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  اعجاز اقتصادي قرآن کریم
 

  سید مفید حسینی کوهساري
  عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

  

  چکیده
طح ن به آن سیاز د يریگاالبد نتواند بدون بهره یه بشر الکهاي اقتصادي قرآنی است از آموزه ییهاها یا نظامقرآن، آموزه یاعجاز علم

ن یانز باشد. البته برخی اعجاز اقتصادي را وجود قوین يه قابل تحدکبشر نبوده و بل يبرا یها قابل دسترسن نظامیه اکبرسد به نحوي 
 آیات قرآن پیرامون یبیآیات قرآن یا اخبار غ یعلم یین علم اقتصاد و نوعی رازگویا قبل از تدوهدر قرآن قرن  يو مفاهیم اقتصاد

مطالعه اعجاز قرآن در تحول آفرینی  تواند از منظر درون یا برون قرآنی بررسی شود.اند.اعجاز اقتصادي میمفاهیم اقتصادي دانسته
ی رد برون قرآنکهاي اقتصادي سایر ادیان از مصادیق رویالعه تطبیقی با آموزهدر اقتصاد صدر اسالم یا اعجاز اقتصادي قرآن در مط

  هاي مطالعاتی این موضوع است.قرآن از دیگر گونه يها و اعجاز با محوریت نظام اقتصادهبا محوریت آموز ياست. اعجاز اقتصاد
ه اقتصاد ، فلسفیاقتصاد قران يدئولوژی، ایاقتصاد قرآن ینیباسالم،از قبیل جهان يعمده اقتصاد يدام از قلمروهاکمعارف قرآنی در هر 

و ... به تنهایی می تواند موضوعی براي تحقیق اعجاز اقتصادي و باشد .  یاقتصاد قرآن يارهاک، سازویاقتصاد قرآن یارزش ی، مبانیقرآن
ه به تحقیق در ادام از اعجاز ناتمام باشد.ی به قلمرو هاي متنوع اقتصاد قرآنی بحث کیکبه نظر می رسد بدون مالحظه این نگاه تف

 يتاب االعجاز االقتصادکه عبارتند از کتاب مرتبط با اعجاز اقتصادي قرآن و بیان نفاط ضعف و قوت آنها می پردازد کبررسی سه 
تر اسامه کد«اثر  »قیهدراسۀ تاصیلیۀ تطبی« ریمکاالعجاز االقتصادي فی القرآن ال تابک، يونس المصریق یتر رفکم اثر دیرکللقرآن ال

 ریمکعرفیۀ الیات الربا فی القرآن المالمنظومۀ التاب کده شریعت و قانون دانشگاه االزهر مصر و ک، استاد دانش»السید عبدالسمیع
  .»تر رفعت السید العوضیکد«اثر » نموذج لالعجاز القرآنی فی المجال االقتصادي«

  اعجاز اقتصادي -قرآن  واژه هاي کلیدي:

  مقدمه
هاي متعددي از جمله فرهنگ، هاي مختلف اعتقادي، اخالقی و عملی است و در ساحتقرآن کریم مشتمل بر معارف گوناگون در حوزه

ها به ارمغان آورده است. بدون تردید بخش قابل توجهی ها و معارفی را براي سعادت انسانتربیت و ... آموزهسیاست، اقتصاد، اجتماع،
ها در تدبیر امور آنها اختصاص یافته و سعادت دنیا و آخرت آنان را تضمین هاي هستی و دستگیري انسانیدهاز آیات قرآن به پد

). 14، چاپ اول،ص1386نموده است (سیر تدوین و تطور تفسیر علمی قرآن، ناصر رفیعی محمدي، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم، 
یات اند تا به مدد کشفدر ابعاد متنوع تفسیر علمی، اظهارنظر کرده و تالش کردهاز گذشته تا به امروز مفسران و دانشمندان اسالمی 

مواجه  هاییها و مخالفتهاي علمی به تفسیر آیات قرآن بپردازند. تفسیر علمی که در میان اندیشمندان اسالمی با موافقتیافتهو 
شود. آن چه در مندان آن افزوده میو روز به روز به عالقه شده است، امروزه دغدغه ذهنی بسیاري از متفکران را به خود جلب کرده

هاي اخیر به دامنه مباحث علم ودین افزوده است موضوع اعجاز علمی قرآن است که به ویژه به عرصه اقتصاد نیز کشیده شده و سال
  است.این معارف قابل تحدي و اعجاز آمیز  مدعی است نه تنها قرآن حاوي مطالب علمی می باشد بلکه
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 شناسی اعجاز مفهوم

 1ي ثالثی مجرد عجز است که به معناي درماندگی، ناتوانی و نیز انتهاي هر چیز استي معجزه از مصدر اعجاز مشتق از ریشهواژه
اعجاز در اصطالح علم کالم و تفسیر، کار شگفت و امري خارق عادت است که پیامبران الهی به رغم قوانین عادي و جاري طبیعت به 

   2اند.دهند. اموري که آدمیان عادي از آنجام مانند آن در ماندهمنظور اثبات ادعاي رسالت خدایی خویش انجام می
،  4، تغتازانی 3هاي یاد شده براي معجزه در کالم اندیشمندان و بزرگانی هم چون جالل الدین سیوطیدر مجموع تعاریف و ویژگی

 6توان نتیجه گرفت که در تحقق معجزه ، می 9، آیت اهللا خویی 8، عالمه بالغی 7دین طوسی، خواجه نصیرال 6، عالمه حلی 5فخررازي
  شرط الزم است:

  به خواست و عنایت خدا صورت گیرد.
  به دست مدعی نبوت آشکار شود.

  اي باشد که نشانه صدق ادعاي پیامبر باشد.به گونه
  خارق عادت باشد.

  تعلیم و تعلم نباشد. دیگران از انجام آن عاجز باشند و قابل
  10همراه تجدي بوده و از معارضه سالم بماند.

  به عبارت دیگر در معجزه سه حیثیت وجود دارد.
  گر: باید مدعی منصب الهی و تحدي کننده باشد و هدف او هم اثبات امر محال نباشد.جهت معجزه اول:
  ز امور شر هم نباشد.جهت معجزه: باید خارق عادت بوده و گواه صدق ادعا باشد و ا دوم:

 جهت مخاطبان معجزه: باید از آوردن مثل آن معجزه ناتوان باشند. سوم:
 قلمرو تحدي قرآن

  نوع شمول دارد: 3مبارزه طلبی قرآن، 
ن اها و حتی آیندگها و جنتوانند مثل قرآن بیاورند و شامل همه افراد موجود انسانشمول افرادي: یعنی اگر همه افراد جمع شوند نمی

   11شود.می

                                                             
  .232، ص4. مقایسیس اللغۀ، ابن فارس، ج1
  .18، ص1379، سعیدي روشن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، پاییز . معجزه شناسی2
  .38. االتقان، ص3
 .61، ص5. شرح المقاصد، ج4
  .350. تلخیص المحصل، ص5
  .306. ارشاد الطالبین، ص6
  .275. کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، ص7
  .3. االء الرحمان فی تفسیر القرآن، ص8
  .43فسیر القرآن، ص. البیان فی ت9

  .51، ص86. اعجاز قرآن از دیدگاه مستشرقان، رئیس اعظم شاهد، انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی، چاپ اول، زمستان 10
  .88. اسراء، 11
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   12شمول زمانی: یعنی این دعوت و تحدي از صدر اسالم شروع شده و همیشه تا قیات ادامه دارد.
آیت اهللا معرفت معتقدند  توانید مثل قرآن بیاورید. عالمه طباطبایی واي نمیشمول احوالی: یعنی در هیچ حالی و در هیچ زمینه

مخاطبان متفاوت است براي مثال قرآن معجزه ادبی براي ادیبان، معجزه سیاسی براي  تمامی ابعاد قرآن معجزه است ولی با اختالف
داند اما آن را منحصر به آیت اهللا خویی نیز همه ابعاد را نشانه اعجاز قرآن می 13سیاست مداران و معجزه حکمت براي حکیمان است.

  14کند.مخاطبیان عرب یا اهل فن و علم خاص نمی

 قرآن:مفهوم اعجاز علمی 

  براي اعجاز علمی قرآن آیاتی تعاریف ذیل ذکر شده است:
رازگویی علمی آیات قرآن به این معنی که مطلبی علمی را که قبل از نزول آیه کسی از آن اطالع نداشته قرآن بیان نماید به طوري 

ل عادي که در اختیار بشر عصر نزول ها بعد از نزول آیه مطلب علمی کشف شود و این مسأله علمی طوري باشد که با وسایکه مدت
  بوده قابل اکتساب نباشد.

