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چكیده
«اندیشۀ اعجاز» ،پیش از قرن چهارم هجری و رسیدن به اوج ،مراحلی چند را به خویش دیده است .در مرحلۀ نخستت،
یعنی قرون اول و دوم هجری ،شاهدیم که ادیبان و سخنوران در برابر هماوردی قرآن اظهار عجز کتردهانتد و عاممتان و
مفسّران بدون اهتمام و توجه ویژه از کنارِ مسائل در پیوند با اعجاز گذشتهاند و در آن به چند و چتون نررداختتهانتد .در
مرحلۀ پسین ،کشاکشهای کالمی بین ادیان و درون دینی و نهضت ترجمه ،چامشهایی را فرا روی قرآن به عنوان ستند
نبوّت و اسالم نهاد و مباحث اعجاز را جدّی ساخت .تالشهای عاممانی چون نظّام ،علی بن ربّن طبتری ،جتاح ،،ابتن
قتیبه و واسطی در زمینۀ اعجاز ،جلوههایی از دغدغههای موجود در این دوران است.

واژگان كلیدی
اعجاز قرآن ،کشاکشهای کالمی میان ادیان ،کشاکشهای کالمی میان مذاهب اسالمی ،نهضت ترجمه.

* نویسنده مسئول

Email: mahdavirad@ut.ac.ir
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مقدمه
قرآن به عنوان نخستین و مهمترین منبع معارف دین ،از آغازین روزهای نزول ،مورد توجّته
و اهتمام مسلمانان بوده است .ایشتان کتتاا ایهتی را از جهتتهتای گونتهگتون بررستی
میکردند .گاه قرآن را به مثابۀ منبع تشریع و قانونگتذاری متینگریستتند و گتاه قترآن را از
جهت ارتباط با رویدادهای دوران پیامبر مورد بحث قرار متیدادنتد و گتاه آن را بته محتا
آنکه کالمی مقرؤ است ،در نظر میگرفتند .این تالشها اندک اندک علتوم و معتارفی را بتا
محوریّت قرآن پدید آورد .روشن است که شکلگیری این دانشها یکباره و ناگهانی نبتوده؛
بلکه چون دیگر پدیده های این جهانی ،تدریجی و در گرو فراهم آمتدن بستترها و عوامتل
متناسب است" .اعجاز"  ،که نگاه به قرآن به عنوان سند و دمیل نبوّت رسول خداستت ،نیتز
در شمار این علوم و مباحث است و گویا در سالهای پایانی قرن ستوم ،جتای ختود را در
ادبیات قرآنی باز می کند و پس از این ،در آثار اندیشمندانی چون رمّانی ،خطّتابی ،بتاقالنی،
قاضی عبد امجبار معتزمی ،جرجانی به کمال و پختگی میرسد .این مقامته ستر آن دارد کته
چگونگی اندیشۀ اعجاز را پیش از این دوره بررسی کند و از زمینتههتا و عوامتل پیتدایی و
نضج این بحث در قامبی انداموار و منسجم سخن گوید.
نگاهی به نصوص و مستندات تاریخی نشتان متیدهتد در قترن اوّل و دوم هجتری ،از
اعجاز قرآن به گونۀ مشخّص سخن نرفته است و چگونگی و چرایی نرترداختن بته آن نیتز
روشن نیست .تنها ادیبان و فصحا و فرهیختگان ،معجزه بودن قرآن را با تمامی وجود حسّ
میکردند و آن را امری مستلّم متی پنداشتتند و در برابتر آن ،ستر خضتوت و تستلیم فترود
میآوردند .شاید بتوان این دوران را دوران «عجز آگاهی و اعجاز باوری» نامید.
پس از این ،در قرن سوم ،با گستترش قلمترو استالم ،رونتض نهضتت ترجمته و ورود
اندیشههای بیگانه و مجادیت کالمتی ،دانشتیان مستلمان را بتر آن متیدارد کته از مرحلتۀ
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اعتراف به اعجاز قرآن و احستا

آن پتای را فراتتر نهنتد و دربتارۀ چنتد و چتون اعجتاز

قرآن ،به عنتوان دمیتل و مستتند نبتوّت پیتامبر و حقانیّتت استالم کنتد و کتاوی عمیتضتتر
داشته باشند .در پژوهش پیش رو ،این مرحله با عنوان «شتکلگیتری اندیشتۀ اعجتاز» یتاد
میشود .بر این اسا

سیر تطوّر اعجاز را تا قرن سوم هجری در این دو مرحله پتیش دیتد

خواهیم نهاد.
سیر تطوّر اندیشۀ اعجاز تا قرن سوم
مرحلۀ نخست :عجز آگاهی و اعجاز باوری

عجز آگاهی را به صورت بارز و آشکار در نصوص مربوط به دوران نزول قترآن متیتتوان
دید .ادیبان و سخنوران دوران نزول چون ومید بتن مییتره (بلختی ،5229 ،ج292-295 :2؛
طبری ،5252 ،ج99 :29؛ حاکم نیشابوری ،5221 ،ج999 :9؛ ثعلبی نیشابوری ،5222 ،ج:59
19-12؛ ابو امفتوح رازی ،5299 ،ج )29-21 : 29؛ طفیتل بتن عمترو دوستی (ابتن هشتام
حمیری ،5999 ،ج)211-216 :5؛ انیس بن جنتاده (قاضتی عیتا

 ،5299 ،ج266 :5؛ ابتن

حجر عسقالنی ،5251 ،ج)291-292 :5؛ عتبه بن ربیعه (ابتن هشتام حمیتری ،5999 ،ج:5
)595-599؛ ستتوید بتتن صتتامت (همتتان ،ج )295-299 :2و  ...قتترآن را کالمتتی در ستتتی
فصاحت و بالغت و فراتر از افضِ سخنوری زمانۀ خویش مییافتند و عجز و شیفتگی ختود
را در برابر آن آشکارا اعالم میکردند .آنگونه که منقویت نشان میدهد ،اینان در فهم قرآن
از ابزارهایی چند بهره میگرفتند:
نخستین ابزار و راهکار ایشان« ،مقایسه» بود .زبتان آوران عترا قترآن را بتا قامتبهتای
سخنوری رایج در زمانۀ خویش چون شعر ،ستجعهتای کاهنانته یتا حکمتتهتای مرستوم
مقایسه میکردند و از این رهگذر به اعجاز آن پی میبردنتد (بترای بررستی بتیشتتر ر.ک:
زرّوق ،299-599 :5292 ،همان .)99-99 :5292 ،در دوران استتقرار و پتا گترفتن مباحتث
اعجاز می بینتیم کته دانشتیانی چتون بتاقالنی (بتاقالنی،512-61،521-99،15-96 :5915 ،
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 )225،229-259 ،599-519و عبدامقاهر جرجانی (جرجانی )9-9 :5999 ،نیز از این ابتزار
بهره جسته و برجستگی و مزیّت قرآن را از رهگذر آن نشان دادهاند.
دیگر ابزارِ فهم اعجاز قرآن در این دوران «ذوق» است .از قومی که فرهنگشان بر سخن
بنیان دارد و سخنوری و شعر ،پیشه و دغدغۀ اصلی ایشان است ،داشتن ذوق سخندانی ،نه
شگفت است .از همین روست که در شناخت حقیقت قرآن گاه از این قدرت خویش بهتره
میجستند (برای بررسی بتیشتتر ر.ک :زرّوق ،251-291 :5292 ،همتان.).91-99 :5292 ،
برای نمونه چون نظر ومیدبنمییره را درباره حضرت محمّد میپرسند ،میگوید« :در میان
شما ،کسی از من به شعر ،رجز ،قصیده و اشعار جنیان آگاهتر نیست .سوگند به ختدا ،ایتن
کالم را حالوتى است و بر او تازگى است و زِبَر او میوهدار است و زیر چتون چشتمه آا
حیات ،و املّه که او غامب شود و بر او غلبه نکنند» (حاکم نیشتابوری ،5222 ،ج .)999 :9از
آنجا که در دوران پختگی مباحث اعجاز ،اعجاز بیانی و بالغی بر سایر وجوه چیرگی دارد،
معیار «ذوق» نیز که از ارکان فهم بالغت است ،در نگاشتههای اعجتاز قترآن حضتوری پتر
رنگ دارد (برای نمونه ر.ک :رمّانی21-26 :5969 ،؛ باقالنی.)552-66 :5915 ،
در آثار قرآنی و تفسیری متعلّض به قرن دوم و حتّی سوم هجری هتی اثتری از موضتوت
اعجاز و بیان وجه اعجاز قرآن نیست .ایشان حتّی در تفسیر آیات تحدّی یتا هتی نکتتهای
جز شرح معنای میوی آیه نمیگویند یا به توضیحاتی اندک در توضیح آیه بسنده کردهاند و
این نشان می دهد که مفهوم یا نظریۀ اعجاز قرآن و تالش برای روشتن داشتت سترّ آن ،در
ذهن و ضمیر عاممان مسلمان چندان پر رنگ نیست و با آن بسان اصلی مسلّم و پذیرفته بر
خورد میکنند (کریمینیا.)559-551 :5992 ،
مرحلۀ دوم :شكلگیری اندیشۀ اعجاز

