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 1يدهکچ

همی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اعجاز تشریعی یکی از وجوه اعجاز قرآن و دارای ابعاد م

تشریعات قرآن کریم است. اکنون با توجه به جنبۀ اعجاز تشریعی قرآن کریم و  ای ازنمونهتحریم ربا نيز 

 استهایی همراه ف و حکمتیمطرح آن است که تحریم مذکور در قرآن با چه ظرا ۀحکم تحریم ربا، مسئل

 .سازدنمایان میگذاری قانون و چگونه اعجاز قرآن را در بعد

حکم تحریم ربا به طور مستقل قابل طرح  ۀپژوهش حاضر بر آن است که وجه اعجاز تشریعی قرآن در زمين

با رویکرد  ،بوده و از نظر بررسی تطبيقی ميان نظرات علمای فریقين نيز قابل اثبات است. برهمين اساس

از راهبرد پژوهش چنين رآن در آیات ربا پرداخته است. تحليلی به تبيين این وجه اعجاز ق -توصيفی 

علم روز را دارد مطابق و قابليت اصالح  نی استفطری کامالً پذیرفت و از نظر عقلی آید که تحریم ربابرمی

شخصی امی و در  از زبان، (157: )اعراف «... الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْأُمِّی»قرآن  ۀکه با استناد به متن آی

 مدتی کوتاه نهادینه شده است. 

 : وجوه اعجاز، اعجاز تشریعی، تحریم ربا، دین اسالم.واژگان کليدی
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 مسئله طرح. 1

شود، رسد توجه به نکاتِ اعجازآميز احکامی مانند ربا که در چارچوب اعجاز تشریعی عنوان میبه نظر می

قرآن و به شکل عام منجر به تثبيت هرچه بيشتر کليت  تشریح این وجه از اعجاز بهبه طور خاص کمکی 

در وجه تبيين و تعریف اعجاز تشریعی قرآن بنابر صبغۀ کالمی یا  البتهگردد. اعجاز این کتاب آسمانی می

شود: گروه فقهی محقق و مفسر، معنا و مفهوم این وجه از اعجاز متفاوت است و به دو گروه تقسيم می

دانند و گروه دوم به طور این زمينه دارند که اعجاز تشریعی را شامل کليت قرآن مینخست دیدگاه عامی در 

 دانند و دارای دیدگاه اقليتی هستند.خاص آن را قابل انطباق بر برخی آیات قرآن می

سنت و برخی از دانشمندان شيعه وجود دارند که اعجاز تشریعی را پژوهان اهلقرآن در گروه اول بسياری از

کنند، اما در مقابل این گروه جمع بيشتری از مام علوم و معارف و احکام تکليفی قرآن اطالق میبر ت

نظران شيعه و برخی پژوهشگران اهل سنت وجود دارند که از دیدگاه فقهی به موضوع اعجاز صاحب

 (.137: 1389نژاد، )ابراهيمکنند و آن را از اعجاز علمی تفکيک می اندتشریعی پرداخته

بندی مذکور، و بوی فقهی است، بر اساس تقسيما توجه به اینکه موضوع آیات ربا دارای صبغه و رنگب

مورد توجه قرار گرفته تبيين این پرسش است که آیا در تشریع حکم در پژوهش حاضر بيش از همه آنچه 

 ؟ستربا وجه اعجاز تشریعی قابليت تبيين و عرضه را دارا

است. کبرای بحث طرح گردیده  ۀاعجاز تشریعی به مثاب ۀخست ماهيت و پيشينن ۀبرای پاسخ به این مسئل

وجو در منابع تفسيری با جستدر ادامه سعی شده تا اعجاز در تشریع حکم تحریم ربا، در قالب نکاتی که 

 ، تبيين گردد تا از راهبرد آن وهای موردی مربوط به اعجاز تشریعی وجود داردفریقين، اقتصادی و پژوهش

با تعميم از جزء به کل، وجه معجزه بودن در تشریع احکام قرآن نيز مدلل گردد. تفاوت پژوهش حاضر با 

نگری است. از جمله نکات مطرح شده، بررسی تحریم سایر آثار مرتبط با اعجاز تشریعی در همين جزئی

لمی، شخصيت آورنده، های وجود یا عدم تناقض، تطابق یا عدم آن از نظر عقلی، فطری و عربا از جنبه

بودن این حکم به نوعی قابل شرایط عرضۀ حکم و مدت زمان ارائۀ این تحریم است که در هر یک، معجزه

در هر یک از مباحث، در صورت امکان،  کوشدمیپژوهش حاضر  ،ارزیابی و تصدیق است. افزون بر آن

تری ارائه گردد. ل ذکر شده به شيوۀ متقنبررسی تطبيقی ميان نظرات علمای فریقين مورد انجام شود تا دالی

رغم بررسی موردی اعجاز تشریعی در قالب آیات ربا، دیدگاه پژوهش حاضر، علی باید گفتهمچنين 

خصوص در مجموعه ه دیدگاه اقليتی نبوده و معتقد است وجه اعجاز تشریعی در یکایک آیات قرآن و ب

تحریم ربا، تنها جنبۀ فقهی آن نيست که دارای بعد اعجاز  در ،عالوهه آیات، قابل بررسی و انطباق است. ب



آن و سایر مواردی که در  ۀباشد و بلکه این تحریم از بسياری جهات از جمله بعد علمی، آورندتشریعی می

 تواند مورد توجه قرار گيرد.این مقاله به آن پرداخته شده است، می

 تشریعی اعجاز ماهيت. 2

است که به منظور فهم کلی ماهيت آن الزم « تشریع»و « اعجاز»ته از دو اصطالح اعجاز تشریعی خود برگرف

 با دقت بيشتری نظر افکند.« اعجاز و تشریع»یعنی  است به هر دو جزء تشکيل دهنده

 . اعجاز2-1

 و به معنای پایان و بن هر (372 /5: 1414منظور، )ابنگرفته شده است  «عجز»از نظر لغوی، اعجاز از ریشۀ 

، وقوع به دنبال امری دیگر «تأخر از چيزی». راغب عجز را به معنای (204 /4تا: فارس، بی)ابن چيز است

نظر  . به(547 /1: 1412)راغب، که آن ضد قدرت است و نيز پایان و انتهای هر چيزی معنا نموده است 

در  ،رواند. از اینو ناتوان ناميده رسد انسان ناتوان، چون همواره در پایان قافله مانده است او را عاجزمی

ضعف و ناتوانی جای گرفته است، اگرچه ضعف و ناتوانی جزء معنای اصلی عجز نبوده « عجز»مفهوم 

: 1386)مؤدب، آوردن طرف مقابل است است. بدین جهت اعجاز به معنای ایجاد درماندگی و به ناتوانی در

22.) 