اخبار غیبی آیات قرآن به این مفهوم که در هنگام نزول آیه کسی از آن اطالع نداشته باشد و پس از خبر دان قرآن همان محقق 
   15شود.

سمت قبلی مقاله بدان اشاره شد در تعریف هاي تعریف اعجازکه در قشود همه ویژگیهمانگونه که در هر دو تعریف فوق مشاهده می
رسد. شاید بتوان تعریف سومی از اعجاز علمی اعجاز علمی مالحظه نشده و تعبیر اعجاز علمی بر دو تعریف فوق مسامحی به نظر می

ریف رسد تعنظر میگیري از این به آن سطح برسد. به هایی که بشر الی االبد نتواند بدون بهرهقرآن بیان نمود و آن اینکه آموزه
ها قابل دسترسی براي بشر نبوده و بلکه ها است که این نظامهایی از آموزهچهارمی نیز قابل تعریف باشد و آن اینکه قرآن حاوي نظام

  قابل تحدي نیز می باشد.
را که نگاه جامع و دقیق ترین تعریف در اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی، تعریف چهارم است چدقیق از چهار تعریف فوق،

است  هاي حیثیات انسانیها و ویژگیاسالم نسبت به انسان و ابعاد وجودي انسان که مبتنی بر علم و حکمت الهی نسبت به ظرفیت
هاي مختلف اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و ... است. مستلزم طراحی بهترین الگوي جامع سعادت آفرین در حوزه

تواند به عنوان معجزه قرآنی هاي قرآنی واسالمی است میمند عالوه بر اینکه نشان دهند وحیانی و الهی بودن آموزهموعه نظاماین مج
نیز ارائه گردیده و بدان تحدي صورت پذیرد. اگرچه باز هم این شبهه وجود خواهد داشت که معجزه بودن یک مسأله با قرآنی بودن 

هاي قرآنی متفاوت بوده و به فرض نقض شدن تحدي مزبور، تحدي ناپذیري قرآن در جاي خود باقی يمعجزه و انتساب آن به تحد
  خواهد ماند. 

هاي قرآنی در نظام عمل و تحقق است. یعنی عالوه ها و آموزهاز دیگر وجوه قابل اشراب در تعریف اعجاز علمی قرآن، کارآمدي نظریه
اتب ها و مکها نسبت به سایر نظریهو تئوري و طراحی قابلیت تحدي دارد، کارآمدي این نظریههاي قرآن در مقام نظر بر اینکه آموزه

  فکري قابل بررسی و مقایسه و احتماال قابل تحدي باشد.

                                                             
  .24. بقره، 12
  .134، ص4، التمهید فی علوم القرآن، محمد هادي معرفت، ج57، ص1. تفسیر المیزان، ج13
  .91ـ43، ص. البیان فی تفسیر القرآن14
  .85، ص1، ج1380. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی، انتشارات کتاب مبین، چاپ اول، 15
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عالمه طباطبایی و آیت اهللا معرفت و آیت اهللا خویی در میان وجوه اعجاز قرآن را مشتمل بودن قرآن بر اسرار آفرینش و ابعاد علمی 
به همین امر معتقد بوده و اندیشمندانی مثل احمد حنفی، محمد  17و رشید رضا 16دانند. دیگرانی چون مصطفی صادق رافعیمی

اند. جناب آقاي رضایی اصفهانی هم در کتاب پژوهشی در اعجاز عبده، کواکبی، طنطاوي، محمد ابوزهره، به اعجاز علمی تصریح کرده
  18اندیشمندان به همین نظر معتقد گردیده است. علمی قرآن با ذکر نظر تعدادي از

خارق العاده بوده بایستی رسد معجزه اصطالحی که عالوه بر اگر چه وجوه مختلفی براي اعجاز قرآن یاد شده است اما به نظر می
، ده سوره از 19رآنهمراه با تحدي باشد تنها در بعد بیانی و ادبی قرآن است چرا که آنچه مورد تحدي قرآن است آوردن مانند ق

  است. 21، یا یک سوره از قرآن20قرآن
هاي اعجاز قرآن در کنار جنبه ادبی قابل بررسی است. قران از همگان خواسته محتواي عالی، قوانین متقن معارف و مجموعه جنبه

غت و سبک و اسلوبی چنین محکم، براهین بلند، خبرهاي غیبی، اسرار علمی و ... را در قالب الفاظی با این درجه از فصاحت و بال
ورت تواند فارغ از سایر ابعاد و به صاند نمیپرجاذبه ارائه کنند. برخی معتقدند تنها یک بعد علمی که بعدها دانشمندان به آن رسیده

   22استقاللی مورد تحدي و معجزه محسوب شود اگرچه نشان دهنده نزول قرآن از جانب خداست.
ها و اکتشافات علمی جدید بدون ابزار و وسایل الزم از فردي امی و درس ناخوانده آن ی قرآن با یافتهبدون تردید انطباق اخبار علم

مبین  گویی یا رازگویی علمیهم صد سال قبل از دستیابی بشر به آن مطالب نشانه عظمت، ابهت و جایگاه رفیع قرآن است. این پیش
تواند چنین اخباري را ارائه نماید اما این امر به معناي معجزه بزار علمی نمینزول قرآن از جانب خداست و هرگز بشر عادي بدون ا

 .بودن (همراه با قیدتحدي) نیست
هاي اعجاز قرآن توان اعجاز نامید چرا که باید از برخی  ویژگیبه همین دلیل عمده  مصادیق شمرده شده اعجاز را به تسامح می

خارق عادت بودن و انتساب این معارف بلند به خداوند متعال را مبنا قرار داده و اعجاز  تحدي بودن تغافل کرد و ازجمله  ویژگی
  علمی و به طبع آن اعجاز اقتصادي را نیز پذیرفت.

  قرآن يمفهوم اعجاز اقتصاد
  با توجه به مباحث گذشته  از اعجاز علمی چند تعریف از اعجاز اقتصادي قابل تصویر است: 

یی نوعی رازگوها قبل از تدوین علم اقتصاد ووجود قوانین و مفاهیم اقتصادي  در قرآن قرن را جاز اقتصادي قرآنتوان  مقصود از  اعمی
علمی آیات قرآن دانست  به این معنی که مطلبی علمی را که قبل از نزول آیه کسی از آن اطالع نداشته قرآن بیان نماید به طوري 

کشف شود و این مسأله علمی طوري باشد که با وسایل عادي که در اختیار بشر عصر نزول ها بعد از نزول آیه مطلب علمی که مدت
  بوده قابل اکتساب نباشد.

گیري از دین به آن سطح برسد و تضمین کننده سعادت دنیوي و اخروي بشر هایی اقتصادي  که بشر الی االبد نتواند بدون بهرهآموزه
 باشد.

                                                             
  .105. االعجاز القرآن و البالغۀ النبویۀ، ص16
 .2، ج102. المنار، ص17
  .77ـ76. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ص18
  .33/34. طور، 19
  .14و13. هود، 20
  .23. بقره، 21
  .48ـ45، ص 1386. سیر تدوین و تطور تفسیر علمی قرآن، دکتر ناصر رفیعی محمدي، انتشارات مرکز جهانی علوم اسالمی، چاپ اول، 22
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ها قابل دسترسی براي بشر نبوده و بلکه قابل تحدي هاي اقتصادي فرهنگی سیاسی است که این نظامهایی از آموزهقرآن حاوي نظام
 نیز می باشد.

  هاي اعجاز اقتصادي قرآنگونه

 اعجاز درون قرآنی و اعجاز برون قرآنی اقتصادي

شود اما ها و تمامی قرآن بررسی میسورههاي اقتصادي قرآن در محدوده آیات قرآن و ها و نظامدر اعجاز درون قرآنی اقتصادي آموزه
شود که ایا کلیت معارف اقتصادي قرآن از نگاهی بیرونی حاوي اعجاز هست یا در اعجاز اقتصادي برون قرآنی این نکته بررسی می

  خیر؟ به عنوان نمونه در اعجاز قرآن برون قرآنی
  شود:دو مصداق ذکر می 

اجتماعی صدر اسالم و تغییراتی که نسبت به اقتصاد دوران جاهلیت به همراه داشته است تأثیر قرآن بر تحوالت اقتصادي و  الف)
هاي قرآنی در شود آنچه مفاهیم و آموزهتواند به عنوان یکی از مصادیق اعجاز قرآن مورد بررسی قرار بگیرد. در این فرض ادعا میمی

بع آن تحوالتی که در نظام تولید، توزیع، مصرف، نظام مالیاتی، نقش و تغییرات جهان بینی و ایدئولوژي مسلمانان صدر اسالم و به ت
گذاري و تعیین ضوابط، گسترش و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و جایگاه حکومت در صدر اسالم، نظارت و کنترل اقتصادي. قانون

