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 دهیچک
متفاوت  یفیتعار، ن علمیاخ یبلکه در طول تار نداشته یمفهوم همواره ثابت، در علم اصول «قرآن»اصطالح 

 «رمنقول متوات» یهامؤلفههجری، پنجم و ششم  یهادر سده باآنکهبه خود دیده است. مختلف  ییهاو مؤلفه

در  اما شدیح داده میترج ،«اعجاز» ازجمله یگریقرآن بر هر مؤلفه د یمعرف یبرا «مکتوب در مصاحف»و 

ف یرن در تعایشیپ یهامؤلفهن یگزیجا، ارائه و مؤلفه اعجاز، د از قرآن در علم اصولیجد یمفهوم، سده هفتم

 شده است.

منقول » یهامؤلفه یجابه هفتم و هشتم یهاسدهتعاریف اصولی مؤلفه اعجاز در  ینیگزیجا ییچراتبیین 

 بوده رو شیپ پژوهش ن مسألهیترمهم انگاره، خیتار روشاستفاده از  با «مکتوب در مصاحف»و  «متواتر

 زینهای هفتم و هشتم پیرامون مبحث اعجاز، گفتمان علمی سده كه است آن گرنشان بارهنیدرا قیتحق. است

اعجاز  مؤلفه انتخاب لیدال نیترمهم، دوران نیا در منقول و مکتوب یهامؤلفه رامونیپ متعدد انتقادات وجود

 است. بوده سدهاین دو  در قرآن فیتعر یبرا

 .اصول فقه، ازاعج، تاریخ انگاره، مفهومی تحوالت، قرآن: كلیدی واژگان

                                                           

 m.bayganian@gmail.com. دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حديث )نويسنده مسئول(/ 1

 rostami@um.ac.ir/ دانشگاه فردوسي مشهد ثين و حدآگروه علوم قر يعلمئتيعضو هدانشيار و  .2
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 طرح مسأله -1

در طول تاریخ فرهنگ اسالمی، همواره یکی از اصطالحات مهم بوده و در « قرآن»اصطالح 

فراوان کاربرد داشته است. به دلیل همین اهمیت، علمای متعدد  صورتبهعلوم مختلف اسالمی 

ند. ااز آن بازنموده در طول قرون متمادی دست به تعریف این اصطالح زده و مراد و منظور خود را

طبیعی تعریف اصطالحات،  طوربهچه اینکه هر علم نیازها و اقتضائات خاص خود را دارد و 

گیرد. در این میان اصولیان، پیش و بیش از همسو با اهداف و محتوای علم مورد نظر صورت می

 ریف مختلفی ازدیگر علمای اسالمی به این مهم اهتمام داشته و در طول تاریخ علم اصول، تعا

رغم ارائه تعاریف مختلف در معرفی اند. با وجود اهمیت اصطالح قرآن و علیقرآن به دست داده

گرایانه در زمینه مطالعه این تعاریف وجود داشته رویکرد جمع تاکنوناین اصطالح، رویکردی که 

های مفهوم تفاوت ها وشباهت آنکهیبو یا رویکرد انتخاب و ترجیح یکی از تعاریف بوده است. 

تغییر و تحوالت  آنکهیباصطالح قرآن در هر یک از علوم اسالمی مورد ارزیابی قرار گیرد و 

گرفته در مفهوم قرآن و دالیل این تحوالت به صورتی تاریخی رصد شود. گویی همین صورت

ت. اس انگاری نسبت به اصطالح قرآن انجامیدهو بدیهی ذهنکاربرد فراوان، به خودکارشدگی 

م های هفتزمانی سدهپژوهش حاضر برای نخستین بار اصطالح قرآن را در علم اصول و در بازه 

 مطالعه قرار داده است. و هشتم مورد

توَبًا ِفی نا َمنقواًل ُمَتواِترًا َمکْيرآُن ما ُنِقَل ِالُقلَْا»های پنجم و ششم، تعریف در آثار اصولی سده

رای معرفی ب« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»ی دو مؤلفه ریرگکابهو به عبارتی « امَلصاِحف

(. این در حالی است 81ص ،1ج ،1413 غزالی،/ 21ص، 1421، یبوسدقرآن رواج داشته است )

 ُهَو الُقرآُن:»های آن در علم اصول تغییر کرده و تعریف که از سده هفتم، تعریف قرآن و مؤلفه

از قرآن در آثار اصولی بوده است که شده ف ارائهیتعر ترینفراوان «ِمنه سورٍةبِ املُعِجزُ  املُنَزل الَكالُم

، 1425، حلىعالمه ) انددرآمدهنهم به نگارش سده مه دوم یهفتم تا ندر فاصله نیمه نخست سده 

که ابتدا  فیتعراین ت یاهم(. 54، ص1ج، 1414، یزرکش/ 177ص، 1432ی، سبک/ 331، ص1ج

است تا به آنج دنبال شده است یبعد اصولیانتوسط طرح و سپس  (ق646.د) ابن حاجباز سوی 

، یصنعان) انددانسته اصولیانرا مورد اجماع و اتفاق همه  ین نوع معرفیااصولیان،  یکه برخ

« ِجزُمع»، «ُمزَنل»، «کالم )لفظ(»چهار مؤلفه مربوط به این دوران،  در تمامی تعاریف .(63ص، 1986

غاز در پیکره نیز مؤلفه دیگری است که از آ «امُلَتَعبَُّد ِبَتالَوِته»مؤلفه رار شده است. تک «منه ِبسورٍة» و

وده های مذکور افزاین تعاریف نبوده و از نیمه دوم سده هشتم توسط سُبکی به زنجیره مؤلفه
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که مسیر تعاریف پیشین را  ایها، مؤلفه(. در میان این مؤلفه177ص، 1432ی، سبکشده است ) 

ه است. چ «اعجاز» گیری تعریف و مفهومی جدید از قرآن شده، مؤلفهغییر داده و سبب شکلت

ف یز در تعارین «ُمزَنل». باشد یف قرآن کافیتعر یبرا ییتنهابهخود توانسته نمی «کالم»د ینکه قیا

ه گونه که اشارز همانیشود. تعبد به تالوت نید محسوب نمیجد یامؤلفه حضور داشته ون یشیپ

تم ش از سده هفیمؤلفه اعجاز که پ، انین میدر ا است. ف نبودهیتعارتمامی ثابت در  یکنشد رُ

ف محسوب ین تعاریا یمؤلفه محور طرح شده است ابن حاجبمورد انتقاد بوده و پس از 

از همین رو تمرکز پژوهش پیش رو نیز بر مؤلفه اعجاز قرار گرفته است. الزم به ذکر شود. یم

نامیده اعجازمحور  ، تعاریففین دسته از تعاریا، به جهت اختصار این نوشتار است که در

 اند.شده

شده از ائهارف یکره تعاریود نقل و کتابت بر پیطره قیپس از دو سده سدر ادامه باید گفت 

 .افتیر ییتغ ابن حاجبن توسط یشیف پیر تعاریمس، سرانجام در سده هفتمقرآن در علم اصول، 

 انعنوبه، شدیمحسوب م «مکتوب»و  «منقول»ود یق یبرا یبیاز ابتدا رق د اعجاز کهیق نیبنابرا

البته مؤلفه اعجاز، به کار گرفته شد.  قرآن ید برایجد یسازدر جهت مفهوم یمحور یامؤلفه

و  (21ص، 1ج، 1308، یبخار)و در نیمه دوم سده پنجم از سوی َبزدَوی  ابن حاجبپیش از 

در تعاریف اصولی  (99، ص1، ج1422، ابن دهاندَّهان )ششم از سوی ابن  در نیمه دوم سده

های راستا با دیگر تعاریف سده پنجم، در کنار مؤلفهگنجانده شده بود؛ اما این کاربرد همچنان هم

مؤثر  چنداننهای در حاشیه و بود و مؤلفه اعجاز در این زمان همچنان مؤلفه« کتابت»و « نقل»

 شد.محسوب می

را  «مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» های، مؤلفهابن حاجبش از یپ یبا آنکه آمدنیز 

ر نتوانست نظ ف مختصر اویاما تعر یف گنجانده بوددر تعاری آن دو جابهل را د منزَ یحذف و ق

ت یبا محور، ابن حاجبف یتعر کهیدرحال(؛ 159ص، 1ج، 1402ی، آمد) را جلب کند اصولیان

 یاریمباحث بس، آن ییو سنجش کارآ یابیارز یافت و در راستایت و شهرت یمقبول ،د اعجازیق

 یفیتعاری، از آثار اصول یتنها در معدود، مه دوم قرن نهمیپس از او تا ن رواینازشکل گرفت. 

، 1تا، جی، بیتفتازانارائه شد ) و یا هر قید دیگری« مکتوب»و  «منقول»د یت دو قیبا محور

 (.46ص

ان یدر مد که ینشان «کتابت»و  «نقل»ود کهن یق یجابهد اعجاز را یق یزمان، جبابن حا

، ف قرآنیتوص یهمچنان برا «کتابت»و  «نقل» یهامؤلفهپژوهان و دیگر علمای اسالمی، قرآن
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، 2، ج1410ی، ابن عرب /647، ص2، ج1407، اضیع یقاض)برای نمونه نک:  کاربرد داشتند

آثار قرآنی مربوط به این سده، در اما  (.144ص، 1395، شامهابو  /443ص، 3جو  245، 85صص

از مؤلفه اعجاز استفاده شده  قرآن یمعرفها برای توان یافت که در آنموارد متعددی را نیز می

ول، در علم اص تنهانهنماید که از سده ششم، زمینه برای استفاده از مؤلفه اعجاز است و چنین می

علوم قرآنی و تفسیر فراهم بوده است )برای نمونه نک:  ژهیوبهعلوم اسالمی  بلکه در میان دیگر

 179، ص28و ج 105، ص7، ج1420ی، فخر راز /58، ص10و ج 183، ص7، ج1371، بدىیم

 (.144، ص3، ج1415، خازن /307، ص32ج و

ه نخست ک در این سده استفاده از مؤلفه اعجاز در آثار قرآنی به دو صورت بوده؛ در صورت

یف قرآن مستقیم در تعر طوربهبیشتر مربوط به نیمه نخست سده ششم است مؤلفه اعجاز اگرچه 

 های قرآن یادترین ویژگییکی از مهم عنوانبهاستفاده نشده، اما در ضمن مباحث دیگر، از آن 

سنت  لهیوسبه قرآنسخ ا عدم امکان نَیبه هنگام بحث از امکان  یعرببنابوبکرچنانکه شده است. 

، قرآن را کالمی دارای اعجاز و سنت را کالمی فاقد اعجاز، معرفی کرده و با همین استدالل، متواتر

 .(146، ص1420ی، ابن عربشمارد )می رممکنیغاین نوع نسخ را 

ف یتعارمستقیم در  طوربهمؤلفه اعجاز این سده است که مه دوم ینصورت دوم مربوط به 

گونه قرآن را این« االفنان فنون»در مقدمه خود بر کتاب  یجوزابن  است. فتهبه کار رپژوهان قرآن

ىن عْ َماْل یِف زًاِجْعه ُمَلَعَج َو، الِمالَك َنأحَس َو ِبُتالُك َفنا أشَريإل َلأنَز...  یذه الَّّللِ مُدحَلَا»کند: تعریف می

« ...راَمَحاْل نُيَبُي َو الَلَحاْل ُحوِضُيا َم هُ ْنِمَف، األناِم وُلُقا ُعهيف ٍتاِرَح لوٍمُع یلَع اًلِمشَتُم، ظامو النِّ فِظاللَّ َو

توان گفت جوزی میو ابن  ابن حاجب(. با توجه به تاریخ حیات 31، ص1422ی، جوز)ابن 

استفاده از مؤلفه اعجاز در تعریف قرآن از سوی این دو تقریباً همزمان صورت گرفته است. 

 جوزیها کامالً با یکدیگر متفاوت است و مؤلفه اعجاز در تعریف ابن گرچه ترکیب تعریف آن

شاعرانه  یشتر در قالبیقرار نگرفته و بدر کنار یکدیگر چیده،  ابن حاجبکه  ییهامؤلفهدر کنار 

 ی، جای گرفته است.منطق یو نه در قالبگرایانه و جمع

تفاده از مؤلفه اعجاز در تعریف پژوهان سده ششم در اسصدایی میان اصولیان و قرآناین هم

 ن حاجبابف یدر تعرکه « کالم معجز»عبارت قرآن با شواهد دیگر نیز قابل تأیید است. چنانکه 

 /452ص، 8ج، 1372ی، طبرس) خوردیبه چشم مسده ششم نیز  یآثار قرآن یدر برخاستفاده شده 

روض »ر یدر تفس «یوحکالم منزل معجز م»عبارت وجود  همچنین .(45، ص1، ج1420، بغوى

در سده هفتم  .(95، ص1، ج1408، الفتوح رازىابوصدایی است )این هم تأییدی دیگر بر« الجنان
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ادامه یافته و دیگر علمای اسالمی همچون اصولیان، این همسویی در کاربرد مؤلفه اعجاز نیز  

تا، ، بیابن طاوس /148، ص16ج، 1364، قرطبىاند )مؤلفه اعجاز را در مورد قرآن به کار برده

 (.240، ص3ج، 1418، ضاوىیب /231ص

 ژهیوبهکدام عامل یا عوامل سبب گرایش علمای اسالمی  بر این اساس مهم است دانسته شود

ا یک ی ینیف قرآن و جانشیدر تعر ید بازنگریتردیباصولیان به سمت مؤلفه اعجاز شده است؟ 

 اگر مؤلفه ژهیوبهاست. ل صورت نگرفته یدلیه و ببارک، ینیشیپ یهامؤلفه یجابهچند مؤلفه 

رات یین تغیا نکهیمتصف بوده باشد. ا ییبه نقص و عدم کارآ یزمان، ن همچون اعجازیگزیجا

 یاگونههبم گرفتند قرآن را یتصم اصولیانل بوده و چرا یا دالیل یاز کدام دلگرفته نشأتی، مفهوم

ه است ک هاییپرسشر از آن را در ذهن مخاطبان بنشانند گید یاف کنند و انگارهیگر تعرید

 ست.هابه آندر پی پاسخ ن نوشتار یا یبعد یهابخش

 عوامل گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن -2

ند گیرد که عبارتدر تعریف قرآن مورد بحث قرار می زدر این بخش عوامل گرایش به مؤلفه اعجا

 از:

 ط فرهنگی اجتماعی سده ششم و هفتمعلمی و شرای گفتمان -2-1

 راجاستخ اصولیان هایگفته از تواننمی رادر تعریف قرآن  زمؤلفه اعجا گزینش دالیل تمامی

 و ماعیاجت ـ فرهنگی شرایط هابرخی از آن که دالیل، تمامی ارائه به صراحتاً  اصولیان زیرا کرد؛

 اصولیان هایناگفته به توجه در حالیست که این. اندنپرداخته است بوده آنان عصر علمی گفتمان یا