یکی از پژوهشیان عرا ،با تأکید بر این که تحدید زمانی به کارگیری واژه اعجاز و معجتزه
دشوار است؛ میگوید :این واژه را اومین بار ،احمدبنحنبل (م 225ه) بته کتار بترده استت.
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این تعبیر در قرنهای اول و دوم و حتی تتا نیمتۀ دوم قترن ستوم شتناختهشتده نیستت .از
ایتتن رو ،علتتی بتتن رَبیتتن طبتتری (زنتتده قبتتل از  221ه) 5در کتتتاا "األستتلوا وامبالغتتۀ"
خویش به جای کاربست واژۀ معجزه و مشتقات آن از واژۀ آیه بهره متیجویتد (حمصتی،
.)9-1 :5299
به هرحال ،گویا در سالهای پایانی قترن ستوم ایتن عنتوان کتمکتم جتای ختود را در
تعبیرهای ادبیات قرآنی باز میکند و جایگاه واژههای همگتون ختود را متیگیترد و ظتاهرا
اومین کتابی که با این عنوان نگاشته میشود ،کتاا ابو عمرو محمد بن یزید باهلی واستطی
(م  996ه) است ،با عنوان «اعجاز امقرآن» (مهدویراد .)96-91 :5992 ،امبته روشتن استت
این مطلب پیش تر از وی سابقه داشته است و چنانکه خواهیم گفت ،از اوّمین کسانی که در
این باا قلم زدهاند ،ادیب و متکلّم نامور ،جاح ،است.
 .1زمینههای پیدایی بحثهای اعجاز

منابع و مصادر موجود ،به خوبی گویای آن هستند که بحثهای جدّی در قترنهتای اوّل و
دوم دربارۀ مباحث کالمی و عقیدتی و ژرفنگریها دربارۀ آیات ایهی ،دامن نگسترده بود.
بحثهای اعجاز قرآن؛ چنان که برخی از پژوهشیان عرا بته درستتی گفتتهانتد (حمصتی،
91-96 :5299؛ عمری ،احمد جمال)21-22 :5992 ،؛ بیشتر سرچشمه گرفته از بحثهای
کالمی است؛ چه بحثهای کالمی بین ایدیانی و چه بحثهای کالمی داخل حوزه استالم.
به واقع در دو قرن نخست ،رویارویی فکری ،نه در میان ادیان آنچنان رشد دارد که به ایتن
گونه بحثها دامن زند و نه در میان حوزه اسالمی و مذاهب که بعدا به وجود آمد.

 .5ابو امحسنعلیبنربن طبری ،از حکیمان و طبیبان طبرستان است که پس از طبرستان در ری اقامت گزید و از
آن جا به سامرا رفت و از ندیمان متوکّل گشت .او آثار مهمّی نگاشته و نام نگاشتههایش چون «امدین و امدومه»
گویای اندیشۀ بلند اوست.
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 .1.1کشاکشهای کالمی میان ادیان

در حوزۀ بحثهای کالمی بین ایدیان ،مسئله اعجاز دقیقتا از مستائل فرعتی نبتوّت استت.
حضور مسیحیان در جزیترهامعترا و ورود ترجمتههتای مختلتد در دوران بنتیعبتا

