
سال ششم، شماره ی یازدهم، بهار و تابستان 1۳۹8، ص 81 تا 112

وعده های الهی قرآن در حوزه ی 
بر  تکیه  بــا  اقتصادی  رفــتــارهــای 

دیدگاه عالمه طباطبایی
دکتر بی بی حکیمه 
حسینی
استادیار دانشگاه علوم و 
معارف قرآن کریم مشهد،
dolatabad@quran.ac.ir

رضوان رخشانی
)نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی ارشد 
دانشگاه علوم و معارف قرآن 
کریم مشهد،
rakhshani.rezvan@yahoo.
com

اقتصاد  کریم،  قــرآن  معارف  در  مهم  مباحث  جمله  از  چکیده: 
حوزه،  این  در  تدقیق  و  مطالعه  با  اســت.  اقتصادی  رفتارهای  و 
رفتارها  انــواع  قبال  در  خداوند  که  می خورد  چشم  به  وعده هایی 
که وعده های خداوند  آنجا  از  اقتصادی داده است.  و تصمیمات 
اهمیت  حائز  انگیزشی  لحاظ  بــه  می تواند  ــت،  اس حــق  و  قطعی 
دو  هر  در  خداوند  اقتصادی  وعده های  تحلیل  لذا  باشد.  فــراوان 
محور مثبت و منفی آن حاوی نکات و ثمرات رفتاری ارزشمندی 
کنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش  است که تا
با محور قرار دادن تفسیر المیزان و بهره گیری از آراء دقیق عالمه ی 
طباطبایی، به بررسی این وعده ها پرداخته و به این پرسش پاسخ 
که خداوند در امور اقتصادی چه وعده هایی را در قرآن  داده است 
ایــن وعده ها  از  فــرمــوده و چه اصــول رفــتــاری ای مــی تــوان  ح  مطر
روش  اســـاس  بــر  انــجــام شــده  بــررســی هــای  طبق  نــمــود.  استنتاج 
توصیفی تحلیلی، اهم مصادیق وعده های اقتصادی قرآن عبارتند 
تجارت  بر  جمعه  نماز  ترجیح  برابر  در  خــداونــد،  روزی رســانــی  از: 
اقتصادی،  لهو  مقابل  ایستادگی  پـــاداش  احــســن،  جــزای  لهو،  و 
افزایش مال در قرض الحسنه، نابودی ربا و رشد صدقات، تضمین 
از  که  رفتاری  اصول  مؤمنین.  مال  و  جان  تسلیم  برابر  در  بهشت 
از این قرار است: لزوم  تحلیل وعده های یادشده استنتاج شد نیز 
بودن  شاخص  و  محوریت  اولویت گذاری ها،  در  تصمیم  مدیریت 
قهر  و  اعــراض  زندگی،  ابعاد  سایر  به  نسبت  اقتصادی  رفتارهای 
خداوند در نتیجه ی ترجیح دنیا، پرهیز از غفلت مرتبه ای، تقابل 
رفتارهای اقتصادی بر اساس ماهیت و غایت، محوریت فطرت در 

ارزش گذاری رفتارهای اقتصادی.

قــرآن،  تــجــارت،  انــفــاق،  ربــا، صــدقــات،  کلیدواژهها: وعــده، 
عالمه ی طباطبایی.
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مقدمه.  

زیـر  و  محرومـان  بـه  انفـاق  صدقـه،  دادن  بـه  دعـوت  را  انسـان  بسـیاری  آیـات 

کسـب حـالل و دوری از ربـا و..  دسـتان، دادن زکات امـوال، تنظیـم دقیـق میـزان، 

کرده انـد. در ایـن میـان خداونـد بـه منظـور تشـویق و تنبیـه انسـان وعده هایـی داده 

کـه بـا دقـت در ایـن وعده هـا برخـی اصـول رفتـاری نیـز اسـتنتاج می شـود. لـذا  اسـت 

پژوهـش فـرار رو بـر آن شـده اسـت تـا بـا بیـان وعده هـای اقتصـادی قـرآن بـه تحلیـل 

آن وعده هـا و اصـول اقتصـادی بیان شـده در آن آیـات بپـردازد و آنها را در بیان عالمه 

طباطبایـی مـورد تحلیـل قـرار دهـد. روش برگزیـده روش توصیفـی تحلیلی می باشـد. 

در  کنـون  تـا  گفـت  می تـوان  بحـث  مـورد  ع  موضـو پیشـینه ی  بررسـی  در 

پژوهش هـای فراوانـی بـه ابعـاد مختلـف امـور اقتصـادی در قـرآن و اقتصـاد اسـالمی 

صـورت  بـه  اقتصـادی  امـور  برابـر  در  خداونـد  وعده هـای  امـا  اسـت،  شـده  پرداختـه 

گانـه ای مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت عـالوه بـر ایـن اصـول رفتـاری  پژوهـش جدا

کـه بـه وعده هـای اقتصـادی پرداختـه نیـز مغفـول مانـده  اقتصـادی موجـود در آیاتـی 

اسـت.

مصادیق وعده های اقتصادی خداوند.  

در این بخش به مصادیق وعده های اقتصادی پرداخته شده است.
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خداونـد در آیـات ۹-۱۱ سـوره ی جمعـه، وعـده خیـر و دادن روزی در برابـر ترجیـح 

ـالِة ِمـْن یْوِم  ِذیـَن آَمُنـوا ِإذا ُنـوِدی ِللّصَ
َ
یَهـا اّل

َ
نمـاز جمعـه بـر تجـارت را داده اسـت: >یـا أ

َفـِإذا  َتْعَلُمـوَن؛  کْنُتـْم  ِإْن  اْلَبیـَع ذِلکـْم َخیـٌر َلکـْم  َو َذُروا  ِإلـی ِذکـِر اهَّلِل  َفاْسـَعْوا  اْلُجُمَعـِة 

کـْم 
َ
کِثیـرًا َلَعّل ْرِض َو اْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـِل اهَّلِل َو اْذکـُروا اهَّلَل 

َ ْ
ـالُة َفاْنَتِشـُروا ِفـی ال ُقِضیـِت الّصَ

ـوا ِإَلیهـا َو َتَرکـوک قاِئمـًا ُقـْل ما ِعْنـَد اهَّلِل َخیٌر ِمَن 
ُ

ْو َلْهـوًا اْنَفّض
َ
ْوا ِتجـاَرًة أ

َ
ُتْفِلُحـوَن؛ َو ِإذا َرأ

کـه ایمـان آوردیـد  کسـانی  اِزِقیـَن< یعنـی: هـان ای  جـاَرِة َو اهَّلُل َخیـُر الّرَ ْهـِو َو ِمـَن الّتِ
َ
الّل

هنگامی کـه در روز جمعـه بـرای نمـاز جمعـه اذان داده می شـود بـه سـوی ذکـر خـدا 

گـر بفهمیـد ایـن بـرای شـما بهتر اسـت؛ چـون نماز  بشـتابید و داد و سـتد را رهـا کنیـد، ا

کنـده شـوید و از فضـل خـدا طلـب کنید و خدا را بسـیار یاد  بـه پایـان رسـید در زمیـن پرا

گردیـد؛ چـون در بیـن نمـاز از تجـارت و لهـوی بـا خبـر می شـوند  کنیـد تـا شـاید رسـتگار 

گشـته تـو را در حـال خطبـه سـر پـا رهـا می کننـد، بگـو آنچـه نـزد  بـه سـوی آن متفـرق 

خـدا اسـت از لهـو و تجـارت بهتـر اسـت و خـدا بهتریـن رازقـان اسـت. 

روزی رسانی خداوند، در برابر ترجیح نماز جمعه بر تجارت و لهو.   .  

کاروانـی از تجـار در روز جمعـه وارد مدینـه شـد.  کـه  ایـن آیـات زمانـی نـازل شـدند 

بـه  کاروانیـان  بـود.  ایـن هنـگام رسـول خـدا؟ص؟ مشـغول خطبـه ی نمـاز جمعـه  در 

منظـور اعـالم آمـدن خـود، طبـل و دایـره کوبیدند، مردم داخل مسـجد، نماز و رسـول 

کنـده شـدند )واحـدی، ۱۳۸۳ ش، ص  کاروان پرا خـدا؟ص؟ را رهـا نمـوده، بـه طـرف 

بـه  اول  دسـته ی  در  اسـت.  شـده  گنجانـده  دسـته  دو  در  آیـات  ایـن  بررسـی   )۲۲۸

برتـری نمـاز جمعـه بـر تجـارت اشـاره شـده اسـت و در قسـمت بعـد خداونـد به کسـانی 

کننـد وعـده روزی رسـانی داده اسـت. کاری  کـه چنیـن 
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-برترینمازجمعهبرتجارت

ایـن آیـات بـه برتـری نمـاز جمعـه بـر تجـارت و امـور اقتصـادی اشـاره می کنـد و بـر 

کید نموده اسـت. عالوه بر این  وجـوب نمـاز جمعـه و حرمـت معاملـه در هنگام نماز تا

که در حال خطبه ی نماز آن را رها نموده، به دنبال لهو و تجارت می روند  کسانی را 

عتـاب نمـوده، عملشـان را عمـل بسـیار ناپسـندی می دانـد )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، 

کـه پیامبـر؟ص؟ را تـرک کردند به منظور  ج ۱۹، ص ۴۶۰(. در زمـان نـزول آیـه افـرادی 

بـوده  بـرای جلـب توجـه مـردم  بـود و طبـل و دایـره وسـیله ای  بـه تجـارت  رسـیدن 

اسـت. بنـا بـر ایـن ضمیـر در الیهـا بـه تجارت بـر می گـردد )همـان، ص ۴۶۳( عالوه بر 

ایـن تجـارت اهـم اسـت )فـراء، ۱۹۸۰ م، ج ۳، ص ۱۵۷( نبایـد این گونـه پنداشـت که 

اسـالم بـا تجـارت مخالـف اسـت و تنهـا بـه عبـادت فرمـان می دهد چـرا که بـا دقت در 

ایـن آیـات جـواز تجـارت و خریـد و فـروش، قبـل و بعـد از اقامـه ی نماز جمعـه فهمیده 

می شـود )هاشـمی رفسـنجانی، ۱۳۸۳ ش، ج ۲۹، ص ۴۶۷(.