عیت . به وقوع پیوست به شکلی اعجازگونه وضگذاري..تعاونی افزایش مشارکت، تجهیز بهینه منابع انسانی، تجهیز منابع مالی و سرمایه
دهه به استانداردهاي بسیار قابل قبولی ارتقاء داد. این مسأله اگر چه با تعبیر اعجاز اقتصادي  4اقتصادي مسلمانان را در خالل کمتر از 

ن معنا اند اید صدر اسالم قلم زدهکمتر مورد توجه قرار گرفته است اما از محتواي ادبیات بسیاري از اندیشمندانی که پیرامون اقتصا
  اند.فهمیده شده و از کارآمدي فوق العاده اقتصاد صدر اسالم دفاع نموده

ها و نظام اقتصادي سایر ادیان آسمانی مقایسه شده و عالوه بر اینکه از انجام این مفاهیم به تواند با آموزهنظام اقتصادي قرآن میب) 
توان به برتري و کمال دین اسالم هاي قرآنی میبلکه از قدرت و انجام و جامعیت بیشتر آموزه توان رسیدي ادیان میوحدت همه

نسبت به سایر ادیان رسید و از همین مقوله اقتصادي به جایگاه واالي قرآن و احتمال به اعجاز قرآن پی برد. این مقایسه بین دین 
  توئیسم و ... نیز قابل تصور است.اسالم و سایر ادیان بزرگ از جمله بودا، کتوسیوس، شین

  هاي انشایی و اخبارياعجاز اقتصادي قرآن در گزاره
هاي انشایی است که حاوي بایدها و نبایدها و یا هنجارها و اي و آموزههاي اقتصادي قرآن از سنخ گزارهها و نظامبخشی از آموزه

 اي اقتصادي دستورياددانی، مبانی و اهداف نظام اقتصادي قرآنی، گزارههاست. عمده معارف مرتبط با چهار حوزه ایدئولوژي اقتصارزش
هاي و نظام فهقی، حقوقوي اقتصاد قرآنی در این فضا قابل تصویر است. و از سوي دیگرت بخش دیگر معارف قرآنی ناظر به گزاره

بینی است. اغلب معارف مرتبط با حوزه جهان هاي اقتصاديها و تبیین واقعیتها و نیستهاي ناظر به هستاخباري یا همان گزاره
گیرد. هاي اقتصادي اثباتی قرآنی و نیز تبیین ساختارهاي اقتصادي در این بخش جاي میاقتصاد قرآنی، فلسفه اقتصاد قرآنی، گزاره

ست آن است که اجمال هم طلبد اما آنچه فعالً در این مقال قابل ذکر اهاي فوق و اثبات آنها مجال دیگري میتبیین و تدقیق حوزه
تواند محل بحث در اعجاز اقتصادي هاي انشایی معارف فراوان قابل ذکري وجود دارد که میهاي اثباتی و هم گزارهدر بخش گزاره

   23هاي نوینی را براي محققان فراهم نماید.تواند عرصهقرآن بوده و نگاه استقاللی به هر کدام می

                                                             
نی، شناسی مطالعات اقتصاد اسالمی، با تأکید بر مطالعات قرآروش ،20ـ27. مطالعاتی در اقتصاد اسالمی، پرفسور خورشید احمد، مقاله دکتر انس زرقاء، ص23

  .4سید مفید حسینی، قرآن و علم، مرکز تحقیقات قرآنی المهدي، شماره 
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  اعجاز نظام اقتصادي قرآنها و هاعجاز اقتصادي آموز 
هاي اقتصادي قرآن محل بحث و بررسی است همانگونه که بسیاري از در مطالعه معارف اقتصادي قرآن گاه مطالعه و بررسی آموزه

هاي صورت گرفته در خصوص اعجاز اقتصادي قرآن اند و حتی عمده تالشتحقیقات انجام شده تاکنون از این منظر به قرآن نگریسته
هاي قران بوده است. دراین نگاه، بیشتر از آنکه به پیوندهاي بیرونی آیات با یکدیگر توجه شود به محتواي درون ف به تک آموزهمعطو

گیرد. اما در رویکردي دیگر صرفاً به مضامین درون *** صورت نمی هاي بین آیاتآیه توجه شده و تالش جدي براي یافتن انسجام
    24باشد.هاي هرچه بیشتر میاي *** و به دنبال انسجاممند و شبکهاي نظامت قرآن در مجموعهاي بسنده نشده و آیاآیه

اي متعدد مفهومی پیرامون هر ایه است. از ارتباطات صدرِ ذیل آیه تا الیه هاي درون قرآنی از یک سو منوط به مالحظهیافتن انسجام
ارب و قرین اي متقارتباط بین آیات یک سوره (نگاه سوره محور) تا ارتباط بین سورهارتباط بین آیات قبل و بعد (نگاه سیاق محور) تا 

  تواند در این مجال محل تأمل باشد.هاي قرآن میاي تا ارتباط بین همه سورههاي سورهیا گروه
هاي مختلف معنایی است. هایدرون قرآنی منوط به مالحظه ارتباطات بین مفاهیم و مضامینن در حوزهاز سوي دیگر یافتن انسجام

، هاي دیگر از قبیل سیاست، فرهنگتواند از ارتباط مفاهیم اقتصادي با یکدیگر و ارتباط بین حوزه اقتصاد و حوزهاین ارتباطات می
هاي ظامه ناي دیدن هماجتماع، تربیت و ... معنا یابد. وجه کامالً متعالی این رویکرد یافتن تعامل بین نظامات اجتماعی قرآن و شبکه

ها ها و عمقپذیر است و در همه الیهگردد که رویکرد انجام محور رویکردي تعمیققرآنی است. با توضیح مختصر یاد شده معلوم می
  تواند مفید باشد.خود می

ام با رویکرد نظ رسد مجال وسیعی فراروي این دست از مطالعاتمطالعات اعجاز اقتصادي در هر رویکرد قابل تصور است اما به نظر می
  رو را بپیمایند.هاي پیشمحور و انسجام محور وجود دارد که امید است محققان راه

  اعجاز اقتصادي قرآن به اعتبار قلمروهاي متعدد اقتصاد
تواند یمتواند قلمروهاي متعددي داشته باشد، قلمروهاي متعددي هم براي اقتصاد اسالمی و اقتصاد قرآنی نیز همانگونه که اقتصاد می

وعی تواند موضمتصور باشد. مطالعه و بررسی اعجاز اقتصادي قرآن با تعاریف قبلی از اعجاز اقتصادي در هر یک از قلمروهاي مذکور می
بینی اقتصاد قرآنی، ایدئولوژي اقتصاد قرانی، فلسفه اقتصاد براي تحقیق و بررسی باشد. قلمروهاي عمده اقتصادي اسالمی، جهان

ما تواند توسعه یا تضییق یابد اهایی مینی ارزشی اقتصاد قرآنی، سازوکارهاي اقتصاد قرآنی، قلمروهاي فوق با اعمال دقتقرآنی، مبا
هاي خاص خود را داشته و منسجم کردن آن ذهن در هاي فوق روشمهم آن است که بدانیم نوع مطالعه و بررسی هر  کدام از عرصه

رسد عدم تفکیک قلمروي بحث در اقتصاد تواند به همراه داشته باشد. به نظر میهاي بیشتري را میهر کدام از این قلمروها، نوآوري
ویژه اقتصاد قرآنی و پراکندگی موضوعات و مباحث، روند توسعه مطالعات اقتصاد قرآنی را کند کرده و امکان ارزیابی و اسالمی به

   25کند.مدیریت مطالعات را ضعیف می

                                                             
  .87، 81، یداهللا دادگر، نگرشی بر اقتصاد اسالمی، انتشارات دانشگاه مفید، ص308. اقتصاددان، شهید صرد، ص24
، ماهیت ساختار اقتصاد اسالمی، احمد علی 45ـ44، ص1378(مکتب و نظام اقتصادي اسالم، استاد هادي تهرانی، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، اول، قم،  25

، 1، ص1371، مسئله شناخت، مرتضی مطهري، صدرا، ششم، تهران، 109ـ112، ص1379یوسفی، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول، 
می، منذر تحف، ترجمه محمد جواد مهدوي، مشهد، آستان ، مطالعاتی در اقتصاد اسال365، ص1375اقتصادنا، شهید صدر، دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول، 

، امکان و ضرورت و جایگاه اقتصاد 1374هاي اقتصادي حسین نمازي، دانشگاه شهید بهشتی، اول، تهران، ، نظام23، ص1374هاي اسالمی، قدس، بنیاد پژوهش
  المی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی)نیا، اقتصاد اساسالمی با نگرشی تطبیقی بر اقتصاد کالسیک، علی اصغر هادوي
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شود که کشف رابطه و نحوه تعامل هر کدام از این قلمروها با مروهاي مطالعات اقتصاد قرآنی وقتی بیشتر میاهمیت توجه به قل
تواند باشد. این نوع مطالعه به کشف نظام و شبکه اقتصاد قرآنی بسیار کمک یکدیگر خود موضوع مستقلی براي تحقیق و مطالعه می