شمندان علوم قرآنی، این واژه با کلمۀ معجزه معنای اصطالحی در بيان معنای اصطالحی اعجاز ميان دان

العاده معجزه امری خارق»یکسانی دارد و اعجاز همان معجزه است. چرا که در تعریف آن آورده شده است: 

)سيوطی، « ضمن آنکه نظير و همانندی برای آن نيست ،است که با تحدی و هماوردطلبی همراه است

 ،نمایدته شده معجزه آن است که فردی که ادعای منصبی از مناصب الهی میهمچنين گف (.804: 1429

 (.33: 1394)خویی، کاری را انجام دهد که فراتر از قوانين طبيعت باشد 

ن، در واقع اتوسط مفسر« اعجاز و معجزه » ۀالبته به این نکته نيز باید توجه داشت که اصل طرح مسئل

ن شيعه و سنی یکی از شرایط تحقق معجزه را او اینکه بعضی از مفسر بررسی اعجاز قرآن کریم بوده است،

زیرا در قرآن  ،معجزات انبيا ۀدانند، توجه آنان بيشتر معطوف به قرآن مجيد بوده است، نه هممی« تحدی»

توان و هماوردطلبی صورت گرفته است. در حالی که می« تحدی»کریم برای بيان معجزه بودن آن صریحاً 

اعجاز در قرآن  .است« تحدی»د که بسياری از معجزات سایر پيامبران که در قرآن ذکر شده بدون ادعا کر

وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَيرُ مُعْجِزِی  …»فرماید: همانند این آیه که می ،تنها به معنای لغوی خویش به کاررفته است

ای بيان نشده اما در معنای مصطلح آن آیه(، 2 :)توبه «توانيد خدا را عاجز کنيدبدانيد که شما نمی؛ … اللَّه

 .(9؛ ابراهيم: 49عمران: ؛ آل5انبياء: ) و امثال آن به کار رفته است« بينه»، «آیه»است و بلکه آیاتی با لفظ 



 . تشریع2-2

فراهيدی در  (.175 /8: 1412)راغب،  گرفته شده است به معنای آشکار ساختن راه «شَرَع»تشریع از ریشۀ 

شود. پس آن شارع است و آب در شرع: آب به آن وارد شده و جاری می»گوید: يح معنای آن چنين میتوض

 (.252 /1: 1410فراهيدی، ) ...« شده( استآن مشروع )جاری

( و شریعت نيز که از همين ریشه 11: 1419زحيلی، گذاری است )از نظر اصطالحی تشریع به معنی قانون

اگر این تشریع از سوی (. 450 /1: 1412)راغب، ى اطالق شده است یخدا ۀریقاست به طور استعاره به ط

و اگر از سوی بشر انجام گيرد تشریع وضعی نام خواهد داشت است خداوند متعال باشد تشریع آسمانی 

 (.19 :تا)ابراهيم، بی

 . اعجاز تشریعی2-3

 و قوانينی جاز تشریعی یعنی وضعِ احکامتوان نتيجه گرفت که اعاز برایند معانی لغوی و اصطالحی فوق می

ناتوانی مبتنی بر و یا با آن مقابله کنند. در واقع اعجاز تشریعی قرآن بياورند که دیگران نتوانند مانند آن را 

 13جامع برای زندگی خویش است که خداوند نيز در قرآن، در آیۀ  نظام حقوقی و قوانينی انسان از آوردن

این تشریع را به خود نسبت « ...کُم مِّنَ الدِّینِ مَا وَصى بِهِ نُوحاً وَ الَّذِى أَوْحَينَا إِلَيکشرَعَ لَ» :سورۀ شوری

 ،گرداند. یعنی تشریع قوانين اگرچه همواره بوده و خواهد بودداده و سابقۀ آن را به زمان حضرت نوح بازمی

ياتِ احکام و نوع بيانِ آن با توجه به ها، جزئترین آن مختص به خداوند است که به اقتضای موقعيتکامل

و در دین خاتم و به طور خاص، قرآن در حد و  ها متفاوت گردیده استحال مخاطبان، در برخی زمان

 اندازه اعجاز رخ نموده است.

که در برخی  اندیکی از انواع اعجاز معارفی قرآن دانسته را دانشمندان علوم قرآنی اعجاز تشریعی به عالوه،

گذاری یعنی بشر عادی قادر به انجام چنين قانون ،خوانده شده است« گذاریاعجاز قانون»ع با عنوان مناب

نيست، لذا بحث از اعجاز تشریعی قرآن به منظور اثبات وحيانی بودن آن از راه تشریع قوانين جامع و 

 مبحث اعجاز تشریعی قرآن(. /3: 1382)دشتی، متعادل در جامعه است 

 تشریعی اعجاز حثب ۀپيشين. 3

حالی که اعجاز قرآن به طور کليت، ریشه در تاریخ اسالم دارد و دانشمندان و مفسران مسلمان همچون  در

اند اما با این وجود بيان و ق( و بسياری دیگر به آن پرداخته47ق(، جرجانی )388ق(، خطابی )255جاحظ )

ۀ تاریخی طوالنی نيست و اولين اثرات آن را باید پردازی در وجه اعجاز تشریعی قرآن مسبوق به سابقنظریه



دليل چنين تأخير  (.47 :تابی)باقالنی، باقالنی مشاهده نمود القرآن  اعجازمعاصر ازجمله در  در دوران

عظيمی در پرداخت به وجه اعجاز تشریعی قرآن کریم، مستقل ندانستن آن به شکل وجهی قابل تعریف از 

د آنکه پيش از باقالنی، اشخاصی همچون قاضى عبدالجبار در مجلد شانزدهم زیرا با وجو ،اعجاز است

به بررسى اعجاز قرآن  دالئل االعجازو پس از آن جرجانى در  المغنى فى ابواب التوحيد و العدلکتاب 

 اند. ای ننمودهذلک هيچ یک به وجه اعجاز تشریعی قرآن اشارهمع(، 210: 1422)جرجانی، پردازد می

و رشيدرضا ( 14 - 13 /1: 1420بالغی، )ران معاصر این وجه از اعجاز قرآن، ابتدا از سوی بالغی در دو

 القرآن و اعجازه التشریعیو در نهایت در آثاری مانند  (171 /1: 1990رشيدرضا، )مورد اشاره قرار گرفت 

به صورت (، 6: 1385عرفت، م) اهلل معرفتاثر آیت التمهيدتا( و در بخشی از نوشتۀ ابراهيم اسماعيل )بی

نماید آن است که تاکنون علمای فریقين به صورت مستقل بدان پرداخته شد. آنچه در بررسی پيشينه مهم می

طور ه در حالی که اگر تمامی آیات قرآن و ب ،اندگسترده به این وجه از اعجاز در قالب آثار مستقل نپرداخته

ص، همچون تحریم شراب، تحریم ربا، جهاد و غيره مورد بررسی های خاآیات قرآن در زمينه ۀویژه مجموع

