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 مقدمه

ترین منبع معارف دین، از آغازین روزهای نزول، مورد توجّته  قرآن به عنوان نخستین و مهم

گتون بررستی   هتای گونته  و اهتمام مسلمانان بوده است. ایشتان کتتاا ایهتی را از جهتت    

نگریستتند و گتاه قترآن را از    منبع تشریع و قانونگتذاری متی   . گاه قرآن را به مثابۀکردندمی

دادنتد و گتاه آن را بته محتا      جهت ارتباط با رویدادهای دوران پیامبر مورد بحث قرار متی 

ها اندک اندک علتوم و معتارفی را بتا    گرفتند. این تالشکه کالمی مقرؤ است، در نظر میآن

ها یکباره و ناگهانی نبتوده؛  گیری این دانشمحوریّت قرآن پدید آورد. روشن است که شکل

های این جهانی، تدریجی و در گرو فراهم آمتدن بستترها و عوامتل    بلکه چون دیگر پدیده

، که نگاه به قرآن به عنوان سند و دمیل نبوّت رسول خداستت، نیتز   "اعجاز"متناسب است. 

وم، جتای ختود را در   های پایانی قرن ست گویا در سالدر شمار این علوم و مباحث است و 

کند و پس از این، در آثار اندیشمندانی چون رمّانی، خطّتابی، بتاقالنی،   ادبیات قرآنی باز می

رسد. این مقامته ستر آن دارد کته    قاضی عبد امجبار معتزمی، جرجانی به کمال و پختگی می

دایی و هتا و عوامتل پیت   چگونگی اندیشۀ اعجاز را پیش از این دوره بررسی کند و از زمینته 

 وار و منسجم سخن گوید.  نضج این بحث در قامبی اندام

دهتد در قترن اوّل و دوم هجتری، از    نگاهی به نصوص و مستندات تاریخی نشتان متی  

اعجاز قرآن به گونۀ مشخّص سخن نرفته است و چگونگی و چرایی نرترداختن بته آن نیتز    

قرآن را با تمامی وجود حسّ روشن نیست. تنها ادیبان و فصحا و فرهیختگان، معجزه بودن 

پنداشتتند و در برابتر آن، ستر خضتوت و تستلیم فترود       امری مستلّم متی   کردند و آن رامی

 نامید.  « عجز آگاهی و اعجاز باوری»آوردند. شاید بتوان این دوران را دوران می

پس از این، در قرن سوم، با گستترش قلمترو استالم، رونتض نهضتت ترجمته و ورود        

دارد کته از مرحلتۀ   بیگانه و مجادیت کالمتی، دانشتیان مستلمان را بتر آن متی      هایاندیشه
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 اعتراف به اعجاز قرآن و احستا  آن پتای را فراتتر نهنتد و دربتارۀ چنتد و چتون اعجتاز         

 تتر  قرآن، به عنتوان دمیتل و مستتند نبتوّت پیتامبر و حقانّیتت استالم کنتد و کتاوی عمیتض          

یتاد  « گیتری اندیشتۀ اعجتاز   شتکل »مرحله با عنوان داشته باشند. در پژوهش پیش رو، این 

بر این اسا  سیر تطوّر اعجاز را تا قرن سوم هجری در این دو مرحله پتیش دیتد   . شودمی

 خواهیم نهاد.

 سیر تطوّر اندیشۀ اعجاز تا قرن سوم

 مرحلۀ نخست: عجز آگاهی و اعجاز باوری

تتوان  دوران نزول قترآن متی  عجز آگاهی را به صورت بارز و آشکار در نصوص مربوط به 

؛ 292-295 :2، ج5229دید. ادیبان و سخنوران دوران نزول چون ومید بتن مییتره )بلختی،    

: 59، ج5222؛ ثعلبی نیشابوری، 999 :9، ج5221؛ حاکم نیشابوری، 99: 29، ج5252طبری، 

(؛ طفیتل بتن عمترو دوستی )ابتن هشتام       29-21:  29، ج 5299؛ ابو امفتوح رازی، 12-19

؛ ابتن  266: 5، ج5299(؛ انیس بن جنتاده )قاضتی عیتا ،    211-216: 5، ج5999حمیری، 

: 5، ج5999(؛ عتبه بن ربیعه )ابتن هشتام حمیتری،    291-292: 5، ج5251حجر عسقالنی، 

... قتترآن را کالمتتی در ستتتی   ( و295-299: 2(؛ ستتوید بتتن صتتامت )همتتان، ج599-595

یافتند و عجز و شیفتگی ختود  انۀ خویش میفصاحت و بالغت و فراتر از افضِ سخنوری زم

دهد، اینان در فهم قرآن گونه که منقویت نشان میکردند. آنرا در برابر آن آشکارا اعالم می

 گرفتند:  از ابزارهایی چند بهره می

هتای  آوران عترا قترآن را بتا قامتب    بود. زبتان « مقایسه»کار ایشان، نخستین ابزار و راه

هتای مرستوم   هتای کاهنانته یتا حکمتت    انۀ خویش چون شعر، ستجع سخنوری رایج در زم

تتر ر.ک:  بردنتد )بترای بررستی بتیش    کردند و از این رهگذر به اعجاز آن پی میمقایسه می

(. در دوران استتقرار و پتا گترفتن مباحتث     99-99: 5292، همان، 299-599: 5292زرّوق، 

 ، 512-61،521-99،15-96: 5915بینتیم کته دانشتیانی چتون بتاقالنی )بتاقالنی،       اعجاز می
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( نیز از این ابتزار  9-9: 5999( و عبدامقاهر جرجانی )جرجانی، 259-225،229، 519-599

 اند.بهره جسته و برجستگی و مزیّت قرآن را از رهگذر آن نشان داده

است. از قومی که فرهنگشان بر سخن « ذوق»دیگر ابزارِ فهم اعجاز قرآن در این دوران 

دانی، نه د و سخنوری و شعر، پیشه و دغدغۀ اصلی ایشان است، داشتن ذوق سخنبنیان دار

شگفت است. از همین روست که در شناخت حقیقت قرآن گاه از این قدرت خویش بهتره  

.(. 91-99: 5292، همتان،  251-291: 5292تتر ر.ک: زرّوق،  جستند )برای بررسی بتیش می

در میان »گوید: پرسند، میمی اره حضرت محمّدمییره را درببرای نمونه چون نظر ومیدبن

 ایتن تر نیست. سوگند به ختدا،  شما، کسی از من به شعر، رجز، قصیده و اشعار جنیان آگاه

 آا چشتمه  چتون  زیر و است دارمیوه او ربَزِ و است تازگى او بر و است حالوتى را کالم

(. از 999: 9، ج5222)حاکم نیشتابوری،  « نکنند غلبه او بر و شود غامب او که املّه و حیات،

جا که در دوران پختگی مباحث اعجاز، اعجاز بیانی و بالغی بر سایر وجوه چیرگی دارد، آن

های اعجتاز قترآن حضتوری پتر     نیز که از ارکان فهم بالغت است، در نگاشته« ذوق»معیار 

