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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل
خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز
آبرویى و احترامى به خود بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن
بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود
كه عزیزترین نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و
مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در
اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را
بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن
اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند ،چون به نام
خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مـؤلـف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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بخش اول
گفتارهای عالمه طباطبائی در باره

روش مالی اسالم
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پیش گفتار
کسانی که با المیزان الفت دارند ،می دانند که عالمه بزرگوار عالوه بر آن که در
متن تفسیر آیات قرآن کریم مباحثی مفصل برای روشن شدن مطالب دارد ،به طور جداگانه
نیز در پایان تفسیر برخی از آیات ،گفتارهای فلسفی ،علمی ،اخالقی ،اجتماعی ،قرآنی و...
بیان فرموده که خود منابع عظیمی از دانش و معارف اسالمی هستند.
این گفتارها تحت  15عنوان در  4جلد بر اساس موضوع آیات طبقه بندی شد
(جلدهای  17و  18و  19و 20معارف قرآن در المیزان )،و به منظور ارتباط گفتارها با آیات
مورد نظر ،در برخی از آنها ،مختصری از تفسیر آیات تحت عنــوان « مقدمه تفسیری بر
موضوع » ،اضافه گردید .گفتارها و مباحثی که در مجلدات قبلی خالصه و بطور پراکنده
آمده بود در اینجا بطور مفصل و متمرکز تکرار شد.
در هر موضوع ،آنجا که در متن تفسیر برای روشن شدن مطلب ،بحث قابل توجهی
به عمل آمده ،ولی عنوان گفتار جداگانه به آن داده نشده ،در این مجموعه گنجانده شد .در
انتخاب ها نیز ،اصل اختصار رعایت گردید.
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فصل اول

زیربنای قرآنی روش مالی
اسالم
همه اموال به همه مردم تعلق دارد!
سو ُه ْم َو
« َو ال ت ُ ْؤتُوا ال ُّ
ار ُزقُو ُه ْم فیها َو ا ْك ُ
سفَها َء أ َ ْموالَ ُك ُم الَّتي َجعَ َل َّ
َّللاُ لَ ُك ْم ِقیاما ً َو ْ
قُولُوا لَ ُه ْم قَ ْوالً َم ْع ُروفا ً !»
« اموالى كه خدا قوام زندگانى شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان مدهید
و از مالشان (بقدر لزوم) نفقه و لباس به آنها دهید (و براى آن كه از آنها آزار
( /5نساء)
نبینید) با گفتار خوش آنان را خرسند كنید!»
مجموع اموال و ثروتى كه در روى كره زمین و زیر آن و باالخره در دنیا وجود
دارد متعلق به عموم ساكنان این كره است و اگر بعضى از این اموال مختص به بعضى از
ساكنان زمین و بعضى دیگر متعلق به بعضى دیگر مىباشد ،از باب اصالح وضع عمومى
بشر است كه مبتنى است بر اصل مالكیت و اختصاص و چون چنین است الزم است مردم
این حقیقت را تحقق دهند و بدانند كه عموم بشر جامعهاى واحدند كه تمامى اموال دنیا متعلق
به این جامعه است و بر تك تك افراد بشر واجب است این مال را حفظ نموده و از هدر رفتن
آن جلوگیرى كنند  ،پس (همچنان که در آیه باال آمده) نباید به افراد سفیه اجازه دهند كه مال
را اسراف و ریخت و پاش نمایند ،خود افراد عاقل اداره امور سفیهان را مانند اطفال صغیر
و دیوانه به عهده بگیرند .
در آیه شریفه داللتى است بر حكم عمومى كه متوجه جامعه اسالمى است و آن حكم
این است كه جامعه براى خود شخصیتى واحد دارد كه این شخصیت واحده مالك تمامى
اموال روى زمین است و خداى تعالى زندگى این شخصیت واحده را بوسیله این اموال تامین
كرده و آن را رزق وى ساخته است  ،پس بر این شخصیت الزم است كه امر آن مال را
اداره نموده  ،در معرض رشد و ترقیش قرار دهد و كارى كند كه روز به روز زیادتر شود
تا به همه و تك تك افراد وافى باشد و به همین منظور باید در ارتزاق با مال حد وسط و
اقتصاد را پیش گیرد و آن را از ضایع شدن و فساد حفظ كند .
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و یكى از فروع این اصل این است كه اولیا و سرپرستان جوامع بشرى باید امور
افراد سفیه را خود به دست بگیرند و اموال آنان را به دست خودشان ندهند كه آن را در غیر
موردش مصرف كنند بلكه بر آن سرپرستان الزم است اموال آنان را زیر نظر گرفته و به
اصالح آن بپردازند و با در جریان انداختن آن در كسب و تجارت و هر وسیله بهرهورى
دیگر  ،بیشترش كنند و خود صاحبان مال را كه دچار سفاهتند از منافع و در آمد مال( و نه
از اصل مال) حقوق روزمره بدهند تا در نتیجه اصل مال از بین نرود و كار صاحب مال به
تدریج به مسكنت و تهىدستى و بدبختى نیانجامد .
و بعید نیست از آیه شریفه ،والیت ولى ،نسبت به كلیه امور محجورین استفاده شود،
به این معنا كه بفهماند  :خدا راضى نیست امور افراد سفیه و دیوانه و هر محجور دیگر با
سایر مردم فرق داشته باشد بلكه بر جامعه اسالمى است كه امور آنان را به عهده بگیرد،
حال اگر از طبقات اولیا از قبیل پدر و یا جد كسى موجود باشد او باید بر امور محجور علیه
سرپرستى و مباشرت كند و اگر كسى از آنان نبود حكومت شرعیه اسالمى باید این كار را
انجام دهد( و كسى را به عنوان والیت بر امور محجور علیه بگمارد )،و اگر حكومت
مسلمین شرعى نبود و طاغوت بر آنان حكومت كرد  ،باید مؤمنین به انجام این كار دست
یازند .
این مساله كه « مالك حقیقى خداى تعالى است!» حقیقتى است قرآنى  ،كه بسیارى
از احكام و قوانین مهم اسالمى مبتنى بر آن مىباشد و در حقیقت نسبت به قسمت عمدهاى از
احكام اسالم  ،جنبه زیر بنا را دارد  ،خداى تعالى اموال را وسیله معاش و مایه قوام و بقاى
جامعه انسانى قرار داده و براى شخصى معین وقف نكرده است  ،تا تغییر و تبدیل نپذیرد و
نیز به كسى نبخشیده  ،تا نتواند با قوانین دینیش دایره تصرفات آن شخص را محدود كند ،
لیكن به خاطر مصالحى كه ایجاب مى كرده ،اجازه داده تا این نعمتى را كه به مجموع بشر
ارزانى داشته  ،طبق مناسباتى چون وراثت  ،حیازت  ،تجارت و  ( ...كه خودش تشریع
كرده )،به اشخاصى اختصاص پیدا كند  ،اما به شرط اینكه تصرف كننده داراى عقل و بلوغ
و شرایطى دیگر از این قبیل بوده باشد .
پس حاصل كالم این شد كه آن اصل ثابت كه همواره باید رعایت شده و فروعش به
وسیله آن اندازهگیرى شود  ،این است كه اموال موجود در دنیا  ،مال همه است و تنها به
خاطر مصالح خاصه( كه سود آن نیز عاید همه مىشود  ،تا جائى كه مزاحم حق جمیع
نباشد )،بعضى از آن مال به بعضى از افراد جامعه اختصاص مىیابد و اما در جائى كه
مالكیت فردى و خصوصى به بعضى از آن مال  ،مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را
ضایع سازد  ،بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد خواهد بود .
و بسیارى از فروعات مهم  ،از آن جمله  :احكام مربوط به انفاق و قسمت عمدهاى
از احكام معامالت و  ...بر این اصل اساسى مبتنى است ،خداى عز و جل این اصل اصیل
را در مواردى از كتابش تایید نموده است  ،از آن جمله فرموده:
« خلق لكم ما فى االرض جمیعا!»(/29بقره)
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و ما مقدارى از مطالب مربوط به این موضوع را در بحثى كه پیرامون آیات انفاق
در سوره بقره داشتیم در المیزان بررسى نمودیم براى توضیح بیشتر بدانجا مراجعه شود .
المیزان ج  4 :ص 271 :
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فصل دوم

نظام مالی اسالم
مقدمه تفسیری بر :

نظام مالی اسالم
یب ِم َّما اكتَسبُوا َو
َّللاُ ِب ِه بَ ْعض ُك ْم عَلى بَ ْع ٍ
« َو ال تَت َ َمنَّ ْوا َما فَض َل َّ
ض ِل ِلر َجا ِل نَ ِص ٌ
ع ِلیما ً !»
شىءٍ َ
ِللنِ ِ
َّللاَ ِمن فَض ِل ِه إِنَّ َّ
یب م َّما ا ْكت َسبنَ َو سئَلُوا َّ
ساء نَ ِص ٌ
َّللاَ كانَ ِبكل ْ
« نسبت به آنچه شما ندارید و خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا مكنید  -و
نگویید ایكاش من نیز مثل فالن شخص فالن نعمت را مىداشتم! زیرا این خدا است
كه به مقتضاى حكمتش بعضى را بر بعضى برترى داده ،هر كسى چه مرد و چه
زن بهرمندیش از كار و كسبى است كه دارد! اگر درخواستى دارید از خدا
بخواهید ،فضل او را بخواهید ،كه او به همه چیز دانا است!» (/32نساء)
از ظاهر آیه بر مىآید كه مىخواهد از آرزویى خاص نهى كند و آن آرزوى داشتن
برتریهایى است كه در بین مردم ثابت است  ،برتریهایى كه ناشى مىشود از تفاوتهایى كه
بین اصناف انسانها است  ،بعضى از صنف مردانند و به همین خاطر برتریهایى دارند،
بعضى از صنف زنانند آنها نیز به مالك زن بودن یك برتریهاى دیگرى دارند  ،مىخواهد
بفرماید سزاوار است از دل بستن و اظهار عالقه به كسى كه فضلى دارد صرفنظر كنید  ،به
خدا عالقه بورزید و از او درخواست فضل كنید .
با این بیان گفت كه مراد از فضل و برترى همانطور كه گفتیم برتریهایى است كه
خدا به هر یك از دو طایفه مرد و زن داده  ،احكامى در خصوص مردان تشریع كرده و
احكامى دیگر در خصوص زنان( آن مىگوید اى كاش من زن بودم این مىگوید اى كاش
من مرد بودم!) چون هر یك از این دو طایفه احكامى بنفع خود دارد  ،مثال سهم االرث مرد
بیشتر از سهم االرث زن است و این براى مردان مزیتى است و در عوض زنان مزیتى
دیگر بر مردان دارند و آن این است كه خرجشان به عهده خودشان نیست بلكه به عهده
م ردان است ،عالوه بر این كه در ازدواج مردان باید پول و مهریه بدهند و زنان مهریه
مىگیرند .
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پس نهى در آیه نهى از آرزوى داشتن این گونه مزیتها است و بدین جهت نهى
فرموده كه به این وسیله فساد را از ریشه بر كند  ،چون این مزیتها امورى است كه نفس
بشر به آنها عالق مند است  ،زیرا خداى تعالى ریشه عالقمندى به آنها و به دنبالش سعى و
كوشش براى به دست آوردن آن را در دلها نهاده  ،تا خانه دنیا به این وسیله آباد شود  ،به
همین جهت در برخورد با این مزایا نخست آرزوى داشتن آنها در دل پیدا مىشود و وقتى
این آرزو تكرار شد مبدل به حسادتى نهفته چون آتشى زیر خاكستر مىگردد و باز در اثر
تعقیب كردن همه روزه  ،اندك اندك این آتش از زیر خاكستر بیرون آمده  ،از قلب به مقام
عمل خارجى سرایت مىكند و با در نظر گرفتن اینكه این حسد خاص یك نفر و دو نفر
نیست( زیرا همه مردم دل دارند!) اگر حسد همه دلها به هم منضم شود  ،بلوائى راه مىافتد
كه زمین را پر از فساد نموده  ،حرث و نسل را تباه مىسازد .
« للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب مما اكتسبن!» (/32نسا)
مراد از اكتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است  ،اعم از
این كه این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد  ،نظیر اكتساب از راه صنعت و یا
حرفه و یا به غیر عمل اختیارى  ،لیكن باالخره منتهى شود به صفتى كه داشتن آن صفت
باعث این اختصاص شده باشد  ،مانند مرد بودن مرد و زن بودن زن.
سزاوار این است كه انسان وقتى از خداى تعالى حاجتى را مىخواهد( كه سینهاش
از نداشتن آن به تنگ آمده!) از خزینه غیب خدا بخواهد  ،نه اینكه از دارندگان آن بگیرد و
به او بدهد و وقتى هم از خزینه غیب او مىخواهد رعایت ادب را نموده خداى تعالى را علم
نیاموزد  ،زیرا خدا عالم به حال او است و مىداند كه راه رسیدن به حاجتش چیست  ،پس
باید اینطور درخواست كند :كه پروردگارا حاجت مرا به آن مقدار و آن طریقى كه خودت
مىدانى خیر من در آن است بر آورده بفرما !
المیزان ج  4 :ص 533 :

نظام مالی اسالم
و گفتار در یك حقیقت قرآنى
اختالف قریحهها و استعدادها در به دست آوردن مزایاى زندگى در افراد انسان
چیزى است كه باالخره به ریشههایى طبیعى و تكوینى منتهى مىشود  ،چیزى نیست كه
بتوان دگرگونش ساخت و یا از تاثیر آن اختالف در اختالف درجات زندگى جلوگیرى نمود
و مجتمعات بشرى از آنجا كه تاریخ نشان مىدهد تا به امروز كه ما زندگى مىكنیم داراى
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این اختالف بوده است .
آرى تا بوده چنین بوده  ،افراد قوى انسانها  ،افراد ناتوان را برده خود مىكردند و
در راه خواستههاى خود و هوا و هوسهایشان بدون هیچ قید و شرطى به خدمت خود
مىگرفتند و افراد ضعیف هم چارهاى به جز اطاعت دستورات آنان نداشته  ،جز اجابت آنان
در آنچه تمایل نشان مىدادند و مىخواستند راه به جایى نمىبردند  ،لیكن( به جاى هر عكس
العمل) دلهاى خود را از غیظ و كینه نسبت به أقویا پر مىكردند و در صدد به دست آوردن
فرصت روز را به شب مىرساندند  ،بشر همیشه طبق سنت كهن مىزیسته  ،سنتى كه همه
جا به روى كار آمدن رژیم شاهى و امپراطورى مىانجامیده است .
تا وقتى كه بشر میدان را براى نهضت علیه این سنت پیر  ،باز دیده اینجا و آنجاى
روى زمین یكى پس از دیگرى نهضت نموده  ،این بناى شوم را از پى ویران كرده  ،و
طبقه زورگو و متصدیان حكومت را وادار نمود  ،تا در چهار چوب قوانینى كه براى
اصالح حال جامعه و سعادت او وضع شده حكومت كنند  ،در نتیجه حكومت اراده فردى -
آن هم اراده جزافى و سیطره سنن استبدادى به حسب ظاهر رخت بر بست  ،و اختالف
طبقات مردم و انقسامشان به دو قسم مالكى كه حاكم مطلق العنان باشد و مملوكى محكوم كه
زمام اختیارش به دست حاكم باشد از بین رفت  ،ولى متاسفانه این شجره فاسد از میان بشر
ریشه كن نشد  ،بلكه در جایى دیگر و به شكلى دیگر غیر شكل سابقش رو به رشد گذاشت و
این بار نیز همان نتیجه سوء و میوه تلخ را بار آورد و آن عبارت بود از تاثیرى كه اختالف
ثروت یعنى متراكم شدن نزد بعضى و ته كشیدن نزد بعضى دیگر در صفات این دو طبقه
گذاشت .
آرى وقتى فاصله میان این دو طبقه زیاد شد طبقه ثروتمند نمىتواند از این كه با
ثروتش خواست خود را در همه شؤون حیات مجتمع نفوذ دهد خود دارى كند و از سوى
دیگر طبقه فقیر هم چارهاى جز این نداشت كه علیه طبقه ثروتمند قیام كند و در برابر ظلم او
به ایستد .
نتیجه این برخورد آن شد كه سنت سومى متولد شود  :به نام شیوعیت و نظام
اشتراكى سنتى كه مىگوید  :همه چیز مال همه كس  ،و مالكیت شخصى و سرمایه دارى به
كلى ملغى  ،و هر فردى از مجتمع مىتواند بدانچه با دست خود و به وسیله كماالتى كه در
نفس خود دارد كسب كرده برخوردار شود تا به این وسیله اختالف در ثروت و دارایى به
كلى از بین برود .
این مسلك نیز وجوهى از فساد را به بار آورد  ،فسادهایى كه هرگز در روش
سرمایهدارى از آن خبرى نبود  ،از آن جمله است بطالن حریت فرد و سلب اختیار از او ،
كه معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود و در حقیقت این سنت با خلقت بشر در
افتاده و خود را آماده كرد تا علیرغم طبیعت بشر  ،خود را بر بشر تحمیل كند ،و یا بگو با
خلقت بشر بستیزد .
تازه همه آن فسادهایى هم كه در سرمایهدارى وجود داشت به حال خود باقى ماند ،
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چون طبیعت بشر چنین است كه وقتى دست و دلش به كارى باز شود كه در آن كار براى
خود امتیازى و تقدمى سراغ داشته باشد  ،و امید تقدم و افتخار بر دیگران است كه او را به
سوى كارى سوق مىدهد  ،و اگر بنا باشد كه هیچ كس بر هیچ كس امتیاز نداشته باشد هیچ
كس با عالقه رنج كار را به خود هموار نمىسازد و معلوم است كه با بطالن كار و كوشش
بشریت به هالكت مىافتد .
بدین جهت شیوعىها دیدند چارهاى جز قانونى دانستن امتیازات ندارند و در این كه
چه كنند كه هم امتیاز باشد و هم اختالف ثروت نباشد  ،فكرشان به اینجا كشید كه وجهه
افتخارات و امتیازات را به طرف افتخارات غیر مادى و یا بگو افتخارات تشریفاتى و
خیالى برگردانند  ،ولى دیدند همان محذور سرمایه دارى دوباره عود كرد ،براى اینكه مردم
جامعه یا این افتخارات خیالى را به راستى افتخار مىدانستند ،كه همان آثار سویى كه ثروت
در دل ثروتمند مىگذاشت این بار افتخارات خیالى آن آثار را در دارندگانش بگذاشت و یا
افتخارات را پوچ مىدانستند كه محذور خالف طبیعت آرامشان نمىگذاشت .
رژیم دموكراسى وقتى دید كه این فسادها در رژیم اشتراكى بیداد كرده براى دفع آن
از یك سو دامنه تبلیغات را توسعه داد و از سوى دیگر توأم با قانونى كردن مالكیت شخصى
براى از بین بردن فاصله طبقاتى ،مالیاتهاى سنگین بر روى مشاغل تجارى و درآمدهاى
كارى گذاشت ولى این نیز دردى را دوا نكرد ،براى این كه تبلیغات وسیع و این كه مخالفین
دموكراسى دچار چه فسادهایى شدهاند نمىتواند جلو فساد را از رژیم دموكراسى بگیرد و از
سوى دیگر مالیات سنگین هیچ اثرى در جلوگیرى از فساد ندارد ،چون به فرضى هم كه
همه درآمدها به صندوق بیت المال ریخته شود  ،آنهائى كه این صندوقها را در دست دارند
 ،فساد و ظلم مىكنند  ،چون فساد تنها ناشى از مالك ثروت بودن نیست ناشى از تسلط بر
ثروت نیز مىشود  ،آن كسى كه مىخواهد ظلم كند و عیاشى داشته باشد ،یك بار با مال
خودش این كار را مىكند ،یك بار هم با تسلطش بر مال دولت .
پس نه اشتراكیها درد را دوا كردند  ،نه دموكراتها و به قول معروف «:ال دواء بعد
الكى -بعد از داغ دیگر دوایى نیست!» و به نتیجه نرسیدن این چاره جوئیها براى این است
كه آن چیزى كه بشر آن را هدف و غایت مجتمع خود قرار داده  ،یعنى بهرهكشى از مادیات
و بهره ورى از زندگى مادى  ،قطب نمایى است كه بشر را به سوى قطب فساد مىكشاند ،
چنین انسانى در هر نظامى قرار گیرد باالخره رو به سوى هدف خود مىرود  ،همانطور
كه عقربه مغناطیسى هر جا كه باشد به طرف قطب راه مىافتد.

