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 مقدمه

هاي مختلف اعتقادي، كريم مشتمل بر معارف گوناگون در حوزه قرآن
و عملي است كه در ساحت هاي متعددي از جمله فرهنگ، سياست، اخالقي

و اقتصاد، اجتماع،  ا آموزه... تربيت و معارفي را براي سعادت ها به ارمغان نسانها
و بدون ترديد بخش قابل توجهي از آيات قرآن به پديده. آورده است هاي هستي

آن راهنمايي انسان و آخرت ها در تدبير امور و سعادت دنيا ها اختصاص يافته
و تطور تفسير رفيعي محمدي، ناصر،(آنان را تضمين نموده است  سير تدوين

به).14/ علمي قرآن و دانشمندان اسالمي در ابعاد از گذشته تا  امروز مفسران
و تالش كرده و متنوع تفسير علمي، اظهارنظر كرده اند تا به مدد كشفيات

علمي كه در ميان انديشمندان تفسير.هاي علمي به تفسير آيات قرآن بپردازند يافته
و مخالفت اسالمي با موافقت هايي مواجه شده است، امروزه دغدغه ذهني ها

و روز به روز به عالقهبسيا مندان آن افزوده ري از متفكران را به خود جلب كرده
و دين افزوده آنچه در سال. شود مي  موضوع گشته،هاي اخير به دامنه مباحث علم

ب و مدعيه اعجاز علمي قرآن است كه ويژه به عرصه اقتصاد نيز كشيده شده
 اين معارف در عرصه اقتصاد باشد بلكه است نه تنها قرآن حاوي مطالب علمي مي

و اعجاز مي باشد .نيز قابل تحدي
و گونه آن اين نوشتار در ضمن چند گفتار به مفهوم اعجاز اقتصادي هاي

آنپسو پرداخته  چند كتاب مدعي اعجاز اقتصادي قرآن را مورد بررسي قرار از
.داده است

 شناسي مفهوم: اول

 اعجاز. الف
به»زجع« ثالثي مجردز مشتق از ريشه معجزه از مصدر اعجا واژه  است كه

و نيز انتهاي هر چيز است مقاييس، احمد،ابن فارس(معناي درماندگي، ناتواني
و امري خارق.)4/232،اللغة و تفسير، كار شگفت  اعجاز در اصطالح علم كالم

و جاري طبيعت به منظور عادت است كه پيامبران الهي به رغم قوانين عادي



مياث از. دهند بات ادعاي رسالت خدايي خويش انجام اموري كه آدميان عادي
(اند انجام مانند آن در مانده )18/ شناسي معجزه، محمد باقر، سعيدي روشن.

و ويژگي هاي ياد شده براي معجزه در كالم انديشمندان در مجموع تعاريف
( بزرگاني همچونو شرح المقاصد، تازاني،تف(؛)38/التقانا سيوطي، جالل الدين،:
/ ارشاد الطالبينعالمه حلي،(؛)350/ تلخيص المحصلفخر رازي،(؛)5/61

؛)275/طوسي، خواجه نصيرالدين، كشف المراد في شرح تجريداالعتقاد(؛)306
خويي، ابوالقاسم، البيان(؛)3/عالمه بالغي، محمد جواد، آالء الرحمان في تفسير القرآن(

: شرط الزم است6توان نتيجه گرفت كه در تحقق معجزهمي)43/في تفسيرالقرآن
و عنايت خدا صورت گيرد؛.1  به خواست
 به دست مدعي نبوت آشكار شود؛.2
 اي باشد كه نشانه صدق ادعاي پيامبر باشد؛ به گونه.3
 خارق عادت باشد؛.4
و تعلم نباشد؛.5 و قابل تعليم  ديگران از انجام آن عاجز باشند
و از معارضه سالم بماندهمرا.6 (ه تحدي بوده  اعجاز شاهد، رئيس اعظم،.

:به عبارت ديگر در معجزه سه حيثيت وجود دارد)51/قرآن از ديدگاه مستشرقان
و]كه[گر جهت معجزه)اول و تحدي كننده باشد بايد مدعي منصب الهي

 هدف او هم اثبات امر محال نباشد؛
و از بايد خارق]كه[ جهت معجزه)دوم و گواه صدق ادعا باشد  عادت بوده
 هم نباشد؛امور شرّ
بايد از آوردن مثل آن معجزه، ناتوان]كه[ جهت مخاطبان معجزه)سوم

(باشند .)1/63شي در اعجاز علمي قرآن،پژوهمحمد علي،،رضايي اصفهاني.
 قلمرو تحدي قرآن.ب

: نوع شمول داردسهطلبي قرآن مبارزه
را يعني اگر همه افراد جمع شوند نميشمول افرادي؛.1 توانند مثل قرآن

و شامل همه افراد موجود از،بياورند جناعم و شودميو حتي آيندگان نيز انس
؛)88/اسراء(



و تا شمول زماني؛.2 و تحدي از صدر اسالم شروع شده  يعني اين دعوت
؛)24/بقره(.قيامت ادامه دارد

هشمول احوالي؛.3 و در هيچ زمينهيچ يعني در  مثل قرآن توان اي نمي حالي
. آوردرا

و آيت اهللا معرفت معتقدند كه تمامي ابعاد قرآن معجزه است عالمه طباطبايي
براي مثال قرآن معجزه ادبي براي اديبان،. ولي با اختالف مخاطبان متفاوت است

و معجزه حكمت براي حكيمان است :ك.ر(.معجزه سياسي براي سياست مداران
التمهيد معرفت، محمد هادي،؛67ـ1/57تفسير الميزان، طباطبايي، محمدحسين،

پژوهشي در اعجاز رضايي اصفهاني، محمد علي،؛134و4/23في علوم القرآن، 
.)77و1/70علمي قرآن،

داند، اما آن را منحصر آيت اهللا خويي نيز همه ابعاد را نشانه اعجاز قرآن مي
و علم خاص نميبه مخاطبان عرب (كند يا اهل فن خويي، سيد ابوالقاسم،:ك.ر.

.)91ـ43/البيان في تفسير القرآن
 اعجاز علمي قرآن.ج

:براي اعجاز علمي قرآن تعاريف ذيل ذكر شده است
رازگويي علمي آيات قرآن، به اين معني كه قرآن مطلبي علمي را كه قبالً.1

ها بعد از نزول آيه، علمي يد به طوري كه مدتكسي از آن اطالع نداشته، بيان نما
اي كه با وسايل عادي كه در اختيار بشر عصر بودن آن كشف شود آن هم به گونه

 نزول بوده قابل اكتساب نباشد؛
آن.2 اِخبار غيبي آيات قرآن، به اين مفهوم كه در هنگام نزول آيه كسي از

و پس از خبر دان قرآن (ن محقق شود هما،اطالع نداشته باشد رضايي اصفهاني،.
.)1/85پژوهشي در اعجاز علمي قرآن،محمد علي، 

و آن و چهارمي نيز از اعجاز علمي قرآن بيان نمود :اينكهشايد بتوان تعريف سوم

.گيري از دين به آن دست يابد گاه نتواند بدون بهره هايي كه بشر هيچ آموزه.3
كه آموزه.4 ا نظامهايي ها قابل دسترسي براي بشر ين نظامهايي است كه

و بلكه قابل تحدي نيز مي .باشد نبوده



ترين تعريف در اعجاز علمي قرآن در حوزه علوم دقيق،باالاز چهار تعريف
و دقيق اسالم   كه مبتني بر علمـانساني، تعريف چهارم است، چرا كه نگاه جامع

و ويژگيو حكمت الهي نسبت به ظرفيت  نسبتـت انساني استهاي حيثيا ها
و ابعاد وجودي او، مستلزم طراحي بهترين الگوي جامعِ سعادت آفرين به انسان

و در حوزه اين. است... هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، تربيتي
و الهي مند عالوه بر اينكه نشان مجموعه نظام هاي قرآني بودن آموزه دهنده وحياني

و بدان تحدييم،و اسالمي است تواند به عنوان معجزه قرآني نيز ارائه گرديده
. صورت پذيرد

و بررسي در تعريف اعجاز علمي قرآن، كارآمدي از ديگر وجوه قابل تحقيق
و آموزه نظريه در ها  ميزان باالي عملياتي شدن آنهاو عرصه اجرا هاي قرآني

و طراحي قابليت هاي قرآن در مقام است؛ يعني عالوه بر اينكه آموزه نظر، تئوري
و مكاتب فكري ها نسبت به ساير نظريه تحدي را دارد، كارآمدي اين نظريه ها

و احتماالً قابل تحدي باشد و مقايسه .قابل بررسي
 قرآنياعجاز اقتصاد.د

هاي متعددي نوشته هاي اخير كتاب در مورد اعجاز اقتصادي قرآن در سال
بهق اعجاز پرداختهتر به مصادي شده است كه بيش اند كه در بخش دوم مقاله