آنچـه الزم بـه ذکـر اسـت اینکـه خداونـد انسـان را از برتـری نـدادن نمـاز بـر بیـع 

خوانـده اسـت و بیـع، معاملـه ی غیـر مسـتمر اسـت )نـک: طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، 

کوچـک را نیـز بـر نمـاز برتـری ندهیـد.  ج ۱۵، ص ۱۷۶( یعنـی حتـی یـک معاملـه ی 

کـه از سـیاق فهمیـده می شـود امـر بـه تـرک  عـالوه بـر ایـن و در ابعـاد وسـیع تر و از آنجـا 

کـه انسـان را از نمـاز بـاز بـدارد، حـال چـه  معاملـه در حقیقـت نهـی از هـر عملـی اسـت 

گـر نهـی را مخصـوص بـه خریـد و فـروش  خریـد و فـروش باشـد، و چـه عملـی دیگـر؛ و ا

کـه  کـه خریـد و فـروش روشـن ترین مصـداق اعمالـی اسـت  کـرد، از ایـن جهـت بـوده 

آدمـی را از نمـاز بـاز مـی دارد. بنابرایـن منظور این اسـت که برای رسـیدن به نماز از هر 

کـه شـما را از آن بـاز بـدارد، دسـت برداریـد )همـان، ج ۱۹، ص ۴۶۱(. عملـی 
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-وعدهیخداوند

کـی از تضمیـن روزی و جلوگیـری  وعـده ی اقتصـادی مـورد بحـث در ایـن آیـه، حا

کسـب درآمـد را مختـص بـه تـالش انسـان  کـه در آن  از نوعـی تفکـر اقتصـادی اسـت 

کـه حتـی  می دانـد. در ادامـه، خداونـد بـا بیـان را زقّیـت خـود این گونـه بیـان مـی دارد 

بـا تـرک تجـارت نیـز روزی رسـان اسـت امـا این روزی رسـانی مشـروط به اقامـه ی نماز 

جمعـه بیـان شـده اسـت. بدیـن ترتیـب اعتقاد به رازقیت خدا، ناسـازگار اسـت با ترک 

نماز جمعه، برای تجارت یا تماشای لهو )هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۳ ش، ج ۷، ص 

کـه آنچـه نـزد خداونـد اسـت از ثـواب نمـاز جمعـه و همراهـی پیامبـر؟ص؟،  ۴۰۸(. چـرا 

بهتـر از لهـو و تجـارت اسـت. روزی رسـانی خداونـد هیـچ گاه تعطیل نخواهد شـد حتی 

در حـال تـرک تجـارت بـه منظـور نماز جمعه )طبرانـی، ۲۰۰۸ م، ج ۶، ص ۲۸۰(. چرا 

اِزِقیـَن< )حسـنی واعـظ،  کـه خداونـد بهتریـن روزی دهنـدگان اسـت: >َو اهَّلُل َخیـُر الّرَ

۱۳۷۶ ش، ج ۳، ص ۳۳۲( چنان کـه در پنـج آیـه ی دیگـر نیـز بـه ایـن امـر تصریـح 

شـده اسـت )مائـده، ۱۱۴، حـج ۵۸، مؤمنـون، ۷۲، سـبأ، ۳۹، جمعـه، ۱۱(.

کْنُتـْم َتْعَلُمـوَن< تشـویق و تحریـک مسـلمان ها به  جملـه ی >ذِلکـْم َخیـٌر َلکـْم ِإْن 

کـه بدان مأمور شـده اند )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۹، ص  نمـاز و تـرک بیعـی اسـت 

اِزِقیَن< به رسـول  جاَرِة َو اهَّلُل َخیُر الّرَ ْهـِو َو ِمَن الّتِ
َ
۴۶۱( در >ُقـْل مـا ِعْنـَد اهَّلِل َخیـٌر ِمـَن الّل

کـه مردم را به خطایی که مرتکب شـدند متنبـه کند، و بفهماند  خـدا؟ص؟ امـر می کنـد 

کارشـان چقـدر زشـت بـوده اسـت و مـراد از جملـه ی >مـا ِعْنـَد اهَّلِل< ثوابـی اسـت  کـه 

کـه خـدای تعالـی در برابـر شـنیدن خطبـه و موعظـه در نمـاز جمعـه عطـاء می فرمایـد. 

معنـای جملـه ایـن اسـت که: به ایشـان بگو آنچه نزد خدا اسـت از لهـو و تجارت بهتر 

اسـت، بـرای اینکـه ثـواب خـدای تعالـی خیر حقیقـی و دائمی، و بدون انقطاع اسـت، 
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گـر خیـر باشـد خیـری خیالـی و غیـر دائمـی و باطـل  و امـا آنچـه در لهـو و تجـارت اسـت ا

اسـت. و عـالوه بـر ایـن، چه بسـا خشـم خـدا را در پی داشـته باشـد، هم چنـان که لهو، 

همیشـه خشـم خـدای تعالـی را در پی دارد )همـان، ص ۴۶۳(.

جزای احسن، پاداش ایستادگی مقابل لهو اقتصادی.   .  

خداونـد در ازای ایسـتادگی در یـاد خـدا در هنـگام تجـارت و خریـد و فروش دائمی 

یـا موقـت، وعـده ی جـزای احسـن و روزی بی حسـاب داده اسـت: >ِرجـاٌل ال ُتْلِهیِهـْم 

ـُب ِفیـِه 
َ
کاِة یخاُفـوَن یْومـًا َتَتَقّل ـالِة َو ِإیتـاِء الـّزَ ِتجـاَرٌة َو ال َبیـٌع َعـْن ِذکـِر اهَّلِل َو ِإقـاِم الّصَ

ْحَسـَن ما َعِمُلـوا َو یِزیَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َو اهَّلُل یْرُزُق َمْن 
َ
ْبصـاُر؛ ِلیْجِزیُهـُم اهَّلُل أ

َ ْ
اْلُقُلـوُب َو ال

کـه تجـارت و معامله، از  یشـاُء ِبَغیـِر ِحسـاٍب< )نـور، ۳۷ و ۳۸( یعنـی: مردانـی هسـتند 

کـه در اثنـای آن  یـاد خـدا و نمـاز خوانـدن و زکات دادن غافلشـان نمی کنـد. و از روزی 

روز دل هـا و دیـدگان زیـر و رو شـود بیـم دارنـد؛ تـا خـدا بهتـر از آنچـه کردنـد پاداششـان 

روزی  را بخواهـد بی حسـاب  کـه  هـر  و خـدا  کنـد  افزونشـان  کـرم خویـش  از  و  دهـد 

می دهـد. 

کلمـه ی تجـارت و بیـع بـه خریـد و فـروش بـرای  خداونـد در ایـن آیـات بـا بیـان 

 )۱۷۶ ص  ج ۱۵،  ش،   ۱۳۷۴ )طباطبایـی،  اسـت  کـرده  اشـاره  مسـتمر  یـا  یک بـار 

کـه در هنـگام معامـالت خداونـد را فرامـوش نکننـد و از یـاد خـدا و  کسـانی  بنابرایـن 

آنهـا وعـده داده اسـت.  بـه  نمـاز غافـل نباشـند خداونـد 

-جزایاحسن

کـه انجـام داده انـد  کارهـای شایسـته و خوبـی اسـت  یکـی از ایـن وعده هـا پـاداش 

>لیجزیهـم< الم  کـه »الم« در  از آنجـا  )مغنیـه، ۱۳۷۸ ش، ج ۵، ص ۶۹۶-۶۹۵( 
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ْحَسـَن مـا َعِمُلـوا< این اسـت که خدای 
َ
غایـت اسـت، معنـی جملـه ی >ِلیْجِزیُهـُم اهَّلُل أ

کـه در هر بـاب کرده اند پـاداش بهترین  تعالـی بـه ایشـان در مقابـل هـر عمـل صالحـی 

کـه خـدا عمـل  عمـل در آن بـاب را می دهـد، و برگشـت ایـن حـرف بـه ایـن می شـود 

باشـد،  را داشـته  پـاداش  بهتریـن  و  بهتریـن عمـل شـود  تـا  ک می کنـد،  پـا را  ایشـان 

نقـص  باعـث  تـا  نمی کنـد،  خرده گیـری  ایشـان  صالـح  اعمـال  در  دیگـر  عبارتـی  بـه 

عمـل و انحطـاط ارزش آن شـود، در نتیجـه عمـل حسـن ایشـان احسـن می شـود. 

)طباطبایی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۵، ص ۱۷۹(. خدای تعالی در حسـاب حسـنات ایشـان 

کـه ممکن اسـت داشـته باشـد صرف نظر  سـخت گیری و دقـت نمی کنـد، و از نقایصـی 

می نمایـد، و حسـن را بـه احسـن تبدیـل می کنـد )همـان و طبرسـی، بی تـا، ج ۱۷، ص 

که در ادامه ی آیه به آن اشـاره شـده اسـت، همان جزای  ۱۴۴(. جلوه ی فضل الهی 

احسـن اسـت )هاشـمی رفسـنجانی، ۱۳۸۶ ش، ج ۷، ص ۲۳۸( نظرات دیگری نیز 

ح اسـت: یکـی اینکـه ایـن پـاداش مربـوط بـه دنیـا اسـت  پیرامـون جـزای احسـن مطـر

کـه مشـتمل  )طبرانـی، ۲۰۰۸ م، ج ۴، ص ۴۳۹( دیگـر اینکـه بهشـت عـدن اسـت 

اسـت بـر انـواع نعمت هـای مرغـوب )کاشـانی، ۱۳۷۸ ش، ج ۶، ص ۲۹۹(.