در نظام مالى اسالم چه روشى پیشنهاد شده؟
اسالم براى ریشه كن كردن این ریشههاى فساد:
اوال بشر را در تمامى آنچه كه فطرتشان حكم مىكند آزاد گذاشته!
در ثانى عواملى را مقرر كرده كه فاصله بین دو طبقه ثروتمند و فقیر را به حداقل
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مى رساند  ،یعنى سطح زندگى فقرا را از راه وضع مالیات و امثال آن باال برده و سطح
زند گى توانگران را از راه منع اسراف و ریخت و پاش و نیز منع تظاهر به دارایى كه
باعث دورى از حد متوسط است پایین مىآورد و با اعتقاد به توحید و تخلق به اخالق فاضله
و نیز بر گرداندن گرایش مردم از مادىگرى به سوى كرامت تقوا تعدیل مىكند  ،دیگر از
نظر یك مسلمان برتریهاى مالى و رفاهى هدف نیست هدف كرامتهایى است كه نزد خدا
است .
و این همان حقیقتى است كه خداى تعالى در جمله:
« و اسئلوا هللا من فضله /32(»!...نسا)
به آن اشاره مىكند و همچنین در آیه:
« ان اكرمكم عند هللا اتقیكم/13(»!..حجرات) و آیه:
« ففروا الى هللا  -پس به سوى هللا بگریزید!» (/50ذاریت)
كه برگرداندن روى مردم به سوى خداى سبحان این اثر را دارد كه مردم به سوى
خدا برگشته  ،در جستجوى مقاصد زندگى  ،تنها به اسباب حقیقى و واقعى اعتنا مىورزند و
دیگر در به دست آوردن معیشت نه بیش از آنچه باید  ،اعتنا مىورزند و بیهوده كارى
مىكنند و نه از بدست آوردن آنچه الزم است كسالت مىورزند  ،پس آن كسى كه گفته دین
اسالم دین بطالت و خمودى است  ،مردم را دعوت مىكند به این كه به دنبال اهداف زندگى
انسانى خود نروند  ،اسالم را نفهمیده و بیهوده سخن گفته است!
این بود خالصه گفتار  ،پیرامون این حقیقت قرآنى و لیكن در باره شاخه و برگهایى
از این مساله مطالبى دیگر در بحثهاى مختلفى كه در این تفسیر كردهایم وجود دارد.
المیزان ج  4 :ص 537 :
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فصل سوم

اصل مالکیت در اسالم

مقدمه تفسیری بر:

اصل مالکیت در اسالم
وووووووووووا ِل
كام ِلتَأْكلُوا فَ ِریقا ً ِم ْن أ َ ْمو َ
« َو ال تَأْكلُوا أ َ ْم َولَكُم بَ ْینَكُم ِبا ْلبَ ِط ِل َو ت ُ ْدلُوا ِب َها إِلى ال ُح ِ
اس بِاالثْ ِم َو أَنت ُ ْم ت َ ْعلَ ُمونَ !»
النَّ ِ
« و اموال خود را در بین خود به باطل مخورید و براى خوردن مال مردم قسمتى
از آن را به طرف حكام به رشوه و گناه سرازیر منمائید با این كه مىدانید كه این
عمل حرام است!»
(/188بقره)
مجموعه اموال دنیا متعلق است به مجموعه مردم دنیا  ،منتها خداى تعالى از راه
وضع قوانین عادله اموال را میان افراد تقسیم كرده  ،تا مالكیت آنان به حق تعدیل شود و در
نتیجه ریشه هاى فساد قطع گردد  ،قوانینى كه تصرفات بیرون از آن قوانین هر چه باشد
باطل است .
این آیه شریفه به منزله بیان و شرح است براى آیه شریفه «:خلق لكم ما فى االرض
جمیعا !»(/29بقره) و اگر اموال را اضافه كرد به ضمیرى كه به مردم بر مىگردد و
فرمود « :اموالتان» براى این بود كه اصل مالكیت را كه بناى مجتمع انسانى بر آن مستقر
شده  ،امضا كرده و محترم شمرده باشد .
آرى بشر از اولین روزى كه در روى پهناى زمین زندگى و سكونت كرده تا آنجا
كه تاریخ نشان مىدهد فى الجمله اصل مالكیت را به رسمیت شناخته است و این اصل در
قرآن كریم در بیش از صد مورد به لفظ ملك و مال و یا الم ملك و یا جانشینى افرادى در
تصرف اموال افرادى دیگر تعبیر شده و در اینجا حاجتى به ذكر همه آن موارد نیست .
و نیز در مواردى از قرآن كریم با معتبر شمردن لوازم مالكیت شخصى این نوع
مالكیت را امضا فرموده  ،مثال یكى از لوازم مالكیت صحت خرید و فروش است  ،و اسالم
فرموده «:احل هللا البیع!» (/275بقره)
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یكى دیگر معامالت دیگرى است كه با تراضى طرفین صورت بگیرد كه در این
باره فرموده «:ال تاكلوا اموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض!»(/29نسا)
و نیز فرموده « :تجارة تخشون كسادها !»(/24توبه)
و آیاتى دیگر به ضمیمه روایات متواترهاى كه این لوازم را معتبر مىشمارد و
آیات نامبرده را تایید مىكند .
المیزان ج  2 :ص 73 :

بحثى علمى و اجتماعى درباره:

اصل مالکیت
تمامى موجودات پدید آمدهاى كه هم اكنون در دسترس ما است  -كه از جمله آنها
نبات و حیوان و انسان است  -همه به منظور بقاى وجود خود به خارج از دایره وجود خود
دست انداخته در آن تصرف مىكنند  ،تصرفاتى كه ممكن است در هستى و بقاى او دخالت
داشته باشد و ما هرگز موجودى سراغ نداریم كه چنین فعالیتى نداشته باشد و نیز فعلى را
سراغ نداریم كه از این موجودات سربزند و منفعتى براى صاحبش نداشته باشد .
این انواع نباتات است كه مىبینیم هیچ عملى نمىكنند  ،مگر براى آنكه در بقا و نشو
و نماى خود و تولید مثلش از آن عمل استفاده كند و همچنین انواع حیوانات و انسان هر چه
مىكند به این منظور مىكند كه به وجهى از آن عمل استفاده كند  ،هر چند استفادهاى خیالى
یا عقلى بوده باشد و در این مطلب هیچ شبههاى نیست .
و این موجودات كه داراى افعالى تكوینى هستند با غریزه طبیعى  ،و حیوان و انسان
با شعور غریزى درك مىكنند كه تالش در رفع حاجت طبیعى و استفاده از تالش خود در
حفظ وجود و بقا به نتیجه نمىرسد مگر وقتى كه اختصاص در كار باشد  ،یعنى نتیجه تالش
هر یك مخصوص به خودش باشد  ،به این معنا كه نتیجه كار یكى عاید چند نفر نشود  ،بلكه
تنها عاید صاحب كار گردد( این خالصه امر و مالك آن است!)
و بهمین جهت است كه مىبینیم یك انسان و یا حیوان و نبات كه ما مالك كارش را
مىفهمیم  ،هرگز حاضر نمىشود دیگران در كار او مداخله نموده و در فایدهاى كه صاحب
كار در نظر دارد سهیم و شریك شوند  ،این ریشه و اصل اختصاص است كه هیچ انسانى
در آن شك و توقف ندارد و این همان معناى الم در لنا و لك  ،مال من و مال تو است
مىباشد و نیز مىگوئیم  :مراست كه چنین كنم و توراست كه چنین كنى .
شاهد این حقیقت مشاهداتى است كه ما از تنازع حیوانات بر سر دستآوردهاى خود
داریم  ،وقتى مرغى براى خود آشیانهاى مىسازد و یا حیوانى دیگر براى خود النهاى
درست مىكند نمىگذارد مرغ دیگر آن را تصرف كند و یا براى خود شكارى مىكند و یا
طعامى مىجوید  ،تا با آن تغذى كند و یا جفتى براى خود انتخاب مىكند  ،نمىگذارد دیگرى
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آن را به خود اختصاص دهد و همچنین مىبینیم اطفال دستآوردهاى خود را كه یا خوردنى
و یا اسباب بازى و یا چیز دیگر است با بچههاى دیگر بر سر آن مشاجره مىكند و مىگوید
این مال من است  ،حتى طفل شیرخوار را مىبینیم كه بر سر پستان مادر با طفل دیگر
مىستیزد  ،پس معلوم مىشود مساله اختصاص و مالكیت امرى است فطرى و ارتكازى هر
جاندار با شعور.
پس از آنكه انسان در اجتماع قدم مىگذارد  ،باز به حكم فطرت و غریزهاش همان
حكمى را كه قبل از ورود به اجتماع و در زندگى شخصى خود داشت معتبر شمرده  ،باز به
حكم اصل فطرت از مختصات خود دفاع مىكند و براى این منظور همان اصل فطرى و
اولى خود را اصالح نموده سر و صورت مىدهد و به صورت قوانین و نوامیس اجتماعى
در آورده مقدسش مىشمارد  ،اینجاست كه آن اختصاص اجمالى دوران كودكى به صورت
انواعى گوناگون شكل مىگیرد  ،آنچه از اختصاصها كه مربوط به مال است ملك نامیده
مىشود و آنچه مربوط به غیر مال است حق .
انسانها هر چند ممكن است در تحقق ملك از این جهت اختالف كنند كه در اسباب
تحقق آن اختالف داشته باشند  ،مثال جامعهاى وراثت را سبب مالكیت نداند  ،دیگرى بداند و
یا خرید و فروش را سبب بداند ولى غصب را نداند و یا جامعهاى غصب را اگر به دست
زمامدار صورت بگیرد سبب ملك بداند و یا از این جهت اختالف كنند كه در موضوع یعنى
مالك ملك اختالف داشته باشند  ،بعضى انسان بالغ و عاقل را مالك بدانند و بعضى صغیر و
سفیه را هم مالك بدانند  ،بعضى فرد را مالك بدانند و بعضى دیگر جامعه را و همچنین از
جهات دیگرى در آن اختالف داشته باشند و در نتیجه مالكیت بعضى را بیشتر كنند و از
بعضى دیگر بكاهند  ،براى بعضى اثبات كنند و از بعضى دیگر نفى نمایند .
و لیكن اصل ملك فى الجمله و سربسته از حقایقى است كه مورد قبول همه است و
چارهاى جز معتبر شمردن آن ندارند و به همین جهت مىبینیم آنها هم كه مخالف مالكیتند
مالكیت را از فرد سلب نموده  ،حق جامعهاش و یا حق دولتش مىدانند  ،دولتى كه بر جامعه
حكومت مىكند ولى باز هم نمىتوانند اصل مالكیت را از فرد انكار كنند  ،چون گفتیم
مالكیت فردى امرى است فطرى  ،مگر اینكه حكم فطرت را باطل كنند  ،كه بطالن آنهم
مستلزم فناى انسان است .
و ما در المیزان پیرامون متعلقات این بحث یعنى اسباب آن كه عبارت است از
تجارت و ربح و ارث و غنیمت و حیازت و نیز موضوع آن یعنى بالغ و صغیر و عاقل و
المیزان ج  2 :ص 77 :
سفیه در موارد مناسب بحث کرده ایم .
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فصل چهارم

انفاق و تعدیل ثروت در اسالم

مقدمه تفسیری درباره:

دستور انفاق در اسالم
َّللا َك َمث َ ِل َحبَّ ٍة أَنبَتَت س ْب َع سنَا ِب َل فى كل سنبُلَ ٍة
« َّمث َ ُل الَّ ِذینَ یُن ِفقُونَ أ َ ْم َولَ ُه ْم فى س ِبی ِل َّ ِ
ع ِلی ٌم»!...
س ٌع َ
َّللاُ َو ِ
َّللاُ یُض ِعف ِل َمن یَشا ُء َو َّ
ِمائ َةُ َحبَّ ٍة َو َّ
« حكایت آنان كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مىكنند حكایت دانهاى است كه
هفت خوشه رویانیده كه در هر خوشه صد دانه باشد و خدا براى هر كه بخواهد ،
دو برابر هم مىكند  ،كه خدا وسعت بخش و دانا است!»
« كسانى كه اموال خویش را در راه خدا انفاق مىكنند و بعد این انفاق خود را با
منت و یا اذیتى همراه نمىكنند پاداش آنان نزد پروردگارشان است  ،نه ترسى
دارند و نه غمى!»
« سخن شایسته و پردهپوشى ،از صدقهاى كه اذیت در پى دارد بهتر است ،خدا
بىنیاز و بردبار است!»
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،صدقه خویش را همانند آن كس كه مال خویش را
با ریا به مردم انفاق مىكند و به خدا و روز جزا ایمان ندارد ،با منت و اذیت باطل
نكنید ،كه حكایت وى حكایت سنگى سفت و صافى است كه خاكى روى آن نشسته
باشد و رگبارى بر آن باریده ،آن را صاف به جاى گذاشته باشد ،ریاكاران از آنچه
كردهاند ثمرى نمىبرند و خدا گروه كافران را هدایت نمىكند!»
« و حكایت آنان كه اموال خود را به طلب رضاى خدا و استوارى دادن به دلهاى
خویش انفاق مىكنند ،عملشان مانند باغى است بر باالى تپهاى ،كه رگبارى به آن
رسد و دو برابر ثمر داده باشد و اگر رگبار نرسیده به جایش باران مالیمى رسیده،
خدا به آنچه مىكنید بینا است!»
« آیا در میان شما كسى هست كه دوست داشته باشد براى او باغى باشد پر از
درختان خرما و انگور و همه گونه میوه در آن باشد و نهرها در دامنه آن جارى
باشد ،سپس پیرى برسد ،در حالى كه فرزندانى صغیر دارد ،آتشى به باغش بیفتد
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و آن را بسوزاند؟ خدا اینطور آیههاى خود را براى شما بیان مىكند ،شاید كه
بیندیشید!»
« اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،از خوبیهاى آنچه بدست آوردهاید و آنچه برایتان
از زمین بیرون آوردهایم انفاق كنید ،و پست آن را( كه خودتان نمىگیرید مگر با
چشمپوشى )،براى انفاق منظور نكنید و بدانید كه خدا بىنیاز و ستوده است!»
« شیطان به شما وعده تنگدستى مىدهد و به بدكارى وا مىدارد و خدا از جانب
خود آمرزش و فزونى به شما وعده مىدهد ،كه خدا وسعتبخش و دانا است!»
« فرزانگى را به هر كه بخواهد مىدهد و هر كه حكمت یافت ،خیرى فراوان یافت
و به جز خردمندان كسى اندرز نگیرد!»
« هر خرجى كردهاید به هر نذرى ملتزم شدهاید خدا از آن آگاه است و ستمگران
یاورانى ندارند!»
« اگر صدقهها را علنى دهید خوب است و اگر هم پنهانى دهید و به تنگدستان
بدهید ،البته برایتان بهتر است و گناهانتان را از بین مىبرد ،كه خدا از آنچه
مىكنید آگاه است!»
« هدایت كردن با تو نیست ،بلكه خدا است كه هر كس را بخواهد هدایت مىكند،
هر خواستهاى انفاق كنید به نفع خود كردهاید ،انفاق جز براى رضاى خدا نكنید!
هر خیرى را كه انفاق كنید( عین همان) به شما مىرسد و ستم نمىبینید!»
« صدقه از آن ( فقرائى است كه در راه خدا از كار ماندهاند و نمىتوانند سفر كنند،
اشخاص بىخبر آنان را بسكه مناعت دارند توانگر مىپندارند ،تو آنان را با
سیمایشان مىشناسى ،از مردم به اصرار گدائى نمىكنند ،هر متاعى انفاق مىكنید
خدا به آن دانا است!»
« كسانى كه اموال خویش را شب و روز نهان و آشكار انفاق مىكنند پاداششان
نزد پروردگارشان است ،نه ترسى دارند و نه غمگین مىشوند!»
( 261تا  /274بقره)
سیاق این آیات از این جهت كه همه در باره انفاق است و مضامین آنها به یكدیگر
ارتباط دارد این را مىفهماند كه همه یك باره نازل شده و این آیات مؤمنین را تحریك و
تشویق به انفاق در راه خدا مىكند و نخست براى زیاد شدن و بركت مالى كه انفاق مىكنند
مثلى مىزند  ،كه یك درهم آن هفتصد درهم مىشود و چه بسا كه خدا بیشترش هم مىكند و
سپس براى انفاق ریائى و غیر خدائى مثلى مىآورد تا بفهماند كه چنین انفاقى بركت و
بهرهاى ندارد و در مرحله سوم مسلمانان را از انفاق با منت و اذیت نهى مىكند  ،زیرا كه
منت و اذیت اثر آن را خنثى مىكند و اجر عظیمش را حبط نموده و از بین مىبرد سپس
دستور مىدهد كه از مال پاكیزه خود انفاق كنند  ،نه اینكه از جهت بخل و تنگ نظرى هر
مال ناپاك و دور انداختنى را در راه خدا بدهند و آنگاه موردى را كه باید مال در آن مورد
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انفاق شود ذكر مىكند كه عبارت است از فقرائى كه در راه خدا از هستى ساقط شدهاند و در
آخر اجر عظیمى كه این انفاق نزد خداى تعالى دارد بیان مىكند .
سخن كوتاه اینكه  :آیات مورد بحث  ،مردم را دعوت به انفاق مىكند و در مرحله
اول  ،جهت این دعوت و غرضى را كه در آن است بیان نموده و مىفرماید  :هدف از این
كار باید خدا باشد نه مردم و در مرحله دوم صورت عمل و كیفیت آن را تبیین كرده كه
باید منت و اذیت به دنبال نداشته باشد و در مرحله سوم وضع آن مال را بیان مىكند كه
باید طیب باشد نه خبیث و در مرحله چهارم مورد آن را كه باید فقیرى باشد كه در راه خدا
فقیر شده و در مرحله پنجم اجر عظیمى كه در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است .
المیزان ج  2 :ص 584 :

گفتاری در انفاق
(ابزار تعدیل ثروت در اسالم)
یكى از بزرگترین امورى كه اسالم در یكى از دو ركن حقوق الناس و حقوق هللا
مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون  ،مردم را بدان وادار مىسازد  ،انفاق
است پارهاى از انفاقات از قبیل زكات  ،خمس  ،كفارات مالى و اقسام فدیه را واجب نموده و
پاره اى از صدقات و امورى از قبیل وقف سكنى دادن مادام العمر كسى ،وصیتها ،
بخششها و غیر آن را مستحب نموده است .
و غرضش این بوده كه بدینوسیله طبقات پائین را كه نمىتوانند بدون كمك مالى از
ناحیه دیگران حوائج زندگى خود را برآورند  -مورد حمایت قرار داده تا سطح زندگیشان را
باال ببرند  ،تا افق زندگى طبقات مختلف را به هم نزدیك ساخته و اختالف میان آنها را از
جهت ثروت و نعمات مادى كم كند .
و از سوى دیگر توانگران و طبقه مرفه جامعه را از تظاهر به ثروت یعنى از
تجمل و آرایش مظاهر زندگى  ،از خانه و لباس و ماشین و غیره نهى فرموده و از مخارجى
كه در نظر عموم مردم غیر معمولى است و طبقه متوسط جامعه تحمل دیدن آنگونه خرجها
را ندارد( تحت عنوان) نهى از اسراف و تبذیر و امثال آن  ،جلوگیرى نموده است .
و غرض از اینها ایجاد یك زندگى متوسطى است كه فاصله طبقاتى در آن فاحش و
بیش از اندازه نباشد  ،تا در نتیجه  ،ناموس وحدت و همبستگى زنده گشته  ،خواستهاى
متضاد و كینههاى دل و انگیزههاى دشمنى بمیرند  ،چون هدف قرآن این است كه زندگى
بشر را در شؤون مختلفش نظام ببخشد و طورى تربیتش دهد كه سعادت انسان را در دنیا و
آخرت تضمین نماید و بشر در سایه این نظام در معارفى حق و خالى از خرافه زندگى كند ،
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زندگى همه در جامعهاى باشد كه جو فضائل اخالق حاكم بر آن باشد و در نتیجه در عیشى
پاك از آنچه خدا ارزانیش داشته استفاده كند و دادههاى خدا برایش نعمت باشد  ،نه عذاب و
بال و در چنین جوى  ،نواقص و مصائب مادى را برطرف كند .
و چنین چیزى حاصل نمىشود مگر در محیطى پاك كه زندگى نوع  ،در پاكى و
خوشى و صفا شبیه به هم باشد و چنین محیطى هم درست نمىشود مگر به اصالح حال نوع
 ،به اینكه حوائج زندگى تامین گردد و این نیز بطور كامل حاصل نمىشود مگر به اصالح
جهات مالى و تعدیل ثروتها و به كار انداختن اندوختهها  ،و راه حصول این مقصود ،
انفاق افراد  -از اندوختهها و مازاد آنچه با كد یمین و عرق جبین تحصیل كردهاند  -مىباشد
 ،چون مؤمنین همه برادر یكدیگرند و زمین و اموال زمین هم از آن یكى است و او خداى
عزوجل است .
و این خود حقیقتى است كه سیره و روش نبوى( كه بر صاحب آن سیره برترین
تحیت و سالم باد!) صحت و استقامت آن را در زمان استقرار حكومت پیغمبر اكرم
صلىهللاعلیهوآلهوسلّم اثبات مىكند .
و این همان نظامى است كه امیر المؤمنین صلوات هللا علیه از انحراف مردم از
مجراى آن تاسف خورده و شكوهها مىكرد و از آن جمله مىفرمود:
« و قد أصبحتم فى زمن ال یزداد الخیر فیه اال ادبارا  ...امروز كارتان به جایى
رسیده است كه روز به روز و ساعت به ساعت خیر از شما دورتر و شر به شما
نزدیكتر و طمع شیطان در هالك ساختن مردم بیشتر مىشود! امروز روزگارى
است كه نیروى شیطان در حال قوى شدن است و نقشههایش دارد فراگیر مىگردد
و او به هدفش دست مىیابد ،اگر نمىپذیرید به وضع جامعه بنگرید :آیا جز این
است كه به هر سو چشم باز كنى یا فقیرى را مىبینى كه دارد با فقر دست و پنجه
نرم مىكند و یا توانگرى كه نعمت خداى را با كفران تالفى مىكند( ،و آن را در
نافرمانى خدا مصرف مىنماید) و یا بخیلى را مىبینى كه بخل از حق خدا را
غنیمت مى شمارد و یا متمردى كه گوشش از شنیدن مواعظ كر شده است!»
( نهج البالغه صبحى صالح خطبه  129ص )187
گذشت روزگار  ،درستى نظریه قرآن را آشکار كرد و ثابت نمود همانطور كه قرآن
فرموده تا طبقه پائین جامعه  ،از راه امداد و كمك به حد متوسط نزدیك نگردند و طبقه مرفه
از زیاده روى و اسراف و تظاهر به جمال جلوگیرى نشده و به آن حد متوسط نزدیك
نشوند ،بشر روى رستگارى نخواهد دید  ،آرى همه ما تمدن غرب را دیدیم  ،كه چگونه
داعیان آن  ،بشر را به بىبندوبارى در لذات مادى و افراط در لذات حیوانى واداشتند و بلكه
روشهاى جدیدى از لذتگیرى و استیفاى هوسهاى نفسانى اختراع نمودند و در كامگیرى
خود و اشاعه این تمدن در دیگران  ،از به كار بردن هیچ نیروئى مضایقه ننمودند و این
باعث شد كه ثروتها و لذات خالص زندگى مادى همه به طرف نیرومندان و توانگران
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سرازیر شده و در دست اكثریت مردم جهان كه همان طبقات پائین جامعهها مىباشند چیزى
به جز محرومیت نماند و دیدیم كه چگونه طبقه مرفه نیز به جان هم افتاده و یكدیگر را
خوردند تا نماند مگر اندكى  ،و سعادت زندگى مادى مخصوص همان اندك گردید و حق
حیات از اكثریت  ،كه همان تودههاى مردم هستند سلب شد .
و با در نظر گرفتن اینكه ثروت بى حساب و فقر زیاد آثار سوئى در انسان پدید
مىآورد  ،این اختالف طبقاتى تمامى رذائل اخالقى را برانگیخت و هر طرف را به سوى
مقتضاى خویش پیش راند و نتیجه آن این شد كه دو طائفه در مقابل یكدیگر صف آرائى كنند
و آتش فتنه و نزاع در بین آنان شعلهور شود  ،توانگر و فقیر محروم و منعم  ،واجد و فاقد
همدیگر را نابود كنند و جنگهاى بین المللى بپا شود و زمینه براى كمونیسم فراهم گردد و
در نتیجه حقیقت و فضیلت به كلى از میان بشر رخت بر بندد و دیگر بشر روزگارى خوش
نبین د و آرامش درونى و گوارائى زندگى از نوع بشر سلب شود  ،این فساد عالم انسانى
چیزى است كه ما امروزه خود به چشم مىبینیم و احساس مىكنیم كه بالهائى سختتر و
رسوائىهائى بیشتر  ،آینده نوع بشر را تهدید مىكند .
و نیز بزرگترین عامل این فساد از طرفى از بین رفتن انفاق و از سوى دیگر
شیوع ربا است كه به زودى به آیات آن خواهیم رسید.ان شاء هللا! و خواهیم دید كه خداى
تعالى بعد از آیات مورد بحث در خالل هفت آیه پشت سرهم فظاعت و زشتى آنرا بیان
مىكند و مىفرماید :رواج آن  ،فساد دنیا را به دنبال مىآورد و این خود یكى از پیشگوئیهاى
قرآن كریم است ،كه در ایام نزول قرآن جنینى بود در رحم روزگار و مادر روزگار این
جنین را در عهد ما زائید و ثمرات تلخش را بما چشانید .
و اگر بخواهید این گفته ما را تصدیق كنید در آیات سوره روم دقت فرمائید آنجا كه
خداوند مىفرماید:
« فاقم وجهك للدین حنیفا  -تا جمله  -یومئذ یصدعون!»(30تا/43روم)
این آیات نظائرى هم در سورههاى هود  ،یونس ،اسراء ،انبیاء و غیره دارد كه در
همین مقوله سخن گفتهاند  ،و ان شاء هللا به زودى بیانش خواهد آمد .
و سخن كوتاه اینكه  :علت تحریك و تشویق شدید و تاكید بالغى كه در آیات مورد
بحث در باره انفاق شده  ،اینها بود كه از نظر خواننده محترم گذشت.
المیزان ج  2 :ص 587 :
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فصل پنجم

مبارزه اسالم با ربا و رباخواری

مقدمه تفسیری درباره:

ربا (آفت مالی جامعه)
الربَوا ال یَقُو ُمونَ إِال َك َما یَقُو ُم الَّذِى یَت َ َخبَّطهُ الش ْیطنُ ِمنَ ا ْل َمس ذَ ِلك
« الَّ ِذینَ یَأْكلُونَ ِ
الربَوا فَ َمن َجا َءهُ َم ْو ِعظةٌ
الربَوا َو أ َ َح َّل َّ
َّللاُ ا ْلبَ ْی َع َو َح َّر َم ِ
بِأَنَّ ُه ْم قَالُوا إِنَّ َما ا ْلبَ ْی ُع ِمثْ ُل ِ
َّللاِ َو َم ْن عَا َد فَأُولَئك أَص َحب النَّ ِار ُه ْم فِی َها
ِمن َّر ِب ِه فَانت َ َهى فَلَهُ َما سلَف َو أ َ ْم ُرهُ ِإلى َّ
َخ ِل ُدونَ !»
َّللاُ ال یُ ِحب ك َّل َكفَّ ٍار أَثِ ٍیم!»
الربَوا َو یُ ْربى الص َدقَ ِ
« یَ ْم َح ُ
ت َو َّ
ق َّ
َّللاُ ِ
« كسانى كه ربا مىخورند رفتار و كردارشان مانند شخص جن زده و فریب خورده
شیطان است و چون ربا خوران خوب و بد را تمیز نمىدهند ،مىگویند خرید و
فروش هم مثل ربا است ،با اینكه خدا خرید و فروش را حالل و ربا را حرام كرده
پس بطور كلى هر كس موعظهاى از ناحیه پروردگارش دریافت بكند و در اثر آن
موعظه ،از معصیت خدا دست بردارد ،گناهى كه قبال كرده بود حكم گناه بعد از
موعظه را ندارد و امر آن به دست خدا است اما اگر باز هم آن عمل نهى شده را
تكرار كند ،چنین كسانى اهل آتش و در آن جاودانند!»
خدا ربا را ( كه مردم به منظور زیاد شدن مال مرتكب مىشوند )،پیوسته نقصان
مىدهد و به سوى نابودیش روانه مىكند و در عوض صدقات را نمو مىدهد و
خدا هیچ كافر پیشه دل به گناه آلوده را دوست نمىدارد!»(275و/276بقره)
« محققا كسانى كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام مىدهند و نماز بپا داشته و
زكات مىدهند ،اجرشان نزد پروردگارشان است( چون دنیا ظرفیت اجر اینگونه
اعمال را ندارد )،نه ترسى بر آنان هست و نه اندوهگین مىشوند!»
« هان ! اى كسانى كه ایمان آوردهاید از خدا پروا كنید و آن زیادى مال را كه در
اثر ربا به دست آمده رها كنید ،اگر داراى ایمانید!»
« حال اگر نكنید باید بدانید كه در حقیقت اعالن جنگ با خدا و رسول كردهاید و
اگر توبه كنید اصل سرمایهتان حالل است ،نه ظلم كردهاید و نه به شما ظلمى شده
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است!»
« و اگر بدهكار شما در تنگى و فشار است باید مهلتش دهید ،تا هر وقت داشت
بدهد البته اگر تصدق كنید برایتان بهتر است اگر اهل عمل باشید!»
« و بترسید از روزى كه در آن روز به سوى خدا بر مىگردید و آن وقت تمامى
اعمالتان به شما بر گردانده مىشود ،بدون اینكه به احدى ظلم شود!»
(275تا/281بقره)
این آیات در مقام تاكید حرمت ربا و تشدید بر رباخواران است ،نه اینكه بخواهد
ابتداء ربا را حرام كند ،چون لحن تشریع لحن دیگر است ،آن آیهاى كه مىتوان گفت حرمت
ربا را تشریع كرده آیه زیر است كه مىفرماید:
« یا ایها الذین آمنوا ال تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة و اتقوا هللا لعلكم تفلحون!»
(/130ال عمران)
آیات مورد بحث مشتمل بر آیهاى نظیر:
« یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و ذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنین!» (/278بقره)
كه لحن تشریع دارد ،مىباشد و از سیاق آن بر مىآید مسلمانان از آیه سوره آل
عمران كه ایشان را نهى مىكرده منتهى نشده بودند و از ربا خوارى دست بر نداشته بودند
و بلكه تا اندازهاى همچنان در بینشان معمول بود ،لذا خداى سبحان در این سوره نیز براى
بار دوم به آنان دستور مىدهد كه از ربا خوارى دست بردارند و آنچه از ربا كه در ذمه
بدهكاران مانده نگرفته و مطالبه ننمایند .از همین جا روشن مىشود كه جمله « فمن جائه
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى هللا /275( »!...بقره)چه معنائى مىدهد و
تفصیلش خواهد آمد.
قبل از آنكه آیه سوره آل عمران نازل شود سوره روم نازل شده بود ،چون سوره
روم در مكه نازل شده ،در آنجا مىفرماید:
« و ما اتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فال یربوا عند هللا و ما آتیتم من زكوة
تریدون وجه هللا فاولئك هم المضعفون!»(/39روم)
از اینجا این معنا روشن مىشود كه مساله ربا خوارى از همان اوائل بعثت رسول
خدا و قبل از هجرت عملى منفور بود  ،تا آنكه در آیه سوره آل عمران صریحا تحریم و
سپس در آیه سوره بقره ( یعنى همین آیات مورد بحث) در باره آن تشدید شده است  ،چون
همانطور كه گفتیم از سیاق این آیات كامال استفاده مىشود كه قبال در باره آن نهى شده بود و
نیز روشن مىشود كه آیات مورد بحث بعد از آیات سوره آل عمران نازل شده است .
عالوه بر اینكه حرمت ربا بنا به حكایت قرآن كریم در بین یهود معروف بوده ،
چون قرآن كریم مىفرماید «:و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه!»(/161نسا) و نیز آیهاى كه
قرآن مجید از یهودیان ،نقل مىكند كه مىگفتند «:لیس علینا فى االمیین سبیل!»(/75ال
عمران) اشارهاى به این معنا دارد با در نظر گرفتن اینكه قرآن كریم كتاب یهود را تصدیق
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كرده و در مورد ربا نسخ روشنى ننموده  ،داللت دارد بر اینكه ربا در اسالم حرام بوده
است .
و این آیات یعنى آیات مورد بحث با آیات قبلش( كه در باره انفاق است )،بىارتباط
نیست  ،همچنانكه از جمله « یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات!»(/276بقره) و جمله« و
ان تصدقوا خیر لكم!»(/280بقره) كه در ضمن این آیات آمده  ،این ارتباط فهمیده مىشود
همچنانكه در سوره روم و آل عمران نیز مساله ربا مقارن با مساله انفاق و صدقه واقع شده
است بعالوه دقت در آیات نیز این ارتباط را تایید مىكند زیرا ربا خوارى درست ضد و
مقابل انفاق و صدقه است  ،چون ربا خوار پول بال عوض مىگیرد و انفاقگر پول بالعوض
مىدهد و نیز آثار سوئى كه بر ربا خوارى بار مىشود درست مقابل آثار نیكى است كه از
صدقه و انفاق به دست مىآید آن  ،اختالف طبقاتى و دشمنى مىآورد و این بر رحمت و
محبت مىافزاید  ،آن خون مسكینان را به شیشه مىگیرد و این باعث قوام زندگى محتاجان و
مسكینان مىشود آن اختالف در نظام و نا امنى مىآورد و این انتظام در امور و امنیت .
خداى سبحان در این آیات در امر ربا خوارى شدتى به كار برده كه در باره هیچ
یك از فروع دین این شدت را به كار نبرده است مگر یك مورد كه سختگیرى در آن نظیر
سختگیرى در امر ربا است و آن این است كه :مسلمانان  ،دشمنان دین را بر خود حاكم
سازند و اما بقیه گناهان كبیره هر چند قرآن كریم مخالفت خود را با آنها اعالم نموده و در
امر آنها سختگیرى هم كرده و لیكن لحن كالم خدا مالیمتر از مساله ربا و حكومت دادن
دشمنان خدا بر جامعه اسالمى است و حتى لحن قرآن در مورد زنا و شرب خمر و قمار و
ظلم و گناهانى بزرگتر از این  ،چون كشتن افراد بىگناه  ،مالیمتر از این دو گناه است .
و این نیست مگر براى اینكه فساد آن گناهان از یك نفر و یا چند نفر تجاوز نمىكند
و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مىگیرد و آن عبارت است از فساد
ظاهر اجتماع و اعمال ظاهرى افراد  ،به خالف ربا و حكومت بىدینان كه آثار سوئش
بنیان دین را منهدم مىسازد و آثارش را به كلى از بین مىبرد و نظام حیات را تباه
مىسازد و پردهاى بر روى فطرت انسانى مىافكند و حكم فطرت را ساقط مىكند و دین را
به دست فراموشى مىسپارد  ،كه ان شاء هللا توضیح این معانى را تا اندازهاى خواهیم داد .
جریان تاریخ نیز این نظریه قرآن را تصدیق كرده و شهادت مىدهد كه امت اسالم
از اوج عزت به پائینترین درجه ذلت نیفتاد و مجد و شرفش به غارت نرفت و فاقد مال و
عرض و جان خود نشد ،مگر وقتى كه در امر دین خود سهلانگارى كرد و دشمنان دین را
دوست خود گرفته  ،زمام امر حكومت خود را به دست ایشان سپرد و كارش به جائى رسید
كه نه مالك مرگ خود بود و نه مالك زندگىاش ،نه اجازه مىیافت تا بمیرد و نه فرصت پیدا
مى كرد تا از مواهب و نعمتهاى زندگانى برخوردار گردد  ،لذا دین از میان مسلمانان رخت
بر بست و فضائل نفسانى از میان آنان كوچ نمود .
رباخواران به جمع كردن اموال و انباشتن ثروت پرداختند و در راه به دست آوردن
جاه و مقام با یكدیگر مسابقه گذاشتند و همین باعث به راه افتادن جنگهاى جهانى شد و
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جمعیت دنیا به دو دسته تقسیم گردیده و رو بروى هم ایستادند ،یك طرف ثروتمندان مرفه و
طرف دیگر استثمار شدگان بدبختى كه همه چیزشان به غارت رفته بود و این جنگهاى
جهانى بالئى شد كه كوهها را از جاى كند و زلزله در زمین افكند انسانیت را تهدید به فنا
كرد و دنیا را به ویرانهاى تبدیل نمود «:ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى  -آرى عاقبت
كسانى كه بد كردند همان بدى بود!»(/10روم)
و به زودى ان شاء هللا براى خواننده روشن خواهد شد كه آنچه قرآن كریم در باب
رباخوارى و سرپرستى دشمنان دین فرموده از پیشگوئىهاى قرآن است .
انسان هم در زندگیش راهى مستقیم دارد كه نباید از آن منحرف شود  ،چون او نیز
در طریق زندگیش و بر حسب محیطى كه در آن زندگى مىكند حركات و سكناتى دارد  ،كه
داراى نظام مخصوصى است  ،كه آن نظام را بینش عقالئى انسانها معین مىكند و هر
فردى افعال خود را ( چه فردى چه اجتماعى) با آن نظام تطبیق مىدهد .
انسان وقتى گرسنه شد تصمیم مىگیرد تا غذا بخورد و چون تشنه شد  ،در صدد
نوشیدن آب بر مىآید  ،براى استراحتش بسترى فراهم مىكند و چون شهوتش طغیان كرد
ازدواج مىنماید  ،و چون خسته شد استراحت مىكند  ،و چون گرمش شد  ،زیر سایه
مىرود و براى این منظور خانه مىسازد و همچنین سایر حوائجى كه دارد بر مىآورد و
در معاشرتش با دیگران در برابر پارهاى امور خوشحال و در برابر بعضى دیگر  ،گرفته
خاطر مىشود  ،هر وقت مقصدى داشته باشد كه نیازمند به مقدماتى است  ،نخست مقدماتش
را فراهم مىكند و هر هدفى را دنبال مىكند كه نیازمند به سببى است  ،نخست سبب آن را
فراهم مىكند .
و همه این افعالى كه در زندگیش دارد  ،گفتیم  :ناشى از اعتقاداتى است كه همه به
هم مربوط و به نحوى متحد و سازگار است و با یكدیگر تناقض ندارند و مجموع این افعال
را همان زندگى بشر مىنامیم .
و همانا انسان به واسطه نیروئى كه در او به ودیعت نهاده شده( یعنى نیروئى كه با
آن  ،خیر و شر  ،نافع و مضر را تشخیص مىدهد )،راه صحیح زندگى را یافته است و ما
سابقا در باره این نیرو  ،سخن گفتهایم .
این وضع انسان معمول ى است  ،اما انسانى كه ممسوس شیطان شده  ،یعنى شیطان
با او تماس گرفته و نیروى تمیز او را مختل ساخته  ،نمىتواند خوب و بد  ،نافع و مضر و
خیر و شر را از یكدیگر تمیز دهد و حكم هر یك از این موارد را در طرف مقابل آن جارى
مىسازد .مثال به جاى اینكه خیر و نافع و خوب را بستاید  ،زشتىها و شرور و مضرات را
مى ستاید و یا به جاى اینكه دیگران را به سوى كارهاى خیر و مفید دعوت كند به سوى
شرور مىخواند و این به آن جهت نیست كه معناى خوبى و خیر و نافع را فراموش كرده و
نمىداند خوب و بد كدام است  ،براى اینكه هر چه باشد انسان است و اراده و شعور دارد و
محال است كه از انسان  ،افعال غیر انسانى سر بزند بلكه از این جهت است كه زشتى را
زیبائى و حسن را قبح و خیر و نافع را شر و مضر مىبیند  ،پس او در تطبیق احكام و

26

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد و سوم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در روش مالی اسالم