و

آزادی های فکری موجود در جامعه و کشاکشهای مذهبی همه و همه بر این بحثها نقش
مؤثّری داشتهاند .به این کالم علیبنرَبینطبری (م  221ه) بنگرید:
«ما زِلتُ و أنا نَصرانیٌّ أقولُ و یَقولُ عمٌّ لِی کانَ مِن عُلماءِ القَومِ و بُلَغائِهِم أَنَّ البَالغاتِ لَیسَت
مِن آیاتِ النُّبُوَّةِ لِأنّها مُشتَرَکةٌ فِی األُمَمِ کُلِّها ،حَتَّی إذا اعتَزَلتُ التَقلیدََ و اللد َ و فاقَقدتُ لِدزازَ
العادَةِ و التَّربیةِ و تَََبّرتُ مَعانِیَ القرآنِ عَلِمتُ أنَّ األمرَ فیهِ کَما قالَ أهلُهُ؛ آنگتاه کته بتر کتیش
ترسایان بودم ،هماره خود و عمویم که از عاممان و بلییان قوم به شمار میرفت ،بر آن باور
بودیم که بالغت از نشانههای پییمبری نیست؛ چه بالغتت میتان تمتامی امّتتهتا مشتترک
است؛ امّا چون از تقلید و آنچه بدان انس داشتم ،کناره گترفتم و بنتدهای عتادت و تربیتت
]موروثی[ را گسستم و در مفاهیم قرآن ژرف درنگ کردم ،دانستم حقیقت همانی است کته
مسلمانان بر آنند  ( »...ابنربّنطبری.)99 :5999 ،
ما در ادامه ،کالم طبری را می آوریم .آنچه از این عبارت مراد ماست ،ایستارِ فکتری وی
است ،هنگامی که مسیحی بوده و دیدگاهی است که عمویش در جایگتاه دانشتمندی بلیت
دربارۀ قرآن عرضه میکرده است.
بیان ابنقتیبه (م  219ه) در مقدمه کتاا ارجمندش ،تأویل مشکل امقرآن نیز گویای این
نکته است .او انگیزۀ نگارش کتاا را اینگونه بیان میکند:
« ...وَ قََ اعترَضَ کِتابَ اللّهِ بِالطَّعنِ مُلحَِونَ وَ لَغَوا فیهِ وَ هَجَروا وَ اتَّبَعوا "ما تَشابَهَ مِنْدهُ
ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ" بِأفهامٍ کَلیلةٍ وَ أبصاقٍ عَلیلَةٍ وَ نَظَرٍ مََخولٍ فَحَرَّفوا الكَدالمَ عَدن
مَواضِعِهِ وَ عَََّلوهُ عَن سُبُلِهِ ثُمَّ قَضَوا عَلَیهِ بِالتَّناقُضِ وَ الستِحالَةِ وَ اللَّحدنِ و فَسدادِ الدنَّظمِ وَ
الختِالفِ وَ أدَلُّوا فِی ذلِكَ بِعِلَلٍ قُبَّما أمالَتِ الضَّعی َ الغَمرَ وَ الحَََثَ الغِرَّ وَ اعتَرَضَت بِالشُّدبَهِ
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فِی القُلوبِ وَ قَََحَت بِالشُّكوكِ فِی الصَُّوقِ  ...؛  ...زندیقان بر کتاا ختدا طعتن هتا کترده،
دربارۀ آن باطل گفته؛ یاوه ها سروده اند و بتا اندیشته هتایی نتاقص ،چشتمانی معیتوا و
دیدگاهی فاسد ،متشابهات آن را براى فتنهجویى و طلب تأویل پیگرفته اند و بدینستان،
کالم خدا را از جای ها و راه های خود ،برگردانده؛ سرس به وجود تناقض ،محتال گتویی،
غلط ،از هم گسیختگی و نا سازواری در آن حکتم کترده انتد .اینتان بتر متدعای ختویش
دمیل هایی آورده اند که گاه سست بنیادان نا پخته و جوانان ناآزموده را از ره بیترون بترده،
شبهه ها را در دل ها جای داده و سینه ها را به شک ها خلیده است ( »...ابن قتیبه دینتوری،
.)29 :5992
نصوصی از این قبیل نشان میدهد که در قرن سوم این بحث گسترش متی یابتد و ایتن
گسترش ،بیشتر از هر چیز معلول جریانهای معارضی بوده است کته آهنتگ درافتتادن بتا
فرهنگ اسالمی را داشتند .برای نمونه چنین آمده است که عبداهللبتناستماعیل هاشتمی ،از
یاران مأمون خلیفۀ عباسی ،به دوست نصرانی خود ،عبداممسیح بن اسحاق کنتدی ،نامتهای
می نگارد و از برتری اسالم بر مسیحیّت و اعجاز قرآن سخن میراند و در برابر ،عبداممسیح
هم ردیّه ای بر آن نامه نگاشته و سخنان هاشمی را به ویژه در اعجاز قرآن به چامش میکشد
(ر.ک :هاشمی و کندی.5)5999 ،
نمونههای دیگتر از ایتن دستت بستیارند (شترفی259-599 :2991 ،؛ بوجمعتۀ:2952 ،
5596-599 /592-91؛ بخیتتتاوی219-592،212-592 :5292 ،؛ مهتتدویراد ،بتتیتتتا25 :؛
کریمینیا .)529-525 :5992 ،عمّار بصری (زنده در نیمۀ نخست قترن ستوم) از مستیحیان
نسطوری ،ردیّه ای بر اندیشۀ تحدّی و تقلیدناپذیری قرآن متینویستد کته بنتا بتر گتزارش
ابنندیم (ابن ندیم ،)292 :5919 ،ابوهذیل علّاف با رسامۀ «فی کتاا علتى عمّتار امنّصترانی

 .5دربارۀ هویّت نویسندگان این رسامه و زمانۀ تأمید آن تشکیکاتی وجود دارد (ر.ک :شرفی.)511-516 :2991 ،
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فی امردّ على امنّصارى» بدان پاسخ میدهد .ابو امحسنعلیبنیحیی ،ملقّب بته «ابتناممتنجّم»
(م211ه) ،ستارهشنا

دربار متأمون و نتدیم متوکّتل ،مستنصتر ،معتصتم ،مهتتزّ ،مهتتدی و

معتمد ،اثری با عنوان «امبرهان» و با موضوت نشانههای پیامبری دارد .این کتاا خطتاا بته
دو مسیحی یعنی قسطا بن موقا بعلبکی و حنین بن اسحاق است که هتم در آن اثتر هتم در
ردّیۀ قسطا بر آن ،با عنوان «امجواا» یا «امبرهان» ،و همچنین پاستخهتای حنتین ،توجّهتات
ویژهای به موضوت اعجاز قرآن یافت میشود .تئودورابوقُرّه یا تئودورو

مسیحی هتم آثتار

و ردّیههای فزون تر از تمام مدافعه نویسان مسیحی دارد و نقل است که وی مدعی بوده کته
پیامبر اکرم  معجزهای نداشته است.
 .2.1کشاکشهای کالمی میان مذاهب

به نزاتهای بین ایدیانی باید دغدغههای فکتری متکلّمتان معتزمتی در قترن دوم و ستوم را
افزود .یکی از این دغدغهها نظم قرآن است .مهمترین پرسشی که ذهن متکلّمان معتزمتی را
در قرون دوم و سوم به خود مشیول کرده ،این است که کدام ویژگی ،کالم ختدا را از آثتار
فصیحان و بلییان متمایز میکند .در پاسخ به این پرسش ،معتزمۀ بصتره ،معجتزه را در ذات
زبان قرآن و نظم قرآن می دیدند و معتزمۀ نخستین بیداد ،مانند نظّام آن را نه در ذات و نظم
قرآن ،بلکه در عاملی خارجی جستوجو میکردند که به «نظریۀ صرفه» مشهور شده است.
این نظرات بعدها در کشاکشهای کالمی میان معتزمه و اشاعره به بوتتۀ نقتد و نظتر نهتاده
شده و بعضا شکل تکامل یافتهتر و منقّحتری بته ختویش گرفتت (مهتدویراد ،بتیتتا25:؛
کریمینیا591-599 :5992 ،؛ جندی59-1 :5969 ،؛ سلطان96-21 :5996 ،؛ زرّوق ،حسین،
.)21-22 :5292
 .3.1نهضت ترجمه

درگیتتریهتتای شتتدید در آستتتانۀ انتقتتال حکومتتت از امویتتان بتته عباستتیان ،آشتتفتگی و
درهمریختگی عجیبی را در جامعه اسالمی پدید آورد ،گویا اگر امویان استتواری حکومتت
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را در قبض افکار و جلوگیری از گسترش اندیشهها میدانستند ،عبّاستیان ایتن هتدف را در
بسط افکار و باز بودن فضای فکر و میدان دادن به افکار وارداتی جستوجو متیکردنتد .از
این رو ،ابعاد ترجمه از آثار فارسی ،یونانی و هندی گسترش یافت و عمال نهضتتی بتزر
پدید آمد که باید آن را «نهضت ترجمه» نامید .ورود این اندیشهها که سترآغاز آن از دوران
حاکمیتتت ابتتوجعفر منصتتور دوانیقتتی استتت و بامنتتدگی و رشتتد آن در دوران هتتارون و
دامنگستری و توسعۀ آن در زمان مأمون است؛ بیشترین اثرگذاری را بتر ایتن بحتثهتا و
مجادیت کالمی داشته است .در این دوران است کته کستانی بته معارضته بتا قترآن متتّهم
شدهاند ،مانند عبداهللبنمقفع (م529ه) (ر.ک :عبدامباقی 261 :5995 ،به بعد؛ جمیلی :بتیتتا؛
محقض 5966 :و .)5969
 .2سیر اندیشۀ اعجاز در این مرحله