-رزق

افـراد  این گونـه  بـه  پـاداش جـزای احسـن  بیـان  از  پـس  و  آیـه  ادامـه  خداونـد در 

امـا  می گـذارد.  نمایـش  بـه  را  خویـش  رازقیـت  و  می گویـد  سـخن  خویـش  قـدرت  از 

برداشـت مفسـران در ایـن قسـمت بـر دو بحـث اسـتوار اسـت. برخـی آن را رزق دنیـا و 

برخـی از جملـه عالمـه آن را همـان جـزای احسـن دانسـته اند. گفته شـده منظـور سـعه 

افزایـش  یـا  کرامـت شـده  از روی تفضـل  کـه  گشـایش بی حسـاب رزق دنیـا اسـت  و 

گفته انـد  ج اسـت. )همـان، ص ۳۰۰( برخـی  کتـاب خـار کـه از حسـاب و  روزی عقبـی 
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خداونـد متعـال بخشـش خـود را چندیـن برابـر افزایـش می دهـد و بـدون اسـتحقاق 

و از روی بخشـش و بزرگـواری روزی می دهـد )مغنیـه، ۱۳۷۸ ش، ج ۵، ص ۶۹۵-

۶۹۶( ایـن روزی بی نهایـت و بـدون محدودیـت اسـت )طبرانـی، ۲۰۰۸ م، ج ۴، ص 

 .)۴۳۹

کـرده اسـت. ایشـان  ل دیگـری ارائـه  امـا عالمـه طباطبایـی در ایـن راسـتا اسـتدال

جملـه ی >َو اهَّلُل یـْرُزُق َمـْن یشـاُء ِبَغیـِر ِحسـاٍب< را اسـتینافی، یعنـی ابتدایـی و اول 

کالم دانسـته و برگشـت آن را به تعلیل دو جمله قبل دانسـته اند. لیکن خدای تعالی 

کـه کرده انـد پـاداش بهترین عملـی که در آن  در برابـر هـر عملـی از اعمـال حسنه شـان 

بـاب هسـت بـه ایشـان می دهـد، بـدون اینکـه در حسابشـان مداقـه ای بکنـد، و ایـن 

موهبـت فضلـی اسـت از ناحیـه ی خـدا )بـدون اینکـه بنده مسـتحق آن باشـد(. حتی 

آنچـه بـه بنـده داده می شـود باالتـر از بهتریـن عمـل در آن بـاب اسـت و از حیطـه ی 

ج اسـت و موهبـت و رزقـی حسـاب نشـده اسـت. ایـن رزقـی  عقـل و درک انسـان خـار

کـه از ناحیـه ی خـدا متوجـه بنـده می شـود، صـرف موهبـت اسـت بـدون اینکـه بنـده 

مـرزوق، چیـزی از آن را مالـک باشـد، و یـا مسـتحق و طلبـکار از خـدا باشـد، ایـن خـدا 

)عالمـه  بـدارد  ارزانـی  رزق  آن  از  بخواهـد  چـه  هـر  کـس  هـر  بـه  می توانـد  کـه  اسـت 

طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۵، ص ۱۸۰( مؤیـد ایـن معنـا جملـه ی ذیـل آیه اسـت که 

می فرمایـد: >َو اهَّلُل یـْرُزُق َمـْن یشـاُء ِبَغیـِر ِحسـاٍب< )همـو، ص ۱۷۹(. 

آنچـه قابل ذکـر اسـت اینکـه خداونـد وعـده داده و بر وعده اش سـوگند هم خورده 

ـُه َلَحـّق< )الذاریـات، ۲۳( یعنـی: پـس بـه پروردگار  ْرِض ِإّنَ
َ ْ
ـماِء َو ال اسـت: >َفـَو َرّبِ الّسَ

کـه آن حـق اسـت. و بـا ایـن وعـده ی مؤکـد ایشـان را مالـک  آسـمان و زمیـن سـوگند 

کـه پـاداش اعمالشـان باشـد امـا  کـرده، یعنـی همـان مقـداری  اسـتحقاق اصـل رزق 
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کـه آن زایـد را بـه هـر  بیشـتر از آن را تملیـک ایشـان نکـرده لـذا می توانـد و اختیـار دارد 

کـس بخواهـد اختصـاص دهـد، بنابرایـن هیـچ علتـی جـز خواسـته ی خداونـد متعـال 

بـر آن قـرار ندارد )همـان، ص ۱۸۱(.

تضمین بهشت در برابر تسلیم جان و مال مؤمنین. . .  

کـرده  خداونـد در آیـه ی ۱۱۱ سـوره ی توبـه انسـان ها را بـه تجـارت بـا خـود دعـوت 

کـه  کـرده اسـت  کشـته شـدن در راه خـدا را بـه یـک معاملـه پـر سـود تشـبیه  اسـت و 

اْلُمْؤِمِنیـَن  ِمـَن  >ِإّنَ اهَّلَل اْشـَتری  در برابـر آن وعـده ی بهشـت را بـه آنهـا داده اسـت 

ـَة یقاِتُلـوَن ِفـی َسـِبیِل اهَّلِل َفیْقُتُلـوَن َو یْقَتُلـوَن َوْعـدًا  ّنَ َلُهـُم اْلَجّنَ
َ
ْمواَلُهـْم ِبـأ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
أ

ْوفـی ِبَعْهـِدِه ِمـَن اهَّلِل- َفاْسَتْبِشـُروا 
َ
ْنِجیـِل َو اْلُقـْرآِن َو َمـْن أ ِ

ْ
ـْوراِة َو ال َعَلیـِه َحّقـا ِفـی الّتَ

ـِذی بایْعُتـْم ِبـِه- َو ذِلـک ُهـَو اْلَفـْوُز اْلَعِظیـم< یعنـی: خـدا از مؤمنـان جان ها 
َ
ِبَبیِعکـُم اّل

و مال هایشـان را خریـده بـه ایـن )بهـاء( که بهشـت از آن آنها باشـد )در عوض( در راه 

کـه در تورات  کننـد، بکشـند و کشـته شـوند، ایـن وعده ی حقی اسـت بر او  کارزار  خـدا 

کـه بـه پیمـان خویش از خدا وفادارتر باشـد؟  و انجیـل و قـرآن ذکـر فرمـوده، و کیسـت 

کامیابـی  کـه ایـن  کـه انجـام داده ایـد شـادمان باشـید،  بـه معاملـه ی پـر سـود خویـش 

بزرگ اسـت.

کلمـه ی  ـَة …<  ّنَ َلُهـُم اْلَجّنَ
َ
ْمواَلُهـْم ِبـأ

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
>ِإّنَ اهَّلَل اْشـَتری ِمـَن اْلُمْؤِمِنیـَن أ

کـه در خریـد و فـروش در برابـر پرداخـت  »اشـتراء« بـه معنـای قبـول آن جنسـی اسـت 

قیمـت بـه انسـان منتقـل می شـود )عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۹، ص ۵۳۸( 

کـه در راه خـدا بـا جـان و مـال خـود جهـاد  کسـانی  خـدای سـبحان در ایـن آیـه بـه 

کـه ایـن وعـده را در تـورات و  می کننـد وعـده ی قطعـی بهشـت می دهـد و می فرمایـد 
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کـه در قـرآن می دهـد. خداونـد ایـن وعـده را در قالـب  انجیـل هـم داده، همان طـور 

را  یعنـی خـود  اسـت،  کـرده  فـروش تشـبیه  و  بـه خریـد  را  آن  و  نمـوده  بیـان  تمثیـل 

خریـدار و مؤمنیـن را فروشـنده و جـان و مـال ایشـان را کاالی مـورد معامله و بهشـت را 

قیمت و بهاء و تورات و انجیل و قرآن را سـند آن خوانده اسـت، و چه تمثیل لطیفی 

بـه کار بـرده اسـت، و در آخـر مؤمنیـن را بـه ایـن معاملـه بشـارت داده و بـه رسـتگاری 

گفتـه اسـت )همـو، ص ۵۳۹(. عظیمـی تهنیـت 

حقیقت معنای خرید و فروش در مورد خدای تعالی شایسته نیست زیرا مشتری 

کـه در ملـک و تصـرف او نیسـت خریـداری می کنـد و خـدای؟زع؟  را  و خریـدار آنچـه 

ِذی 
َ
مالـک تمـام چیـزه اسـت لکـن منظـور در ایـن آیـه همانند معنـای آیه ی >َمـْن َذا اّل

کیـد پـاداش اسـت و  کـه لفـظ خریـدن و وام بـرای تأ یْقـِرُض اهَّلَل َقْرضـًا َحَسـنًا< اسـت 

چـون خـدای سـبحان ثـواب و پـاداش را بـر خـود ضمانـت نمـوده آن را بـه خریـدن 

از  ایـن تعبیـر  قـرار داده و  کاالی آن  را  را بهـاء و اعمـال  ثـواب  تعبیـر نمـوده اسـت و 

کـه در جهـاد در راه خـدا  کـه جان هـای مؤمنـان را  بـاب مجـاز می باشـد و متذکـر شـده 

کـه در راه رضـای خـدا انفـاق می کننـد می خـرد و در  از دسـت می دهنـد و اموالشـان را 

ع اسـت: جهاد با شمشـیر  عـوض آن، بهشـت را بـه آنهـا ارزانـی مـی دارد. جهاد بر دو نو

و جهـاد بـا زبـان، و چه بسـا جهـاد بـا زبـان رسـاتر و نافذتـر اسـت زیـرا راه خـدا دیـن او 

اسـت و دعـوت بدیـن ابتـدا بزبـان اسـت و سـپس بـا شمشـیر؛ و دیگـر آنکـه اقامـه ی 

)بـرای پیش رفـت  آن  بیـان  و  آشـکار سـاختن حـق  و  بهتـر  بـر صحـت مدعـی  دلیـل 

دیـن( سـزاوارتر اسـت و ایـن جـز با زبـان صورت نگیرد. و اما جهـت اینکه فقط خدای 

گونـه اسـت بدنـی و  کـه عبـادات دو  سـبحان از خریـد جـان و مـال نام بـرده ایـن اسـت 

کنـد  کـه خداونـد سـبحان بـا مؤمنـان سـودا  مالـی و قسـم دیگـری نـدارد و روایت شـده 
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ج و بهـای آنـان را بـاال بـرده و بهشـت قـرار داده اسـت )طبرسـی، ۱۳۷۲  و از ایـن رو ار

ش، ج ۵، ص ۱۱۳(.

وعده های داده شده در برابر ربا. . .  

