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در آموزه های قرآنی در فرهنگ سیاسی قرآن و اصالحات سیاسی آن،  واژه ای 
به نام قدرت وجود ندارد بلکه واژگانی چون والیت، قوت، ملک، عزت و مانند آن 
اس��ت که به کار گرفته شده اس��ت؛ زیرا قدرت به معنای توانایی انجام و یا ترک 
اختیاری عمل، نمی تواند بازتاب فلسفه و هدف از رهبری جامعه در ابعاد اجتماعی، 

سیاسی، فرهنگی و مانند آن باشد.
واژه ملک به معنای پادش��اهی، حکومت و حاکمیت به کار رفته اس��ت؛ زیرا 
حاکم، اختیاردار جامعه و همانند مالک آن است؛ اما این عبارت بار معنایی مثبتی 
را که خداوند از فسلفه آفرینش و رهبری جامعه ایمانی خواسته، بر نمی تاباند، از 
این رو در فرهنگ سیاس��ی اس��الم اصطالح »والیت« جایگزین ملک و پادشاهی 

و مانند آن شده است.
در اصطالح قرآنی همچنین به جای قدرت از واژه قوت استفاده شده تا بیانگر 
توانمندی نظام سیاس��ی باش��د. از نظر قرآن، قوت، الزم و ضرورت سیاسی است 
و دولت اس��المی باید تمام فکر و ذکرش کس��ب قوت باشد نه قدرت؛ زیرا تفاوت 
قوت و قدرت در این اس��ت که قوت همان نیرو و توان اس��ت و قدرت، توانایی. به 
این معنا که انسان تا توان و نیرو نداشته باشد نمی تواند توانایی در انجام و ترک 
چیزی داشته باشد. گاه می شود که انسانی نمی تواند ترک عملی را داشته باشد، 
زی��را ت��وان و نیروی آن را ندارد، اما گاه دیگر با آنکه ت��وان و نیرو دارد، با اراده و 

اختیار خود، به ترک عملی اقدام می کند.
تاکید قرآن بر بازدارندگی

خداوند در آیه 60 س��وره انفال می فرماید: واعدوا لهم ما اس��تطعتم من 
ق��وه و من رباط الخیل ترهبون به ع��دو اهلل و عدوکم و آخرین من دونهم ال 
تعلمونهم اهلل یعلمهم و ما تنفقوا من ش��یء فی س��بیل اهلل یوف الیکم و انتم 
ال تظلمون؛ و هر چه در توان دارید از نیرو و اس��بهای آماده بس��یج کنید، تا 
با این ]تدارکات[، دش��من خدا و دشمن خودتان و ]دشمنان[ دیگری را جز 
ایشان - که شما نمی شناسیدشان و خدا آنان را می شناسد - بترسانید و هر 
چیزی در راه خدا خرج کنید پاداشش به خود شما بازگردانیده می شود و بر 

شما ستم نخواهد رفت.
پس دولت و نظام اسالمی باید دنبال قوت باشد، تا توانایی اعمال قدرت 
به شکل انجام یا ترک عملی را داشته باشد و الزم نیست که حتما آن توان به 
شکل عملی به کار گرفته شود، بلکه وجود توان عالی در نظام اسالمی، خود به 
تنهایی نیروی بازدارنده است که در قرآن از آن به »ارهاب« تعبیر شده است. 
ارهاب به معنای به رهبت افکندن و ترساندن است که بی اعمال قدرت و تنها 
بر اس��اس توان موجود به دست می آید. وقتی به چهره شیر نر نگاه می شود، 
ابهت سیمای او ترس و رعبی در بیننده می افکند که نیازی به اعمال غرش 
هم نیست. نظام اسالمی باید این گونه توان و قوت افزایی داشته باشد بی آنکه 
اعم��ال قدرتی کند تا اهداف و مقاصد خ��ود را برآورده کرده و ترس و رعب 

مفهوم ربا
ربا در لغت به معنای افزون شدن، نشو و نما کردن و زیاد شدن است )لغت نامه 
دهخدا ج 125، قاموس المحیط، ج 4، ص 332( و در اصطالح به معنای: خرید 
و فروشی است که کاال با عوض آن همجنس بوده و یکی افزون بر دیگری است 
از این رو در تحقق ربا س��ه ش��رط الزم اس��ت: 1- عوض و معوض ثمن و مثمن 
متجانس بوده که مالک همجنس بودنم آنها عرف اس��ت مثل انگور و کش��مش 
2- عوض و معوض، ثمن و مثمن افزون بر دیگری است 3- جنس مورد معامله از 
گونه اجناسی باشد که به وزن و پیمانه  فروش می رسد لذا در اجناسی که عددی به 
فروش می رسند ربا نیست همچون فرش و یا تخم مرغ در شهری که آن را به عدد 
می فروشند )دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی ج 1 بهاءالدین خرمشاهی ص 1094(

در آیات سوره های: حج/ 5 مومنون/ 50 حاقه/ 10 رعد/17 نحل/92 و اسراء/2 
، رابیا و... آمده که همه به معنای زیادی و افزایش اس��ت البته  کلمات ربوه، رابیْهً
در مفهوم سرزمین مرتفع، زیادی ثروت و بزرگی و... بکار رفته است اما آنچه قرار 
است در این مجال به آن پرداخته شود ربا به معنای معامله ربوی است. که در آن 