  کند.می
ها در اقتصاد اسامی را ط قلمروهاي اقتصاد قرآنی و در عین حال کیفیت ترابط بایدها و هستتواند نحوه تعامل و ترابیک مثال می

تواند الگویی براي نگاه روشن سازد. در این مثال در عین تفکیک قلمروهاي بحث، نحوه ارتباط این قلمروها نشان داده شده که می
  نها باشد.اي دیدن آاستقاللی به قلمروهاي اقتصاد قرآنی در عین شبکه

ترین پیام این عنصر موثریت خداوند است از باشد. مهماز دیدگاه قرآن کریم می» بینی اسالمیجهان«توحید افعالی یکی از عناصر 
ها در قالب دخالت تشریعی خداوند است. این دخالت هاي مهم موثریت خداوند، تأثیرگذاري در هدایت و کمال بخشی به انسانجلوه

  یابد.اي از بایدها و و نبایدها سامان میولوژي اسالمی قرار گرفته و با مجموعهدر قلمرو ایدئ
(مبانی فلسفی اقتصاد) واین رو، آزادي  رساند که خلیفه الهی بودهموثریت خداوند در کنار حکمت الهی، انسانی را به منصه ظهور می
آورد. مبانی فلسفی و هی حق و تکلیف را براي انسان به ارمغان میمحدود یا آزادي همراه با مسئولیت (مبانی ارزشی اقتصاد) و همرا

کند. این تربیت و ارزشی مزبور زمینه مساعدي را براي طرح نظریه ضرورت تعاون در اقتصاد اسالمی در کنار فرد و دولت فراهم می
لیم قرآنی که به سامان دادن مبانی فلسفی شود. اعتقاد به آنچه در تعاهدایت گاه به صورت فردي و گاه به صورت جمعی پیگیري می

تواند تأمین کننده بعد فردي این تربیت و هدایت باشد. اما تأکید بر اهمیت نقش دولت به عنوان پردازد میو ارزشی اقتصاد قرآنی می
(اقتصاد  دهدیت را سامان میترین نهادي که اراده جمعی افراد یک اجتماع در آن تبلور یافته است، بعد اجتماعی این تربیت و هدامهم

کارهاي مناسب جهت ایجاد انگیزش داوطلبانه ها و انجام راهتواند با تشکیل سازماندستوري؛ مردم دخالت دولت). البته این مهم می
براي وظیفه دارد در جهت تأمین معیشت مناسب و ایجاد امکانات  »ضمان اعاله«به اجرا در آید. عالوه بر این، دولت طبق اصل 

  26باشد.هایی از نقش دولت در تحقق سیستم تعاون میهاي اقتصادي آنان حرکت نماید که تمامی این امور خود، نمونهفعالیت

  قرآن يچند تحقیق در اعجاز اقتصاد يمطالعه مورد

 کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم -1

  م) 2005هـ.  1426(دکتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه، 
 در این کتاب موارد ذیل به عنوان مصادیق اعجاز علمی شمرده شده است:

الهی  ها و کفران نعمتترین مشکل ظلم انسانترین مشکل اقتصادي از نظر اقتصاددانان کمیابی است اما از نگاه قرآن اصلیاصلی 
  28»إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم کَفَّار  «...چرا که  27است.

  29داند.هاي الهی میهاي انسانی مخالف سنتیز مشکل اصلی را رفتارمحمد قطب ن

                                                             
 نیا، اقتصاد اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.. امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسالمی، علی اصغر هادوي26
  .673و  347اقتصادنا ص. 27
  .34. ابراهیم، 28
  .142حول التاصیل االسالمی للعلوم االجتماعیه ص . 29
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« ... ،  30»إِنَّا کُلَّ شَیٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ«اگرچه اصل کمبود و کمیابی در منابع اسالمی پذیرفته شده است و بلکه بدان تصریح شده است 
هاي وي بیشتر از منابع و امکانات وي نزد افراد ثروتمند نیز وجود داشته و خواستهو این مسأله حتی  31»قَد جعلَ اللَّه لکُلِّ شَیٍ قَدرا

  32است. اما مشکل اساسی و مبنایی اقتصاد در این نکته نبوده، بلکه در نحوه تعامالت انسانی با امکانات و منابع است.
ان سازي و تربیت فرزندلح عمومی و دستور به آمادهتعریف رشید وسفیه و نهی از سفاهت و اسراف و تبذیر و بذل جد و جهد براي مصا

 33گري در اموال و حسن اداره آن و تنها قبل از ظهور علم اقتصاد.براي رسیدن به جایگاه انسان اقتصادي رشید و دعوت به اصالح
  34»... ولَا تَقْرَبوا مالَ الْیتیمِ إِلَّا بِالَّتی هی أَحسنُ «طلبی اهتمام به سود و منفعت

 35احسن یعنی اعظم ربحا، اعجل ربحاً، اعظم ایرادا و اقل کلنه

 اشاره به سیاست حداقل کردن ضرر و خسارت در قرآن

کند که براي جلوگیري از ضرر بیشتر، ضرر کمتر را باید اشاره می 36»...حتَّى إِذَا رکبا فی السفینَۀِ خَرَقَها «... خداوند در آیه سوره کهف 
أَما السفینَۀُ فَکَانَت لمساکینَ یعملُونَ فی الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعیبها  «پردازد با صراحت بیشتري به این مسأله می 79را شد و در آیه پذی

اصالح المال بافساد بعضه «مختلفی هم چون  این اصل در فقه و قواعد فقهی با عناوین 37»وکَانَ وراءهم ملک یأْخُذُ کُلَّ سفینَۀٍ غَصبا
شود و در اقتصاد و مدیریت و امور نظامی به سیاست حداقل کردن شناخته می» اهون، الثّرین«و » اخف الضررین«و » لسالمته باقیه

   38تواند باشد.ضررها معروف است. این اصل به صورت مثابه قابل تطبیق بر اصل حداکثر کردن سود نیز می
 هاي ماديها به ویژه در توسعه و پیشرفتم ویژه به صبر در تحقق اهداف و آرماناهتما

کرده شناختی انسانی ارتباط کاملی برقرار نشناختی و جامعهنظریات متعدد اندیشمندان غربی پیرامون توسعه و پیشرفت با ابعاد روان
نمایند که متأسفانه به علت همین کارهایی را مطرح میهبردها و راهلذا در موارد متعددي بدون توجه به ابعاد تربیتی و روحی انسان را

  شود.توجهی گاه به یأس و ناامیدي و تنبلی و کسلی نیز دامن زده میبی
ها در مسیر پیشرفت و کمال است. البته الزم به ذکر است از منظر قرآن، پیشرفت و توسعه نیازمند صبر و تحمل مشقات و سختی

بینانه است و آفت و مشکالت صبر به معناي منفی را به دنبال ندارد. قرآن قرآنی، صبر ایجابی و ترك آفرین و واقع که صبر از منظر
توجهی به ابعاد انسانی و صبر را به عنوان یکی از عوامل موفقیت چه در اقتصاد متعارف و چه در اقتصاد علمی به شمار آورده و کم

داند. قرآن کریم در کنار دستور به تواصی به حق هبه تواصی به صبر اشاره هاي اقتصادي میستاخالقی اقتصاد را جزء الینفک سیا

                                                             
  .49. قمر، 30
 .3. طالق، 31

  33تا  24م ص 2005هـ.  1426وریه، کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، س 32
  43ـ33م ص  2005هـ.  1426سوریه،  کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دکتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، 33
  .34. اسراء، 34
  49ـ47م ص  2005هـ.  1426ادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه، کتاب االعجاز االقتص 35

 .71. کهف، 36
  .79. کهف، 37
  45ـ50م ص 2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  38
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طلبی و صبرخواهی کمک خواهد تا یکدیگر را در مسیر حقداند لذا از همگان میکند و راه رسیدن به حق رابدون صبر مسیر نمیمی
   39و یاري برسانند.