 . این باره نیست در آنان هایگفتهتر از کم اهمیت مفهومی نام قرآن تحوالت گیریشکلزمینه  در

 شدن از فضای ملتهب پیرامون اعجاز و ثبات تقریبی آن كاسته -2-1-1

 ییوج شکوفاااصولیان، ف یمؤلفه اعجاز در تعار حضورش از یک قرن پی یعنیقرن ششم 

غاز آن قرن در علوم مختلف یش از ایپکه  یشد و تکاملنکه ریچه ا است. بودهتمدن مسلمانان 

ر سراس د گفت دری. در مورد مقوله اعجاز هم بادیرسخود کمال اوج و به  ششم نقرشده بود در 

وجه فراوان متن قرآن ت یشناسییبایو ز یات قرآنیبه ادب، ران و متکلمانسمف، لسوفانیف، قرن ششم

ن در یشیپ یهادوره برخالف، ن توجه و تمرکزیاما ا (100، ص1392ی، دیس) اندنشان داده

 یاهکه در سده ییهاچالش، ن قرنیرا در ایملتهب و پرچالش صورت نگرفته است ز ییفضا
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 د وجوهدر مور یردازپهیروند نظر، فرونشسته بود یارامون اعجاز وجود داشت تا اندازهین پیشیپ

که در اطراف مقوله اعجاز  یملتهب و ناآرام یجه فضایده و در نتییگرا یمختلف اعجاز به کند

قرون که در  «صَرفه»ه مهم یتر داده بود. نظرتر و باثباتآرام ییخود را به فضا یجا، وجود داشت

هاده نمه دوم قرن چهارم رو به افول ید و البته از نشیرا موجب م ییهاتقابل و واکنش، نیشیپ

آن را مردود اعالم ، ن دورانیپژوهان ااز دست داد و اغلب قرآن شیازپشیبفروغ خود را ، بود

، 5، ج1372ی، طبرس /192، ص5، ج1422، هیابن عط/ 78 ص، 1989ی، راز فخر) کردند

یسوق م، خالق آن یسوبه قرآنه آن بود که معجزه بودن ین نظریرش ایامد مهم پذیپ .(222ص

ن امر موجب یهم (.125، ص1420ی، بوط) گرفتیآن فاصله م یژگیخود متن و وافت و از ی

ف قرآن یتعر یبرا یامؤلفه، «َصرفه»ه ینظر یینماشد تا اعجاز نتواند در دوران ظهور و قدرتیم

ف ینهاده و ضع زوالروبه رفتهرفتهدر قرن ششم  «صَرفه»ه ینظر ازآنکهپساما ؛ دیآ حساببه

در قرن ششم تا هشتم رواج « ینظم و اعجاز بالغ»ه ینظر یعنیب و مقابل آن یه رقینظر، دشیم

ه همت ین نظریبه رشد و توسعه ا، ن دو قرنیدر طول ا یاریافت. افراد بسیمی یشتریو رونق ب

 .(70-40صص، 1390، قاسم پور) درآوردندر یتحرنه به رشته ین زمیرا در ا یگمارده و آثار

خود قرآن  شد که مربوط بهیل میتبد یااعجاز به مؤلفه، ن شکلیجاز به ار اعیتفس پیعتاً در یطب

 قرآن به کار آید. فیتوانست در جهت تعریبود و م

 زمخشری چون بزرگانی تحوالت جدید پیرامون اعجاز با ظهور -2-1-2

 افتند.یر قرآن یژه در تفسیو یگاهیجا، «انیب»و  «یمعان»دو علم ، در طول قرون ششم و هفتم

گر یکدیاز ی، توسط زمخشر «انیب و یمعان»دانش  اسالم جهان در بار نینخست یدر قرن ششم برا

 مقدمه در یزمخشر عبارات از (.222ص، 1977، فیض) ده شدین دو نام نامیک و به ایتفک

 که تندهس یعلوم نیترمهم از «انیب» و «یمعان» علم دو که شودیم برداشت نیر کشاف چنیتفس

ی، بالغ یهاییبایز تواندینم دو نیا از یآگاه بدون مفسر و است ازین مورد قرآن مفسر یبرا

 (.2، ص1، ج1407)زمخشری،  دهد نشاندرک کند و  را قرآن اعجاز جهیو در نت یعیبد ناتمحسّ

د اثبات نیر فرآییتغیوست، که در طول قرن ششم در مورد اعجاز به وقوع پ یگریاتفاق مهم د

صورت  یو نظر یق مباحث تئوریشتر از طریب، اثبات اعجاز، ش از قرن ششمیبود. پ قرآناعجاز 

 ییمحض فاصله گرفت و وارد فضا یتئور یاعجاز از فضا، در قرن ششم کهیدرحال، گرفتیم

، کشاف یعنی ین قرندر ا نگاشته شده یر ادبین تفاسیتراز مهم یکیشد. در  یو عمل یقیتطب

، رآنق یبالغ و یادب یهاییبایز ق بازنمودنیاز طر یعمل یانهگوبه تابر آن بوده  یسعتمامی 
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 قواعد ،و اعجازمحور به فهم قرآن یبالغ یافتیمفسر با ره، رین تفسیقرآن اثبات شود. در ا اعجاز 

ت اس اده کردهیپ یعمل صورتبه، وام گرفته ین همچون جرجانیشیپ یعلما را که از یاصول و

، 5، ج1414، خلکانی )ابن زبان یهاتسلط خود بر دانشبا  یو (.5، ص1408، یموسابو )

فسیری این روش ت ازآنجاکه. ر شدیتفس به یبالغ و یزبان اتینظرراهیابی سبب  (174-168صص

)ابن  ستدانسته ا ریتفس و اتیادب در یانقالب را کشاف، خلدون، ابن سابقه بودهیش از آن بیپ

 ادبی و بالغی اعجاز نتوانسته یزمخشر چون کسچیهی، ذهب از دیدگاه (.762ص، 1408، خلدون

افته ی ستد علوم ریسا به نسبت بلند یامرتبه به انیب و بالغت علم در یو زیرا اندیبنما را قرآن

 (.306، ص1، ج1396ی، ذهب) است

ن است ده آیشتر مؤلفه اعجاز انجامیدر قرن ششم به ثبات هرچه بهمچنین اتفاق دیگری که 

سوتر شده گر همیکدیمعتزله و اشاعره در حوزه اعجاز با  یمهم کالم یهافرقه، نن قریکه در ا

 اصول و قواعد از یاریبسمعتزلی،  یاند. چنانکه زمخشراز خود نشان داده یشتریو تعامل ب

ن قرن یا یداد ادبین رویترکرد و مهم ادهیپ کشاف ریتفس در را ی اشعریشده توسط جرجانمطرح

 (.5، ص1408، یموسابو ) وند و تعامل رقم زدین پیهم واسطهبهرا 

که اعجاز جزو  اندآنگر های مذکور نشانتمامی وقایع جدید پیرامون اعجاز در طول سده

ای لفهمؤ عنوانبهتوانسته است نظر اصولیان را آن زمان بوده و در نتیجه می مباحث علمی رایج

شاخص، مأنوس و پررونق به خود جلب کند.

 حاجب ابنظهور اصولیان ادیب چون  -2-1-3

تین سنخ یبرا، مه نخست قرن هفتمیمه دوم قرن ششم و نیسته در نیز یاصول، ابن حاجب

بر  افزون یگشوده است. و یف اصولیتعارای ثابت در مؤلفه عنوانبهبار پای مؤلفه اعجاز را 

یر وی می از شهرت فراگو بخش مهار داشته یز تبحر بسین یو ادب یعلم اصول فقه در علوم زبان

 ین آثار صرفیترمهم مربوط به همین حوزه از دانش است. وی متأثر از اندیشه و روش زمخشری

محل  هاتا مدت« شافیه»و « کافیه»همچون  هاآنکه برخی از  درآوردهی را به نگارش و نحو

، 6ج، 1392ی، برد یتغرابن  /405ص، 7ج، 1406، ابن عماداند )نظر و آموزش بوده، بحث

و  که بیشتر رنگ انتخاب مؤلفه اعجازبر این اساس  (.248ص، 3ج، 1994، خلکانابن  /360ص

ت که اس یگفتماننیز و  ابن حاجب یفکر هایشیبرآمده از گرا یانتخاببالغی دارد  -بویی ادبی

 حاکم بوده است. یجوامع اسالم یو فرهنگ یعلم یمه نخست قرن ششم بر فضایاز ن
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 های اعجازورد توجه قرار گرفتن قابلیتم -2-2

های اعجاز در دومین عامل گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن، استفاده از قابلیت

کارکردهای جدید و یا کارکردهای از پیش موجودی بوده است که دیگربار برای اصولیان سده 

مورد توجه اصولیان قرار هایی که در سده هفتم و هشتم هفتم و هشتم اهمیت یافت. قابلیت

 داشت بدین شرح است:

 مرزبندی قرآن با سنت -2-2-1

، خوردیف اعجازمحور به چشم میفراوان در کنار تعار صورتبهکه  یاز اصطالحات یکی

گونه از  نینشان از آن دارد که هنگام ارائه ا، ن اصطالحیاصطالح سنت است. وجود فراوان ا

و سنت  قرآنان یز میتما یبرا ییهابه سنت وجود داشته و تالش زین ینگاهمیهمواره ن، فیتعر

ود یت قیبا محور یفیدهندگان تعارقرون پنجم و ششم و ارائه اصولیان . امااستصورت گرفته 

 یتاند. چنانکه نسبک توجه نداشته و آن را مهم ندانستهین تفکیانوعاً به ، «مکتوب»و  «منقول»

 کیامکد، «مکتوب»ا ی «منقول»نکه یسنت برقرار نکرده و در مورد اخود با  یود انتخابیان قیم

مکتوب در »مؤلفه ، دین دو قیان ایاند. گرچه از منگفته یسخن انندیانمیبا سنت را م قرآنتفاوت 

چرا که سنت گرچه  یز برآمده و سنت را خارج کند؛ن تمایاتوانسته است از عهده یم «مصاحف

 عنوانبهالمصاحف و یتدفَّنیگاه بچیمتواتر نقل شده؛ اما ه صورتبهوارد م یمنقول بوده و در برخ

ف یو خارج از تعر یحات جانبیدر توض ابن حزمتنها در قرن پنجم  است.قرآن مکتوب نشده 

رد ز را آشکار کین تمایبا اعجاز و تالوت ا یعن، یفیود موجود در تعریر از قیغ یودیبا ق، خود

 .(95ص، 1ج، تایب، حزم ابن) دیر آن را سنت نامیو غ قرآنرا متلو و معجز  یو وح
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تعاریف و  «مکتوب» و« منقول»های محوری دارای مؤلفهف یان تعاریل تفاوت مذکور میدل 

را یز اند.داشته قرآنها به یها و شافعیدانست که حنف یکردیتوان در نوع رویمحور را ماعجاز

 یکردیشده است که رو ان ارائهیحنف یاز سو عمدتاً «مکتوب» و« منقول»دارای مؤلفه ف یتعار

( 38-37صص، 2ج، 1392ی، پاکتچ) انددر طول سنت دانستهو قرآن را  داشته قرآنبه  گونهحکم

محور از ف اعجازیتعاردر مقابل، . احساس نشده استن دو یان ایک میبه تفک یازیجه نیو در نت

ی، چپاکت) اندگونه داشتهلیدل یکردیروقرآن شده است که به ان ارائه یان و شافعیمالک یسو

رتبه با آن قرار هم ییدر عرض سنت و گوقرآن کرد ین رویدر ا .(38-37صص، 2ج، 1392

 شده است.میگر جدا یکدیاز  این دومرز ، همچون اعجاز یابا ذکر مؤلفه بایدو  هگرفت

نمود  اصولیان،ک از سنت در آثار یتفک یاف قرآن برید گفت استفاده از اعجاز در تعریبا 

اند. دانستهیمؤثر م، ن نقشیا یفایرباز اعجاز را در ایدهد که آنان از دیداشته و نشان م یفراوان

 :اندمیتقسقابل دستهخود به دو  اصولیاناز  گروهن یا

بر ، تهسو سنت ندان قرآنجداکننده  ییتنهابهاعجاز را  یژگیکه و اصولیاناز  ینخست گروه

د؛ اما نانزل بودن مشترکز همچون کالم و مُیاعجاز ن یژگیو سنت در و قرآناند که ن باور بودهیا

، «معِجز» یجابه اصولیانن دسته از یاست. ا قرآنمشترک نبوده مختص  «اعجاز ینزول برا» یژگیو

جاز ی اعانند قرآن داراسنت هم مند گرچه یاند تا بگوف قرار دادهیرا در تعار «عجازل لإلمُنَز»د یق

تواند ید مین قیا، لین دلیبا هدف و قصد اعجاز نازل نشده و به هم، قرآن برخالفاما  است

 وِجُرن ُخِمم )ُهراُدُم وَنُكَي ْنَأ یغَبْنيَ  َو»سد: ینویمی باشد. چنانکه زرکشقرآن از سنت جداکننده 

 َوُه وَ  َفيَك، نُهو َعلُ ْخا َتإنَّها َلَف، هِدْصقَ لِ یأ، جاِزإلْعلِ ْلَزْنم ُتلَ َثيأحاداْل ز(: أنَِّجْعامُل ةَطِبواسِ  ِثيحادَااْل

سنت را ی، مرداو نی( همچن306، ص1، ج1418، یزرکش.« )م(ِلالَك َعواِمَج ُتْْيِت: )أوْ ُلاِئالَق

ن دو تفاوت قائل شده است. نخست یان ایاز دو جهت م، همچون قرآن معجزه دانسته و در ادامه

 یصورت نگرفته و قرآن معجزه بالفعل یاست که نسبت به آن تحد اینت معجزه بالقوهآنکه س

با آن دعوت شده است. دوم آنکه سنت اگرچه همچون قرآن معجزه است  یهماورداست که به 

 (.1242-1241، صص3ج، 1421ی، مرداو) اعجاز نازل نشده است قصدبهاما مانند آن 

کارکرد مذکور کامالً باور  یفایا ید اعجاز برایق یانمندکه به تو اصولیاناز  یگروه، دوم

ود ن مؤلفه را در خیکه ا اصولیاناز  یا: نخست دستهاندمیتقسقابلکه خود به دو دسته  رنددا

 لیاناصوگر از ید یو دوم گروه اندکار گرفتهو سنت به  قرآنان یم یگذارفاصله ف به هدفیتعر

ای که پیش از اند اما در مقدمهاده کردهاعجاز استف ای غیر ازفهف از مؤلیکه گرچه در خود تعر
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ابن اند. چنانکه کرده یادجداساز  یامؤلفه عنوانبهن مؤلفه یاز ا، انددرآوردهتعریف به نگارش 

 َیْحَواْل نَّا»سد: ینویم ، چنین«مکتوب»و  «منقول»ود یقبا محوریت ف خود یتعرپیش از ارائه  حزم

 َو ظاِمالنِّ زُ ِجْعُم فًايألَت ٌفلََّؤُم وٌُّلْتَم ٌیْحَو ماُهُدأَح :نِيَمْسِق یَلَع )ص( هِ وِلُسَر إىل لََّجَوزََّع اهلِل َنِم ُمِسَقْنَي