 (.552-66: 5915؛ باقالنی، 21-26: 5969رنگ دارد )برای نمونه ر.ک: رمّانی، 

در آثار قرآنی و تفسیری متعلّض به قرن دوم و حتّی سوم هجری هتی  اثتری از موضتوت    

ای اعجاز و بیان وجه اعجاز قرآن نیست. ایشان حتّی در تفسیر آیات تحدّی یتا هتی  نکتته   

اند و گویند یا به توضیحاتی اندک در توضیح آیه بسنده کردهجز شرح معنای میوی آیه نمی

دهد که مفهوم یا نظریۀ اعجاز قرآن و تالش برای روشتن داشتت  سترّ آن، در    یاین نشان م

ذهن و ضمیر عاممان مسلمان چندان پر رنگ نیست و با آن بسان اصلی مسلّم و پذیرفته بر 

 (.559-551 :5992نیا، کنند )کریمیخورد می

 گیری اندیشۀ اعجازمرحلۀ دوم: شكل

که تحدید زمانی به کارگیری واژه اعجاز و معجتزه  اینیکی از پژوهشیان عرا، با تأکید بر 

 بته کتار بترده استت.     ه(  225حنبل )مگوید: این واژه را اومین بار، احمدبندشوار است؛ می
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 شتده نیستت. از   اول و دوم و حتی تتا نیمتۀ دوم قترن ستوم شتناخته      هایاین تعبیر در قرن

  "األستتلوا وامبالغتتۀ"در کتتتاا  5ه( 221ایتتن رو، علتتی بتتن رَبیتتن طبتتری )زنتتده قبتتل از 

جویتد )حمصتی،   خویش به جای کاربست  واژۀ معجزه و مشتقات آن از واژۀ آیه بهره متی 

5299 :1-9.) 

کتم جتای ختود را در    های پایانی قترن ستوم ایتن عنتوان کتم     به هرحال، گویا در سال

رد و ظتاهرا   گیت های همگتون ختود را متی   کند و جایگاه واژهتعبیرهای ادبیات قرآنی باز می

شود، کتاا ابو عمرو محمد بن یزید باهلی واستطی  اومین کتابی که با این عنوان نگاشته می

(. امبته روشتن استت   96-91: 5992راد، )مهدوی« اعجاز امقرآن»است، با عنوان ه(  996)م 

که خواهیم گفت، از اوّمین کسانی که در تر از وی سابقه داشته است و چناناین مطلب پیش

 اند، ادیب و متکلّم نامور، جاح، است.این باا قلم زده

 های اعجازهای پیدایی بحثزمینه .1

هتای اوّل و  های جدّی در قترن منابع و مصادر موجود، به خوبی گویای آن هستند که بحث

ها دربارۀ آیات ایهی، دامن نگسترده بود. نگریدوم دربارۀ مباحث کالمی و عقیدتی و ژرف

انتد )حمصتی،   که برخی از پژوهشیان عرا بته درستتی گفتته   عجاز قرآن؛ چنانهای ابحث

های تر سرچشمه گرفته از بحث(؛ بیش21-22: 5992؛ عمری، احمد جمال، 96-91: 5299

های کالمی داخل حوزه استالم.  های کالمی بین ایدیانی و چه بحثکالمی است؛ چه بحث

چنان رشد دارد که به ایتن  نه در میان ادیان آنبه واقع در دو قرن نخست، رویارویی فکری، 

 ها دامن زند و نه در میان حوزه اسالمی و مذاهب که بعدا  به وجود آمد.گونه بحث

                                                           
طبری، از حکیمان و طبیبان طبرستان است که پس از طبرستان در ری اقامت گزید و از ربنبنعلیابو امحسن. 5

« هامدین و امدوم»هایش چون جا به سامرا رفت و از ندیمان متوکّل گشت. او آثار مهمّی نگاشته و نام نگاشتهآن

 .اوستاندیشۀ بلند  گویای
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 های کالمی میان ادیانکشاکش .1 .1

های کالمی بین ایدیان، مسئله اعجاز دقیقتا  از مستائل فرعتی نبتوّت استت.      در حوزۀ بحث

عبتا  و  هتای مختلتد در دوران بنتی   امعترا و ورود ترجمته  حضور مسیحیان در جزیتره 

ها نقش های مذهبی همه و همه بر این بحثهای فکری موجود در جامعه و کشاکشآزادی

 بنگرید:ه(  221طبری )م رَبینبناند. به این کالم علیمؤثّری داشته

ءِ القَومِ و بُلَغائِهِم أَنَّ البَالغاتِ لَیسَت ما زِلتُ و أنا نَصرانیٌّ أقولُ و یَقولُ عمٌّ لِی کانَ مِن عُلما»

مِن آیاتِ النُّبُوَّةِ لِأنّها مُشتَرَکةٌ فِی األُمَمِ کُلِّها، حَتَّی إذا اعتَزَلتُ التَقلیدََ و اللد َ و فاقَقدتُ لِدزازَ     

گتاه کته بتر کتیش     ؛ آنأهلُهُالعادَةِ و التَّربیةِ و تَََبّرتُ مَعانِیَ القرآنِ عَلِمتُ أنَّ األمرَ فیهِ کَما قالَ 

رفت، بر آن باور ترسایان بودم، هماره خود و عمویم که از عاممان و بلییان قوم به شمار می

هتا مشتترک   های پییمبری نیست؛ چه بالغتت میتان تمتامی امّتت    بودیم که بالغت از نشانه

ت و تربیتت  است؛ امّا چون از تقلید و آنچه بدان انس داشتم، کناره گترفتم و بنتدهای عتاد   

را گسستم و در مفاهیم قرآن ژرف درنگ کردم، دانستم حقیقت همانی است کته   ]موروثی[

 (.99: 5999طبری، ربّنابن...« ) مسلمانان بر آنند 

آوریم. آنچه از این عبارت مراد ماست، ایستارِ فکتری وی  ما در ادامه، کالم طبری را می

که عمویش در جایگتاه دانشتمندی بلیت      است، هنگامی که مسیحی بوده و دیدگاهی است

 است. کردهدربارۀ قرآن عرضه می

در مقدمه کتاا ارجمندش، تأویل مشکل امقرآن نیز گویای این ه(  219قتیبه )م بیان ابن

 کند:گونه بیان مینکته است. او انگیزۀ نگارش کتاا را این

 مِنْدهُ  تَشابَهَ ما" عوابَاتَّ وَ رواجَهَ وَ فیهِ واغَلَ وَ َونَلحِمُ عنِالطَّبِ اللّهِ تابَکِ ضَاعترَ َقَ وَ »...