 عملی ربا در طول تاریخناتوانی اقتصاددانان از توجیه علمی و 

هاي هاي اخر تالش کردند تا به نظریهاما علماي اقتصاد در قرن با اینکه ربا در دین اسالم و نیز سایر ادیان آسمانی تحریم گردیده،
ات نظری متعدد همانند جبران ریسک، رجحان زمانی، هزینه فرصت، رحجان نقد بر نسیه و... آن را توجیه نمایند در حالی که همه این

ناکافی بوده و در برخی موارد کامالً مردود است. این امراز اعجازهاي اقتصادي قرآن کریم است که حقایق آن قابل حذف نبوده و 
هاي برد و موجهایی که جهان امروز از آنها رنج میهاي آن در خصوص ربا محقق شده است و شاید مشکالت و گرفتاريبینیپیش

ها و فتنه ها دنیا را فرا گرفته است ناشی از آزادسازي ربا و دیگر محرماتی و تزلزل و نابودي و هالکت و جنگ متعددي که از اضطراب
  40باشد که خداوند از آنان پرهیز داده است.

 اشاره به اصل ترجیح زمانی در قرآن کریم 

هاي آن را در ترجیح زمان حال از جمله ویژگینماید و خداوند در قرآن کریم در آیات متعددي به فطرت و طبیعت انسانی توجه می
ها در نماید که تا انسانهاي روز قیامت را چند برابر میداند و به همین منظور خداوند ثواببر مستقبل و ترجیح نقد بر نسیه می

 41»ونَ الْعاجِلَۀَ ویذَرونَ وراءهم یوما ثَقیلًاإِنَّ هؤُلَاء یحب«اختیار خود به سمت آینده سوق یافته و زمان حال را صرفاً مدنظر قرار ندهند 
   43...» والْآخرَةُ خَیرٌ وأَبقَى«،  42...»وتَذَرونَ الْآخرَةَ، کَلَّا بلْ تُحبونَ الْعاجِلَۀَ «، 

از  45منظور ارزش زمانی پولیا ارزش زمانی در علم اقتصاد امروز مبدائی مهم است و به همین  44این مبنا یعنی ترجیح زمانی
  46هاي جدي اقتصاددانان است.دغدغه

  مالحظه جدوي در مصارف زکات (عاملین علیها) 

  توجه به فرض ثابت بودن سایر شرایط در قرآن کریم 
، در این آیه شریفه با ثابت گرفتن آب،  47»...یسقَى بِماء واحد ونُفَضِّلُ بعضَها علَى بعضٍ فی الْأُکُلِ «... خداوند کریم در قرآن در آیه 

داده است. امروزه در علم اقتصاد در تحلیل هر متغیري الزم  ها نشانتأثیر عوامل دیگر را بر حسب تغییر در نوع محصوالت ومیوه
                                                             

 60ـ55م ، ص  2005هـ.  1426دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم 39
  65ـ61م ص  2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  40
  
  .27. انسان، 41
 .21و20. قیامت، 42
 .17. اعلی، 43

4 .Ti me Pr ef er ence  
45 Ti me Val.  ue Money  

  75ـ71م ، ص 2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  46
 .4. رعد، 47
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 تعیین شناخت است روشن شود تا چه عوامل و عناصري در این متغیر مؤثرند ونسبت و میزان تأثري هر عاملی هم بررسی شود و در
   48میزان تأثیر هر عامل باید سایر عوامل را ثابت فرض کرد و با این فرض به تبیین میزان تأثیر خالص هر اثر پرداخت.

  هاي نسبیاشاره به مزیت 
اي قهمنطنماید. خداوند هر سرزمین و ها اشاره میهاي نسبی بین انسانها و هم مزیتهاي نسبی بین سرزمینقرآن کریم هم به مزیت

ها و ارزاق مندي از معیشتها را نیز در بهرهو انسان 49...»وقَدر فیها أَقْواتَها«... کند هاي خاصی معرفی میرا حاوي محصوالت و قابلیت
 50...» اضَهم فَوقَ بعضٍ درجات لیتَّخذَ بعضُهم بعضًا سخْرِینَحنُ قَسمنَا بینَهم معیشَتَهم فی الْحیاةِ الدنْیا ورفَعنَا بع«... نماید متنوع معرفی می

الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ «داند خداوند دامنه این تنوع را به مردان و زنان هم کشانده و آنها را هم با یکدیگر متفاوت می
نسبت به  خواهیداند و از حسادت ورزیدن و زیادهخاص خود می و هر کدم را داراي نصیب و قسمت 51..».اللَّه بعضَهم علَى بعضٍ

ا اکْتَسبنَ واسأَلُوا میب مولَا تَتَمنَّوا ما فَضَّلَ اللَّه بِه بعضَکُم علَى بعضٍ للرِّجالِ نَصیب مما اکْتَسبوا وللنِّساء نَص«دهد. یکدیگر آنها را پرهیز می
هنْ فَضْلم ها و سرزمین اشاره کرده و همین ها اقدام به جنسیتانسان خداوند در این آیات و آیات دیگر، به وجود تفاوت بین 52»اللَّه

راي پیشرفت هر چه بیشتر ها بخواهد که از این اختالفداند و از مردم به ویژه مسلمانان میامر را موجب برقراري ارتباط و تعامل می
خود بهره گیرند. گو اینکه هر انسانی به طریقت و شیوه و مذاق خود عمل کرده و شاکله هر انسانی براي نوع خاصی از عمل در رفتار 

   53...» قُلْ کُلٌّ یعملُ علَى شَاکلَته«تر است. مناسب

  دها در سبد واحمرغ ها و نچیدن همه تخماصل توزیع ریسک 
قَالَ و«کند که همگی از یک در وارد نشوند. خداوند در داستان حضرت یوسف(ع) به توصیه حضرت یعقوب به فرزندان خود اشاره می

   54...» یا بنی لَا تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد وادخُلُوا منْ أَبوابٍ متَفَرِّقَۀٍ

                                                             
 81ـ79م ص  2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  48
 .10. فصلت، 49
 .32خرف، . ز50
 .34. نساء، 51
  .32. نساء، 52
م  2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دکتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  -84اسراء، . 53

   91ـ85ص
م ،  2005هـ.  2614کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  -67-68یوسف، . 54

 93ـ92ص

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


     اعجاز قرآن همایشاولین 
  ، تهران، ایران 1391اردیبهشت   13

 

11 
 

  اصل توزیع مجدد سرمایه و درآمد 
  داند. هاي الهی میی تفاوت بین غنی و فقیر را طبیعی ذاتی دانسته و آن را از سنتخداوند از سوی

اما تفاوت فاحش بین غنی و فقیر را در نطان  56»انظُرْ کَیف فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ«،  55»واللَّه فَضَّلَ بعضَکُم علَى بعضٍ فی الرِّزقِ«
ولَو بسطَ اللَّه الرِّزقَ لعباده «، 57»أَنْ رآه استَغْنَى، کَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَیطْغَى« دارد.ها را بر حذر میز آن انسانطغیان و سرکشی دانسته و ا

ا از این طریق پردازد تلذا به توزیع مجدد ثروت به عنوان یکی از ابزارهاي مانع از چرخش سرمایه بین اغنیاء می 58»لَبغَوا فی الْأَرضِ
هاي اقتصادي نقش خود را در اقتصاد ایفا نمایند و از ظلم و سرکشی ثروت در همه سطوح اقتصادي به چرخش در آمده و همه گروه

   59هاي بی حد از سوي ثروتمندان جلوگیري نماید.و طغیان ناشی از ثروت

  هاارتباط دنیاي مادي با رفتار و کردار انسان 
دهد آیه فوق نشان می 60»فَساد فی الْبرِّ والْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النَّاسِ لیذیقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم یرْجِعونَظَهرَ الْ«سید قطب 

(فی ضالل شود.ها ارتباط دارد و فساد در عقیده و عمل به فساد در زمین منجر میکه احوال زندگی و شرایط آن با اعمال انسان
ها و مشکالت را ها به فساد اداري و اخالقی منجر شده و آنها نیز در پی خود انواع آلودگی). فساد در زندگی انسان21/2773القرآن، 

  61کنند.در آب و هوا و غذا و فضا ایجاد می

  لزوم تخلّق به اسماء الهی از جمله صفت حاسب
هایی هم چون دقت در شب و محاسبه گذرد اشاره دارد و صفتنچه در عالم میخداوند در قرآن به حسابگري خود نسبت به همه آ

 ...»ی کابِسٍ إِلَّا فلَا یطْبٍ ولَا رضِ والْأَر اتی ظُلُمۀٍ فبلَا حا وهلَمعقَۀٍ إِلَّا یرنْ وقُطُ ما تَسمبِینٍو(و نیز سبأ) و سرعت در محاسبه  62»تَابٍ م
انعطاف در حسابگري   65»هذَا کتَابنَا ینطقُ علَیکُم بِالْحقِّ«صدق در محاسبه  64» واللَّه سرِیع الْحسابِ «...،  63»سرَع الْحاسبِینَوهو أَ«...