 ُرَبَخاْل َوُه َو وٌءُرْقَم ُهلكنَّ وٍّتُلَم الَ َو ظاِمالنِّ ِزِجْعُم الَ َو ٍفلََّؤُم ُرْيَغ وٌلُقْنَم ٌیِوْرَم یٌ ْحَو یاِنالّث َو .آُنْرالُق َوُه

 .(95، ص1تا، ج، بیحزم ابن) «اهلِل وِلسُ َر ْنَع ُدواِراْل

ذهبان میو مالک یشافع یاعجاز از سومؤلفه نش یل گزیاز دال یکگفت ی توانیمب ین ترتیبد

د یت داشته و انتخاب قیاز سنت اهم قرآنک یها تفکآن یدر قرن هفتم آن بوده است که برا

 را محقق سازد. ین هدفیتوانسته چنیقرآن م یرفمع یاعجاز برا

 مرزبندی قرآن با حدیث قدسی -2-2-2

به ، ف قرآنیتعر ید اعجاز و دفاع از آن برایق یهاتیدر جهت اثبات قابل اصولیان یبرخ

اند. گرچه اشاره کردهقرآن اصطالح  از دامنه یث قدسید در جهت خارج کردن احادین قینقش ا

ی اد اعجاز است به کارکرد مذکور اشارهیت قیف با محوریکننده تعرن ارائهیستکه نخ ابن حاجب

کنندگان ز انتخابیو ن یف ویاما شارحان تعر (457-453صص، 1ج، 1406ی، اصفهاننداشته )

مده آ ابن حاجبدر شرح اثر اصولی اند. چنانکه ح کردهین کارکرد تصریا ش بهیکماب، فین تعریا

 الَمكَ اْل ُجُرْخ، ُياىلعتَ  اللَِّه ِنَع َةساَلالرِّ یِِّبالنَّ یعَوَد ِقْدِص هاِرإْظ ُدْصقَ  َوُه َو إلعجاِزلِ ُهوُلقَ  َو» :است

، 1، ج1432ی، سبک/ نیز نک: 458، ص1)همان، ج «ةّيبانالرَّ ِثيَأحاداْلَك، جاِزإلْعلِ َسيلَ یذالَّ َلَزْنامُل

 (.1238، ص3، ج1421ی، مرداو/ 190ص

 بوده، فاقدن کارکرد یابه  اصولیانتوجه  دهندهنشانصرفاً های مشابه، گفته این عبارت و

خارج  یعنیت ین قابلیا، چرا اساساً در علم اصول ند: نخست آنکهاح در مورد دو سؤال مهمیتوض

قید اعجاز چگونه و به شده و دوم آنکه  یمهم تلقاز دامنه اصطالح قرآن  یث قدسیکردن احاد

 این کارکرد برآمده است؟ هدهچه دلیل از ع

 پیش از سده هشتم قرآن از قدسی دلیل عدم اهمیت تفکیک احادیث -2-2-2-1

 صولیانا یبرااز قرآن  یث قدسیاحادهشتم تفکیک که چرا در سده  ن سؤالیپاسخ به ا یزمان

 یارب ین کارکردیش از قرن هشتم ذکر چنیابد که دانسته شود پییم دوچندانت یاهممهم بوده، 

 یلک کتاب اصویاگر در و سابقه نداشته ، «نزلمُ»و  «مکتوب»، «منقول»ن همچون یشیپ یهامؤلفه

ن یاست. عدم ذکر ا ازآنپسمذکور ذکر شده مربوط به قرن هشتم و  یهامؤلفه ین کارکرد برایا
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مان از ه اصولیان ل بوده باشد. نخست آنکهیتواند به دو دلین میشیپ یهامؤلفه یکارکرد برا 

رج کردن احادیث قدسی از دامنه اصطالح ن کارکرد را مهم دانسته و به خایا، فیارائه تعار یابتدا

فاقد  «مکتوب»و  «منقول» یعنیمورد توجه و در دسترس آنان  یهااما مؤلفه اندیل داشتهتماقرآن 

دو  نیا یبرا ین کارکردیل چنین دلیص داده شده و به همین مهم تشخیا یالزم برا یتوانمند

ث ینامبرده واقعاً ناتوان از خارج کردن احاد یهان احتمال که مؤلفهید گفت ایاست. باذکر نشده 

و  گردیده مکتوب، نه در مصاحف یث قدسیاحاد رایرسد. زید به نظر میبع، بوده باشند یقدس

اند هتوانستیم «کتابت»و  «نقل»د ین رو دو قیقرآن نقل شده بودند و از هم عنوانبهنه متواتراً 

 ازآنپسو باشند. چنانکه در قرن هشتم  قرآن ث از دامنهیاز احاد ن دستهیخروج ا یایگو یراحتبه

شده و از  یتوانمند و مناسب معرف، ن کارکردیا یمذکور برا یهامؤلفه، ن استداللیز با همین

، 1تا، جی، بیتازانتف) اندخارج دانسته شدهقرآن از محدوده ی، ث قدسیاحاد، ن دویق ایطر

 (.47ص

دارای ف یکنندگان تعارقرن پنجم و ارائه اصولیان یاساساً برا احتمال دوم آن است که

 هن دستیو ا قرآنان یم یو مرزبند یث قدسیخروج احاد، «مکتوب»و  «منقول»های محوری مؤلفه

 یهامؤلفه یکرد بران کاریل ذکر این دلیبرخوردار نبوده و به هم یت چندانیث از اهمیاز احاد

به  یث قدسیت آن باشد که احادین عدم اهمیل ایدلشاید است.  به شمار نیامده یمذکور ضرور

طه یخارج از ح(، 36تا، ص، بیعبدالجوادی در بخش عمده خود )ل داشتن موضوعات اخالقیدل

، قرآن فیاست که هدف از تعر ین در حالیا .اندشدهیف علم فقه و اصول فقه محسوب میوظا

از  است که مانند قرائات شاذ بوده یبلکه خارج کردن مواردآن، ه به یز شبینه خارج کردن هر چ

ن یاست. با ا بوده یل حکم شرعیدل عنوانبهدر مظان استفاده  ییو از سو سویی شبیه به قرآن

چیدون هب یث قدسیو احاد قرآنان یم یهااز شباهتتوانستند یسده پنجم م ، اصولیاننوع نگاه

 ارند.گر بسپید ین دو را به علمیان ایم ین شباهت و مرزبندیاعبور کرده و دغدغه  یگونه نگران

 قرآن پس از سده هشتم از قدسی دلیل اهمیت تفکیک احادیث -2-2-2-2

به کارکرد خروج ، ف اعجازمحوریتعر ةدهندارائه اصولیانِ یبرخگونه که اشاره شد، همان

، 1418، یزرکشاند )نکرده یامؤلفه اعجاز اشاره واسطهبهنه اصطالح قرآن از دام یث قدسیاحاد

ن عدم اشاره یا .(3ص، 2ج، 1427ی، فنار/ 54ص، 1ج، 1414همو، / 307-306صص، 1ج

وج خر نسبت به یآن باشد که دغدغه جد یایگو، بازداشتهل یدل یتواند ذهن را از جستجویم

 و به عبارتی د اعجازیت قیته و صرفاً به جهت تثبوجود نداشاز دامنه قرآن  یث قدسیاحاد
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از سده هشتم این تفکیک  اگر واقعاً  شده است. چرا که تر، کارکردسازی از آن سخن گفتهصریح

 گرفت. با وجود این پاسخبایست در مواردی از آن غفلت صورت میشد، نمیضروری دانسته می

ث یاحادکننده اعجاز را خارج مؤلفهشتم چرا برخی اصولیان سده ه سطحی، پرسش از اینکه

تواند اند میاصرار داشتهاعجاز مؤلفه  و ایفای این نقش توسط ن کارکردیذکر او بر  دانسته یقدس

وعات همان موض یث قدسیاحاد محتوایز ین سده نیعتاً در ایطبهمچنان به قوت خود باقی باشد. 

ر ییتغ اخالق به حوزه فقه زهث از حویاز احاده ن دستیا ینکه محتوایبوده و احتمال ا یاخالق

گر جستجو کرد ید ید در علتیب پاسخ را باین ترتیاست. بد تصوررقابلیغ یباشد احتمالیافته 

ن یاه و فاصل یث قدسیاحاد یاخالق محتوایبا وجود این دسته از اصولیان  که سبب شده است

ث دانسته و با ین احادیدر مقابل ا یریگخود را موظف به موضع، ث از علم اصول فقهیاحاد

 یث معرفیاز احادن دسته یخارج کردن ا ییاعجاز را برخوردار از توانامؤلفه ، حات خودیتوض

 کنند.

اند. علت نخست، رونق و رواج استفاده از رسد دو علت در این امر دخیل بودهبه نظر می

البته این دسته از احادیث به دلیل احادیث قدسی در منابع عرفانی پس از سده هفتم است. 

ان سخنان خداوند با بندگ آنکه دربردارندهل یز به دلینعرفانی و  -برخورداری از محتوای اخالقی

نابع م نیترمهمند، همواره مورد اقبال عرفا قرار داشته و یکی از امیواسطه و مستقیب صورتبه

استفاده از این احادیث در اما از سده هفتم  اند؛بوده یاخالق و یعرفان مکتوبات مورد استفاده در

تر بس یعنیعرفان و تصوف ، مه نخست سده هفتمی. در نشد تازه یوارد مراحل اسالمی عرفان

ن یترتهبرجس ن ویمؤثرتریکی از ظهور  زیل حمله مغول و نیبه دلی، ث قدسیاحاداستفاده از  مهم

جهت رو به گسترش گذاشت. نخست  از دو د ورا تجربه کربزرگ  یحولتدر این دوران،  عارفان

ها و بردن مردم خسته از حمله مغوالن به خانقاهپناهکه عرفان با ان عامه و بدنه اجتماع یدر م

در حوزه دوم ش قرار گرفت و پیازشبیها مورد توجه ن مکانیآنان در ا یو روان یه روحیتخل

 د قراریر و تحوالت جدییدر معرض تغی، از علوم اسالم یعلم عنوانبهکه عرفان  تخصصی

های نیانبافت و ی یعلم یصورتی، ابن عرب بود که عرفان و تصوف با ظهور ن سدهیگرفت. در ا

 عرفای نیتربزرگسده هشتم،  ریزی شد. نیز در همین سده وعلمی عرفان نظری و عملی پی

های آنان است پا به عرصه شههای بعد بسیار وامدار و متأثر از اندیاسالمی که این علم در سده

(. طبیعی است 159، ص1372ی، سجاد) درآمدوجود نهادند و آثاری مهم توسط آنان به نگارش 

در این فضا و با توسعه عرفان در دو حوزه عمومی و تخصصی، استفاده از احادیث قدسی نیز 

 یعنی فتوحات یعرب ابنعرفانی  ترین اثرمهم در قدسی ثیاحاد کاربردیافت. فراوانی گسترش می
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( و نیز نگارش یکی از 294، 234، 186، 151ص، ص1392بن علی، ی، محمدابن عرب) مکیة

، 2001نخستین آثار در مورد حدیث قدسی توسط وی مؤید همین گسترش است )یحیی، 

عرفانی  آثار پس از سده هفتم تنها به یث قدسیاستفاده از احاد(. باید افزود رواج و رونق 169ص

تفاده استشهاد اس منظوربهنیز از این احادیث  یاصولاز آثار  یاپارهحدود نشده بلکه در خالقی مو ا

رونق و رواجی،  بدین ترتیب طبیعی است با وجود چنین (.75، ص1400، د اولیشهشده است )

مرزهای  جدا کردنو از  شندیندیباصولیان زیسته در این دوران، در کنار قرآن به حدیث قدسی نیز 

 این دو سخن بگویند.

بایست در نوع تعریف جدید اصولیان یعنی تعریف اعجازمحور و تغییر علت دوم را نیز می

مورد بحث  قرآندائماً از تفاوت  نکهباآ. آنان جستجو کردف یارائه تعاررویکرد اصولیان نسبت به 

قت انتظارات را یتفاوت نهاده و در حق، ن دویان ایدر علم کالم با علم اصول سخن گفته و م

 عنوانبهد اعجاز یبا انتخاب ق تیدرنهااما  1ف متناسب با علم اصول باال برده بودندیک تعری یبرا

س ن جنیاز هم یحاتیکردند و با توضعلم بالغت و کالم ارائه  درخور یفیتعری، محور یدیق

تواند خارجیاعجاز مها آن بود که هین دفاعیا ازجملهخود پرداختند.  ید انتخابیز به دفاع از قین

توجه داشته باشند و  یادله شرع آنکه به یجابه، انتظار برخالفباشد. آنان  یث قدسیاحادکننده 

ست از جنس کالم ا قرآنل که ین دلیاصرفًا به ، ز کنندیگر متمایکدیان ادله را از یبخواهند مرز م

، انین میز قائل شوند. در ایان انواع کالم تمایم برآمدند درصددانواع کالم توجه نشان داده و به 

ه بود یبه قرآن شب ییهااز جنبه از انواع کالم که یکی عنوانبه یث قدسیاحاداست که  یعیطب

هر چند  یحاتیتوضاصولیان،  ین رو برخیرد. از همیقرار گ اناصولیتوانست مورد توجه یم

ف نمودند تا نشان دهند یوارد بخش تعار یث قدسیمختصر را در مورد شباهت قرآن و احاد

                                                           

ي )اشعري، لفظ ميان دو نوع کالم نفسي و کيتفکبندي جديد از کالم از سوي ابواحلسن اشعري و . پس از ارائه صورت1

(، حبث در آثار کالمي در جهت اثبات يا رد اين نظريه رونق يافت و اصطالح قرآن از جهت 600-585، صص1400

داللت آن که آيا دال بر هر دو نوع کالم است و يا صرفًا دال بر کالم نفسي است مورد حبث و بررسي قرار گرفت. 

