاخواري اسـت بـا انـدكي
فاصله ،قبل و بعد از آيات مربوط به تحريم ربا ذكر شده است .قـرآنكـريم در سـورة مباركـة
بقره اندكي پيشتر از آيات تحريم ربا ،موضوع »قرضالحسنه« را ذكر مينمايـد )بقـره.(٢٤٥ :
مجموعهاي از آيات نيز متصل به آيات مربوط به تحـريم ربـا در تبيـين موضـوع »انفـاق« قـرار
دارد كه آن نيز تقابلي با رباخواري محسوب ميشـود )بقـره .(٢٧٤ -٢٧٠:عﻼمـه طباطبـايي در
خصوص ارتباط ميان آيات قرضالحسنه ،صدقه و تحريم ربـا مـينويسـد» :ايـن آيـات؛ يعنـى
آيات مورد بحث با آيات قبلش )كه دربارة انفاق است( بىارتباط نيست؛ همچنانكه از جملـة
َ َ ُ َ َُ
ﱠ َ
َْ َ ُ ﱠ ُ ﱢ َ ُْ
ﻗﺎت« و ﺟﻤﻠـﺔ » َو أ ْن ﺗ َﺼ ﱠـﺪﻗﻮا ﺧ ْﯿ ٌـﺮ ﻟﮑ ْـﻢ« كـه در ضـمن ايـن آيـات
»ﯾﻤﺤﻖ اﻟﻠﻪ اﻟﺮ ﺑﺎ و ﯾﺮ ِﺑﻲ اﻟﺼﺪ ِ
آمده ،اين ارتباط فهميده مىشود .همچنانكه در سورة روم و آلعمران نيز مسئله ربا مقـارن بـا
مسئله انفاق و صدقه واقع شده است .بهعﻼوه ،دقت در آيـات ،ايـن ارتبـاط را تأييـد مـىكنـد؛
زيرا رباخوارى درست ضد و مقابل انفاق و صدقه است) «...طباطبايي ،١٣٧٦ ،ج  ،٢ص .(٦٢٧
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 .٧نتيجه گيري

تحقيق حاضر نشان ميدهد كه فرايند تربيتي قرآن كريم در موضوع »نهي از ربـا« مبتنـي
بر روش گامبهگام است .در اين روش ،قرآن كريم با لحني آرام به طـرح موضـوع پرداختـه و
نخست ذهن مخاطب را با مقولة مورد نظر خود آشنا ميكند .بررسي و مطالعـه رسـوم سـاكنان
شبهجزيرة عربستان در پيش از اسﻼم نشان ميدهد كه پديدة زشت و ناپسند رباخواري ،بخـش
مهمي از اقتصاد اعراب جاهل و يهوديان بوده است .چهبسا تحريم يكبارة آن ،موجـب بـروز
نافرماني در ميان مخاطبان تازهمسلمان و تشديد مشكﻼت تبليغي در مقابل نهال نوظهـور اسـﻼم
ميشد .بنابراين ،نهي از رباخـواري نيـز در ابتـدا از آهنگـي مﻼيـم برخـوردار بـود و در ادامـه،
شدت لحن آيات بيشتر ميشود .در نهايت ،تحريم صريح رباخواري مورد تأكيد قـرآن كـريم
قرار ميگيرد و همگان از آن نهي ميشوند .تبيـين »قـرضالحسـنه« و »صـدقه« بـهعنـوان روش
هميــاري اقتصــادي در جامعــه ازيــكســو ،و نگــاه تــاريخي قــرآن كــريم در نهــي يهوديــان از
رباخواري و وعدة عذاب به رباخواران ،رفتهرفته بيـان قـرآن كـريم را شـدت مـيدهـد .تبيـين
دشمني و تقابل با خداوند و رسولش بهعنوان گام نهايي در »نهـي از ربـاخواري« تعبيـري قابـل
توجه است .به موازات چنين رويكردي ،ﻻزم است تأكيد قرآن كريم بـر تعميـق روح ايمـان و
تقوا نيز مﻼحظه گردد .گويا از ديدگاه قرآن كريم روش تربيتي زماني قوام مييابد كـه همـراه
با اثربخشي ايمان و تقواپروري باشد .مفسران شيعه و اهلسنت در تبيين نهي قرآن كريم از ربـا
و رباخواري ،همصدا و هـمنظرنـد .بيـان تـدريجي و تـوأم بـا آهنـگ تربيتـي كـﻼماﷲ مجيـد،
رهيافتي به روشي ارزشمند در تغيير رفتار مخاطبان و تأثير بر فرهنگ زمـان عصـر نـزول تلقـي
ميشود .روش مذكور در موضوعات متعددي از فرامين و نواهي قرآن كريم قابل انطباق بـوده
و بهعنوان شيوهاي متقن در تأثيرگذاري تربيتي قابل بهرهبرداري است .ترديدي نيست كـه سـير
تدريجي رويـارويي قـرآن كـريم بـا رذائـل اخﻼقـي و رسـوم جـاهلي تـأثير قابـل تـوجهي در
شكلگيري جامعه اسﻼمي داشته است .روشهاي مؤثر تربيتي قرآن كريم بـر مخاطبـان عصـر
نزول بيبديل است.
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