تعیین موارد  ،دچار خبط و اشتباه شده است .
و چنین انسان مخبط  ،در عین اینكه مخبط است اینطور نیست كه همیشه عمل غیر
عادى را نمى بیند  ،براى اینكه الزمه این فرض  ،آن است كه صاحب آراء و افكارى منظم
باشد  ،عادى و غیر عادى را تشخیص بدهد و( مانند مستان مخمور كه درخت سرو را نى و
نى را سرو مىبیند )،این را به جاى آن و آن را به جاى این بگیرد  ،بلكه عادى و غیر عادى
براى او بهم مخلوط شده  ،نمىتواند این را از آن تشخیص دهد  ،عادى آن عملى است كه او
عادى بداند و غیر عادى آن عملى است كه او غیر عادى تشخیص دهد  ،پس در نظر او
عادى و غیر عادى یكى است  ،اگر او عملى را كرد عادى است و گرنه غیر عادى  ،عینا
مانند شترى كه در راه رفتن مىلنگد  ،او در عین اینكه خالف عادى راه مىرود  ،عادى را
مثل خالف عادت مى پندارد  ،بدون اینكه این در نظرش بر آن مزیتى داشته باشد  ،پس او
هیچوقت مشتاق آن نیست كه از خالف عادت به حال عادى برگردد( دقت فرمائید!)
وضع ربا خوار عینا همینطور است  ،چون او چیزى براى مدتى به دیگرى مىدهد
و در عوض همان را با مقدارى زیادتر مىگیرد و این عمل بر خالف فطرت آدمى است ،
چون فطرت كه پایه و اساس زندگانى اجتماعى بشر را تشكیل مىدهد حكم مىكند كه آنچه
را كه آدمى دارد و از آن بىنیاز است با آنچه كه دیگران دارند و او به آن نیازمند است
معاوضه كند( آن مقدار  ،كه از مال خود مىدهد به همان مقدار از مال دیگران گرفته جاى
خالى را پر كند  ،نه بیشتر بگیرد و نه كمتر )،و اما اینكه مالى را بدهد  ،و عینا همان را
بگیرد با چیزى زائد( از دو جهت غلط است  ،اول اینكه مبادلهاى صورت نگرفته  ،دیگر
اینكه زیادى گرفته )،و این  ،حكم فطرت و اساس اجتماع را تباه مىسازد  ،براى اینكه از
طرف ربا خوار  ،منجر به اختالس و ربودن اموال بدهكاران مىشود و از طرف بدهكاران
 ،منتهى به تهى دستى و جمع شدن اموالشان در دست ربا خوار مىگردد  ،پس ربا خوارى
عبارت است از كاهش یافتن بنیه مالى یك عده و ضمیمه شدن اموال آنان به اموال رباخوار .
این كاهش و نقصان  ،از یك طرف  ،و تكاثر اموال از طرف دیگر  ،نیز منجر به
این مىشود كه به مرور زمان و روز به روز خرج بدهكار و مصرف او بیشتر مىشود و
با زیاد شدن احتیاج و مصرف و نبودن درآمدى كه آن را جبران كند روز به روز خرج
بیشتر مىشود و ربا نیز تصاعد مىیابد و این تصاعد از یك طرف و نبودن جبران از طرف
دیگر  ،زندگى بدهكار را منهدم مىسازد .
و این خود خبطى است كه رباخوار مبتالى به آن است  ،مانند خبطى كه جن زده
مبتالى به آن است  ،براى اینكه معامالت ربوى او را در آخر دچار این خبط مىكند  ،كه
فرقى میان معامله مشروع یعنى خرید و فروش و معامله نامشروع یعنى ربا نگذارد و وقتى
به او بگویند  :دست از ربا بردار و به خرید و فروش بپرداز  ،بگوید :چه فرق هست میان
ربا و بیع و چه مز یتى بیع بر ربا دارد تا من ربا را ترك كنم و به خرید و فروش بپردازم و
لذا خداى تعالى به همین سخن رباخواران( كه چه فرق هست میان بیع و ربا) استدالل بر
خبط آنان كرده است .
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و این استداللى است قوى و بجا  ،براى اینكه ربا تعادل و موازنه ثروت را در
جامعه به هم مىزند و آن نظامى را كه فطرت الهى به آن  ،راهنمائى مىكند و باید در
جامعه حاكم باشد  ،مختل مىسازد .
از این بیان پنج نكته روشن مىگردد:
 -1نكته اول اینكه  :مراد از قیام در جمله « ال یقومون اال كما یقوم »!...
(/275بقره) مسلط بودن بر زندگى و بر امر معیشت است  ،چون این معنا هم یكى از
معانى قیام است  ،كه در استعماالت اهل زبان معنائى مشهور و شایع است و در قرآن كریم
در موارد متعددى آمده از آن جمله موارد زیر است « :لیقوم الناس بالقسط!» (/25حدید)
تا جامعه  ،بر مبناى عدل استوار شود .
« ان تقوم السماء و االرض بامره  -اینكه آسمان و زمین به امر او استوار شود!»
(/25روم)
« و ان تقوموا للیتامى بالقسط  -تا در باره ایتام به عدل قیام كنید!»(/127نسا)
و اما قیام به معناى ایستادن كه مقابل نشستن است بدون شك مناسب با مورد آیه
نیست و آیه شریفه با آن  ،معناى درستى نمىدهد .
 -2نكته دوم اینكه  :مراد از خبط ناشى از مس شیطان  ،حركات نامنظم جنزدگان
در حال بیهوشى و یا بعد از آن نیست و مفسرینى كه كلمه نامبرده را به این معنا گرفتهاند
اشتباه كرده اند  ،زیرا این معنا با هدف آیه سازگار نیست  ،چون غرض آیه این است اعتقاد
رباخوار را در اینكه فرقى میان بیع و ربا نیست بفهماند و عمل او را كه بر اساس این
اعتقاد انجام مىدهد تخطئه كند و حاصلش این است كه افعال رباخوار  ،افعال اختیارى است
كه از اعتقادى غلط سر مىزند و این چه ربطى به جست و خیزهاى یك شخص مصروع و
غش كرده دارد  ،پس برگشت معناى آیه به همان بیانى است كه ما كردیم و گفتیم  :مراد این
است كه رفتار رباخوار در مورد امر معاش و زندگى به رفتار جن زده و دیوانهاى مىماند
كه خوب را از بد تمیز نمىدهد.
 -3نكته سوم اینكه  :تشبیهى كه در آیه شده و رباخوار را به كسى تشبیه كرده كه
در اثر مس شیطان دیوانه شده  ،خالى از این اشعار نیست كه چنین چیزى ( یعنى دیوانه
شدن در اثر مس شیطان )،امرى است ممكن  ،چون هر چند آیه شریفه داللت ندارد كه همه
دیوانگان در اثر مس شیطان دیوانه شدهاند  ،ولى اینقدر داللت دارد كه بعضى از جنونها در
اثر مس شیطان رخ مىدهد .
مطلب دیگرى كه از این آیه استفاده مىشود این است كه هر چند داللت ندارد بر
اینكه مس نامبرده به وسیله خود ابلیس انجام مىشود چون كلمه( شیطان) به معناى ابلیس
نیست  ،بلكه به معناى شرور است  ،چه از جن باشد و چه از انس و لیكن این مقدار داللت
دارد كه بعضى از دیوانگىها در اثر مس جن كه ابلیس هم فردى از جن است  ،رخ مىدهد.
با این بیان بطالن گفتار بعضى از مفسرین كه ذیال از نظر خواننده مىگذرد روشن
مىشود  ،كه گفته است :تشبیهى كه در آیه شریفه آمده از باب «:چونكه با كودك سر و
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كارت فتاد »،...مىباشد  ،زیرا مردم عقیدهاى فاسد دارند و آن این است كه دیوانگان در اثر
آزار جن  ،دیوانه مىشوند و چنین گفتارى از قرآن كریم هیچ عیبى ندارد  ،براى اینكه
صرفا خواسته است رباخوار را تشبیه به جنزده كند .
و اما اینكه جنزدگى اعتقاد درستى است یا نادرست  ،آیه از آن ساكت است ،پس
حقیقت معناى آیه این است كه رفتار این رباخواران  ،همانند رفتار دیوانگانى است كه شما
مردم معتقدید در اثر آزار جن دیوانه شدهاند و اما آیا این اعتقاد درست است یا نادرست ؟
باید گفت  :اعتقادى است نادرست و غیر ممكن  ،براى اینكه خداى تعالى عادلتر از آن است
كه شیطان را بر عقل بنده مؤمنش مسلط فرماید .
وجه نادرستى این سخن این است كه همانطور كه خداى تعالى عادلتر از آن است ،
بزرگتر از این هم هست كه گفتار خود را مستند به یك عقیده كودكانه باطل كند و لو از باب
آن مثل معروف باشد  ،مگر اینكه بعد از استناد و تشبیه بطالن آن عقیده را هم بیان كند و
دارنده چنان عقیدهاى را تخطئه نماید  ،چون خودش در كالم مجیدش فرموده:
« ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه  -باطل نه در عصر نزول به آن راه
دارد و نه در اعصار بعد!» (/42فصلت) و نیز فرموده:
« انه لقول فصل و ما هو بالهزل  -به یقین قرآن معیار جدا سازى حق از باطل
است ،نه شوخى !» (13و/14طارق)
و اما اینكه گفت :تصرف شیطان در عقل بشر و تباه ساختن عقل او به وسیله
شیطان از عدل خدا به دور است  ،در پاسخ مىگوئیم این اشكال عینا به خود او متوجه
مىشود  ،كه تباهى عقل را مستند به عوامل طبیعى مىداند  ،چون این نیز باالخره به خدا
منتهى مى شود و خدا این رابطه تضاد را میان عقل و آن عوامل قرار داده و اما اینكه چرا
قرار داده ؟ هر پاسخى كه شما از این اشكال بدهید  ،پاسخ از اشكال خودتان نیز خواهد بود
.
عالوه بر اینكه اشكال در این نیست كه چرا خداى تعالى عقل آدمى را باطل مىكند ،
چون وقتى عقل نبود تكلیف هم مرتفع مىشود و موضوع تكلیف منتفى مىگردد  ،اشكال در
این است كه با بقاى عقل به حال خود  ،ادراك عقلى از مجراى حق بیرون رفته و از راه
صحیح منحرف گردد  ،مثال یك انسان عاقل به خاطر دخل و تصرف شیطان خوب را زشت
و زشت را زیبا ببیند و یا حق را باطل و باطل را حق بپندارد  ،این است آن چیزى كه
نمىشود به خدا نسبت داد .
و اما از بین رفتن عقل( یعنى نیروى تشخیص) و منتفى شدن تكلیف به دنبال تباهى
آن  ،این هیچ اشكالى ندارد( نظیر نابینا شدن و بىدندان شدن و بیمار گشتن) كه همه اینها
مستند به طبیعت و یا به شیطان( و در آخر هم مستند به خدا است!»
از این هم كه بگذریم نسبت دادن جنون دیوانگان به شیطان  ،بطور استقالل و بدون
واسطه نیست  ،بلكه شیطان اگر كسى را دیوانه مىكند به وسیله اسباب طبیعى است مثال
اختاللى در اعصاب او پدید مىآورد و یا آفتى به مغز او وارد مىكند ،همچنانكه فرشتگان
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كه كرامات انبیا و اولیا مستند به ایشان است  ،اسباب طبیعى را واسطه قرار مىدهند و
نظیر این معنا در داستانى كه قرآن كریم از ایوب (علیهالسالم) حكایت كرده ،آمده ،عرضه
مىدارد:
« اذ نادى ربه انى مسنى الشیطان بنصب و عذاب  -پروردگارا شیطان با گرفتاریها
و عذابى مرا مس كرد!»(/41ص) و نیز عرضه مىدارد:
« انى مسنى الضر و انت ارحم الراحمین  -پروردگارا بیمارى مرا مس نموده و تو
ارحم الراحمینى!»(/83انبیا)
از یك طرف مىگوید شیطان با من مس كرده و از یك طرف این مس را به خود
بیمارى نسبت مىدهد  ،با اینكه مرض  ،اسبابى طبیعى دارد .
و این اشكال و امثال آن از افكارى مادى منشا مىگیرد  ،كه به ذهن عدهاى از
دانشمندان رخنه یافته  ،بطوریكه خود آنان توجهى به این رخنهگرى ندارند  ،چون مادیین
وقتى شنیدند كه خداپرستان حوادث را به خداى سبحان نسبت مىدهند و یا عامل پارهاى از
حوادث را به روح یا فرشته و یا شیطان مىدانند  ،دچار یك اشتباه شدند و آن این است كه
گمان كردند خداپرستان منكر علل طبیعى شده و همه آثار را از ماوراى طبیعت مىدانند و
خالصه ماوراى طبیعت را جانشین طبیعت كردهاند و غفلت كردند از اینكه خداپرستان  ،هم
خدا را مؤثر مي دانند و هم عوامل طبیعت را  ،و اگر حوادث را به هر دو منشا نسبت مي
دهند ،نسبت به هر یك در طول دیگرى است  ،نه در عرض آن .سادهتر بگویم اگر مىگویند
فالن حادثه كار خدا است و نیز مىگویند كار فالن عامل طبیعى است  ،این دو فاعل( خدا و
طبیعت) را دو فاعل طولى مىدانند  ،نه عرضى  ،مثل شما كه نوشتن را هم به سر قلم
نسبت دهید و هم به قلم و هم به انگشتان نویسنده و هم به دست او و هم به خود او ،درست
هم نسبت دادهاید .
 -4نكته چهارم  :كه از بیان ما روشن مىشود فساد گفتار بعضى از مفسرین است ،
كه گفتهاند  :منظور از تشبیه رباخوار به جنزده  ،بیان حال رباخواران در روز قیامت است
 ،مىخواهد بفرماید  :رباخواران به زودى در روز قیامت سر از قبر بر مىدارند  ،در حالى
كه چون افراد غشى و مبتال به جنون هستند( همچنانكه در روایت هم چنین آمده) وجه فساد
این تفسیر این است كه با ظاهر آیه سازگار نیست  ،البته به آن بیانى كه ما براى آیه كردیم ،
روایتى هم نمىخواهد و نمىتواند به آیه ظهورى بدهد كه خود آیه آن ظهورى ندارد  ،بلكه
روایت مىخواهد در مقابل قرآن كه وضع دنیائى رباخواران را بیان كرده  ،وضع آخرتى
آنان را هم بیان كند .
تفسیر المنار در ذیل آیه« الذین یاكلون الربوا ال یقومون /275( »! ...بقره)
مىگوید :ابن عطیه در تفسیر خود گفته  :منظور از این عبارت  :تشبیه رباخوار در دنیا به
كسى است كه در اثر عارضه غش از حال طبیعى خارج شده  ،همچنانكه خود غشى را هم
كه حركاتى غیر طبیعى دارد تشبیه به جن زده كرده و مىگویند :فالنى جن زده شده است!
آنگاه مىگوید  :آنچه از آیه به ذهن مىرسد همین معنائى است كه ابن عطیه گفته :
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لیكن بیشتر مفسرین نظریهاى بر خالف آن دارند و گفتهاند :مراد از قیام برخاستن از قبر
در قیامت است و خداى سبحان این را براى رباخواران در قیامت عالمت قرار داده كه
وقتى از قبر برمىخیزند چون افراد غشى برخیزند .
این مطلب را محدثین از ابن عباس و ابن مسعود نقل كردهاند ،بلكه طبرانى هم این
قسمت از حدیث را از عوف بن مالك( بدون اینكه سند را به صحابه برساند )،نقل كرده كه
رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم فرمود :از گناهى كه نابخشودنى است دورى كن و آن
عبارت است از غلول« خیانت» كه هر كس به هر مقدارى خیانت كند روز قیامت او را با
خیانتش مىآورند و زنهار ! بپرهیز از رباخوارى  ،كه خورنده ربا در قیامت دیوانه و
مخبط محشور مىشود .
آنگاه مىگوید  :آنچه از آیه به ذهن هر كسى مىرسد همان است كه ابن عطیه گفته ،
چون هر جا كلمه قیام ذكر شود معناى معروف برخاستن به ذهن خطور مىكند كه آن نیز به
دو معنا است  ،یكى ایستادن و یكى قبول تصدى یك عمل و در آیه شریفه هیچ دلیلى كه
داللت كند بر اینكه مراد  ،سر از قبر برداشتن است  ،وجود ندارد و روایاتى كه مىگوید
راجع به قیامت است خالى از اشكال نیستند و وحى قطعى هم نیست كه نتوان ردش نمود و
بعضى از آنها هم كه سندش به صحابه نمىرسد  ،نمىتواند مفسر آیه باشد .
دلیل اینكه این روایات قابل اعتماد نیست این است كه احدى آیه را به غیر آن معنائى
كه ابن عطیه گفته بود تفسیر نمىكرد  ،بله ! اشخاصى چنین تفسیر كردهاند  ،كه صحت
گفتارشان حتى براى خودشان هم مسلم نشده است .
صاحب المنار سپس اضافه كرده كه بازرگانان حدیث كه كارشان جعل روایت است
 ،براى تایید روایات جعلى خود به ظاهر بعضى آیات تمسك مىكنند  ،بعد كه مواجه با
اشكال مىشوند  ،روایتى دیگر جعل مىكنند تا با آن آیه نامبرده را تفسیر كنند و بهمین جهت
در روایاتى كه در تفسیر قرآن وارد شده  ،روایت صحیح خیلى كم است .
و در تخطئه صاحبان آن تفسیر خوب از عهده برآمده  ،ولى خودش در بیان معناى
تشبیهى كه در آیه شده خطا رفته  ،مىگوید آنچه ابن عطیه گفته  ،در جاى خود مطلبى
روشن است براى اینكه رباخواران كسانى هستند كه مال دنیا آنها را فریفته و خود باختهشان
كرده  ،به حدى كه مال را مىپرستند و در جمعآورى آن جان مىكند و مال را هدف مىدانند
نه وسیله و براى به دست آوردن آن تمامى كسب و كارهاى معمولى را رها كرده و از راه
غیر طبیعى كسب مىكنند و دلهایشان از آن حالت اعتدالى كه بیشتر مردم دارند خارج شده
 ،این بىاعتدالى از همه حركات و معامالتشان كامال هویدا است( همچنانكه این دلدادگى در
حركات معتادین به عمل قمار كامال به چشم مىخورد و مىبینى كه در كار خود آنقدر نشاط
دارند و آنقدر غرق در كار خویشند كه توجه ندارند چگونه دچار سبكسرى و سفاهت شده و
حركات غیر منظمى انجام مىدهند )،كه همین حركات نامنظم و دیوانهوار وجه تشبیه
رباخوار به دیوانگان است  ،چون كلمه تخبط از ماده خبط است  ،كه عبارت است از نوعى
نامنظم بودن  ،مانند خبط عشواء( شتر كور)
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این بود گفتار صاحب المنار در معناى تشبیهى كه در آیه شریفه آمده است.
و وجه نادرستى گفتارش این است كه هر چند خروج رباخوار و قمارباز از اعتدال
و انتظام عمل  ،حرف درستى است لیكن معلول ربا خوردن به تنهائى نیست و مقصود آیه
هم از تشبیه این نیست .
اما اینكه گفتیم :معلول ربا خوردن نیست براى اینكه علت عدم اعتدال رباخوار و
حركات دیوانهوارش بریدن از خدا و بندگى او و هدف قرار دادن لذائذ مادى است  ،از
آنجائى كه هدف و همت خود را لذائذ مادى قرار داده و علم و درك خود را به هدفى واالتر
از آن متوجه نساخته است و نتیجه اش این شد كه عفت دینى و وقار نفسانى را از دست بدهد
و چون لذائذ مادى( هر چند كه اندك باشد )،در آنان اثر مىگذارد لذا حركاتشان مضطرب و
ناموزون است حال چه اینكه اینگونه افراد ربا بخورند و چه نخورند پس حاالت نامبرده
ربطى به رباخوارى ندارد .
و اما اینكه گفتیم  :مقصود آیه هم از تشبیه  ،این نیست براى این بود كه احتجاج و
استداللى كه در آیه شریفه آمده تا ثابت كند رباخواران دچار خبطند  ،با تشبیه نامبرده
نمىسازد براى اینكه خداى سبحان دلیل خبط آنان در رفتارشان را این دانسته كه مىگویند :
خرید و فروش هم مثل ربا است و اگر مقصود تشبیه به آن جهت بود جا داشت به همان
اختالل و ناموزونى حركات استدالل فرموده باشد  .پس وجه همان است كه ما بیان كردیم .
« ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا !»(/275بقره)
در سابق گفتیم كه چرا خرید و فروش را تشبیه به ربا كرد و ربا را تشبیه به خرید
و فروش نكرد و وعده دادیم كه بیشتر توضیح دهیم .
توضیح  :این است كه رباخوار مبتالى به خبط و اختالل  ،حالتى خارج از حالت
عادى و سالم دارد براى او آنچه در نزد عقال زشت و منكر است مفهومى ندارد  ،براى او
زشت و زیبا  ،عمل معروف و منكر  ،یكى است و وقتى یك انسان عاقل به رباخوار
مىگوید به جاى رباخوارى به خرید و فروش بپردازد در حقیقت حرف تازهاى زده كه باید
اثباتش كند و لذا او اگر بخواهد جواب بدهد قهرا باید بگوید از نظر من آنچه را كه تو
مىگوئى از ربا بهتر است با ربا هیچ فرقى ندارد چون اگر به عكس این بگوید یعنى بگوید :
ربا در نظر من با خرید و فروش یكى است  ،آنچه مرا از آن نهى مىكنى  ،با آنچه كه مرا
به آن امر مىكنى یكى است مردى عاقل خواهد بود و ادراكش مختل نخواهد شد  ،چون
معناى این كالمش این مىشود كه من قبول دارم آنچه كه مرا به آن امر مىكنى مزیتى دارد
لیكن به نظر من آنچه هم كه مرا از آن نهى مىكنى مزیتى دیگر دارد و نمىخواهد مزیت را
به كلى انكار كند و مانند دیوانگان بگوید :اصال مزیتى در خرید و فروش و ربا نمىبینم و
رباخوار همین را مىگوید او به خاطر خبطى كه در درونش دارد مىگوید  :خرید و فروش
هم مثل ربا است و اگر بگوید ربا هم مانند خرید و فروش است در حقیقت شریعت خدائى را
انكار كرده  ،نه اینكه چون جن زدهها سخن پرت و بى معنى گفته باشد .
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و ظاهرا جمله «:ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا !»(/275بقره) حكایت حال
رباخواران است نه اینكه چنین سخنى را گفته باشند و اینگونه تعبیرات( حال اشخاص به
لسان قال حكایت كردن )،معروف و بین مردم متداول است .
با این بیان فساد گفتار بعضى از مفسرین روشن مىشود كه گفتهاند ،منظور
رباخواران از اینكه گفتند :خرید و فروش هم مثل ربا است و نگفتند ربا هم نظیر خرید و
فروش است ،مبالغه در درستى و صحت ربا است چون ربا را اصل و خرید و فروش را
فرع گرفتهاند.
و فساد گفتار بعضى دیگر نیز روشن مىشود كه گفتهاند :احتمال مىرود كه
عبارت ،مقلوب و پس و پیش نبوده و معناى جمله چنین باشد كه رباخواران منطقشان این
بوده :اگر خرید و فروش حالل است براى این حالل است كه راه كسب معیشت است و این
علت در بیع موهوم و خیالى است چون نفع خرید و فروش صددرصد نیست و بعضى از
خرید و فروشها ضرر هم دارد ولى در ربا صددرصد نفع است( و وجه این دو تفسیر از
آنچه گذشت روشن مىشود!)
« فمن جائه موعظة من ربه /275(»!...بقره)
مفهوم این آیه مقید و مخصوص به ربا و رباخواران نیست بلكه حكمى است كلى
كه در موردى جزئى به كار رفته تا داللت كند بر اینكه آن مورد جزئى یكى از مصادیق و
نمونههاى حكم كلى است و حكم نامبرده شامل آن مورد نیز مىشود.
معنایش این است كه آنچه ما در باره ربا گفتیم  ،موعظهاى بود كه از ناحیه
پروردگارتان آمده و بطور كلى هر كس از ناحیه پروردگارش موعظتى برایش بیاید چنین و
چنان مىشود شما هم اگر دست از رباخوارى بردارید  ،گناه آنچه تاكنون كردهاید بخشوده
مىشود و امر شما با خدا است!
از اینجا روشن مىشود كه مراد از آمدن موعظه خبردار شدن از حكمى است كه
خداى تعالى تشریع كرده و منظور از انتهاء در آیه  ،توبه و ترك عملى است كه از آن نهى
شده تا بنده از آن كار  ،دست بردارد و منظور از اینكه فرمود «:فله ما
سلف/275(»!...بقره) این است كه حكم حرمت  ،شامل رباخواریهاى قبل از آمدن قانون
حرمت ربا  ،نیست و منظور از اینكه فرمود «:و امره الى هللا !»(/275بقره) این است كه
افرادى كه قبل از نزول آیه  ،مبتال به رباخوارى بودهاند  ،آن عذاب ابدى كه از ذیل آیه،
یعنى جمله« و من عاد فاولئك اصحاب النار /275(»!...بقره) بدست مىآید  ،برایشان
نیست .
بلكه از آنچه كه تاكنون از راه ربا به دست آوردهاند ،مىتوانند بهرهمند گردند.
و امرشان به دست خدا است  ،چه بسا ممكن است خدا رهایشان سازد و در بعضى
احكام آزادشان بگذارد و چه بسا تكلیفى برایشان مقرر بدارد كه با عمل به آن تكلیف ،
خطاى قبلى خود را جبران نمایند .
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باید دانست كه امر این آیه بس عجیب است براى اینكه گفتیم جمله« فمن جائه
موعظة/275( »،...بقره) و تسهیل و تشدیدى كه دارد حكمى كلى را بیان مىكند و
اختصاص به مورد ربا ندارد  ،شامل تمامى گناهان كبیره مىشود و در باره همه آنها
مىفرماید  :كسى كه قبل از مسلمان شدن گناه كبیرهاى كرده باشد در اسالم مؤاخذه نمىشود
لیكن متاسفانه مفسرین آنرا مخصوص به ربا دانسته و آنگاه پیرامون آن بحث كردهاند كه
رباهاى قبل از اسالم چنین و چنان است و امرش واگذار به خدا است و كسى كه در اسالم ،
ربا بخورد چنین و چنان مىشود با اینكه عمومیت آیه بسیار روشن است.
بعد از آنكه به این نكته توجه كردى كامال برایت روشن مىشود كه جمله « فله ما
سلف و امره الى هللا!»(/275بقره) بیش از یك معناى مبهم افاده نمىكند چیزى كه هست
این معناى مبهم در مورد هر معصیتى كه در بارهاش موعظهاى رسیده متعین مىشود و
معلوم است كه این معناى مبهم بر حسب اختالف آن مواعظ  ،مختلف مىشود .
پس معناى آیه شریفه این است كه هر كس در اثر موعظهاى دست از كار زشت
خود بردارد گناهان گذشته اش چه در باره حقوق خدا بوده یا در مورد حقوق مردم  ،نسبت
به عین آن گناهان مؤاخذه نمىشود ولى چنان هم نیست كه از آثار وضعى ناگوار آن گناهان
به كلى رها شود  ،بلكه امر چنین كسى با خدا است اگر او بخواهد ممكن است وظائفى براى
جبران آنچه فوت شده مقرر فرماید مثال قضاى روزهها و نمازهاى فوت شده را بر او واجب
كند و اگر گناهان گذشته راجع به حدود است  ،حد را براى او واجب سازد و یا اگر مورد
تعزیر و شالق و حبس است اجراى آن احكام را در بارهاش واجب كند و اگر حق الناس
است و عین مال غصبى یا ربوى نزدش مانده باشد رد نمودن آن را به صاحبش واجب كند
و اگر بخواهد او را عفو مىكند و بعد از توبه چیزى را بر او واجب نمىكند همچنانكه در
مورد مشركین چنین كرده  ،یعنى از حق هللا و حق الناسهائى كه در زمان شرك مرتكب
شده بودند عفو فرموده است .
و نیز در مورد مسلمانانى كه گناهانشان تنها جنبه حق هللا دارد مثال شراب
مىخورده و لهو مرتكب مىشده و بعد توبه كرده  ،خدا توبهاش را مىپذیرد بدون اینكه
چیزى بر او واجب سازد و مواردى دیگر نظیر این دو مورد  ،براى اینكه جمله «فمن جائه
موعظة من ربه فانتهى  »! ...همانطور كه گفتیم مطلق است و منحصر به رباخوار نیست
هم شامل او مىشود و هم شامل كفار و مؤمنین( چه مؤمنین صدر اسالم و چه دیگران از
تابعین و مسلمانان اعصار بعد!)
و اما جمله «:و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فیها خالدون!» (/275بقره) مراد
از كلمه عود معنائى است كه با عدم انتها جمع مىشود ،در نتیجه معناى« و من عاد »،...
این است كه هر كس كه از كار زشت خود دست بر ندارد چنین و چنان مىشود و این،
مالزم است با اصرار بر گناه و نپذیرفتن حكم خدا كه آنهم كفر به خدا و یا ارتداد درونى
است هر چند كه این كفر و ارتداد را به زبان نیاورند زیرا وقتى كسى به گناه قبلى خود
برگردد و دست از آن برندارد حتى به این مقدار كه از آن پشیمان باشد چنین كسى در
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حقیقت تسلیم حكم خدا نگشته و تا ابد رستگار نخواهد شد پس تردیدى كه در آیه شده و
فرموده :كسى كه چنین كند چنان مىشود و كسى كه چنین كند چنان مىگردد در حقیقت
مى خواهد بفرماید كه  :تردید در تسلیم حكم خدا شدن و سرپیچى از دستورات او و اصرار
بر گناه غالبا ناشى از عدم تسلیم است كه آن هم مستلزم خلود در آتش است .
از اینجا پاسخ یك استدالل نابجا روشن مىگردد و آن استدالل معتزله است كه
گفتهاند  :آیه شریفه داللت دارد بر اینكه هر كس گناه كبیرهاى مرتكب شود در عذاب دوزخ
جاودان خواهد بود علت نابجائى آن این است كه هر چند آیه داللت دارد بر اینكه مرتكب
گناه كبیره بلكه هر كس كه گناه كند در عذاب مخلد است  ،لیكن داللتش منحصر در ارتكاب
گناه با انكار حكم خدا است و البته چنین كسى كه تسلیم حكم خدا نیست مسلمان نیست و باید
همیشه در عذاب باشد .
« یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات /276(»!...بقره)
در آیه شریفه  ،ارباء صدقات و محق ربا را مقابل یكدیگر قرار داده  ،در سابق هم
گفتیم كه ارباء صدقات و نمو دادن آن مختص به آخرت نیست بلكه این خصیصه هم در دنیا
هست و هم در آخرت در نتیجه از مقابله نامبرده مىفهمیم كه محق ربا نیز هم در دنیا هست
و هم در آخرت .
پس همچنانكه یكى از خصوصیات صدقات  ،این است كه نمو مىكند و این نمو ،
الزمه قهرى صدقه است و از آن جدا شدنى نیست چون باعث جلب محبت و حسن تفاهم و
جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلها را از اینكه به سوى غصب و دزدى و
افساد و اختالس بگراید  ،باز مىدارد و نیز باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و اكثر
راههاى فساد و فناى اموال را مىبندد و همه اینها باعث مىشود كه مال آدمى در دنیا هم
زیاد شود و چند برابر گردد .
همچنین یكى از خواص ربا كاهش مال و فناى تدریجى آن است چون ربا باعث
قساوت قلب و خسارت مىشود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن مىگردد و
امنیت و مصونیت را سلب نموده  ،نفوس را تحریك مىكند تا از هر راهى و وسیلهاى كه
ممكن باشد چه با زبان و چه با عمل  ،چه مستقیم و چه غیر مستقیم از یكدیگر انتقام بگیرند
و همه اینها باعث تفرقه و اختالف مىشود و این هم راههاى فساد و زوال و تباهى مال را
مىگشاید و كمتر مالى از آفت و یا خطر زوال محفوظ مىماند .
همه اینها براى این است كه صدقه و ربا هر دو با زندگى طبقه محروم و محتاج
تماس دارد زیرا احتیاج به ضروریات زندگى  ،احساسات باطنى آنان را تحریك كرده و در
اثر وجود عقدهها و خواستههاى ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگى خود گشته و هر
طور كه شده در صدد مبارزه بر مىآیند اگر در این هنگام به ایشان احسان شده و كمكهاى
بالعوض برسد احساساتشان تحریك مىشود تا با احسان و حسن نیت خود  ،آن احسان را
تالفى كنند و اگر در چنین وضعى در حق آنان با قساوت و خشونت رفتار شود بطوریكه
تتمه مالشان هم از بین برود و آبرو و جانشان در خطر افتد  ،با انتقام مقابله خواهند كرد و
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به هر وسیلهاى كه دستشان برسد طرف مقابل را منكوب مىسازند و كمتر رباخوارى است
كه از آثار شوم این مبارزه محفوظ بماند بلكه آنهائى كه سرگذشت رباخواران را دیدهاند همه
از نكبت و نابودى اموال آنان و ویرانى خانهها و بى ثمر ماندن تالشهایشان از قهر فقرا خبر
مىدهند .
الزم است كه خواننده عزیز به دو نكته توجه كند اول اینكه علل و اسبابى كه امور و
حوادث اجتماعى مستند به آنها است تاثیرشان صددرصد نیست  ،بلكه تاثیرش در حدود
هشتاد درصد است  ،در نتیجه ما نیز از آنچه مىكنیم نتایج هشتاد درصد را مىجوئیم و
وقتى اراده مىكنیم اسبابى را فراهم كنیم  ،اسبابى فراهم مىكنیم كه باز تاثیرش اغلبى و
هشتاد درصد است نه دائمى و قطعى و صددرصد  ،چیزى كه هست در همه این موارد
احتمال خالف را كه همان بیست درصد است به حساب نمىآوریم و اما علتهاى تامه و
صددرصدى كه معلولهاى آنها از آنها جدا نمىشوند تنها در عالم طبیعت یافت مىشوند و
باید از راه علوم حقیقیه كه پیرامون حقائق خارجیه بحث مىكنند آنها را كشف نمود .
و اگر در آیات احكام كه در آنها از مصالح و مفاسد اعمال و سعادت و شقاوتى كه
در پى دارند بحث مىشود دقت كنیم این معنا را به خوبى مىفهمیم كه قرآن كریم آثار و علل
اعمال انسانى را مانند علل طبیعى و اسباب تكوینى صددرصد دانسته ،همچنانكه عقال نیز
تاثیر غالبى و هشتاد درصد اعمال را دائمى و صددرصد مىدانند .
دوم اینكه جامعه مانند فرد است و امور اجتماعى نظیر امور فردى در همه احوال
وجودى مثل همند مثال همانطور كه یك فرد از انسان حیات و زندگى و مرگ و افعال و
آثارى دارد همچنین جامعه نیز براى خود حیات و ممات و عمر و اجلى معین و افعال و
آثارى دارد و قرآن كریم ناطق به این حقیقت است  ،مثال مىفرماید:
« و ما اهلكنا من قریة اال و لها كتاب معلوم!
!ما تسبق من امة اجلها و ما یستاخرون!» (4و/5حجر)
و بنابر این اگر یكى از امور فردى انسان در اجتماع رواج پیدا كند بقاى آن امر و
زوالش و تاثیرش نیز مبدل مىشود  ،مثال عفت كه یكى از امور آدمى و خالعت ( بىعفتى)
امر دیگرى از آدمى است مادام كه فردى است یك نوع تاثیر در زندگى فرد دارد مثال آنكه
داراى خالعت و بى عفتى است مورد نفرت عموم قرار مىگیرد و مردم حاضر نیستند با او
ازدواج كنند و اعتمادشان نسبت به او سلب مىشود دیگر او را امین بر هیچ امانتى
نمىسازند این در صورتى است كه فرد بى عفت بوده و جامعه با او مخالف باشد .
و اما اگر همین بى عفتى اجتماعى شد یعنى جامعه با بى عفتى موافق گردید تمامى
آن محذورها از بین مىرود و دیگر بقاى ندارد چون تمامى آن محذورها مربوط به افكار
عمومى و ناسازگارى آن امر با افكار عمومى بود و خالصه از آنجائى كه عموم مردم بى
عفتى را بد مىدانستند از فرد بى عفت دورى مىكردند و اما اگر همین بى عفتى عمومى شد
و در بین همه متداول گشت آن محذورها هم كه شمردیم از بین مىرود چون دیگر افكار
عمومى چنان احكامى ندارد .
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البته این تنها در مورد احكام اجتماعى است و اما احكام وضعى و طبیعى بى عفتى
به جاى خود باقى است ،نسل را قطع مىكند و امراض مقاربتى مىآورد و مفاسد اخالقى و
اجتماعى دارد از جمله مفاسد اجتماعیش این است كه انساب و دودمانها را درهم و برهم
مىسازد  ،انشعابهاى قومى باطل مىشود  ،دیگر فوائدى كه در این انشعابها هست عاید
جامعه نمىشود پس آثار وضعى بى عفتى كه آثار سوء و مورد انزجار فطرت بشرى است
خواه ناخواه مترتب مىشود و باید دانست كه آثار امور مربوط به انسان از نظر كندى و
سرعت در امور فردى و اجتماعى مختلف است( مثال اثر فردى مشروبات الكلى سریع و
فورى است و آثار سوء اجتماعى آن به آن سرعت نیست).
حال با توجه به این مطالب  ،انسان در مىیابد كه محق ربا و ارباء صدقات در
صورتى كه در یك فرد باشد با ربا و صدقات اجتماعى اختالف دارند رباى انفرادى غالبا
صاحبش را هالك مىكند و تنها بیست درصد ممكن است به خاطر عوامل خاصى از شر آن
خالصى یابد و ساحت زندگیش به فنا و مذلت تهدید نشود ولى در رباى اجتماعى كه امروز
در میان ملل و دولتها رسمیت یافته و بر اساس آن قوانین بانكى جعل شده بعضى از آثار
سوء رباى فردى را ندارد چون جامعه به خاطر شیوع و رواج آن و متعارف شدنش از آن
راضى است و هیچ به فكر خطرها و زیانهاى آن نمىافتد ولى در هر صورت آثار وضعى
آن كه عبارت است از تجمع ثروت و تراكم آن از یك طرف و فقر و محرومیت عمومى از
طرفى دیگر  ،غیر قابل اجتناب است همچنانكه مىبینیم این جدائى و بیگانگى در بین دو
طبقه از مردم دنیا پیدا شده  ،یكى طبقه ثروتمند و یكى فقیر و روز به روز این اثر شوم
كوبندهتر و ویرانگرتر خواهد شد هر چند كه ما شخصا این ویرانگرى را پیش آمدى خیلى
دور بپنداریم و یا حتى آن را از جهت طول مدت ملحق به عدم بدانیم اما از نظر اجتماعى و
از دیدگاه یك جامعهشناس این اثر شوم بسیار عاجل و زودرس است چون عمر اجتماع با
عمر فرد تفاوت دارد و یك روز از نظر جامعهشناس برابر با یك عمر در نظر سایر افراد
است  ،روز اجتماع همان است كه قرآن كریم در بارهاش فرموده:
« و تلك االیام نداولها بین الناس!» (/140ال عمران)
منظور از این روزگار همان عصر و قرن است كه در هر قرنى مردمى بر مردم
دیگر غلبه مىكنند و طائفهاى كه روزگار به كامش بود به دست طائفهاى دیگر منكوب و
حكومتى به دست حكومتى دیگر منقرض مىشود  ،امتى كه روى كار بود  ،بر كنار شده و
امتى دیگر روى كار مىآید و معلوم است كه سعادت انسان نباید تنها از نظر فرد مورد
عنایت قرار گیرد بلكه همانطور كه ما به سعادت فرد فرد عالقمندیم باید به فكر سعادت نوع
و جامعه خود نیز بوده باشیم .
همچنانكه مىبینیم قرآن كریم هیچ وقت از سرنوشت هیچ فردى سخن نمىگوید و در
باره هیچ فردى پیشگوئى نمىكند هر چند كه به كلى در باره فرد ساكت نیست اما خود را
كتابى معرفى مى كند كه خدا آن را براى سعادت نوع انسان نازل كرده و سعادت جنس بشر
را در نظر گرفته چه بشر امروز و چه آینده و چه گذشته .
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پس اینكه فرموده «:یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات!»(/276بقره) احوال ربا و
صدقات و آثارى كه این دو دارند( چه نوعى و چه فردى) را بیان مىكند و مىفرماید :محق
و نابودى و ویرانگرى از لوازم جدائى ناپذیر ربا است همچنانكه بركت و نمو دادن مال اثر
الینفك صدقه است پس ربا هر چند كه نامش ربا ( زیادى) است لیكن از بین رفتنى است و
صدقه هر چند كه نامش را زیادى نگذاشته باشند  ،زیاد شدنى است و لذا وصف ربا را از
ربا مىگیرد و به صدقه مىدهد و ربا را به وضعى كه ضد اسم او است توصیف مىكند و
مىفرماید «:یمحق هللا الربوا و یربى الصدقات!»
با بیانى كه گذشت ضعف گفتارى كه ذیال از بعضى از مفسرین نقل مىكنیم روشن
مى شود كه گفته است محق ربا به معناى این نیست كه خدا مال ربوى را از بین مىبرد و
تنها خسران و حسرت براى رباخوار مىماند چون ما به چشم خود مىبینیم رباخواران روز
به روز پولدارتر مىشوند بلكه مراد این است كه رباخوار از جهت غایات و نتایجى كه از
گرفتن ربا در نظر دارد به نتیجه نمىرسد  ،چون منظور رباخوار از عمل خود این است كه
به زندگى خوشى برسد و لذت زندگى گوارائى را بچشد  ،لیكن حرصى كه در رباخوارى
است نمىگذارد او از زندگى لذت ببرد و او را حریص به جمع مال مىكند و مال به آسانى
جمع نمى شود بلكه باید با كسانى كه رقیب او هستند و یا قصد خوردن سرمایه او را دارند
دائما مبارزه كند  ،از طرفى دیگر مردمى كه او خونشان را به شیشه گرفته و به روز
سیاهشان نشانده است  ،در مقام دشمنى با او بر مىآیند و خواب راحت را از او سلب
مىكنند .
و نیز فساد گفتار مفسر دیگر روشن مىشود كه گفته است مراد از محق ربا  ،محق
آخرتى است  ،مىخواهد بفرماید رباخوار در آخرت ثوابى ندارد  ،چون در دنیا با
رباخواریش آن ثواب ها را از دست داد و یا به خاطر اینكه ربا باعث شده همه عباداتش
باطل گردد وجه ضعیف بودن این تفسیر این است كه هر چند شكى نیست كه بى اجر بودن
در آخرت هم نوعى محق است لیكن در آیه شریفه دلیلى نیست بر اینكه مراد از محق  ،تنها
محق ثواب آخرت باشد .
و نیز ضعف گفتار آن مفسر دیگر كه از معتزله است و با آیه استدالل كرده بر
اینكه :مرتكب هر گناه كبیره در آتش دوزخ مخلد است چون فرموده «:و من عاد »!...
(/275بقره) و ما در سابق بیانى داشتیم كه هم این گفتار و استدالل را توضیح مىدهد و هم
پاسخش را مىگوید .
« و هللا ال یحب كل كفار اثیم!»(/276بقره)
در این جمله نابودى ربا را به وجهى كلى تعلیل مىكند و معنایش این است كه اگر
گفتیم خدا ربا را محق و نابود مىكند  ،براى این است كه رباخوار كفر شدیدى دارد  ،چون
بسیارى از نعمتهاى خدا را كفران مىكند و آن نعمتها را مىپوشاند و در راههاى فطرى
حیات بشرى كه همان معامالت معمولى است صرف نمىنماید و عالوه بر این به بسیارى
از احكام خدا كه در باره عبادات و معامالت تشریع كرده كفر مىورزد زیرا با مال ربوى
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غذا مىخورد و لباس مىخرد و نوشیدنى مىنوشد و خانه مىخرد با اینكه همه اینها حرام
است و نماز و بسیارى دیگر از عبادتهایش را فاسد مىكند و با مصرف كردن مال ربوى
بسیارى از معامالت غیر ربوى او نیز باطل مىشود و ضامن طرف معامله خود مىگردد و
در بسیارى از موارد كه به جاى بهره پولش  ،ملك مردم یا اثاث منزل مردم را مىگیرد
غاصب آن اموال مىشود و به خاطر طمع و حرصى كه نسبت به اموال مردم مىورزد و
خشونت و قساوتى كه در گرفتن طلب خود اعمال مىكند و به این وسیله به خیال خود حق
خود را مىگیرد بسیارى از اصول و فروع اخالق و فضائل را در مردم مىكشد و از همه
باالتر او فردى اثیم است یعنى آثار سوء گناه  ،دلش را سیاه كرده  ،دیگر خداى سبحان
دوستش نمىدارد چون خداى تعالى هیچ كفران گر اثیم را دوست نمىدارد .
المیزان ج  2 :ص 625 :