  نماید. می ، را ذکر67»فَسوف یحاسب حسابا یسیرًا«، 66... »فَحاسبنَاها حسابا شَدیدا «...متناسب با مخاطب 

                                                             
 .71. نحل، 55
 .21. اسراء، 56
 .7و6. علق، 57
 .27. شوري، 58
 102ـ94م ،ص  2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  59
 .41. روم، 60
  108ـ104م ، ص 2005هـ.  1426، دارالقلم، دمشق، سوریه، کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري 61
  .59. انعام، 62
  .62. انعام، 63
 .202. بقره، 64
 .29. جاثیه، 65
 .8. طالق، 66
 .8. انشقاق، 67
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   68متخلق شوند. هاي الهیپسندد که اینگونه با دیگران محاسبه کرده و به صفتبدیهی است که خداوند نیز می
رآن هاي نهفته در آیات اقتصادي قهاي اقتصادي قرآن و حکمتگونه که از تفصیل نسبی مطالب پیداست نویسنده کتاب از پیامهمان

و به تعریف خود نسبت به اعجاز اقتصادي التزام کامل ندارد عالوه  بر اینکه به ارائه نظام مند پیام هاي تعبیر به اعجاز اقتصادي نموده 
ها و اقتصادي به گونه اي که بشر از آوردن آن ناتوان باشد نیز پایبند نبوده است، و تالشی در پیدا کرد نظام موجود بین پیام

رود، در نکه در هیچ موردي  صحبت از رکن تحدي که از ارکان معجزه به شمار میهاي اقتصادي ننموده است. نکته دیگر ایحکمت
آید. به نظر می رسد اگر مواردي از این دست بخواهد اعجاز دانسته شود بسیاري از پیام ها و حکمت ها می تواند کتاب به میان نمی

  مانع است.از مصادیق اعجاز شمرده شده و استقصاي فوق جامع و 

 »دراسۀ تاصیلیۀ تطبیقیۀ«االقتصادي فی القرآن الکریم االعجاز

  اسکندریه) -2009، استاد دانشکده شریعت و قانون دانشگاه االزهر مصر، دارالفکر الجامعی،»دکتر اسامه السید عبدالسمیع«(اثر 
مقدمه کتاب به مفهوم  صفحه وزیري به زبان عربی به چاپ رسیده است. 430کتاب در یک مقدمه, دو بخش و یک نتیجه گیري در 

فصل ابعاد مبنا شناختی و روش شناختی اعجاز اقتصادي قرآن محل  13اعجاز قرآنی و انواع آن می پردازد. در بخش اول کتاب در 
تجربه از اعجاز اقتصادي در قرآن کریم یعنی بحران مالی زمان حضرت یوسف و  2بحث قرار گرفته است و در بخش دوم به بررسی

شده است. و در بخش پایانی به نگاه دانشمندان غربی نسبت به قرآن, پیامبر اکرم و اقتصاد ي حضرت شعیب اهتمام نقش اقتصاد
  رفته است.اسالمی اشارت 

  بخش اول کتاب که به ابعاد اعجاز اقتصادي قرآن کریم می پردازد حاوي فصول ذیل است:
 د جامعه.زکات و سایر ابزارهاي انفاق و تأثیر آن بر تعادل افرا 
 .ابزارهاي انفاق داوطلبانه و تأثیر آن بر تعادل روابط افراد جامعه 
 . تحریم معامالت ربوي و داللت آن بر اعجاز اقتصادي قرآن کریم 
 .اعتدال در مصرف و پس انداز 
 .امنیت غذایی در اسالم 
 .تعادل بین روابط خریدار و فروشنده 
 از ناپاکی ها و خبائث. تمایل به طیبات و پاکی ها و اجتناب و پرهیز 
 .دست نیازیدن بر اموال دیگران با مراتب مختلف سرقت 
 .وفاي به عقد و عهد 
 .اصل نوشتن و شهادت گرفتن در دادن و گرفتن و مستند کردن اموال 
 .تفاوت در رزق 
 .گرایش به مال و اثر آن در توسعه اقتصادي 
 .دعاهاي اقتصادي  

ز و انواع اعجاز قرآن از قبیل اعجاز لفظی, اعجاز بلوغی و بیانی, اعجاز عددي و رقمی, اعجاز نویسنده در مقدمه کتاب با تعریف اعجا
تشریعی, اعجاز علمی, اعجاز طبی, اعجاز کشاورزي, اعجاز هندسی, اعجاز غیبی, اعجاز تاریخی, یکی از انواع اعجاز قرآن را اعجاز 

  ادي قرآن می گوید:اقتصادي قرآن معرفی می نماید. وي در تعریف اعجاز اقتص
                                                             

 112، 109م ، ص  2005هـ.  1426کتاب االعجاز االقتصادي للقرآن الکریم دتر رفیق یونس المصري، دارالقلم، دمشق، سوریه،  68
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ارائه روش جامع اقتصادي که هم زمان مصالح فرد و جامعه را به شکل متوازن در دنیا و آخرت تأمین نماید به نحوي که بشر در «
  »طول تاریخ و در همه زمان ها از آوردن شبیه آن عاجز باشد.

  ذکر شده است:اقتصادي قرآن  در فصل اول که به بحث زکات اختصاص یافته است موارد زیر به عنوان اعجاز
  کیفیت تعریف زکات به عنوان خارج کردن بخشی از مال که انسان در آن جانشین خدا است به فقرا و محتاجینی در شرایط

 مخصوص.
  بهره گیري از زکات براي تحقق عدالت و توازن بین افراد جامعه و نابودي فقر و زمینه سازي براي تحقق این اهداف در خالل

 بط و مقررات.ضوا
 .حکمت ها و اعجاز نهفته در استخالف انسان در اموال 
 .اعجاز اقتصادي نهفته در مطلق گذاشتن موارد زکات و نصاب آن 
 .اعجاز در مشخص شدن حدود زکات با حصول اطمینان از برقراري عدالت بین افراد جامعه 
 اري اموال.اعجاز در تأثیر زکات بر سرمایه گذاري و اجتناب از حبس و نگه د 
 .حکمت هاي نهفته در قرین کردن اعطاي زکات با نهی از اسراف 
 .حکمت ها و اعجاز نهفته در تعبیر زکات به صدقه 
 .حکمت ها و اعجاز نهفته در تعبیر زکات و سایر پرداخت هاي داوطلبانه به قرض 
 .  حکمت ها و اعجاز نهفته در رابطه بین زکات و ربا 

  عبارتند از:  بط با سایر انواع انفاق می پردازد. اهم اعجازهاي شمرده شده در این فصلفصل دوم به اعجازهاي مرت
 .اعجاز در بهره گیري از سایر انواع انفاق هاي داوطلبانه در تحقق عدالت 
 .اعجاز در جمع بین زکات و پرداخت داوطلبانه در آیه واحد 
 یافته است. فصل سوم به تحریم ربا و وجود اعجاز مرتبط با آن اختصاص  
 .اعجاز نهفته در تحریم ربا در قرآن 
 .اعجاز در تدریجی بودن تحریم ربا در قرآن 
 .اعجاز در قرآن تحریم ربا با حلیت بیع در آیه واحد 
 .اعجاز اقتصادي در قرآن رشد و نمو صدقه در کنار نابودي ربا 
 اعجاز اقتصادي در مفهوم اصل سرمایه فارغ از زیادت براي فرار از ربا. 
 :فصل چهارم به ابعاد اعجاز اعتدال در مصرف و سرمایه گذاري می پردازد. اهم محورهاي اعجاز این فصل بدین قرار است  
 .اعجاز موجود در مستندات اعتدال در مصرف در قرآن 
 .اعجاز موجود در موضوع اسراف و مصرف گرایی 

قتصادي می پردازد. در این فصل به اهمیت و جایگاه اقتصاد و امنیت فصل پنجم به موضوع امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد اعجاز ا
غذایی و ارتباط اعجاز آمیز دنیا و آخرت و اقتصاد و معنویت در قرآن می پردازد و امنیت اقتصادي را مقدمه امنیت پزشکی, غذایی و 

  فیزیکی معرفی می کند.
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ر آن اشارت دارد. نویسنده اعجاز موجود در این محور را در عناوین ذیل فصل ششم به توازن بین خریدار و فروشنده و اعجاز موجود د
تر اعتدال انسان میان تمتعات دنیوي و آخرت طلبی, جستجو می کند:عدم اکل مال به باطل بین فروشنده و خریدار و در نگاهی عام

  عدم استعمار مشتري توسط خریدار و کم فروشی مشتري به خریدار.
ز مرتبط با گرایش به پاکی ها و دوري از ناپاکی ها اشاره می کند, وجود اعجاز مورد اشاره در این فصل بدین فصل هفتم به اعجا