در چنین حال و هوایی ،عاممان و متفکّران همّت میورزیدهاند تا هم از ساحت قترآن دفتات
کنند و شبهات ملحدان و دگر اندیشان را پاسخ گویند و هتم عظمتت قترآن را بنمایاننتد و
زیباییها و وایییهایش را پیشدید نهند و اعجاز قرآن را نشان دهند.
چنان که گفتیم در آغازین گام ها از اعجاز به صراحت سخن نیستت .تتالش مؤمّفتان در
این مرحله با توجه به فضای موجتود و گفتتههتای معارضتان ،نمتودنِ چگتونگی ترکیتب،
پیراستگی قرآن از اختالف و تناقض و بیتان فنتون بتدیع در آن و شناستاندن زیبتاییهتای
تشبیهات قرآنی است .برخی پژوهشیان آثاری از این دست را در واقتع دفتات از عربیّتت و
فصاحت قرآن و نشان دادن عدم غرابت تعابیر آن و در واقع روشن داشتت گوشتههتایی از
اعجاز کتاا خدا دانستهاند (جندی6 :5969 ،؛ مالحویش222 :5912 ،؛ عمری.)26 :5992 ،
بر این کار ،از جمله یحییبنزیادفرّاء (م291ق) در اثر ارجمنتدش« ،معتانی امقترآن» همّتت
گماشته است .از او فراتر و گستردهتر ،کوششهای ابوعبیده معمربنمثنّی (م  299یا  259ه)
در کتاا «مجاز امقرآن» است .گفتنی است که واژۀ "مجاز" در این کتاا به معنای مجاز در
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مقابل حقیقت ،چنانکه در دانش بالغت بحث میشود؛ نیست .او در این اثر ،در پی نمتودن
اسلوا بیانی قرآن و نشان دادن فنتون بتدیع و زیبتاییهتای تعبیتری و زدودن تردیتدها از
زیبایی های بیان قرآنی است (بترای مطامعته بتیش تتر ر.ک :مالحتویش529-552 :5912 ،؛
عمری26-21 :5992 ،؛ مهدویراد.)99-21 :5992 ،
در همین دوران ،متکلّم بزر

معتزمی ،نظّام ،پای بته میتدان متینهتد و مباحتث جتدّی

کالمی در زمینه اعجاز مطرح میگردد .از همین روی اندیشۀ اعجاز را از او آغاز میکنیم:
 .1.2ابواسحاق ابراهیم بن سیّار نظّام (م  222ق یا  231ق)

او از چهرههای برجسته معتزمه و استاد ادیب نامور جاح ،است .وی بر این باور بوده است
که همانندناپذیری قرآن ،نه از آن روی است که دیگران تتوان همتاوردی بتا آن را ندارنتد؛
بلکه بدان جهت است کته خداونتد تتوان چنتین عملتی را از آنتان ستتانده استت .جتاح،
(م  211ه) (جاح )566 :2992 ،،و ابن خیّاط معتزمی(م 999ه) (خیّاط معتزمی)21 :5259 ،
میگویند که نظّام بر آن ب وده که نظم و چینش قرآن ،به خودی خود دمیل و حجّتت نبتوّت
نیست و مردمان قادرند مانند آن را بیاورند.
ابوامحسن اشعری(م999ه) نیز دیدگاه وی را نقل کرده ،بنا به نقل وی نظام معتقتد بتوده
است:
«اآلیةُ وَ األُعجوبَةُ فِى القُرآنِ ما فیهِ مِنَ األخباقِ عَنِ الغُیوبِ فأمّا التَّألی ُ وَ الدنَّظمُ فَقَدَ کدانَ
یَجوزُ أن یَقَِقَ عَلَیهِ العِبادُ لَوال أنَّ اللّهَ مَنَعَهُم بِمنعٍ وَ عَجزٍ أحَثَهُما فیهِم؛ اعجاز و شگفتی قرآن،
خبرهای آن از غیب و نهان است و اگر خداوند در بندگان مانع و ناتوانی پدید نیاورده بود،
روا بود که آنان بر نظم و تأمید قرآن قادر باشند» (اشعرى.)221 :5299 ،
شهرستانی (م  129ه) در گزارشی از سیاهۀ باورهای نظّام میآورد:
«قَولُهُ فِی إعجازِ القُرآنِ أنّهُ مِن حَیثُ الخباقُ عَدنِ األُمدوقِ الماضِدیةِ وَ اآلتیدةِ وِ مِدن جِهدةِ
صَرفِ الَّواعِی عَنِ المُعاقَضَةِ وَ مَنعِ العَرَبِ عَن الهتِمامِ بِهِ جَبدرا وَ تَعجیدزا ،حَتَّدى لَدو خَلّداهُم
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لَكانوا قادِقینَ عَلَى أن یَأتوا بِسوقَةٍ مِن مِثلِهِ بَالغَة وَ فَصاحَة وَ نَظما؛ نظّام بر آن بود که اعجتاز
قرآن دو سویه دارد :نخست آنکه از امتور گذشتته و آینتده خبتر متیدهتد و دیگتر آنکته
انگیزهها را از هماوردی بازگردانده و عترا را بته جبتر و از رهگتذر نتاتتوان ستاختن ،از
اهتمام به قرآن باز داشته است؛ به گونهای که اگتر ایشتان را بته حتال ختویش وامتینهتاد،
میتوانستند سوره ای آرند که در فصاحت ،بالغت و نظم به سور قترآن ماندتد» (شهرستتانى،
.)15-19 :5962
فخر رازی (م 696ه) هم از ایستار نظّام اینگونه پرده بر میدارد:
« ...إنّ اهللَ تَعالَی ما أنزَلَ القُرآنَ لِیَكونَ حُجَّة عَلَی النُّبُوّةِ بَل هُوَ کَسائِرِ الكُتُدِِ المُنزَلَدةِ لِبَیدانِ
األحكامِ مِنَ الحَاللِ و الحَرامِ و العَرَبُ إنّما لَم یُعاقِضوهُ لِأنَّ اهللَ صَرَفَهُم عَن ذلِكَ و سَلََِ عُلومَهُم
بِهِ  ...؛ خداوند قرآن را فرو نفرستاد تا حجّت و دمیل نبوّت گردد؛ بلکته قترآن چتون دیگتر
کتاا های نازل شده ،برای بیان احکام ،اعمّ از حالل و حرام است .عرا هم از آن روی بته
هماوردی با آن برنخاست کته خداوندشتان از معارضته بتازداشتت و علتوم آنتان را بترای
نظیرهگویی برگرفت» (فخر رازی.)26 :5296 ،
اندیشۀ "صرفه" که از دیدگاه نظّام بتر متیآیتد ،پتس از وی رهروانتی داشتته استت و
چنانکه در ادامه خواهیم دید ،نخستین بار جاح ،بر نظریۀ او می شورد.
 .2.2علی بن رَبَّن طبری (زنده قبل از  242ق)