خداونـد متعـال در تنظیـم قوانین جامعه ی اسـالمی به گونه ای عمل کرده اسـت 

کنـد  کـه انگیـزه ی دوری از ربـا و کشـش بـه سـمت انفـاق و صدقـه را در انسـان ایجـاد 

کنـد. از ایـن رو بـا دادن  تـا جامعـه بـه سـمت عدالـت و اقتصـاد رو بـه رشـد سـوق پیـدا 

وعده هایـی بـه انسـان او را بـه سـمت رفتـار اقتصـادی مطلـوب سـوق داده اسـت. در 

راسـتای دوری از ربـا دو وعـده بـه چشـم می خـورد: یکـی نابـودی ربـا و در عوض رشـد 

ربـا خـواران  بـرای  کـه خداونـد  کـی  صدقـات اسـت و دیگـری وعـده ی عـذاب دردنا

کرده اسـت. آمـاده 

-نابودیرباورشدصدقات

خداونـد در آیـه ی ۲۷۵ و ۲۷۶ البقـره، وعـده ی نابـودی ربـا و افزایـش صدقـات را 

کـه بعـد از موعظـه ی خداوند دسـت از نافرمانـی او بر ندارند،  داده اسـت و بـه کسـانی 

َدقـاِت َو  بـا َو یْرِبـی الّصَ وعـده ی خلـود در آتـش جهنـم را داده اسـت >یْمَحـُق اهَّلُل الّرِ

ِثیـٍم< یعنـی: خـدا ربـا را )کـه مـردم بـه منظـور زیـاد شـدن مـال 
َ
ـاٍر أ

َ
کّف  

َ
کّل اهَّلُل ال یِحـّبُ 

مرتکـب می شـوند( پیوسـته نقصـان می دهـد، و بـه سـوی نابودیـش روانـه می کنـد، 

گنـاه آلـوده را  کافـر پیشـه دل بـه  و در عـوض صدقـات را نمـو می دهـد، و خـدا هیـچ 

دوسـت نمـی دارد. 

َدقاِت < وعده داده اسـت که ربا را  بـا َو یْرِبـی الّصَ خداونـد در آیـه ی >یْمَحـُق اهَّلُل الّرِ

کلمـه ی »محـق« به فتحه ی میم و سـکون  نابـود می کنـد و صدقـات را زیـاد می کنـد. 
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حـاء و قـاف مصـدر فعـل )یمحـق( و بـه معنـای نقصـان )راغـب اصفهانـی، ۱۴۱۲ ق، 

کـه »محـق« می شـود تدریجـًا  کـه آن چیـزی  ص ۷۶۱( پـی در پـی اسـت بـه طـوری 

کـه مصـدر فعـل »یربی« اسـت به معنای رشـد  فانـی شـود و در مقابـل کلمـه ی »اربـاء« 

و نمـو اسـت )طباطبایـی، ۱۳۹۰ ق، ج ۲، ص ۴۱۸(. ایـن رشـد و نمـو هـم در دنیـا 

اسـت هـم در ثـواب اخـروی )طبرانـی، ۲۰۰۸ م، ج ۱، ص ۴۹۵(. 

محـق و نابـودی و ویرانگـری از لـوازم جدایی ناپذیر ربا اسـت هـم چنان که برکت 

کـه نامـش ربـا )زیـادی(  و نمـو دادن مـال اثـر ال ینفـک صدقـه اسـت پـس ربـا هـر چنـد 

کـه نامـش را زیـادی نگذاشـته  از بیـن رفتنـی اسـت و صدقـه هـر چنـد  اسـت لیکـن 

باشـند، زیـاد شـدنی اسـت و لـذا وصـف ربـا را از ربـا می گیـرد و بـه صدقـه می دهـد و ربـا 

بـا َو  کـه ضـد اسـم او اسـت توصیـف می کنـد و می فرمایـد: >یْمَحـُق اهَّلُل الّرِ را بـه وضعـی 

َدقـاِت< )عالمـه طباطبایی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۴۵-۶۴۶ و ابوالفتوح  یْرِبـی الّصَ

رازی، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۱۰۷(. 

در زمینـه ی وعـده ی نابـودی ربـا در بیان دیگر مفسـران می توان گفت این وعده 

کـه آمیختـه بـا ربـا باشـد نیـز می شـود )طبرسـی، ۱۳۷۵ ش، ج ۱،  شـامل مـال حاللـی 

گـر خداونـد بخواهـد  کـه ا کـه بیـان شـده اسـت ایـن اسـت  ص ۳۶۰( مطلـب دیگـری 

کنـد و مـال ربـوی او را نابـود نسـازد ابتـدا دیـن او را نابـود می کنـد  شـخصی را خـوار 

گفته شـده منظور  سـپس مال او را )سلطان علی شـاه، ۱۳۷۲ ش، ج ۳، ص ۱۵۳( نیز 

کـه چنیـن شـخصی  از نابـودی ربـا از دسـت دادن لـذت رسـیدن بـه مـال اسـت چـرا 

دایمـًا در جسـتجوی بیـش از آنچـه دارد اسـت و هرگـز لذتـی از داشـته هایش نمی بـرد 

)رضـا، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۱۰۰(.
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گفـت منظـور از افزایـش، افزایـش در فایـده  دربـاره ی اربـاء صدقـات نیـز می تـوان 

ج، ۱۴۱۶ ق، ج ۲،  و ثمـره ی صدقـه در دنیـا و ثـواب آن در آخـرت اسـت )نظـام االعـر

گفته شـده منظـور قبـول صدقـه  ص ۶۴ و رضـا، ۱۴۱۴ ق، ج ۳، ص ۱۰۰( هم چنیـن 

و افزایـش آن اسـت )سـمرقندی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص ۱۸۳( دو برابـر شـدن ثـواب و 

گردیـده اسـت )طبرسـی،  کـه از آن صدقـه داده انـد نیـز ذکـر  افزایـش و برکـت در مالـی 

۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص ۳۶۰(.

نقد عالمه بر نظر دیگر مفسران. . .  

کـه بیـان مـی دارد محـق ربـا بـه معنـای از بیـن رفتـن مـال  ۱. در توضیـح نظـری 

کـه  اسـت  ایـن  منظـور  می شـود،  افزون تـر  بـه روز  روز  او  مـال  کـه  چـرا  نیسـت  ربـوی 

و  نتیجـه نمی رسـد  بـه  ربـا در نظـر دارد در  گرفتـن  از  کـه  نتایجـی  از جهـت  رباخـوار 

گشـته اسـت و ایـن حـرص بـه او  کـه او دچـار حـرص  خوشـی عایـد او نمی شـود چـرا 

کـه دایمـًا در حـال مبـارزه و جمـع  اجـازه ی لـذت بـردن از آنچـه دارد، نمی دهـد چـرا 

اسـت. مـال 

۲. مفسـر دیگـری بیـان داشـته اسـت منظـور از محـق ربا محق آخرتی اسـت چه از 

کـه ربـا خـوار اعمالـش را تبـاه سـاخته و ثواب هایـش را از دسـت داده اسـت  آن جهـت 

کـه در آیه ی  یـا اینکـه ربـا عباداتـش را باطـل گردانـده اسـت. جـواب عالمـه این اسـت 

شـریفه دلیلـی بـر اینکـه مـراد از محـق، فقط و فقط محق ثواب آخرت باشـد در دسـت 

نیسـت )طباطبایی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۴۶(.

-وعدهیعذابدردناک

ک را بـرای ربـا خـواران  در آیـه ی ۱۶۱ سـوره ی النسـاء نیـز وعـده ی عـذاب دردنـا
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ْعَتْدنـا 
َ
ـاِس ِباْلباِطـِل َو أ ْمـواَل الّنَ

َ
کِلِهـْم أ

َ
َبـوا َو َقـْد ُنُهـوا َعْنـُه َو أ ْخِذِهـُم الّرِ

َ
داده اسـت >َو أ

ِلیمـًا< یعنـی: و ربـا می گرفتند با اینکه از آن نهی شـده بودند و 
َ
ِلْلکاِفِریـَن ِمْنُهـْم َعذابـًا أ

ک  کفـر پیشـگان از آنان عذابـی دردنا امـوال مـردم را بـه ناحـق می خوردنـد و مـا بـرای 

کرده ایـم. آمـاده 

گیـران یهـودی داده اسـت عـذاب  کـه بـه رباخـواران و رشـوه  خداونـد وعـده ای 

ْعَتْدنـا ِلْلکاِفِریـَن 
َ
دایمـی اسـت )سـمرقندی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص ۳۵۶( عبـارت >َو أ

ْمنـا َعَلیِهـْم َطیبـاٍت < و می فهمانـد  ِلیمـًا< عطـف اسـت بـر جملـه ی >َحّرَ
َ
ِمْنُهـْم َعذابـًا أ

کیفـر شـدند:  کـه یهـود بـه خاطـر مظالمشـان از ناحیـه ی خـدای تعالـی مسـتوجب دو 

یکـی دنیایـی و عمومـی و آن عبـارت بـود از حرام شـدن طیبات بر آنـان و دوم کیفری 

کیفر عبارت اسـت از عذاب الیـم )طباطبایی،  کافـر یهـود و آن  اخـروی و خـاص افـراد 

۱۳۷۴ ش، ج ۵، ص ۲۲۴ و طبرانـی، ۲۰۰۸ م، ج ۲، ص ۳۳۰(. 

افزایش مال در قرض الحسنه . . .  

خداونـد در آیـه ی ۲۴۵ سـوره ی البقـره وعـده ی افزایـش در قـرض دادن را داده 

کِثیـَرًة َو اهَّلُل یْقِبُض  ْضعافًا 
َ
ـِذی یْقـِرُض اهَّلَل َقْرضـًا َحَسـنًا َفیضاِعَفـُه َلُه أ

َ
اسـت >َمـْن َذا اّل

کـه خـدا را وامـی نیکـو دهـد و خـدا  کیسـت  َو یْبُصـُط َو ِإَلیـِه ُتْرَجُعـوَن < )البقـره، ۲۴۵( 

کـه تنگـی مـی آورد و فراوانـی  کنـد خـدا اسـت  وام او را بـه دو برابرهـای بسـیار افـزون 

نعمـت می دهـد و بـه سـوی او بازگشـت می یابیـد.

