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اینکه هدف اصلی اسالم در جامعه برپایی عدالت است 
یع  به سمت اولویت دهی و تقدم مسئله عدالت و بازتوز
کرده اند و مسئله  و رفع فقر نسبت به حذف ربا حرکت 
ی و  معامالت ربوی را در حاشیه دستگاه نظریه پرداز
ساختار مطلوب خود برای جامعه اسالمی قرار داده اند. ]1[
برای برون رفت از این دوگان و تبیین صحیح مسئله 
نیازمند نگاه نظام مند و عمیق به تعریف عدالت در قرآن 
هستیم. سیری در آیات قرآن نشان دهنده روش عادالنه 
ک  در همه موضوعات است. در حقیقت قرآن با مال
عدالت به تفسیر وقایع و تحکیم نظامات اجتماعی 
پرداخته و در صدور احکام نیز شاخص عدالت را در 
نظر داشته است. البته منطق قرآن در باب عدالت و 
کاماًل منحصربه فرد و برآمده از  چگونگی تحلیل مسئله، 
روح توحیدی قرآن است. از دیگر سو حرمت ربا از منظر 
قرآن یکی از شدیدترین مناهی است و در آیات مختلف 
که رباخواری  به نهی از ربا و تحریم آن پرداخته؛ آن چنان 

را در حکم جنگ با خدا دانسته است.
با توجه به ساختار بیانات قرآنی می توان به دنبال کشف 
رابطه بین نهی ربا و عدالت در جامعه اسالمی حرکت 

گرفتار دوگان عدالت و ربا
در چند سال اخیر دیدگاه هایی در بین برخی از محققان 
حوزه اقتصاد در باب اولویت مسئله ربا و معامالت ربوی 
یع عادالنه ثروت در  در مقایسه با مسئله فقرزدایی و توز

اقتصاد اسالمی مطرح شده است.
با نگاهی به سیر نظریه پردازی و همچنین برنامه های 
که  گفت  اجرایی برای اسالمی سازی اقتصاد می توان 
مهم ترین رکن برای اسالمی شدن یک اقتصاد بر مبنای 
این نظریات مسلط و اقدامات مبتنی بر آن ها با حذف 
ربا در معامالت و ساختارهای اقتصادی محقق می شود. 
در حقیقت اتصاف لفظ اسالمی به یک اقتصاد مشروط 
به حذف ربا از اقتصاد هست؛ اما از طرف دیگر مسائلی 
مانند فقرزدایی و یا توزیع عادالنه منابع و ثروت ها نیز جزء 
اهداف اقتصاد اسالمی به شمار می رود که شاید در نگاه 

اول، بر مسئله حذف معامالت ربوی اولویت ندارند. 
اولویت مسئله حذف ربا در ساختار اقتصادی جامعه 
اسالمی، سؤاالتی در دلیل توجه به عنصر ربا در معامالت 
و توجه ثانوی به مسئله عدالت اقتصادی را مطرح ساخته 
است و حتی جریاناتی در اقتصاد اسالمی، با تکیه بر 
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که مهم ترین و اولی  که منجر به اعتبارات بعد االجتماع 
آن مالکیت است منتهی می شود. همچنین در تفسیر 
ذیل آیات 7 الی 13 سوره ممتحنه صراحتًا به این دو 