 اصوليان اشعري، از تفاوت قرآِن مورد ژهيوبهالم، سبب شد اصوليان، رونق انگاره جديد)کالم نفسي( از قرآن در علم ک

ث اند آن است که قرآِن مورد حبحبث در علم اصول و علم کالم سخن گويند. تفاويت که آنان صراحتًا از آن سخن گفته

ن است؛ ي بر آانهنشادر علم کالم، صفيت از صفات خداوند و معناي قائم به نفسي است که صورت متلو، صرفًا دال و 

زيرا احکام شرعي تنها از مهني صورت لفظي ؛ اما قرآن مورد حبث در علم اصول، مهان الفاظ مسموع و خود متلو است

 (.177، ص2، ج1414و نه کالم نفسي قابل استنباط است )زرکشي، 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%82%D9%87


 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  98

 
 
 
 

 .ی، هدفمند صورت گرفته استث قدسیخروج احاد یبرااز سوی اصولیان د اعجاز یه بر قیتک

رامون منشأ نزول احادیث قدسی وجود دارد، مرزهای با اشاره به نظریاتی که پیعطار  مثالعنوانبه

ُج خرُ َي» یسد:نواین دو را نزدیک به یکدیگر و در نتیجه نیازمند به تفکیک معرفی کرده است و می

 هِ يْ َلَع )ص( َو ُیِبالنَّ َوُه ُربَِّعُماْل َو عىنمَ اْل ُلاِزالّن َليِق َو هاُظْفلَ َلنِزاُ  ُهأنَّ يَلعَ  ناًءَبِباْلِاْعجاِز  ُةيَّباِنالرَّ ُثيحاداأَل

با اشاره به وحی بودن احادیث  یصنعان نیز (294ص، 1ج، 2009، عطار) «لَزْنامُل ِهوِلَقبِ ٌةَجخاِر َیِهَف

 (.63، ص1986ی، صنعانقدسی این تفکیک را ضروری شمرده است )

 مرزبندی قرآن با سایر كتب آسمانی -2-2-3

توانسته است یف قرآن میتعر یاستفاده از اعجاز برا، محورزف اعجایدهندگان تعراز نظر ارائه

 اباز دامنه اصطالح کت یگر کتب آسمانیخروج داین کارکرد،  .ز داشته باشدین یگریکارکرد د

 است.مشهور قرآن در علم اصول(  )دیگر نام

 عدم تفکیک قرآن از سایر كتب آسمانی پیش از سده هشتم -2-2-3-1

ز دامنه ا یکتب آسمان سایربه خارج کردن  اصولیاناز  یهفتم کمتر کس پنجم تا یهادر سده

ن که با یشیف پیحات مربوط به تعارینکه در توضیااست. چه  دهیشیاندیاصطالح کتاب م

در  یینشده است. گو یان نوع کارکرد اشارهیاهمراه بوده به  «کتابت»و  «نقل»د یت دو قیمحور

مفهوم کتاب با سایر در مورد اختالط کتاب، همان قرآن بوده و  اصطالح، مقصود از علم اصول

 است.وجود نداشته  ینگرانکتب آسمانی، 

 دلیل تفکیک قرآن از سایر كتب آسمانی پس از سده هشتم -2-2-3-2

، د اعجازیاز ق ل استفادهیاز دال یک، یف سده هشتم به بعدیحات مربوط به تعاریدر توض

)که در مصداق، همان قرآن از مفهوم کتاب  یر کتب آسمانیسا ردنکخارج  یآن برا ییتوانا

 َوهُ  َو رآُنالُق َوُه تاُبِكاْل»آمده است: « االبهاج»در کتاب  مثالعنوانبهاست. عنوان شده است( 

 جاِزاإلْعبِ  َو ِرَشالَب المُ َك َو یِسْفالنَّ المُ َكاْل ِلزنَ ُماْل ناوِلَقبِ َجِرُخ دَق َو ُهْنِم ورٍةسُ بِ جاِزإلْعلِ ُلزَنامُل الُمالَك

 (.190، ص1، ج1432ی، بکس) «ٌةَزِجْعُم هانَّأ لُقنَ ْملَ إْن وِرُبالزَّ َو ِليجإْناْل َو راِةْوالتََّك ِةَلزَنامُل ِبُتالُك ُراِئَس

ن کارکرد را مشاهده یتوان همیز مینی و مرداوی ن سده همچون فناریا اصولیانگر یان دیدر ب

کارکرد تفکیک  دیدر ابتدا شا .(1238، ص3، ج1421ی، مرداو/ 3، ص2، ج1427ی، فنار) کرد

قرآن از سایر کتب آسمانی برای مؤلفه اعجاز، کارکردی صوری بنماید که صرفًا برای توجیه 
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از  که است یزمانرید هشتمنکه در قرن یاچه  در تعاریف، طرح شده است. کاربرد این مؤلفه 

ح در ن اصطالیاشود که ین تصور میگذشته و چن قرآن ای داللت براب برکاربرد اصطالح کت

در مورد آن وجود ندارد؛ اما تکرار چندباره  یگریچ انگاره دیت شده و هیمفهوم مذکور کامالً تثب

ن یرود که در ایسازد و گمان آن میم ین احتمال را منتفیای، ح مذکور در منابع اصولیتوض

نیز ن یشیپ یکتب آسمان، دن اصطالح کتابیوجود داشته که هنگام شن ین نگرانیقتًا ایدوران حق

 است.جداساز همچون اعجاز احساس شده  یدیاز به قین. از همین رو به ذهن متبادر شود

در علم اصول بود که در  یا مباحثیست به دنبال بحث یبایم ین نگرانیاافتن خاستگاه ی یبرا

ن در یشیع پیاست. بحث از شرااشاره شده ، اصطالح کتابن برداشت خاص از یها به وجود اآن

ن اشاره را یتوان ایاست که در آن م ین مواردیتراز مهم یاستنباط احکام شرعفهرست ادله 

منبع  انعنوبهن یشیع پیرش شرایا عدم پذیرش یپذ، از اواخر قرن دوم یعنیرباز یبازجست. از د

 بارهنیدرا یبوده و هر کدام از مذاهب فقه اصولیان محل مناقشه و تبادل نظر، شناخت احکام

 رونیازاع گذشته را حجت ندانسته و یمطلقاً شرا یاند. برخنظرات خاص خود را داشته

ر صورت د-گر آن را ید یرند؛ اما برخیبپذ یاز منابع احکام شرع یکی عنوانبهاند آن را نتوانسته

ی، رازیش اسحاقابو ) اندشمردهحجت و  را شدهیپذگر ادله فقه یان دیدر م -خاص یطیتحقق شرا

، هاز ادله فق یکی عنوانبهع گذشته یشرا اثباتل مهم یاز دال یکیان ین میدر ا (.63، ص1424

به هنگام عزیمت به یمن از طرف پیامبر اکرم  یو، است که بر اساس آن بن جبلاز معاذ  یتیروا

ه ک روازآنقرار دهد و  ین منبع استنباط احکام شرعیرا اول «کتاب اهلل»شود که یمأمور م)ص(، 

وان گفت تیل آن مندرج است مین در ذیشیپ یکتب آسمان یاست که تمام یاسم عام «کتاب اهلل»

دگاه یاما از د؛ استز بوده ین یگر کتب آسمانیاستنباط احکام از دمأمور به قرآن، افزون بر  یو

 متن مقدس مسلمین یا همان قرآنشده صرفاً یده میفهمآنچه در آن دوران از کتاب ، مخالفان

ها ست به حفظ و تالوت آنیبایم، بودیمستقل براى فتوا م یع قبلى منبعیبوده و اگر کتب شرا

ا عدم اثبات یاز اثبات  گذشته هرحالبه .(140، ص4، ج1402ی، آمدشده است )ه مىیز توصین

از اصطالح کتاب در  نوع استدالل و برداشت اعم، یاز منابع فقه یکی عنوانبهن یشیع پیشرا

را  ینکتب آسما، سایر علماین مباحث یکی از را بر آن داشته تا در  ، اصولیانعلم اصول یفضا

مبحث  ،ن موضوعین اییتب ینه براین گزیعتاً بهتری. طبکننداصطالح کتاب خارج از محدوده 

 یاهگونبهرا  ، قرآناند از همان آغازتوانستهیم اصولیانن قسمت یدر ا .استتعریف قرآن بوده 
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 لمینمتن مقدس مسر از یغ یبرداشت، گر مباحثیف کنند که در صورت استفاده از آن در دیتعر

 رد.یصورت نگ

 نیچن قرآناز  یف اصولین تعاریاول یریگقرن شکل یعنینکه چرا در قرن پنجم یاما در مورد ا

اند و در گر کتب دانسته نشدهیکننده دخارج «مکتوب»و  «منقول»د یوجود نداشته و ق یحیتوض

ر قرون د باآنکهد گفت یبا، استبرشمرده شده  ین کارکردیاعجاز چن یتم براشمقابل در قرن ه

ف یکنندگان تعارارائه، استمطرح بوده  ین در منابع اصولیشیع پیشرا بهمسأله تعبد تا هفتم  پنجم

آن را  یاصط خیا با شراین معتقد نبوده و یشیع پیلزوم تعبد به شراا به ، یقرن سهن یا مربوط به

، 5ج، تابی، حزم ابن /100-99، صص2ج، 1372، یسرخسنک:  برای نمونه) رفته بودندیپذ

 نیشیع پیرش شرایپذ ازآنجاکهب ین ترتیبد .(251ص، 1ج، 1413، یغزال /163 -160صص

توانسته یاصطالح کتاب نم، بوده یب اساساً منتفا طول کتایدر عرض  یاز ادله شرع یکی عنوانبه

ر د یادله شرع عنوانبهن یشیع پیاما بحث از شرا؛ ع باشدین شرایا ادآور کتب مربوط بهیاست 

اقد ن زمان فیز که تا این «مکتوب»و  «منقول»ود یق یقرن هشتم چنان رواج داشته است که حت

ن کارکرد یا به، بودند یگر کتب آسمانیاز د قرآناصطالح  یت جداسازیدرباره قابل یحیتوض

 .(47ص، 1جتا، ی، بیتفتازان) متصف شدند

هشتم و نیز برداشت  رسد رونق بحث از شرایع پیشین در کتب اصولی سدهالبته به نظر می

های مفهوم سایر کتب آسمانی از اصطالح کتاب، خود منبعث از عاملی دیگر بوده باشد. جنگ

 شیازپشیبه دوم قرن پنجم تا نیمه دوم قرن هفتم به طول انجامیدند سبب مواجهه صلیبی که از نیم

ها مسلمانان با اهل کتاب شدند. تأثیرات این مواجهه در حوزه فرهنگی نیز همچون دیگر حوزه

این تأثیرات، آن بود که اصطالح کتاب  ازجمله(. 15، ص1373ی، طاهر یناصرچشمگیر بود )

ه ذهن در معنا، مفهومی دیگر را نیز ب ایبر قرآن تثبیت شده بود، با توسعهکه برای داللت ِصرف 

 دددرصاندیشمندان اسالمی  ژهیوبهو  کرد و آن تمامی کتب آسمانی بود. مسلمانانمتبادر می

برآمدند در جبهه فرهنگی در مقابل چنین تأثیراتی مقاومت کنند. از همین رو برخی اصولیان در 

 جدید از اصطالح کتاب که در برخی آثار اصولی نفوذ کرده بود ایستادند و مقابل این برداشت

به تفکیک  توان گفت توجهتالش کردند اصطالح کتاب در مفهوم جدید تثبیت نشود. بنابراین می

قرآن از سایر کتب آسمانی و انتخاب قیدی برای ایفای این کارکرد در تعریف قرآن، متأثر از نفوذ 

ین مفهوم شدگی ا، از اصطالح کتاب در آثار اصولی و مقابله اصولیان با سختیک مفهوم متفاوت

 بوده است.
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 دهی قیود گذشتهپوشش -2-2-4 

نقل »د یو دو ق« اعجاز»د یشود که آنان قین برداشت میقرن پنجم چن اصولیان یهااز گفته

اند اور بودهن بیبر ا ییوگر قرار داده و گیکدیدر مقابل  ینوعبهرا « کتابت در مصاحف»و « متواتر

، بوده است« نقل متواتر و کتابت در مصاحف»ن دو که البته از نظر آنان یاز ا یکیکه تنها 

ر مورد د ابن حاجب یها و نقدهااز ظاهر گفته تری را از قرآن بنمایاند.معرفی صحیحتوانسته یم

ن یر همیتحت تأث، ان خودینیشیهمچون پ یکه و دیآیبرمن یز چنین «مکتوب»و  «منقول»ود یق

قرآن  یرفمع یعجاز را برا، ان دویان ایاز م ین تفاوت که ویقرار داشته است. با ا یگفتمان تقابل

ته توانسیم ابن حاجبد که اعجاز در نظر یآین به نظر میچن، تأمل یده است؛ اما با کمیبرگز

فراتر  یکه اعجاز گام جهتنیازا بلکه داشته باشد ؛ن «کتابت»و  «نقل»های مؤلفهبا  یتقابلاست 

 یراب یو یز داشته از سویها را نو در برگرفتن آن یدهن بوده و قدرت پوششیشیود پیاز ق

 یاهیعتاً از داعیباشد طب که معجزه یزینکه هر چیچه ا یده است؛تر به نظر رسستهیشا، ف قرآنیتعر

اشاره  رونیزااشتر برخوردار است و یب ضبط هرچه بهتر و ینقل و کتابت و به عبارت یفراوان برا

له أسن میخود به ا ابن حاجبز باشد. گرچه ید نین دو قیتوانسته اشاره به ایم اعجازبه مؤلفه 

 َو رآنٍ ُقبِ َسيلَ آحادًا َلِقنُ اَم نَّا» ن صورت به آن پرداخته است:یبه ا یاما شارح اثر و اشاره نکرده

 وِ لَ ٍهْجَو یَلَع زًاِجْعُم، لِقَخْللِ ًايهاِد وُنُكَي یذالَّ تاِبالِك ذاَه ثَلِم أنَّبِ یقِضَت َةعاَدلْا أنَّبِ عوَنقاِط اأّنلِ َكلَِذ

، ِهلِ يفاصَت یِف رَ واَتَتَي الَ أن َعِنَتْم، َيهيلَ َع رواِدْقَي ْملَ هِ ِلْثِم نِم ٍةوَرُسبَ واأُتيَ  أنْ  يلَ َع ن  ِجاْل َو ُسإْناِل ِتَعَمَتاْج

 ائعًاَش رَيِصيَ  أْن إىل ِهقِلنَ يَلَع ُرفََّوتَ َت یواِعالدَّ إِذ ;ِهلَِّحَم َو ِهِبيتْرَت َو ِهِعضْ َو َو ِهزاِئأْج َو ِهِلأْص یِف یأ

، 1، ج1406ی، اصفهان) «رآنالُق َنِم َسْيلَ هأنَّبِ ُعَطْقُي ِرواُتالتَّ دَِّح إىل ْغُلْبَي ملَ ماَف. رًاواِتَتُم ضًايفَتْسُم

در مقابل ، معجزه قرآن را از جهت عظمت، از شرح خود یگرید یدر جا ین ویچنهم (.461ص

 یاهیالمعجزات و برخوردار از داعامبر )ص( قرار داده و آن را اعظمیگر معجزات چهارگانه پید

ن یز به ایگر نید یدر آثار اصول(. 668، ص1)همان، ج نقل و حفاظت دانسته است یشتر برایب

 )برای نمونه نقل و کتابت اشاره شده است یهامؤلفه یدهقدرت پوشش یعن، یاعجاز یژگیو

، 1ج، 1320، تهرانى /202ص، 1ج، 1385، تنکابنى /298، ص2، ج1403، الحاج ریامنک: ابن 

 (.135ص

 نه توجه بهیرسد زمیبه نظر م، قرن ششم یبا توجه به شواهد موجود در کتب علوم قرآن

 یعرببنابوبکربه وجود آمده است. چنانکه  همین زماناز ، رنده تواترمؤلفه دربردا عنوانبهاعجاز 
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ن ابدر همین زمان، نقل قرآن را به دلیل معجزه بودن آن نقلی متواتر و نه آحاد دانسته است )