گرفتـن  ج می کننـد، قـرض  کـه مؤمنیـن در راه او خـر را  خـدای تعالـی هزینـه ای 

خـودش نامیـده، و ایـن بـه جهـت تشـویق مؤمنان بر این امر اسـت و این به دلیل آن 

کـه خـدای متعـال بـه زودی عـوض آن را چنـد برابـر بـه صاحبـش بـر می گردانـد  اسـت 
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)عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۴۳۱-۴۳۲( از صفـات خـدای تعالـی سـه 

کنـد آنچه  کـه اشـعار  صفـت )قبـض و بسـط و مرجعیـت( او را آورده، بـرای ایـن توجـه 

کـه چنـد برابـر شـود، برای  در راه خـدا بـه او می دهنـد باطـل نمی شـود، و بعیـد نیسـت 

گیرنـده ی آن خـدا اسـت و خـدا هـر چـه را بخواهـد ناقـص می کنـد و هـر چـه را  اینکـه 

بخواهـد زیـاد می کنـد، و شـما بـه سـوی او بـر می گردید و آن زیاد شـده را پس می گیرید 

)همان(.

کـه مؤمنیـن در راه او بدهنـد داده اسـت  خداونـد، وعـده ی افزایـش صدقـه ای را 

گفته شـده مقـدار  کـه چـه مقـدار اسـت. در ایـن خصـوص  امـا دقیقـًا مشـخص نشـده 

می شـود  برابـر  هفتصـد  گفته انـد  نیـز  برخـی  نمی دانـد؛  خـدا  جـز  کسـی  را  افزایـش 

کتفـا  ا برابـر  چنـد  جملـه ی  بـه  تنهـا  برخـی   )۳۱۵ ص   ،۱ ج  ش،   ۱۳۷۵ )طبرسـی، 

.)۷۸ ص   ،۱ ج  ش،   ۱۳۸۲ )ناشـناخته،  کرده انـد 

سـیاق اسـتفهام بـه منظـور تشـویق بـر ایـن امـر بیـان شـده اسـت. خـدای تعالـی 

خطـاب،  سـیاق  بـه  کنیـد«،  »جهـاد  فرمـود:  و  بـود  امـر  قبـاّل  کـه  را  خطـاب  سـیاق 

کنـد؟ بـا اینکـه  کـه چنیـن و چنـان  کیسـت از شـما  گردانیـد، و فرمـود:  اسـتفهامی بـر 

ممکـن بـود همیـن مطلـب را نیـز بـه صـورت امـر بفرمایـد، ماننـد جملـه ی »در راه خـدا 

جهـاد کنیـد و بـه او قـرض بدهیـد« و ایـن تغییـر بـه خاطر نشـان دادن ذهـن مخاطب 

کسـب تکلیف نیسـت، ولی سـیاق اسـتفهام دعوت و  اسـت، چون سـیاق امر خالی از 

تشـویق اسـت، در نتیجـه، ذهـن شـنونده تـا حـدی از تحمـل سـنگینی امـر اسـتراحت 

می کنـد، و نشـاط می یابـد.

گردیـده اسـت. وقتـی آیـه ی >َمـْن َذا  روایتـی در بـاب ارزش و پـاداش صدقـه ذکـر 
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ـِذی یْقـِرُض اهَّلَل َقْرضـًا َحَسـنًا< نـازل شـد، ابـو دحـداح نـزد رسـول خـدا؟ص؟ آمـد، و 
َ
اّل

کـه خـدا از آنچـه به ما عطـا فرموده،  عرضـه داشـت: یـا نبـی اهَّلل آیـا درسـت فهمیـده ام 

کـه چنین اسـت من  قـرض می خواهـد، و تـازه بـرای خـود مـا قـرض می خواهـد؟ حـال 

دو قطعـه زمیـن دارم، یکـی بـاالی شـهر و یکـی پائین شـهر، و من هر یـک را که بهتر از 

دیگـری تشـخیص دادیـد در راه خـدا صدقـه می دهـم، رسـول خـدا؟ص؟ مکـرر فرمـود: 

چـه شـاخه های پـر برگـی در بهشـت، بـر ابـی دحـداح سـایه افکنده انـد …)سـیوطی، 

بـه طـرق مختلـف نقـل شـده اسـت )عالمـه  ایـن روایـت  ۱۴۰۴ ق، ج ۱، ص ۳۱۲( 

صـادق؟ع؟  امـام  از  هم چنیـن   )۲۴۸-۲۴۷ ص   ،۲ ج  ش،   ۱۳۷۴ طباطبایـی، 

ْمثاِل ها< نازل شـد، 
َ
کـه فرمـود: وقتـی آیـه ی >َمْن جـاَء ِباْلَحَسـَنِة َفَلُه َعْشـُر أ نقل شـده 

کـن، خـدای سـبحان  رسـول خـدا؟ص؟ عرضـه داشـت: پـروردگارا اجـر امـت مـرا بیشـتر 

ْضعافـًا 
َ
ـِذی یْقـِرُض اهَّلَل َقْرضـًا َحَسـنًا َفیضاِعَفـُه َلـُه أ

َ
کـرد: >َمـْن َذا اّل ایـن آیـه را نـازل 

کلمـه ی »کثیـر« در دادگاه خـدا، عـددی  کِثیـَرًة< رسـول خـدا؟ص؟ فهمیدکـه منظـور از 

کـه در شـمارش قـرار نگیـرد و انتهـا نداشـته باشـد )ابن بابویـه، ۱۴۰۳ ق، ص  اسـت 

 .)۳۹۸

اصول رفتاری برگرفته از وعده های اقتصادی قرآن. .

در ایـن بخـش اصـول رفتـاری اقتصادی موجود در آیات پیش گفته مورد تحلیل 

گرفته است. و بررسـی قرار 

لزوم مدیریت تصمیم در اولویت گذاری ها.   . .

کـه  اسـت  ایـن  تجـارت فهمیـده می شـود  بـر  نمـاز جمعـه  ترجیـح  آیـات  از  آنچـه 

کنـد. اهمیـت مسـائل  یـک مسـلمان بایـد در امـورات زندگـی خویـش اولویت گـذاری 
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کـرده  کیـد  اقتصـادی بـر هیچ کـس پوشـیده نیسـت و اسـالم بارهـا بـر ایـن مطلـب تأ

کافی نیسـت بلکه باید تالشـی  که عبادت و توکل به تنهایی برای جلب روزی  اسـت 

که  کار باشـد؛ اما در اینجا اهمیت و پیامدهای نماز جمعه موجب شـده اسـت  نیز در 

کـه کارشـان را به خاطـر نماز جمعه تعطیـل کرده اند، تضمین  خداونـد بـه مسـلمانانی 

روزیشـان را بدهـد. بـه ایـن ترتیـب اولویت گـذاری و تصمیم گیـری افـراد بایـد در پـی 

ْن یْرُضـوُه< )توبـه، ۶۲( یعنـی: 
َ
َحـّقُ أ

َ
دسـتور خداونـد شـکل بگیـرد >َو اهَّلُل َو َرُسـوُلُه أ

کردنشـان. خـدا و رسـولش سـزاوارتر بودنـد بـه راضـی 

کـرده اسـت. در  خداونـد بـرای اجـرای ایـن برنامـه، انسـان ها را تشـویق و تنبیـه 

کـه مرتکـب  کـه مـردم را بـه خطایـی  قسـمتی از آیـه بـه رسـول خـدا؟ص؟ امـر می کنـد 

اِزِقیَن<  جـاَرِة َو اهَّلُل َخیُر الّرَ ْهِو َو ِمَن الّتِ
َ
کنـد: >ُقـْل مـا ِعْنَد اهَّلِل َخیٌر ِمَن الّل شـدند، متنبـه 

که خدای تعالی در برابر شـنیدن خطبه  و مراد از جمله ی >ما ِعْنَد اهَّلِل< ثوابی اسـت 

و موعظـه در نمـاز جمعـه عطـاء می فرمایـد. ثواب خدای تعالی خیـر حقیقی و دائمی، 

باشـد خیـری  گـر خیـر  ا اسـت  تجـارت  و  لهـو  در  آنچـه  امـا  و  اسـت،  انقطـاع  بـدون  و 

خیالـی و غیـر دائمـی و باطـل اسـت. و عـالوه بـر ایـن، چه بسـا خشـم خـدا را در پـی 

کـه لهـو همیشـه خشـم خـدای تعالـی را در پـی دارد )عالمـه  داشـته باشـد، هـم چنـان 

طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۹، ص ۴۶۳( البتـه وجـوب ایـن امـر از برخـی افـراد که در 

احـکام فقهـی بیـان شـده اسـت سـاقط می شـود.

محوریت و شاخص بودن رفتارهای اقتصادی نسبت به سایر ابعاد .   . .
زندگی

در بیـان وجـوب نمـاز جمعـه بـر امـورات دیگر خداونـد متعال آن را بـا تجارت های 
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کـرده اسـت. جملـه ی >َو َذُروا اْلَبیـَع< )جمعـه، ۱۱( دسـتور به  دایمـی و موقتـی قیـاس 

کـرده، از ایـن جهـت  گـر نهـی را مخصـوص بـه خریـد و فـروش  تـرک معاملـه اسـت. ا

کـه آدمـی را از نمـاز بـاز  کـه خریـد و فـروش روشـن ترین مصـداق اعمالـی اسـت  بـوده 

مـی دارد. از بررسـی سـیاق نیـز ایـن مطلـب فهمیـده می شـود که منظـور از معامالت هر 

کـه انسـان را از نمـاز باز بـدارد )عالمه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۹، ص  عملـی اسـت 

کـه رفتارهـای اقتصـادی محوریـت دارنـد از آنهـا نام بـرده شـده اسـت و  ۴۶۱( از آنجـا 

گرفتـه اسـت. آن را مجـاز بـرای رفتارهـای دیگـر در نظـر 

کارهـای روزانـه بـرای  از طـرف دیگـر علـت نـام بـردن طلـب رزق از میـان همـه ی 

کـه  گیـرد. از ایـن رو و از آن جهـت  کـه مقابـل تـرک بیـع در آیـه ی قبلـی قـرار  ایـن بـود 

کـه انسـان را از نمـاز بـاز مـی دارد بنـا  کارهایـی اسـت  تـرک بیـع بـه معنـی تـرک همـه ی 

کـه عطیـه ی خـدای تعالـی  کارهایـی اسـت  بـر ایـن منظـور از طلـب رزق هـم، همـه ی 

را در پـی دارد چـه طلـب رزق و چـه عیـادت مریـض، و یـا سـعی در بـرآوردن حاجـت 

کارهایـی دیگر از این  مسـلمان، و یـا دیـدار بـرادر دینـی یـا حضـور در مجلس علـم، و یا 

قبیـل )همـان، ص ۴۶۲-۴۶۱(.