پیش تر گفتیم او کتابی دارد با عنوان «األسلوا و امبالغه» که چون در اختیار ما نیست ،به
روشنی نمی دانیم که در آن چگونه بحث کرده است .سخن یکتی از پژوهشتیان عترا را
آوردیم که گفته بود ،او این کتاا را دربارۀ شیوۀ بیانی قرآن نگاشتته و در مناستبتهتای
مختلد به جای واژۀ "معجزه" از واژۀ "آیه" سود جسته استت (حمصتی)9-1 :5299 ،؛
امّا نمی دانیم که وی خود ،کتاا را دیده یا براسا

نقل ها این مطلب را نوشته است؛ ومی

ابن ربّن در کتاا «امدین و امدومه» که آن را برای اثبات نبوّت حضترت محمّتد نگاشتته،
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اشاراتی به اعجاز قرآن دارد .پیش از این آوردیتم ،طبتری متی گویتد :بته روزگتاری کته
مسیحی بوده ،بالغت قرآن را معجتزه نمتی دانستته؛ ومتی پتس از گرویتدن بته استالم و
ژرف نگری در قرآن ،بر درستی مدعای مسلمانان دربارۀ کتاا ختویش پتی بترده استت،
زیرا:
«  ...إنّی لم أجَِ ألحٍََ عَربِیٍّ و ال عَجَمِیٍّ هِنَیٍّ و ال قومیٍّ کِتابدا جَمَدعَ مِدنَ التَّوحیدَِ و
التّهلیلِ و الثَّناءِ عَلَی اهللِ عَزَّ و جَلَّ و التَّصَیقِ بالرُّسُلِ و األنبیداءِ و الحَدثِّ عَلَدی الصّدالِحاتِ
الباقیاتِ و األمرِ بِالمَعروفِ و النَّهیِ عَنِ المُنكَر و التّرغیِِ فِی الجَنّةِ و التّزهیَِ فِی النّداق مِثدلَ
هذا القرآنِ مُنذُ کانتِ الَّنیا ،فَمَن جاءَنا بِكتابٍ هذِهِ نِسبَتُهُ و نَعتُهُ و لَهُ مِنَ القلوبِ هذا المَحَدلُّ
و الجَاللةُ و الحَالوَةُ و مَعَهُ هذا النَّصرُ و الیُمنُ و الغَلَبةُ و کانَ صاحِبُهُ أمّیّا لَم یَعرِف کِتابة و ال
بالغة قطُّ ،فهُ وَ مِن آیاتِ النُبوّةِ ال شكَّ فیهِ و ال مِریَةَ ؛  ...من در میتان تازیتان و غیرتازیتانِ
هندی یا رومی ،از آن گاه که دنیا پدید آمده ،صاحب کتابی را نیافتته ام کته در نگاشتتهاش
بسانِ قرآن ،توحید و آفرین گویی و ستایشِ ایزد ،تصدق رسوین و انبیا ،بر انگیختتن بته
اعمال ن یک ماندگار ،خوانتدنِ بته معتروف و بازداشتتن از منکدتر ،تشتویض بته بهشتت و
رویگردانی از آتش را با هم گرد آورده باشد .اگر کسی بتواند کتابی بتا چنتین ویژگتی و
صفتی آورد که نزد قلب ها مکانت ،بزرگی و دمرذیری قرآن را نیتز داشتته و چتون او بتا
پیروزی ،بخت یاری و چیرگی همراه بو ده و از آنِ امّی مردی باشتد کته هرگتز کتابتت و
بالغت نداند؛ بی شکّ و شبهه از نشانهها و معجزات نبوّت خواهد بود» (ابنربّتنطبتری،
.)99-99 :5999
بدینسان ،علیبنربّن طبری وجوه اعجاز را اهداف اصالحی قرآن و تحقّتض آن اهتداف،
اوامر و نواهی و اخبار آن و نیز اسلوا زیبا و دمرذیرش میداند و تأکید میکند که این همه
از فردی امّی صادر نمیشود .پس ،سرچشمهای دگر دارد.
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 .3.2ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ (م  222ه)

جاح ،،ادیبی زبردست و متکلمی توانمند بوده است .او قطعا کتابی در اعجاز قترآن داشتته
است که سوگمندانه از میان رفته است .او در سر آغتاز کتتاا "امحیتوان" ،بته مناستبتی از
نگاشتههای خویش یاد میکند و کتابی را با موضوت «الحتجاج لنظم القرآن و غریِ تألیفه و
بَیع ترکیبه» در شمار آن میآورد ( جاح ،5992 ،،ج  .)9 :5در جایی دیگر تصریح میکند،
کتاا خود در نظم قرآن را در ردّ بر کسانی چون نظّام نوشته که نظم و چینش قرآن را دمیل
و حجّت بر نبوّت نمیانگارند (همان .)566 :2992 ،همچنین وی در مقامی دیگر میگویتد:
«در یکی از نگاشتههایم آیاتی از قرآن را گرد آورده و ایجاز را در آن برنمتودهام کته شتاید
اشارتی به پارهای از مطامب کتااِ پیش گفته باشد» (جاح ،،عمرو بن بحتر ،ج .)96 :9ابتن
ندیم نیز در ضمن شمارش آثار مربوط به قرآن از «نظم امقرآن» جتاح ،یتاد متیکنتد (ابتن
ندیم.)25 :5919 ،
از آثار پراکنده و برجای مانده در میان رسامهها و کتااهای جاح ،چنین بر میآید کته
وی اعجاز قرآن را در نظم و استلوا بیتانی آن متیدانستته استت .گتو ایتنکته برختی از
پژوهشگران (عمری29 :5992 ،؛ یشین ،بیتا296 :؛ حمصی 5) 16 :5299 ،گفتهاند :روشتن
نیست این همانندناپذیری قرآن در نظم و اسلوا ذاتی آن است و یا به محا آن استت کته
خداوند دیگران را ناتوان کرده است؛ امّا تتبّتع در گفتتههتا گویتای آن استت کته او ماننتد
ناپذیری را از چگونگی متن قرآن میداند:
« ...و أنّه تَحَََّى البُلَغاءَ وَ الخُطَباءَ وَ الشُّدعَراءَ بِنَظمِدهِ وَ تألیفِده ...؛ ...او بلیغدان ،خطیبدان و
شاعران قا به نظیره آوقی نظم و چینش قرآن فرا خوانَ( »...جاح.)525 :2992 ،،
 .5مستند اینان عبارتی از جاح ،در رسامۀ «حجج امنبوّه» است (جاح .)512-519 :2992 ،،افزون بر این ،جاح،
در کتاا امحیوان هم میگوید :پس از آنکه رسول خدا به نظم قرآن تحدّی کرد ،خداوند آنان را از معارضه با
قرآن بازداشت (جاح ،5992 ،،ج.)99 :2