ميشود، اما برخي از آنها پرداخته مي و مفهومي به اين مقوله تواند نگاهي نظري
.در تبيين بيشتر موضوع راهگشا باشد

مي دكتر اسامه السيد ارائه«: كند عبدالسميع،اعجاز اقتصادي را اينگونه تعريف
و جامعه را به شكل متوازن در دنيا روش جامع اقتصادي كه هم زمان مص الح فرد

و در همه زمان ها از آوردنو آخرت تأمين نمايد به نحوي كه بشر در طول تاريخ
.) مقدمه/عجاز االقتصادي في القرآن الكريما:ك.ر(».شبيه آن عاجز باشد

 چند تعريف از اعجاز، اعجاز علميپيرامونبا توجه به مباحث گذشته
: تصوير استاقتصادي قابل

در.1 و مفاهيم اقتصادي مقصود از اعجاز اقتصادي قرآن وجود قوانين
و نوعي رازگويي علمي آيات قرآن است قرآن، قرن ها قبل از تدوين علم اقتصاد

به اين معني كه مطلبي علمي را كه قبل از نزول آيه كسي از آن اطالع نداشته 



بع قرآن بيان نمايد به طوري كه مدت د از نزول آيه، آن مطلب علمي كشف ها
و اين مسأله علمي طوري باشد كه با وسايل عادي كه در اختيار بشر عصر شود

؛نزول بوده قابل اكتساب نباشد
آن هايي اقتصادي كه بشر همواره نتواند بدون بهره آموزه.2 گيري از دين به

و تضمين و اخروي بشر باشد سطح برسد ؛كننده سعادت دنيوي
كهو فرهنگي،هاي اقتصادي هايي از آموزه قرآن حاوي نظام.3 سياسي است

مي اين نظام و بلكه قابل تحدي نيز .باشد ها قابل دسترسي براي بشر نبوده

 هاي اعجاز اقتصادي قرآن گونه: دوم

و اعجاز برون قرآني اقتصادي.1  اعجاز درون قرآني
نظ در اعجاز درون قرآني اقتصادي، آموزه و درامها هاي اقتصادي قرآن

و سوره مي محدوده آيات قرآن و تمامي قرآن بررسي شود، اما در اعجاز ها
شود كه آيا كليت معارف اقتصادي برون قرآني به بررسي اين نكته پرداخته مي

 باشد يا خير؟ اقتصادي قرآن از نگاهي بيروني حاوي اعجاز مي
:اعجاز برون قرآنياز دو نمونه مصداق

كه)فال و تغييراتي و اجتماعي صدر اسالم  تأثير قرآن بر تحوالت اقتصادي
از نسبت به اقتصاد دوران جاهليت به همراه داشته است مي تواند به عنوان يكي

مي. مصاديق اعجاز قرآن مورد بررسي قرار بگيرد شود كه آنچه در اين فرض ادعا
و آموزه و ايدئولوژي مسلمانان صدر هاي قرآني در تغييرات جهان بيني مفاهيم

و به تبع آن تحوالتي كه در نظام توليد، توزيع، مصرف، نظام مالياتي، نقش اسالم
و كنترل اقتصادي، قانون وو جايگاه حكومت در صدر اسالم، نظارت گذاري
و تعاوني و توسعه اقتصاد بخش خصوصي  افزايش،تعيين ضوابط، گسترش

و سرمايهان مشاركت، تجهيز بهينه منابع به ...وگذاري ساني، تجهيز منابع مالي
وقوع پيوست به شكلي اعجازگونه وضعيت اقتصادي مسلمانان را در خالل كمتر 

اين مسأله اگرچه با تعبير. دهه به استانداردهاي بسيار قابل قبولي ارتقاء داد4از 
ات بسياري اما از محتواي ادبي،اعجاز اقتصادي كمتر مورد توجه قرار گرفته است

و از انديشمنداني كه پيرامون اقتصاد صدر اسالم قلم زده اند، اين معنا فهميده شده
مياز كارآمدي فوق العاده اقتصاد صدر اسالم  .دارد پرده بر



مي)ب و نظام اقتصادي ساير اديان تواند با آموزه نظام اقتصادي قرآن ها
از اديان وحدت همهآسماني مقايسه شود تا ضمن درك  در ارائه اين مفاهيم،

و جامعيت بيشتر آموزه و كمال دين اسالم نسبت به ساير اديان قدرت هاي قرآني
و از اين رهگذر به جايگاه واالي  هاي اقتصادي آموزهدر اين باره پرده برداشت

و احتماالً به اعجاز و ساير اديان. آن پي برد قرآن اين مقايسه بين دين اسالم
وبزرگ از جمله .نيز قابل تصور است... بودا، كنفوسيوس، شينتوئيسم

و اخباري اعجاز اقتصادي قرآن در گزاره.2  هاي انشايي

و نظام بخشي از آموزه هايو آموزهها هاي اقتصادي قرآن از سنخ گزاره ها
و ارزش و يا هنجارها و نبايدها عمده. هاست انشايي است كه حاوي بايدها

و اهداف نظام معارف مرتبط با چها ر حوزه ايدئولوژي اقتصاد داني، مباني
و نظام فقهيهاي اقتصاد اقتصادي قرآني، گزاره  حقوقي اقتصاد قرآنيـ دستوري

به. در اين فضا قابل تصوير است از سويي ديگر بخش ديگر معارف قرآني ناظر
و نيست هاي ناظر به هست هاي اخباري يا همان گزاره گزاره و تبيي ها ن ها

بيني اقتصاد اغلب معارف مرتبط با حوزه جهان. هاي اقتصادي است واقعيت
و نيز تبيين قرآني، فلسفه اقتصاد قرآني، گزاره هاي اقتصادي اثباتي قرآني

و اثبات تبيين حوزه. گيرد ساختارهاي اقتصادي، در اين بخش جاي مي هاي فوق
قا آنها مجال ديگري مي كه،بل ذكر استطلبد، اما آنچه در اين مجال  آن است

و هم گزاره اجماالً، هم در بخش گزاره هاي انشايي معارف فراوان قابل هاي اثباتي
تواند محل بحث در اعجاز اقتصادي قرآن بوده كه نگاه ذكري وجود دارد كه مي
. هاي نويني را براي محققان فراهم نمايد تواند عرصه استقاللي به هر كدام مي

؛20ـ27/العاتي در اقتصاد اسالمي، مقاله دكتر انس زرقاءمط،خورشيد احمد(
بر روشحسيني كوهساري، سيد مفيد، شناسي مطالعات اقتصاد اسالمي، با تأكيد

.)4شماره مطالعات قرآني،

و اعجاز نظام اقتصادي قرآنه اعجاز اقتصادي آموز.3  ها

و بررسي آموزه هاي اقتصادي در مطالعه معارف اقتصادي قرآن گاه مطالعه



و بررسي است همان گونه كه بسياري از تحقيقات انجام شده قرآن محل بحث
و حتي عمده تالش تاكنون از اين منظر به قرآن نگريسته در اند هاي صورت گرفته

در اين. هاي قرآن بوده است خصوص اعجاز اقتصادي قرآن معطوف به تك آموزه
يككه به پيوندهاي بيرو نگاه، بيشتر از آن ديگر توجه شود به محتواي ني آيات با

و تالش جدي براي يافتن انسجام  صورت هاي بين آيات درون آيه توجه شده
و گيرد، اما در رويكردي ديگر صرفاً به مضامين درون آيه نمي اي بسنده نشده

و شبكه اي نظام آيات قرآن در مجموعه و به دنبال انسجام مند هاي هرچه بيشتر اي
(دباش مي نگرشي بر اقتصاد يداهللا، دادگر،:ك.ر؛308/اناقتصادشهيد صدر،.