اعراض و قهر خداوند در نتیجه ی ترجیح دنیا . . . .

کـه اعمال دیگر و به خصوص کسـب  اعـراض و قهـر خداونـد شـامل حـال افـرادی 

درآمـد را بـر نمـاز جمعـه ترجیـح بدهنـد، می شـود. جملـه ی >ُقـْل مـا ِعْنـَد اهَّلِل َخیـٌر< 

گوینـده قرار  اشـاره بـه ایـن اعـراض خداونـد اسـت، چون می توانسـت خـدای تعالی را 

دهد، و بفرماید »آنچه نزد ما اسـت بهتر اسـت« ولی به پیامبرش فرمود از قول او به 

ایشـان بگویـد »آنچـه نـزد خـدا اسـت بهتـر اسـت« و در همیـن مقـدار هم بـه پیامبرش 
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کـه اول آیه  نفرمـود >قـل لهـم< یعنـی: بـه ایشـان بگـو، تنها فرمـود: >قل< هم چنان 

کـه فرمـود >و اذا رأوا< ضمیـر آن را بـدون داشـتن مرجـع آورد، چـون قبـاًل نامـی از  هـم 

کتفـاء نمود،  ایشـان نبـرده بـود، تـا ضمیـر بـه ایشـان برگردانـد، بلکه به داللت سـیاق ا

و همـه ی اینهـا شـدت خشـم و اعـراض خـدای تعالـی را از ایشـان می رسـاند )همـان، 

ص ۴۶۴(.

تأیید و پذیرش اصل کار و تالش اقتصادی. . . .

کسـب روزی حالل عالوه بر اعتقاد به رزاقیت خداوند متعال،  اسـالم در زمینه ی 

عالمـه ی  اسـت.  کـرده  بیـان  نیـز  را  روزی  بـه  رسـیدن  جهـت  در  تـالش  و  کار  اصـل 

کـه به اندازه ی تالش و کوشـش  طباطبایـی در ایـن زمینـه رزق را بخششـی می داننـد 

انسـان بـه او می رسـد )همـان، ج ۳، ص ۲۱۴(. نظـام آفرینـش نیـز بـه گونـه ای چیده 

و تنظیم گشـته اسـت تا انسـان بتواند به تالش در راسـتای کسـب روزی حالل برسد. 

کوشـش  کار و  که در اثر  لذا خداوند متعال شـب را تاریک آفریده تا در آن خسـتگی روز 

کسـب روزی عـارض انسـان شـده از تنـش در رود و آرامـش یابـد؛ و روز  و تـالش بـرای 

ـِذی َجَعـَل 
َ
کنـد: >اهَّلُل اّل را روشـن آفریـده تـا از فضـل خـدا و از پـروردگارش طلـب روزی 

کـه  کسـی اسـت  هـاَر ُمْبِصـرًا …<)یونـس، ۶۷( یعنـی: او  یـَل ِلَتْسـکُنوا ِفیـِه َو الّنَ
َ
َلکـُم الّل

کـرد تـا همه چیـز را  گیریـد، و روز درسـت  کـرد تـا در آن آرامـش  بـرای شـما شـب درسـت 

کنـد )همـان، ج ۱۷، ص ۵۲۲(. برایتـان روشـن 

تالش برای کسـب روزی حالل در سـیره ی معصومان؟مهع؟ نیز مشـاهده می شـود. 

در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ ایـن امـر بـه خوبـی مشـاهده می شـود. ایشـان فرمودند: 

کـه بـرای بـرآوردن حوائـج سـوار می شـوم، بـا اینکـه خـدای تعالـی  درسـت می بینیـد 
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کـه در تکفـل خـدای تعالـی شـک  قضـای حوائـج را تکفـل فرمـوده، بـرای ایـن نیسـت 

مگـر  ببینـد  حـالل  رزق  طلـب  حـال  در  مـرا  تعالـی  خـدای  دارم  دوسـت  بلکـه  دارم، 

ْرِض 
َ ْ
ـالُة َفاْنَتِشـُروا ِفـی ال کـه خـدای تعالـی می فرمایـد: >َفـِإذا ُقِضیـِت الّصَ نشـنیده ای 

گـر مـردی داخـل خانـه ای  گمـان می کنـی ا َو اْبَتُغـوا ِمـْن َفْضـِل اهَّلِل< )جمعـه، ۱۰( تـو 

گل بگیـرد، و پیـش خـود بگویـد: رزق مـن برایـم از بـاال  شـود، و در آن را بـه روی خـود 

فـرو می آیـد، آیـا ایـن منطـق درسـت اسـت؟ هرگـز درسـت نیسـت، و چنیـن شـخصی 

کـه دعایشـان مسـتجاب نمی شـود )نـک: سـیوطی، الـدر  یکـی از آن سـه نفـری اسـت 

المنثـور، ج ۶، ص ۲۲۰(.

در شـأن نـزول آیـه ی >ِرجـاٌل ال ُتْلِهیِهـْم ِتجـاَرٌة َو ال َبیـٌع َعـْن ِذکـِر اهَّلِل<  )نـور، ۳۶( 

کار و تجـارت آنهـا را از یـاد خـدا غافـل نمی سـازد، امـام صـادق؟ع؟  کـه  یعنـی: مردانـی 

کسـب  کـه در تـالش بـرای  کـه در آن می تـوان بـه ثـواب افـرادی  کرده انـد  روایتـی ذکـر 

روزی هسـتند پی بـرد. ایشـان فرمودنـد: ایـن افـراد، تاجر بودند و هنـگام نماز تجارت 

گام بر می داشـتند و البّته اینان  کـرده و قصـد اقامـه نمـاز می کردنـد و بسـوی آن  را رهـا 

که به کار مشـغول نیسـتند و به نماز حاضر می شـوند بیشـتر اسـت  کسـانی  ثوابشـان از 

)ابن بابویـه، ۱۳۶۷ ش، ج ۴، ص ۲۵۹(.

پرهیز از غفلت مرتبه ای . . . .

ِذکـِر  َعـْن  َبیـٌع  ال  َو  ِتجـاَرٌة  ُتْلِهیِهـْم  ال  >ِرجـاٌل  آیـه ی  در  تجـارت  از  بعـد  بیـع  ذکـر 

کـه پیش تـر بیـان شـد، و ذکـر نمـاز و زکات بعـد از یـاد خـدا در آیـه ی  اهَّلِل<  )نـور، ۳۶( 

کاِة< )نـور، ۳۷( بـه زیبایـی پرهیـز از غفلـت  ـالِة َو ِإیتـاِء الـّزَ >َعـْن ِذکـِر اهَّلِل َو ِإقـاِم الّصَ

گـردد که با نفی  مرتبـه ای را نشـان می دهـد. ممکـن اسـت این سـوال به ذهن متبادر 
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تجـارت بیـع هـم نفـی می گـردد پس چـه لزومی دارد این مفهـوم در دو واژه به صورت 

گانـه بیـان شـود؟ یـا اینکـه نمـاز نیـز یاد خدا اسـت چـه لزومی دارد خداونـد دوباره  جدا

کنـد؟ بـا توجـه بـه تفـاوت معنایـی بیـع و تجـارت در ایـن آیـه، معنـای نفـی  آن را ذکـر 

کـه اهل ایـن خانه ها نه تنهـا تجارت اسـتمراری از  بیـع بعـد از نفـی تجـارت ایـن اسـت 

خـدا بی خبرشـان نمی کنـد، بلکـه تک تـک معامـالت هـم ایشـان را از یـاد خـدا بی خبـر 

نمی کنـد )عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۵، ص ۱۷۶(.

منظـور از اقامـه ی نمـاز و ایتـاء زکات، بـه جا آوردن همه ی اعمال صالح اسـت که 

کـرده اسـت. اقامـه ی نمـاز وظایـف عبودیـت  خـدای تعالـی بنـدگان را بـه آنهـا مأمـور 

نشـان  بـه خلـق  نسـبت  را  او  زکات وظایـف  ایتـاء  و  بـرای خـدای سـبحان،  را  بنـده 

گرفتـن  بـا در نظـر  می دهـد مقابلـه ی بیـن ذکـر خـدا و اقامـه ی نمـاز و دادن زکات، 

کـه  اینکـه ایـن دو، و مخصوصـًا نمـاز از مصادیـق ذکـر خداینـد، ایـن معنـا را می رسـاند 

کـه مقابـل فراموشـی و غفلـت از یـاد خـدا قـرار  منظـور از >ِذکـِر اهَّلِل< ذکـر قلبـی اسـت، 

دارد، و مـراد از نمـاز و زکات ذکـر عملـی اسـت )همـان، ص ۱۷۷(. 

ـالِة  در جـای دیگـر خداونـد متعـال نمـاز را ذکـر اهَّلل نامیـده اسـت >ِإذا ُنـوِدی ِللّصَ

بـه  یعنـی: چـون روز جمعـه  ِذکـِر اهَّلِل< )الجمعـه، ۹(  ِإلـی  َفاْسـَعْوا  اْلُجُمَعـِة  یـْوِم  ِمـْن 

کـه نمـاز  سـوی نمـاز نـدا می شـود، بشـتابید بـه سـوی ذکـر اهَّلل. دلیـل آن ایـن اسـت 

هـم مشـتمل اسـت بـر ذکـر زبانـی از تهلیـل، و حمـد، و تسـبیح، و هـم بـه اعتبـاری 

دیگـر مصداقـی اسـت از مصادیـق ذکـر، چون مجموعه ی آن عبودیـت بنده ی خدا را 

مجسـم می سـازد و هـم بـه اعتبـاری دیگـر امری اسـت که ذکـر بر آن مترتب می شـود، 

کـه  ترتـب غایـت بـر صاحـب غایـت، یعنـی نتیجـه ی نمـاز یـاد خـدا اسـت، هم چنـان 

ـالَة ِلِذکـِری< )طـه، ۱۴( )نمـاز بـه پـادار بـرای یـاد مـن( بـه آن اشـاره  ِقـِم الّصَ
َ
آیـه ی >َو أ
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می کنـد )همـان، ج ۱۶، ص ۲۰۲( بنـا بـر ایـن نمـاز عـالوه بـر اینکـه مصداقـی از ذکـر 

عملـی خـدا اسـت ذکـر قلبـی را نیـز بـه همـراه دارد. 