 012پژوهشنامه ثقلین ،دورۀ  ،0شمارۀ  ،2تابستان 0313

وی در جایی نظم قرآن را بزر ترین دمیل دانسته است:
« ال بََُّ أن نَذکُرَ....و کَی َ خالَ َ القُرآنُ جَمیعَ الكَالمِ المَوزونِ و المَنثوقِ و هُوَ مَنثوقٌ غیرُ مقفَّی
عَلَی مَخاقِج األشعاقِ و األسجاعِ و کی َ صاقَ نَظمُهُ مِن أعظَمِ البُرهانِ و تَألیفُهُ مِن أکبَرِ الحُجَد ِ؛
باید بیا ن کنیم که  ...چگونه قرآن با تمامی سخنان موزون و منثور تفتاوت دارد و در حتامی
که نثر است ،به شعر و سجع میماندد؛ امّا بیقافیه .همچنین باید یاد کنیم که چگونته نظتم و
چینش قرآن بزر ترین برهان و حجّت گشته است» (همان ،5229 ،ج.)999 :5
یا در مقامی دیگر ،نظم قرآن را نشانِ صدق و راستی آن میانگارد:
« وَ فِی کِتابِنا المُنزَلِ الّذِی یََُلّنا عَلَی أنّهُ صَِقٌ ،نَظمُهُ البََیعُ الّذی ال یَقَِقُ عَلَی مِثلِهِ العِبدادُ...؛
نشانۀ صدق و راستی کتااِ مُنزدل ما ،نظمِ بدیع آن است که بندگان بر مانند آن توان ندارند»
(جاح ،5992 ،،ج.)99 :2
نیز به مناسبتی دیگر ،دامن سخن را دربارۀ وجه اعجاز قرآن را چنین گسترش میدهد:
«  ...لِأنَّ قَجُال مِنَ العَرَبِ لَو قَرَأَ عَلَى قَجُلٍ مِن خُطَبائِهِم وَ بُلَغائِهِم سدوقة واحِدََة طَویلَدة أو
قَصیرَة لَتَبَیَّنَ لَهُ فِی نِظامِها وَ مَخرَجِها وَ فِی لَفظِها وَ طَبعِها أنَّهُ عاجِزٌ عَن مِثلِها ،وَ لَو تَحَدََّى بِهدا
أبلَغَ العَرَبِ لَظَهَرَ عَجزُهُ عَنها وَ لَیسَ ذلِكَ فِی الحَرفِ وَ الحَرفَینِ وَ الكَلِمَةُ وَ الكَلِمَتدینِ ،أال تَدرَى
أنَّ النَّاسَ قََ کانَ یَتَهَیَّأُ فِی طِبائِعِهِم وَ یَجرِی عَلَى ألسِنَتِهِم أنَ یَقولَ قَجلٌ مِنهُم" :الحَمدَُ لِلّدهِ" وَ
"إنّا لِلّهِ" وَ "عَلَى اللّهِ تَوَکَّلنا" وَ "قَبُّنَا اللّهُ" وَ "حَسبُنَا اللّهُ وَ نِعمَ الوَکیلُ" وَ هذا کُلُّهُ فِی القُدرآنِ
غَیرَ أنَّهُ مُتَفَرِّقٌ غَیرُ مُجتَمِعٍ وَ لو أقادَ أنطَقُ النّاسَ أن یُؤَلِّ َ مِن هذا الضَّربِ سوقَة واحِدََة طَویلَدة
او قَصیرَة عَلَى نَظمِ القُرآنِ وَ طَبعِهِ وَ تَألیفِهِ وَ مَخرَجِهِ لَما قَََقَ عَلیهِ وَ لو استَعانَ بِجَمیدعِ قَحطدانَ
وَ مَعََِّ بنِ عََنانَ؛  ...اگر عربی بر یکی از خطیبان و بلییان عرا ،سورهای بلند یتا کوتتاه بتر
می خواند ،از گذر روند کالم و نحتوۀ فرجتام یتافتن آن و مفت ،و سرشتت آن بته نتاتوانی
خویش بر چون آنی پیمیبرد و اگر بلی ترین عرا را به هماوردی بتا آن فترا متیخوانتد،
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عجز او از پنجه افکندن با قرآن آشکار می گشت .امبته این ناتوانی در یک یتا دو حترف یتا
یک کلمه یا دو کلمه نیست؛ چه هر یک از مردمان را چنتین متییتابی کته ستخنانی ماننتد
"الحَمَُ لِلّهِ"" ،إنّا لِلّهِ"" ،عَلَى اللّهِ تَوَکَّلنا"" ،قَبُّنَا اللّهُ" و "حَسدبُنَا اللّدهُ وَ نِعدمَ الوَکیدلُ" را در
نهاد خویش فراهم دارند و بر زبان جاری میسازند و همۀ این کلمات در قرآن ،پراکنتده و
نه در بَرِ هم ،وجود دارد؛ ومی اگر سخنورترین کس متی خواستت از ایتن دستت واژگتان،
سوره ای بلند یا کوتاه در نظم ،سرشت ،چینش و فرجامیابی همستنگ ستورِ قترآن بستازد،
نمیتوانست؛ هر چند قحطان و معدّ بن عدنان را هم یتار و پیشتتیبان متیگرفتت» (همتان،
.)595-599 :2992
از این سخن بر می آید ،نظم قرآن از دیدگاه جاح ،،در تمامی ارکان و اجزای آن جاری
است و از گرد هم آمدن اجزای مترابط و در پیوند بتا یکتدیگر پدیتد متیآیتد و شتاکلهای
سازوار و هماهنگ را به نمایش می گذارد؛ امّا نظمی که تنها در یتک جملته یتا یتک کلمته
هویداست ،نمیتواند نشان برتری و فضل قرآن باشد.
دیدگاه جاح ،دربارۀ نظم واسلوا بیانی قرآن ،پایه و مایۀ دیدگاههای واپستین در ایتن
باره است .نظریۀ اعجاز جاح ،،قابل بحث و بررسی بیشتر است کته اینتک پترداختن بته
ابعاد آن در گستره مجال ما نیست (برای مطامعۀ بیشتتر ر .ک :خطیتب519-511 :5911 ،؛
یشین ،بیتا221-229 :؛ زغلتول ستالم599-12 :5912 ،؛ ستلطان69-16 :5996 ،؛ عرفته،
252-515 :5291؛ جندی29 :5969،؛ همان.)9-1 :5969 ،
 .4.2ابو محمّد عبداهلل بن مسلم بن قتیبه (م  222ه)