بحث علمى درباره ربا
در مباحث قبلى مكرر خاطرنشان ساختیم كه انسان در زندگیش همى و هدفى جز
این ندارد كه آنچه مىكند به نحوى باشد كه كماالت وجودیش را به دست آورد و به عبارتى
دیگر حوائج مادیش را برآورده سازد  ،پس انسان عملى را كه انجام مىدهد به وجهى
ارتباط و تعلق به ماده دارد  ،مادهاى كه حاجت زندگیش را بر مىآورد  ،پس انسان مالك
عمل خویش است  ،قهرا آن مادهاى را هم كه روى آن عمل كرده  ،مالك است  ،حال چه
اینكه عمل او فعل باشد یا انفعال  ،چون در نظر یك انسان اجتماعى  ،عمل او عبارت است
از رابطهاى كه او با ماده دارد و بر آن رابطه اثر  ،بار مىشود  ،سادهتر بگویم :وقتى انسان
در مادهاى عمل مىكند  ،آن ماده را به خود اختصاص مىدهد و این همان ملكیت اعتبارى
یعنى جواز تصرف است  ،این عقیدهاى است كه یك انسان اجتماعى به آن پاىبند است و
عقال هم همین را جایز مىدانند و انسان را در این اعتقادش تخطئه نمىكنند .
لیكن از آنجائى كه یك فرد از انسان نمىتواند با عملكرد خودش تمامى حوائج
زندگى خود را برآورد  ،همین معنا او را وادار كرده تا اجتماعى تعاونى تشكیل دهد و در
نتیجه هر انسانى از دستاورد عمل خود استفاده كند و مازاد آنرا در اختیار دیگران قرار داده
 ،در مقابل  ،از دستاورد دیگران  ،سایر حوائج خود را برآورد  ،در نتیجه ناگزیر شد تا با
همنوعان خود مبادله و معاوضه را آغاز كند و سرانجام  ،قرار بر این شد كه  ،هر فرد از
انسان در یك و یا چند رشته عمل كند و از این راه و یا راهها چیزهائى را مالك شود و از
آنها آنچه خودش احتیاج دارد مصرف كند و بقیه را با مازاد از دستاوردهاى دیگران
معاوضه نماید و نیاز خود را از آنها تامین نماید و اصل و ریشه معامالت و معاوضات
همین است .
لیكن چند چیز باعث شد تا در مساله معامالت اشكال پدید آید  ،یكى اینكه كاالهائى
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كه در اثر عملكرد انسانها به دست مىآید یك جور نیست و به تمام معنا با هم تفاوت دارند ،
دوم اینكه احتیاج انسانها به همه آنها یكسان نیست نسبت به بعضى احتیاج شدید و نسبت به
بعضى دیگر كم است  ،سوم اینكه همه آن كاالها همیشه به یك اندازه موجود نیست  ،بعضى
از آنها كمتر یافت مىشود  ،مثال انسان میوه را مىخواهد براى خوردن و االغ را براى بار
بردن و آب را براى نوشیدن و طال و جواهرات را براى زینت دادن و به گردن انداختن و
یا انگشتر نمودن و آن را در انگشت كردن و  ...و اینها هر كدام براى خود ارزش و قیمتى
جداگانه دارد و نسبتشان به یكدیگر مختلف است .
این اشكال بشر را وادار كرد تا براى هر چیزى قیمتى معین كند و معیار قیمت را
پول قرار داد  ،یعنى درهم و دینارى درست كرد و بهاى هر چیزى را با آن سنجید و این
عمل را در اصل با فلزات كمیاب مانند طال و نقره انجام داد  ،آن را اصل و معیار همه
ارزش ها كرد و بقیه كاالها و اجناس را با آن سنجید  ،همچنانكه همه وزنها( مثل گرم و
مثقال و غیره) با یك معیار كلى( كیلو) سنجیده مىشود  ،در نتیجه یك واحد از پول طال
معیارى شد كه بهاى تمامى كاالها را با آن معین و نسبت اشیاء به یكدیگر را نیز با همان
معیار معلوم كنند .
لیكن كار به اینجا خاتمه نمىیافت ،براى اینكه الزم بود مقیاسهاى مختلفى براى هر
كاالئى نیز معین كنند  ،مثال واحدى براى طول از قبیل ذرع و متر و امثال آن و واحدى
براى حجم چون كیل و لیتر و امثال آن و واحدى براى سنگینى چون من و كیلو و تن و
خروار و نخود و امثال آن  ،درست كند  ،در این هنگام است كه تمامى نسبتها معلوم
مىشود  ،و اشتباهى باقى نمىماند و معلوم شد كه مثال یك قیراط از الماس برابر چهار دینار
از طال و فالن مقدار از آرد گندم یا میوه یا چیز دیگر است و یك من گندم برابر مثال ده
دینار پول یا فالن مقدار شكر و فالن مقدار از چیز دیگر است و روشن شد كه قیراطى از
الماس برابر است با چهل من آرد و همچنین معلوم شد كه هر چیزى برابر چه مقدار از
چیز دیگر است .
بشر بعد از این مراحل عالوه بر طال و نقره پولهائى دیگر از مس و برنز و
اسكناس و تمبر درست كرد  ،كه شرح مفصل آنرا كتابهاى اقتصاد شرح داده و بعد از این
مرحله كار دیگرى صورت گرفت و آن این بود كه( چون مردم نمىتوانستند كاالى خود را
به راه دور برده و آنچه را كه مىخواهند  ،از راهى دور تهیه كنند )،به ناچار راههائى
براى كسب و تجارت باز شد و هر كاسب یا تاجرى مخصوص تهیه كاالئى شد  ،تا آنرا با
نوعى دیگر مبادله و معاوضه كند و از این راه سودى به دست آورد و این سود نوعى
زیادى است كه در قبال آنچه مىدهد مىگیرد .
این اعمال و رفتارى بود كه انسان براى رفع حوائج زندگى خود پیش گرفته و در
آخر  ،مساله به اینجا منجر شد كه به دست آوردن نیازهاى زندگى دائر مدار پول باشد و به
نظر چنین رسید كه هر كس پول چیزى را دارد گویا  ،خود آن را دارد( و خالصه هدف و
وسیله به یكدیگر مشتبه شد )،و مردم چنین پنداشتند كه پول همه چیز است  ،چون وقتى پول
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باشد همه چیز هست و اگر آدمى به پول دست یابد به همه چیز دست یافته و هر چیزى را
كه مورد حاجت و یا لذت باشد مىتواند تهیه كند و چه بسا كه پول را هم كاال حساب كردند
و پول دادن و پول گرفتن را نوعى كاسبى به حساب آوردند و دارنده این شغل را صراف
نامیدند .
از آنچه گذشت روشن شد كه اصل معامله و معاوضه نخست بر این قرار گرفته بود
كه متاعى را كه مورد حاجت نیست با متاعى دیگر كه مورد حاجت است معاوضه كنند و
سپس به اینجا كشیده شد كه متاعى را با پول معاوضه كنند نه به مالك احتیاج  ،بلكه به مالك
كاسبى و بهرهگیرى و این مغایرت و اختالف میان آنچه مىدهند با آنچه مىگیرند  ،اصلى
است كه حیات جامعه بر آن استوار است .
و اما دادن یك جنس و عینا همان را گرفتن  ،اگر بدون زیادى باشد چه بسا عقال آن
را در پاره اى موارد كه احتیاج به این كار هست امضا بكنند  ،چون ممكن است من امروز
به گندم احتیاج نداشته باشم و وسیله نگهداریش را هم نداشته باشم  ،گندم خود را به دیگرى
بفروشم و بهمین مقدار  ،دو ماه دیگر تحویل بگیرم و یا اغراض دیگرى در زندگى برایم
پیش بیاید كه براى تامین آن جنسى را به عین همان جنس و به همان مقدار بفروشم و اما
اگر با زیاده از عین جنس صورت بگیرد  ،كه همان ربا و ربح باشد  ،باید ببینیم كه چه
نتایجى به بار مىآورد( و با در نظر گرفتن آن نتایج ببینیم عقل چنین معاملهاى را تجویز
مىكند یا خیر؟ مترجم).
ربا منظور ما از این كلمه تبدیل جنسى است به مثل همان جنس با مقدارى زیادتر ،
مثال فروختن ده من گندم به مدت پنج ماه به مبلغ دوازده من گندم و نظیر اینها و ربا وقتى
متصور است كه خریدار ده من و یا قرض گیرنده آن در شدت فقر و احتیاج باشد( و گرنه
به قول معروف پول گرد را به بازار دراز مىبرد و قوت زن و فرزند خود را مىخرید.
مترجم ).و معناى فقیر كسى است كه درآمدش برابر حوائجش نباشد  ،مثال در هر روز
بطور متوسط ده تومان به دست آورد  ،در حالى كه به بیست تومان محتاج باشد  ،از همین
جا است كه سرمایه زندگى چنین فردى رو به نقصان مىگذارد و زمانى طوالنى نمىگذرد
كه تمامى آنچه تاكنون كسب كرده همه را از دست مىدهد و قدرت پرداخت آنچه را قرض
گرفته ندارد  ،از او عدد بیست را مطالبه مىكنند  ،در حالى كه او هیچ چیز ندارد  ،حتى
عدد یك را هم فاقد است  ،پس دارائى چنین كسى مساوى با منهاى بیست( )- 20است و این
همان هالكت و بدبختى در زندگى است .
این وضع كسى است كه به ناچار تن به ربا مىدهد و اما رباخوار ؟ او هم صاحب
ده تومان خود مىشود و هم ده تومان آن بیچارهاى كه از وى قرض گرفته  ،پس در هر
معاملهاى مال دو طرف در یك طرف جمع مىشود و طرف دیگر بدون مال مىماند و این
به آن جهت است كه رباخوار ده تومان دوم را بدون عوض گرفته است.
پس سرانجام ربا از یك سو مستلزم نابودى طبقه فقیر است و از سوى دیگر جمع
شدن اموال نزد طبقه سرمایهدار و معلوم است كه یكى از نتایج این وضع همانا حكومت و
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فرمانروائى ثروتمند رباخوار بر جان و مال و ناموس مردم است  ،چون با داشتن قدرت
مالى هر كارى را در راه به دست آوردن خواستها و لذتهایش مىكند و غریزه استخدام  ،این
بىبندوبارى را برایش توجیه مىكند و نتیجه دیگرش دشمنى طبقه فقیر نسبت به طبقه
ثروتمند است  ،او را وامىدارد تا به منظور دفاع از جان خود و از زندگى تلختر از زهرش
و به هر طریقهاى كه دستش برسد از آن طبقه انتقام بگیرد و هرج و مرج و فساد نظام
زندگى بشر و به دنبالش هالكت بشریت و نابودى تمدن از همین جا شروع مىشود .
البته این نیز هست كه هر رباخوار نمىتواند تمامى طلبهاى خود را وصول كند ،
براى اینكه همه بدهكاران كه بدهىهایشان مثل برف انبار شده  ،نمىتوانند دین خود را
بپردازند  ،هر چند هم بخواهند بپردازند .
البته اینها همه در باره رباى معمولى میان اغنیا و فقرا بود و اما رباهاى دیگر مثال
رباى تجارتى كه اساس كار بانكها است و رباى قرض و تجارت كردن با پول  ،كمترین
ضررش این است كه باعث مىشود اموال به تدریج یكجا یعنى در طرف بانكها جمع شده ،
سرمایه هاى تجارتى از حد و حساب بیرون رود و بیش از آن حدى كه بر حسب واقع باید
نیرومند شود  ،نیرومند گردد و چون طغیان  ،اثر حتمى قدرت خارج از حد است  ،در
میان همین قدرتها تطاول و درگیرى ایجاد شده  ،یكى مىخواهد دیگرى را در خود هضم
كند و سرانجام همه این قدرتها نزد آنكه نیرومندتر از همه است تمركز مىیابد  ،و پیوسته
فقر عمومى در میان بشر گسترش یافته و ثروت انحصارى اقلیتى قرار مىگیرد و همان
هرج و مرجى كه گفتیم پدید آید .
دانشمندان اقتصاد شكى در این ندارند كه تنها علت شیوع كمونیسم در جهان و
پیشرفت مرام اشتراكى  ،همین تراكم فاحش ثروت نزد افرادى انگشتشمار است  ،البته
خودنمائى و تظاهر این افراد به مزایاى زندگى نیز بى اثر نیست و آتش كینه محرومان را
تیزتر مىكند  ،محرومینى كه اكثریت بشر را تشكیل مىدهند و از حیاتىترین حوائج
زندگى محرومند و طبقه ثروتمند همواره ایشان را با كلماتى از قبیل تمدن  ،عدالت ،
حریت ،تساوى حقوق و  ...فریب داده  ،به زبان چیزهائى مىگویند كه در دلهایشان نیست
منظورشان از الفاظى كه مىگویند ضد معانى آنها است  ،گمان مىكنند با این دروغها و
فریبكاریها به هدفهاى نامقدس خود كه بیشتر خوردن و طبقه فقیر را بیشتر ذلیل كردن و بر
آنان بیشتر حكومت كردن است خواهند رسید و به زورگوئى بیشترى به آنان خواهند
پرداخت و مىپندارند كه این راه تنها وسیله و راه سعادت آنان در زندگى است و لیكن
امروز دستگیرشان شده كه آنچه را مایه سعادت خود مىپنداشتند به ضررشان تمام شد و
نقشههائى كه براى به شیشه كردن خون بینوایان كشیدند دامهائى بود كه اول خودشان در آن
افتادند  ،آرى «:و مكروا و مكر هللا و هللا خیر الماكرین!»(/54ال عمران) علیه خدا نقشه
مىكشند خدا هم نقشه مىكشد با این تفاوت كه او بهترین نقشه كشندگان است! چون خدا
دشمن خود را به دست خود او نابود مىكند:
« ثم كان عاقبة الذین اساؤا السوآى!»(/10روم)