 نعَد  المَالكَد  فوارَّحَفَ َخولٍمَ رٍظَنَ وَ ةٍلیلَعَ أبصاقٍ وَ لیلةٍکَ أفهامٍبِ "تَأْوِیلِهِ ابْتِغاءَ وَ الْفِتْنَةِ ابْتِغاءَ

 وَ ظمِالدنَّ  سدادِ فَ و حدنِ اللَّ وَ ةِحالَستِال وَ ضِناقُالتَّبِ یهِلَعَ واضَقَ مَّثُ هِلِبُسُ نعَ لوهََُّعَ وَ هِعِواضِمَ

 هِبَالشُّد بِ تضَرَاعتَ وَ رَّالغِ ثَََالحَ وَ مرَالغَ عی َالضَّ تِأمالَ مابَّقُ لٍلَعِبِ كَذلِ یفِ والُّأدَ وَ الفِختِال
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کترده،   هتا ؛ ... زندیقان بر کتاا ختدا طعتن  ... َوقِالصُّ یفِ كوكِالشُّبِ تحَََقَ وَ لوبِالقُ یفِ

هتایی نتاقص، چشتمانی معیتوا و     و بتا اندیشته   اندها سرودهدربارۀ آن باطل گفته؛ یاوه

ستان،  اند و بدینگرفتهپی تأویل طلب و جویىفتنه براىدیدگاهی فاسد، متشابهات آن را 

گتویی،  های خود، برگردانده؛ سرس به وجود تناقض، محتال ها و راهکالم خدا را از جای

انتد. اینتان بتر متدعای ختویش      سازواری در آن حکتم کترده  یختگی و ناغلط، از هم گس

پخته و جوانان ناآزموده را از ره بیترون بترده،   اند که گاه سست بنیادان ناهایی آوردهدمیل

)ابن قتیبه دینتوری،   ...«ها خلیده است ها را به شکها جای داده و سینهها را در دلشبهه

5992 :29.) 

یابتد و ایتن    دهد که در قرن سوم این بحث گسترش متی قبیل نشان مینصوصی از این 

های معارضی بوده است کته آهنتگ درافتتادن بتا     تر از هر چیز معلول جریانگسترش، بیش

استماعیل هاشتمی، از   بتن فرهنگ اسالمی را داشتند. برای نمونه چنین آمده است که عبداهلل

ای خود، عبداممسیح بن اسحاق کنتدی، نامته   یاران مأمون خلیفۀ عباسی، به دوست نصرانی

راند و در برابر، عبداممسیح نگارد و از برتری اسالم بر مسیحیّت و اعجاز قرآن سخن میمی

کشد ای بر آن نامه نگاشته و سخنان هاشمی را به ویژه در اعجاز قرآن به چامش میهم ردیّه

 .5(5999)ر.ک: هاشمی و کندی، 

 : 2952؛ بوجمعتۀ،  259-599: 2991دستت بستیارند )شترفی،     های دیگتر از ایتن  نمونه

؛ 25تتتا: راد، بتتی؛ مهتتدوی219-592،212-592: 5292؛ بخیتتتاوی، 599-5596/ 91-592

)زنده در نیمۀ نخست قترن ستوم( از مستیحیان     (. عمّار بصری529-525: 5992نیا، کریمی

ویستد کته بنتا بتر گتزارش      نای بر اندیشۀ تحدّی و تقلیدناپذیری قرآن متی نسطوری، ردیّه

 صترانی امنّ ارعمّت  علتى  کتاا فی»(، ابوهذیل علّاف با رسامۀ 292: 5919ندیم )ابن ندیم، ابن

                                                           
 (.511-516: 2991امه و زمانۀ تأمید آن تشکیکاتی وجود دارد )ر.ک: شرفی، دربارۀ هویّت نویسندگان این رس .5
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« اممتنجّم ابتن »یحیی، ملقّب بته  بنعلیدهد. ابو امحسنبدان پاسخ می« صارىامنّ على امردّ فی

مهتتزّ، مهتتدی و   شنا  دربار متأمون و نتدیم متوکّتل، مستنصتر، معتصتم،      ، ستارهه(211)م

های پیامبری دارد. این کتاا خطتاا بته   و با موضوت نشانه« امبرهان»معتمد، اثری با عنوان 

دو مسیحی یعنی قسطا بن موقا بعلبکی و حنین بن اسحاق است که هتم در آن اثتر هتم در    

هتای حنتین، توجّهتات    ، و همچنین پاستخ «امبرهان»یا « امجواا»ردّیۀ قسطا بر آن، با عنوان 

شود. تئودورابوقُرّه یا تئودورو  مسیحی هتم آثتار   ای به موضوت اعجاز قرآن یافت میویژه

نویسان مسیحی دارد و نقل است که وی مدعی بوده کته  تر از تمام مدافعههای فزونو ردّیه

 ای نداشته است.معجزه  پیامبر اکرم

 های کالمی میان مذاهبکشاکش .2 .1

های فکتری متکلّمتان معتزمتی در قترن دوم و ستوم را      باید دغدغه های بین ایدیانیبه نزات

ترین پرسشی که ذهن متکلّمان معتزمتی را  ها نظم قرآن است. مهمافزود. یکی از این دغدغه

در قرون دوم و سوم به خود مشیول کرده، این است که کدام ویژگی، کالم ختدا را از آثتار   

خ به این پرسش، معتزمۀ بصتره، معجتزه را در ذات   کند. در پاسفصیحان و بلییان متمایز می

دیدند و معتزمۀ نخستین بیداد، مانند نظّام آن را نه در ذات و نظم زبان قرآن و نظم قرآن می

مشهور شده است. « نظریۀ صرفه»کردند که به وجو میقرآن، بلکه در عاملی خارجی جست

اشاعره به بوتتۀ نقتد و نظتر نهتاده      های کالمی میان معتزمه واین نظرات بعدها در کشاکش

؛ 25تتا: راد، بتی تری بته ختویش گرفتت )مهتدوی    تر و منقّحشده و بعضا  شکل تکامل یافته

؛ زرّوق، حسین، 96-21: 5996؛ سلطان، 59-1: 5969؛ جندی، 591-599: 5992نیا، کریمی

5292 :22-21.) 

 نهضت ترجمه .3 .1

از امویتتان بتته عباستتیان، آشتتفتگی و   هتتای شتتدید در آستتتانۀ انتقتتال حکومتتت درگیتتری

ریختگی عجیبی را در جامعه اسالمی پدید آورد، گویا اگر امویان استتواری حکومتت   درهم
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دانستند، عبّاستیان ایتن هتدف را در    ها میجلوگیری از گسترش اندیشه را در قبض افکار و

کردنتد. از  و متی وجبسط افکار و باز بودن فضای فکر و میدان دادن به افکار وارداتی جست

این رو، ابعاد ترجمه از آثار فارسی، یونانی و هندی گسترش یافت و عمال  نهضتتی بتزر    

ها که سترآغاز آن از دوران  نامید. ورود این اندیشه« نهضت ترجمه»پدید آمد که باید آن را 

حاکمیتتت ابتتوجعفر منصتتور دوانیقتتی استتت و بامنتتدگی و رشتتد آن در دوران هتتارون و   

هتا و  گذاری را بتر ایتن بحتث   ترین اثری و توسعۀ آن در زمان مأمون است؛ بیشگستردامن

مجادیت کالمی داشته است. در این دوران است کته کستانی بته معارضته بتا قترآن متتّهم        

تتا؛  بتی  ی:لیجمبه بعد؛  261: 5995)ر.ک: عبدامباقی، ه( 529مقفع )مبناند، مانند عبداهللشده

 (.5969و  5966محقض: 