 (.1034ص، 2ج، 1392عبداهلل، ی، محمد بنعرب

، وطىیس) دید یروشنبهن نوع نگاه به اعجاز را یتوان ایز مین یپژوهان بعددر آثار قرآن

 (.399ص، 4ج، 1427، نى طهرانىیحس /303، ص2، ج1416 یبروجرد /263، ص1، ج1421

تنباط احکام منبع اس نکهیا، مبنی بر بر تواتر قرآن یاه در پاسخ به شبههین عنایحس یچنانکه غاز

ر دارد و اگنشان از متواتر بودن ن، نقل یبراهای فراوان وجود انگیزهجه یبودن و در نت یشرع

، هنقل آن وجود داشت یه براین نظر داعیاحکام بوده و از ا یبرا یز که منبعین بود سنت نیچن

، متواتر صورتبهنقل قرآن انگیزه سد: ینویم، شده باشدموارد متواترًا نقل  یست در تمامیبایم

قرائت  زیآن و ن تعبد به تالوت، به آن یتحد، اعجازاز جهت ست بلکه یه احکام نیصرفاً از ناح

ن روست که سنت گاه یستند و از همیها در سنت نیژگین ویاهیچیک از ز هست. یآن در نماز ن

 (.73ص، 1416، ةيعنا) ده استیمتواتر به دست ما رسیرمتواتر و گاه به شکل غ صورتبه

 «مکتوب»و « منقول»های انتقادات نسبت به مؤلفه -2-3

ود ب یینقدها، در فاصله قرون هفتم تا نهم، اعجازمحورف ترین دالیل پیدایش تعاریاز مهم

د وجو «مکتوب»و  «منقول» یعنی هاآن یود محوریقسده پنجم و ششم و ف یکه در مقابل تعار

 از: اندعبارتداشت. این نقدها 

 «كتابت»و « نقل»های الزم بَیّن نبودن مؤلفه -2-3-1

ک قرن پس از گنجاندن مؤلفه اعجاز ی یعن، یمه نخست قرن هشتمیکه در ن یاز اقدامات یکی

 و «نقل» هایمؤلفه نبودن ذاتیاشاره به ، ن مؤلفه شکل گرفتیت ایتثب یبرا، ف قرآنیدر تعر

 نیالدالءعقرآن بود.  یمعرف ین دو مؤلفه برایا یستگیجه عدم شایو در نت قرآن برای «کتابت»

فه لن دو مؤیبر اساس هم یفیکه تعر قرن پنجم یاصول- یوزدَف بَیتعر، ن زمانیدر هم یبخار

 یفظا لیف یتعر»آورده است:  بارهنیدرا. وی مورد انتقاد قرار داد را با نقد مذکور -ارائه کرده بود

به  یل لفظیها تبدچرا که هدف از آن، اندنهوف المؤیاست. دو نوع اول خف یقیا حقیو  یا رسمی

 یقیف حقیز سازد؛ اما تعریر آن متمایا از غاست که محدود ر یا اشاره به وصفیگر و یلفظ د

از جنس و فصل کنار  اعم فیتعر یاجزا یست در آن تمامیباینکه میچه ا یست؛چندان ساده ن

با وجود جنس  بایست. نیز میاعم بر اخص مقدم شود و ء ذکریات شیذات یتمام، دهیهم چ

ز یپرهیز نف یو مشترک در تعر یمجاز، بید استفاده نشود و از ذکر الفاظ غریاز جنس بع، بیقر
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 ف قرآن ذکر کرده حدیدر تعر یروشن است که آنچه بزدو، طین شرایا یشود. با توجه به تمام 

لکه از ب، قرآن یاستفاده کرده که نه ذات «کتابت»و  «نقل» یهااز مؤلفه یرا ویز، ستین یقیحق

کرم )ص(، قرآن بوده و ی ان دو وصف در زمان نبیبدون ا در حقیقت، قرآن. اندآنعوارض 

قرآن است و قرآن بدون آن  یاعجاز که ذات برخالف، ز محقق بوده استین دو نیت بدون ایقرآن

 .(23-21صص، 1ج، 1308، یبخار« )تواند محقق شودینم

کر در سته ذین دو مؤلفه را شایکه همچنان ا اصولیانیپاسخ نماند و معدود ین نقد بیالبته ا

، شده در علم اصولف ارائهیک از تعاریچین پاسخ که هدف از هیند با ادانستیف قرآن میتعر

 یخارب الشریعهست به آن واکنش نشان دادند. صدر یت قرآن نیان ماهیو ب یقیف حقیارائه تعر

 لبَ  ؛آِنْرالُق ِةياِهم َفيعرَت َسْيلَ فاِتيعِرالتَّ أنواِع نِم وٍعنَ ّیأ َفيعِرالتَّ ذاَه نَّاِ » سد:ینویم بارهنیدرا

 َوهُ َو، ِهْيَلَمحَتُم ِدأَح نُييْعَت هذاَف وِءقُرَماْل یَلَعوَ  یلِّاألَز الِمَكاْل یَلَع ُقَلطْ ُي ٌماْس رآَنالُق أنَّلِ ُهَصيخْشَت

 (.46ص، 1جتا، ، بییتفتازان« )وءقُرامَل

ناری، ف، اصولیانی دیگر نیز در مقابل این نقد موضع گرفتند )الشریعهصدر ن بر افزو گرچه

 یهاتوانسته است مؤلفهیگر مید ین نقد در کنار نقدهایاما بدون شک ا (3، ص2، ج1427

 ار فیها در تعاره حضور آنیده و پایرا به چالش کش «مکتوب در مصاحف»و  «منقول متواتر»

 .ف و سست سازدیضع

« ولمنق»های محوری ناسازگاری برخی فتاوای فقهی با تعاریف دارای مؤلفه -2-3-2

 «مکتوب»و 

 آن بود که «مکتوب» و «منقول» یمحور یهامؤلفه یداراف یتعار نقاط ضعف ازجمله

، زم نبودهف خود ملتیج حاصل از تعریبه نتا، دوگانه یف با رفتاریاز تعارن دسته یدهندگان اارائه

یم ف خود از قرآن ارائهیمنطبق با تعریرغ یگر داشته و احکامیکدیمتعارض با  ینظر و عمل

ت ادند که متواتراً نقل و در دفّینامیرا قرآن م یزیف خود چیبر اساس تعر ییاز سوآنان کردند. 

گر به ید ییدانستند و از سویرون میقرآن ب را از دامنه رازآنیغمصاحف مکتوب شده باشد و 

اوالً هر  دادند کهمیعمالً نشان ، داده یف بر آن داللت دارد رأین تعریامخالف آنچه  ییفتاوا

ه ًا بیو ثان نددانیات مصاحف مکتوب شده باشد لزوماً قرآن نمآنچه را متواتراً نقل و در دفّ

 یم فقهحک یی. گوشان از قرآن استفیشده در تعرگفته یهایژگیکه فاقد و ندمعتقد ییهاقرآن

 یماهنگو ه یهمخوان، ن دویان اینتوانستند مبوده، گر ید یریفشان در مسیو تعر یریآنان در مس
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در مقام فتوا  را قرآن یستیه خود در رابطه با چیقت آنان نظریالزم را به وجود آورند. در حق

ن یاکه  ییدادند. فتاوا ه نشانیتک رقابلیغو  نقضقابل، فیف خود را ضعیتعار، نقض کرده

احکام ، هبسمل احکام شاملزاند یاست مخالفت منتقدان را برانگتوانسته یانده و میتعارض را نما

امه، ادکه در است در نماز فارسی قرآن ا عدم جواز قرائت یمستنبط از قرائات شاذ و احکام جواز 

 خواهد شد. یبررس اجمالبهک یهر 

 و« منقول»های احکام بسمله با تعاریف مبتنی بر مؤلفه ناسازگاری -2-3-2-1

 «مکتوب»

عام بوده و شامل ، ن احکامیاز ا ی. برخرامون بسمله وجود داردیپ یاحکام متنوع، در فقه

از ، ن احکامیرامون ایاختصاص دارد. پ تنها به بسمله، گرید یز هست و برخیات قرآن نیگر آید

وجود داشته که ذکرشان خارج از حوصله و  یان مذاهب مختلف فقهیم یگوناگون یآرا یربازد

ن احکام یا از یمختصر به برخ یامستلزم اشاره، ن بهتر بحثیین پژوهش است؛ اما تبیرسالت ا

 ها است.آن درباره یمذاهب مختلف فقه یان آرایو ب

ب رسد احکام مربوط به وجویتر به نظر من بحث مناسبییتب یآنچه برا، ن احکامیان ایدر م

ه یا اخفات قرائت آن است. در مذهب امامیز حکم جهر یا عدم وجوب قرائت بسمله در نماز و نی

آن در نمازهاى جهرى واجب و در نمازهاى اخفاتى  ست و جهر بهیز نیر نماز جاترک بسمله د

آن در نمازهاى جهرى  ست و جهر بهیز نیز ترک بسمله جاین یمستحب است. در مذهب شافع

ه در آن است که جهر بسمله در نمازهاى اخفاتى یتنها تفاوت آن با مذهب امامواجب است. 

. ستیز نیاما جهر آن جا رائت بسمله در نماز واجب استی قست. در مذهب حنبلیمستحب ن

اخفات آن واجب است. در ، ز و در صورت قرائتیترک بسمله در نماز جا یدر مذهب حنف

توان آن را تبرکًا در ماه رمضان که مى جزبهاست قرائت بسمله در نماز مکروه ی، مذهب مالک

، 1، ج1407، طوسى) فاتحه آورده شود ةورنکه در ابتداى سیبدون ا، ن دو سوره قرائت کردیب

 (.110-109، صص1، ج1421، هیمغن /322-321صص

و ء سوره بودن رباز در مورد جزیاز د است که یمهم ، پرسشمختلف ین احکام فقهیا أمنش

 یصدور فتاوا، ن سؤالیا به یگوناگون مذاهب فقه یهاه بودن بسمله مطرح بوده و پاسخیآ

ه یآ ام سوره مبارکه نمل است کهیه سیتنها بسمله مندرج در آاست.  دنبال داشتهگوناگون را به 

همچون بسمله ، گرید یهاه بودن بسملهیبودن آن مورد اتفاق همگان است؛ اما جزء بودن و آ

. ستین یمورد قبول همه مذاهب فقه، رسوَ یموجود در آغاز تمام یهاز بسملهیسوره فاتحه و ن
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ر آغاز د «میاهلل الرحمن الرحبسم»قرآن هستند و  یهات بسمله در همه سورهیزئقائل به ج یبرخ 

ن یداده و بر ا یرأ آنت یگر به عدم جزئید یدانند. برخیاز همان سوره م یهر سوره را جزئ

 تبرکمّن و یت یست و برایقرآن ن یهاک از سورهیچیجزء سوره حمد و ه بسملهاند که دهیعق

 یز در نظریگر نید یا. عدهاستجدا ساختن دو سوره  یبراتنها و  ازل شدهها ندر آغاز سوره

 تنها در سوره فاتحه جزء قرآن است و در بسملهن باورند که یل شده و بر ایقائل به تفص، انهیم

 یلین نظرات در جهت اثبات نظر خود دالیک از این به هر قائال ت ندارد.یجزئ هار سورهیسا

 (.117، ص1، ج1364 ،قرطبى) اندداشته

اثبات و ه رخی ببتعدد، ل میو با ذکر دال لیتفصبهقرآن، ف از یز پس از ارائه تعرین اصولیان

ن یل ایو تحل یکه بررس (83، ص1، ج1413، یغزال) اندپرداختهت بسمله یجزئ ینفبرخی به 

ن یا یان تمامیاست. آنچه در م مختص به موضوع بسمله ییهااطالعات بر عهده پژوهش

 قهیف اتین نظریاز قرآن و اشده ف ارائهیارتباط تعار، اطالعات به پژوهش حاضر مربوط است

ه نخست که ینها با نظرت« فصاِحَماْل یًا ِفوَبُتْکرًا َمواِتَتُم اًلْقنا َنْيلَاِ َلقِ ا ُنمَ »ف یداست که تعریاست. پ

ن یرا بر اساس ایستا است. زراهم، استزده سوره یصد و س یهابسمله یت تمامیهمان جزئ

 یاست. تماماست که به هر شکل و به هر تعداد نقل و کتابت شده  یزیقرآن هر چ، فیتعر

از  یزئه و جیآ، فین تعریو بر اساس ا اندنقل شدهز مکتوب و متواتراً یسور ن لیاوا یهابسمله

ن قرائت در نماز و همچو، اتیگر آیاحکام مربوط به د یرایجه پذیقرآن محسوب شده و در نت

، «کتابت» و« نقل»های اعتقاد به تعاریف مبتنی بر مؤلفهزمه الیا جهر و اخفات هستند. در حقیقت 

ف کرد ین تعریقرآن را چن ییتوان از سوینم .سور است لیاوا یهابسمله یت تمامیرش جزئیپذ

در  ین همخوانید گفت ایاما با؛ ر معتقد شدسوَ لیاوا یهات بسملهیبه عدم جزئ سو گریدو از 

. نخست دانمیتقسقابل ن نظر به دو دستهیاز ااصولیان، خورد و یبه چشم نم یآثار اصول یتمام

ت یبه جزئ، «مکتوب»و  «منقول»های مبتنی بر مؤلفهف یراکه در کنار انتخاب تع اصولیانی

، فیراعاز تگونه نیانتخاب ا که همراه با اصولیانیاند و دوم ز معتقد بودهیر نسوَ لیاوا یهابسمله

 اند.داده یت و عدم وجوب قرائت بسمله در نماز رأیبه عدم جزئ

 «قولمن» یکه با دو مؤلفه محور یفیاشاره کرد که در ادامه تعر یتوان به غزالیم دسته اولاز 

ت یاثبات جزئ یو برا فشرده یل مختلف پایت بسمله با دالیشکل داده بر جزئ «مکتوب»و 

ناد ر استوَسُ  لیاوا یهابسمله یبه مکتوب بودن تمام، ات درباره آنیش از طرح روایب، هبسمل

 .(83، ص1، ج1413، یغزال) استکرده 



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  106

 
 
 
 

ت و عدم یبه عدم جزئ، فیرااز تع گونهنیهستند که همراه با انتخاب ا اصولیانیدسته دوم 

 ین دوگانگیاظاهراً خود به ، اصولیانن دسته از یاند. اداده یوجوب قرائت بسمله در نماز رأ

، قد مذکورن بازگو کردناند. البته در ضمن ن تعارض سخن گفتهیگران از ایش از دیواقف بوده و پ

کی از ید دبوسی یزابو خود را از آن برهانند.  یند و به شکلین نقد پاسخ گویااند به تالش کرده

رًا واتِ َتُم اًلَمْنُقونا ْيلَاِ َلِقا ُنَم»ن به شکل ف خود از قرآیپس از ارائه تعراست که  اصولیان حنفی