.)87ـ81/ اسالمي
هاي متعدد اليه هاي درون قرآني از يك سو منوط به مالحظه يافتن انسجام

و ذيل آيه تا ارتباط: مفهومي پيرامون هر آيه است، كه عبارتند از ارتباطات صدر
و بعد  نگاه سوره(؛ ارتباط بين آيات يك سوره)محورنگاه سياق(بين آيات قبل

و قرين يا گروه تا ارتباط بين سوره) محور و در نهايتاي هاي سوره اي متقارب
.هاي قرآن ارتباط بين همه سوره

هاي درون قرآني منوط به مالحظه ارتباطات بين از سوي ديگر يافتن انسجام
و مضامين در حوزه اس مفاهيم مي.تهاي مختلف معنايي از اين ارتباطات تواند

و حوزه ارتباط مفاهيم اقتصادي با يك و ارتباط بين حوزه اقتصاد هاي ديگر ديگر
و وجه كامالً متعالي اين. معنا يابد... از قبيل سياست، فرهنگ، اجتماع، تربيت

و شبكه هاي اي ديدن همه نظام رويكرد، يافتن تعامل بين نظامات اجتماعي قرآن
مي.تقرآني اس گردد كه رويكرد انجام محور، با توضيح مختصر ياد شده معلوم

و در همه اليه رويكردي تعميق و عمق پذير است مي ها .تواند مفيد باشد ها خود
رسد مطالعات اعجاز اقتصادي در هر رويكرد قابل تصور است، اما به نظر مي

م و انسجام مجال وسيعي فراروي اين دست از مطالعات با رويكرد نظام حور
.محور وجود دارد

 اعجاز اقتصادي قرآن به اعتبار قلمروهاي متعدد اقتصاد.4

مي همان تواند قلمروهاي متعددي داشته باشد، قلمروهاي گونه كه اقتصاد



و اقتصاد قرآني نيز قابل تصوير است و. متعددي هم براي اقتصاد اسالمي مطالعه
 قبلي از اعجاز اقتصادي در هريك از بررسي اعجاز اقتصادي قرآن با تعاريف

و بررسي باشد قلمروهاي مذكور مي قلمروهاي. تواند موضوعي براي تحقيق
بيني اقتصاد قرآني، ايدئولوژي اقتصاد جهان: عمده اقتصاد اسالمي عبارتند از

و سازوكارهاي اقتصاد  قرآني، فلسفه اقتصاد قرآني، مباني ارزشي اقتصاد قرآني
مي با اعمال دقت مروهاقلاين. قرآني آن هايي تواند توسعه يا تضييق يابد، اما مهم

و بررسي هركدام از  هاي خاص روشها عرصهاين است كه بدانيم نوع مطالعه
و منسجم كردن هر كدام از اين قلمروها، نوآوري را خود را داشته هاي بيشتري

مي. تواند به همراه داشته باشد مي  قلمروي بحث در رسد عدم تفكيك به نظر
ب و مباحث، رونده اقتصاد اسالمي و پراكندگي موضوعات ويژه اقتصاد قرآني

و مديريت مطالعات  و امكان ارزيابي توسعه مطالعات اقتصاد قرآني را كند كرده
و نظام اقتصادي اسالم،مهدي هادوي تهراني،(. كند را ضعيف مي ؛45ـ44/ مكتب

مطهري، مرتضي،؛109ـ112/اقتصاد اسالمياحمد علي، يوسفي، ماهيت ساختار
مطالعاتي در اقتصاد منذر تحف،؛365/اقتصادناشهيد صدر،؛1/مسأله شناخت

امكان نيا، هادوي؛هاي اقتصادي نظامحسين، نمازي،؛23/مهدوي مترجم، اسالمي،
و جايگاه اقتصاد اسالمي با  نگرشي تطبيقي بر اقتصاد كالسيك،و ضرورت

.)مياقتصاد اسال
كه اهميت توجه به قلمروهاي مطالعات اقتصاد قرآني وقتي بيشتر مي شود

و نحوه تعامل هر كدام از اين قلمروها با يك  خود موضوع،ديگر كشف رابطه
و مطالعه باشد و شبكه. مستقلي براي تحقيق اين نوع مطالعه به كشف نظام

.كند اقتصاد قرآني بسيار كمك مي
نح يك مثال مي و تواند و در عين رابطهوه تعامل  قلمروهاي اقتصاد قرآني

و هستارتبطا حال كيفيت اس بايدها در اين. مي را روشن سازدالها در اقتصاد
مثال در عين تفكيك قلمروهاي بحث، نحوه ارتباط اين قلمروها نشان داده شده 

ع كه مي ين تواند الگويي براي نگاه استقاللي به قلمروهاي اقتصاد قرآني در
آن شبكه :ها باشد اي ديدن



كريم از ديدگاه قرآن» بيني اسالمي جهان«توحيد افعالي يكي از عناصر
 هاي مهم از جلوه.ترين پيام اين عنصر موثريت خداوند است مهم. باشد مي

و كمال ها در قالب بخشي به انسان موثريت خداوند، تأثيرگذاري در هدايت
دخالت در قلمرو ايدئولوژي اسالمي قرار اين. دخالت تشريعي خداوند است

و با مجموعه مي گرفته و نبايدها سامان .يابد اي از بايدها
كه موثريت خداوند در كنار حكمت الهي، انساني را به منصه ظهور مي رساند

رو، آزادي محدود يا آزادي همراهو از اين) مباني فلسفي اقتصاد(خليفه الهي بوده 
به) ارزشي اقتصادمباني(با مسئوليت  و تكليف را براي انسان و همراهي حق

و ارزشي مزبور زمينه مساعدي را براي طرح نظريه. آورد ارمغان مي مباني فلسفي
و دولت فراهم مي اين تربيت. كند ضرورت تعاون در اقتصاد اسالمي در كنار فرد

و گاه به صورت جمعي پيگيري مي عتقادا. شودو هدايت گاه به صورت فردي
و ارزشي اقتصاد قرآني  به آنچه در تعاليم قرآني كه به سامان دادن مباني فلسفي

مي مي بر پردازد، و هدايت باشد، اما تأكيد تواند تأمين كننده بعد فردي اين تربيت
در اهميت نقش دولت به عنوان مهم ترين نهادي كه اراده جمعي افراد يك اجتماع

ميآن تبلور يافته است، بعد اج و هدايت را سامان اقتصاد(دهد تماعي اين تربيت
مي). دستوري؛ مردم دخالت دولت و انجام تواند با تشكيل سازمان البته اين مهم ها

عالوه بر اين،. كارهاي مناسب جهت ايجاد انگيزش داوطلبانه به اجرا در آيد راه
من» ضمان اعاله«دولت طبق اصل  و وظيفه دارد در جهت تأمين معيشت اسب

هاي اقتصادي آنان حركت نمايد كه تمامي اين امور ايجاد امكانات براي فعاليت
مي خود، نمونه (باشد هايي از نقش دولت در تحقق سيستم تعاون هادوي نيا،.
و جايگاه اقتصاد اسالميعلي اصغر،  ، پاييز اقتصاد اسالمي، مجله امكان، ضرورت

.)23، جلد 1385

 قرآنيدر اعجاز اقتصادكتاب بررسي چند: گفتار سوم

هاي متعددي نوشته شده است در مورد اعجاز اقتصادي قرآن در دهه اخير كتاب
و ضعف خاص خود مي باشند سه در اين. كه هر يك داراي نقاط قوت  بخش از مقاله

مي كتاب ذيل مورد بررسي قرار گرفته كه به برخي از نقاط ضعف آن .گردد ها نيز اشاره



ا)1  المـصري، يـونس دكتر رفيق/ االقتصادي للقرآن الكريم العجازكتاب

.م2005.هـ1426دارالقلم، دمشق، سوريه،
: به عنوان مصاديق اعجاز علمي ذكر گرديده استموارديدر اين كتاب

از اصلي.1  كميابي است، اما از منظر عالمان اقتصاد،ترين مشكل اقتصادي
ا نگاه قرآن اصلي و كفران نعمت الهي است نسانترين مشكل، ظلم (ها شهيد.

كه) 673و347/ اقتصادناصدر،  قطعاً، انسان ...«؛) إِنَّ الْإِنسانَ لَظَلُوم كَفَّار...(چرا
و بسيار ناسپاس است ).34/ابراهيم(،»بسى ستمگر

هاي الهي هاي انساني مخالف سنت محمد قطب نيز مشكل اصلي را رفتار
(داند مي و) 142/صيل االسالمي للعلوم االجتماعيهحول التا. اگرچه اصل كمبود

و بدان تصريح شده است  شَيٍ(كميابي در منابع اسالمي پذيرفته شده است كُلَّ إِنَّا

جعلَ ...()49/رقم(،»در حقيقت، ما هر چيزى را به اندازه آفريديم«؛)خَلَقْنَاه بِقَدرٍ قَد

رقَد ٍلِكُلِّ شَي اى قرار داده است به يقين، خدا براى هر چيزى اندازه«؛)االلَّه«،
كه)3/طالق( و اين مسأله حتي نزد افراد ثروتمند نيز وجداني است چرا

و امكانات آنان هاي خواسته مشان بيشتر از منابع و بنايي است، اما مشكل اساسي
و منابعت انساني با امكابلكه در نحوه تعامالاقتصاد در اين نكته نبوده  نات

.)33-24/يونس المصري، رفيق، االعجاز االقتصادي للقرآن الكريم(است
و نهي از سفاهت.2 و سفيه و،تعريف رشيد و بذل جد و تبذير  اسراف

و دستور به آماده و تربيت فرزندان براي رسيدن جهد براي مصالح عمومي سازي
و دعوت به اصالح،به جايگاه انسان اقتصادي و حسن ادارهگ رشيد ري در اموال

االعجاز االقتصادي للقرآن المصري، رفيق، يونس( ظهور علم اقتصادآن، قبل از
.)43ـ33/الكريم
و منفعت.3 أَحسنُ(طلبي اهتمام به سود هِي و«؛)...ولَا تَقَْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي

،»...كه آن نكوتر است)روشى(به ثروت يتيم نزديك نشويد، جز به آن
).34/اسراء(

يونس المصري، رفيق،(احسن يعني اعظم ربحا، اعجل ربحاً، اعظم ايراداً
.)49ـ47/ االعجاز االقتصادي للقرآن الكريم