قرارند:مطلق گذاشتن طیبات بدون محدود کردن در نوع و زمان بهره گیري آن, محدود نشدن به عدهاي خاص, مقید کردن خبائث, 
  ارهاي منتهی به آن دو.؟؟ پیدا کردن حکم پاکی و ناپاکی به وسایل و ابز

فصل هشتم به بیان اعاد اعجاز موجود در ظلم نکردن و عدم تعدي به اموال سایرین در اشکال مختلف می پردازد. ابعاد اعجاز موجود 
در این محور عبارتند از: تحریم انواع سرقت, معتبر دانستن مالکیت خصوصی و فردي و احترام به آن و لحاظ مجازات براي تعدي 

  ندگان به آنها.کن
عنوان فصل نهم وفاي به عهد و عقد و وعده به عنوان یکی از وجوه اعجاز اقتصادي قرآن کریم است. محورهاي اعجار اقتصادي در 

  این خصوص عبارتند از:
 .عبادت دانستن وفاي به عهد و عقد و وعده و ارتباط آن با ثواب و عقاب 
  برگرفتن همه انواع آن.مطلق بودن عقد و عهد و وعده در قرآن و در 
 .تعلق وفاي به عهد به همه انواع عقود و با همه قیمت ها و تعهدات 
 . در برگرفتن عقد شفاهی و کتبی با توجه به اطالق آیه 
 .لزوم وفاي به عقد و عهد حتی براي غیر مسلمانان 
 اعجاز در اطالق لفظ صدق بر وعده و اهمیت صداقت در ابعاد اقتصادي و اخروي زندگی. 
 .اشاره به اینکه امر غیر مشروع واجب الوفاء نیست و اهمیت مقید بودن عقدها به امور شرعی 

فصل دهم کتاب به موضوع ضرورت کتابت و شهادت گرفتن در داد و ستد اموال و ابعاد اعجاز اقتصادي آن تعلق دارد. ابعاد اعجازي 
  مورد اشاره به قرار زیر می باشد:

  شدن شک و حفظ ثبات و آرامش کمک می کند.امر به کتابت به برطرف 
 .اشعار آیه به نگاشتن تفصیل داد و ستد که آن به ویژه در رفع مشکالت مؤثر است 
 .اعجاز موجود در تسهیل کتابت در سفر و تحویل دادن رهن 
 .اشاره به اختیاري بودن کتابت در موارد اعتماد متقابل 
  و ابعاد اعجازي آن.ضرورت شاهد گرفتن در هنگام دادن مال یتیم 
 .اعجاز موجود در شهادت گرفتن بر وصیت در وقت احتضار محتضر 

  فصل یازدهم به تفاوت انسانها در روزي و وجود اعجاز آن می پردازد.
نویسنده در این موضوع در چهار محور تفاوت رزق بین بندگان, مضمون و مطمئن بودن رزق, جهل انسان به مقدار دقیق مال در 

عدم علم انسان به زمان و مکان مردن خود بحث خود را ارائه نموده و مواردي را از اعجاز اقتصادي قرآن برمی شمرد که اهم  آینده و
  آن عبارتند از:

 .تفاوت مایه تکامل و تواصل 
 .تفاوت در رزق موجب تفاوت در انواع شغل ها و حرف 
 .اشاره به اینکه تفاوت نباید موجب ظلم و تعدي گردد 
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  داشتن رزق همه موجود است.تضمین 
 .ضرورت تالش و کار براي رزق بعد از عبادت و طلب 
 .تقسیم و معین بودن رزق بین خالیق 
 .تأثیر نا اطمینانی نسبت به آینده در کار و تالش و پرهیز از بیکاري 
 .جلوگیري از اسراف و مصرف گرایی 

زد. در این فصل که دو صفحه نیز بیشتر نیست به اهمیت مال و فصل دوازدهم به حسب مال و اثر آن بر توسعه اقتصادي می پردا
  ثروت در اقتصاد و تأثیر آن بر رشد و توسعه توجه می دهد.

  فصل سیزدهم به معجزه بودن برخی دعاهاي اقتصادي اشاره دارد. برخی از این موارد عبارتند از:
 یز اهل مکه در حالی که در آن زمان آن سرزمین خشک طلب رزق و روزي توسط حضرت ابراهیم براي فرزندان و اهل خود و ن

 و بدون زراعت و ثروت بود که نوعی پیش گویی به همراه دارد.
 .درخواست حضرت یوسف از ملک مصر مبنی بر گماشتن وي بر امور مالی مصر 
 .درخواست و دعاي حضرت سلیمان از پروردگار براي اعطاي ملک بی سابقه و بی نظیر به وي 
 از در این دعاها عبارتند از:وجود اعج  
 .عمومی بودن رزق بر همه انسانها اعم از مؤمن و عاصی 
 .مطلوب بودن معیشت نیکو براي همه انسانها از منظر الهی 
 .امکان رسیدن مؤمن به مناصب باالي اجتماعی و اقتصادي 
 .امکان طغیان کافر در جایگاه هاي استغناء 
 .منحصر نشدن زندگی بر زندگی مادي 
 ورت قوت یافتن مسلمانان در همه امور مادي و معنوي.ضر 

بخش دوم به ابعاد تطبیقی اعجاز اقتصادي در قرآن کریم پرداخته است و در دو فصل به اعجاز اقتصادي زمان حضرت شعیب که در 
  کند.اشاره می قرآن به تفصیل بیشتري نسبت به سایر جریان هاي اقتصادي آورده شده است

ن بخش پس از ذکر مقدماتی پیرامون زندگی حضرت یوسف و داستان سوره یوسف و رؤیاي حضرتش به ابعاد اعجاز در فصل اول ای
  اقتصادي این داستان اشاره می نماید. ابعاد اقتصادي شمرده شده عبارتند از:

 .جدیت در عمل و استمرار در کار و تالش 
 .پس انداز کردن غذا در سالهاي رونق و فراوانی 
 نوع غذاي پس انداز شده و کیفیت پس انداز کردن آن.. اشاره به 
  باقی مانده محصوالت .هدایت و راهنمایی اهل مصر به کم کردن مصرف به تعداد نیاز و ضرورت و نگهداري و پس انداز 
 .نزدیک نشدن به غذاي پس انداز شده در سال هاي فراوانی و رونق 
 ي سختی و خشک سالی.مصرف مرحله اي غذاي پس انداز شده در سال ها 
  هدایت اهل مصر به ذخیره کردن بخشی از حبوبات به عنوان بذر در سالهاي خشکی جهت کشت زرع در سال هاي بعد از خشک

 سالی.
 .بیان بعد تکلیف و مسؤولیت براي متقاضیان مناصب اجتماعی و حکومتی 
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در این فصل نیز ابتدا نویسنده خالصه اي از زندگی  فصل دوم این بخش به ابعاد اقتصادي داستان حضرت شعیب را برمی شمرد.
حضرت شعیب را ارائه می نماید و جایگاه اقتصاد در رسالت و مأموریت حضرت شعیب را تبیین می کند. وجود اعجاز مندرج در این 

  داستان عبارتند از:
 . نهی از فساد اقتصادي متمثل در کم فروشی و ظلم به حقوق مردم 
 اد با عبادت خداوند.آمیخته کردن اقتص 
 ..مطلق آوردن کم فروشی و در بر گرفتن انواع کم فروشی 
 .ایجاد خلل و کاستی در معامالت بین متعاقدین با کم فروشی 
 .تأثیر کم فروشی بر بحران هاي اقتصادي ناشی از اکل مال به باطل و احتکار 
  استفاده کند.شکست و سقوط اقتصاد ملی هر دولتی که اموال را به باطل و  تقلب 
 .کم شدن اعتماد اجتماعی بین مردم 
 .تأثیر کم فروشی در ابعاد کیفی اقتصاد ملی 
 .تعبیر از کم فروشی و معامالت غیر شرعی به افساد اقتصادي 

موضوع آورده شده است در این میان نویسنه از  21کتاب در  151بخش پایانی کتاب منابع مأخذ کتاب را بر می شمرد که عنوان 
یا  2هاي متعارف در علم اقتصاد جز کتاب اقتصادي یاد می کند که عمده آنها هم کتاب هاي اقتصاد اسالمی هستند و از کتاب 10
کتاب نمی توان اثري در این کتاب یافت. عمده کتاب هاي استفاده شده کتاب هاي اسالمی از قبیل کتب لغت, تفسیر, علوم قرآن,  3

  اشد.حدیث, فقه, اعجاز و .... می ب
همان گونه که از تفصیل نسبی مطالب پیداست نویسنده پیام هاي اقتصادي قرآن و حکمت هاي نهفته در آیات اقتصادي قرآن تعبیر 
 به اعجاز اقتصادي نموده و بر ارائه نظام مند پیام هاي اقتصادي به گونه اي که بشر از آوردن آن ناتوان باشد نیز پایبند نبوده است, و

دا کرد نظام موجود بین پیامها و حکمت هاي اقتصادي ننموده است و مضاف بر اینکه هیچ صحبتی از رکن تحدي که از تالشی در پی
ارکان معجزه به شمار می رود, در کتاب به میان نمی آید. کتاب اگرچه حاوي نکات مفیدي پیرامون آیات اقتصادي قرآن می باشد 

, تناسب چندانی ندارد. مضاف بر اینکه ارتباط بخش عمده اي از محتواي کتاب با ادبیات اما به عنوان کتاب پیرامون اعجاز اقتصادي
اقتصادي روشن نبوده و براي آشنا با ادبیات علمی متعارف و در رشته اقتصاد, این کتاب سخنان یا توصیه هاي روشن و عالمانه اي 

  به همراه نمی آورد.
  