 سیر اندیشۀ اعجاز در این مرحله .2

اند تا هم از ساحت قترآن دفتات   ورزیدهدر چنین حال و هوایی، عاممان و متفکّران همّت می

کنند و شبهات ملحدان و دگر اندیشان را پاسخ گویند و هتم عظمتت قترآن را بنمایاننتد و     

   دید نهند و اعجاز قرآن را نشان دهند.هایش را پیشها و وایییزیبایی

ها از اعجاز به صراحت سخن نیستت. تتالش مؤمّفتان در    که گفتیم در آغازین گامچنان

هتای معارضتان، نمتودنِ چگتونگی ترکیتب،      این مرحله با توجه به فضای موجتود و گفتته  

هتای  پیراستگی قرآن از اختالف و تناقض و بیتان فنتون بتدیع در آن و شناستاندن زیبتایی     

یان آثاری از این دست را در واقتع دفتات از عربیّتت و    تشبیهات قرآنی است. برخی پژوهش

هتایی از  فصاحت قرآن و نشان دادن عدم غرابت تعابیر آن و در واقع روشن داشتت گوشته  

(. 26: 5992 ،یعمر؛ 222: 5912؛ مالحویش، 6: 5969اند )جندی، اعجاز کتاا خدا دانسته

همّتت  « معتانی امقترآن  »ارجمنتدش،   ق( در اثر291زیادفرّاء )مبنبر این کار، از جمله یحیی

ه(  259یا  299مثنّی )م های ابوعبیده معمربن، کوششترگماشته است. از او فراتر و گسترده

در این کتاا به معنای مجاز در  "مجاز"است. گفتنی است که واژۀ « مجاز امقرآن»در کتاا 
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ین اثر، در پی نمتودن  شود؛ نیست. او در اکه در دانش بالغت بحث میمقابل حقیقت، چنان

هتای تعبیتری و زدودن تردیتدها از    اسلوا بیانی قرآن و نشان دادن فنتون بتدیع و زیبتایی   

؛ 529-552: 5912تتر ر.ک: مالحتویش،   های بیان قرآنی است )بترای مطامعته بتیش   زیبایی

 (. 99-21: 5992راد، ؛ مهدوی26-21: 5992 ،یعمر

جتدّی   نهتد و مباحتث  ام، پای بته میتدان متی   در همین دوران، متکلّم بزر  معتزمی، نظّ

 کنیم:می گردد. از همین روی اندیشۀ اعجاز را از او آغازکالمی در زمینه اعجاز مطرح می

 ق( 231ق یا  222ابواسحاق ابراهیم بن سیّار نظّام )م  .1 .2

های برجسته معتزمه و استاد ادیب نامور جاح، است. وی بر این باور بوده است او از چهره

که همانندناپذیری قرآن، نه از آن روی است که دیگران تتوان همتاوردی بتا آن را ندارنتد؛     

 استت. جتاح،  جهت است کته خداونتد تتوان چنتین عملتی را از آنتان ستتانده        بلکه بدان

( 21: 5259)خیّاط معتزمی، ه(  999( و ابن خیّاط معتزمی)م566: 2992)جاح،، ه(  211)م 

وده که نظم و چینش قرآن، به خودی خود دمیل و حجّتت نبتوّت   گویند که نظّام بر آن بمی

 نیست و مردمان قادرند مانند آن را بیاورند.  

بتوده  نظام معتقتد   وی بنا به نقل نیز دیدگاه وی را نقل کرده،ه( 999)مابوامحسن اشعری

 است:

 کدانَ  َقَد فَ ظمُالدنَّ  وَ ألی ُالتَّ امّأف یوبِالغُ نِعَ خباقِاأل نَمِ فیهِ ما رآنِالقُ ىفِاآلیةُ وَ األُعجوبَةُ »

؛ اعجاز و شگفتی قرآن، فیهِم ماهُحَثَأ جزٍعَ وَ منعٍبِ مهُعَنَمَ اللّهَ نَّأ واللَ بادُالعِ یهِلَعَ قَقَِیَ أن جوزُیَ

خبرهای آن از غیب و نهان است و اگر خداوند در بندگان مانع و ناتوانی پدید نیاورده بود، 

 (.221: 5299)اشعرى، « نظم و تأمید قرآن قادر باشندروا بود که آنان بر 

 آورد:  در گزارشی از سیاهۀ باورهای نظّام میه(  129شهرستانی )م 

 هدةِ جِ نمِد  وِ اآلتیدةِ  وَ یةِالماضِد  مدوقِ األُ نِعَد  الخباقُ یثُحَ نمِ هُنّأ رآنِالقُ إعجازِ یفِ هُولُقَ»

 ماهُلّد خَ ولَد  ىتَّد حَ ،عجیدزا  تَ وَ بدرا  جَ هِبِ مامِهتِال نعَ بِرَالعَ نعِمَ وَ ةِضَعاقَالمُ نِعَ یواعِالَّ رفِصَ
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؛ نظّام بر آن بود که اعجتاز  ظما نَ وَ ة صاحَفَ وَ ة الغَبَ هِثلِمِ نمِ ةٍسوقَبِ أتوایَ أن ىلَعَ قینَقادِ كانوالَ

کته  آندهتد و دیگتر   که از امتور گذشتته و آینتده خبتر متی     قرآن دو سویه دارد: نخست آن

تتوان ستاختن، از   گردانده و عترا را بته جبتر و از رهگتذر نتا     ها را از هماوردی بازانگیزه

نهتاد،  متی ای که اگتر ایشتان را بته حتال ختویش وا     است؛ به گونهاهتمام به قرآن باز داشته 

)شهرستتانى،  « ای آرند که در فصاحت، بالغت و نظم به سور قترآن ماندتد  توانستند سورهمی

5962: 19-15.) 

 دارد:می گونه پرده برهم از ایستار نظّام اینه(  696فخر رازی )م

إنّ اهللَ تَعالَی ما أنزَلَ القُرآنَ لِیَكونَ حُجَّة  عَلَی النُّبُوّةِ بَل هُوَ کَسائِرِ الكُتُدِِ المُنزَلَدةِ لِبَیدانِ    »... 

اقِضوهُ لِأنَّ اهللَ صَرَفَهُم عَن ذلِكَ و سَلََِ عُلومَهُم األحكامِ مِنَ الحَاللِ و الحَرامِ و العَرَبُ إنّما لَم یُع

؛ خداوند قرآن را فرو نفرستاد تا حجّت و دمیل نبوّت گردد؛ بلکته قترآن چتون دیگتر     بِهِ ...