و خسارت در قرآن.4  اشاره به سياست حداقل كردن ضرر
خَرَ...(خداوند در اين آيه ِفي السفِينَةِ تا وقتى سوار كشتى«؛)...قَهاحتَّى إِذَا ركِبا

مي)71/كهف(،»آن را شكافت) معلّم(شدند،  از اشاره كند كه براي جلوگيري
و در آيه  با صراحت همين سوره79ضرر بيشتر، ضرر كمتر را بايد پذيرا شد

ي الْبحرِ فَأَردتأَما السفِينَةُ فَكَانَت لِمساكِينَ يعملُونَ فِ(پردازد بيشتري به اين مسأله مي

ملِك يأْخُذُ كُلَّ سفِينَةٍ غَصبا مهاءرو أَعِيبها وكَانَ كِشتى، پس از آنِ]آن[اما«؛)أَنْ
آن(بينوايانى بود كه  مى) با در در دريا كار و خواستم آن را معيوب كنم، كردند؛

مى)سالمى(حالى كه آن طرفِ آنان سلطانى بود كه هر كشتى  .»گرفت را به ستم
و قواعد فقهي با عناوين مختلفي هم چون اصالح المال«اين اصل در فقه

مي» اهون الثّرين«و» اخف الضررين«،»بافساد بعضه لسالمة باقيه در شناخته و شود
و امور نظامي به سياست حداقل كردن ضررها معروف است و مديريت . اقتصاد

حداين اصل به صورت مثابه قابل ميتطبيق بر اصل تواند اكثر كردن سود نيز
.)45ـ50/االعجاز االقتصادي للقرآن الكريميونس المصري، رفيق،(باشد 
و آرمان.5 و اهتمام ويژه به صبر در تحقق اهداف ها بويژه در توسعه

 هاي مادي پيشرفت
و پيشرفت با ابعاد نظريات متعدد انديشمندان غربي پيرامون توسعه

و جامعهشنا روان شناختي انساني، ارتباط كاملي برقرار نكرده لذا در موارد ختي
و راه و روحي انسان راهبردها را متعددي بدون توجه به ابعاد تربيتي كارهايي

بي مطرح مي و نمايند كه متأسفانه به علت همين و نا اميدي توجهي گاه به يأس
و كسلي نيز دامن زده مي .شود تنبلي

و سختياز منظر قرآن و تحمل مشقت و توسعه نيازمند صبر ها، پيشرفت
و كمال است البته الزم به ذكر است كه صبر از منظر قرآني،. در مسير پيشرفت

و واقع به صبر ايجابي و مشكالت صبرِ به معناي منفي را و آفت بينانه است
د قرآن صبر را به عنوان يكي از عوامل موفقيت چه در اقتصا. دنبال ندارد

و چه در اقتصاد علمي به شمار و متعارف و توجه به ابعاد انساني آورده
مي اخالقي اقتصاد را جزء الينفك سياست در قرآن. داند هاي اقتصادي كريم



و راه رسيدن كنار دستور به تواصي به حق به تواصي به صبر نيز اشاره مي كند
مي به حق را بدون صبر ميسر نمي يك داند، لذا از همگان در خواهد تا ديگر را

و ياري رسانند مسير حق و صبرخواهي كمك  رفيق، المصري، يونس(.طلبي
).60ـ55/الكريم للقرآن االعجازاالقتصادي

و عملي ربا در طول تاريخ.6  ناتواني اقتصاددانان از توجيه علمي
و نيز ساير اديان آسماني تحريم گرديده، با اين  اما كه ربا در دين اسالم

هاي متعدد همانند جبران هاي اخير تالش كردند تا به نظريه علماي اقتصاد در قرن
و آن را توجيه ... ريسك، رجحان زماني، هزينه فرصت، رحجان نقد بر نسيه

و در برخي موارد كامالً مردود  نمايند در حالي كه همه اين نظريات ناكافي بوده
قر. است  كتمانآن كريم است كه حقايق آن قابل اين امر از اعجازهاي اقتصادي

و پيش و بيني نبوده و شايد مشكالت هاي آن در خصوص ربا محقق شده است
آن فتاريگر ميهايي كه جهان امروز از و موج رنج از برد هاي متعددي كه

و جنگ و هالكت و نابودي و تزلزل و فتنه اضطراب ها دنيا را فرا گرفته است ها
و ديگر محرماتي باشد كه خداوند از آنان پرهيز داده استناشي از آزادسازي . ربا

.)65ـ61/ االعجاز االقتصادي للقرآن الكريميونس المصري، رفيق،(
 اشاره به اصل ترجيح زماني در قرآن كريم.7

و طبيعت انساني توجه خداوند در قرآن كريم در آيات متعددي به فطرت
آ نمايد كه از جمله ويژگي مي و ترجيح نقد هاي ن، ترجيح زمان حال بر مستقبل

و به همين منظور خداوند ثواب بر نسيه مي هاي روز قيامت را چند برابر باشد
را نمايد تا انسان مي و زمان حال ها در اختيار خود به سمت آينده سوق يافته

ويذَر(صرفاً مدنظر قرار ندهند  يحِبونَ الْعاجِلَةَ هؤُلَاءِ وراءهم يوما ثَقِيلًاإِنَّ در«؛)ونَ
و روز گرانبار) زندگى دنياى(حقيقت، اينان را) قيامت(شتابان را دوست دارند،

(27/انسان(،»كنند پشت سرشان رها مى تُحِبونَ الْعاجِلَةَ) ؛)...وتَذَرونَ الĤْخِرَةَكَلَّا بلْ
مى(هرگز چنين نيست« شتابان را دوست) دنياى( بلكه؛)پنداريد كه شما كافران

مى داريد مى وأَبَقى()21و20/قيامت(،»كنيدو آخرت را رها در«؛)...والĤْخِرَةُ خَيرٌ
و پايدارتر است .)17/اعلي(،»حالى كه آخرت بهتر



 يا ارزش زماني در علم (Time Preference)اين مبنا يعني ترجيح زماني
وءاقتصاد امروز، مبد  Time Value) به همين منظور ارزش زماني پول مهم است

Money)االعجاز المصري، رفيق، يونس( هاي جدي اقتصاددانان است از دغدغه 
.)75ـ71/االقتصادي للقرآن الكريم

)عاملين عليها(مالحظه جديدي در مصارف زكات.8
 توجه به فرض ثابت بودن ساير شرايط در قرآن كريم.9

فِي الْأُكُلِ ...( خداوند در آيه شريفه ِبماءٍ واحِدٍ ونُفَضِّلُ بعضَها عَلى بعضٍ ؛)...يسَقى
و غير يك پايه يك پايه...« مى] قرار داد،[اى اى و كه با يك آب سيراب با[شوند

مى] ديگر[ها، بر برخى برخى از آنها را در ميوه] اين حال، /رعد(،»...دهيم برترى
و با ثابت گرفتن)4  آب، تأثير عوامل ديگر را بر حسب تغيير در نوع محصوالت

امروزه در علم اقتصاد در تحليل هر متغيري الزم است. داده است ها نشان ميوه
و ميزان تأثير  و نسبت و عناصري در اين متغير مؤثرند روشن شود تا چه عوامل

 بايد ساير در تعيين شناخت ميزان تأثير هر عامل. هر عاملي هم بررسي شود
و با اين فرض به تبيين  ميزان تأثير خالص هر اثر عوامل را ثابت فرض كرد

.)81ـ79/ االعجاز االقتصادي للقرآن الكريمرفيق،،المصرييونس(پرداخت
 هاي نسبي اشاره به مزيت. 10

و بين انسان هاي نسبي بين سرزمين كريم هم به مزيت قرآن ها اشاره ها
ه. نمايد مي و منطقهخداوند و قابليتر سرزمين هاي اي را حاوي محصوالت

 كه براى درخواست حالىدر...«؛)...وقَدر فِيها أَقْواتَها...(كند خاصي معرفي مي
از ها را نيز در بهرهو انسان)10/فصلت(،»...كنندگان يكسان است مندي

مي معيشت و ارزاق، متنوع معرفي قَ...(نمايد ها ِفي الْحياةِ نَحنُ معِيشَتَهم منَهينَا بمس

سخْرِيا درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضُهم بعضًا فَوقَ بعضٍ مضَهعنَا بفَعرو )32/ زخرف() ...الدنْيا
و آن و زنان هم كشانده متفاوت ان را هم خداوند دامنه اين تنوع را به مردان

علَى بعضٍالرِّجالُ(داند مي مضَهعب ا فَضَّلَ اللَّهِبم عَلى النِّساءِ ] مايه[مردان،«؛)...قَوامونَ
آن پايدارى زنان برترى داد،]ديگر[كه خدا برخى از آنان را بر برخى اند؛ به خاطر