عنصر اشاره می فرمایند: 
»اما مسئله نکاح براى اینکه به وسیله آن وضع تولدها و 
فرزندان روشن می شود و معلوم می گردد فالن شخص از 
اجزاى این مجتمع است یا نه، و چه عواملی در تکون او 
دست داشته. و اما ارث از مهم ترین عامل تشکل یافتن 
جامعه است، براى اینکه ارث ثروت موجود در دنیا را 
که اساس زندگی جامعه و بنیه مجتمع بشرى در زندگی 
و بقا است تقسیم می کند. و به همین مناسبت آیات 
موردبحث، در ضمن بیان دو جهت نامبرده از زنا و هر 
ازدواج نامشروع و نیز از خوردن مال یکدیگر به باطل نهی 
کسب مشروع را منحصر در تجارت ناشی  فرموده و راه 
که دو اصل  از رضاى طرفین دانسته و همین جا است 
گران قدر از امورى که مجتمع را تشکل می دهد  اساسی و 
تأسیس می شود، اصلی در امر تولیدمثل و اصلی دیگر در 
که باعث  امر مال و این دو امر از مهم ترین امورى است 
تشکل جامعه می شود... از جمع این بحث برمی آید 
که  که انسان به حسب دو عنصر و نیاز اساسی اولــی 
احتیاجات اولی هستند، به سراغ استخدام دیگران و 
اجتماع می رود و آن دو عبارت است از »تناسل و توالد« 
و »معیشت«. پس آنچه علت موجده اجتماع هست 
علت مبقیه هم هست و برای بقاء اجتماع باید این دو 
دائمًا محقق شود. ازاین جهت قوام نسل و قوام مال )ادامه 
معیشت( الزمه حیات اجتماعی است. بر همین اساس 
از منظر قرآن، رعایت عدل موجب قوام جامعه انسانی 

می شود« )المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، ص 334(.
در نتیجه عالمه طباطبایی قوام در دو اصل اساسی را 
زیربنای شکل گیری و بقای یک جامعه بیان می کنند:

که عدالت به عنوان یکی از  کرد. در حقیقت این بحث 
مقاصدالشریعه چگونه خود را در نهی از ربا نشان داده، 
باعث فهم منطق قرآن در مسائل اجتماعی و اقتصادی 

مرتبط با حوزه عدالت خواهد شد.
فارغ از مباحث مطرح در باب دالیل اجتماعی بودن 
انسان و عبور از دوگان مدنی باطبع یا مدنی بالضروره 
که بقا و تعالی  بودن اجتماعی شدن بشر، می توان گفت 
گرو حضور در جامعه است. قرآن نیز زاویه ورود  انسان در 
عدالت در ساحت اجتماعی را تالش برای احقاق حق 
هر صاحب حقی در جامعه دانسته و دست یابی انسان به 
کماالت و سعادتمندی را در بستر جامعه  عدالت محور 
امکان پذیر مــی دانــد. در چنین نگاهی مسئله مورد 
کید، حفظ انسجام و جهت حرکت صحیح نظام  تأ
حیات اجتماعی است. در حقیقت عدالت از منظر 
قرآن حفظ انسجام و ساختار جامعه برای محیا شدن 

بسترهای رشد فردی و جمعی است. 

دو اصل اساسی جامعه
مرحوم عالمه طباطبایی مبتنی بر این نوع نگاه در تفسیر 
المیزان ذیل آیات 200 سوره آل عمران و 213 سوره بقره، 
بحث مفصلی را در مورد حیات اجتماعی و قانون عدالت 
اجتماعی بیان نموده اند. از جمله دراین باره می فرمایند: 
»انسان بر اساس خلقت میل به اجتماع دارد و مستخدم 
بالطبع بودن او را به اجتماع می کشد«. ایشان ذیل تفسیر 
آیه 200 سوره آل عمران، به دو مقوله نسل و نسبت های 
انسانی و معیشت و استخدام بر مبنای مالکیت اشاره 
می کنند )المیزان فی التفسیرالقرآن، ج4، 1394 ق(. در 
این استناد ریشه حیات اجتماعی به تناسل و استخدامی 
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این بحث که عدالت به عنوان یکی از مقاصدالشریعه 
چگونه خود را در نهی از ربا نشان داده، باعث فهم 
منطق قرآن در مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتبط 

با حوزه عدالت خواهد شد.



نموده است؛ از جمله در آیه 5 سوره نساء می فرماید: 
ْم ِقیامًا: 
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َفهاَء اَءْموال َو لا ُتْؤُتوا الّسُ

که خداوند برای تان مایه قوام و برپایی قرار  اموالتان را 
داده، به سفیهان ندهید.