 یابد.قرار گيرند، کليت وجه اعجاز تشریعی قرآن نمود بسيار بيشتری می

 ربا اصطالحی و لغوی تعریف. 4

منظور،  )ابنگرفته شده و به معنای زیادشدن و رشد کردن است « ربو، یربو»در لغت، واژۀ ربا از مصدر 

)طریحی، )ربوان( است  «ربيان». همچنين هرگونه فضل و زیادی را ربا گفته و تثنيۀ آن (305 /14، 1414

اسم مقصور است و مثنای آن با واو  یعنی زیادی وبنابر قول مشهورتر ،ربا اندگفتهو نيز  (174 /1: 1375

ه است گفته شد« ربوی»اسم منسوب آن  شود وگفته می «ربيان»گاهی بنابر تخفيف  است و« ربوان»

 (. 34 /4 :1360 )مصطفوی،

در لغت، ربا به طور  ،گونه که ذکر گردیدزیرا همان ،معنای لغوی ربا موازی با اصطالح شرعی آن نيست

در حالی که در شرع، بر هر نوع زیادی در معامالت و مبادالت ربا گفته  ،شودقطع بر زیادی اطالق می

 تر از معنای شرعی آن است.ی لغوی ربا عامشود و حرام نيست. شاید بتوان گفت: معنانمی

س المال لکن خص فی الشرع بالزیادۀ علی أعلی ر ۀالربا الزیاد»به همين دليل، در مفردات راغب آمده است: 

« نامندربا در اصل زیادی بر اصل مال است ولی از نظر شرع زیادی خاصی را ربا می؛ وجه دون وجه

 (.360 /1: 1412)راغب، 



 بر مشتمل که ای معامله»معنای  به گاهی و« خاص زیادی»معنای  به گاهی ربا ۀفقه شيعه، واژ اصطالحِ در

)موسویان، به کاررفته است و به دو نوع ربای قرضی و معاملی تقسيم شده است « است خاص زیادی

1391-92 :231 :) 

؛ نجفی، 651 /1: 1401ی، )خمين« قرض قرارداد در زیاده هرنوع اشتراط»از:  است عبارت ؛قرضی ربای. 1

1981 :25/ 10.) 

« زیاده با همراه یا موزون مکيل اشيای از جنسهم شیء دو ۀمعامل»از:  است عبارت ؛معاملی ربای. 2

 (.4 /2تا: )یزدی، بی

اهل سنت نيز از همان آغاز اعتقاد به حرام بودن اقسام ربا وجود داشت. ابن رشد  ۀدر فقه مذاهب چهارگان

ها بر حرمت ربا فی زمان ۀاند که مسلمانان در همه و خطيب بر این مسئله ادعای اجماع کردهو ابن قدام

؛ 496 /4 :1416)ابن رشد، اند فقهای مذاهب نيز این اجماع را نقل کرده ۀاند و همالجمله اجماع کرده

 ،های مالکيهفرقه ۀ، همکشف االسرار ۀگفته نویسند به (.122 /4 :تا، بیه؛ ابن قدام213 /5 :تاشوکانى، بی

و تنها حنفيه، با وجود اعتقاد  معتقدندحنابله و شيعه اماميه به حرام و باطل بودن قراردادهای ربوی  ،شافعيه

  (1)(.259 /1: 1307)بخارى، دانند ربوی را باطل نمی ۀبه حرمت ربا، معامل

مانند  ،زیاد شدن به کار رفته است در قرآن این کلمه و مشتقات آن، گاه در معنای لغوی خود یعنی همان

 :)حج «... چون آب را فروفرستادیم زمين جنبيد و باال آمد؛ ... فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ …»: ۀآی

همانند  ،یعنی زیاده گرفتن بر اصل مال در بيع و قرض عنوان شده است ،؛ گاه در معنای اصطالحی آن(5

آنچه  … (2)؛...فِی أَمْوالِ النَّاسِ فاَل یرْبُوا عِنْدَ اللَّه وَ ما آتَيتُمْ مِنْ رِباً لِيرْبُوَا …»فرماید: که خداوند میاین آیه 

  (.39 :)روم «پردازید تا در اموال مردم فزونى یابد، نزد خدا فزونى نخواهد یافت...عنوان ربا مىه ب

رود همان غوی، اصطالحی و قرآنی که برای این واژه به کار میرسد قدر متيقن تمامی معانی لبه نظر می

گاه به نادرستی،  ،دهدمانند آنچه در طبيعت رخ می ،افتدزیادی و زیادشدن است که گاه به درستی اتفاق می

کند؛ که این فرع بر مال که انسان از سایرین ها دریافت میمانند آنچه انسان فرع بر مال خود از سایر انسان

کند در تمامی منابع و مباحث فریقين نيز حرام بوده و به طور کلی نظر اسالم مبتنی بر تحریم دریافت می

 تمامی انواع رباست.

 ربا حکم تحریم در تشریع اعجازآميز نکات. 5



با انحرافات ریشه دار اجتماعی، سبک و سياق مخصوص به خود را  قرآن مجيد در وضع احکام و مبارزه

فرد را که یکی از آثار آن تهذیب و تأمين  به توان اثرات این شيوۀ منحصروری که به وضوح میبه ط ،دارد

 مصلحت اجتماع است، در نوع بيانِ آیات مشاهده کرد. 

توان به عنوان نمونه و می هایی که برای اعجاز قرآن در قالب تشریعات برشمرده شده استز جمله ویژگیا

ید یکدیگر ؤرا بررسی نمود مواردی همچون نبود تناقض ميان آیات و بلکه مها و در قالب آیات ربا آن

بودن حتی با وجود فاصلۀ زمانی ميان نزول، سازگاری با عقل، هماهنگی با فطرت، توان اصالح علم روز، 

عرضه در شرایط جامعۀ عصر جاهليت که امکان چنان تحریمی ، نخواندهعرضۀ آن از زبان شخصی درس

دوانيدن ربا در زندگی مردم شدن در مدت کوتاه در مقایسه با عمق ریشهرسيد و نهادینهر نمینظممکن به

 عصر نزول است که هر یک به فراخور ظرفيت کالمی خویش، مورد بررسی قرار گرفته است.