مى) در مورد زنان(و به خاطر آنچه از اموالشان  هر)34/نساء(،»...كنند هزينه و



راكد وم و زيادهاي دانسته بهرها داراي نصيب  خواهيو از حسادت ورزيدن
عَلى بعضٍ(. دهدميشانديگر پرهيز نسبت به يك ضَكُمعبِهِ ب ا فَضَّلَ اللَّها منَّوتَتَم ولَا

ِمما اكْتَسبنَ واسأَلُوا اءِ نَصِيبلِلنِّسوا وبا اكْتَسِمم الِ نَصِيبفَضْلِهِلِلرِّج مِنْ را«؛) اللَّه و آنچه
. برترى داده، آرزو نكنيد] ديگر[ خدا به سبب آن، برخى از شما را بر برخى

و براى زنان اند، بهره براى مردان از آنچه كسب كرده از آنچه] نيز[اى است
از اند، بهره كسب كرده و خدا را و احيهن(اى است؛ فضلش درخواست)ى بخشش

.)32/نساء(،»كنيد، كه خدا به هر چيزى داناست
و ها، جنسيت انسان خداوند در اين قبيل آيات، به وجود تفاوت بين ها

مي سرزمين و تعامل و همين امر را موجب برقراري ارتباط و ها اشاره كرده داند
ب ميه از مردم اخ ويژه مسلمانان ها براي پيشرفت هرچه تالفخواهد كه از اين

و ذوق خود عمل كرده بيش تر خود بهره گيرند، گو اينكه هر انساني به طريقه، شيوه
يعملُ(. تر استو شاكله هر انساني براي نوع خاصي از عمل در رفتار مناسب كُلٌّ قُلْ

و خوى(همه طبق: بگو«؛) ...عَلى شَاكِلَتِهِ و خُلق مى) روش ،»...دكنن خويش عمل
(84/اسراء( .)91ـ85/االقتصادي للقرآن الكريم االعجازالمصري، رفيق، يونس)

و نچيدن همه تخم اصل توزيع ريسك. 11  ها در سبد واحد مرغ ها
 به توصيه حضرت يعقوب به فرزندان)ع(خداوند در داستان حضرت يوسف

بابٍ وقَالَ(. كند كه همگي از يك در وارد نشوند خود اشاره مي مِنْ تَدخُلُوا بِني لَا يا

متَفَرِّقَةٍ َأبوابٍ مِنْ وادخُلُوا من«:و گفت«؛) ...واحِدٍ از يك در وارد نشويد! اى پسران
و هيچ چيزى را كه از طرف خدا  ) حتمى شده(و از درهاى مختلف وارد شويد؛

االعجاز ي، رفيق، يونس المصر(،)67ـ68/يوسف(،» ...كنم است از شما دفع نمى
.)93ـ92/االقتصادي للقرآن الكريم

و درآمد. 12  اصل توزيع مجدد سرمايه
و آن را از و ذاتي دانسته و فقير را طبيعي خداوند از سويي تفاوت بين غني

مي سنت ِفي الرِّزقِ(:داند هاي الهي عَلى بعضٍ ضَكُمعفَضَّلَ ب اللَّهاز«؛)و و خدا برخى
بعضَهم()71/نحل(،»برترى داد] ديگر[ در روزى، بر برخى شما را فَضَّلْنَا فكَي انظُرْ

)21/اسراء(،»برترى داديم] ديگر[بنگر چگونه برخى آنان را بر برخى«؛)عَلى بعضٍ



و و سركشي دانسته و فقير را در طغيان اما از سوي ديگر تفاوت فاحش بين غني
ح انسان ميها را از آن بر هرگز«؛)أَنْ رآه استَغْنَى،كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطَْغى(. دارد ذر

،»كه خود را توانگر ديد به خاطر اين كند؛ چنين نيست؛ قطعاً انسان طغيان مى
ِفي الْأَرضِ()7و6/علق( لَبغَوا خدا) برفرض(و اگر«؛)ولَو بسطَ اللَّه الرِّزقَ لِعِبادِهِ

مى روزى مى را بر بندگانش گسترده / شوري(،»كردند ساخت، حتماً، در زمين ستم
لذا به توزيع مجدد ثروت به عنوان يكي از ابزارهاي مانع از چرخش سرمايه بين) 27

و اغنياء مي پردازد تا از اين طريق ثروت در همه سطوح اقتصادي به چرخش درآمده
و هاي اقتصادي نقش خود را در اقت همه گروه و سركشي و از ظلم صاد ايفا نمايند

بي ثروتطغيان ناشي از  يونس( از سوي ثروتمندان جلوگيري نمايدحد هاي
.)102ـ94/االعجاز االقتصادي للقرآن الكريمالمصري، رفيق،

و كردار انسان. 13 ها ارتباط دنياي مادي با رفتار
ِفي الْ(سيد قطب معتقد است كه آيه ادرَ الْفَسدِي النَّاسِظَهأَي تبا كَسرِ بِمحالْبو برِّ

يرْجِعونَ ملَّهمِلُوا لَعالَّذِي ع ضعب مذِيقَهبه خاطر دستاورد مردم، تباهى در خشكى«؛)لِي
اند را به آنان بچشاند؛ باشد بعضى از آنچه انجام داده) سزاى(و دريا آشكارشد؛ تا 

مي)41/روم(،»كه آنان بازگردند با نشان و شرايط آن دهد كه احوال زندگي
و عمل به فساد در زمين منجر اعمال انسان و فساد در عقيده ها ارتباط دارد

(شود مي و فساد در زندگي انسان). 21/2773في ظالل القرآن،. ها به فساد اداري
آ اخالقي منجر شده كه آن نيز در پي خود، انواع آلودگي و مشكالت را در وب ها

و فضا ايجاد مي و غذا االعجاز االقتصادي يونس المصري، رفيق،:ك.ر( كنند هوا
.)108ـ104/للقرآن الكريم

 لزوم تخلّق به اسماء الهي از جمله صفت حاسب. 14
گذرد خداوند در قرآن به حسابگري خود نسبت به همه آنچه در عالم مي

 ...()62/انعام(،) أَسَرع الْحاِسبِينَوهو...( سرعت در محاسبه:از جملهاشاره دارد 

سرِيع الْحِسابِ اللَّهقِّ(صدق در محاسبه) 202/بقره(،)وبِالْح كُملَيع كِتَابنَا ينطِقُ ،)هذَا
فَحاسبنَاها حِسابا ...(انعطاف در حسابگري متناسب با مخاطب)29/جاثيه(

.)8/انشقاق(،)يحاسب حِسابا يسِيرًافَسوف()8/طالق(،)...شَدِيدا



پسندد كه بندگانش اينگونه با ديگران محاسبه بديهي است كه خداوند نيز مي
و به صفت االعجاز يونس المصري، رفيق،( هاي الهي متخلق شوند كرده

.)112-109/االقتصادي للقرآن الكريم
 نقدو بررسي

هاي است نويسنده كتاب از پيامگونه كه از تفصيل نسبي مطالب پيد همان
و حكمت هاي نهفته در آيات اقتصادي قرآن تعبير به اعجاز اقتصادي قرآن

اقتصادي نموده است گرچه به تعريف خود نسبت به اعجاز اقتصادي التزام كامل 
آن هاي اقتصادي به گونه مند پيامه نظاميعالوه به اراهب. ندارد اي كه بشر از آوردن

و تالشي در پيدا كردن نظام موجود بين پيامناتوان باش ود نيز پايبند نبوده است ها
. هاي اقتصادي ننموده است حكمت

نكته ديگر اينكه در هيچ موردي صحبت از ركن تحدي كه از اركان معجزه
مي. نيامده استرود، در اين كتاب به ميان به شمار مي از به نظر رسد اگر مواردي

ا و حكمت عجاز دانسته شود بسياري از پياماين دست بخواهد مي ها از ها تواند
.شودمحسوب مصاديق اعجاز 

اثر دكتـر» دراسة تاصيلية تطبيقية« الكريماالعجاز االقتصادي في القرآن)2

و قانون دانشگاه االزهر مصر،  اسامه السيد عبدالسميع، استاد دانشكده شريعت

ـ اسكندريه2009دارالفكر الجامعي، 
و يك نتيجه گيري در  صفحه 430اين كتاب در يك مقدمه، دو بخش

و. وزيري به زبان عربي به چاپ رسيده است مقدمه كتاب به مفهوم اعجاز قرآني
در. پردازد انواع آن مي و روش13در بخش اول كتاب  فصل ابعاد مبنا شناختي

بخ،شناختي اعجاز اقتصادي قرآن و در به محل بحث قرار گرفته است ش دوم
 تجربه از اعجاز اقتصادي در قرآن كريم يعني بحران مالي زماندوبررسي

و نقش اقتصادي حضرت شعيب اهتمام شده است در بخش. حضرت يوسف
و اقتصاد اسالمي  پاياني نيز به نگاه دانشمندان غربي نسبت به قرآن، پيامبر اكرم