زیادت سرمایه مورد نظر است و در ادیان الهی حرام می باشد.
در قانون مجازات اس��المی در م��اده 595 تعریف از بزه ربا به عمل نیامده و 
تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا گردیده است؛ اما بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای 
اصل 49 قانون اساسی )مصوب 1363/17/5( در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته 
اس��ت: »ربا بر دو نوع اس��ت: الف- ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط 
ی��ا بن��ا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب- ربای معاملی و آن زیاده ای 
است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند 

به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.«
با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده 595 
قانون مجازات اسالمی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده 
مذکور، هم به ربای جنسی در معامالت و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی 
مازاد بر مبلغ پرداختی اشاره شده است. خداوند متعال موضوع ربا و ابعاد مختلف 

این عمل حرام را در 8 آیه قرآن کریم تبیین فرموده است.
احکام ربا

در آیه 275 سوره بقره آمده: الذین یاکلون الربا ال یقومون اال کما یقوم الذی 
یتخبطه الشیطان من المس... کسانی که ربا می خورند، )در قیامت( برنمی خیزند 

مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده است.
یتخبطه به معنای عدم حفظ و تعادل بدن هنگام راه رفتن و برخاستن است در 
این آیه شخص رباخوار به فردی تشبیه شده که دیوانه شده و هنگام راه رفتن قادر 
نیست تعادل بدن خود را حفظ کند. )تفسیر نمونه ج 2 ص 424 و 425 تفسیر 
المیزان ج 2 ص 627( این تش��بیه در روایات معصومین هم برای دنیای رباخوار 
است و هم برای آخرت و هنگام قیامت چنانچه امام صادق)ع( می فرمایند: رباخوار 
از دنیا نمی رود مگر اینکه به نوعی جنون مبتال خواهد شد. )نمونه ج 2 ص 425( 
و از پیامبر)ص( نقل است: هنگامی که به معراج رفتم دسته ای را دیدم به حدی 
ش��کم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت می کردند برخیزند و راه روند برای آنان 
ممکن نبود و پی در پی به زمین می خوردند، از جبرئیل پرسیدم این ها چه افرادی 
هستند و جرمشان چیست؟ جواب داد این ها رباخواران هستند. )مس شیطان هم 

کنایه از روانی و جنون است( )تفسیر نورالثقلین ج1 ص 291(
در ادامه این آیه آمده: بانهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل اهلل البیع و حرم الربا 
... رباخ��واران می گفتن��د که بیع هم مثل ربا اس��ت یعنی نوعی مبادله با رضایت 
طرفین ولی قرآن می فرماید: خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرده است به چند 
دلیل: 1- در خرید و فروش معمولی هر دو طرف یکسان در معرض سود و زیان 
هس��تند 2- در خرید و فروش معمولی طرفین در مسیر تولید و مصرف هستند 
3- با ش��یوع رباخواری سرمایه در مسیرهای ناسالم می افتد و پایه های اقتصادی 
متزلزل می گردد 4- رباخواری منش��ا دشمنی و جنگهای طبقاتی است. )تفسیر 

نمونه ج 2 ص 430 تفسیر المیزان ج 2 ص 635(

در دشمن ایجاد کند و در یک کلمه بازدارندگی هدف از کسب قوت است.
نقش قوت در سیاست خارجی

چنان که بیان شد، در سیاست داخلی و خارجی نظام اسالمی باید چنان قوت و 
توانی باشد که خود نقش بازدارندگی را ایفا کند. اگر حکومت و نظام والیی بخواهد 
از اقتدار سیاس��ی برخوردار باش��د و مرکز و محور باشد الزم است تا آنچنان توان 
و قوتی داش��ته باش��د که همه جذب مرکز شده و در محور آن به گردش درآیند. 
این توان و قوت به نظام سیاس��ی اس��المی کمک می کند تا دشمن داخلی را در 

سرجایش بنشاند و دشمن خارجی را از ترس به عقب نشینی وادارد.
کس��ب قوت به میزان اس��تطاعت در همه اشکال، الزمه حکومت و حاکمیت 
اسالمی است، اما هرگز به معنای اعمال آن به شکل قدرت نیست. از این رو نظام 
اسالمی می تواند از همه ابزارهای تولید توان و قدرت سود برد بی  آنکه آن را در 

قالب قدرت به نمایش بگذارد.
پس کس��ب قوت هرگز به معنای اعمال آن به ش��کل قدرت نیست؛ زیرا در 
سیاست، اعمال قدرت گاه نه تنها مفید و سازنده نیست، بلکه نتیجه عکس می دهد؛ 
اما نمایش قوت همواره نتیجه مثبت و سازنده دارد و هرگز نتیجه عکس و منفی 
را موجب نمی شود؛ چرا که نمایش قوت در قالب جنگ نرم و روی روان مخاطب 
و قلب و دل او تاثیر می گذارد در حالی که اعمال قدرت در قالب جنگ سخت و 

ارتباط فرهنگی اس��ت برای این اس��ت که حق به آنان ابالغ شده و اتمام حجت 
شود. )توبه ، آیه 6(

اما کشورها و قوت های دیگری که در میان برزخ حق و باطل  گیر افتاده اند، 
تعامل با آنان نیز از همین منطق ناشی می شود با این تفاوت که نرمی بیشتر در 
چارچوب تعهدات و الزامات میان دولت اسالمی و آن قوت های دیگر امکان پذیر 
است. از این رو می توان در یک چارچوب عزت مدارانه با آنان تعامل کرد تا آنان را 
نیز از دنیای برزخی به سمت حق سوق داد و به جرگه حق کشاند. اگر مقاومتی 
داش��ته باش��ند و علیه ابالغ حق موضع گیری کنند، آنان نیز در نهایت در جرگه 

باطل قرار خواهند گرفت.
حاکمیت در همه جنبه های سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و مانند 
آنها اس��ت؛ زیرا حاکمیت دین اسالم به معنای حاکمیت فلسفه و سبک زندگی 
اسالمی است که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر مستقیم خود قرار می دهد.