 . نبودِ تناقض ميان آیات تحریم ربا5-1

وَ ما »سورۀ روم:  39 ۀه از ميان این آیات، آیهای مختلف و به صورت پراکنده قرار دارد کآیات ربا در سوره

اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ  آتَيتُمْ مِنْ رِباً لِيرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فاَل یرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيتُمْ مِنْ زَکاۀٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ

 مدنی هستند.  (3)و سایر آیات تحریم ربااست مکی « …الْمُضْعِفُون

در مکه، برخالف مدینه، دارای حکومت مستقل اسالمی نبودند و جامعۀ اسالمی به شکل رسمی  |پيامبر اکرم

اما با وجود تفاوت شرایط اجتماعی و اقتصادی در  (،1965 تا:بی )شریف احمدابراهيم،تشکيل نشده بود 

باوجود چنان حدی از  مکه و مدینه و نيز تفاوت ميزان آمادگی مردم برای پذیرش این تحریم شدید و

گستردگی بازه زمانی نزول، کمترین تناقضی ميان احکام صادره مشاهده نشده و بلکه هرکدام از آیات به 

گونه که خداوند متعال خود نيز به این عدم وجود نازل شدۀ پيش از خود است؛ همان ۀنوعی مکمل آی

فَال یتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ  أَ»فرماید: و می کندمیاختالف، البته به طور عام، تحدی 

اندیشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن آیا درباره قرآن نمى؛ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتاِلفاً کَثِيرا

 ست.این تحدی به طور خاص بر آیات تحریم نيز قابل انطباق ا .(82 :)نساء «یافتندمى

است که وجود تنها یکی از موارد فاصلۀ زمانی، تنوع گویش و ادبيات به  گفته در حالیتمام موارد پيش

وجود آمدن تناقض شده و برای وجود نقص در کاررفته، شرایط متفاوت اجتماعی، و سایر عوامل باعث به

بار دچار نون اساسی حداقل یکدر بسياری از کشورها قا ،احکام و قوانين بشری کافی است. به عنوان مثال

هر  (59، ش1375)منصوری، تغييرات بنيادی شده است. کشورهایی مانند چين، مالزی، اندونزی و بلژیک 

حکم تحریم ربا با عمق بيشتری  بهاما اگر  .اندترین قانون خود تجربه کردهبار تغيير را در اصلیکدام یک



لکه تمام جوانب آن و مصالح بین تحریم حق کسی نادیده گرفته نشد، تنها بر اثر ااز همان ابتدا نه ،نظر شود

به  نيز این رعایت حقوق افراد در هنگام تشریع حکم .گرفته شده است بشریت، در وضع این حکم در نظر

حدی بوده است که سودهای گرفته شده عطف به ماسبق نشده و پس از نزول حکم تمامی سودها بخشيده 

بقره نيز قابل برداشت است. همچنان که برخی مفسران  275 ۀدر آی« فَلَهُ مَا سَلَفَ  »بارت شد. این نکته از ع

و التشریع ینفذ و ینشئ آثاره بعد صدوره .. فأما الذی سلف فأمره »: ندقطب معتقد اهل سنت همچون سيد

و کسی که پيش از  …د دهتشریع آثار خود را پس از صدور تنفيذ و بسط می ؛إلى اللّه ال إلى أحکام القانون

 (. 330 /1: 1412قطب:  )سيد «آن بوده امر او با خداست و نه با احکام قانون

 . سازگاری با حکمت و عقل 5-2

او باید متقن، محکم و هدفمند  ۀاین اصل کلی پذیرفته شده است که خداوند حکيم است و هر کار حکيمان

عقل بوده و علت دارد. بسياری از بزرگان شيعه و اهل  باشد. در نتيجه احکام صادر شده، از روی حکمت و

اند. از جمله عالمه طباطبایی معتقد است در های عقالنی این تحریم تأکيد نمودهسنت نيز بر برخی جنبه

کامالً بر بينش عقالیی انسان حکم تحریم ربا، دالیل عقلی و فلسفی متقنی در بطن آیات موجود است که 

قطب، از علمای اهل سنت، نيز بر آن است که یکی از دالیل  سيد (.633 /2: 1374ی، )طباطبایمنطبق است 

 (.330 /1: 1412قطب،  )سيدتحریم ربا پيشگيری از هزیمت و نابودی اقتصاد است 

فَبِظُلْمٍ مِنَ » ۀدر آیۀ شریف ،توان مفاهيم عقلی را دریافت نمود. به عنوان مثالهمچنين از فحوای آیات ربا می

بَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ ذِینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيهِمْ طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کَثِيراً وَ أَخْذِهِمُ الرِّالَّ

 کندمیرزنش یهود را به خاطر نقض قوانين خود و رباخواری س(، 160 :)نساء ...« أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِل

)سفر  داند، به این دليل که قوانين دین یهود، ایشان را از این کار نهی کرده بودو مستحق مجازات می

 34 :انجيل لوقا, باب ششم ؛6-1 :5؛ سفر نجميا, باب 15تا  7 :سفر توریه مثنی, فصل پانزدهم؛ 22خروج، 

 ۀبا از جمله دالیل عقلی است که از متن آی. در نتيجه نقض قوانين برتر الهی و نيز ظلم بودن ر(132تا 

 داندبودن آن مستحق تحریم می. همچنان که شهيد مطهری نيز ربا را به خاطر ظلماستمذکور قابل دریافت 

 .(336 /4: 1382مطهری، )

اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِی  یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَۀً وَ اتَّقُوا» ۀدر آیۀ شریف

، ربا خوردن مال به زیادی ناحق خوانده شده و آن را به آتش سوزاننده (130 :عمران)آل «...أُعِدَّتْ لِلْکافِرِینَ

 کند که عقل سالم انسان، از آتش دوری خواهد نمود. تشبيه می



 ،«...نَ یأْکُلُونَ الرِّبا ال یقُومُونَ إِالَّ کَما یقُومُ الَّذِی یتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ الْمَسِّالَّذِی …» ۀهمچنين در آیۀ شریف

اسالم دین همکاری  چونکند. از نظر زحيلی انسان رباخوار را به کسی که شيطان او را لمس کرده تشبيه می

به همين لحاظ حرام  ،همکاری است ربا مخالف )عقلی و شرعی( این مالطفت و است،و لطف و تعاون 

 (.160 /1: 1422)زحيلی، شده است 

مراد این است که رفتار رباخوار در »فرماید: خصوص معنای مس شيطان چنين می نيز در &عالمه طباطبایی

)طباطبایی،  «دهدماند که خوب را از بد تميز نمىاى مىمورد امر معاش و زندگى به رفتار جن زده و دیوانه

1374 :2/ 669 .) 

سخن عالمه گویای آن است که عدم توان تشخيص خوب از بد، نوعی نقص عقلی است که رباخوار به 

نماید. جای خود بسيار منطقی می دارد، دچار آن شده است و تعبير فوق دردليل ظلمی که به سایرین روا می

ربا به منزلۀ جنگ با پروردگار متعال د، خداوننصایح عقالنی توضيح تکميلی آنکه در آیۀ مذکور پس از ابراز 

 ...؛ ... لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ »...فرماید: می ای دیگرطور که در آیههمان ،روداعالم شده و واژۀ اقامه به کارمی

تفاده لذا شاید بتوان با توجه به ارتباط پنهانی که در اس(. 25 :)حدید «تا جامعه، بر مبناى عدل استوار شود...