های نازل شده، برای بیان احکام، اعمّ از حالل و حرام است. عرا هم از آن روی بته  کتاا

داشتت و علتوم آنتان را بترای     شتان از معارضته بتاز   نخاست کته خداوند هماوردی با آن بر

 (.26: 5296)فخر رازی، « گرفتگویی برنظیره

، پتس از وی رهروانتی داشتته استت و     آیتد متی که از دیدگاه نظّام بتر   "صرفه"اندیشۀ 

 که در ادامه خواهیم دید، نخستین بار جاح، بر نظریۀ او می شورد.چنان

 ق( 242از  علی بن رَبَّن طبری )زنده قبل .2 .2

که چون در اختیار ما نیست، به « األسلوا و امبالغه»تر گفتیم او کتابی دارد با عنوان پیش

دانیم که در آن چگونه بحث کرده است. سخن یکتی از پژوهشتیان عترا را    روشنی نمی

هتای  آوردیم که گفته بود، او این کتاا را دربارۀ شیوۀ بیانی قرآن نگاشتته و در مناستبت  

(؛ 9-1: 5299سود جسته استت )حمصتی،    "آیه"از واژۀ  "معجزه"به جای واژۀ مختلد 

ها این مطلب را نوشته است؛ ومی دانیم که وی خود، کتاا را دیده یا براسا  نقلامّا نمی

که آن را برای اثبات نبوّت حضترت محمّتد نگاشتته،    « امدین و امدومه»ابن ربّن در کتاا 
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گویتد: بته روزگتاری کته     پیش از این آوردیتم، طبتری متی   اشاراتی به اعجاز قرآن دارد. 

دانستته؛ ومتی پتس از گرویتدن بته استالم و       مسیحی بوده، بالغت قرآن را معجتزه نمتی  

نگری در قرآن، بر درستی مدعای مسلمانان دربارۀ کتاا ختویش پتی بترده استت،     ژرف

 زیرا:

ال قومیٍّ کِتابدا  جَمَدعَ مِدنَ التَّوحیدَِ و     ... إنّی لم أجَِ ألحٍََ عَربِیٍّ و ال عَجَمِیٍّ هِنَیٍّ و »

التّهلیلِ و الثَّناءِ عَلَی اهللِ عَزَّ و جَلَّ و التَّصَیقِ بالرُّسُلِ و األنبیداءِ و الحَدثِّ عَلَدی الصّدالِحاتِ     

اق مِثدلَ  الباقیاتِ و األمرِ بِالمَعروفِ و النَّهیِ عَنِ المُنكَر و التّرغیِِ فِی الجَنّةِ و التّزهیَِ فِی النّد 

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 

؛ ... من در میتان تازیتان و غیرتازیتانِ    وَ مِن آیاتِ النُبوّةِ ال شكَّ فیهِ و ال مِریَةَبالغة  قطُّ، فهُ

اش ام کته در نگاشتته  گاه که دنیا پدید آمده، صاحب کتابی را نیافتته هندی یا رومی، از آن

بسانِ قرآن، توحید و آفرین گویی و ستایشِ ایزد، تصدق رسوین و انبیا، بر انگیختتن بته   

یک  ماندگار، خوانتدنِ بته معتروف و بازداشتتن از منکدتر، تشتویض بته بهشتت و         اعمال ن

رویگردانی از آتش را با هم گرد آورده باشد. اگر کسی بتواند کتابی بتا چنتین ویژگتی و    

ها مکانت، بزرگی و دمرذیری قرآن را نیتز داشتته و چتون او بتا     صفتی آورد که نزد قلب

ده و از آنِ امّی مردی باشتد کته هرگتز کتابتت و     یاری و چیرگی همراه بوپیروزی، بخت

طبتری،  ربّتن )ابن« د بودخواه نبوّت و معجزات هابالغت نداند؛ بی شکّ و شبهه از نشانه

5999 :99-99.) 

طبری وجوه اعجاز را اهداف اصالحی قرآن و تحقّتض آن اهتداف،   ربّنبنسان، علیبدین

کند که این همه داند و تأکید میو دمرذیرش می اوامر و نواهی و اخبار آن و نیز اسلوا زیبا

 ای دگر دارد.شود. پس، سرچشمهاز فردی امّی صادر نمی
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 ه( 222ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ )م . 3 .2

جاح،، ادیبی زبردست و متکلمی توانمند بوده است. او قطعا  کتابی در اعجاز قترآن داشتته   

، بته مناستبتی از   "امحیتوان "در سر آغتاز کتتاا   است که سوگمندانه از میان رفته است. او 

الحتجاج لنظم القرآن و غریِ تألیفه و »کند و کتابی را با موضوت های خویش یاد مینگاشته

کند، (. در جایی دیگر تصریح می9: 5، ج 5992آورد ) جاح،، در شمار آن می« بَیع ترکیبه

م نوشته که نظم و چینش قرآن را دمیل کتاا خود در نظم قرآن را در ردّ بر کسانی چون نظّا

گویتد:  (. همچنین وی در مقامی دیگر می566: 2992انگارند )همان، و حجّت بر نبوّت نمی

 ام کته شتاید  نمتوده هایم آیاتی از قرآن را گرد آورده و ایجاز را در آن بردر یکی از نگاشته»

(. ابتن  96: 9عمرو بن بحتر، ج  )جاح،،« ای از مطامب کتااِ پیش گفته باشداشارتی به پاره

کنتد )ابتن   جتاح، یتاد متی   « نظم امقرآن»ندیم نیز در ضمن شمارش آثار مربوط به قرآن از 

 (.25: 5919ندیم، 

آید کته  های جاح، چنین بر میها و کتاااز آثار پراکنده و برجای مانده در میان رسامه

کته برختی از   ت. گتو ایتن  دانستته است  وی اعجاز قرآن را در نظم و استلوا بیتانی آن متی   

اند: روشتن  گفته 5( 16: 5299؛ حمصی، 296تا: بی ن،ییش؛ 29: 5992 ،یعمرپژوهشگران )

نیست این همانندناپذیری قرآن در نظم و اسلوا ذاتی آن است و یا به محا  آن استت کته   

نتد  هتا گویتای آن استت کته او مان    خداوند دیگران را ناتوان کرده است؛ امّا تتبّتع در گفتته  

 داند:ناپذیری را از چگونگی متن قرآن می

... ؛ ...او بلیغدان، خطیبدان و   هتألیفِد  وَ هِظمِد نَبِ راءَعَالشُّد  وَ باءَطَالخُ وَ غاءَلَالبُ ىََّحَتَ هأنّ... و »

 (.525: 2992)جاح،، « خوانَ... شاعران قا به نظیره آوقی نظم و چینش قرآن فرا

                                                           
(. افزون بر این، جاح، 512-519: 2992است )جاح،، « حجج امنبوّه». مستند اینان عبارتی از جاح، در رسامۀ 5

معارضه با  که رسول خدا به نظم قرآن تحدّی کرد، خداوند آنان را ازگوید: پس از آندر کتاا امحیوان هم می

 (.99: 2، ج5992قرآن بازداشت )جاح،، 
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 ترین دمیل دانسته است:بزر وی در جایی نظم قرآن را 

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 ِ 

ن کنیم که ... چگونه قرآن با تمامی سخنان موزون و منثور تفتاوت دارد و در حتامی   باید بیا

قافیه. همچنین باید یاد کنیم که چگونته نظتم و   ماندد؛ امّا بیکه نثر است، به شعر و سجع می