بر این اساس، راهبردها و سیاست  های و برنامه های نظام اسالمی می بایست 
جهانی سازی و جهانی شدن اسالم باشد؛ یعنی اگر جبر تاریخی و فلسفه تاریخ 
به سمت جهانی شدن اسالم است،  برنامه و طرح نظام اسالمی باید اعمال قوت 

برای جهانی سازی باشد.
در حوزه اصول دین و کالم اسالمی این امر فراتر از علم فقه به اثبات رسیده 
اس��ت که هیچ س��لطه و راه نفوذی برای کافران بر مس��لمانان و مومنان نیست: 
»ولن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال« )نساء، 141( این بدان معناست 
که قوای اس��المی می بایست به گونه ای مورد بهره برداری قرار گیرد که سلطه و 
نفوذی برای کافران بر مسلمانان و مومنان فراهم نشود و راه را بر آنان سد کند.

خداوند ش��رط اصلی برتری را در قاعده مطرح آیه 114 س��وره نس��اء و نیز 
139 سوره آل عمران دانسته است. در حقیقت اتصال شخص و دولت به حق و 
محور قرار دادن آن قوت و عزت می آورد و راه را بر دشمنان سد می کند و اجازه 

نمی دهد تا باطل چیره شود و اعمال قدرت کند.
بر اساس آموزه های قرآنی، قوت و عزت تنها با اتصال به قوت و عزت الهی به 
دس��ت می آید و هرگونه چرخشی در این مدار، شدنی است؛ چرا که »ال حول و 
ال قوه اال باهلل العلی العظیم« است و خداوند بارها عزت و قوت را به خود نسبت 
داده )نس��اء، آی��ه 139؛ فاطر، آیه 10( و هرگونه تب��دل و تغییری را بر مدار آن 

قرار داده است.
از نظر قرآن در جهان، دو جریان س��لطه وجود دارد که یکی حق و دیگری 
باطل است؛ یک جریان سلطه، معطوف به پرستش خدای متعال است که بر محور 
پیامبران اس��ت و دیگری جریان سلطه ای است که باطل آن را مدیریت می کند 

و فرعونیان و طاغوتیان و مستکبران و ظالمان و کافران آن را به کار می گیرند.
در حقیقت، قوت در جامعه بشری در قالب ملک و سلطه می تواند معطوف به 
حق یا باطل باشد. اگر بخواهیم قوت حق را در سلطه سیاسی در درون و بیرون 
مرزها به نمایش گذاریم می بایس��ت نخس��ت به اصل اولی ایمان توجه و تاکید 
داشته باشیم. این یعنی اینکه ما در برابر هیچ سلطه دیگری جز ملک حق تعالی 
سرفرود نمی آوریم و زیر بار هیچ قوت دیگری نمی رویم و به حول و قوت الهی، 

جهان را مدیریت و از خود دفاع می کنیم.

* وقتی به چهره شیر نر نگاه می شود، ابهت سیمای او 
ترس و رعبی در بیننده می افکند که نیازی به اعمال 
غرش هم نیست. نظام اسالمی باید این گونه توان و 

قوت افزایی داشته باشد بی آنکه اعمال قدرتی کند تا 
اهداف و مقاصد خود را برآورده کرده و ترس و رعب 
در دشمن ایجاد کند و در یک کلمه بازدارندگی هدف 

از کسب قوت است.

مولفه های قوت و عزت در سیاست خارجی از منظر قرآن
در مطلب حاضر نویس�نده با تبیی�ن تفاوت قوت و قدرت 
در فرهنگ سیاسی اسالم، درباره ضرورت قوت نمایی به جای 
قدرت نمایی و تاکید اسالم بر ایجاد توان بازدارندگی و نیز کسب 

عزت با اتصال به قوت و عزت خداوندی سخن گفته است.

 جالل دوستکامی

* هرگونه ارتباط با دولت ها در برابر 
حق، جز برای ارهاب و یا بازدارندگی 
نیست ارتباط فرهنگی هم برای این 
است که حق به آنان ابالغ شده و 

اتمام حجت شود.

بر تن و فیزیک اثر می کند که در بسیاری اوقات نیز تاثیر مطلوب و موثری ندارد، 
زیرا در هنگام قدرت نمایی و اعمال آن، ضعف ها مش��خص می شود و نقاط کور و 
تاریک آش��کار شده و دش��من میزان اعمال قوت را ارزیابی کرده و به خود اجازه 
می دهد تا راه گریز و مقابله را بیابد. اما همیشه ترس به عنوان برادر مرگ تاثیرات 
مخرب ت��ر و پایدارتری را از خود به جا می گذارد. پس به جای آنکه اعمال قدرت 

و قدرت نمایی شود باید قوت نمایی داشت.
فلسفه تاریخ، مقیاس موزانه قوت

قوت اسالمی در برابر قوت طاغوتی است؛ زیرا حق در برابر باطل است و باطل 
می کوش��د تا قوت نمایی داشته باشد. رابطه دولت اسالمی به عنوان نماد حق با 
دولت های دیگر مبتنی بر همین معیار است. به این معنا که دولت های دیگر یا 
علیه حق هستند یا در برزخ میان حق و باطل می گردند. آن که علیه حق است، 
باطلی است که هرگونه ارتباط با او جز برای ارهاب و یا بازدارندگی نیست، اگر 