گونه گفت که یکی از دالیل تحریم ربا برپایی قسط و عدل در در این آیات وجود دارد، این« اقامه»از کلمۀ 

جامعه است. دليل مدعای فوق آن است که در خرید و فروش معمولى هر دو طرف به طور یکسان در 

با  ،عالوهه بيند. بان نمیگاه زیمعرض سود و زیان هستند، در حالى که در معامالت ربوى رباخوار هيچ

گيرد. در نتيجه هر یک از این موارد خود حاکی از ها در مسيرهاى ناسالم قرار میشيوع رباخوارى سرمایه

ترین دور شدن جامعه از عدالت است. به همين لحاظ باید گفت دالیل و فلسفه عقلی تحریم ربا از متقن

 علل تشریع این حکم در قرآن است.

 ی با فطرت بشر. سازگار5-3

شود؛ خاص که تنها به واژۀ فطرت به سه اصطالح عام که شامل هرگونه گرایش اصيل انسانی یا حيوانی می

 گرددگرایی انسان است تقسيم میگردد و اخص که مختص خداگرایی و دینهای انسانی اطالق میگرایش

 . (185: 1368)مصباح، 

شدن فطرت بشر که پایه و اساس گيرد، به دليل سالم آفریده حکم ربا اگر از جنبۀ فطری مورد بحث قرار

نياز از آن کند شخص، چيزی را که بیدهد، حکم میها در کنار یکدیگر را تشکيل میزندگی اجتماعی انسان

است به همنوع خود که به آن نيازمند است بدهد تا در سایۀ این بخشش حس نوع دوستی فطری بشریت 

خشش و همکاری در جامعه رواج یابد. اما شخص رباخوار درست برخالف فطرت خود ارضا شده و روحِ ب



قرآن کریم به دليل وجود اختالف  .گيرددهد با سود آن و دوبرابر پس میعمل کرده و آنچه را به دیگری می

تنها  زیرا در این عمل نه ،فاحش ميان رباخواری و سالمت فطرت انسان، شدیداً از این عمل نهی کرده است

کار مفيدی در قبال این زیاده گرفتن انجام نشده است، بلکه درنهایت منجر به شکاف طبقاتی عميقی در 

جامعه خواهد شد و رباخوار هرروز از مال دیگران ثروتمندتر شده و اموال افراد بدهکار رو به کاهش و 

که این نتيجه برخالف  دهدمییش آن، رباخواری کينه را در ميان بشریت افزا گذارد. افزون برنقصان می

 فطرت نوع دوست بشر است.

 . اصالح علم روز 5-4

های مختلف اعتقادی، اخالقی و علمی است. یکی از این قرآن کریم مشتمل بر معارف گوناگون در حوزه

 استموضوع اقتصاد اسالمی ، مباحث علم و دین افزوده شده ۀهای اخير به حوزها که در سالحوزه

های انشایی ها و آموزههای اقتصادی قرآن از سنخ گزارهها و نظامبخشی از آموزه (.12: 1390ری، )کوهسا

های اقتصادی اثباتی قرآن و تبيين هاست و گزارهها و هنجارها و ارزشها و نبایداست که حاوی باید

خداوند متعال در بيش از  .(11 :)همانگيرد های انشایی قرار میساختارهای اقتصادی در این بخش از آموزه

مطففين و مجموعه آیات ربا بخشی از  ۀسال قبل، در ذیل بسياری از آیات از جمله آیات ابتدایی سور 1400

های حقيقی اقتصاد نماید و در حقيقت گزارهضرر اجتماع معرفی می ۀرسوم غلط اقتصادی بشر را مای

 را بيان کرده است.  فروشی و غيرهاسالمی، یعنی زندگی عاری از ربا، کم

باشد که در برخی از آن سو در عصر حاضر، علم اقتصاد از علوم روز و از مباحث مهم روزمره بشر می

ها پيش از این ضرر وجود ای است که خداوند متعال قرنموارد شامل ساختارها و هنجارهای غلط اقتصادی

است  های غلطیتوان گفت ربا یکی از این گزینهآن را برای اقتصاد بشر تبيين نموده است. به طور قطع می

غربی رواج  ه ویژهها در جوامع غيرمسلمان و بکه با وجود اخطار قاطع خداوند و بيان مضرات آن تا قرن

 داشته و دارد.

 Joseph Eugene) اگرچه امروزه برخی دانشمندان علم اقتصاد جهان از جمله جوزف استيگليتز

stiglitz)دیوید کورتن ، (David Korten) و مایک ملونی (M.Maloney) اند بر این امر صحه گذاشته

های ها و رکودهای مالی جهان در سالکه وجود بهره یا همان ربا در اقتصاد جهانی، عامل بسياری از بحران

در بوده است اما باید توجه داشت که لزوم استفاده از بهره  2008عامل اصلی بحران در سال  به ویژهاخير 

 وليد باز و وریهکاهشی و بهر نهایی مطلوبيتادبيات اقتصادی غرب به دالیلی همچون ارجحيت زمانی، 



 Macmillan and Co ,Bawerk (1889) The)ی به اثبات رسيده است اسرمایه کاالهای در

Positive Theory of Capital. London). 

بر مبنای زیاده گرفتن بر اصل و فارغ از هر قيدی،  داری غربی که معامالت در آن صرفاًدر نظام سرمایه

معنای ربا و بهره در یک راستا هستند و از نظر ماهوی تفاوت (، 23-20: 1410)صدر، گيرد انجام می

افراد  ،اخالقی ۀحالی است که در همان ابتدای نزول قرآن، ولو به صورت بيان توصي چندانی ندارند. این در

شود. مضراتی که علم اقتصاد ار بازداشته شده و به مرور تمام مضرات اصلی آن بيان میاین ک ۀجامعه از ادام

همچنان  (4)،امروز دنيا، حتی با وجود اثبات آن برای خود ایشان و اذعان برخی از دانشمندان غربی

 گردد.اقتصادی قلمداد می ۀرونق چرخ ۀترین گزیناصلی

نهادن حکمی اعجاز قرآن در بنيان ،یابدش از هرچيزی اهميت میآنچه در پایان این مبحث بي ،حال هر به

که ، رغم اذعان و اعتراف برخی دانشمندان مطرح غربی به مضرات آناقتصادی است که امروزه علی -شرعی

در قرآن نيز به آن اشاره شده است، همچنان جای خالی بيان این حکم در علم اقتصاد جهان احساس شده و 

قرن که از بيان و نزول  چهاردهای به ميزان ری و اصالح دارد؛ و قطعا قرآن کریم با وجود فاصلهنياز به بازنگ

ها بهای سنگين فهم آن را بپردازند، قادر بوده و البته هست که تکمله و گذرد، پيش از آنکه انسانآن می

از اقتصادی قرآن کریم است های علم اقتصاد جهان باشد و قاعدتاً این از وجوه اعجاصالحگر حقيقی کاستی