 (.999: 5، ج5229)همان، « ترین برهان و حجّت گشته استچینش قرآن بزر 

 انگارد:نشانِ صدق و راستی آن می یا در مقامی دیگر، نظم قرآن را

؛ 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

 (.99: 2ج ،5992)جاح،، 

 دهد:نیز به مناسبتی دیگر، دامن سخن را دربارۀ وجه اعجاز قرآن را چنین گسترش می

 أو ة ویلَد طَ ة ََواحِد  سدوقة   مهِغائِلَبُ وَ مهِبائِطَخُ نمِ لٍجُقَ ىلَعَ أَرَقَ ولَ بِرَالعَ نَمِ ال جُقَ أنَّلِ ... »

 هدا بِ ىََّحَد تَ ولَ وَ ها،ثلِمِ نعَ زٌعاجِ هُأنَّ هابعِطَ وَ هافظِلَ یفِ وَ هاجِخرَمَ وَ هاظامِنِ یفِ هُلَ نَیَّبَتَلَ ة صیرَقَ

 ىرَتَد  أال ،تدینِ مَلِالكَ وَةُ مَلِالكَ وَ ینِرفَالحَ وَ رفِالحَ یفِ كَذلِ یسَلَ وَ نهاعَ هُجزُعَ رَهَظَلَ بِرَالعَ غَأبلَ

 وَ "لّدهِ لِ مدَُ الحَ": منهُمِ جلٌقَ قولَیَ أنَ مهِتِنَألسِ ىلَعَ یجرِیَ وَ مهِعِبائِطِ یفِ أُیَّهَتَیَ کانَ َقَ اسَالنَّ أنَّ

 رآنِالقُد  یفِ هُلُّکُ هذا وَ "کیلُالوَ عمَنِ وَ اللّهُ انَسبُحَ" وَ "اللّهُ انَبُّقَ" وَ "لناکَّوَتَ اللّهِ ىلَعَ" وَ "لّهِلِ اإنّ"

 ة ویلَد طَ ة ََواحِد  ة سوقَ ربِالضَّ هذا نمِ  َلِّؤَیُ أن اسَالنّ قُأنطَ أقادَ لو وَ عٍمِجتَمُ یرُغَ قٌرِّفَتَمُ هُأنَّ یرَغَ

 حطدانَ قَ میدعِ جَبِ عانَاستَ لو وَ لیهِعَ قَََقَ مالَ هِجِخرَمَ وَ هِألیفِتَ وَ هِبعِطَ وَ رآنِالقُ ظمِنَ ىلَعَ ة صیرَقَ او

ای بلند یتا کوتتاه بتر    سوره؛ ... اگر عربی بر یکی از خطیبان و بلییان عرا، َنانَعَ بنِ َِّعَمَ وَ

خواند، از گذر روند کالم و نحتوۀ فرجتام یتافتن آن و مفت، و سرشتت آن بته نتاتوانی        می

خوانتد،  ترین عرا را به هماوردی بتا آن فترا متی   برد و اگر بلی میخویش بر چون آنی پی
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رف یتا  گشت. امبته این ناتوانی در یک یتا دو حت  عجز او از پنجه افکندن با قرآن آشکار می

یتابی کته ستخنانی ماننتد     یک کلمه یا دو کلمه نیست؛ چه هر یک از مردمان را چنتین متی  

را در  "کیدلُ الوَ عدمَ نِ وَ اللّدهُ  انَسدبُ حَ" و "اللّهُ انَبُّقَ" ،"لناکَّوَتَ اللّهِ ىلَعَ" ،"لّهِلِ اإنّ" ،"لّهِلِ مَُالحَ"

این کلمات در قرآن، پراکنتده و   سازند و همۀنهاد  خویش فراهم دارند و بر زبان جاری می

خواستت از ایتن دستت واژگتان،     نه در بَرِ هم، وجود دارد؛ ومی اگر سخنورترین کس متی 

یابی همستنگ  ستورِ قترآن بستازد،     ای بلند یا کوتاه در نظم، سرشت، چینش و فرجامسوره

متان،  )ه« گرفتت توانست؛ هر چند قحطان و معدّ بن عدنان را هم یتار و پیشتتیبان متی   نمی

2992 :599-595.) 

آید، نظم قرآن از دیدگاه جاح،، در تمامی ارکان و اجزای آن جاری از این سخن بر می

ای آیتد و شتاکله  است و از گرد هم آمدن اجزای مترابط و در پیوند بتا یکتدیگر پدیتد متی    

گذارد؛ امّا نظمی که تنها در یتک جملته یتا یتک کلمته      سازوار و هماهنگ را به نمایش می

 تواند نشان برتری و فضل قرآن باشد.ویداست، نمیه

های واپستین در ایتن   دیدگاه جاح، دربارۀ نظم واسلوا بیانی قرآن، پایه و مایۀ دیدگاه

تر است کته اینتک پترداختن بته     باره است. نظریۀ اعجاز جاح،، قابل بحث و بررسی بیش

؛ 519-511: 5911خطیتب،   تتر ر. ک: ابعاد آن در گستره مجال ما نیست )برای مطامعۀ بیش

؛ عرفته،  69-16: 5996؛ ستلطان،  599-12: 5912 ستالم،  زغلتول ؛ 221-229تا: یشین، بی

 (.9-1: 5969؛ همان، 29: 5969؛ جندی،515-252: 5291

 ه( 222ابو محمّد عبداهلل بن مسلم بن قتیبه )م  .4 .2

هجتری استت. آثتار او در    ابن قتیبه از مفسّران، محدّثان، ادیبان و مورّخان بزر  قرن ستوم  

ها اکنتون بتاقی استت؛ از جملته     ابعاد مختلد فرهنگ اسالمی که خوشبختانه بسیاری از آن

تأویتل مشتکل   »بهترین آثار برجای مانده از پیشینیان است. او در آغتاز کتتاا ارجمنتدش    

 نمایاند:با براعت استهالمی زیبا در خطبه، دیدگاهش را دربارۀ اعجاز می« امقرآن
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 هُلَعَجَ وَ فینَلِّكَتَالمُ لِیَحِ نعَ ظمِالنَّ جیِِعَبِ هُأبانَ وَ َینَالكائِ أطماعَ التّألی ِ زِعجِمُبِ نهُمِ عَطَقَ وَ»

 وَ دِّالدرَ  ةِثدرَ کَ ىلَد عَ قُخلَد یُ ال ضّا غَ وَ اآلذانُ هُجُّمُتَ ال سموعا مَ وَ ةِالوَالتِّ طولِ ىلَعَ لُّمِیُ ال وّا تلُمَ

 هِفظِد لَ نمِد  لیلِالقَ یفِ عانیهِمَ نمِ الكثیرَ عَمَجَ وَ...هَُُوائِفَ عُطِنقَتَ ال فیَا مُ وَ هُبُجائِعَ یضِنقَتَ ال جیبا عَ

سازان را از قرآن برید و بتا نظتم شتگرفش از    ، طمع فسونگون؛ خداوند با چینش معجزه...