بر اس��اس آموزه های قرآنی، قوت اس��المی می بایس��ت معط��وف به طرد و 
بازدارندگی قوت باطل باشد. حمایت از مستضعفان و مظلومان در برابر مستکبران 
و ظالمان در دس��تور کار قرار می گیرد )نس��اء، آیه 79(؛ چرا که قوت اس��المی 
همان طوری که نمی تواند در کنار مجرم و پش��تیبان آن باش��د )قصص، آیه 17( 
همچنین نمی تواند در برابر ظلم ظالمان و استضعاف مستکبران ساکت و خاموش 
بنش��یند )نساء، آیه 79( قوت اسالمی باید طوری جهت دهی شود که آرمان های 
اسالمی که فلسفه تاریخ، آن را به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر تایید کرده تحقق 
یابد. بنابراین طرح جهانی س��ازی اس��الم در کنار فرآیند جبری و تاریخی جهانی 

شدن اسالم می بایست در دستور کار قرار گیرد.
ایده جهانی سازی اسالم 

آموزه های قرآنی می گوید که این اس��الم اس��ت که به عنوان حق بر جهان 
حاکمی��ت می یابد. )توبه، آیه 33؛ صف، آیه 9؛ نور، آیه 55؛ انبیاء آیه 105( این 

یک�ی از ویژگی های جامعه جاهلیت موضوع ربا بوده اس�ت  خدیجه احمد مهرابی
ک�ه پیامبر اک�رم)ص( صریحا آن را نفی کردن�د. در نص صریح 
قرآن نیز آمده است که ربا حرام است و رباخوار را با صفت کفار 
معرف�ی کرده اس�ت اگرچه رباگیرنده در ق�رآن نیامده ولی در 
روایات معصومین رباگیرنده ه�م برابر با رباخوار عذاب خواهد 
ش�د. ماده 595 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 
1375 ه�م در م�ورد ربادهنده و هم در م�ورد رباگیرنده و هم 
واسطه، مجازات دارد. جرم رباخواری دارای جنبه عمومی بوده 
و نیازی به ش�کایت ش�اکی خصوصی نداشته و به محض اطالع 
دادستان قابل پیگیری و مجازات است. دلیل حرمت ربا و تاکید 
ق�رآن کریم بر این موضوع اختالف در اقتصاد جامعه و متزلزل 
شدن چرخه ربا می باشد که نویسنده در نوشتار حاضر به تبیین 

ابعاد مذکور می پردازد.

* ماده 595 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 
1375، هم در مورد ربادهنده و هم در مورد رباگیرنده و هم 
واسطه، مجازات دارد. با توجه به اینکه جرم مذکور جنبه 
عمومی دارد اطالع از آن به هر طریق که باشد به حاکم 
شرع اجازه تعقیب، رسیدگی و مجازات مجرم را می دهد.

***

* امام صادق)ع( می فرمایند: رباخوار از دنیا نمی رود 
مگر اینکه به نوعی جنون مبتال خواهد شد.

***
* ربا مخصوص اسالم نیست و در ادیان پیشین 
هم حرام بوده است در تورات نیز صریحًا از ربا 

منع شده است

در آیات 276 و 277 و 278 نظر خداوند در مورد رباخوار بیان ش��ده و آمده 
است، ربا خوران افراد بی ایمان، ناسپاس و بسیار گنهکارند و با ترک انفاق و صدقه 
به هر وس��یله ای برای ظلم و س��تم به مردم متوسل می ش��وند )یمحق اهلل الربا و 
یربی الصدقات واهلل الیحب کل کفار اثیم( و در مقابل افراد با ایمانی هس��تند که 
نماز می خوانند و زکات می دهند و به مردم کمک می کنند و پاداش اینان آرامش 
و راحتی و عدم غم و اندوه است )الخوف علیهم و ال هم یحزنون( )نمونه ج 2ص 

424 تا 433 المیزان ج 2 ص 627 تا 640(
همچنین علی)ع( در مقام تاکید بر حرمت ربا می فرماید: »آکل الربا و موکله 
و کاتبه و شاهده فیه سواء« خورنده )گیرنده( ربا و کسی که ربا می دهد و کسی 
که شاهد و ناظر ربا است و کسی که نویسنده ربا است در این که کار حرام انجام 

می دهند، مساوی هستند. )الکافی، ج5، ص 144(
وظیفه حکومت اسالمی در برابر رباخوار

در آیه 278 و 279 سوره بقره و 131 سوره آل عمران آمده: اگر ایمان دارید 
دست از ربا بردارید و توبه کنید، خداوند می بخشد، اصل سرمایه بدون سود برای 
خودتان است و ستمی در این مورد به شما نمی شود ولی اگر توبه نکنید: »فاذنوا 
بح��رب من اهلل و رس��وله« ای��ن اعالم جنگ و پیکار خداوند و رس��ول با رباخوار 
است و از این جمله برمی آید که حکومت اسالمی می تواند با توسل به قوه قهریه 
جلوی رباخوار را بگیرد )کلمه حرب به صورت نکره کنایه از اهمیت جنگ است( 
)تفسیر نمونه ج 2 ص 430 المیزان ج 3 ص 277(. ماده 595 قانون تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 هم در مورد ربادهنده و هم در مورد رباگیرنده 
و هم واسطه، مجازات دارد. با توجه به اینکه جرم مذکور جنبه عمومی دارد اطالع 
از آن به هر طریق که باشد به حاکم شرع اجازه تعقیب، رسیدگی و مجازات مجرم 