42

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب هفتاد و سوم :گفتارهای عالمه طباطبائی -در روش مالی اسالم

و یكى از مفاسد شوم ربا این است كه راه گنجینه كردن و اندوختن ثروت را آسان
نمود  ،در سابق اگر كسى مىخواست پولى را پنهان كند هیچ تامینى از محفوظ ماندنش
نداشت  ،ولى امروز میلیونها لاير پول را در مخازن بانكها ذخیره مىكنند و آنرا در خرید
و فروش( و كارهاى تولیدى) از جریان مىاندازند و خود بر اریكه بطالت و عیاشى تكیه
مىزنند و میلیونها انسان را از كارهاى تولیدى كه فطرت انسان را به آن وا مىدارد
محروم مىسازند  ،آرى حیات بشر بر كار و كوشش استوار است و ربا باعث مىشود كه
عدهاى به خاطر ثروت بسیار و بى نیازى بیرون از حد كار نكنند و عدهاى دیگر نیز به
خاطر محرومیت  ،از كار محروم باشند .
المیزان ج  2 :ص 657 :

بحث علمى دیگر درباره ربا
غزالى در باب شكر از كتاب احیاء العلوم خود مىگوید  :یكى از نعمتهاى خداى
تعالى  ،خلقت درهم و دینار است  ،كه قوام زندگى دنیا بر آن دو است اگر چه درهم و دینار
دو موجود جامد هستند و در خود آنها فائدهاى نیست و لیكن با اینحال مورد حاجت خلق
است  ،چون تمامى انسانها محتاج به مواد بسیارى از خوردنیها و پوشیدنیها و سایر حوائج
هستند و بسیار مىشود كه انسان به چیزى نیازمند است كه ندارد و در عوض چیزى دارد
كه احتیاجى به آن ندارد  ،مثال شخصى زعفران دارد  ،ولى مركبى كه بر آن سوار شود
ندارد و شخصى دیگر مركب دارد و احتیاجى به آن ندارد  ،در عوض به زعفران محتاج
است  ،اینجا است كه پاى مبادله به میان مىآید  ،یعنى این دو ناگزیر به معاوضه مىشوند .
از سوى دیگر مقدار عوض باید معین شود  ،یعنى هرگز یك صاحب شتر حاضر
نیست كه شتر خود را بدون حساب با زعفران معاوضه كند  ،زیرا مناسبتى میان شتر و
زعفران نیست تا مثال گفته شود به اندازه وزن شتر زعفران بگیرد و یا پوست شترى را از
زعفران پر كنند و به او بدهند و همچنین است كسى كه خانهاى را با پارچهاى معاوضه
مىكند و یا بردهاى را با گیوه و یا چكمه معاوضه مىكند و یا آرد مىدهد تا االغى بگیرد ،
با در نظر گرفتن اینكه این اشیا هیچ تناسبى با هم ندارند و معلوم نیست كه یك شتر مساوى
با چقدر زعفران است  ،در نتیجه مشكل بسیار بزرگى در امر معامالت پیش آمد و بشر
محتاج شد به اینكه حد وسطى در بین اجناس متفرق و نامربوط به هم  ،پیدا كند و با آن حد
متوسط بها و رتبه و منزلت هر چیزى را دریابد و بعد از معین شدن ارزش هر كاالئى
بفهمد كه كدام مساوى و كدام غیر مساوى است .
خداى تعالى به همین منظور درهم و دینار یا به عبارت دیگر طال و نقره را خلق
كرد  ،تا حاكم و حد متوسط میان اموال باشند و هر مالى را با آن دو بسنجند  ،مثال بگویند
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این شتر صد دینار مىارزد و صد دینار زعفران فالن مقدار مىشود  ،پس فالن مقدار از
زعفران برابر یك شتر است  ،براى اینكه هر دو برابر صد دینار هستند.
و اگر این غرض با طال و نقره انجام شد  ،براى این بود كه براى بشر هیچ نفع و
غرضى در خود آن دو نیست  ،نه خوردنى است و نه پوشیدنى و نه غیر آن و اگر خدا
چیز دیگر را حد متوسط قرار مىداد كه احیانا خود آن چیز متعلق غرض واقع مىشد  ،چه
بسا باعث مىشد این غرض براى صاحبش موجب مزیتى شود  ،در حالى كه آن طرف
دیگر كه به خود آن چیز غرضى ندارد این ترجیح را نداشته باشد  ،در نتیجه باز هم نظام
قیمتگذارى به هم مىخورد و بهمین جهت خداى تعالى طال و نقره را خلق كرد كه خود آنها
متعلق غرض نیستند  ،اینجا بود كه طال و نقره در بین مردم متداول شد و میان اموال به
عدالت حكم كردند .
حكمت دیگرى كه در خلقت طال و نقره هست این است كه این دو فلز وسیلهاى است
براى به دست آوردن هر چیزى كه به آن احتیاج باشد  ،چون این دو  ،فلزى كمیاب هستند
و خود آنها متعلق هیچ غرضى قرار نمىگیرند .
و دیگر اینكه نسبت تمامى اموال با آن دو مساوى است  ،پس هر كسى آندو را داشته
باشد گوئى همه چیز را دارد  ،ولى اگر كسى یك مقدار پارچه داشته باشد  ،تنها یك جامه
دارد نه همه چیز و اگر صاحب جامه احتیاج به غذا پیدا كند به آسانى نمىتواند نان نانوا را
با جامه خود معاوضه كند  ،چون بسیار مىشود كه نانوا احتیاجى به جامه ندارد  ،بلكه مثال
او فعال محتاج به یك گاو است( پس او ناچار باید جامه را به دارنده گاوى كه محتاج به جامه
است بدهد و گاو او را گرفته به صاحب نان بدهد و از او نان بگیرد و چنین چیزى به
سهولت انجام نمىشود .مترجم ).ناگزیر محتاج است به چیزى كه اگر آن را داشته باشد مثل
اینكه همه چیز را دارد و حتما آن چیز باید از نظر شكل و صورت داراى خاصیت نباشد و
از نظر كانه همه چیز باشد  ،چون چیزى مىتواند نسبت متساوى با اشیاى مختلف داشته
باشد كه خودش صورتى خاص نداشته باشد  ،نظیر آینه كه خودش هیچ رنگى ندارد  ،ولى
همه رنگها را نشان مىدهد  ،طال و نقره هم همینطورند  ،یعنى خودشان به آن جهت كه طال
و نقرهاند نه غذا هستند  ،نه دوا و نه غیر آن ،ولى وسیلهاى براى به دست آوردن هر
غرضى واقع مىشوند .
مثال دیگر طال و نقره حروفى چون( از  -تا  -در – بر) و امثال آن است كه
خودشان معنائى ندارد  ،ولى اگر با غیر خود تركیب شده و جمله تشكیل شود معنا مىدهند .
این بود دوتا از حكمتهائى كه در خلقت طال و نقره است  ،البته حكمتهاى دیگرى
نیز هست كه اگر بخواهیم همه را ذكر كنیم طوالنى مىشود .
غزالى سپس مطلبى دیگر اضافه مىكند ،كه حاصلش این است :طال و نقره از آنجا
كه به خاطر حكمتهاى نامبرده از نعمتهاى خداى تعالى هستند  ،اگر كسى در آن دو عملى
انجام دهد كه منافى با حكمتهائى باشد كه در خلقتش منظور بود  ،در حقیقت به نعمت خدا
كفر ورزیده است .
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و از این بیان نتیجه گرفته كه پس ذخیره كردن طال و نقره ظلم  ،و باعث ابطال
حكمتى است كه در خلقت آن دو است  ،براى اینكه ذخیره كردن طال و نقره  ،زندانى كردن
حاكمى است كه باید بین مردم حكومت كند  ،وقتى با زندانى كردن آن از حكومتش جلوگیر
شد  ،هرج و مرج بین مردم پیدا مىشود  ،چون دیگر كسى نیست كه مردم به عنوان داورى
عادل به وى مراجعه كنند .
آنگاه این نتیجه را هم گرفته كه تهیه كردن ظرفهاى طالئى و نقرهاى حرام است ،
چون معناى این عمل این است كه به طال و نقره نظرى استقاللى داشته باشیم ،در حالى كه
طال و نقره مقصود با لذات نیستند بلكه براى سایر اغراض  ،به كار مىروند و خالصه
هدف نیستند  ،بلكه وسیلهاند و چنین عملى ظلم است و مثل این مىماند كه اهل یك كشور
حاكم خود را به بافندگى وادارند  ،یا به گرفتن مالیات گمرگ و سایر كارهائى كه طبقات بى
سواد و ناآگاه هم مىتوانند انجامش دهند .
نتیجه دیگرى از بیان خود گرفته و آن حرمت معامالت ربوى در خصوص درهم و
دینار است و گفته است :این عمل كفر به نعمت خدا و ظلم است  ،براى اینكه ظلم عبارت
است از اینكه چیزى را در غیر آن مورد كه براى آن خلق شده  ،مصرف كنند و طال و نقره
خلق شده اند تا وسیله باشند نه هدف  ،چون غرضى كه در خود آنها نیست تا هدف قرار
گیرد ،پایان گفتار غزالى .ما در گفته غزالى نقطه نظرهائى داریم هم در اساسى كه در براى
بحث پى ریزى كرده و هم در بنائى كه روى آن پایه چیده و نتایجى كه از آن بحث گرفته
است .
اما نقطه نظر ما  :در اساسى كه غزالى براى بحث ریخته چند اشكال است :اول
اینكه  :اگر مطلب آنطور باشد كه وى گفته  ،یعنى خلقت طال و نقره براى این بود كه وسیله
باشد نه هدف و هیچ غرضى در خود آنها نیست ،چگونه ممكن است چیزى كه خودش
ارزش ندارد ،وسیله ارزیابى چیزهاى دیگر شود و چگونه ممكن است چیزى اجناس و
كاالها را با معیارى اندازهگیرى كند ،كه خودش آن معیار را ندارد ،آیا ممكن است طول
مسافت بین دو نقطه را با چیزى به دست آورد كه خودش طول ندارد؟ و یا سنگینى و وزن
یك گونى برنج را با چیزى معین كرد كه خودش وزن ندارد ؟
اشكال دوم اینكه  :خودش از یك طرف میگوید  :هیچ غرضى در خود طال و نقره
نیست  ،از طرفى دیگر مىگوید طال و نقره كمیاب هستند و این تناقضى است آشكار ،
براى اینكه كمیاب بودن تصور ندارد مگر در چیزى كه مردم آن را طالبند  ،عزت وجود
بدون مطلوبیت تصور ندارد .
اشكال سوم این است كه :اگر طال و نقره مقصود بالذات نباشند بلكه مقصود للغیر
باشند  ،باید بین طال و نقره فرقى نباشد و هر دو یك قیمت داشته باشند و حال آنكه مىبینیم
عقال  ،بهاى نقره را كمتر از طال اعتبار كردهاند .
اشكال چهارم اینكه :در اینصورت باید سایر پولها چه مسى و چه كاغذى با طال و
نقره یك ارزش داشته باشد و نیز باید جنسها بهاى جنس دیگر قرار نگیرند با اینكه ما با
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چرم  ،نمك و یا چیز دیگر مىخریم .
و اما نقطه نظرهاى ما در نتایجى كه از بحث گرفته شده است:
 -1اینست كه حرمت ذخیره كردن طال و نقره براى این نیست كه این عمل طال و
نقره را مقصود بالذات مىكند و به آن دو ارزشى استقاللى مىدهد ،بلكه از آیه شریفه «:و
الذین یكنزون الذهب و الفضة و ال ینفقونها فى سبیل هللا »!...برمىآید كه علت آن
محرومیت فقرا از روزى خوردن است  ،یعنى طال و نقره باید در راه برآوردن حوائج كه
خود نیاز به كار و فعالیت دارد مصرف شود و فقرا آن را در برابر سعى و كوشش خود
بگیرند و در راه تامین حوائج شخصى خود مصرف كنند  ،كه توضیح بیشترش در تفسیر
آیه نامبرده كه آیه  35از سوره توبه است خواهد آمد .
 -2اینكه وى ساختن و مصرف كردن ظرفهاى طالئى و نقرهاى را از این جهت
حرام دانست كه ظلم و كفر به نعمت خدا است  ،اگر علت حرمت نامبرده این باشد باید
گلوبند و دستبند طالئى و نقرهاى زنان نیز حرام باشد  ،چون این عمل هم طال و نقره را
مقصود بالذات مىكند و نیز باید خرید و فروش طال و نقره نیز حرام باشد و حال آنكه در
شرع اسالم اینگونه اعمال نه ظلم خوانده شده و نه كفر و نه معامله طال به نقره و زیور
كردن به آن دو حرام شده است  ،پس علت چیز دیگرى است .
 -3اینكه مفسدهاى كه براى ربا ذكر كرد و حرمت ربا را به خاطر آن مفسده دانست
در تمامى معامالتى كه روى نقدینهها انجام مىگیرد هست  ،هزار تومان پول مسى دادن و
هزار و صد تومان گرفتن همین مفسده را دارد  ،پس چرا غزالى مساله را منحصر در طال
و نقره كرد و نیز ده من گن دم دادن و یازده من گندم گرفتن نیز حرام است و انحصارى به
طال و نقره ندارد  ،پس گفتار وى نه جامع است نه مانع  ،اما جامع نیست براى اینكه شامل
رباى در گندم و جو و سایر چیزهائى كه قابل وزن و پیمانه كردن هستند نمىشود و اما مانع
نیست براى اینكه شامل استعمال گلوبند و سایر زیور آالت مىشود و حال آنكه نباید بشود .
از همه اینها گذشته  ،علت حرمت ربا در خود آیه شریفه آمده مىفرماید:
« و ما آتیتم من ربا لیربوا فى اموال الناس فال یربوا عند هللا و ما آتیتم من زكوة
تریدون وجه هللا  ،فاولئك هم المضعفون!»(/39روم)
و ربا را عبارت دانسته از زیاد شدن اموال مردم و ضمیمه كردن اموال دیگران به
مال افرادى انگشت شمار و این همان است كه ما در بیان خود آوردیم و گفتیم همانطور كه
تخم گیاه موادى را از زمین بعنوان تغذیه مىگیرد و ضمیمه خود مىكند و بزرگ مىشود ،
همچنین رباخوار امو ال مردم را ضمیمه مال خود نموده  ،لذا از مال مردم كم و به مال او
افزوده مىشود تا جائى كه اكثریت مردم تهىدست و رباخوار صاحب اموالى متراكم گردد و
با این بیان روشن مىشود كه مراد از جمله :
« و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم  ،ال تظلمون و ال تظلمون /279(»!...بقره)
این است كه نه شما به مردم ظلم كنید و نه از طرف مردم و یا از ناحیه خدا به شما
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ظلم شود  ،پس ربا ظلم به مردم است .
المیزان ج  2 :ص 662 :