ابن قتیبه از مفسّران ،محدّثان ،ادیبان و مورّخان بزر

قرن ستوم هجتری استت .آثتار او در

ابعاد مختلد فرهنگ اسالمی که خوشبختانه بسیاری از آنها اکنتون بتاقی استت؛ از جملته
بهترین آثار برجای مانده از پیشینیان است .او در آغتاز کتتاا ارجمنتدش «تأویتل مشتکل
امقرآن» با براعت استهالمی زیبا در خطبه ،دیدگاهش را دربارۀ اعجاز مینمایاند:
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«وَ قَطَعَ مِنهُ بِمُعجِزِ التّألی ِ أطماعَ الكائَِینَ وَ أبانَهُ بِعَجیِِ النَّظمِ عَن حِیَلِ المُتَكَلِّفینَ وَ جَعَلَهُ
مَتلُوّا ال یُمِلُّ عَلَى طولِ التِّالوَةِ وَ مَسموعا ال تَمُجُّهُ اآلذانُ وَ غَضّا ال یُخلَدقُ عَلَدى کَثدرَةِ الدرَدِّ وَ
عَجیبا ال تَنقَضِی عَجائِبُهُ وَ مُفیَا ال تَنقَطِعُ فَوائَُِهُ...وَ جَمَعَ الكثیرَ مِن مَعانیهِ فِی القَلیلِ مِدن لَفظِدهِ
...؛ خداوند با چینش معجزهگون ،طمع فسونسازان را از قرآن برید و بتا نظتم شتگرفش از
بندهای فریبکاران رهانید .با آنکه قرآن را جامۀ خواندنیها پوشانیده؛ امّا تالوت طوینیاش
خستگی نیاورد؛ هر چند آن را در شمار شنیدنیها آورده؛ گوشها از استتماعش نردمَتد؛ بته
گونه ای تر و تازه اش کرده کته کثترت تکترارش فرستوده نکنتد .چنتان شتگفتش ستاخته
که شگفتی هایش فرجام نرذیرد و بدان پایه سودمندش گردانیده که بهترههتایش ناگسستتنی
است  ...و معانی بسیار آن را در دلِ اندک امفاظش گرد آورده استت» (ابتن قتیبته دینتوری،
.)55 :5992
او در این بیان به «چینش استوار»« ،نظم دقیض»« ،آهنگ دمرذیر واژگان» و «گسترۀ محتتوا
و ناپیدا کرانه بودن معنا» و «ایجاز» با مطافت تمام اشاره کرده و این همه را از وجوه اعجتاز
قرآن دانسته است.
او سرس نمونههایی از بلندای کالم قرآن را میآورد و با کلمتات دیگتری متیستنجد و
عظمت و اهمیت فصاحت و بالغت در ادبیات عرا را مینمایاند و آنگاه فرو ماندن آنتان
در همانندسازی چون قرآن را باز میگوید و تصریح میکند کته معاصتران قترآن ،ایتن اوج
بالغت و فصاحت و محتوی را در مییافتند و با ذوق سلیم و ادا رفیعتی کته داشتتند بته
بیهمانندی آن آگاه میشدند (همان .)51-55 :این کتاا ابن قتیبه بسیار خواندنی و دمرتذیر
است و در نمایاندن ابعاد بالغت قرآن اثری است بسیار کارآمد (برای مطامعۀ بتیشتتر ر.ک:
عرفۀ.)269-259 :5291 ،
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 .2.2محمد بن یزید واسطی (م  322ه)

پیشتر گفتیم اومین اثری که با عنوان «اعجاز امقرآن» از آن یاد شتده ،کتتاا محمتدبنیزیتد
واسطی است .این کتاا در اختیار نیست و تنها نقشِ یتاد آن ،در مصتادر بتر جتای مانتده
است .رافعی میگوید :عبدامقاهرجرجانی ،شرحی بتزر

بتا عنتوان «اممعتضتد» و شترحی

کوچک بر کتاا واسطی نگاشته است (رافعی .)591 :5225 ،به پندار رافعی ،واسطی رهترو
راهی است که جاح ،آغاز کرده و سخنان عبدامقاهر جرجانی در «دیئل ایعجتاز» هتم بتر
مبنای اندیشه های واسطی است(همان) .روشن نیست این حکم رافعی بر چه پایهای استت.
آیا او نشانهای از کتاا واسطی داشته و یا به احتمال سخن میگویتد امتا قطعتا بته محتا
اینکه کتاا وی در دست عبدامقاهر بوده؛ از آن اثر پذیرفته است.
پس از این است که آثار مهم و بنیادین اعجاز قرآن توسّط عاممان بزرگی چتون رمّتانی،
خطّابی ،باقالنی ،قاضیعبدامجبار همدانی ،عبدامفاهرجرجانی پای به عرصۀ وجود مینهند و
بدین سان علم اعجاز در قامت علمی مستقل و کتااهایی تخصّصی رخ مینماید.
نتیجهگیری
اندیشۀ اعجاز قرآن را تا قرن سوم در دو مرحله میتوان پیجویی کرد .در مرحلۀ نخستت،
سخنی از اعجاز و بررسی وجوه و ابعاد اعجاز نیست و تنها یا اعتتراف بته عجتز در برابتر
قرآن دیده می شود؛ یا عبور از کنار مسائل مترتبط بتا اعجتاز ،بته صتورتی اصتلی مستلّم و
پذیرفته شده .امبته از در دلِ نصوص و متون حاکی از این مرحله ،گتاه متیتتوان ابزارهتایی
فهم اعجاز قرآن ،چون مقایسه و ذوق ،را اصطیاد کرد که بعدها نیتز از ستوی عاممتانی کته
دغدغۀ اعجاز داشته اند ،به کار بسته شده است .در مرحلۀ دوم چنتدین عامتل زمینتۀ طترح
جدّی اندیشۀ اعجاز را فراهم می آورند .نخستین عامل کشاکشهای کالمتی میتان استالم و
ادیان دیگر؛ به ویژه مسیحیّت بر سر مسائل و دییل نبوّت است.
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دیگر عامل مجادیت کالمی بر سر موضوت نظم قرآن و اندیشهورزیهای معتزمه استت
که بعدها در تقابل و ستیزه میان خود معتزمیان یا با اشاعره صورتی جدّیتر میگیرد.
عامل سوم ،نهضت ترجمه است .با فراهم شدن بسترهای پیش گفتته ،اعجتاز قترآن بته
صورت جدّیتر در اندیشۀ دانشیانی چون نظّام ،علیبتنربّتنطبتری ،جتاح ،،ابتنقتیبته و
واسطی تبلور مییابد و با گذر از این مرحله اوج میگیرد و کلیدیترین آثتار زمینتۀ اعجتاز
نگاشته میشود.
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منابع
كتابها
 .5ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ( .)5251اإلصابۀ فی تمییز امصحابه ،تحقیض :عادل احمد
عبد امموجود و علی محمّد معو

 ،بیروت ،دار امکتب امعلمیۀ.

 .2ابن ربّن طبری ،علی ( .)5999امدین و امدومۀ فی إثبات نبوۀ امنبتیّ محمّتد ،ج اول ،تحقیتض:
عادل نویهض ،بیروت ،دار اآلفاق امجدیدۀ.
 .9ابن قتیبه دینوری ،عبد اهلل بن مسلم ( .)5992امشعر و امشعراء ،تحقیض :احمد محمتد شتاکر،
قاهره ،دار اممعارف.
 .2ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ( .)5919امفهرست ،تحقیض :رضا تجدد ،تهران.
 .1ابن هشام حمیری ،ابو محمّد عبد امملک ( .)5999امستیرۀ امنبویتۀ ،تحقیتض ،محمتد محیتی
امدین عبد امحمید ،قاهرۀ ،مکتبۀ محمد علی بیضون و أویده.

 .6ابو امفتوح رازی ،حسین بن علتی ( .)5299رو

امجنتان و روح امجنتان ،تحقیتض :محمتد

جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصحی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد .
 .1اشعرى ،ابو امحسن ( .)5299مقایت اإلسالمیین و إختتالف اممصتلین ،ج ستوم ،آممتان ت
ویسبادن ،فرانس شتاینر.
 .9باقالنی ،محمد بن طیّب ( .)5915إعجاز امقرآن ،تحقیض :احمد صقر ،مصر ،دار اممعارف.
 .9بخیتاوی ،عماد محمّد ( .)5292مناهج امبحتث امبالغتی عنتد امعترا ،بیتروت ،دار امکتتب
امعلمیۀ.
 .59بلخی ،مقاتل بن سلیمان ( .)5229تفسیر مقاتل بن سلیمان ،تحقیض :عبد اهلل محمود شتحاته،
بیروت ،دار إحیاء امتراث.