را می دهد. وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از جهات 
قانونی شروع به تعقیب، اطالع دادستان از وقوع جرم است این اطالع از هر طریق 
قانونی می تواند حاصل شود و نیاز به طرح شکایت شاکی خصوصی ندارد و طبق 
م��اده 11 قانون مذکور تعقیب مته��م و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر 

عهده دادستان می باشد.
حرمت ربا در ادیان

در آیه 161 س��وره نس��اء آمده: و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال 
الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما »و به خاطر رباخواری در حالی 
که از آن نهی شده بودند و خوردن اموال مردم به باطل و برای کافران آن ها عذاب 

دردناکی آماده کرده ایم.«
از این آیه بر می آید که ربا مخصوص اسالم نیست و در ادیان پیشین هم حرام 
بوده اس��ت در تورات نیز صریحاً از ربا منع ش��ده است، در سفر خروج می  گوید: 
اگر نقدی را به یکی از قوم من که در نزد تو فقیر است قرض بدهی، مثل تقاضا 
کننده مباش و ربا بروی مگذار و در سفر الوی آمده: و اگر برادر تو فقیر شده نزد 
تو تهیدست شود او را دستگیری نمای اگر چه غریب و یا میهمان باشد تا آن که 
با تو زندگانی نماید نقد خود را به او به ربا مده و خوراک خود را به مرابحه به او 

آمده. و در سفر مثنی آورده: با برادرت معامله سودی مکن نه معامله نقره نه معامله 
آذوقه، نه معامله هر چیزی که جهت سود داده می شود. )نمونه 4 ج 273 و 274(

در مسیحیت
عهد جدید در چندین قس��مت به رباخواری اش��اره می کند. انجیل متی 27: 
25 و لوقا 19:22 دارای اشاراتی به رباخواری هستند. در انجیل متی 5:42 و لوقا 
6:34 عیسی به دادن کمک مالی به افراد نیازمند و بخشش بدهیها توصیه می کند.

فاحش ترین ربا
در آیه 130 س��وره آل عمران آمده: »یا ایها الذین امنوا ال تاکلوا الربوا اضعافا 
مضاعفه و اتقوا اهلل لعلکم تفلحون«. ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا )و سود پول( 

را چند برابر نخورید، از خدا بپرهیزید، تا رستگار شوید.
ربای فاحش »اضعافا مضاعفه« این اس��ت که س��رمایه به شکل تصاعدی در 
مسیر ربا سیر کند یعنی سود در مرحله نخستین با اصل سرمایه ضمیمه شود و 
مجموعاً مورد ربا قرار گیرند و در هر مرحله سود به اضافه سرمایه، سرمایه جدیدی 
را تشکیل دهد و در مدت کمی از راه تراکم سود مجموع بدهی بدهکار به چندین 
برابر اصل بدهی افزایش می یابد و به کلی از زندگی س��اقط می ش��ود از روایات بر 
می آید که در زمان جاهلیت معمول بوده که اگر بدهکار در رأس مدت نمی توانست 
بدهی خود را بپردازد از طلبکار تقاضا می کرد که مجموع سود و بدهی را به شکل 
سرمایه جدیدی به او قرض بدهد و سود آن را بگیرد مثل عملکرد رباخواران عصر 

ما )نمونه ج 3 ص 118 تا 120 المیزان ج 3 ص 280(
انواع ربا

»آنچه را به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی 
نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید 

کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند«. )آیه 39 سوره روم(
مالی را که انسان به مردم می دهد تا اموالش زیاد شود نه برای رضای خدا، آن 
مال نزد خداوند زیاد نمی ش��ود و ثوابی از آن عاید فرد نمی شود برای اینکه قصد 
قربت در آن نیس��ت. منظور از زکات هم مطلق صدقه اس��ت و معنایش این است 
که آن مالی که برای رضای خدا دادید و اس��راف هم نکردید چند برابر عایدتان 
می ش��ود. کلمه مضعف به معنای دارنده چند برابر اس��ت پس مراد از ربا و زکات 
به قرینه مقابله و ش��واهدی که همراه این دو کلمه اس��ت ربای حالل است و آن 
این اس��ت که چیزی را به کس��ی عطا کنی و قصد قربت نداش��ته باشی و مراد از 
صدقه آن مالی اس��ت که برای رضای خدا بدهی. )نمونه ج 16 ص 468 تا 470 

المیزان ج 16 ص 250(
در حدیث از امام صادق )ع( نقل شده: ربا بر دو گونه است یک نوع حالل و 
نوع دیگری حرام است. اما ربای حالل آن است که انسان به برادر مسلمانش قرضی 
دهد به این امید که او هنگام پس دادن قرض چیزی بر آن بیفزاید بدون آن که 
شرطی در میان آن دو مقرر باشد در این صورت اگر وام گیرنده چیزی بیشتر به 
او بدهد بدون آن که شرط کرده باشد این افزایش برای او حالل است ولی ثوابی 
از ق��رض دادن خود نخواهد برد و این همان اس��ت که قرآن در جمله »فال یربوا 
اعند اهلل« خداوند چیزی بر او نمی افزاید بیان کرده اما ربای حرام آن اس��ت که 
انسان قرضی به دیگری بدهد و شرط کنند که بیش از آن چه وام گرفته به او باز 

پس گرداند این ربای حرام است )نورالثقلین ج 4 ص 191(
فلسفه حرمت ربا

ام��ام رضا )ع( در روایتی فلس��فه تحریم رب��ا را چنین بیان می فرمایند: علت 
تحریم ربا این است که: خوبی ها از میان جامعه می رود و اموال و ثروت های مردم 
تلف می ش��ود و انسان ها به دنبال س��ود و منفعت می روند و قرض دادن را ترک 
می نمایند در حالی که قرض دادن کار نیکویی است و موجب فساد و ظلم و ستم 