گفتارى در معناى كنز (گنج اندوزی)
شكى نیست كه قوام اجتماعى كه بشر بحسب طبع اولى خود تشكیل داده بر مبادله
مال و عمل پایدار است  ،و قطعا اگر چنین مبادلهاى در كار نمىبود مجتمع انسان حتى یك
چشم بر هم زدن قوام نمىداشت .
راه بهرهمندى انسان در اجتماعش غیر از این نبوده كه امورى از مواد اولیه زمین
گرفته و بقدر وسعش روى آن عمل نموده و از نتیجه عملش ما یحتاج خود را ذخیره
مىكرده است و ما زاد بر احتیاج خود از آن حاصل را به دیگران مىداده و در عوض سایر
ما یحتاج خود را از آنچه كه در دست دیگران بوده مىگرفته .
مثال یك نفر نانوا از نانى كه خود مىپخته بقدر قوت خود و خانوادهاش برمىداشته
و زائد بر آن را با پارچهاى كه در دست نساج و اجناس دیگرى كه هر یك در دست افراد
معینى درست مىشده معاوضه مىكرده و همچنین صاحبان حرفههاى دیگر همه و همه
اعمال و فعالیتهائى كه در اجتماع صورت مىگرفته همانا خرید و فروش و مبادله و
معاوضه بوده است .
و آنچه از بحثهاى اقتصادى بدست مىآید این است كه انسانهاى اولى معاوضه و
مبادالتشان تنها روى اجناس صورت مىگرفته و متوجه نبودهاند كه به غیر از این صورت
نیز امكان پذیر هست .
اما این را توجه داشتند كه هر چیزى با چیز دیگر مبادله نمىشود  ،زیرا نسبت میان
اجناس مختلف است  ،جنسى مورد احتیاج مبرم مردم است و جنسى دیگر اینطور نیست ،
یك جنس بسیار رایج است و جنس دیگر خیلى كم و نایاب است و هر جنسى كه بیشتر مورد
احتیاج باشد و كمتر یافت شود قهرا طالبانش نیز بیشتر است و نسبتش با جنسى كه هم زیاد
مورد حاجت نیست و هم زیاد یافت مىشود یكسان نیست  ،چون رغبت مردم نسبت به دومى
كمتر است  ،همین معنا سبب شده كه پاى قیمت و ارزیابى به میان آید .
بعد از آنكه خود را ناچار دیدند از اینكه براى حفظ نسبتها  ،معیارى بنام قیمت
درست كنند و چون باید خود آن معیار ارزش ثابتى داشته باشد  ،ال جرم بعضى از اجناس
نایاب و عزیز الوجود از قبیل گندم  ،تخم مرغ و نمك را اصل در قیمت قرار دادند تا سایر
اجناس و اعیان مالى را با آن بسنجند  ،در نتیجه آن جنس عزیز الوجود مدار و محورى شد
كه تمامى مبادالت بازارى بر آن دور مىزد  ،و این سلیقه از همان روزگار قدیم تا امروز
در بعضى از جوامع كوچك از قبیل دهات و قبیلهها دائر بوده و هست .
تا آنكه در میان اجناس نایاب و عزیز الوجود به پارهاى از فلزات از قبیل طال ،
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نقره و مس برخورده آن را مقیاس سنجش ارزشها قرار دادند و در نتیجه طال  ،نقره و مس
بصورت نقدینههائى درآمدند كه ارزش خودشان ثابت و ارزش هر چیز دیگرى با آنها تعیین
مىگردید .
رفته  ،رفته طال مقام اول را  ،نقره مقام دوم و سایر فلزات قیمتى مقامهاى بعدى را
حیازت كردند و از آنها سكههاى سلطنتى و دولتى زده شد و به نامهاى دینار ،درهم و فلس
و نامهاى دیگرى كه شرحش مایه تطویل و از غرض بحث ما بیرون است نامیده شدند .
و چیزى نگذشت كه نقدین  ،یعنى سكههاى طالئى و نقرهاى مقیاس اصلى قیمتها
شده  ،هر چیز دیگر و هر عملى با آنها تقویم و ارزیابى شد و نوسانهاى حوایج زندگى همه
به آن دو منتهى گردید و آندو مالك دارائى و ثروت شدند و كارشان بجائى رسید كه گوئى
جان مجتمع و رگ حیاتش بسته بوجود آنها است  ،اگر امر آنها مختل شود حیات اجتماع
مختل مىگردد و اگر آنها در بازار معامالت در جریان باشند معامالت سایر اجناس جریان
پیدا مىكند و اگر آنها متوقف شوند سایر اجناس نیز متوقف مىگردد .
امروزه وظیفهاى را كه نقدین در مجتمعات بشرى از قبیل حفظ قیمت اجناس و
عملها و تشخیص نسبت میان آنها بعهده داشت  ،اوراق رسمى از قبیل پوند ،دالر و غیر آن
دو و نیز چك و سفتههاى بانكى بعهده گرفته است .
و در تعیین قیمت اجناس و اعمال و تشخیص نسبتهائى كه میان آنهاست نقش
نقدینه را بازى مىكند  ،بدون اینكه خودش قیمتى جداگانه داشته باشد .
و بعبارت دیگر تقریبا مىتوان گفت اینها قیمت هر چیزى را معلوم مىكنند و لیكن
خودشان قیمت ندارند .
پس اگر موقعیتى را كه طال و نقره در اجتماع دارند  ،و نقشی را كه در حفظ
قیمتها و سنجش نسبتها كه میان اجناس و اموال هست به دقت در نظر بگیریم بخوبى
روشن مىشود كه نقدین در حقیقت نمایش دهنده نسبتهائى است كه هر چیزى به چیزهاى
دیگرى دارد و بهمین خاطر كه نمایش دهنده نسبتها است و یا به عبارتى اصال خود
نسبتها است بهمین جهت با بطالن و از اعتبار افتادن آن  ،همه نسبتها باطل مىشود
همچنانكه ركود در آن مستلزم ركود در آنها است.
و ما در دو جنگ جهانى اخیر به چشم خود دیدیم كه بطالن اعتبار پول در پارهاى
از كشورها مانند منات در روسیه تزارى و مارك در آلمان چه بالها و مصائبى ببار آورد و
با سقوط ثروت چه اختاللى در حیات آن جوامع پدید آمد  ،حال باید دانست كه اندوختن و
دفینه كردن پول و جلوگیرى از انتشار آن در میان مردم عینا همین مفاسد و مصائب را ببار
مىآورد .
گفتار امام باقر علیهالسالم هم كه در روایتی فرمود :خدا آنها را براى مصلحت خلق
درست كرد تا بوسیله آن شؤون زندگى و خواستههایشان تامین شود! اشاره بهمین معنا است.
آرى  ،اندوختن و احتكار پول  ،مساوى با لغویت ارزش اشیاء و بى اثر گذاردن
پولى است كه احتكار شده  ،چون اگر احتكار و حبس نمىشد بقدر وسعش در زنده نگاه
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داشتن و بجریان انداختن معامالت و گرم كردن بازار در اجتماع اثر مىگذاشت و بى اثر
كردن آن با تعطیل كردن بازار برابر است  ،و معلوم است با ركود بازار حیات جامعه
متوقف مىشود .
البته اشتباه نشود ما نمىخواهیم بگوئیم پول را در صندوق و یا بانك و یا مخازن
دیگرى كه براى اینكار درست شده نباید گذاشت  ،چون این حرف با عقل سلیم جور نمىآید
 ،زیرا حفظ اموال قیمتى و نفیس و نگهدارى آن از تلف شدن از واجباتى است كه عقل آن
را مستحسن شمرده  ،و غریزه انسانى  ،آدمى را به آن راهنمائى مىكند و آدمى را وا
مى دارد بر اینكه وقتى كه پول گردش خود را كرد و برگشت  ،تا جریان ثانوى آن را در
بانك و یا مخازن دیگرى حفظ كند و آن را از دستبرد ایادى غصب  ،سرقت  ،غارت و
خیانت نگهدارى نماید .
بلكه مقصود ما این است كه نباید پول را در گنجینه حبس كرد و از جریانش در
مجراى معامالت و اصالح گوشهاى از شؤون زندگى و رفع حوایج ضرورى جامعه از قبیل
سیر كردن گرسنگان و سیراب ساختن تشنگان و پوشاندن برهنگان و سود بردن كاسبان و
كارگران و زیاد شدن خود آن سرمایه و معالجه بیماران و آزاد ساختن اسیران و نجات دادن
بدهكاران و رفع پریشانى بیچارگان و اجابت استغاثه مضطران و دفاع از حوزه و حریم
كشور  ،و اصالح مفاسد اجتماعى دریغ ورزید .
و موارد انفاق چه آن مواردى كه انفاق در آن واجب است و چه آنها كه مستحب
است و چه آنجا كه مباح است آنقدر بسیار است كه شاید نتوان شمرد و نباید در این موارد
بخل ورزید و با انباشتن پول و حبس آن ،مصالح انفاق در آن موارد را زمین گذاشت ،
همچنانكه زیاده روى و اسراف هم نباید كرد  ،زیرا نه افراط در آن صحیح است و نه تفریط
.
خواهید گفت :در مواردى كه انفاق مستحب یا مباح است چرا بخل ورزیدن جائز
نباشد؟ در جواب گوئیم  :هر چند ترك انفاقات مستحب جرم نیست  ،نه از نظر عقل و نه از
نظر شرع  ،و لیكن زمینه مستحبات را بطورى كلى از بین بردن خود  ،از بدترین گناهان
است .
و اگر بخواهى بخوبى حساب این معنا را برسى به زندگى روزمره خود نگاه كن
خواهى دید كه ترك انفاقهاى مستحب در شؤون مختلف زندگى از قبیل زناشوئى ،خوراك ،
پوشاك و اكتفاء كردن بقدر واجب شرعى و ضرورى و عقلى آنها چه اختاللى در نظام
زندگى وارد مىسازد  ،اختاللى كه بهیچ قیمتى نمىتوان جبران نمود .
بهمین بیان این معنا روشن مىگردد كه آیه:
« و الذین یكنزون الذهب و الفضة و ال ینفقونها فى سبیل هللا فبشرهم بعذاب الیم!»
(/34توبه)
بعید نیست آنچنان اطالقى داشته باشد كه انفاقات مستحب را هم بعنایتى كه گذراندیم
شامل شود  ،چون كنز اموال موضوع انفاقات مستحب را هم مانند انفاقات واجب از بین
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مىبرد .
و نیز بهمین بیان معناى گفتار ابوذر در خطاب به عثمان بن عفان كه گفت :از مردم
تنها به این مقدار راضى نباشید كه یكدیگر را آزار نكنند بلكه باید وا بدارید تا بذل معروف
نمایند و پرداخت كننده زكات نباید تنها به دادن آن اكتفاء نماید بلكه باید احسان به همسایه و
برادران و پیوند با خویشاوندان نیز داشته باشد معلوم و روشن مىگردد كه عبارت او
صریح و یا نزدیك به صریح است در اینكه وى نیز همه انفاقات را واجب نمىدانسته بلكه
بعضى را واجب و برخى را مستحب مىدانسته  ،چیزى كه هست مخالفت او در این بوده كه
نباید بعد از زكات بكلى باب خیرات مسدود شود و معتقد بوده كه بستن در خیرات مستلزم
ابطال غرض تشریع آن و افساد مصلحتى است كه شارع از تشریع آن منظور داشته .
او مىگفته حكومت اسالم حكومت استبدادى قیصران روم و پادشاهان ایران نیست
كه تنها وظیفه خود را حفظ امنیت عمومى و جلوگیرى از تجاوزات مردم به یكدیگر بداند و
پس از تامین آن  ،مردم را آزادى عمل دهد تا هر چه دلشان مىخواهد بكنند راه افراط
خواستند بروند و راه تفریط را خواستند پیش بگیرند  ،اصالح خواستند بكنند  ،افساد
خواست ند به راه بیندازند  ،خواستند به راه هدایت بروند بروند و اگر خواستند گمراهى پیش
بگیرند بگیرند  ،خود حكومت و متصدیان حكومت هم آزاد باشند و هر چه خواستند بكنند و
كسى از ایشان بازخواست نكند.
بلكه حكومت اسالم حكومتى است اجتماعى و دینى كه از مردم تنها به این اكتفاء
نمى كند كه یكدیگر را نیازارند بلكه مردم را به چیزى وا میدارد كه جمیع شؤون زندگى
ایشان را اصالح مىكند و براى تمامى طبقات جامعه از امیر و مامور  ،رئیس و مرئوس ،
خادم و مخدوم  ،غنى و فقیر و قوى و ضعیف نهایت سعادتى را كه در خور امكان است
آماده مىكند  ،فقیر را به امداد توانگر واداشته بدین وسیله حاجت توانگر را برمىآورد .
و غنى را به انفاق و دستگیرى از فقرا مامور نموده بدین وسیله حاجت فقراء را
برمى آورد  ،حیثیت و مكانت اقویاء را با احترام به ضعفاء حفظ نموده و حیات ضعفا را با
رأفت و دلسوزى اقویا و مراقبت آنان تامین مىنماید .
عالى را بوسیله اطاعت دانى منشا خیرات و بركات ساخته و دانى را از عدل و
انصاف عالى برخوردار مىكند  ،و چنین نظامى جز با نشر و گسترش مبرات و عمل به
واجبات مالى و مستحبات آن بنحو شایستهاش بوجود نمىآید .
آرى  ،اكتفا كردن به دادن زكات واجب و ترك انفاقهاى مستحب چنین نظامى را
بوجود نمىآورد  ،بلكه اساس حیات مجتمع دینى را هم بر هم زده و آن غرضى را كه شارع
دین از تشریع انفاقات مستحب داشته بكلى تباه مىسازد و رفته رفته نظام مجتمع دینى را به
یك نظام از هم گسیخته و گرفتار هرج و مرج مىسازد  ،هرج و مرجى كه هیچ چیز و هیچ
قدرتى نمىتواند آن را اصالح كند .
و سبب متروك شدن انفاقهاى مستحب مسامحه در زنده داشتن غرض دین و مداهنه
با ستمگران است  ،همچنانكه قرآن فرموده:
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« اال تفعلوه تكن فتنة فى االرض و فساد كبیر  -اگر به این سفارشات عمل نكنید،
همین عمل نكردنتان بصورت فتنهاى در زمین و فسادى بزرگ جلوهگر خواهد
شد!»(/73انفال)
و ابوذر هم همین معنا را  -در روایت طبرى  -به معاویه گوشزد مىكرد و مىگفت:
چرا مال مسلمین را مال هللا نام نهادهاى؟ در جوابش گفته بود :خدا تو را رحمت كند اى
ابوذر  ،مگر ما بندگان خدا نیستیم و مگر مال مال خدا نیست؟ و خلق خلق خدا نیستند و امر
امر او نیست ؟ ابوذر گفت  :با همه این احوال نباید این كلمه را بكار برى ،براى اینكه
كلمه اى را كه معاویه و عمال او و همچنین خلفاى بعد از او یعنى بنى امیه بكار مىبردند هر
چند كلمه حقى بود و حتى نمونهاش در سخنان رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و در قرآن
دیده مىشود و لیكن آنان از این كلمه حق  ،غرض باطلى را منظور داشتند و مىخواستند از
انتشار آن  ،نتیجهاى را كه بر خالف منظور خداى سبحان بود بدست بیاورند .
منظور قرآن و همچنین رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم كه مال را مال خدا دانسته
این است كه مال مختص به احدى نیست و نباید در راه عزت و قوت و قدرت و سیطره
احدى انفاق شود  ،تنها مورد انفاقش راه خدا است  ،همان راهى كه خود خدا معلوم كرده ،
پس اگر آن را فرد از راه ارث و یا كسب یا مانند آنها بدست آورده باشد در اسالم براى آن
حكمى است و اگر حكومت اسالمى از راه غنیمت و یا جزیه و یا خراج و یا صدقات یا مانند
اینها تحصیل نموده باشد  ،در اسالم براى انفاق اینگونه اموال نیز موارد معینى هست كه
هیچ یك از آنها ملك شخص حاكم و زمامدار نیست .
در اسالم هیچ زمامدارى خود یا یكى از اهل خانوادهاش  ،نمىتواند از بیت المال
بیش از مؤنه الزم زندگیش را بردارد تا چه رسد به اینكه همه بیت المال را به خود
اختصاص دهد و آنها را گنجینه كند و یا مانند امپراطورهاى ایران و روم كاخهائى باال برد
و براى خود دربار و درباریانى درست كند .
منظور رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم از این گفتار این بوده و لیكن معاویه و
امثال او كه به این روایت استناد مىكردهاند  ،منظورشان جلوگیرى از اعتراض مردم بوده
 ،مردم اعتراض مىكردهاند كه چرا اموال مسلمین را در راه شهوات خود و در مصارفى
كه خدا راضى نیست خرج مىكنید ؟ و چرا به اهلش و به مستحقینش كه خود مسلمانان
هستند نمىرسانید ؟ در جواب مىگفتهاند  :مال مال خدا است و ما امناى اوئیم در هر راهى
كه بنظرمان رسید صرف مىكنیم .
و بهمین بهانه بازى كردن با بیت المال را بهر طورى كه دلشان بخواهد براى خود
مباح نموده و با متمسك شدن به این مدرك بر اعمال جائرانه خود صحه مىگذاردند و از
غفلت مردم سوء استفاده مىكردند ،زیرا عامه مردم نمىتوانستند بفهمند كه این مدرك
مدركى است علیه خود آنان  ،چون كلمه مال هللا و كلمه مال المسلمین به یك معنا است نه به
دو معنى و حال آنكه معاویه و یارانش آن دو كلمه را به دو معنا گرفتند كه یكى  ،معناى
دیگرى را دفع مىكند .
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و اگر منظور معاویه از این مدرك همان معناى صحیح آن بود  ،چرا ابوذر از
دربار او بیرون مىآمد و در میان مردم فریاد مىزد:
« بشارت دهید كسانى را كه اموال را رویهم مىانبازند به اینكه روزى با همان
اموال پیشانى و پشت و پهلویشان را داغ خواهند كرد!»(/35توبه)
عالوه بر اینكه معاویه آیه كنز را قبول نداشت و به ابوذر گفته بود كه این آیه
مختص اهل كتاب است و چه بسا یكى از جهاتى كه مایه سوء ظن ابوذر به دستگاه خالفت
شد همان اصرارى بود كه در موقع جمعآورى قرآن توسط عثمان بخرج مىدادند تا حرف
واو را از اول آیه« و الذین یكنزون الذهب /34( »! ...توبه) حذف كنند  ،تا آنجا كه كار به
مشاجره كشیده و ابوذر فریاد زد كه اگر واو را در جاى خود نگذارید من با شما به قتال
مىپردازم و سرانجام دستگاه حكومت عثمان مجبور شد آیه را با واو ضبط كند .
بهمین جهت باید گفت :گر چه طبرى این روایت را از سیف از شعیب به منظور
تخطئه ابوذر آورده و خواسته است به اصطالح اجتهاد او را خطا جلوه دهد و حتى در اول
گفتارش به این معنا تصریح كرده و لیكن اطراف این قصه همه داللت بر اصابت رأى او
دارد .
و كوتاه سخن آیه شریفه داللت دارد بر حرمت گنجینه كردن طال و نقره در مواردى
كه انفاقش واجب و ضرورى است و ندادن آن به مستحقین زكات و خوددارى از انفاقش در
راه دفاع و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در بین مردم.
و در این حكم فرقى نیست میان اموالى كه در بازارها در دست مردم جریان و
گردش دارد و میان اموالى كه در زمین دفن شده  ،جلوگیرى و خوددارى از انفاق هر دو
حرام است  ،چیزى كه هست دفن كردن اموال یك گناه زائدى دارد و آن همچنانكه در سابق
گفته شد این است كه خیانت نسبت به زمامدار و ولى امر مسلمین نیز هست .
المیزان ج  9 :ص 349 :
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فصل ششم

زکات و صدقات
مقدمه تفسیری درموضوع:

زكات و سایر صدقات
علَ ْی ِه ْم إِنَّ صلَوتَك سكَنٌ ل ُّه ْم
یهم ب َها َو صل َ
طه ُر ُه ْم َو ت ُ َز ِك ِ
له ْم ص َدقَةً ت ُ ِ
« ُخ ْذ ِم ْن أ َ ْم َو ِ
ع ِلی ٌم!»
سمی ٌع َ
َّللاُ ِ
َو َّ
َّللاَ ُه َو الت َّ َّواب
َّللاَ ُه َو یَ ْقبَ ُل الت َّ ْوبَةَ ع َْن ِعبَا ِد ِه َو یَأ ْ ُخذُ الص َدقَ ِ
ت َو أَنَّ َّ
« أ َ لَ ْم یَ ْعلَ ُموا أَنَّ َّ
الر ِحی ُم!»
َّ
« از اموالشان زكات بگیر ،تا بدین وسیله پاكشان كنى و اموالشان را نمو دهى و
در باره آنان دعاى خیر كن كه دعاى تو مایه آرامش آنان است و خدا شنوا و
داناست!»
مگر ندانستهاند كه آنكس كه توبه از بندگانش مىپذیرد و زكاتها را مىگیرد
خداست و خدا توبه پذیر و رحیم است!» (103و/104توبه)
كلمه تطهیر به معناى برطرف كردن چرك و كثافت از چیزى است كه بخواهند پاك
و صاف شود و آماده نشو و نماء گردد و آثار و بركاتش ظاهر شود.
كلمه تزكیه به معناى رشد دادن همان چیز است  ،بلكه آن را ترقى داده خیرات و
بركات را از آن بروز دهد  ،مانند درخت كه با هرس كردن شاخههاى زائدش ،نموش بهتر
و میوهاش درشتتر مىشود  ،پس اینكه هم تطهیر را آورد و هم تزكیه را ،خیال نشود كه
تكرار كرده  ،بلكه نكته لطیفى در آن رعایت شده است  ،پس اینكه فرمود «:خذ من اموالهم
صدقة!» رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم را امر مىكند به اینكه صدقه را از اموال مردم
بگیرد ،اگر نفرمود «:من مالهم» بلكه فرمود« :من اموالهم» براى این است كه اشاره كند به
اینكه صدقه از انواع و اصنافى از مالها گرفته مىشود  ،یك صنف نقدینه  ،یعنى طال و نقره
 ،صنف دیگر اغنام ثالثه  ،یعنى شتر و گاو و گوسفند  ،نوع سوم غالت چهارگانه  ،یعنى
گندم و جو و خرما و كشمش.
و جمله «:تطهرهم و تزكیهم!» خطاب به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم است ،
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نه اینكه وصف زكات باشد  ،به دلیل اینكه بعدا مىفرماید  :بها یعنى با صدقه  ،و معناى آن
این است كه  :اى محمد ! از اصناف مالهاى مردم زكات بگیر  ،و آنها را پاك و اموالشان را
پر بركت كن!
كلمه صل از صلوة و به معناى دعا است و از سیاق استفاده مىشود كه مقصود از
این دعا ،دعاى خیر به جان و مال ایشان است  ،همچنانكه از سنت چنین به یادگار رسیده كه
آنجناب در برابر كسى كه زكات مىداده چنین دعا مىكرده كه  :خدا به مالت خیر و بركت
مرحمت فرماید!
در جمله« ان صالتك سكن لهم!» كلمه سكن به معناى چیزى است كه دل را راحتى
و آرامش بخشد و منظور این است كه نفوس ایشان به دعاى تو سكونت و آرامش مىیابد و
این خود نوعى تشكر از مساعى ایشان است  ،همچنانكه جمله«:و هللا سمیع علیم!» مایه
آرامشى است كه دلهاى مكلفینى كه این آیه را مىشنوند و یا مىخوانند بوسیله آن سكونت
مىیابد .
این آیه شریفه متضمن حكم زكات مالى است ،كه خود یكى از اركان شریعت و ملت
اسالم است ،هم ظاهر آیه این معنا را مىرساند و هم اخبار بسیارى كه از طرق امامان اهل
بیت علیهمالسالم و از غیر ایشان نقل شده است .
«ا لم یعلموا ان هللا هو یقبل التوبة عن عباده و یاخذ الصدقات و ان هللا هو التواب
الرحیم!»(/104توبه)
منظور از آیه تشویق مردم است به دادن زكات ،زیرا مردم اگر زكات مىدهند
بدین جهت مىدهند كه رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم و یا عامل و مامور وصول آن
حضرت از ناحیه خدا مامور به گرفتن آنست  ،لذا در این آیه به عنوان تشویق مىفرماید:
« مگر نمىدانید كه این صدقات را خدا مىگیرد؟!»
و گرفتن رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلّم گرفتن خداست ،پس در حقیقت گیرنده آن
خود خداست .
وقتى خداى تعالى بفرماید  :مگر نمىدانند كه خدا صدقاتشان را مىگیرد مردم
تحریك شده ،با شوق و اشتیاق دیگرى صدقات را مىپردازند و مشتاقند كه با پروردگارشان
معامله كنند و با او مصافحه نموده ،با دستان خود دستش را لمس نمایند  ،و خدا از عوارض
اجسام منزه است .
و اگر توبه را با دادن صدقه ذكر كرده ،براى این است كه صدقه نیز خاصیت توبه
را دارد ،توبه پاك مىكند  ،صدقه هم پاك مىكند و دادن صدقه توبهاى است مالى ،
همچنانكه در میان همه كارها  ،توبه به منزله صدقه است ،یعنى صدقه از اعمال است و لذا
جمله« و ان هللا هو التواب الرحیم !»را به صدر آیه عطف كرد و در نتیجه در یك آیه جمع
كرد میان توبه و تصدق و میان دو اسم از اسامى خودش  ،یعنى تواب و رحیم و خالصه
از آیه برآمد كه تصدق و دادن زكات خود نوعى توبه است .
المیزان ج  9 :ص 512 :
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گفتاری پیرامون:

زکات و سایر صدقات
علوم اجتماعى و اقتصادى روز و بحثهائى كه مربوط به آنها است جامعه را از نظر
اینكه جامعه است محتاج مىداند به هزینهاى كه مخصوص این عنوان باشد و در راه اجتماع
و برآوردن حوائج عمومى صرف شود و این مساله را از مسائل ضرورى و بدیهى مىداند،
كه كوچكترین تردید و شكى در آن راه ندارد .
بسیارى از مسائل اجتماعى و اقتصادى  -و از آن جمله این مساله  -در اعصار
گذشته مورد غفلت عموم مردم بود و توجهى بدان نداشتند  ،مگر همان مقدار اجمالى كه
فطرت آنان بر آن حكم مىكرد  ،ولى امروز این مساله از مباحث ابجدى و پیش پا افتادهاى
است كه عامه و خاصه مردم بدان آشنائى دارند .
چیزى كه هست در بیان اینكه اجتماع نیز در مقابل فرد  ،واقعیت و هویتى دارد و
در جعل احكام مالى براى اجتماع و قوانین و نظامهائى براى آن  ،شریعت مقدسه اسالم
مبتكر و پیشقدم است .
آرى  ،اسالم در قرآن كریمش اعالم و بیان داشته كه با تركیب عناصر افرادى كه
دور هم زندگى مىكنند مولود جدیدى پیدا مىشود به نام اجتماع  ،كه مانند خود افراد داراى
حیات و ممات  ،وجود و عدم  ،شعور و اراده  ،ضعف و قدرت مىباشد و عینا مانند افراد ،
تكالیفى دارد و خوبیها و بدیها و سعادت و شقاوت و امثال و نظائر آن را دارد و در بیان
همه این امور آیات بسیارى از قرآن كریم هست  ،كه ما در خالل بحثهاى گذشته مكرر به
آنها اشاره كردیم .
اسالم همانطور كه براى افراد  ،حقوقى مقرر نموده براى اجتماع نیز حقوقى مقرر
داشته و سهمى از منافع اموال و درآمد افراد را به عنوان صدقات واجبه كه همان زكات
باشد و به عنوان خمس غنیمت و غیر آن را به اجتماع اختصاص داده و هر چند قوانین
اجتماعى به آن صورت كاملى كه اسالم آورد سابقه نداشت و از ابتكارات اسالم بود  ،لیكن
اصل آن ابتكارى و نو ظهور نبود  ،چون گفتیم كه فطرت بشر بطور اجمال آن را
درمىیافت و لذا در شرایع قبل از اسالم از قبیل قانون حمورابى و قوانین روم قدیم جسته و
گریخته چیزهائى در باره اجتماع دیده مىشود  ،بلكه مىتوان گفت هیچ سنت قومى در هیچ
عصرى و در میان هیچ طائفهاى جارى نبوده مگر آنكه در حقوق مالى براى اجتماع رعایت
مى شده  ،بنا بر این  ،جامعه هر جور كه بوده در قیام و رشدش نیازمند به هزینه مالى بوده
است .
چیزى كه هست شریعت اسالم در میان سایر سنتها و شریعتها در این باره از
چند جهت ممتاز است  ،كه اگر بخواهیم بفرض حقیقى و نظر صائب اسالم در آن امور
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واقف شویم باید آنها را دقیقا مورد بحث قرار دهیم  ،كه اینك از نظر خواننده مىگذرد .
اول اینكه اسالم در تامین جهات مالى اجتماع تنها اكتفا كرده به روز پیدایش و
حدوث ملك و از آن تجاوز نكرده  ،و به عبارت روشنتر  ،وقتى مالى در ظرفى از ظروف
اجتماع بدست آمد  -مثال از زراعت غلهاى و یا از تجارت سودى  -در همان حال بدست
آمدنش سهمى را ملك اجتماع دانسته و بقیه سهام را ملك صاحبش  ،یعنى كسى كه
سرمایهگذارى نموده و یا كار كرده است و جز پرداخت آن سهم  ،چیز دیگرى از او
نخواسته و وقتى سهم اجتماع را پرداخت دیگر براى همیشه مالك بقیه سهام خواهد بود .
بلكه از امثال آیه:
« خلق لكم ما فى االرض جمیعا!»(/29بقره) و آیه:
« و ال تؤتوا السفهاء اموالكم التى جعل هللا لكم قیاما!»(/5نسا)
استفاده مىشود كه هر ثروتى كه بدست مىآید در حال بدست آمدنش ملك اجتماع
است  ،آنگاه سهمى از آن به آن فردى كه ما وى را مالك و یا عامل مىخوانیم اختصاص
یافته و ما بقى سهام كه همان سهم زكات و یا خمس باشد در ملك جامعه باقى مىماند .
پس  ،یك فرد مالك  ،ملكیتش در طول ملك اجتماع است و ما در تفسیر دو آیه باال
در این باره مقدارى بحث كردیم .
و كوتاه سخن آن حقوق مالیهاى كه شریعت اسالم براى اجتماع وضع كرده نظیر
خمس و زكات حقوقى است كه در هر ثروتى در حین پیدایشش وضع نموده و اجتماع را با
خود شریك كرده و آنگاه فرد را نسبت به آن سهمى كه مختص به او است مالك دانسته و به
او حریت و آزادى داده تا در هر جا كه بخواهد به مصرف برساند و حوائج مشروع خود را
تامین نماید  ،بطورى كه كسى حق هیچگونه اعتراضى به او نداشته باشد  ،مگر اینكه
جریان غیر منتظرهاى اجتماع را تهدید كند  ،كه در آن صورت باز بر افراد الزم دانسته كه
براى حفظ حیات خود چیزى از سرمایه خود را بدهند  ،مثال اگر دشمنى روى آورده كه
مى خواهد خساراتى جانى و مالى به بار آورد و یا قحطى روى آورده و زندگى افراد را
تهدید مىكند  ،باید با صرف اموال شخصى خود از آن جلوگیرى كنند .
و اما وجوهى كه معموال بعنوان مالیات سرانه و یا مالیات بر درآمد و یا خراج
زمین و ده  ،كه در شرایط خاصى گرفته مىشود و یا ده یكى كه در احوال معینى مىگیرند،
همه اینها را اسالم غیر مشروع و آن را نوعى ظلم و غصب دانسته  ،كه باعث محدودیت
در مالكیت مالك مىشود .
پس  ،در حقیقت در اسالم جامعه از افراد خود غیر از مال خودش و سهمى كه در
غنیمت و عوائد دارد آنهم جز در اول پیدایش و بدست آمدن  ،چیز دیگرى نمىگیرد و تنها
در همانها كه گفتیم و بطور مشروح در فقه اسالمى بیان شده با افراد شریك است و اما بعد
از آنكه سهم او از سهم مالك معلوم و جدا شد و ملك مالك معلوم گردید ،دیگر احدى حق
ندارد متعرض وى شود و در هیچ حالى و در هیچ شرایطى نمىتواند دست او را كوتاه و
حریتش را زایل سازد .
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دوم اینكه اسالم حال افراد را در اموال خصوصى نسبت به اجتماع در نظر گرفته ،
همچنانكه گفتیم حال اجتماع را در نظر گرفته  ،بلكه نظرى كه به افراد دارد بیشتر از
نظرى است كه به حال اجتماع دارد  ،چون مىبینیم كه زكات را به هشت سهم تقسیم نموده
و از آن سهام هشتگانه تنها یك سهم را به سبیل هللا اختصاص داده و بقیه را براى فقراء و
مساكین و كارمندان جمعآورى صدقات و مؤلفة قلوبهم و دیگران تعیین نموده و همچنین
خمس را شش سهم كرده و از آن سهام ششگانه بیش از یك سهم را براى خدا نگذاشته و
باقى را براى رسول  ،ذى القرباى رسول  ،یتامى  ،مساكین و ابن سبیل تعیین نموده است .
و این بدان جهت است كه فرد  ،یگانه عنصرى است كه اجتماع را تشكیل مىدهد و
جز با اصالح حال افراد  ،اجتماع نیرومند پدید نمىآید .
آرى  ،رفع اختالف طبقاتى كه خود از اصول برنامه اسالم است و ایجاد تعادل و
توازن در بین نیروهاى مختلف اجتماع و تثبیت اعتدال در سیر اجتماع با اركان و اجزایش ،
صورت نمىگیرد مگر با اصالح حال افراد و نزدیك ساختن زندگى آنان بهم.
اگر وضع افراد اجتماع سر و صورت بخود نگیرد و زندگىها بهم نزدیك نشود و
تفاوت فاحش طبقاتى از میان نرود  ،هر قدر هم براى اجتماع پول خرج شود و بر شوكت
و تزیینات مملكتى افزوده گردد و كاخهاى سر به فلك كشیده باال رود  ،مع ذلك روز بروز
وضع جامعه وخیمتر مىگردد و تجربههاى طوالنى و قطعى نشان داده كه كوچكترین اثر
نیكى نمىبخشد .
سوم اینكه به خود اشخاصى كه به اجتماع بدهكار شدهاند اجازه داده تا مثال زكات
خود را به پارهاى از مصارف از قبیل فقراء و مساكین برسانند و محدودشان نكرده به اینكه
حتما بدهى خود را به حكومت و زمامدار مسلمین و یا مامورین جمعآورى زكات بدهند و
این خود نوعى احترام و استقاللى است كه شارع اسالم نسبت به افراد مجتمع خود رعایت
نموده  ،نظیر احترامى كه براى امان دادن یك مسلمان به یك محارب قائل مىشود و هیچ
فردى از افراد مسلمین نمى تواند آن ذمه و آن امان را نقض نماید و با اینكه از كفار محارب
است همه مجبورند و حتى خود زمامدار نیز محكوم است به اینكه آن ذمه را محترم بشمارد.
بلى  ،اگر ولى امر و زمامدار مسلمین ،در مورد خاصى مصلحت اسالم و مسلمین
را در این دید كه از دادن چنین ذمهاى جلوگیرى كند ،مىتواند در این صورت نهى كند و بر
مسلمین واجب مىشود كه از آن كار خوددارى كنند  ،چون اطاعت ولى امر واجب است!
المیزان ج  9 :ص 525 :
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فصل هفتم