حکم  از قرآن وشده ف ارائهیان تعرین مطلب است که میان ایب درصدد« فصاِحَماْل یًا ِفوَبُتْکَم

آن  دال بر یشده در اصول فقه حنفف ارائهیرا تعریز، وجود ندارد یتعارض یمذهب حنف یفقه

ائت جواز قر یعنی یموجود در فقه حنف یآن است و حکم فقهاز قر یه و جزئیآ، است که بسمله

ن دو وجود یان ایم یجه تعارضیاست و در نت ت بسملهیه بودن و جزئیز دال بر آیبسمله در نماز ن

نوشته  ،ات قرآنیگر آیرا بسمله همچون دیز، تواند باشدید و نمیز نباین نیجز ا یندارد. از نظر و

اما  .(21ص، 1421، یبوسد) ه و قرآن دانسته شودیآ، ر نظر و عملست دیباین میشده و بنابرا

ان اصول ین تعارض واقعاً میدهد ایکند که نشان میاشاره م یبه مطالب ی در ادامه سخن خودو

شده ارائه فیتعر یکامالً در راستا، رامون بسملهیشده پارائه یوجود دارد و فتاوا یفقه و فقه حنف

، یکند که بنا بر مذهب حنفیل میگونه تکمنینظر خود را ا، در ادامه ینکه وستند. چنایاز قرآن ن

نکه است بر آ یان نشانهیبا اخفات خوانده شود و ا، ست در صورت قرائت در نمازیبایبسمله م

گر یشده و در د یتلق شدهنازلقرآن و ، تبرکو  یل جداسازیک بسمله به دلیتنها ، ن مذهبیدر ا

ر متصل به یجداگانه و غ یموارد با خط یرا بسمله در تمامیشود. زیسوب نمموارد قرآن مح

ست و مورد اختالف یموارد متواتر ن ین قرآن بودن آن در تمامیاست. همچنسوره نوشته شده 

 .(جامان)ه شود یقتاً قرآن تلقیتواند حقیت آن مورد اختالف باشد نمیکه قرآن یاست و منقول

ت یف را در کنار اعتقاد به عدم جزئیاز تعرگونه نیااعتقاد به ، که خود یسد دبویزابو قت یدر حق

اثبات  به، ن نقدیا پاسخ به یو در ابتدا برا کردهگر مطرح یکدیر با یمغا باوردو  عنوانبهبسمله 

 دهیت اصرار ورزیدر ادامه سخن خود بر عدم جزئ، پرداخته بود یت بسمله در مذهب حنفیجزئ

 کهنیهم ،از ظهور تعارض یریف و جلوگیق با تعریتطب ید برایبر آن است که بگو ییاست. گو

در  ین تصوریموارد چن یست در تمامیاست و الزم ن یاز قرآن دانسته شود کاف یاهیآ، بسمله

 یاما اشکال نقد مذکور هرگز آن نبود که چرا بسمله در مذهب حنف؛ مورد آن وجود داشته باشد

 که مکتوب و ییهابسمله یاست؛ بلکه نقد آن بود که چرا تمامانسته نشده از قرآن د یاهیآ

، ونداز قرآن دانسته ش یجزئی، ف قرآن در اصول فقه حنفیست بر اساس تعریبایاند و ممنقول

ن مذهب نه به وجوب قرائت بسمله و نه به یا یجه در احکام فقهین منظور نشده و در نتیچن
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 یگر اصولید یاست. سرخسداده شده  یآن رأ یواز خواندن اخفاتبلکه به ج، جهر قرائت آن 

، 1ج، 1372، یسرخس) است ارائه کردهخود  ین نظر را در کتاب اصولیه به همیز شبین یحنف

 .(281-280صص

ف خود از قرآن و حکم یان تعریرغم اذعان به تعارض میعل یحنف اصولیانب ین ترتیبد 

ردند. فش یبر هر دو پا، گر قرار دادهیکدین دو را کنار یا تیدرنهای، بسمله در مذهب حنف یفقه

به  ک ضعفی یمذهب حنف یتوانست برایبه آن اگرچه م قبولقابلن نقد و عدم پاسخ یطرح ا

ق یبرا به تط اصولیانگر یز باشد که توجه دین حسن نیتوانست برخوردار از اید اما میشمار آ

د را ف خویا تعر، ین نقدیعبور از ا یتا برا کندوادار  جلب کند و آنان را یف و حکم فقهیتعر

ت یسمسور را به ر لیاوا یهات بسملهیجزئ، نیشیف پیا در صورت بقا بر تعاریر دهند و ییتغ

ر و ییتغ ،ن نقدیآن است که پس از طرح ا، رودیانتظار م یعیطب طوربهن آنچه یبنابرا بشناسند.

 دینماین میز چنیامر ن یمسأله رخ داده باشد. در ابتدان دو یا یسازدر جهت همگام یتحوالت

ت یکه به عدم جزئ اصولیانی سبب شده، ن نقدیا ییاست. گوبوده  جابهن انتظار درست و یا که

 یک، یابن حاجب جاد کنند. چنانکهیف خود ایرا در تعر یراتییاند تغسور معتقد بوده لیاوا بسمله

 ةبهَ الش  ُةوَُّق وَ » :سدینویت سخن گفته و میاز عدم جزئسرسختانه ، نیشیف پیدهندگان تعاررییاز تغ

 ِروَ الس  ِلأواِئ یِف ْرواَتَتَت مَل( هاأنَّ) ُعْطالقَ  َو ...نيَبجاِناْل َنِم رِيكفالتَّ َنِم تَعَنَم( ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَّحيم) یِف

 طِّ خَ بِ ٌةوَبُتْكَم: موُلُهَق .فخاِلُم الَف مِلالنَّ یِف ٍةيآ عُضبَ ترَ واَتَت َو. هارِيغَ كَ  طعًاَق هايِف رآٍنُقبِ ْتَسْيَلَف، رآنًاُق

، 1406ی، اصفهان« )هبُلقِاُي َعالقاِط أنَّلِ دُ يفي الَ ًةَيآ اِسالّن َنِم طاُنْيالشَّ قَ َرَس اس:ّبَع ابِن وُلَق َو فَحْصُماْل

ن یشیپ فیق تعاریو عدم تطب سوکیت از یم جزئل اعتقاد به عدیبه دل یو ییگو(. 462، ص1ج

ن یبر ا یاست. ومتناسب با نظر خود زده  یفیر تعرییدست به تغ، گرید ین اعتقاد از سویبا ا

 وَ ُه َو رآُنلُقَا»یف او نیز که عبارت بود از ستند. تعریقرآن ن، رسوَ لیاوا یهاباور بود که بسمله

ه هماهنگ ین نظریتوانست کامالً با ایم (457، ص1)همان، ج «هْنِم ٍةوَرسُ بِ جاِزْعاِ ْللِ ُلَزْنامُل الُمَكاْل

قرآن شمرده ، ستیاعجاز ن یک سوره چون دارایتر از کم، فین تعریباشد؛ چراکه بر اساس ا

 رد.یتواند عنوان قرآن به خود گیاست نمه بوده یک آیکه  روازآنز یشود و بسمله نینم
 یل ناسازگارین از قرآن را به دلیشیف پیتعر، ابن حاجب رسد کهیگرچه در ابتدا به نظر م

است اما  ادهر دییف خود وارد کرده بودند تغیان بر تعرینیشیکه پ یت بسمله و نقدیبا عدم جزئ

وجود  ی ارتباطف اساساًیر در تعارییان آن نقد و تغیکند که میمنابع ثابت م یشتر در بررسیدقت ب

 از: اندعبارتل یالن دیاست. انداشته 



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  108

 
 
 
 

ه ن وارد دانستیشیف پیرا بر تعار یگرینکرده و نقد د یان نقد اشارهیابه  ابن حاجب -1

ای هاز سوی او مبنی بر دَوری بودن تعریف مبتنی بر مؤلفه شدهمطرح نونقد  کهیدرحالاست. 

طرح  شد ود میین وارشیف پیبر تعار بار نیاول یبرا« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»

ن را یشینقد پ یاست اگر و یهیاست. بدش موجود بوده ینقد از پطرح تر از سختنقد جدید، 

الفان مخاز سوی دیگر سابقه طرح داشت و  از سویین نقد که یقطعاً از ا، دانستیموجه و مؤثر م

ف ین تعارف کردیکرد و آن را در جهت ضعیفشان وارد کرده بودند استفاده میاو خود بر تعر

 گرفت.یف خود به کار میت تعریگذشته و تثب

ف یرطرفداران تع یست تمامیبایم، ف قرآن شده بودیر در تعریین نقد سبب تغیاگر ا -2

از ته ن دسیان ایحام یبرخاست که  ین در حالیا ؛ت بسمله قائل باشندیبه عدم جزئ اعجازمحور

 .(21ص، 1432ی، : سبکنک )برای نمونه اندت دفاع کردهیف از جزئیتعار

توانسته یرسد و میمرتبط به نظر م بسملهف ارائه شده از قرآن با بحث ین اگرچه تعاریبنابرا

 اره کردهن ارتباط اشیبه ا یدر موارداصولیان، ر بگذارد و اگرچه یاست بر احکام مرتبط با آن تأث

فته گرشکل یبحث بسمله نجاکهازآاما  اندیف خود آوردهرا در ادامه تعار بسملهبحث از  یو حت

ان یق و همسو میعم یوندیگاه پچیه، از جنس نقل بوده است یلیو همراه با دال ییروا ییدر فضا

ط گر مرتبیکدین دو گرچه با یا ییشده از قرآن صورت نگرفته است. گوف ارائهیآن و تعار

ر اند بش رفته و نتوانستهیجداگانه پ نظامیک در یاما هر  انداند و در کنار هم ذکر شدهدهبو

نقد ، ب اگرچه در قرن هفتمین ترتیر دهند. بدییگر را تغیهمد، گذاشته یر چندانیگر تأثیکدی

ت یو حکم به عدم جزئ «مکتوب»و  «منقول»های مبتنی بر مؤلفهف یان تعاریم ینسبت به ناهمخوان

تغییر  باید، در کهچنداننقد ن یرسد ایاما به نظر نم توانسته است وجود داشته باشدیبسمله م

 باشد.دخیل بوده  فتعاری

با تعاریف مبتنی بر  شاذناسازگاری برخی احکام مستنبَط از قرائات  -2-3-2-2

 های منقول و مکتوبمؤلفه

صدور فتوا بر اساس ، اندینمایمرا  اصولیاناز ن دسته یکه تعارض نظر و عمل امسأله دیگری 

ت یاما حج والت متواتر قرآن مورد اتفاق استت منقیحج ت کهدانسته اسقرائات شاذ است. 

ت و یقائل به عدم حج یانهمچون شافع یگروهاست،  مورد اختالف بوده یمنقوالت آحاد

ابو چنانکه  (.396-389صص، 1ج، 1402)خِنّ،  اندآنت یقائل به حج یانهمچون حنف یگروه

 َو ٌةجَّه ُحإنَّ»د: یگویشرط دانسته و م مسعودابن ل قرائت ین به دلیمیفه تتابع را در کفاره یحن



   109   «اعجاز»نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه « قرآن»اصطالح  یتحوالت مفهوم        

 ةِ الثَ َث اُميِص: َفُهوُله َقِفَحْصُم یِف وٍدُعسْ َم ُناْب َلَقنَ ُثْيَح، نِيمَياْل ِةّفاَرَك اِميِص یِف ِعتاُبالتَّ جوُبُو َىِنبُ ِهيَلَع 

 (.113، ص1، ج1402ی، آمد) «تابعاتَتُم اٍمّيأ

ما ُنقَِل »ف یقرآن تعر یمعرف یتوانند برایت قرائات شاذ نمیجن به حقائال در ادامه باید گفت

ن است ف آین تعریرش ایرا الزمه پذیرا ارائه دهند. ز« فصاحِمَالْ یفِ اًوبتُ کْمَاِلَیْنا مَنقُوالً مَُتواتِراً 

قرار  یشرع یاستنباط حکم یمبنا، ن عنوانیقرآن دانسته نشود و با ا یمتواترریچ قرائت غیکه ه

گر ید ییف و از سوین تعریاقائل به  ییمذهب از سویحنف اصولیان یبرخ کهیدرحال یرد؛نگ

ه دنبال را ب یاست انتقاداتتوانسته یکه م یاگانهرفتار دو اند؛یت قرائات شاذ شدهقائل به حج

و  ن نقدیخود به طرح ا، فیمعتقد به گروه نخست از تعار اصولیانن رو یداشته باشد. از هم

ان یده مینظررستعارِض بهی، ن نقد احتمالیاپس از اشاره به  یدبوس .اندآن پرداخته سخ بهپا

رآن ل قیبه دل، داند که عمل به قرائات شاذیدرست م یان را در صورتیحنف یف و فتوایتعر

از دسته  نیت دانستن ااست که حجّ یعیاز قرائات صورت گرفته باشد. طبن دسته یدانستن ا

ائات متواتر رد که تنها قریگیقرار م یفیبا تعر یقیدر تقابل حق، به همراه قرآن دانستنشانقرائات 

ل قرآن یلنه به د، ان به قرائات شاذیعمل حنف یکند؛ اما به گفته دبوسیم یقرآن معرف عنوانبهرا 

 (.21ص، 1421، یبوسد) استها بوده ل خبر دانستن آنیبلکه به دل، از قرائات ن دستهیدانستن ا

ان در رابطه با عدم جواز خواندن یحنف یبا اشاره به رأ، ه خودیاز دفاع یگریدر قسمت د یو

ف یتواترِ آمده در تعرن دهد برای این مذهب فقهی، آن است که نشا درصددن قرائات در نماز یا

نسته اتواند قرآن دیرمتواتر نمیقرائت غ، فیت برخوردار است و طبق تعریهمچنان از اهم، قرآن

آن  اقامه ییگو، ن قرائاتیا لهیوسبهقت خواندن نماز یآن اقامه شود. در حق لهیوسبهشده و نماز 

 ِتهذا قاَللِ َو»سد: ینویباشد. چنانکه م برخوردارتواند از صحت یخبر واحد است که نم لهیوسبه

رًا بَ أ َخَرَق ْوما َلَك، وُزجُ ال َت ُهالَتَص : أنَّوٍدُعْسَم ُنْب اهلِل ُدْبها َعبِ َدرََّفَت ماٍتِلَكبِ ِهالِتَص یأ فَرَق ْنَم يف ُةمَّأِئاّل

 د دارد که مؤلفهیمشابه تأک یانیز در بین یسرخس (.21ص، 1421، یبوسد) «ولُسالرَّ باِرأْخ ْنِم

، توان از آن عبور و در فتوا و عملینقل متواتر چنان مهم است که نم یعنیف یآمده در تعر

متواتر رین رو غیک نقل است و از همیت یق اثبات قرآنیرا تواتر تنها طرین حرکت کرد. زمخالف آ

ت خبر قرائ ییگو، متواتر در نمازریرا قرائت غیرد و در نماز قرائت شود. زیتواند قرآن نام گینم