و از بین رفتن اموال می شود. )وسائل الشیعه، ج 18، ص 117(.
همچنین در روایتی دیگر هشام ابن حکم از امام صادق )ع( سؤال کرد درباره 
علت تحریم ربا، حضرت در جواب فرمودند: اگر ربا حالل بود مردم از تجارت دست 
بر می داشتند و آن چه به آن )از صنایع و حرفه ها( محتاج بودند ترک می کردند 
لذا خداوند ربا را حرام نمود تا مردم از حرام به حالل و تجارت و خرید و فروش 

رو بیاورند و بین ایشان قرض باقی بماند. )من الیحضره الفقیه، ج3، ص 567(
از حضرت علی )ع( روایت ش��ده که فرمود: رسول خدا در کار رباخواری پنج 
نفر را لعنت کرد یکی خورنده آن و دوم خوراننده اش س��وم و چهارم دو ش��اهد و 

پنجم نویسنده اش را. )تفسیر مجمع البیان، ج 2، ص 208(.

قال االمام الهادی)ع(: »الجهل و البخل اذم االخالق«
ام��ام ه��ادی)ع( فرم��ود: نادان��ی و بی خ��ردی و بخل و خساس��ت، 

نکوهیده ترین اخالق است.)1(
_________________________________

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 369

نکوهیده ترین اخالق

��ْر ِعَب��اِد الَِّذیَن  خداون��د در آیات 17 و 18 س��وره زمر می فرماید: َفَبِشّ
ُ َوأُْولَِئَک ُهْم أُْولُوا  ِبُعوَن أَْحَسَنُه أُْولَِئَک الَِّذیَن َهَداُهُم اهلَلّ یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ
اْلَلَْباِب؛ پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی دهند و 
بهترین آن را پیروی می کنند، اینانند که خدایشان هدایتشان کرده و اینانند 

همان خردمندان.
پرسش این است که احسن االقوال و بهترین سخن کدام است؟ خداوند 
در همین س��وره زمر در آیه 23 خودش، قرآن را بهترین س��خن دانس��ته و 
َثانَِي تَْقَشِعُرّ ِمْنُه ُجُلوُد  َتَشابًِها َمّ َل أَْحَسَن الَْحِدیِث ِکَتابًا ُمّ ُ نََزّ فرموده است: اهلَلّ
 ِ ِ َذلَِک ُهَدی اهلَلّ الَِّذیَن یَْخَش��ْوَن َربَُّهْم ثَُمّ تَلِیُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوبُُهْم إِلَی ِذْکِر اهلَلّ
ُ َفَما لَُه ِمْن َهاٍد؛ خدا زیباترین س��خن را  یَْهِدي بِِه َمْن یََش��اء َوَمن یُْضلِْل اهلَلّ
]به صورت [ کتابی متشابه، متضّمن وعده و وعید، نازل کرده است. آنان که 
از پروردگارش��ان می هراسند، پوست بدنش��ان از آن به لرزه می افتد، سپس 
پوستشان و دلشان به یاد خدا نرم می گردد. این است هدایت خدا، هر که را 
بخواهد، به آن هدایت کند و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری نیست.

سپس در آیاتی دیگر به پرسشی دیگر درباره بهترین سخنگویان اشاره 
ک��رده و آنان را کس��انی می داند که با کالم الهی م��ردم را دعوت می کنند.
در آیه 41 س��وره فصلت بهترین س��خنگویان را این گونه معرفی می کند و 
ِ َوَعِمَل َصالًِحا َوَقاَل إِنَِّني ِمَن  ن َدَعا إِلَی اهلَلّ َمّ می فرماید:  َوَمْن أَْحَس��ُن َقْواًل ِمّ
الُْمْسلِِمیَن ؛ و کیست خوشگفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید 

و کار نیک کند و گوید: »من در برابر خدا از تسلیم شدگانم«؟
پس اگر قرآن بهترین س��خن است، پیامبر)ص( بهترین دعوت کننده و 
سخنگو است و کالمش همانند قرآن سراسر نور و نیکی است. بر همین اساس 
خداوند در وصف پیامبرش می فرماید: ُقْل َه�ِذهِ َس��ِبیلِي أَْدُعو إِلَی اهلّلِ َعلَی 
بَِصیَرةٍ أَنَاْ َوَمِن اتََّبَعِني َوُس��ْبَحاَن اهلّلِ َوَما أَنَاْ ِمَن الُْمْش��ِرِکیَن؛ بگو: این راه من 
است که با بینایی به سوی خدا می خوانم، من و هر که از من پیروی کند و 

پاک است خدای، و من از مشرکان نیستم. )یوسف، آیه 108(

ُرِوَي َعْن َرُس��وِل اهللِ )ص( قاَل: َکفي بِالَْمْوِت واِعظاً َو َکفي بِالُتّقي ِغنًي َو 
َکفي بِالِْعباَده ُشُغاًل َو َکفي بِالِْقیاَمِه َموئاًِل َو بِاهلِل ُمجاِزیاً ]1[

ترجمه روایت: حضرت رسول اکرم )ص( فرمودند:بهترین پنددهنده براي 
انسان مرگ و بهترین سرمایه و ثروت، تقوا و بهترین کارها و شغل  ها عبادت و 