البته باید توجه داشت که در چارچوب جامعه، مناسبات 
اقتصادی دوسویه )معامالت( سهم بیشتری از مناسبات 
که قرآن  یک سویه به خود اختصاص می دهد. لذاست 
در این زمینه به تمام جوانب اشاره نموده و عامل اصلی 
حفظ عدالت در معامالت را نیز برشمرده اســت. به 
که رابطه  دیگر سخن حفظ معامالت زمانی میسر است 
گردد تا توان اعطای حقوق  مبادله ای مناسبی تعریف 
به ذی حق ایجاد شود. پس نهی از ربا در قرآن به عنوان 
مهم ترین مسئله در زمینه معامالت، نشان دهنده تضاد 
آشکار ربا با ساختارهای تبادالت مالی مدنظر اسالم 

)دربردارنده قوام مال( است.
قوام مال را می توان طبق تعریف حفظ اصل مال در مرحله 
اول و ایجاد نمو و رشد در مال در مرحله دوم تعریف 
که تحریم معامالت ربوی  نمود. پس باید توجه داشت 
در اسالم مانع انباشت ثروت در دست عده ای معدود 
که بدون تولید  و تحصیل ثروت های کالن )از راه هایی 
کاال و خدمات به ازدیاد ثروت می انجامد( است. این 
کنز مال نیز می شود  نوع انباشت ثروت موجب افزایش 
و با خارج سازی مال از فرایند تولید، جلوی نمو و تولید 
ی با  گرفت. در حقیقت نفی ربا، مساو واقعی را خواهد 
که دوام معامالت  عدالت در نسبت با مبادالتی است 

و رشد نمو مال را به ارمغان می آورند.

پی نوشت

]1[. برای مطالعه بیشتر در زمینه این نوع نگاه به مقاله ذیل رجوع شود:
Lending, the Poor & Islamic Scripture: Islamic Finance versus Welfare Islam
]2[. »معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی از منظر اسالمی در 
ایران«، سید نورانی، سیدمحمدرضا؛ خاندوزی، سیداحسان، مجله مجلس 

و راهبرد، بهار 95

اصل قوام نسل )روابط خانوادگی و تعامالت . 1
گسترش و حفظ  که در حقیقت  بین فردی( 
تعهد نسبت ارتباطات اجتماعی از سطح 
خانواده تا سطوح باالتر نسبت به کل جامعه 

اسالمی است.
 اصل قوام مال که نشانگر نظام روابط اقتصادی . 2

در یک جامعه اســت. )المیزان فی تفسیر 
القرآن، ج4، ص 152(

اصل عادالنه قوام مال
که نشان دهنده دیدگاه اسالم  گرفتن اصل دوم  با در نظر 
در باب عدالت اقتصادی است می توان گفت قوام بشر 
گرو زندگی اجتماعی است و قوام اجتماع نیز وابسته  در 
به قوام مال است. می توان برای افزایش دقت بحث، حوزه 

قوام مال را به دو زیربخش مشخص تر تفکیک نمود.
قوام مال در مناسبات اقتصادی دوسویه )مبادله 	 

و معامالت(
قوام مال در مناسبات اقتصادی یک سویه )بازتوزیع( ]2[	 

 رابطه دوسویه، نوع دادوستدی را شامل می شود چه در 
کار )مبادله  کاال )کاال و خدمات( و چه در بازار  بازار 
کار با دستمزد( و چه در بازارهای مالی )مبادله سرمایه 
با سود(. از سوی دیگر روابط یک سویه شامل آن دسته 
از مناسبات اقتصادی است که یک طرف نقش منفعل 
دارد مانند کسب مال در قالب ارث یا یارانه های دولتی 

که از جمله مصادیق روابط یک سویه اند.
خداوند در قرآن کریم در موارد مختلفی با بیان محدودیت ها 
و شــرایــط هــر یــک از ایــن روابـــط اقــتــصــادی، بــه ایجاد 
سازوکارهای الزم برای ایجاد قوام مال در جامعه پرداخته 
است. لذا معیار و شاخص قرآن در بیان مسائل مرتبط 
با معامالت، حفظ قوام مال یا همان عدالت است. از 
جمله می توان به سازوکارهای تقسیم ارث در ارتباطات 
یک سویه اشاره نمود. همچنین قرآن برای حفظ قوام مال 
در بستر معامالت و ارتباطات مالی موارد مختلفی را بیان 
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کــه رابطه  حفظ معامالت زمــانــی میسر اســت 
گردد تا توان اعطای حقوق  مبادله ای مناسبی تعریف 

به ذی حق ایجاد شود.