کـه مـراد از جملـه ی >َعـْن ِذکـِر  در نتیجـه، مقابلـه ی مذکـور ایـن معنـا را می رسـاند 

کاِة< ایـن اسـت که اهل این خانه ها از یاد مسـتمر خدا در  ـالِة َو ِإیتـاِء الـّزَ اهَّلِل َو ِإقـاِم الّصَ

دل هایشـان و ذکـر موقـت بـه اعمالشـان از نمـاز و زکات منصـرف نشـده و بـه هیچ چیز 

کـه خواننده درک می کند که تقابـل بین تجارت و  دیگـری نمی پردازنـد، اینجـا اسـت 

بیـع و بیـن ذکـر خـدا و اقامـه نماز و دادن زکات چقدر زیبا اسـت، چون این تقابل این 

کاری مسـتمر و موقـت از یـاد مسـتمر و موقـت  کـه اهـل ایـن خانـه را  معنـا را می رسـاند 

گسسـتگی این  باز نمی دارد )همان، ج ۱۵، ص ۱۷۷( در واقع تفاوت در پیوسـتگی و 

کـه در هـر دو تٰوأمـان مشـاهده می شـود. بـه ایـن ترتیـب یـاد خـدا همـواره  ذکـر اسـت 

بایـد در دل و ذهـن افـراد بگنجـد و عـالوه بـر ایـن نیـز در تک تـک اموراتشـان از یـاد او 

غافـل نشـوند و ایـن همـان پرهیـز از غفلت مرتبه ای اسـت. 

تقابل رفتارهای اقتصادی بر اساس ماهیت و غایت. . . .

از بیـن رفتـن عدالـت اجتماعـی و شکسـت بنیان هـای اقتصـادی اسـتوار شـده بـر 

کمـک بـه فقـرا و از بیـن رفتـن  پایـه ی ربـا در تقابـل بـا نظـام اسـتوار شـده بـر اسـاس 

فاصلـه ی طبقاتـی ناشـی از صدقـه و انفـاق قـرار دارد. اساسـًا تقابـل ربـا بـا صدقـه و 

کـه تنهـا بـا اعتقـاد و ایمان به خداونـد متعال می تـوان آن را درک  انفـاق بحثـی اسـت 

کتـاب دنیایـی ناسـازگار اسـت. در آیـات قـرآن نیـز  کـه ایـن امـر بـا حسـاب و  کـرد چـرا 

بـا َو یْرِبـی  کـه از آیـه ی >یْمَحـُق اهَّلُل الّرِ ایـن تقابـل و ارتبـاط مشـاهده می شـود. چنـان 

ُقـوا َخیـٌر َلکـْم< )البقـره، ۲۸۰( ایـن 
َ

ْن َتَصّد
َ
َدقـاِت< )البقـره، ۲۷۶( و آیـه ی >َو أ الّصَ



۱03 وعده های الهی قرآن در حوزه ی رفتارهای اقتصادی با تکیه بر دیدگاه …

کـه در سـوره ی روم و آل عمـران نیـز مسـأله ی ربـا  ارتبـاط فهمیـده می شـود هـم چنـان 

مقـارن بـا مسـأله ی انفـاق و صدقـه واقـع شـده اسـت. به عـالوه دقت در آیـات نیز این 

ارتبـاط را تأییـد می کنـد زیـرا ربـا خـواری درسـت ضـد و مقابـل انفـاق و صدقـه اسـت، 

چـون ربـا خـوار، پـول بـال عـوض می گیـرد، و انفاق گـر پـول بالعـوض می دهد و نیـز آثار 

کـه از صدقـه و  کـه بـر ربـا خـواری بـار می شـود درسـت مقابـل آثـار نیکـی اسـت  سـویی 

انفـاق بـه دسـت می آیـد )عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۲۸-۶۲۷(.

در بررسـی غایـت رفتارهـای اقتصـادی ربا و صدقه می توان گفت بر اسـاس آیه ی 

ولِئک ُهُم اْلُمْضِعُفوَن< )الروم، ۳۹( از آنجا 
ُ
>َو مـا آَتیُتـْم ِمـْن َزکاٍة ُتِریـُدوَن َوْجـَه اهَّلِل َفأ

کلمـه ی »مضعف« به معنـای دارنده ی چند  کـه منظـور از زکات مطلقًاصدقـه اسـت و 

برابـر اسـت بنـا بـر ایـن >یضاعـف لهـم< می توانـد بـه معنـای افزایـش مـال یـا ثـواب 

بـا َو یْرِبـی  اخـروی باشـد )همـان، ج ۱۶، ص ۲۷۷(. بـر اسـاس آیـه ی >یْمَحـُق اهَّلُل الّرِ

َدقـاِت< محـق و نابـودی و ویرانگـری از لـوازم جدایی ناپذیـر ربـا اسـت هـم چنـان  الّصَ

کـه برکـت و نمـو دادن مـال اثـر ال ینفک صدقه اسـت )همـان، ج ۲، ص: ۶۴۶-۶۴۵ 

کـدام اثـری  و ابوالفتـوح رازی، ۱۴۰۸ ق، ج ۴، ص ۱۰۷( بنابرایـن ربـا و صدقـه هـر 

کـه مقابـل اثـر دیگری قـرار دارد. خواهنـد داشـت 

از لحـاظ ماهیـت و تأثیرگـذاری ایـن رفتارهـا در جامعـه و شـخص سـخن بسـیار 

محبـت  و  رحمـت  بـر  صدقـه  و  مـی آورد،  دشـمنی  و  طبقاتـی  اختـالف  ربـا  اسـت. 

زندگـی  قـوام  باعـث  ایـن  و  می گیـرد  شیشـه  بـه  را  مسـکینان  خـون  آن  می افزایـد، 

محتاجـان و مسـکینان می شـود آن اختـالف در نظـام و ناامنـی مـی آورد و ایـن انتظام 

در امـور و امنیـت )عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۲۷-۶۲۸( این کاهش 

و نقصـان، از یک طـرف، و تکاثـر امـوال از طـرف دیگـر، نیـز منجـر بـه ایـن می شـود که 
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ج بدهـکار و مصـرف او بیشـتر می شـود، و بـا زیـاد شـدن  بـه مـرور زمـان و روز بـه روز خـر

ج بیشـتر  کنـد روز بـه روز خـر کـه آن را جبـران  احتیـاج و مصـرف، و نبـودن درآمـدی 

می شـود، و ربـا نیـز تصاعـد می یابـد و ایـن تصاعـد از یک طـرف، و نبـودن جبـران از 

طـرف دیگـر، زندگـی بدهـکار را منهـدم می سـازد )همـان، ص ۶۳۱(.

کـه نمـو می کنـد و  کـه یکـی از خصوصیـات صدقـات، ایـن اسـت  پـس هـم چنـان 

ایـن نمـو، الزمـه ی قهـری صدقـه اسـت و از آن جـدا شـدنی نیسـت چـون باعـث جلب 

گسـترش داده و دل هـا را  محبـت و حسـن تفاهـم و جـذب قلـوب اسـت و امنیـت را 

نیـز  و  بـاز مـی دارد  بگرایـد،  اختـالس  و  افسـاد  و  بـه سـوی غصـب و دزدی  اینکـه  از 

کثـر راه هـای فسـاد و فنـای امـوال را  گشـته و ا باعـث اتحـاد و مسـاعدت و معاونـت 

کـه مـال آدمـی در دنیـا هـم زیـاد شـود و چنـد  می بنـدد و همـه ی اینهـا باعـث می شـود 

کاهـش مـال و فنـای تدریجـی آن اسـت چـون  گـردد. در برابـر آن از خـواص ربـا  برابـر 

ربـا باعـث قسـاوت قلـب و خسـارت می شـود و ایـن دو باعـث بغـض و عـداوت و سـوء 

ظـن می گـردد و امنیـت و مصونیـت را سـلب نمـوده، نفوس را تحریـک می کند تا از هر 

کـه ممکـن باشـد چـه با زبـان و چه با عمل، چه مسـتقیم و چه غیر  راهـی و وسـیله ای 

مسـتقیم از یکدیگـر انتقـام بگیرنـد، و همـه ی اینهـا باعـث تفرقـه و اختـالف می شـود 

کم تـر مالـی از آفـت و یـا  و ایـن هـم راه هـای فسـاد و زوال و تباهـی مـال را می گشـاید و 

خطـر زوال محفـوظ می مانـد )عالمه طباطبایی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۴۳-۶۴۲(.

کـه صدقـه و ربـا هـر دو بـا زندگـی طبقـه ی محـروم  همـه ی اینهـا بـرای ایـن اسـت 

و محتـاج تمـاس دارد زیـرا احتیـاج بـه ضروریـات زندگـی، احساسـات باطنـی آنـان را 

کـرده و در اثـر وجـود عقده هـا و خواسـته های ارضـا نشـده آمـاده ی دفـاع از  تحریـک 

گـر در ایـن  کـه شـده در صـدد مبـارزه بـر می آینـد ا حقـوق زندگـی خـود گشـته و هـر طـور 
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هنـگام بـه ایشـان احسـان شـده و کمک هـای بالعوض برسـد احساساتشـان تحریک 

گـر در چنیـن  کننـد و ا می شـود تـا بـا احسـان و حسـن نیـت خـود، آن احسـان را تالفـی 

وضعـی در حـق آنـان بـا قسـاوت و خشـونت رفتـار شـود به طـوری که تتمه ی مالشـان 

هـم از بیـن بـرود و آبـرو و جانشـان در خطـر افتـد، با انتقام مقابلـه خواهند کرد و به هر 

کم تـر رباخـواری  کـه دستشـان برسـد طـرف مقابـل را منکـوب می سـازند و  وسـیله ای 

که سرگذشـت رباخواران  که از آثار شـوم این مبارزه محفوظ بماند بلکه آنهایی  اسـت 

را دیده انـد همـه از نکبـت و نابـودی امـوال آنـان و ویرانـی خانه هـا و بی ثمـر مانـدن 

تالش هایشـان از قهـر فقـرا خبـر می دهنـد )همـان، ص ۶۴۳(.

محوریت فطرت در ارزش گذاری رفتارهای اقتصادی. . . .