 تواند علم روز را با مطالب پيش از این نازل شده اصالح نماید. که می

 آن از زبان شخصی امیۀ . عرض5-5

الَّذِینَ یتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی »نماید: نخوانده معرفی میخداوند متعال رسول گرامی خویش را فردی درس

 ،بغوی ؛381 /15: 1420فخر رازی، )از نظر علمای اهل سنت از جمله فخررازی  .(157 :)اعراف« ...الْأُمِّی

واژۀ امی در این آیه به معنای کسی است که نخواند و  ،…و ( 75 /5: 1415 ،آلوسی ؛238 /2: 1420

ها در ميان مردم به عنوان فردی عادی زندگی نمود و نه برای خود سال |ننوشت. اینکه پيامبر گرامی اسالم

آورد و در چهل سالگی کتابی را به مردم ضيلت و تفاوتی با مردم قائل بود و نه سخنی از علم به ميان میف

تواند دليل روشنی که ادبا و دانشمندان قوم ایشان از دریافت و فهم آن عاجز ماندند، می کردخویش عرضه 

 بودن آورندۀ آن باشد. بر اعجاز از نظر امی

 «وَ ما کُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ ال تَخُطُّهُ بِيمِينِکَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُون»ه: ذیل آی &عالمه طباطبایی

دارد که این آیه حجت بر و بيان می کندمیاشاره  |به اعجاز قرآن از جهت امی بودن پيامبر (48)عنکبوت: 

 (. 139 /16: 1374)طباطبایی، حقانيت قرآن است 



یکی از دالیل معجزه بودن  |سنت همچون زحيلی نيز معتقدند که امی بودن پيامبر اکرمدانشمندان اهلبرخی 

از نظر تحریم ربا بررسی گردد باید گفت رسول  مطلب حال اگر (.130 /11تا: )زحيلی، بیقرآن کریم است 

ها و از تحریم، حکمتدر قياس صغرا، خبر از تحریم حکمی داده که در اعصار مختلف پس  |گرامی اسالم

نخوانده بودن در مدتی کوتاه و با توجه به ثمرات آن نمود پيدا کرده است. ضمن آنکه ایشان با وجود درس

های بشر در ترین حيلهعمق رباخواری، حکمی را بنيان گذاشت که حتی امروز نيز پاسخگوی پيچيده

عنوان کرد که شخصی امی، قوانينی را در اجتماع  گونهتوان اینمی ،معامالت و اقتصاد است. به عبارت دیگر

ها تحصيل و فراگيری آورد که امروزه عقالی علم اقتصاد جهان پس از سالمیکند و به اجرا دربشر پياده می

 اند.سازی و اجرای آن در جوامع خود پی بردهعلم، به لزوم پياده

 . عدم امکان بيان حکم در شرایط عصر جاهليت5-6

 زمان، افکار آن. در است شده اطالق « جاهليت» اسالم از پيش عرب ۀدور حدیث، به و قرآن حاصطال در

، عادل حداد؛ 281 /5: 1380جوادی، ) داشت رواج مردم بين در آميزشرک اعتقادات و کفرآميز جامعه اکثر

 مالمت با همراه ردمو چهار هر در که رفته کار به قرآن در بار جاهليت چهار ۀواژ(. 511 - 510 /9: 1379

 آیات در نيز جاهليت مشتقات البته (.26 :فتح ؛33 :احزاب ؛50 :مائده ؛154 :عمران آل) است نکوهش و

در این  (.234 - 233: 1387، )عبدالباقیدارد باز می جهل نوعی از را انسان همها آن در که است قرآن آمده

این طبيعی به نظر  ها بود وت که ربا یکی از آندوره از تاریخ عربستان، رسوم غلط بسياری رواج داش

های بسياری در مقابل آن مخالفت ،رسد که هنگام تحریم یک عادت که با زندگی مردم گره خورده استمی

 ،های اقتصادی کنار گذاشتفعاليت ۀتوان ربا را از دایرمردم معتقد بودند نمی ،اعالم شود. به عنوان مثال

شود. در مکه ثروتمندان قریش برای ازدیاد ه میتای است که در اختيار تاجر گذاشچون ربا اجرت سرمایه

کردند و تجاری از ربا استفاده می ۀمين سرمایأمایحتاج زندگی و تجار برای ت ۀثروت، مردم عادی برای تهي

)بخش نند خواستند با آن مقابله کهنگامی که اسالم آن را تحریم کرد، همه غافلگير شدند و به نحوی می

معامالت ربوى بسياری در مکه که در آن روزگار مرکز و مسير  (.81-78: 1381فرهنگی حوزه علميه قم، 

تجارت اعراب بود، رواج داشت. قبل از ظهور اسالم، اشخاصى چون عباس ابن عبدالمطلب، عثمان بن 

 داشتند. از آنجا که معموالًهاى ربوى آلوده بودند و در این کار شهرت عفان و خالد بن وليد به فعاليت

در بسيارى از مواقع زنان و فرزندانشان به  ،بودند هاى ربوى افراد فقير و تهيدستکنندگان وامدریافت

دهنده گيرنده از پرداخت دین، گروگان به مالکيت وامشد و در صورت ناتوانى وامگروگان گرفته مى

زده ربا شگفت مردم به هنگام تحریم ،آیدم قرآن نيز برمیکه از کالهمچنان (.4 :1376)موسایى، آمد درمى

زیرا به قدری به ربا آلوده شده بودند که قدرت تشخيص بين این مسئله و  ،«إِنَّمَا الْبَيعُ مِثْلُ الرِّبَا» :گفتندمی



نه که گوکردند. و آنپاافتاده تلقی میبيع را نداشتند و آن را همچون معامالت عادی خویش، امری پيش

 /2: 1415)آلوسی، ای نازل شده است این آیه در رد چنين تسویه ،آلوسی از مفسران اهل سنت معتقد است

نيز معتقد است که ربایی که در قرآن حرام شده است از نظر مردمان  ،قرطبی، دیگر مفسر اهل سنت (.49

و این به معنای آن است که بيع و  (356 /3: 1364)قرطبی، ربا و زیاده گرفتن نبوده است  زمان نزول اصالً

 ربا در نزد ایشان حقيقتاً یکسان بوده است. 