اش پوشانیده؛ امّا تالوت  طوینیها که قرآن را جامۀ خواندنیبندهای فریبکاران رهانید. با آن

؛ بته  دمَت ها از استتماعش نرد گوش ؛ها آوردهخستگی نیاورد؛ هر چند آن را در شمار شنیدنی

 اش کرده کته کثترت  تکترارش فرستوده نکنتد. چنتان شتگفتش ستاخته         ای تر و تازهگونه

ناگسستتنی  هتایش  هایش فرجام نرذیرد و بدان پایه سودمندش گردانیده که بهتره که شگفتی

 )ابتن قتیبته دینتوری،     «است ... و معانی بسیار آن را در دلِ اندک امفاظش گرد آورده استت 

5992 :55.) 

گسترۀ محتتوا  »و « آهنگ دمرذیر واژگان»، «نظم دقیض»، «چینش استوار»او در این بیان به 

از وجوه اعجتاز   با مطافت تمام اشاره کرده و این همه را« ایجاز»و « و ناپیدا کرانه بودن معنا

 قرآن دانسته است.

ستنجد و  آورد و با کلمتات دیگتری متی   هایی از بلندای کالم قرآن را میاو سرس نمونه

گاه فرو ماندن آنتان  نمایاند و آنعظمت و اهمیت فصاحت و بالغت در ادبیات عرا را می

ایتن اوج   کند کته معاصتران قترآن،   گوید و تصریح میدر همانندسازی چون قرآن را باز می

یافتند و با ذوق سلیم و ادا رفیعتی کته داشتتند بته     بالغت و فصاحت و محتوی را در می

(. این کتاا ابن قتیبه بسیار خواندنی و دمرتذیر  51-55شدند )همان: همانندی آن آگاه میبی

تتر ر.ک:  است و در نمایاندن ابعاد بالغت قرآن اثری است بسیار کارآمد )برای مطامعۀ بتیش 

 (.269-259: 5291، عرفۀ
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 ه( 322محمد بن یزید واسطی )م  .2 .2

یزیتد  از آن یاد شتده، کتتاا محمتدبن   « اعجاز امقرآن»تر گفتیم اومین اثری که با عنوان پیش

واسطی است. این کتاا در اختیار نیست و تنها نقشِ یتاد آن، در مصتادر بتر جتای مانتده      

و شترحی  « اممعتضتد »  بتا عنتوان   جرجانی، شرحی بتزر گوید: عبدامقاهراست. رافعی می

(. به پندار رافعی، واسطی رهترو  591: 5225کوچک بر کتاا واسطی نگاشته است )رافعی، 

هتم بتر   « دیئل ایعجتاز »راهی است که جاح، آغاز کرده و سخنان عبدامقاهر جرجانی در 

ت. ای است های واسطی است)همان(. روشن نیست این حکم رافعی بر چه پایهمبنای اندیشه

گویتد  امتا قطعتا  بته محتا       ای از کتاا واسطی داشته و یا به احتمال سخن میآیا او نشانه

 که کتاا وی در دست عبدامقاهر بوده؛ از آن اثر پذیرفته است.این

پس از این است که آثار مهم و بنیادین اعجاز قرآن توسّط عاممان بزرگی چتون رمّتانی،   

نهند و جرجانی پای به عرصۀ وجود میهمدانی، عبدامفاهرعبدامجبار خطّابی، باقالنی، قاضی

 نماید.هایی تخصّصی رخ میبدین سان علم اعجاز در قامت علمی مستقل و کتاا

 گیرینتیجه

جویی کرد. در مرحلۀ نخستت،  توان پیاندیشۀ اعجاز قرآن را تا قرن سوم در دو مرحله می

نیست و تنها یا اعتتراف بته عجتز در برابتر     سخنی از اعجاز و بررسی وجوه و ابعاد اعجاز 

شود؛ یا عبور از کنار مسائل مترتبط بتا اعجتاز، بته صتورتی اصتلی مستّلم و        قرآن دیده می

تتوان ابزارهتایی   پذیرفته شده. امبته از در دلِ نصوص و متون حاکی از این مرحله، گتاه متی  

یتز از ستوی عاممتانی کته     فهم اعجاز قرآن، چون مقایسه و ذوق، را اصطیاد کرد که بعدها ن

اند، به کار بسته شده است. در مرحلۀ دوم چنتدین عامتل زمینتۀ طترح     دغدغۀ اعجاز داشته

های کالمتی میتان استالم و    آورند. نخستین عامل کشاکشجدّی اندیشۀ اعجاز را فراهم می

 ادیان دیگر؛ به ویژه مسیحیّت بر سر مسائل و دییل نبوّت است.
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های معتزمه استت  ورزیکالمی بر سر موضوت نظم قرآن و اندیشهدیگر عامل مجادیت 

 گیرد.تر میکه بعدها در تقابل و ستیزه میان خود معتزمیان یا با اشاعره صورتی جدّی

عامل سوم، نهضت ترجمه است. با فراهم شدن بسترهای پیش گفتته، اعجتاز قترآن بته     

قتیبته و  طبتری، جتاح،، ابتن   ربّتن بتن تر در اندیشۀ دانشیانی چون نظّام، علیصورت جدّی

ترین آثتار زمینتۀ اعجتاز    گیرد و کلیدییابد و با گذر از این مرحله اوج میواسطی تبلور می

 شود.نگاشته می

 
  



  017 تطوّر آن تا قرن سوم یرو س هاینهزماعجاز:  یشۀاند

 

 منابع

 هاكتاب

، تحقیض: عادل احمد اإلصابۀ فی تمییز امصحابه (.5251) ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی .5

 دار امکتب امعلمیۀ. ،معو ، بیروتعبد امموجود و علی محمّد 

تحقیتض:   ج اول، ،امدین و امدومۀ فی إثبات نبوۀ امنبتیّ محمّتد   (.5999) ن طبری، علیبن ربّا .2

 دار اآلفاق امجدیدۀ. ،عادل نویهض، بیروت

، تحقیض: احمد محمتد شتاکر،   امشعر و امشعراء (.5992) ابن قتیبه دینوری، عبد اهلل بن مسلم .9

 .، دار اممعارفقاهره

 ، تحقیض: رضا تجدد، تهران.امفهرست (.5919) ابن ندیم، محمد بن اسحاق .2

محمتد محیتی    ،، تحقیتض امستیرۀ امنبویتۀ   (.5999) ابن هشام حمیری، ابو محمّد عبد امملک .1

 مکتبۀ محمد علی بیضون و أویده. ،امدین عبد امحمید، قاهرۀ

، تحقیتض: محمتد   جنتان رو  امجنتان و روح ام  (.5299) رازی، حسین بن علتی  ابو امفتوح .6

 بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد . ،جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصحی، مشهد

آممتان ت     ج ستوم،  ،اممصتلین  إختتالف  و اإلسالمیین مقایت (.5299) امحسن ابواشعرى،  .1

  .شتاینر فرانس ،ویسبادن

 دار اممعارف. ،، تحقیض: احمد صقر، مصرإعجاز امقرآن (.5915) باقالنی، محمد بن طیّب .9

دار امکتتب   ،، بیتروت مناهج امبحتث امبالغتی عنتد امعترا     (.5292) بخیتاوی، عماد محمّد .9

 امعلمیۀ.