. استكردهاشارت 
ا قتصادي قرآن كريم مي پردازد حاوي بخش اول كتاب كه به ابعاد اعجاز

: ذيل استهاي فصل



و تأثير آن بر تعادل افراد جامعه؛.1 و ساير ابزارهاي انفاق  زكات
و تأثير آن بر تعادل روابط افراد جامعه؛.2  ابزارهاي انفاق داوطلبانه
و داللت آن بر اعجاز اقتصادي قرآن كريم؛.3  تحريم معامالت ربوي
و پس انداز؛اعتدال در مصر.4 ف
 امنيت غذايي در اسالم؛.5
و فروشنده؛.6  تعادل بين روابط خريدار
و پاكي.7 و پرهيز از ناپاكي تمايل به طيبات و اجتناب و خبائث؛ ها  ها
 دست نيازيدن بر اموال ديگران با مراتب مختلف سرقت؛.8
و عهد؛.9  وفاي به عقد

گ. 10 و و شهادت گرفتن در دادن و مستند كردن اموال؛اصل نوشتن  رفتن
 تفاوت در رزق؛. 11
و اثر آن در توسعه اقتصادي؛. 12  گرايش به مال
.دعاهاي اقتصادي. 13

و انواع اعجاز قرآن از قبيل اعجاز نويسنده در مقدمه كتاب با تعريف اعجاز
و رقمي، اعجاز تشريعي، اعجاز علمي،  و بياني، اعجاز عددي لفظي، اعجاز بالغي

ط و اعجاز تاريخي، يكي اعجاز بي، اعجاز كشاورزي، اعجاز هندسي، اعجاز غيبي
وي در تعريف. نمايد از انواع اعجاز قرآن را اعجاز اقتصادي قرآن معرفي مي

:گويد اعجاز اقتصادي قرآن مي

و جامعه را به شكل متوازنيارا« كه هم زمان مصالح فرد ه روش جامع اقتصادي
و آخرت تأمين نماي و در همه زماندر دنيا كه بشر در طول تاريخ هاد به نحوي

اعجاز االقتصادي، السيد عبدالسميعاسامه،:ك.ر(».از آوردن شبيه آن عاجز باشد
.)مقدمه/في القرآن الكريم

مؤلف، در فصل اول كه به بحث زكات اختصاص يافته است موارد زير را به
مي عنوان اعجاز اقتصادي قرآن :شمارد بر

درـ فيت تعريف زكات به عنوان خارج كردن بخشي از مالكي.1 كه انسان
و نيازمندان در شرايط مخصوص؛ـآن جانشين خدا است  براي فقرا



و نابودي بهره.2 و توازن بين افراد جامعه گيري از زكات براي تحقق عدالت
و زمينه و مقررات؛ فقر  سازي براي تحقق اين اهداف در خالل ضوابط

و اعجاز نهفته در استخالف انسان در اموال؛ حكمت.3  ها
و نصاب آن؛.4  اعجاز اقتصادي نهفته در مطلق گذاشتن موارد زكات
اعجاز در مشخص شدن حدود زكات با حصول اطمينان از برقراري.5

 عدالت بين افراد جامعه؛
و نگه اعجاز در تأثير زكات بر سرمايه.6 و اجتناب از حبس ل؛داري اموا گذاري
و نهي از اسراف؛ حكمت.7  هاي نهفته در توصيه به اعطاي زكات
و اعجاز نهفته در تعبير زكات به صدقه؛ حكمت.8  ها
و ساير پرداخت حكمت.9 و اعجاز نهفته در تعبير زكات  هاي داوطلبانه به قرض؛ ها

و ربا حكمت. 10 و اعجاز نهفته در رابطه بين زكات .ها
مي اعجازهاي مرتبط با ساير انفاقنويسنده در فصل دوم به . پردازد ها

ا :ز مهمترين اعجازهاي شمرده شده در اين فصل عبارتند
 هاي داوطلبانه در تحقق عدالت؛ اعجاز در بهره گيري از ساير انواع انفاق.1
و پرداخت داوطلبانه در آيه واحد.2 .اعجاز در جمع بين زكات

و وجود اعجاز مرتبط با آن اختصاص يافته است فصل سوم نيز به تحريم ربا
:شود كه موارد زير را شامل مي

 اعجاز نهفته در تحريم ربا در قرآن؛.1
 اعجاز در تدريجي بودن تحريم ربا در قرآن؛.2
 اعجاز قرآن در تحريم ربا با حليت بيع در آيه واحد؛.3
و نمو صدقه در كنار نابودي ربا؛.4  اعجاز اقتصادي قرآن در رشد
.اعجاز اقتصادي در مفهوم اصل سرمايه فارغ از زيادت براي فرار از ربا.5

و سرمايه گذاري اشاره شده در فصل چهارم به ابعاد اعجاز اعتدال در مصرف
ب. است ااهم محورهاي اعجاز اين فصل :ين قرار استه

 اعجاز موجود در مستندات اعتدال در مصرف در قرآن؛.1
و مصرفاعجاز موجود در موض.2  گرايي؛ وع اسراف



فصل پنجم به موضوع امنيت غذايي به عنوان يكي از ابعاد اعجاز اقتصادي
و جايگاه اقتصاد. پردازد مي  ارتباط، امنيت غذايي،در اين فصل به اهميت

و آخرت اعجاز و معنويت در قرآن پرداخته شده است كه امنيت،آميز دنيا  اقتصاد
مياقتصادي را مقدمه امنيت پز و فيزيكي معرفي .كند شكي، غذايي

و اعجاز موجود در آن اشاره و فروشنده فصل ششم به توازن بين خريدار
مي. دارد : كند نويسنده، اعجاز موجود در اين محور را در عناوين ذيل جستجو

و در نگاهي عام و خريدار تر اعتدال انسان عدم اكل مال به باطل بين فروشنده
و آخرتميان تمتعات دنيو وي طلبي، عدم استعمار مشتري توسط خريدار

.فروشي فروشنده به خريدار كم
و دوري از ناپاكي فصل هفتم به اعجاز مرتبط با گرايش به پاكي ها اشاره ها

ب مي اكند، وجود اعجاز مورد اشاره در اين فصل مطلق گذاشتن: ين قرارنده
و زمان بهره به تعداد، يري آن، محدود نشدنگ طيبات بدون محدود كردن در نوع

و ابزارهاي  و ناپاكي به وسايل خاص، مقيد كردن خبائث، پيدا كردن حكم پاكي
.منتهي به آن دو

و عدم تعدي به اموال فصل هشتم به بيان اعجاز موجود در ظلم نكردن
مي سايرين در شكل  ابعاد اعجاز موجود در اين محور عبارتند. پردازد هاي مختلف

آنتح: از و احترام به و فردي ريم انواع سرقت، معتبر دانستن مالكيت خصوصي
آنو لحاظ مجازات براي تعدي .ها كنندگان به

عقد به عنوان يكي از وجوه اعجازو وعده عنوان فصل نهم وفاي به عهد،
اززمحورهاي اعجا. كريم است اقتصادي قرآن : اقتصادي در اين خصوص عبارتند

و عقاب؛عبادت دانستن.1 و ارتباط آن با ثواب و وعده و عقد  وفاي به عهد
و وعده.2 و در برگرفتن همه انواع آن؛و مطلق بودن عقد  عهد در قرآن
و تعهدات؛ تعلق وفاي به عهد به همه انواع عقود با همه قيمت.3  ها
و كتبي با توجه به اطالق آيه؛.4  در برگرفتن عقد شفاهي
و.5  عهد حتي براي غيرمسلمانان؛لزوم وفاي به عقد
و اهميت صداقت در ابعاد اقتصادي.6 اعجاز در اطالق لفظ صدق بر وعده

و اخروي زندگي؛



و اهميت مقيد بودن اشاره به اين.7 كه امر غير مشروع واجب الوفاء نيست
.عقدها به امور شرعي

و ستد و شهادت گرفتن در داد فصل دهم كتاب به موضوع ضرورت كتابت
و ابعاد اعجاز اقتصادي آن تعلق داردا ابعاد اعجازي مورد اشاره در اين. موال

:فصل عبارتند از
و آرامش؛.1 و حفظ ثبات  امر به كتابت جهت برطرف شدن شك
و ستد كه در رفع مشكالت مؤثر است؛.2  داللت آيه به نگاشتن تفصيل داد
و تحويل دادن.3  رهن؛اعجاز موجود در تسهيل كتابت در سفر
 اشاره به اختياري بودن كتابت در موارد اعتماد متقابل؛.4
و ابعاد اعجازي آن؛.5  ضرورت شاهد گرفتن در هنگام استرداد مال يتيم
.اعجاز موجود در شهادت گرفتن بر وصيت در وقت احتضار محتضر.6

مي فصل يازدهم به تفاوت انسان و وجود اعجاز آن .پردازد ها در روزي
و نويسنده  در اين موضوع در چهار محور تفاوت رزق بين بندگان، مضمون