ورد م یز در حکمین ابن مسعودآن است. اگر قرائت  کنندهجه مفسد و باطلیواحد در نماز و در نت

 ل است کهین دلیا بلکه بهاو قرآن دانسته شده،  افزوده که ستیل نین دلیارد به یگیاستناد قرار م



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  110

 
 
 
 

، 1372، یسرخس) استامبر )ص( قرار داده شده یاز پ شدهشنیده یِ منزله خبر قطعنازل، ن قرائتیا

 (.281-279صص، 1ج

بگذارد.  ف اثریر تعرییاست در تغانسته تویاندازه من نقد و پاسخ آن تا چه ید اید دیحال با

د از قرآن یف و انگاره جدیتعار یریگدر شکل، شدهرسد نقد مطرحیر به نظر میل زیبه دال

 :نداشته است یریتأث

ود بر خ ینقد صورتبهه تعریف، دهندارائهحنفیانِ  ین نقد فقط از سوینخست آنکه ا -1

ن نقد را عامل یک ایچیه، اندمحور را ارائه کردهف اعجازیکه تعار یاست و کسانمطرح شده 

 آنکهحالم. یاارائه کرده نو یفیتعر، ن نقدیل ایاند که ما به دلنکرده و نگفته یف معرفیر تعرییتغ

، به رییتغ لیگر دالیهمچون د، شدیف دانسته میر تعارییکننده و مؤثر در تغنییتع، ن نقدیاگر ا

 .شدمیح یتصر آن

حد ل خبر وایبه دلی و صدور فتوا بر اساس آن را، عمل به قرائات آحادی، حنف اصولیان -2

ر گید یظاهراً از سو، انین بیرسد ایاند. به نظر مها عنوان کردهدانستن و نه قرآن دانستن آن

ن قرائات یا عمل به، گریف دیقائل به تعار اصولیانن رو یبه قبول شده است. از هم یتلقاصولیان، 

و بر آن  هندانست« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر»های مبتنی بر مؤلفهف یبا تعار یرا مناف

 د ارائه کنند.یجد یفیرفع آن تعر یاند تا بخواهند برانداشته یرادیا

ن دسته از قرائات را متعارض یعمل به ا، ف اعجازمحوریدهنده تعارارائه اصولیاناگر  یحت -3

ف از یعرر تیین تعارض عامل تغیرسد ایباز هم به نظر نم، اندنستهدایف گروه نخست میبا تعار

اساسًا قائل به عمل به قرائات شاذ ، بوده یو مالک یرا آنان نوعاً شافعیآنان بوده باشد؛ ز یسو

واهند ف گروه نخست بخین قرائات و تعاریدر صورت متعارض دانستن عمل به ا یاند تا حتنبوده

ارائه  ن دسته از قرائاتیمنطبق بر اعتقاد خود نسبت به ا یفیده و تعرر داییف خود را تغیتعر

 کنند.

ناسازگاری جواز قرائت فارسی قرآن در نماز با تعاریف مبتنی بر  -2-3-2-3

 «مکتوب»و « منقول»های مؤلفه

های هدر نتیجه نقد بر تعاریف مبتنی بر مؤلفتعارض و  انگرینماتوانست یکه م یگرید یفتوا

طرح م یدر نماز بود که در فقه حنفقرآن  یجواز قرائت فارس یفتوا، باشد «مکتوب»و « لمنقو»

مطلقًا -قرآن در نماز  یقرائت معنا، ن فتوایبر اساس ا(. 282، ص1ج، 1372، یسرخس) دگردی

با  قرآن یبود که معنا ین در حالیا .شدیز دانسته میجا یقرائت عرب یجابه -ل عذریا به دلی
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و نه در مصاحف مکتوب  گردیدمی نه متواتراً نقل، از قرآن یحنف اصولیانف یعرتوجه به ت 

ت آن را را قرآن دانسته و قرائ یزیچ یحنف یفقها، ن فتوایب و با توجه به این ترتیگشت. بدیم

د توانستنینم فقهی، بر اساس تعریف خود ن مذهبیهم اصولیانشمردند که یز میدر نماز جا

 ىنعْ مَ اْلبِ فاُءِتاْكاِل جاَز اّملَ»سد: ینوینه مین زمیدر ا یبخار نیعالءالدب کنند. آن را قرآن محسو

 ماعِ إْجاْلبِ رآِنُقاْل وِنُدبِ الِةلصَّلِ واَزَج الَ إذ آنًاْرُق َكلِ َذ وَنُكَي أْن نِم دَّبُ الَ ذٍرُع ِرْيَغ نِم الِةالصَّ یِف ُهَدْنِع

 رِ واتُ التَّبِ ِهقِلنَ َو فِ َحْصُماْل یِف ِدرََّجُماْل ىنعْ َماْل ةِ تاَبِك كانِ إْم ِمَدَعلِ ُهلَ اًلناِوَتُم وُركُ ْذامَل د َحاْل وُنُكَي الَ ٍذِئَنيحَو

 الَف ضًايْ أ ِرواُتالتَّبِ وٍلُقْنَم الَ َو فَحْصاْلمُ  یِف وٍبُتْكَمبِ َسْيلَ اًلَثَم ِةيِسفاْراْل ِةباَرِعاْل َنِم ِهبِ عىنَماْل َقلََّعَت اَم َو

البته (. 26-25صص، 1ج، 1308، یبخار« )رآنًاُق ظِمالنَّ وِنُدبِ ىنْعمَ اْل وُنُكَي الَ أو عًاجاِم د َحاْل وُنُكَي

قرآن  یزیچ، فین نقد را پاسخ گفته است. نخست آنکه بر اساس تعریخود به دو صورت ا یو

و  یریا تقدیو  یتواند ظاهرین نقل و کتابت میحال ا ،شود که مکتوب و منقول باشدیدانسته م

 نائب، ز در نماز و به هنگام عذرین یا عبارت فارسیقرآن و  یکه معنا روازآندر حکم آن باشد. 

 ؛ واردند یف بوده و با آن منافاتین داخل در تعریبنابرا ،ن نظم منقول و مکتوب استیمناب ا

، بدون نظم یمعنا نسته شود واز نظم و معنا توأمان دات قرآن متشکل یاگر ماه یدوم آنکه حت

 که قرائت آن در نماز واجب است صرفاً متعلق به قرآنِ یقرآنرآن تلقی نشود، قطبق تعریف، 

بل اطالق است قاز ین ییتنهابهآن  یمعنا ، برلیر و تسهیسیل تیست؛ بلکه به دلیف نیمورد تعر

 .(جاهمان)

ته برای سایر مذاهب توانسیاما م شده است دادهان پاسخ یخود حنف ین نقد اگرچه از سویا

ف و یر تعرییتغ یبرا یزیدستاوکننده نباشد و قانع، مذهبیشافع اصولیان ژهیوبه یاصول -فقهی

 رد.یاعجاز قرار گ یعنین کردن مؤلفه مورد نظر آنان یگزیجا

 «مکتوب»و « منقول»های دَوری بودن تعاریف مبتنی بر مؤلفه -2-3-3

و  «منقول»های مبتنی بر مؤلفهف یبود که تعار ایین اصولیدوم جبابن حای، پس از آمد

ن یشیف پیمنطق تعار، ه علم منطقیف از زاوین تعاریا یابیبا ارز یو .دیرا به نقد کش «مکتوب»

 فیاز تعار یکیچون دَور را وارد نمود. او پس از طرح  یقیرا نادرست خواند و بر آن اشکال عم

 د َح -رًااُتوَت ِفَحْصُماْل ِیَتفََّد َنْيبَ َلِقا ُنَم-م ُهوُلَق َو»است:  ان کردهیگونه بنینقد خود را ا، گذشته

، 1، ج1406ی، اصفهان) «رآنالُق ِرو  صَ َت ُعْرَف ُهقَلنَ َو ِفَحْصُماْل وَدُجوُ  َأنَّ؛ ِلِهْيَلعَ  ُفقََّوَتَيما بِ ِءْیلشَِّل

را « واُترًاَحف َتُمْصاْل  َدفََّتیِ نَيما ُنِقَل َب»ف یعرت یداست ویاز عبارت پ گونه کههمان (.457ص
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رآن فرع بر تصور ق، است؛ چرا که وجود مصحف و نقل آنخود آن دانسته  لهیوسبهء یف شیتعر

ن نقد استقبال کرده و در قرون هفتم و یز از طرح این اصولیانگر ید که دیینپا یریاما د؛ است

مطرح ساخته  یاصول یهادر کتاب، ذکور را همراه با نام ناقدنقد م، ابن حاجبصدا با هشتم هم

 (.70، ص1400، لحامابن  /306، ص1ج، 1420حنبلی،  یمقدس) ح آن پرداختندیو به شرح و توض

رد ح کیور تصراشکال دَبه ، مشابه یدر گفتار یطوف، ابن حاجبقرن پس از میچنانکه حدوداً ن

 یخوب فتوانند معرِّ ینم« مکتوب»و « منقول»د یدو ق، اشکال اینل یجه گرفت که به دلین نتیو چن

، ابن حاجبز در شرح خود بر مختصر ین یاصفهان (.3، ص2، ج1407)طوفی،  قرآن باشند یبرا

 (.460-459، صص1، ج1406ی، اصفهاناست ) مفصل شرح داده طوربهقد را ن نیا

 خ بهن پاسیاند. اولآن پاسخ داده در مقابل آن موضع گرفته و به یبرخ، ن نقدیپس از طرح ا

در  یاست. وصورت گرفته  ابن حاجبک قرن بعد و توسط شارح کالم یحدود ، ن نقدیا

فرع بر تصور ، ن دویا د کهیآیبه وجود م یور در صورت: اشکال دَدیگوین نقد میمخالفت با ا

از  ین تصوریچن، و همگان افرادند یبرخ یکننده قرآن براین دو فقط تداعیقرآن باشند؛ اما ا

 (.461ص، 1ج، 1406ی، اصفهان) مذکور ندارند یهامؤلفه

در  یو شناخت.بخاری باز الشریعةد در کالم صدر ین نقد را بایابه  ین پاسخ جدیاما نخست

ن خود نشان ین را انتخاب کرده و ایشیف پیهمان تعر، ف اعجازمحوریان رونق و رواج تعریم

ده باشد که توانسته یشیاند یاچاره، وررفت از اشکال دَبرون ید برایبا ریگزنا یدهد که ویم

ه در ادامه با س و طرح کردهرا  ابن حاجبدر ابتدا نقد  یف گذشته رجوع کند. ویاست به تعار

شناخته، در عرف، آن است که مصحف یاست: پاسخ نخست و موضع گرفتهآن پاسخ در مقابل 

که قرآن در آن نوشته  یزیچ»ن شکل که یا ف آن بهیبه تعر یازیگر نیشده و معلوم است و د

ها آن از ارائه که یف را با توجه به هدفیاز تعارن دسته یا ، ویدر پاسخ دوم نیست. «شودیم

، ن نگاهین باور است که با ایقرار داده و بر ا یابیز نوع آن مورد ارزیاست و نشده یدنبال م

ناظر به  کهیدرصورتتنها ، فین تعاریا یور نخواهند بود. به گفته وف مذکور مستلزم دَیتعار

ت قرآن بر یشناخت ماه، ن صورتیچرا که در ا ند؛ورمستلزم دَ، ت قرآن باشندیف ماهیتعر

ت قرآن متوقف خواهد یز بر شناخت ماهیت مصحف نیت مصحف و شناخت ماهیشناخت ماه

ر کتب یااز سقرآن ص یز و تشخییز تمیقرآن و نر لفظ یناظر به تفس، فین تعاریشد؛ اما اگر ا

ن یا، قتیا خواهند بود. در حقور مبرّاز اشکال دَ، شدهادیف یتعار، باشد یا کالم ازلیو  یآسمان

شناسند یقرآن را م تنهانهرد که یگیدر علم اصول صورت م یناآن دسته از مخاطب یف برایتعر

 یدارا یبر طبق مکتب اشعر قرآندانند که یم یعنی. ز شناخت دارندیانواع آن نبلکه نسبت به 
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قرآن را  اصطالح مخاطب علم اصول قرار گرفته و کهیهنگاماست؛ اما  یو لفظ یدو مرتبه نفس 

قرآن منظور شما در علم  پرسند کدامین دو مردد شده و مین نوع اییشنوند در تعین علم میدر ا

ن یمراد خود از ا، «مقروء»و  «مکتوب» یهان مؤلفهایبا ب، ز در پاسخین یاصولاصول است که 

در علم اصول  مراد خود از این اصطالح عنوانبهو مقروء  یانده و بر نوع لفظیاصطالحات را نما

 کند.ید میتأک

ن نقد را بر یای، جدل یاوهیدر پاسخ سوم خود که در ادامه همان پاسخ دوم است با ش یو

ان یباز تعریف قرآن،  ن باور است که اگر هدفیدانسته و بر ا ز واردین ابن حاجبد یف جدیتعر

بود؛  ور مبرا نخواهدان از اشکال دَینیشیف پیز همچون تعرین ابن حاجبف یتعر، ت آن باشدیماه

 ، قرآنابن حاجبشده است. در تعریف ف یسوره تعر لهیوسبهقرآن ، فین تعریچرا که در ا

پاسخ آن ، ستیده شود سوره چیاگر پرسحال  .ز استاعجا یآن دارا یهااست که سوره یزیچ

 ؛قرآن بر سوره و سوره بر قرآن متوقف خواهد شد، بین ترتیبداست. قرآن  است که جزئی از

ز همچون یت باشد و مراد از سوره نیان ماهیص و نه بیز تشخیف نین تعریاما اگر هدف از ا

ور وارد اشکال دَ، فیک از تعاریچین صورت بر هیدر ا، همان معهود متعارف باشد، مصحف

ن یدر مقابل ا یبخار یهاتوان گفت پاسخیم(. 52-48، صص1تا، ج، بییتفتازان) نخواهد بود

ارد ن و دوم ویشیف پیور از چهره تعار. نخست زدودن اشکال دَه استداشت یجه در پینقد دو نت

بر  ابن حاجبهمان اشکال  یبخار گریدیعبارتبهف اعجازمحور. یور بر تعارکردن اشکال دَ

 فیب تعاریرا که در جهت تخر یانیف خود او وارد ساخت و جریف گذشته را بر تعریتعار

تا آنجا که  ر دادییف تغین تعاریشکل گرفته بود به نفع ا «مکتوب»و « منقول»های مبتنی بر مؤلفه

 یراب یندادند و حت ف دسته نخست را مورد انتقاد قراریتعار، ن نقدیبا ا ی، اصولیانپس از و

و  حیر به توضیناگز، ف اعجازمحوریتعار یعنیف مورد نظر خود ین نقد از چهره تعاریزدودن ا

بهه ن شید اعجاز را انتخاب و از آن در مقابل ایق ازآنکهپس یفنار مثالعنوانبهشدند.  یورآلیدل

فناری، ) دیزدایف مین تعاریز اور را از اشاره کرده و شبهه دَیان نینیشیف پیبه تعر، کندیدفاع م