، تحقیض: عبد اهلل محمود شتحاته،  تفسیر مقاتل بن سلیمان (.5229) بلخی، مقاتل بن سلیمان .59

 دار إحیاء امتراث. ،بیروت

وار امدینی فی کتاا اممهتدین إمتی  اممنهج امنقدی و وظیفته فی توجیه امح (.2952) بوجمعۀ .55
 اإلنتشار امعربی. ،بیروت ج اول، ،اإلسالم من أهل امکتاا

 ج اول، ،امکشتد و امبیتان عتن تفستیر امقترآن      (.5222) ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم .52

 دار إحیاء امتراث. ،بیروت



011 0313 تابستان، 2، شمارۀ 0، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

موسستته ایعلمتتی  ،بیتتروت ج اول، ،امبیتتان و امتبیتتین (.5229) جتتاح،، عمتترو بتتن بحتتر  .59

 ملمطبوعات.

، تحقیض: عبد امسالم محمّد هتارون، مصتر   ج دوم، ،امحیوان (.5992) جاح،، عمرو بن بحر .52

 .مطبعۀ اممصطفی امبابی امحلبی

 دار و مکتبۀ امهالل.  ،، بیروترسائل امجاح، (.2992) جاح،، محمد بن بحر .51

مکتبتۀ   ،محمتد شتاکر، قتاهرۀ   ، تحقیض: محمود دیئل اإلعجاز (.5999) جرجانی، عبد امقاهر .56

 امخانجی.

 ملهجرۀ یامقرنین األول وامثان یف یاممشرق اإلسالم یحرکۀ امترجمۀ ف تا(.)بی رشید ،جمیلی .51

 .منشورات جامعۀ قار یونس ،، بنیازی

 دار نهضۀ مصر. ،، مصرامنظم امقرآنی فی کشّاف امزمخشری (.5969) جندی، درویش .59

 دار نهضۀ مصر. ،، مصرامقاهر فی امنظمنظریۀ عبد  (.5969) جندی، درویش .59

 ،بیتروت  ج دوم، ،اممستدرک علی امصتحیحین  (.5221) حاکم نیشابوری، محمّد بن عبد اهلل .29

 .دار اممعرفۀ

 ،بیتروت  ج دوم، ،فکرۀ اإلعجاز من امبعثۀ امنبویّۀ إمی عصرنا امحاضر (.5299) حمصی، نعیم .25

 مؤسسۀ امرسامۀ.

: دراسۀ کاشفۀ مخصائص امبالغۀ ز فی دراسات امسابقیناإلعجا (.5911) خطیب، عبد امکریم .22

  دار امفکر اممعرفۀ. ،بیروت ج دوم، امعربیۀ و معاییرها،

ج  ،اإلنتصار و امردّ علی ابن امراوندی امملحد (.5259) خیّاط معتزمی، عبد امرحیم بن محمد .29

 مکتبۀ امدار امعربیۀ ملکتاا. ،تحقیض: د. نیبرج، بیروت دوم،

، ج اول، بیروت، دار امکتتب  إعجاز امقرآن و امبالغۀ امنبویۀ (.5225) ی صادقرافعی، مصطف .22

 امعلمیۀ.

امنکت فی إعجاز امقرآن )چاپ شده در ضمن ثالث رسائل  (.5969) رمّانی، علی بن عیسی .21
 دار اممعارف. ،، تحقیض: محمد خلد اهلل و محمد زغلول سالم، قاهرۀفی إعجاز امقرآن(

دار  ،قتاهرۀ  ج اول، ،جهود األمّۀ فی اإلعجاز امبیانی ملقترآن امکتریم   (.5292) زرّوق، حسین .26

 امسالم.

 



  011 تطوّر آن تا قرن سوم یرو س هاینهزماعجاز:  یشۀاند

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

 دار امسالم.

أثر امقرآن فتی تطتّور امنقتد اإلدبتی إمتی آختر امقترن امرابتع          (.5912) زغلول سالم، محمّد .29
 .مکتبۀ امشباا ،مصر ول،ج ا ،امهجری

منشتأۀ   ،استکندریۀ  ج ستوم،  ،إعجاز امقرآن بین اممعتزمتۀ و األشتاعرۀ   (.5996) سلطان، منیر .29

 اممعارف.

امفکتر اإلستالمی فتی امترّد علتی امّنصتاری إمتی نهایتۀ امقترن           (.2991) شرفی، عبد اممجید .99
 دار اممدار اإلسالمی.، بنیازی ج دوم، ،امرابع/امعاشر

تحقیض: محمتد بتدران،    ج سوم، ،امنحل و امملل (.5962) امکریم عبد بن دمحمشهرستانى،  .95

 .شرید رضی ،قم

 دار اممعرفۀ. ،بیروت ج اول، ،جامع امبیان فی تفسیر امقرآن (.5252) طبری، محمّد بن جریر .92

 ،بیروت ج اول، ،معامم امحضارۀ امعربیۀ فی امقرن امثامث امهجری (.5995) عبد امباقی، احمد .99

 .مرکز دراسات اموحدۀ امعربیۀ

، بیتروت،  قضیۀ اإلعجاز امقرآنی و أثرها فی تدوین امبالغۀ امعربیۀ (.5291) عرفه، عبد امعزیز .92

   عامم امکتب.

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

 اممعارف.

، تحقیتض: بکتری شتیخ    فی درایۀ اإلعجاز نهایۀ اإلعجاز (.5296) محمد بن عمر فخر رازی، .96

  .دار امعلم ملمالیین ،امین، بیروت

 دار امفکر. ،، بیروتامشفاء بتعرید حقوق اممصطفی (.5299) قاضی عیا ، ابو امفضل .91

بالغۀ امقرآن فی آثار امقاضی عبد امجبّتار و أثتره فتی امدراستات      تا(.بی) یشین، عبد امفتاح .99

 امعربی.  دار امفکر ،، قاهرۀامبالغیۀ

 ،، بیتداد تطوّر دراسات اعجاز امقرآن و أثرها فی امبالغتۀ امعربیتۀ   (.5912) مال حویش، عمر .99

 .جامعۀ بیداد

 جا، پردیس فارابی دانشگاه تهران.، بیدرسنامۀ اعجاز قرآنتا(. )بی مهدوی راد، محمد علی .29

 هستی نما. ،تهران ج اول، ،سیر نگارشهای علوم قرآنی (.5992) مهدوی راد، محمد علی .25



011 0313 تابستان، 2، شمارۀ 0، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

رستامۀ عبتد اهلل بتن     (.5999) کندی، عبد اممسیح بن اسحاق ؛هاشمی، عبد اهلل بن اسماعیل .22
اسماعیل امهاشمی إمی عبد اممسیح بن اسحاق امکندی یتدعوه إمتی اإلستالم و رستامۀ عبتد      

 .کلبرت اورونکتن ،، مندناممسیح إمی امکندی یردّ علیه و یدعوه إمی امنصرانیۀ

 مقاالت

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

5992. 
)چتاپ    نهضت ترجمه و نشر علوم بیگانگان در زمان امام رضا (.5966) محقض، مهدی .22

و  5966مشهد، کنگترۀ جهتانی امتام رضتا،      ،ۀ جهانی امام رضا(شده در مجموعه آثار کنگر

5969. 