و عدم علم انسان به مطمئن بودن رزق، جهل انسان به مقدار دقيق مال در آينده
و مكان مردن خود و مواردي را از اعجاز اقتصاديي بحث را ارا،زمان ه نموده

:را اين گونه ذكر مي كندقرآن
و تواصل؛.1  تفاوت مايه تكامل
و حرفه تفاوت در رزق موجب تفاوت در انواع شغل.2  ها؛ ها
و تعدي گردد؛.3  تفاوت نبايد موجب ظلم
 تضمين رزق همه؛.4
و طلب؛.5 و كار براي رزق بعد از عبادت  ضرورت تالش
و معين بودن رزق بين خاليق؛.6  تقسيم
بي.7 و پرهيز از و تالش  كاري؛تأثير نااطميناني نسبت به آينده در كار
و مصرف.8  گرايي؛ جلوگيري از اسراف

و اثر آن بر توسعه اقتصادي مي در اين فصلِ كوتاه،. پردازد فصل دوازدهم به مال
و توسعه توجه شده است و تأثير آن بر رشد و ثروت در اقتصاد .به اهميت مال



فصل سيزدهم به معجزه بودن برخي دعاهاي اقتصادي اشاره دارد كه برخي
ازاز اي :ن موارد عبارتند

و.1 و اهل خود و روزي توسط حضرت ابراهيم براي فرزندان طلب رزق
و  و بدون زراعت نيز اهل مكه در حالي كه در آن زمان، آن سرزمين خشك

 گويي به همراه دارد؛ ثروت بود كه نوعي پيش
درخواست حضرت يوسف از پادشاه مصر مبني بر گماشتن وي بر امور.2

 مالي مصر؛
و دعاي حضرت سليمان از پروردگار براي اعطاي ملك.3 درخواست

بي بي و وي سابقه .نظير به
:وجود اعجاز در اين دعاها عبارتنداز

و كافر؛ عمومي بودن رزق براي همه انسان.1  ها اعم از مؤمن
 ها از منظر الهي؛ مطلوب بودن معيشت نيكو براي همه انسان.2
به.3 و اقتصادي؛امكان رسيدن مؤمن  مناصب باالي اجتماعي
 هاي استغناء؛ امكان طغيان كافر در جايگاه.4
 زندگي مادي؛ در منحصر نشدن زندگي.5
و معنوي؛يقوتضرورت.6 ت يافتن مسلمانان در همه امور مادي

و در بخش دوم به ابعاد تطبيقي اعجاز اقتصادي در قرآن كريم پرداخته است
تري دي زمان حضرت شعيب كه در قرآن به تفصيل بيشدو فصل به اعجاز اقتصا

مي نسبت به ساير جريان .كند هاي اقتصادي آورده شده است اشاره
در فصل اول اين بخش پس از ذكر مقدماتي پيرامون زندگي حضرت يوسف

و رؤيايش به ابعاد اعجاز اقتصادي اين داستان اشاره مي ابعاد. نمايدو داستان وي
شاقتصادي  ازدهذكر : عبارتند

و تالش؛.1 و استمرار در كار  جديت در عمل
و فراواني؛ انداز كردن غذا در سالپس.2  هاي رونق
پس.3 پس اشاره به نوع غذاي و كيفيت  انداز كردن آن؛ انداز شده
كم.4 و راهنمايي اهل مصر به و ضرورت هدايت كردن مصرف به مقدار نياز

و پس انداز باقي مان  ده محصوالت؛نگهداري



پس.5 و نگهداري غذاي و رونق اقتصادي؛ انداز شده در سال مراقبت  هاي فراواني
هاي انداز شده در سالپس مندي در مصرف غذاي زمان رعايت.6

و خشك  سالي؛ سختي
در.7 هدايت اهل مصر به ذخيره كردن بخشي از حبوبات به عنوان بذر
 سالي؛ي بعد از خشكها هاي خشكي جهت كشت زرع در سال سال

و حكومتي.8 و مسؤوليت براي متقاضيان مناصب اجتماعي .بيان بعد تكليف
نويسنده در فصل دوم اين بخش، ابعاد اقتصادي داستان حضرت شعيب را

را وي در اين فصل نيز ابتدا شمه. كند عنوان مي اي از زندگي حضرت شعيب
مييارا وه و جايگاه اقتصاد در رسالت مأموريت حضرت شعيب را تبيين نمايد
و سپس به وجود اعجاز مندرج در اين داستان اين مي مي كند :كند گونه اشاره

و ظلم به حقوق مردم؛.1  نهي از فساد اقتصادي مثل كم فروشي
 آميخته كردن اقتصاد با عبادت خداوند؛.2
كم.3 كم مطلق آوردن و در بر گرفتن انواع  فروشي؛ فروشي
خ.4 و فروشايجاد و كاستي در خريد كم لل  فروشي؛ ها با
كم.5 و احتكار؛ فروشي بر بحران تأثير  هاي اقتصادي ناشي از اكل مال به باطل
و تقلب.6 و سقوط اقتصاد ملي هر دولتي كه اموال را به باطل شكست

 استفاده كند؛
شدن اعتماد اجتماعي بين مردم در صورت رعايت نكردن موازينكم.7

و ستدشرعي   ها؛ در داد
كم.8  فروشي در ابعاد كيفي اقتصاد ملي؛ تأثير
كم.9 و معامالت غير تعبير از به فروشي  فساد اقتصادي؛شرعي

 موضوع گردآورده شده21 كتاب كه در 151مؤلف در بخش پاياني كتاب، به
از است را به عنوان منابع تأليفش ذكر مي ب كتا10كند كه در اين ميان نويسنده

آن اقتصادي ياد مي و كتاب ها هم كتاب كند كه عمده از قبيل هايي هاي اقتصاد اسالمي
و كتب لغت، تفسير، علوم و اعجاز هاي وي از كتاب. باشدمي... قرآن، حديث، فقه

. كتاب بيشتر بهره نبرده است3يا2متعارف در علم اقتصاد جز 



:نقدو بررسي

و حكمتهاي اقتصادي نويسنده از پيام هاي نهفته در آيات اقتصادي قرآن
و بر ارا به مند پيامه نظاميقرآن تعبير به اعجاز اقتصادي نموده هاي اقتصادي

.اي كه بشر از آوردن آن ناتوان باشد نيز پايبند نبوده است گونه
و حكمت وي تالشي در پيدا كردن نظام موجود بين پيام هاي اقتصادي ها

به بر اينننموده است، مضاف  كه هيچ صحبتي از ركن تحدي كه از اركان معجزه
اين اثر اگرچه حاوي نكات مفيدي. آيد رود، در كتاب به ميان نمي شمار مي

ميپيرامون آيات  ) اعجاز اقتصادي در قرآن(باشد، اما با عنوان كتاب اقتصادي قرآن
م كه ارتباط بخش عمده تناسب چنداني ندارد، مضاف بر اين حتواي كتاب با اي از

و براي آشنايان به ادبيات علمي متعارف در رشته  ادبيات اقتصادي روشن نبوده
.آورد اي به همراه نميو عالمانههاي روشن اقتصاد، اين كتاب سخنان يا توصيه

ال)3 آلمالمنظومة في« يات الربا في القرآن الكريم عرفية نموذج لالعجاز القرآني

ر رفعت السيد العوضي، المعهـد العـالمي للفكـر االسـالمي، دكت» المجال االقتصادي 

 1997قاهرة
و دكتراي خود را نويسنده، متولد كشور مصر است كه تحصيالت دوره ارشد
و سپس به عنوان استاد اقتصاد  در رشته اقتصاد دانشگاه االزهر به پايان برده

ني؛القري عربستانام؛ االزهرهاي اسالمي در دانشگاه و ز دانشگاه اسالمي قطر
مي اسالم با. شود آباد پاكستان مشغول تدريس وي در چندين طرح تحقيقاتي

و در بسياري از كنفرانس و المعهد العالمي للفكر االسالمي همكاري داشته ها
از اين نويسنده چند اثر. هاي علمي اقتصاد اسالمي شركت داشته است همايش

و به طور مش و مقاله در موضوعات علمي در اقتصاد اسالمي خص چندين كتاب
ترين نويسنده شايد بتوان ايشان را پر تأليف. اقتصاد قرآني انتشار يافته است

.معاصر در زمينه اقتصاد قرآني دانست
و هجدهمين كتاب از سلسله 152اين كتاب در  صفحه تنظيم شده

اال معهدالمطالعات اقتصاد اسالمي است كه از سوي سالمي منتشر العالمي للفكر
. شده است



 متضمن انحراف در تربيتربا را فرضيه اصلي كتاب آن است كه قرآن
و اقتصادي ميدانسته صحيح عقيدتي، اجتماعي درو تالش كند اين فرضيه را

.تمامي موارد استعمال ربا در قرآن اثبات نمايد
و يك فصل به عنوان  نويسنده، كتاب را در يك مقدمه، سه فصل اصلي