ها نيز همين کار زشت و های اجتماعی آنبسياری از بدبختی ۀمحيط مکه محيط رباخواران بود و سرچشم

و  با وجود چنين فساد اجتماعی عميقی خداوند متعال در تحریم حکم ربا به شکلی منظماما  .ظالمانه بود

فرصت کافی برای ترک این عمل قبيح، گام به گام روح انسان را از این عمل شيطانی  ۀمتوازن و با مالحظ

 : قرآن برای ریشه کن ساختن رباخواری حکم تحریم را در چند مرحله بيان کرده استسازد. دور می

وَ ما آتَيتُمْ »فرماید: آنجا که می ؛پند اخالقی قناعت شده کنخست درباره ربا به ی روم ۀسور 39 ۀدر آی .1

« أُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَفَمِنْ رِباً لِيرْبُوَا فِی أَمْوالِ النَّاسِ فاَل یرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيتُمْ مِنْ زَکاۀٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ 

یابد، بين است که ثروت رباخواران از راه سود گرفتن افزایش میکند که تنها از دیدگاه افراد کوتهاعالم می

ها را و انفاق در راه خداست که ثروت زکات بلکه ،شودها افزوده نمیاما در پيشگاه خدا چيزی بر آن

 .دهدافزایش می

لَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ و َأَعْتَدْنَا لِلْکَفِرِینَ مِنهُمْ اقَدْ نهُوا عَنْهُ وَ أَکلِهِمْ أَمْوَ َوَأَخْذِهِمُ الرِّبَوا و: »161 ۀآی نساء ۀسور در .2

و  کندمیها اشاره ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود به عادت زشت ربا خواری آن ،«عَذَاباً أَلِيماً 

ا اینکه از خوردند بها این بود که ربا مییکی دیگر از عادات بد آن ؛و اخذهم الربا و قد نهوا عنه»فرماید: می

 .(88 /3: 1374)مکارم شيرازی،  «آن نهی شده بودند

یی ضربۀ نهاهرگونه رباخواری به شدت ممنوع اعالم شده و  279تا  275آیات  هسوره بقر باالخره در و .3

اعالن جنگ با خود  ۀآورد و رباخواری را به مثابرا بر پيکر این سنت مخرب اقتصادی و اجتماعی فرود می

 کند.اش معرفی میو رسول گرامی

توان گفت یکی از وجوه اعجاز قرآن در آیات ربا آن است که با وجود عمق شده می با توجه به مطالب ذکر

ای جالب و با به دم امکان بيان این تحریم، خداوند متعال با شيوهزیاد ربا در زندگی مردم آن دوره و ع

کن های مختلف به مرور این کسب پليد را از جامعۀ اسالمی ریشههای مختلف و در زمانکارگرفتن لحن

 فرماید.می

 . نهادینه شدن در مدت کوتاه5-7
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پرستی و جهل در ها خرافهل قرندار بودن بسياری از عادات جاهلی که حاصدر مقایسه با عميق و ریشه

سال تمام این رسوم را که مخالف هدایت بشر بود باطل اعالم کرد  23العرب بود، قرآن کریم تنها طی جزیرۀ

 و انسان را به سوی هدایت فراخواند.

 برهنه و زدن کف و دختران سوت کردن گور به زنده مانند بسياری زشتهای سنت جاهليت ۀدور در

 اعراب خرافات، ميان و ریزیو خون جنگ و تجاوز فحشا؛ و خواریشراب خدا؛ ۀخان فطوا در شدن

 (.74تا: )قاسمی، بیداشت  رواج

و روزى که از دختران ؛ وَ إِذَا الْمَوْؤُدَۀُ سُئِلَتْ بِأَی ذَنْبٍ قُتِلَت»سورۀ تکویر:  9 و 8در آیات  ،به عنوان مثال

، رسم زنده به گور کردن دختران که البته رسم «ين گناه کشته شدندزنده به گور شده سؤال شود که به کدام

رواج  «کنده» و «وائل بن بکر»، «هذیل» ،«قيسبنی» ،«اسدبنی» ،«تميمبنی» در قبایل شایعی نبود و بيشتر

 شود کهگيرد و اعالم میمورد اشاره و اعتراض خداوند متعال قرار می ،(775 /16: 1380)طبرسی،  داشت

نبوده و همچون سایر  اوند در قيامت دادخواه آن دختران خواهد بود. رباخواری نيز از این قاعده مستثنخدا

تر به این بحث اشاره گردید که ربا عادات ناپسند آن دوران، مورد غضب و تحریم الهی قرار گرفت. پيش

رسيد که شاید به نظر می یکی از رسوم غلط جامعه جاهلی و البته از نوع شایع آن بود؛ و در نگاه اول

 ،گره خورده است، کاری ناممکن باشد آنکن کردن چنين امر مهمی که با امور روزانه جامعه و اقتصاد ریشه

اما با این وجود از اولين آیۀ صریح دربارۀ ربا در سورۀ روم که هشت سال قبل از هجرت بر پيامبر وحی 

نابر قول مفسران، آخرین آیات نازل شده درباره ربا بر پيامبر شد تا آخرین آیۀ نازل شده در سورۀ بقره که ب

تنها هجده سال زمان صرفِ  (75 /3 :1412؛ طبری، 369 /2 تا:؛ طوسی، بی394 /2)همان: بوده است  |اکرم

ها با گوشت و خون مردم عجين شده بود. البته در کنار آیات قرآن، تأکيد کن کردن حکمی شد که قرنریشه

داد. به عنوان به عنوان تبيين کنندۀ قرآن نيز وجود داشت که قبح مسئله را بيش از پيش نشان می |رمپيامبر اک

 نقل شده است که فرمودند:  |در تبيين معنای حقيقی این تحریم از قول رسول گرامی اسالم ،مثال

هُ فَإِنْ کَسَبَ مِنْهُ مَالًا لَمْ یقْبَلِ اللَّهُ شَيئاً مِنْ عَمَلِهِ و َلَمْ یزَلْ فِی مَنْ أَکَلَ الرِّبَا مَلَأَ اللَّهُ بَطْنَهُ نَاراً بِقَدْرِ مَا أَکَلَ مِنْ

؛ کسی که ربا بخورد خداوند شکمش را به مقدار آنچه خورده از لَعْنَۀِ اللَّهِ و َالْمَلَائِکَۀِ مَا دَامَ عِنْدَهُ مِنْهُ قِيرَاط  

پذیرد و هميشه مورد لعن خدا و دست آورد عملش را نمی پس اگر از ربا مالی را به .کندآتش پر می

 (. 332 /13تا، ینوری، ب محدث) است مادامی که قيراتی از مال ربوی نزدش باشد مالئکه

  :بقره 278 ۀبعد از نزول آی |در روایت دیگری آمده است که پيامبر
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واْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِی مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِينَ *فَإِن لَّمْ تَفْعَلُ

ای کسانی که ایمان ؛ (279-278)بقره:  إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ الَتَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَوَرَسُولِهِ وَ

اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزید، و آنچه از )مطالبات( ربا باقی مانده، رها کنيد، اگر ایمان دارید! آورده

های شما، از ش، با شما پيکار خواهند کرد! و اگر توبه کنيد، سرمایهکنيد، بدانيد خدا و رسولاگر )چنين( نمی

 .شودکنيد، و نه بر شما ستم وارد مینه ستم می ،آن شماست اصل سرمایه، بدون سود

همگی باید فراموش  ،اندیکدیگر داشته فرمود: آگاه باشيد تمام مطالبات ربوی که در زمان جاهليت مردم از