رزق رسانی خدا
گفتاری درباره:

رزق رسانی خدا
ع ا ْل ُم ْلك ِم َّمن تَشا ُء َو ت ُ ِع ُّز َمن تَشا ُء
« قُ ِل اللَّ ُه َّم َم ِلك ا ْل ُم ْل ِك ت ُ ْؤتى ا ْل ُم ْلك َمن تَشا ُء َو ت َ ِنز ُ
ِیر!»
شىءٍ قَد ٌ
َو ت ُ ِذ ُّل َمن تَشا ُء ِبیَدِك ا ْل َخ ُ
یر إِنَّك عَلى كل ْ
ج
ج ا ْل َح َّى ِمنَ ا ْل َمیِ ِ
ت َو ت ُ ْخ ِر ُ
ار فى الَّ ْی ِل َو ت ُ ْخ ِر ُ
« تُو ِل ُج الَّ ْی َل فى النَّ َه ِار َو تُو ِل ُج النَّ َه َ
ب!»
ا ْل َم ِیت ِمنَ ا ْل َحى َو ت َ ْر ُز ُ
ق َمن تَشا ُء ِبغَ ِیر ِحسا ٍ
« بگو اى پیامبر :بارالها ! اى خداى ملك هستى ،به هر كس بخواهى ملك و
سلطنت مىدهى و از هر كس بخواهى مىگیرى و به هر كس بخواهى عزت و
اقتدار مىبخشى و هر كه را بخواهى خوار مىكنى ،خدایا هر خیر و نیكوئى بدست
تو است و تو بر هر چیزى توانائى!»
« تو شب را در روز نهان سازى و روز را در شب فرو مىبرى و زنده را از مرده
و مرده را از زنده بر انگیزى و به هر كس بخواهى روزى بىحساب مىدهى!»
(26و/27آل عمران)

رزق از نظر قرآن به چه معنا است ؟
معناى رزق روشن و واضح است و آنچه از موارد استعمال آن به دست مىآید این
است كه در معناى این كلمه نوعى بخشش و عطا هم خوابیده  ،مثال مىگویند پادشاه به
لشگریان رزق مىدهد  ،كه این جمله تنها شامل مواد غذائى لشگر مىشود  ،قرآن كریم هم
مىفرماید «:و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف!» (/233بقره) كه در این آیه
لباس جزء مصادیق رزق شمرده نشده است .
این معناى اصلى و لغوى كلمه بود  ،ولى بعدها در معناى آن توسعه دادند و هر
غذائى را كه به آدمى مىرسد  ،چه دهندهاش معلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند  ،گویا
رزق بخششى است كه به اندازه تالش و كوشش انسان به او مىرسد هر چند كه عطا كننده
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آن معلوم نباشد  ،سپس توسعه دیگرى در معناى آن داده و آنرا شامل هر سودى كه به انسان
رسد نمودهاند هر چند كه غذا نباشد و به این اعتبار همه مزایاى زندگى اعم از مال و جاه و
عشیره و یاوران و جمال و علم و غیره را رزق خواندند .
در قرآن كریم هم به این اعتبار آیاتى وارد شده مانند آیه« ام تسئلهم خرجا
فخراج ربك خیر  ،و هو خیر الرازقین!»(/72مومنون)
و نیز از شعیب حكایت فرموده كه به قوم خود گفت « :یا قوم ا رایتم ان كنت على
بینة من ربى و رزقنى منه رزقا حسنا ! » (/88هود)كه مراد وى از رزق حسن نبوت و علم
بود و از این قبیلاند آیات مربوطه دیگر .
و آنچه از آیه شریفه  «:ان هللا هو الرزاق ذو القوة المتین!»(/58ذاریات) بر مىآید
البته با در نظر گرفتن اینكه مقام آن  ،مقام حصر است این است كه اوال رزق به طور
حقیقت جز به خدا منسوب نمىشود و هر جا به غیر او نسبتش دهند از قبیل نسبت عمل خدا
به غیر خدا دادن است ،مانند آیه «:و هللا خیر الرازقین!» (/11جمعه) كه از آن استفاده
مىشود رازق بسیار است و خدا بهترین آنان است و نیز مانند آیه  «:و ارزقوهم فیها و
اكسوهم!» (/5نسا)همانطور كه مىبینیم ملك و عزت كه مخصوص ذات خدا است  ،به غیر
خدا هم نسبت داده شده  ،به این اعتبار كه غیر او هم به اذن و تملیك او  ،ملك و عزت دارند.
و ثانیا استفاده مىشود كه آنچه خلق در وجودشان از آن بهرهمند مىشوند رزق
ایشان و خدا رازق آن رزق است  ،دلیل بر این معنا عالوه بر آیات بسیارى كه در باره
رزق  ،سخن گفته  ،آیات زیاد دیگرى است كه داللت دارد بر اینكه خلق و امر و حكم و ِملك
و مشیت و تدبیر و خیر همه خاص خداى عزوجل است .
و ثالثا بر مىآید كه آنچه انسان در راه حرام مورد بهرهبردارى قرار مىدهد  ،رزق
خدا نیست و نباید وسیله معصیت را به خدا نسبت داد  ،براى اینكه خود خدا معاصى بندگان
را به خود نسبت نداده و تشریع عمل زشت را از خود نفى نموده فرمود  «:قل ان هللا ال یامر
بالفحشاء ،ا تقولون على هللا ما ال تعلمون!» (/28اعراف)و نیز فرموده  « :ان هللا یامر
بالعدل و االحسان  -تا آنجا كه مىفرماید  -و ینهى عن الفحشاء و المنكر!» (/90نحل)و حاشا
از خداى سبحان كه از عملى نهى كند و سپس بدان امر نماید و وسیله انجام آنرا براى
معصیت كار فراهم فرماید .
هیچ منافاتى بین این دو مطلب نیست كه از سوئى مثال طعام و شراب حرام به حسب
تشریع رزق نباشد و از سوى دیگر به حسب تكوین رزق و آفریده خدا باشد  ،براى اینكه
خداى تعالى در تكوین  ،تكلیفى نفرموده( بله اگر فرموده بود خوك خلقت نكنید  ،آنگاه
خودش خوك خلق مى كرد بین گفتار و كردارش منافات بود و لیكن هر جا كه خدا مردم را
از رزقى نهى كرده به حسب تشریع و هر جا رزق را به خود نسبت داده به حسب تكوین
است .مترجم).
در اینجا ممكن است سؤال شود كه وقتى بیانى از خداى تعالى باعث اشتباه فهمهاى
ساده مىشود ،چرا از چنین بیانى صرفنظر نمىنمائید؟ پاسخ این است كه قرآن براى
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فهم هاى ساده به تنهائى نازل نشده ،تا به خاطر به اشتباه نیفتادن آنان از بیان معارف حقیقى
صرفنظر كند .
آرى قرآن شفا براى همه دلها است ،كسى از قرآن متضرر نمىشود  ،مگر خاسران
زیانكار همچنان كه فرمود  «:و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و ال یزید
الظالمین اال خسارا!»(/82اسرا)
عالوه بر اینكه مىبینیم خداى سبحان در آیات قرآن كریم دادن ملك به امثال نمرودها
و فرعونها و دادن اموال به امثال قارونها را به خدا نسبت داده  ،پس این نیست مگر اینكه
همه این رزقها به اذن خدا است  ،خدا اینگونه رزقهاى وسیع را در اختیار نامبردگان قرار
مى دهد تا امتحانشان نموده و حجت علیه آنان تمام گشته و زمینه بیچارگى و استدراج آنان و
مصالحى نظیر این فراهم آید و همه مىدانیم كه این نسبتها تشریفى است و وقتى نسبت
دادن تشریفى به خدا محذورى ندارد  ،نسبت دادن تكوینى كه مجالى براى حسن و قبح عقلى
در آن نیست  ،بطریق اولى و روشنتر محذور ندارد .
و از سوى دیگر مىبینیم كه خداى تعالى هر چیزى را مخلوق خود و نازل شده از
خزائن رحمت خود دانسته  ،مثال مىفرماید  «:و ان من شىء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال
بقدر معلوم!»(/21حجر)
و از سوى دیگر مىفرماید  :هر چه نزد خدا است خیر است «:و ما عند هللا خیر!»
(/198ال عمران)و ما وقتى این دو آیه و امثال آنها را به یكدیگر ضمیمه مىكنیم  ،این معنا
را مىفهمیم كه هر موجودى در این عالم به هر چیزى نایل شود و در طول وجودش از هر
چیزى برخوردار گردد  ،از ناحیه خداى سبحان برخوردار گشته و همان مایه خیر او است
 ،و خدا در اختیارش گذاشته تا از آن بهرهمند گردد  ،همچنان كه آیه شریفه  «:الذى احسن
كل شىء خلقه!»(/7سجده) و نیز به ضمیمه آیه  «:ذلكم هللا ربكم خالق كل شىء ال اله اال هو
!» (/102انعام)به این نكته اشاره دارد .
و اما اگر بعضى از مواهب الهى براى بعضى از موجودات مایه ضرر است  ،شر
بودن و ضرر بودن آن امرى نسبى است  ،یعنى تنها براى آن موجود شر و مایه ضرر است
و براى بقیه موجودات نافع و خیر است و نیز براى علل و اسبابش در نظام هستى خیر است،
همچنان كه آیه شریفه  «:و ما اصابك من سیئة فمن نفسك!» (/79نسا)
و كوتاه سخن اینكه آنچه خداى تعالى بر خلق خود افاضه مىفرماید خیر و مایه
انتفاع او است و به حسب انطباق معنا ،رزق او به شمار مىرود ،چون رزق چیزى به جز
عطیهاى كه مایه انتفاع مرزوق قرار گیرد نمىباشد و چه بسا كه آیه شریفه و « رزق ربك
خیر !» (/131طه)هم اشاره به این معنا باشد .
از اینجا روشن مىشود كه رزق و خیر و خلق  ،به حسب بیان قرآن از نظر
مصداق امورى متساوى النسبه باشند  ،یعنى هر چه رزق است  ،خیر و مخلوق است و هر
چه مخلوق است رزق و خیر است و هر چه خیر است مخلوق و رزق است تنها فرقى كه
در بین هست این است كه رزق مرزوق مىخواهد  ،تا مرزوقى نباشد كه از رزق ارتزاق
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كند  ،رزق نیز صادق نیست .
پس غذا براى قوه غاذیه رزق است  ،چون بدان محتاج است و قوه غاذیه براى یك
انسان رزق است  ،چون بدان محتاج است و انسان براى پدر و مادرش رزق است چون به
او احتیاج دارند و نیز انسانیت براى انسانها نعمت است  ،چون انسانهائى فرض مىشود كه
فاقد انسانیتند  ،بدین سبب خداى تعالى فرموده  «:الذى اعطى كل شىء خلقه!»(/50طه)
این فرق كلمه رزق با آندو كلمه دیگر بود  ،فرقى هم خیر با دو كلمه دیگر دارد و
آن این است كه باید افرادى صاحب اختیار فرض بشوند ،تا از بین چند چیز یكى را كه خیر
خود تشخیص مىدهند انتخاب كنند .
پس وقتى مىگوئیم غذا براى قوه غاذیه خیر است در حقیقت براى قوه غاذیه احتیاج
به غذا را فرض كردهایم و سپس او غذاى مورد احتیاج خود را از میان همه غذاها انتخاب
مىكند ،البته اگر به چند غذا دست یابد ،قوه غاذیه هم كه مىگوئیم براى انسان خیر و انسان
براى او خیر است هر دو را محتاج به یكدیگر فرض مىكنیم.
و اما كلمه خلق و كلمه ایجاد در تحقق معنایش هیچ چیز ثابت و یا فرضى احتیاج
ندارد ،غذا مثال مخلوق است و خدا آنرا ایجاد كرده ،چه كسى باشد آنرا بخورد و یا نباشد ،
قوه هاضمه هم مخلوق و خود انسان هم مخلوق است .
و از آنجا كه هر رزقى و هر چیزى خالص براى خدا است  ،پس هر چیزى كه او
افاضه كند و هر رزقى كه او بدهد عطیهاى است بدون عوض و بدون اینكه چیزى در
مقابلش گرفته باشد  ،براى اینكه هر چیزى در مقابل بخشش خدا فرض شود خود آن مقابل و
عوض هم از خدا است  ،مثال اگر عبادت را عوض نعمتهاى خدا فرض كنیم  ،آن نیز با
توفیق خدا و اعضا و جوارحى است كه او براى ما درست كرده  ،پس ما حقى بر او پیدا
نمىكنیم  ،تا آن حق عوض نعمتهاى او قرار گیرد  ،پس احدى نیست كه حقى بر خدا داشته
باشد مگر حقى كه خود خدا بر خود الزم شمرده  ،همچنان كه در مورد رزق فرموده  «:و
ما من دابة فى االرض اال على هللا رزقها !»(/6هود) این عهدهگیرى را كسى بر خدا واجب
نكرده  ،خود او است كه رزق هر جنبندهاى را به عهده گرفته است و نیز فرموده  «:فورب
السماء و االرض انه لحق مثل ما انكم تنطقون!»(/23ذاریات)
پس زرق با اینكه بر خدا حق است از آنجا كه حقى است كه خود به عهده گرفته
عطیهاى است از ناحیه او  ،نه اینكه حقى باشد از مرزوق به عهده او .
از اینجا روشن مىگردد كه هر انسانى كه با حرام روزى مىخورد  ،سهمى و
رزقى از حالل دارد  ،براى اینكه ساحت مقدس خداى تعالى منزه از آنست كه رزق انسان
را حقى ثابت بر عهده خود بكند  ،آنگاه از مسیر حرام او را روزى دهد و در عین حال او
را از خوردن حرام نهى هم بكند و در آخرت عقاب هم بفرماید .
توضیح این مطلب به بیانى دیگر این است كه  ،رزق همانطور كه گفتیم عطیهاى
است الهى و چون چنین است پس رزق رحمتى است از خداى بر خلق و همانطور كه
رحمت دو قسم است :اول  :رحمت عمومى كه شامل همه خلق مىشود  ،چه مؤمن و چه
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كافر  ،چه متقى و چه فاجر  ،چه انسان و چه غیر انسان .
دوم  :رحمت خاصه كه در طریق سعادت انسان صرف مىشود  ،نظیر ایمان و تقوا
و بهشت  ،رزق خدا هم دو قسم است  :یكى رزق عمومى كه عطیه عامه الهى است  ،و
تمامى روزىخواران را در بقاى هستى امداد مىكند و قسم دوم آن رزق خاص است كه در
مجراى حالل واقع مىشود .
و همانطور كه رحمت عمومى خدا و رزق عمومیش به حكم آیه:
« و خلق كل شىء فقدره تقدیرا!»(/2فرقان)
مكتوب و مقدر است  ،همچنین رحمت خاصه و رزق خاص او نیز مكتوب و مقدر
است و همانطور كه هدایت  -كه یكى از رحمتهاى خاصه است  -مكتوب و مقدر در
تشریع است و براى هر انسانى( چه مؤمن و چه كافر) نوشته شده و به همین جهت براى
همه ارسال رسل و انزال كتب نموده و فرموده «:و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون ،ما
ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون ،ان هللا هو الرزاق ذو القوة المتین!» و نیز فرموده
 «:و قضى ربك ان ال تعبدوا اال ایاه!» و در نتیجه عبادت كه خود محتاج هدایت خدا است
از نظر تشریع مقدر است .
همچنین رزق خاص یعنى رزق از مجراى حالل هم مقدر است  ،همچنان كه قرآن
فرمود  «:قد خسر الذین قتلوا اوالدهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم هللا ،افتراء على هللا،
قد ضلوا و ما كانوا مهتدین!»(/140انعام) و نیز فرموده  «:و هللا فضل بعضكم على بعض
فى الرزق ،فما الذین فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت ایمانهم ،فهم فیه سواء!»(/71نحل)
و این دو آیه بطورى كه مالحظه مىفرمائید داراى اطالقى قطعى هستند  ،هم شامل
كفار مىشوند و هم مؤمنین ،هم شامل آن كسانى مىشوند كه رزق از حالل مىخورند و هم
آنان كه از حرام .
مطلبى كه در اینجا واجب است بدانیم این است كه رزق همانطور كه گفتیم به معناى
چیزى است كه مورد انتفاع مرزوق قرار بگیرد ،قهرا از هر رزقى آن مقدار رزق است كه
مورد انتفاع واقع شود  ،پس اگر كسى مال بسیارى جمع كرده  ،كه به غیر از اندكى از آن
را نمىخورد  ،در حقیقت رزقش همان مقدارى است كه مىخورد  ،بقیه آن رزق او نیست
مگر از این جهت كه بخواهد به كسى بدهد  ،كه از این جهت رزق است و از جهت خوردن
رزق نیست .
پس وسعت روزى و تنگى آن ربطى به زیادى مال و اندكى آن ندارد( چه بسیار
افراد كه مال بسیار دارند ،ولى كم مىخورند و چه بسیار افراد كه به عكس آنانند).
این بحث یعنى سخن پیرامون مساله رزق تتمهاى دارد كه در تفسیر آیه  « :و ما من
دابة فى االرض اال على هللا رزقها ،و یعلم مستقرها و مستودعها ،كل فى كتاب
مبین!»(/6هود) در المیزان آمده است.
در اینجا به بحثى كه در باره جمله  «:و ترزق من تشاء بغیر حساب!» داشتیم
برگشته مىگوئیم  :توصیف رزق به صفت بىحسابى  ،از این بابت است كه رزق از ناحیه
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خداى تعالى بر طبق حال مرزوق صورت مىگیرد  ،نه عوضى در آن هست و مرزوق نه
طلبى از خدا دارد و نه استحقاقى نسبت به رزق  ،آنچه مرزوقین دارند حاجت ذاتى و یا
زبانى ایشان است  ،كه هم ذاتشان ملك خدا است و هم حاجت ذاتشان و هم احتیاجاتى كه به
زبان درخواست مىكنند  ،پس داده خدا در مقابل چیزى از بندگان قرار نمىگیرد و به همین
جهت حسابى در رزق او نیست.
بعضى احتمال دادهاند این بىحسابى راجع به اندازهگیرى رزق باشد و مىخواهند
بگویند :رزق خدا نسبت به هر كس كه او بخواهد نامحدود است ،لیكن این معنا با آیاتى كه
صریحا رزق را مقدر مىداند نمىسازد  ،نظیر آیه  «:انا كل شىء خلقناه بقدر  -ما هر
چیزى را با اندازهگیرى آفریدیم!»(/49قمر) و آیه شریفه  «:و من یتق هللا یجعل له مخرجا و
یرزقه من حیث ال یحتسب و من یتوكل على هللا فهو حسبه ،ان هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل
شىء قدرا  -و هر كس از خدا پروا كند ،خدا برایش راه نجاتى قرار داده ،از راهى كه
خودش پیشبینى نكند روزیش مىدهد و هر كه بر خدا توكل كند او وى را كافى است ،كه
خدا به كار خود مىرسد و چگونه چنین نباشد با اینكه براى هر چیزى اندازهگیرى دارد!»
(2و/3طالق)
پس رزق هر چند از خداى تعالى عطیهاى بدون عوض است و لیكن در عین حال
اندازه دارد  ،تا چه اندازهاى را خواسته باشد.
از دو آیه مورد بحث چند نكته به دست آمد :
اول اینكه ُملك همهاش از خدا است  ،همچنان كه ِملك هم ،همهاش از خدا است.
دوم اینكه  :آنچه خیر در عالم هست به دست او و از ناحیه او است .
و سوم اینكه رزق عطیهاى است از ناحیه خدا بدون اینكه بنده استحقاق آنرا داشته
باشد و رزق خدا عوض حقى باشد كه بنده بر او دارد .
چهارم اینكه ملك و عزت و هر خیر اعتبارى از خیرات اجتماع از قبیل مال و جاه
و قوت و شوكت و امثال اینها هر یك به نوبه خود رزقى است كه مرزوق از آن بهرهمند
مىشود .
المیزان ج  3 :ص 215 :
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