مييخاتمه ارا در.كنده آلسهتمركز نويسنده بر آيات ربا و سوره روم، عمران
و آيه موجود در سوره نساء را در ضمن مباحث ديگر مطرح مي .نمايد بقره بوده

و از جمله وجوه اعجاز، به وي  در مقدمه به وجود اعجاز قرآن پرداخته
و نظام معرفتي مفاهيم اشا ميبرخورداري قرآن از شبكه و ره و به شيوه كند

در فصل اول كتاب كه به آيات ربا در سوره روم. پردازد ضرورت بحث مي
ميسهاختصاص يافته است، آيات ربا را در  .نمايد چارچوب معرفتي ترسيم

 متضمن تربيت اقتصادي عقيدتي ايجابي، اليه دوم تربيت اقتصادي،اليه اول
و اليه سوم تربيت اعتقادي ميعقيدتي سلبي به. باشد محض وي در اليه اول،

و ضرورت  و در اليه تعاونرزاقيت خداوند  اجتماعي از طريق انفاق اشاره كرده
و عقوبت و دوم به هشدار نسبت به فساد در زمين هاي آن از سوي خداوند متعال

و رزاقيت خداوند توجه مي به. دهد نيز گوناگوني روزي در اليه سوم كه صرفاً
و جهتتربيت اعتق را ادي اهتمام دارد، به پا داشتن دين حنيف گيري به سمت آن

.گيرد از آيات قرآن بهره مي
نويسنده در فصل دوم كتاب كه به آيات ربا در سوره آل عمران معطوف
و سپس به سياق  است همانند دو فصل ديگر، ابتدا به سياق داخلي آيات ربا

و بعد از آيات ربا در چند اليه اي از آيات مرتبط خارجي آن يعني مجموعه قبل
 سياسيـوي فضاي كلي آيات ربا را در اين سوره در فضاي عقيدتي. پردازد مي

و فضاي كلي جنگ را حاكم بر اينو يعني فضاي اعتقادي نظامي ترسيم نموده
 تحت عناوين طاعت، فالح،،در اليه نخست دستاوردهاي اصلي ربا. داند آيات مي

و تقوي، رحمت ال هي، رسيدن به مصالح اجتماعي، عبرت گرفتن تاريخي، احسان
و موعظه شمرده مي و در اليه بعدي ريشه هدايت و عوامل تأثيرگذار شود ها

آل. گرددميذكر اعتقادي بر ربا  در وي عناصر اصلي نظام معرفتي سوره عمران را



و رستگاري، رحمت و موضوع الزامات كالن تشريع ربا، رسيدن به فالح
و تضامن اجتماعي معرفي مي .نمايد همكاري

وي در اين سوره. فصل سوم كتاب به آيات ربا در سوره بقره مربوط است
و منسجم مي و نزديك را متضمن. داند ربا را با سه اليه معرفتي مرتبط اليه اول

و اليه قانون و مفاهيم عمومي اقتصاد گذاري اقتصادي، اليه دوم را متضمن تربيت
ميسو مي. كندم را متضمن تربيت كالن اعتقادي تلقي تا نويسنده تالش كند

يك ارتباط هر كدام از اين اليه و با آيات ربا روشن نمايد ها را با .ديگر
و نوآوري در بخش پاياني كتاب به ابعاد جديد هاي نظام معرفتي آيات ربا

و نظامي آيات رب و ابعاد اعتقادي، اقتصادي و قرآن پرداخته ا را تشريح كرده
و بررسي قرار مي و تنظيم اين عناصر را مورد بحث .دهد ترتيب چينش

 نقدو بررسي

به كه آيات اقتصادي قرآن را نمي اين كتاب نمونه خوبي است از اين توان
و دور آن و فارغ از سياق آيات نزديك و غرض تنهايي و نيز فارغ از مضمون ها

ك ه اين شيوه، ما را از بسياري از مفاهيم اقتصادي كلي سوره تصوير نمود، چرا
.سازد قرآن دور مي

مند آيات قرآني پيرامون از نكات برجسته كتاب نشان دادن نحوه ارتباط نظام
مي. موضوع رباست و داراي اليه نويسنده تالش ها نمايد تا آيات قرآن را منسجم

ق داخلي آيات ربا را با آيات نويسنده ابعاد ارتباط سيا.و بطون معنايي معرفي كند
و بعد آن و زكات(قبل و در اليه بعدي تربيت) آيات انفاق هاي تبيين كرده

ميـاعتقادي  نويسنده در اليه سوم. نمايد اقتصادي پيرامون آيات ربا را مطرح
و اعتقادي آيات ربا را توصيف مي مي. كند بستر سازي فرهنگي رسد فارغ به نظر

 شده در اين كتاب، الگوي تحليل استفاده شده در كتاب از محتواي مطرح
و با همين مدل تحليل تواند مورد بهره مي هاي خوبي از انسجام برداري قرار گرفته

و به طور خاص انسجام آيات اقتصادي با آيات ديگر قرآن نشان داد .آيات قرآن
ات ربا الزم به ذكر است كه نويسنده كتاب به شكلي ابتكاري فضاي كلي آي

و مطابق با آن تحليل عميق را در سوره تري از ربا انجام هاي مختلف ترسيم نموده



و چالش. دهد مي و اعتقادي هاي وي فضاي سوره روم را فضاي شبهات فكري
آل. داند معرفتي نسبت به ربا مي با خداوند در سوره عمران در فضاي آميخته

و با انگيزه دفاع از  و بحران ميحالت جنگ را جامعه به موضوع ربا و آن پردازد
.آورد خطري براي جامعه اسالمي به شمار مي

و امنيت اجتماعي وي معتقد است كه فضاي سورة بقره فضاي ثبات اعتقادي
و جزئيات احكام براي  است كه در آن نوبت به تشريع تفصيلي رسيده

مي دهي فعاليت سازمان .شود هاي اجتماعي تبيين
مياين كتاب پردازي پيرامون اقتصاد قرآني توان حاوي نظريه را به يك معنا

و براي عالقه مندان مطالعات قرآني كامالً قابل استفاده مي .نمايد دانسته
نگارنده عالوه بر اين كتاب، از اين الگو در موضوعات ديگر قرآني هم چون

و الگوي خود را مؤثر نشان داده است .ارث نيز بهره برده

 گيريو نتيجهبندي جمع

از ميان تعاريف موجود درباره اعجاز اقتصادي قرآن، بهترين تعريف عبارت
هايي از معارف اقتصادي قرآني كه بشر براي هميشه نتواند ها يا نظام آموزه«است از 

و بلكه قابليت تحدي نيز داشته باشد بدون بهره .»گيري از اين به آن دست يابد
بر ساحتتوان با اين تعريف مي هاي متنوعي از اعجاز اقتصادي قرآن را

و تحقيق انديشمندان قرار گيرد؛ اعجاز درون قرآني شمرد كه مي تواند محل تأمل
و اخباري اقتصاديو اعجاز برون قرآني اقتصادي، اعجاز در گزاره هاي انشايي

و اعجاز قرآ قرآن، اعجاز اقتصادي آموزه و اعجاز نظام اقتصادي قرآن ن به ها
اعتبار قلمروهاي متعدد اقتصاد از قبيل فلسفه اقتصاد قرآني، مكتب اقتصاد قرآني،

.حقوق اقتصادي قرآني، نظام اقتصاد قرآني، علم اقتصاد قرآني
ترين محورهاي قابل بنابراين التزام به تعريف صحيح اعجاز اقتصادي از مهم

و آموزه و معرفت عن توجه است تا هر موضوع وان اعجاز اقتصادي اي، تحت
و جايگاه بحث اعجاز محفوظ بماند و اهميت از سوي ديگر تعيين. شمرده نشده

و كشف اعجاز اقتصادي به روشن شدن مدعاي هر  و عرصه مطالعه دقيق حوزه
و بلكه بدون آن  و تكميل آن كمك كرده و نقد و نيز كيفيت ارزيابي تحقيق

.توان به نتيجه محصلي دست يافت نمي



و نوپاي مطالعات اعجاز اقتصادي قرآن از جمله سرفصلبحث هاي نوبنياد
و انتساب هر يافته  و مسامحي در آن اقتصاد قرآني است كه ورود بدون احتياط

و شگفت قرآني بدان، مي و خسارت بديع هاي فراواني را به همراه تواند لطمات
و مستدل  و منطقي و از سوي ديگر پرداخت درست به اين عرصه داشته باشد

و رونق محسوسي را به مطالعات علمي، خدمت شاياني به مطالعات قرآني
و اقتصاد در پي خواهد داشت رشته ميان . اي قرآن

و و آن تهديد، در گرو تحقيقات عالمانه تعيين مرز دقيق بين اين فرصت
و آشنايي صاحب روش در نظرانه به حوزه مند و اقتصاد است كه هاي قرآني
و آزادفضا همي آميخته با نقد دلسوزانه و هم انديشي منضبط و دلي فكري

.انديشمندان اين مدار شكل يافته باشد
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