بهترین پناهگاه، قیامت و بهترین پناه  دهنده خداوند متعال است.
ش��رح: یاد مرگ و یادآوري اینکه انس��ان می میرد )که زمان آن مشخص 
نیس��ت و ممکن است هرلحظه مرگ به سراغ من بیاید، آن هم بایک حادثه 
به ظاهر پیش بیني نشده( بهترین و موثرترین موعظه و پند براي هر انساني 
می باشد. انسان باید یاد مرگ را که یک واقعیت است، همیشه به خود یادآور 
شود و اثرش این است که خوشي ها و ناخوشي هاي دنیا را محدود دانسته و 

از خوشي آن سرمست و شاد نشده و از ناخوشي آن ناراحت و ملول نگردد.
 این مرگ است که خوشي و ناخوشي را رفع می کند و با این پند گرفتن 
می فهم��د که به زودي باید جواب همه اعمال، کارها، س��خن ها، اعتقادات و 
باورهاي قلبي و عقلي خود را بدهد؛ به فکر محاس��به  اعمال خود باش��د. اگر 
خداي نکرده براثر غفلت، آلوده به گناه شد، به فکر توبه و جبران آن افتد و اگر 
اعمال صالح انجام داده، سعي و کوشش بیشتر کند و با اخالص  تر انجام دهد. 

لذا یکي از اعمالي که سفارش شده، تشییع جنازه و زیارت اهل قبور است.
 تق��وا انجام فرامین و اوامر اله��ي و واجبات، و اجتناب و دوري از گناه و 
محرمات است که بهترین سرمایه و ثروت می باشد و انسان را بي نیاز و توان گر 

واقعي می کند. در قرآن کریم آمده است: »َفإَنّ َخیَر الّزاِد الَتّقوی«.
 عبادت به معناي این است که در هر عملي که انجام می دهد، به یاد خدا 
باشد. پس معلوم می شود عبادت تنها نماز، روزه، خمس، حج و... نیست، بلکه 
انسان می تواند با داشتن نّیت پاک و خالص، تمامي کارهاي مباح و روزمره خود 
از قبیل خوردن، آشامیدن، تفریح و ورزش، کار و کسب و تجارت، پرداختن 
دیون و بدهي  ها، روابط خانوادگي، دوس��تي، همکاري و... را به عبادت الهي 
تبدیل کند. بهترین پناهگاه، قیامت و پناه دهنده خداوند است، زیرا او پاداش 
هرعمل نیک و خوب را 10 برابر و در بدي ها فقط جزا و کیفر همان را مي دهد.

 تمام اینها به ترتیب و مانند زنجیر به هم متصل می باش��د. اول انس��ان 
می فهمد بهترین پنددهنده مرگ اس��ت. حاال که می خواهي بروي، بهترین 
س��رمایه تقواس��ت. حاال چگونه تقوا به دس��ت آورم؟! باید کارهایت را با یاد 
خداوند انجام بدهي. چنین انساني بهترین پناهگاهش قیامت است و با دست 
پُر مي باش��د و خداوند هم بهترین و بیشترین پاداش دهنده است حاال انسان 
براي امور دنیایي نباید حساسیت به خرج دهد و بلکه باید حساسیت او براي 
آخرت باشد.            * پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(

______________
]1[ بحاراالنوار، جلد74، صفحه 139

قرآن، احسن االقوال

زنجیره
 بهترین ها

پیامبر گرامی)ص( روزی در جمع اصحاب خود سؤالی را طرح کردند و 
فرمودند: کدام یک از شما مال وارث خود را بیش ازمال خود دوست دارد؟

همه جواب دادند: ای نبی خدا! بین ما چنین دوستداری نیست.
حضرت فرمود: تمام ش��ما چنین هستید، و مال وارث را بیش از مال 
خود دوست دارید. سپس حضرت فرمود: فرزند آدم همواره می گوید: مال 
من، مال من! اما مال تو تنها آن چیزهایی است که آن را خوردی و فانی 
کردی یا پوشیدی و کهنه و مندرس کردی یا صدقه دادی و آن را جاودانه 

کردی، و هرچه غیر اینها است، مال وارث است.)1(
س��ؤال حضرت قدری انحراف��ی و خالف انتظار بود که احدی متوجه 
آن نشد، که پس از توضیح دریافتند که چگونه مال وارث را بیش از مال 

خود دوست دارند.
__________________

1- امالی، شیخ طوسی، ج 2، ص 133

دوست داشتن مال وارث 
بیش از مال خود

)بدان ای س��الک عزیز!( شکر عبارت اس��ت از قدردانی از نعمت های 
صاح��ب نعمت، و این حال در قلب به گونه ای ظاهر می ش��ود، و در زبان 
به گونه ای و در جوارح به گونه دیگری. مراتب شکر به حسب اختالف مراتب 
کمال انسانی و نیز به حسب مراتب معرفت صاحب نعمت و نعمت، مختلف 
می شود و هر یک از نعمت ها، شکری ویژه دارد. شکر از فطریات بشر است 
و کفران نعمت، برخالف فطرت و با تکلف است و از این رو همگان، کافران 
نعمت را سرزنش می کنند. باب شکر را خداوند به روی بندگان باز کرده 
اس��ت و لذا برای این فتح باب ش��کر نیز شکری الزم است و این شکر نیز 

خود نعمتی است. )1(
___________________________

1- شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی)ره(، ص105

شکر نعمت سالک

ربا؛ بر هم زننده تعادل فرد و جامعهربا؛ بر هم زننده تعادل فرد و جامعه

پرسش: 
مفهوم پلورالیس�م دینی چیس�ت و آی�ا آموزه ه�ای قرآنی چنین 

رویکردی را تأیید می کند؟
پاسخ:

 به نحو اجمال پلورالیسم دینی به معنی به رسمیت شناختن تمامی ادیان 
است که پیروان هر کدام در پرتو دین خود می توانند به حقیقت برسند و در 
نهایت سعادتمند، نجات یافته و اهل بهشت باشند. چنین رویکردی مورد 
تأیید آموزه های قرآن نمی باشد که در ذیل با تفصیل بیشتر به آن می پردازیم:

مفهوم پلورالیسم
واژه پلورالیس��م )Pluralism( از پل��ورا )Plura( ب��ه معن��ای تجم��ع و 
کثرت گرفته ش��ده و پلورالیس��م ی��ا کثرت گرایی که نقط��ه مقابل حصرگرایی 
)Exclusivism( اس��ت به معنی پذیرش کث��رت، تعددپذیری و تکثر انگاری 
اس��ت و در برابر نفی کثرت یا تأیید وح��دت و یا تأیید قلت قرار دارد. )فرهنگ 

حیم، ص468(
در اصطالح، مراد از پلورالیسم به طور کلی، هر نظریه ای است که در آن اصل 
و ریش��ه امور بیش از یکی دانسته ش��ود، و پلورالیست کسی است که کثرت یا 
چندگانگی را اصل قرار می دهد. )در مقابل وحدت یا یگانگی(. از این رو می توان 
او را کثرت گرا یا چندگانه گرا خواند. اصطالح پلورالیس��م برای اولین بار توس��ط 
»لوتسه« در سال 1841 میالدی در کتابی به نام مابعدالطبیعه وارد فلسفه شد، 
اما به طور رسمی و گسترده تاریخچه آن به سال 1970 میالدی به »جان هیگ« 
کشیش انگلیسی و شاگردان او برمی گردد. البته مبحث تکثرگرایی دینی در اسالم 
س��ابقه دارد و در زمان مأمون الرشید خلیفه عباسی توسط »یوحنای دمشقی« 
مطرح شده است. به طور کلی کثرت انگاران دینی معتقدند، تمامی ادیان، مذاهب 
و مکاتبی که در جهان وجود دارند، می توانند انسان را به نجات و حقیقت برسانند 
و موجب سعادت و رستگاری او شوند، هرچند که این ادیان، ادعاهای متفاوت و 

متعارضی نسبت به یک حقیقت داشته باشند.
انواع پلورالیسم

حوزه ه��ای کارب��رد تکثرگرای��ی به انواع و اقس��ام مختلفی چ��ون؛ علمی، 
هستی ش��ناختی، فلسفی، روان ش��ناختی، ارزش��ی، دینی، اجتماعی، سیاسی،  
اقتصادی، قانونی، فرهنگی، سیاسی و... تقسیم می گردد که از این بین پلورالیسم 
دینی بیشتر از سایر موارد، محل توجه دانشمندان و محققین قرار گرفته است.

در پلورالیسم دینی دو بحث عمده مطرح می شود: 1- کثرت گرایی در فهم 
دی��ن 2- کثرت گرای��ی در خود دین. مقصود از کثرت گرایی در فهم دین معتقد 
بودن به برداش��ت ها و فهم های مختلفی از دی��ن و به تعبیر امروزی قرائت های 
مختلف از دین اس��ت و مقصود از کثرت گرایی در نفس دین این اس��ت که خود 

ادیان راه های مختلفی به سوی حقیقت واحد هستند.
نقد مبانی و اصول پلورالیسم دینی

از منظر اسالم به هیچ وجه پلورالیسم و کثرت گرایی ادیان به معنای حقانیت 
همه ادیان مورد پذیرش اس��الم نیس��ت، گرچه پیروان ادیان آس��مانی رسمیت 
اجتماعی دارند و در چارچوب قوانین اسالم حق حیات و فعالیت های اجتماعی 
را دارند. قرآن کریم حقانیت طولی شرایع انبیای الهی را می پذیرد و همه آنها را 
در عصر خود مصداق اس��الم می داند، اما حقانیت عرضی ادیان معارض با اسالم 
را نمی پذیرد. همچنین آیات قرآنی عالوه بر داللت بر انحصار دین حق در اسالم 
و نفی پلورالیس��م دینی به صراحت با بعضی از اصول و مبانی پلورالیسم مخالف 

است و آن را ابطال می کند.
1- نفی شکاکیت و نسبیت گرایی در رسیدن به حقیقت

برخی از آیات قرآن کریم با مبنای ش��کاکیت و نسبیت گرایی و عدم امکان 
دستیابی به حقیقت که از مبانی و پیش فرض های پلورالیسم دینی است در تضاد 
و تقابل است و نشان می دهد که از دیدگاه قرآن به هیچ وجه شکاکیت و نسبیت 
در دین مورد پذیرش نیست و رسیدن به حقیقت امکان پذیر است. این آیات به 

عنوان نمونه عبارتند از:
ال��ف- آیاتی که ش��ک ورزان را مورد س��رزنش قرار می ده��د. )نحل- 66(، 

)جاثیه- 32(
ب- آیاتی که ادله پیامبران را روش��ن و آش��کار و تردید شکاکان را بی وجه 

معرفی می کند. )ابراهیم- 9و 10(، )بقره- 256(
ج- آیاتی که امر به تبعیت از علم و یقین و نهی از پیروی ظن و گمان دارد. 

)اسراء- 36(، )یونس- 36(، )نجم- 28(
ادامه دارد

نقد پلورالیسم