سپارم مطالبات عباس بن عبدالمطلب ت ربوی که من آن را به دست فراموشی میشود و نخستين مطالبا

به هنگامی که مطالبات  |شود که پيامبراز این جمله به خوبی استفاده می (.674 /2: 1372)طبرسی، است 

دی ها افراد ثروتمناز بستگان خود شروع کرد و اگر در ميان آن ،کندربوی زمان جاهليت را از ریشه برمی

ها را پيامبر نخست مطالبات آن ،دیگر ثروتمندان آلوده بودند مانندمانند عباس بودند که در زمان جاهليت 

 (.369 /2: 1374)مکارم شيرازی،  الغا کرد

بعد از نزول این آیات به فرماندار مکه دستور داد که اگر  |همچنين در روایات آمده است که پيامبر اسالم

ها بجنگد و این روایت مورد تأیيد با آن ،واران معروف بودند دست از کار خود بر ندارندمغيره که از رباخآل

 (.539 /1: 1418؛ ثعالبی، 366 /1: 1404؛ سيوطی، 674 /2: 1372)طبرسی،  استاکثر علمای فریقين 

جاهلی اگرچه در ابتدای نزول برداشتن رسمی  ،آیدگونه که از مباحث و روایات تاریخی نيز برمیهمان

سال، کار به سرانجامی رسيد که هيچ یک  هجدهتنها در پایان  ،کردهمچون ربا زمانی طوالنی را طلب می

را  |قادر به رباخواری عيان در جامعه نبودند و در صورت انجام آن باید بهای سنگين جنگ با رسول خدا

 پرداختند.می

 نتیجه. 6

ای که بشر از آوردن معيت تشریع احکام قرآن به گونهتوان گفت جااعجاز تشریعی که در تعریف آن می

باشد که امروزه بيش از پيش نيازمند مانند آن برای زندگی خود ناتوان است، یکی از وجوه اعجاز قرآن می

زیرا این وجه مسبوق به سابقۀ طوالنی نبوده و باید در تاریخ معاصر به دنبال آن  ،نظران استتوجه صاحب

الی آثار دانشمندان اهل سنت اشخاصی چون بالغی، رشيدرضا، ابراهيم اسماعيل در البه ،ثالبود. به عنوان م

اهلل معرفت به طور مستقل وجه اند و در نزد علمای شيعه آیتوجود دارند که به این وجه از اعجاز پرداخته

 اعجاز تشریعی را بيان کرده است.



این  ،دار اجتماعی سبک مخصوص به خود را داردافات ریشهبا توجه به اینکه قرآن کریم در مبارزه با انحر

زیرا آیات ربا در  ،مسئله در حکم تحریم ربا و تطابق آن با ابعاد اعجاز در تشریعيات نيز قابل مشاهده است

ترین تناقضی ميان آیات وجود ندارد و نيز اما کوچک ،نازل شد |های مختلفی بر پيامبر اکرمها و زمانمکان

منطبق بر اصول عقلی و فطری بشر است و قابليت اصالح و تکميل علم اقتصاد امروز را داراست.  کامالً

دار در آن تبيين گشته و عدم همچنين با توجه به امی بودن آورندۀ آن، زمان کوتاهی که این حکم ریشه

ین حکم را نتيجه توان معجزه بودن تشریع اسطح درک مردم عصر جاهليت، می برایامکان بيان این تحریم 

. پس از بررسی و تطبيق، اعجاز تشریعی در ستگرفت که همان اثبات وجه اعجاز تشریعی در تحریم ربا

العاده ها در تشریع یک حکم امری خارقجمع تمامی این ویژگی چون ،گردداین آیات چنين تعریف می

 .استجاز تشریعی حکم ربا دارای اع ،است و در تحریم ربا تمامی این خصوصيات جمع شده



  هانوشتيپ

  

اگرچه برخى از علماى اهل سنت معتقدند که بهره متداول در زمان فعلى ربایی نيست که قرآن آن را  (.1)

تحریم کرده است. چون بهره، مصداق رباى جاهلى نيست و با آن تفاوت اساسى دارد. بنابراین، تمام 

 (.9-8 :تا، از نظر شرعى مشکل ندارد )جواهرى، بیبه وسيله آنعمليات بانکى و دریافت و پرداخت

 یعنیدارای معنای لغوی خود  «لِيَرْبُوَا» گونه که از معنا مشخص است دو فعل البته در این آیه همان(. 2)

 شدن است. همان زیاد

ی هستند که همگسورۀ نساء  161-160عمران؛ نساء سوره آل 130سوره بقره؛  278-275آیات مذکور: (. 3)

 در سور مدنی قرار دارند.

هایی مانند بانک جهانی به سيستم ربوی اقتصاد استيگليتز به دليل بودن در متن سازمان ،به عنوان مثال(. 4)

کشاند. ها را به چالش میحال حاضر جهان انتقادات جدی وارد نموده و در آثار خود عملکرد این سازمان

بودن نرخ آن است که عمالً  بهره و باال مسئلۀکند، ده و انتقاد میهایی که وی به آن اشاره کریکی از ضعف

ی نابودی به ورطه 1997خصوص پس از بحران جهانی اقتصاد در سال ه ب را اقتصاد بسياری از کشورها

های بهره حتی در بهترین شرایط، ایجاد (؛ وی همچنين معتقد است نرخ159: 1382کشانده است )استيگليتز،

های شغلی به های اعطایی حتی فرصتعمالً غيرممکن کرده و در نتيجه مشاهده شد که سود واماشتغال را 

چرا که اتباع این کشورها باید کار کنند تا بدهی کشور خود به صندوق را که  ،وجود آمده را نيز از ميان برد

 (. 39 :مدام در حال افزایش است، بپردازند )همان
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Abstract 

Legislative miracle is one of the forms and manifestations of the miracles of the Quran. It 
has important aspects which have often been ignored. The prohibition of usury (better 
known as riba) is an instance of the legislations of the Holy Quran. Now in view of the 
legislative miracle of the Quran and prohibition of the usury, the question that arises is: What 
are the delicacies and wisdom associated with the said prohibition and how does it reveal 
the miracle of the Quran in respect of legislation?  

The present study seeks to explain that the legislative miracle of the Quran in respect of the 
prohibition of usury can be brought up and discussed as an independent topic. The miracle 
can be proved also, if the views and opinions of the scholars of the two branches of faith 
(Shia and Sunni) are studied comparatively. Hence, the legislative miracle of the Quran has 
been discussed with an analytical – descriptive approach.  It is gathered from the research 
findings that the prohibition of usury is rationally acceptable and it is also consistent with 
man’s innate nature and that it can be modified in accordance with today’s science which 
as per the verse 157 of chapter 7 of the Quran (Those who follow the messenger, the 
unlettered Prophet…) was institutionalized in a short time on the tongue of an unschooled 
person. 
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