 »نموذج لالعجاز القرآنی فی المجال االقتصادي«الکریم عرفیۀ الیات الربا فی القرآنمالمنظومۀ ال

  )1997(دکتر رفعت السید العوضی، المعهد العالمی للفکر االسالمی، قاهرة 
صفحه تنظیم شده و هجدهمین کتاب از سلسله مطالعات اقتصاد اسالمی است که از سوي معهدالعالمی للفکر االسالمی  152کتاب در 

هاي عقیدتی, اجتماعی و اقتصادي است و تالش می لی کتاب آن است که ربا در قرآن متضمن تربیتمنتشر شده است. فرضیه اص
  اثبات نماید.کند این فرضیه را در تمامی موارد استعمال ربا در قرآن 

سوره روم,  3در فصل اصلی و یک فصل به عنوان خاتمه ارائه می کند. تمرکز نویسنده بر آیات ربا  3نویسنده کتاب را در یک مقدمه, 
  مطرح می نماید. آل عمران و بقره بوده و آیه موجود در سوره نساء را در ضمن مباحث دیگر
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در مقدمه به وجود اعجاز قرآن پرداخته و از جمله وجوه را برخورداري قرآن از شبکه و نظام معرفتی مفاهیم معرفی می کند و به 
چارچوب  3که به آیات ربا در سوره روم اختصاص یافته است, آیات ربا را در  شیوه و ضرورت بحث می پردازد در فصل اول کتاب

  معرفتی ترسیم می نماید.
الیه اول چارچوب متضمن تربیت اقتصادي عقیدتی ایجابی , الیه دوم تربیت اقتصادي عقیدتی سلبی و الیه سوم تربیت اعتقادي 

رت تضامن اجتماعی از طریق انفاق اشاره کرده و در الیه دوم به هشدار محض می باشد. وي در الیه اول, به رزاقیت خداوند و ضرو
نسبت به فساد در زمین و عقوبت هاي آن از سوي خداوند متعال و نیز گوناگونی روزي و رزاقیت خداوند توجه می دهد. در الیه سوم 

  سمت آن را از آیات قرآن بهره می گیرد.که صرفاً به تربیت اعتقادي اهتمام دارد, به پا داشتن دین حنیف و جهت گیري به 
نویسنده در فصل دوم کتاب که به آیات ربا در سوره آل عمران معطوف است همانند دو فصل دیگر ابتدا به سیاق داخلی آیات ربا و 

ا کلی آیات ربسپس به سیاق خارجی آن یعنی مجموعه اي از آیات مرتبط قبل و بعد از آیات ربا در چند الیه می پردازد. وي فضاي 
را در این سوره در فضاي عقیدتی سیاسی یعنی فضاي اعتقادي نظامی ترسیم نموده و فضاي کلی جنگ را حاکم بر این آیات می 
داند. در الیه نخست دستاوردهاي اصلی ربا تحت عناوین طاعت, فالح, تقوي, رحمت الهی, رسیدن به مصالح اجتماعی, عبرت گرفتن 

یت و موعظه شمرده می شودو در الیه بعدي ریشه ها و عوامل تأثیرگذار اعتقادي بر ربا شمرده می شود. وي تاریخی, احسان و هدا
عناصر اصلی نظام معرفتی سوره آل عمران را در موضوع الزامات کالن تشریع ربا, رسیدن به فالح و رستگاري, رحمت و همکاري و 

  تضامن اجتماعی معرفی می نماید.
آیات ربا در سوره بقره مرتبط است. وي در این سوره ربا را با سه الیه معرفتی مرتبط و منسجم می داند. الیه اول فصل سوم کتاب به 

و نزدیک را متضمن قانون گذاري اقتصادي, الیه دوم را متضمن تربیت و مفاهیم عمومی اقتصاد و الیه سوم را متضمن تربیت کالن 
  کند ارتباط هر کدام از این الیه ها را با همدیگر و با آیات ربا روشن نماید. اعتقادي تلقی می کند. نویسنده تالش می

بخش پایانی کتاب به ابعاد جدید و نوآوري هاي نظام معرفتی آیات ربا در قرآن پرداخته و ابعاد اعتقادي, اقتصادي و نظامی آیات ربا 
  دهد.قرار می ررسیرا تشریح کرده و ترتیب چینش و تنظیم این عناصر را مورد بحث و ب

این کتاب نمونه خوبی است از اینکه آیات اقتصادي قرآن را نمی توان به تنهایی و فارغ از سیاق آیات نزدیک و دور آنها و نیز فارغ از 
  سازد.مضمون و غرض کلی سوره تصویر نمود و بلکه این شیوه, ما را از بسیاري از مفاهیم اقتصادي قرآن دور می

آقاي رفعت السید العوضی متولد کشور مصر است که تحصیالت دوره ارشد و دکتراي خود را در رشته اقتصاد دانشگاه  نویسنده کتاب
دانشگاه ام القري عربستان و دانشگاه قطر و نیز  االزهر به اتمام رسانیده و سپس به عنوان استاد اقتصاد اسالمی در دانشگاه االزهر,

ستان مشغول تدریس می شود. وي در چندین طرح تحقیقاتی با المعهد العالمی للفکر االسالمی دانشگاه اسالمی اسالم آباد پاک
هاي علمی اقتصاد اسالمی شرکت داشته است, نویسنده صاحب چند تألیف در همکاري داشته و در بسیاري از کنفرانس ها و همایش

  صاد قرآنی است.اقتصاد اسالمی و به طور مشخص چندین کتاب و مقاله در موضوعات اقت
ته کتاب از نکات برجس شاید نویسنده را پر تألیف ترین نویسنده معاصر در زمینه اقتصاد قرآنی دانست که آثار آن در دسترس است.

نماید آیات قرآن را منسجم و داراي الیه ها نشان دادن نحوه ارتباط نظام مند آیات قرآنی پیرامون موضوع رباست .نویسنده تالش می
طون معنایی معرفی کند. نویسنده ابعاد ارتباط سیاق داخلی آیات ربا را با آیات قبل و بعد آن که به انفاق و زکات است تبیین و ب

کرده و در الیه بعدي تربیت هاي اعتقادي اقتصادي پیرامون آیات ربا را مطرح می نماید. نویسنده در الیه سوم بستر سازي فرهنگی 
کند. به نظر می رسد فارغ از محتواي مطرح شده در این کتاب ، الگوي تحلیل استفاده شده در توصیف میو اعتقادي آیات ربا را 

تواند مورد بهره برداري قرار گرفته و با همین مدل تحلیل هاي خوبی از انسجام آیات قرآن و به طور خاص انسجام آیات کتاب می
  اقتصادي با آیات دیگر قرآن نشان داد.

است که نویسنده کتاب به شکلی ابتکاري فضاي کلی آیات ربا را در سوره هاي مختلف ترسیم نموده و مطابق با آن  الزم به ذکر
تحلیل عمیق تري از ربا انجام می دهد.وي فضاي سوره روم را فضاي شبهات فکري و اعتقادي و چالش هاي معرفتی نسبت به ربا 
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یخته با حالت جنگ و بحران و با انگیزه دفاع از جامعه به موضوع ربا می پردازد و می داند .خداوند در سوره آل عمران در فضاي آم
آنرا خطري براي جامعه اسالمی به شمار می آورد. نگارنده معتقد است که فضاي سورة بقره فضاي  ثبات اعتقادي و امنیت اجتماعی 

ان دهی فعالیت هاي اجتماعی تبیین می شود. این کتاب است که در آن نوبت به تشریع تفصیلی رسیده و جزئیات احکام براي سازم
را به یک معنا می توان حاوي نظریه پردازي پیرامون اقتصاد قرآنی دانسته و براي عالقه مندان مطالعات قرآنی کامال قابل استفاده 

  می نماید.
  هره برده و الگوي خود را مؤثر نشان داده است.نگارنده عالوه بر این کتاب، از این الگو در موضوعات دیگر قرآنی هم چون ارث نیز ب
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