گشـته اسـت  اسـاس و بنیـان قوانیـن اسـالم بـر مبنـای فطـرت انسـان پایه ریـزی 

ـاَس َعَلیهـا< )الـروم، ۳۰( از ایـن منظـر رفتارهای اقتصادی  ِتـی َفَطـَر الّنَ
َ
>ِفْطـَرَت اهَّلِل اّل

گرفته اند و در راسـتای داشـتن جامعه ای سـالم و  نیز بر اسـاس فطرت انسـانی شـکل 

هدایـت بشـر بـه سـرمنزلگاه عبودیـت تنظیـم گشـته اند. 

کفـار و منافقیـن را بیـان  در آیـات ابتدایـی سـوره ی بقـره خداونـد حـال مؤمنیـن و 

کـه یکـی از آنهـا انفـاق از  می کنـد و از اوصـاف تقـوی، تنهـا پنـج صفـت را ذکـر می کنـد 

کـرده اسـت و دارنـدگان ایـن خصوصیـات را بـر مسـیر  آنچـه خـدای سـبحان روزی 

کـه در ایـن مسـیر  هدایـت الهـی دانسـته اسـت )همـان، ج ۱، ص ۶۹-۷۰( اشـخاصی 

گیرنـد خـواه نـا خـواه ایمـان بـه موجـودی غایـب دارنـد و خـود را ملـزم می داننـد  قـرار 

کننـد و در جسـتجوی هدایـت او برآینـد وقتـی بـه  ع  کـه در برابـر آن مبـدء یکتـا خضـو

هدایـت او رسـیدند، آنچـه در وسعشـان اسـت از مـال و جـاه و علـم و فضیلـت همـه را 
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در راه احیاء آن هدایت و نشـر آن دین به کار بندند، و این همان نماز و انفاق اسـت. 

کـه فطرتشـان بگردنشـان می انـدازد، و آنها هـم از فطرتشـان می پذیرند  نمـاز و زکاتـی 

)همـان، ج ۱، ص ۷۱(.

اعطـای از جانـب ثروتمنـدان بـه فقـرا موجـب بی نیـازی خداونـد بـر آنهـا می شـود. 

کـرد و بـا  کـه عطـای خـدا محـدود و مقصـور نیسـت پـس بایـد بـر خـدا تـوکل  از آنجـا 

متوجـه  بیشـتر  دقـت  بـا  نمـود.  کمـک  روابـط  تحکیـم  بـه  صدقـه  و  زکات  برقـراری 

کـه ربـا خـوار از فقیـر دریافت  کـه مالـی  می شـویم ربـا بـه هیـچ وجهـی جایـز نیسـت چـرا 

کـه در  می کنـد حقـش نیسـت و ظلـم اسـت. ایـن معاملـه مخالـف نظـام فطـری اسـت 

ع  کـه ربـا موجـب تنـاز آن تعـاون و همـکاری موجـب محبـت بیـن مـردم می شـود چـرا 

کینـه می شـود و همـه اینهـا بـرای اجتمـاع مضـر اسـت و مخالـف  و تفرقـه و بغـض و 

فطرت سـالم انسـان اسـت )آل غازی، ۱۳۸۲ ق، ج ۵، ص ۴۰۴-۴۰۳( آثار سـوء ربا 

کلـی از بیـن می بـرد و نظـام حیـات را  بنیـان دیـن را منهـدم می سـازد و آثـارش را بـه 

تبـاه می سـازد، و پـرده ای بـر روی فطـرت انسـانی می افکنـد، و حکـم فطرت را سـاقط 

می کنـد، و دیـن را بـه دسـت فراموشـی می سـپارد )طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص 

کـه فطـرت پایـه و اسـاس زندگانـی اجتماعـی بشـر را تشـکیل می دهـد  ۶۲۸( از آنجـا 

کـه دیگـران  کـه آدمـی دارد و از آن بی نیـاز اسـت بـا آنچـه  کـه آنچـه را  حکـم می کنـد 

کـه از مـال خـود می دهـد  کنـد. آن مقـدار،  دارنـد و او بـه آن نیازمنـد اسـت معاوضـه 

کنـد، نـه بیشـتر بگیـرد و نـه  گرفتـه جـای خالـی را پـر  بـه همـان مقـدار از مـال دیگـران 

کم تـر و امـا اینکـه مالـی را بدهـد، و عینـًا همـان را بگیـرد بـا چیـزی زائـد از دو جهـت 

گرفتـه، و  زیـادی  اینکـه  اینکـه مبادلـه ای صـورت نگرفتـه، دیگـر  اول  غلـط اسـت، 

ایـن، حکـم فطـرت و اسـاس اجتمـاع را تبـاه می سـازد، بـرای اینکـه از طـرف ربـا خوار، 
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منجـر بـه اختـالس و ربـودن امـوال بدهـکاران می شـود و از طـرف بدهـکاران، منتهـی 

بـه تهـی دسـتی و جمـع شـدن اموالشـان در دسـت ربـا خـوار می گـردد، پـس ربـا خواری 

عبـارت اسـت از کاهـش یافتـن بنیـه ی مالـی یـک عـده، و ضمیمـه شـدن امـوال آنـان 

بـه امـوال رباخـوار )عالمـه طباطبایـی، ۱۳۷۴ ش، ج ۲، ص ۶۳۰(.

کـه رباخـوار مبتـالی بـه آن اسـت، ماننـد خبطی  افتـادن در دام ربـا، خبطـی اسـت 

کـه جـن زده مبتـالی بـه آن اسـت، بـرای اینکـه معامـالت ربـوی او را در آخـر دچـار ایـن 

معاملـه  و  فـروش  و  یعنـی خریـد  معاملـه ی مشـروع  میـان  فرقـی  کـه  خبـط می کنـد، 

نامشـروع یعنـی ربـا نگـذارد، و وقتـی بـه او بگوینـد: دسـت از ربـا بـردار و بـه خریـد و 

فـروش بپـرداز، بگویـد: چـه فـرق هسـت میـان ربـا و بیـع و چـه مزیتـی بیـع بـر ربـا دارد 

کنـم، و بـه خریـد و فـروش بپـردازم، و لـذا خـدای تعالـی بـه همیـن  تـا مـن ربـا را تـرک 

کرده  ل بر خبط آنـان  سـخن رباخـواران »کـه چـه فـرق هسـت میـان بیع و ربـا« اسـتدال

اسـت. ایـن اسـتداللی اسـت قـوی و بجـا، بـرای اینکـه ربـا تعـادل و موازنه ثـروت را در 

کـه فطـرت الهـی بـه آن، راهنمایـی می کنـد و  جامعـه بـه هـم می زنـد، و آن نظامـی را 

کـم باشـد، مختـل می سـازد )همـان، ص ۶۳۱( و نیـز فرمـوده ی  بایـد در جامعـه حا

بـا<  َمـا اْلَبیـُع ِمْثـُل الّرِ بـا … قاُلـوا ِإّنَ کُلـوَن الّرِ
ْ
ِذیـَن یأ

َ
>ال ُتْظَلُمـوَن …< و بـاز فرمـوده ی >اّل

و همـه اینهـا داللـت می کنـد بـر اینکـه حـرام بـودن ربـا و حـالل بـودن بیـع علـت دارد، 

گر  کـه بـر طبـق سـنت فطـرت و خلقت اسـت و ا گـر بیـع حـالل شـده بـرای ایـن بـوده  و ا

ج اسـت و منافـی بـا  کـه از روش صحیـح زندگـی خـار ربـا حـرام شـده علتـش ایـن بـوده 

ایمـان بـه خـدا و ناسـازگار بـا آن اسـت و نیـز یکـی از مصادیـق ظلـم اسـت )همان، ص 

.)۶۳۹
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نتیجه گیری. .

در  روزی  دادن  و  خیـر  وعـده ی  شـامل:  قـرآن  آیـات  اقتصـادی  وعده هـای 

برابـر ترجیـح نمـاز جمعـه بـر تجـارت، جـزای احسـن، پـاداش ایسـتادگی مقابـل لهـو 

اقتصـادی، تضمیـن بهشـت در برابـر تسـلیم جـان و مـال مؤمنیـن، نابـودی ربا و رشـد 

قرض الحسـنه. در  مـال  افزایـش  ک،  دردنـا عـذاب  وعـده ی  صدقـات، 

کـه  شـد  مشـاهده  رفتـاری  اصـل  چنـد  تجـارت  بـر  جمعـه  نمـاز  برتـری  آیـه ی  در 

عالمـه طباطبایـی بـه آنهـا پرداخته انـد: لـزوم مدیریـت تصمیـم در اولویت گذاری هـا، 

زندگـی،  ابعـاد  سـایر  بـه  نسـبت  اقتصـادی  رفتارهـای  بـودن  شـاخص  و  محوریـت 

کار و تـالش  اعـراض و قهـر خداونـد در نتیجـه ی ترجیـح دنیـا، تأییـد و پذیـرش اصـل 

اقتصـادی.

کـه خداونـد بـه پرهیـز از غفلت مرتبـه ای در هنگام  کـی از آن اسـت  دسـتاوردها حا

تجـارت مسـتمر و موقـت و یـاد خـدا در آن هنـگام پرداختـه اسـت. همانند سـازی این 

ع بـا بحـث یـاد خـدا در نمـاز و زکات مشـاهده شـد. نمـاز بـه عنـوان ذکـر عملی و  موضـو

ذکـر قلبـی از جانـب عالمـه طباطبایی بیان شـد.

کـی از، از بیـن رفتـن  تقابـل رفتارهـای اقتصـادی بـر اسـاس ماهیـت و غایـت حا

کـردن نظـام ربـوی و افزایـش مـال و ثـواب بـا انتخـاب  دیـن و دنیـای افـراد بـا دنبـال 

روش صدقـه و انفـاق اسـت.

کـه ربـا  کـی از آن اسـت  محوریـت فطـرت در ارزش گـذاری رفتارهـای اقتصـادی حا

کـه ایـن  مخالفـت شـدیدی بـا فطـرت انسـان و صدقـه موافقـت شـدیدی بـا آن دارد 

گشـت. مهـم در آیـات قـرآن بـه خوبـی مشـاهده 
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و در  بـود  از جانـب عالمـه طباطبایـی متقـن و مسـتحکم  ارائه شـده  الت  اسـتدال

تفاسـیر دیگـر در ایـن زمینـه، ضدیتـی مشـاهده نشـد.
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