 .55بوجمعۀ ( .)2952اممنهج امنقدی و وظیفته فی توجیه امحوار امدینی فی کتاا اممهتدین إمتی
اإلسالم من أهل امکتاا ،ج اول ،بیروت ،اإلنتشار امعربی.
 .52ثعلبی نیشابوری ،احمد بن ابراهیم ( .)5222امکشتد و امبیتان عتن تفستیر امقترآن ،ج اول،
بیروت ،دار إحیاء امتراث.
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 .59جتتاح ،،عمتترو بتتن بحتتر ( .)5229امبیتتان و امتبیتتین ،ج اول ،بیتتروت ،موسستته ایعلمتتی
ملمطبوعات.
 .52جاح ،،عمرو بن بحر ( .)5992امحیوان ،ج دوم ،تحقیض :عبد امسالم محمّد هتارون ،مصتر،
مطبعۀ اممصطفی امبابی امحلبی.
 .51جاح ،،محمد بن بحر ( .)2992رسائل امجاح ،،بیروت ،دار و مکتبۀ امهالل.
 .56جرجانی ،عبد امقاهر ( .)5999دیئل اإلعجاز ،تحقیض :محمود محمتد شتاکر ،قتاهرۀ ،مکتبتۀ
امخانجی.

 .51جمیلی ،رشید (بیتا) .حرکۀ امترجمۀ فی اممشرق اإلسالمی فی امقرنین األول وامثانی ملهجرۀ
 ،بنیازی ،منشورات جامعۀ قار یونس.
 .59جندی ،درویش ( .)5969امنظم امقرآنی فی کشّاف امزمخشری ،مصر ،دار نهضۀ مصر.
 .59جندی ،درویش ( .)5969نظریۀ عبد امقاهر فی امنظم ،مصر ،دار نهضۀ مصر.
 .29حاکم نیشابوری ،محمّد بن عبد اهلل ( .)5221اممستدرک علی امصتحیحین ،ج دوم ،بیتروت،
دار اممعرفۀ.
 .25حمصی ،نعیم ( .)5299فکرۀ اإلعجاز من امبعثۀ امنبویّۀ إمی عصرنا امحاضر ،ج دوم ،بیتروت،
مؤسسۀ امرسامۀ.
 .22خطیب ،عبد امکریم ( .)5911اإلعجاز فی دراسات امسابقین :دراسۀ کاشفۀ مخصائص امبالغۀ
امعربیۀ و معاییرها ،ج دوم ،بیروت ،دار امفکر اممعرفۀ.
 .29خیّاط معتزمی ،عبد امرحیم بن محمد ( .)5259اإلنتصار و امردّ علی ابن امراوندی امملحد ،ج
دوم ،تحقیض :د .نیبرج ،بیروت ،مکتبۀ امدار امعربیۀ ملکتاا.
 .22رافعی ،مصطفی صادق ( .)5225إعجاز امقرآن و امبالغۀ امنبویۀ ،ج اول ،بیروت ،دار امکتتب
امعلمیۀ.

 .21رمّانی ،علی بن عیسی ( .)5969امنکت فی إعجاز امقرآن (چاپ شده در ضمن ثالث رسائل
فی إعجاز امقرآن) ،تحقیض :محمد خلد اهلل و محمد زغلول سالم ،قاهرۀ ،دار اممعارف.
 .26زرّوق ،حسین ( .)5292جهود األمّۀ فی اإلعجاز امبیانی ملقترآن امکتریم ،ج اول ،قتاهرۀ ،دار
امسالم.

اندیشۀ اعجاز :زمینهها و سیر تطوّر آن تا قرن سوم 011 

 .21زرّوق ،حسین ( .)5292قضایا إعجاز امقرآن فی نصوص قرن األوّل امهجری ،ج اول ،قاهرۀ،
دار امسالم.

 .29زغلول سالم ،محمّد ( .)5912أثر امقرآن فتی تطتوّر امنقتد اإلدبتی إمتی آختر امقترن امرابتع
امهجری ،ج اول ،مصر ،مکتبۀ امشباا.
 .29سلطان ،منیر ( .)5996إعجاز امقرآن بین اممعتزمتۀ و األشتاعرۀ ،ج ستوم ،استکندریۀ ،منشتأۀ
اممعارف.

 .99شرفی ،عبد اممجید ( .)2991امفکتر اإلستالمی فتی امتر ّد علتی امنّصتاری إمتی نهایتۀ امقترن
امرابع/امعاشر ،ج دوم ،بنیازی ،دار اممدار اإلسالمی.
 .95شهرستانى ،محمد بن عبد امکریم ( .)5962امملل و امنحل ،ج سوم ،تحقیض :محمتد بتدران،
قم ،شرید رضی.
 .92طبری ،محمّد بن جریر ( .)5252جامع امبیان فی تفسیر امقرآن ،ج اول ،بیروت ،دار اممعرفۀ.
 .99عبد امباقی ،احمد ( .)5995معامم امحضارۀ امعربیۀ فی امقرن امثامث امهجری ،ج اول ،بیروت،
مرکز دراسات اموحدۀ امعربیۀ.
 .92عرفه ،عبد امعزیز ( .)5291قضیۀ اإلعجاز امقرآنی و أثرها فی تدوین امبالغۀ امعربیۀ ،بیتروت،
عامم امکتب.

 .91عمری ،احمد جمال ( .)5992مفهوم اإلعجتاز حتّتی امقترن امستاد

امهجتری ،قتاهرۀ ،دار

اممعارف.
 .96فخر رازی ،محمد بن عمر ( .)5296نهایۀ اإلعجاز فی درایۀ اإلعجاز ،تحقیتض :بکتری شتیخ
امین ،بیروت ،دار امعلم ملمالیین.
 .91قاضی عیا

 ،ابو امفضل ( .)5299امشفاء بتعرید حقوق اممصطفی ،بیروت ،دار امفکر.

 .99یشین ،عبد امفتاح (بیتا) .بالغۀ امقرآن فی آثار امقاضی عبد امجبّتار و أثتره فتی امدراستات
امبالغیۀ ،قاهرۀ ،دار امفکر امعربی.
 .99مال حویش ،عمر ( .)5912تطوّر دراسات اعجاز امقرآن و أثرها فی امبالغتۀ امعربیتۀ ،بیتداد،
جامعۀ بیداد.
 .29مهدوی راد ،محمد علی (بیتا) .درسنامۀ اعجاز قرآن ،بیجا ،پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .25مهدوی راد ،محمد علی ( .)5992سیر نگارشهای علوم قرآنی ،ج اول ،تهران ،هستی نما.
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 .22هاشمی ،عبد اهلل بن اسماعیل؛ کندی ،عبد اممسیح بن اسحاق ( .)5999رستامۀ عبتد اهلل بتن
اسماعیل امهاشمی إمی عبد اممسیح بن اسحاق امکندی یتدعوه إمتی اإلستالم و رستامۀ عبتد
اممسیح إمی امکندی یردّ علیه و یدعوه إمی امنصرانیۀ ،مندن ،کلبرت اورونکتن.
مقاالت

 .29کریمینیا ،مرتضی ( .)5992ریشه های تکوین نظریۀ اعجاز قرآن و تبیین وجوه آن در قرون
نخست ،مجلۀ پژوهشهای قرآن و حدیث ،شماره  ،5سال چهتل و ششتم ،بهتار و تابستتان
.5992

 .22محقض ،مهدی ( .)5966نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان امام رضا ( چتاپ
شده در مجموعه آثار کنگرۀ جهانی امام رضا) ،مشهد ،کنگترۀ جهتانی امتام رضتا 5966 ،و
.5969