 (.3، ص2، ج1427

را که  یگرید یاحتمال یهاها و پاسخیزنگمانهی، ز در شرح خود بر اثر بخارین یتفتازان

را  هاک از پاسخیچیاو هاست. گرچه  ن نقد داده شود مطرح کردهیاممکن است در واکنش به 

، 1تا، ج، بییتفتازان) است ف شمردهیه را ضعو هم ن نقد ندانستهیو مناسب با ا درخور یپاسخ

 (.50-48صص



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  114

 
 
 
 

 و هماماصولیانی چون ابن از نیمه دوم سده نهم به بعد،  اگرچهادآور شد که ید یان بایدر پا

/ 213ـ212صص ،2ج ،1403 الحاج،امیرابنشوکانی تعاریف دیگری در علم اصول مطرح کردند )

محوری  مؤلفه عنوانبهخاب مؤلفه اعجاز در سده هفتم انت هرحالبه(، اما 86، ص1419ی، شوکان

در آثار اصولی بلکه در آثار قرآنی بر جای  تنهانهها بعد، تأثیر خود را تا قرن در تعریف قرآن

 یبرخگذاشت. تأثیرات این انتخاب حتی در آثار اسالمی معاصر نیز مشهود است. چنانکه 

 اندها مقدم داشتهود و مؤلفهیق یرا بر تماماعجاز  ن معاصر در تعاریف خود، مؤلفهپژوهاقرآن

. نیز (12، ص1418، صخر/ 25، ص1427ی، ریمط/ 46، ص1419)برای نمونه نک: زرزور، 

 بارهنیرادن عتر ینورالد اند.دانسته یکافتعریف قرآن  یبرایی تنهابهبرخی از آنان این مؤلفه را 

 رآِنُقاْل يإَل هاْنِم ماُءَلُعاْل ُرُظْنَي یتالَّ ايَ واالزَّ ِدد َعَت ِبَبَسِب، آِنّرُقْللِ ماِءَلُعلْا ُفيعارَت ْتَددََّعتَ  ْدَقَف»سد: ینویم

ن ین باور را به ایز ایشهبه نابو  (.10، ص1416، عتر) «ًاياِفَك ُزِجعْ ُماْل الُمَكاْل ُهأنَّبِ رُيبْعالتَّ اَنَك إْن َو

 یظَمُعاْل ُةَيآاْل َوُه ْذإ آِنْرلُقلِ یٌّذاِت ٌفصْ َو ُهأنَِّل، جاِزإْعاْل ِرْكِذ یَلَع َرِصتُ اْقوَ »ح داده است: یشکل توض

 ِدْنِع نِم الَ اهلِل ِدْنِع ْنِم ِهْيَلعَ  ِلزَنُماْل آنِ ْرالُق ِنْوَكلَِو، َملََّسَو ِهْيَلعَ  اهلُل َصلَّی «ٍدمََّحُم» نايِّبِ نَ ِةساَلِرلِ ُةَتِبْثُماْل

 (.21ص، 1423، بهشه)ابو  «رَشَباْل

 گیرینتیجه

ل یدلیو ب بارهکیتوانند ینم یتحوالت مفهومی، خیمطالعات تار یهاروش یبا توجه به مبان

شمند ینظر و اندش چند صاحبیحاصل گرا، ر و تحول در مفهومییاگر تغ ژهیوبهرند. یصورت گ

ثار م اصطالح قرآن در آز که در مفهوین یرییجهش و تغ، ن اساسین باشد. بر ایگزیبه مفهوم جا

ت از که عبار ن جهشیشود. ا یِصرف تلق یتواند اتفاقیسده هفتم و هشتم رخ داده نم یاصول

 پنجم و یهاع و پررونق سدهیشا یهامؤلفه یجابهف قرآن یدر تعر «اعجاز»مؤلفه  ینیگزیجا

ل و یدال شک برخاسته ازیب، بوده است« مکتوب در مصاحف»و « منقول متواتر» یعنیششم 

 یها رسالت اصلآن کردن که رصد یلیاند. دالوجود داشته یخیاست که در آن مقطع تار یعوامل

ر قرآن د ین عوامل تحول مفهومیترمهم عنوانبهن عامل یپژوهش حاضر بوده و در پرتو آن چند

 : ندامیتقسقابلن عوامل به سه بخش یاند. اهفتم و هشتم شناخته شده یهاسده یآثار اصول

تم سده هفتم و هش یاجتماع یط فرهنگیو شرا یکه برخاسته از گفتمان علم ینخست عوامل

کاسته شدن  -1از:  اندعبارتن عوامل ی. انداساز بودهنهیزم یاسده عنوانبهو البته سده ششم 

 -2 .ه صَرفهین حوزه همچون نظریمطرح در ا یات چالشیرامون اعجاز با طرد نظریالتهابات پ

 -3بالغت.  حوزه در یزمخشر چون یبزرگان د و با ظهوریجد یق اعجاز با ورود به مراحلرون
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 بیاد یانیبا ظهور اصول« یبالغ -یادب» و« یاصول -یفقه»توأمان  یهاشیگرابه وجود آمدن  

 .ابن حاجبچون 

 و گرایش به مؤلفه اعجاز برای تعریف قرآن، به وجود آمدن کارکردهای جدید ن عاملِیدوم

های اعجاز در جهت ایفای این کارکردها اهمیت یافتن کارکردهای پیشین و استفاده از قابلیت یا

از:  اندارتعبهایی که در سده هفتم و هشتم مورد توجه اصولیان قرار گرفتند بوده است. قابلیت

قابلیت  -3ی. ث قدسیقرآن با حد یت مرزبندیقابل -2سنت.  قرآن با یت مرزبندیقابل -1

 .ود گذشتهیق یدهقابلیت پوشش -4سایر کتب آسمانی.  با دی قرآنمرزبن

 مکتوب منقول و یهانسبت به مؤلفهبوده که  یانتقاداتسومین عامل انتخاب مؤلفه اعجاز نیز 

«. کتابت»و  «نقل» یهان نبودن مؤلفهیّالزم بَ -1از:  اندعبارتوجود داشته است. این انتقادات 

م حک یناسازگارهمچون « مکتوب»و  «منقول» یهابا مؤلفه یفقه یفتاوا یبرخ ناسازگاری -2

مبتنی بر ف یبودن تعر یوردَ -3های مذکور. مؤلفهدر نماز با  یمربوط به جواز قرائت فارس

 .«مکتوب»و « منقول»های مؤلفه

تاب بازاین پژوهش، افزون بر آنکه تحوالت اصطالح قرآن و دالیل آن را در علم اصول 

تواند گویای این نکته مهم نیز باشد که اگر اصطالحات موجود در علوم اسالمی از میدهد، می

ا پیش هایی نو و مسائلی ناگفته رتوانند روزنهزاویه تاریخ و واقعیات تاریخی نگریسته شوند می

 روی محققان و اندیشمندان بگشایند.

  



 1398بیست و یکم، پاییز و زمستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  116

 
 
 
 

 منابع و مآخذ

 ق. 1403، بريوت: دار الکتب العلمية، 2؛ چالتحبريو  التقرير؛ بن حممد احلاج، حممد امريابن  .1

ي، القوم واإلرشاد الثقافة ؛ مصر: وزارةو القاهرة مصر ملوك يف الزاهرة النجومبردي، يوسف؛  تغريابن  .2

 ق. 1392

، ثقافيةال الكتب مؤسسةبريوت: ؛ القرآن علوم عجائب يف فناناأل فنوني؛ بن علجوزي، عبدالرمحن ابن  .3

 ق. 1422

دار اآلفاق شاكر، بريوت:  أمحد حممد؛ به کوشش: حكاماألحكام يف أصول إلا ؛علي بن امحد، ن حزماب .4

 تا.يب، ةاجلديد

 ذوي من عاصرهم ومن والرببر العرب تاريخ يف واخلرب املبتدأ ديوان؛ بن حممد خلدون، عبدالرمحنابن  .5

 ق. 1408الفكر،  ، بريوت: دار2شحادة، چ ؛ به کوشش: خليلكرباال الشأن

 عباس، بريوت: دار ؛ به کوشش: إحسانالزمان أبناء وأنباء االعيان وفياتخلکان، امحد بن حممد؛ ابن  .6

 ق. 1414صادر، 

 ناصر بن به کوشش: صاحل نافعة؛ مذهبية و نبذ ذائعة خالفية مسائل يف النظر تقوميي؛ حممد بن عل، ابن دهان .7

 .ق 1422السعودية،  –الرشد اخلزمي، رياض: مكتبة

 تا.، يبالكتيب كاظم ؛ قم: حممدللنفوس السعود سعد، علي بن موسی؛ ابن طاوس .8

 1392، لاجلي دارحممد جباوي، بريوت:  ؛ به کوشش: علياحکام القرآن، ابوبكر حممد بن عبداهلل؛ ابن عريب .9

 ق.

، دةفو اليدري، سعيد علي ؛ به کوشش: حسنياملحصول يف اصول الفقه __________________؛ .10

 ق. 1420البيارق،  عمان: دار

؛ به کوشش: حممود غراب، دمشق: رمحة من الرمحن ىف تفسري و اشارات القرآن، حممد بن علی؛ ابن عريب .11

 .ق 1410مطبعة نصر، 

 ق. 1392حييي،  عثمان چاپ ؛ قاهره:مکية فتوحات _____________؛ .12

 1422ية، ؛ بريوت: دار الکتب العلميزالعز تابالك تفسري ىف الوجيز املحرر ؛بن غالب عبد احلق، هيابن عط .13

 ق.

 - األرناؤوط، دمشق ؛ به کوشش: حممودذهب من أخبار يف الذهب شذرات؛ بن امحد احلي، عبدابن عماد .14

 ق. 1406، ريابن کث بريوت: دار
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 هرمدمظحم؛ به کوشش: مام أمحد بن حنبلالمذهب ا یاملختصر يف أصول الفقه عل؛ حلام، علي بن حممدابن  .15 

 ق. 1400ام القری، امعة ه: مرکز حبوث العلمية جبمكرمه مكبقا، 

 ق. 1424العلمية،  الكتب ، بريوت: دار2چ ؛الفقه أصول يف اللمع ؛يبن عل شريازي، ابراهيم ابو اسحاق .16

دجعفر حمم؛ به کوشش: القرآن ريتفس ىف اجلنان روح و اجلنان روضي؛ بن علابوالفتوح رازی، حسني  .17

 ق. 1408، رضوی قدس آستان اسالمی يهاپژوهش ، مشهد: بنيادناصح يدحممدمهياحقی، 

 الكتب دار؛ بريوت: العزيز بالكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد شامة، عبدالرمحن بن امساعيل؛ابو  .18

 ق. 1424العلمية، 

 ق. 1423، السنة ، قاهره: مكتبة2؛ چالكرمي القرآن لدراسة املدخل ؛بن حممد ابو شهبه، حممد .19

مکتبة  مصر: ؛ةو اثرها فی الدراسات البالغي البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري، حممد حسني؛ ابو موسي .20

 ق. 1408وهبة، 

 ق. 1400شتاينر،  ، آملان: فرانس3؛ چاملصلني اختالف و االسالميني مقاالتاشعری، علی بن امساعيل؛  .21

 جا:؛ يبقاحممد مظهر ب؛ به کوشش: رح خمتصر ابن احلاجببيان املختصر ش؛ حممود بن عبدالرمحناصفهاين،  .22

 ق. 1406، السعوديةيه دار املدن

ور، الن ؛ به کوشش: عبدالرزاق عفيفي، دمشق: مؤسسةحكامألا أصول يف حكامإلاآمدي، علی بن حممد؛  .23

 ق. 1402

مانية، العث الصحافية الشركة جا: مطبعةبی ؛سرار شرح أصول البزدويألكشف ا؛ أمحد عبدالعزيز بن، خباري .24

 .ق 1308

، انصاريان مؤسسه :بروجردی، قم ؛ به کوشش: غالمرضا موالنااملستقيم الصراط تفسري ؛بروجردي، حسني .25

 .ق 1416

 دار احياءوت: ، برياملهدی ؛ به کوشش: عبدالرزاقالقرآن تفسري ىف التزنيل معامل؛ بن مسعودبغوی، حسني  .26

 ق. 1420، العرىب التراث

الرسالة،  ةمؤسسبريوت: ؛ عزوجلمن روائع القرآن: تأمالت علمية وأدبية يف كتاب اهلل  ؛ديحممد سعوطي، ب .27

 ق. 1420

، بريوت: ىاملرعشل الرمحن عبد ؛ به کوشش: حممدالتأويل أسرار و التزنيل أنوار؛ بن عمربيضاوى، عبداهلل  .28

 ق. 1418، العرىب التراث داراحياء
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 ارض امام زندگي و شخصيت ابعاد مقاالت جمموعه فقه: اصول مسائل و( ع) ارض امام پاکتچي، امحد؛ .29

ع(، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و رضا )املللي فرهنگي هنري امام هتران: دانشگاه امام صادق )ع(، بنياد بني ؛(ع)

 ش. 1392ارتباطات، 

 تا.يب ،مكتبة صبيح: ؛ قاهرهالتنقيح غوامض حل يف التوضيحشرح التلويح ؛ بن عمر مسعود، تفتازاين .30

 ق. 1385، االسالمية ؛ هتران: مطبعةيضاح الفرائدا؛ حممد، تنكابىن .31

 ش. 1320نا، ؛ هتران: يبالعلماء ةحمج؛ هتراىن، هادى .32

 ق. 1427: انتشارات نور ملکوت قرآن، ، مشهد3چ؛ نور ملكوت قرآن؛ نيحممدحسحسيىن طهراىن،  .33

ار الكتب د: بريوت، شاهني علي ؛ به کوشش: حممدالتزنيل معاىن ىف التأويل لباب؛ بن حممدخازن، علی  .34

 ق. 1415، ةالعلمي

 1402سالة، مؤسسة الر بريوت:؛ الفقهاء اختالف يف االصولية القواعد يف االختالف اثر سعيد؛ خن، مصطفي .35

 ق.

دار  بريوت:، الدين امليس؛ به کوشش: خليل حميييف اصول الفقه ةتقومي االدلعبداهلل بن عمر؛ ، بوسيد .36

 .ق 1421الكتب العلمية، 

 ق. 1396؛ بريوت: دار احياء التراث، و املفسرون التفسريذهيب، حممدحسني؛  .37

 ق. 1419 بريوت: -دارالشامية: دمشق -، دارالقلم2؛ چو علومه القرآن تفسري إىل مدخلزرزور، عدنان؛  .38

 ق. 1414، الكتيبدار ؛ قاهره: البحر املحيط يف أصول الفقه، حممد بن هبادر؛ زركشي .39

لعزيز، ا عبد ؛ به کوشش: سيدالسبكي الدين لتاج اجلوامع جبمع تشنيف املسامع_____________؛  .40

 ق. 1418التراث،  و إحياء العلمي للبحث قرطبة ربيع، مکه مکرمه: مكتبة اهلل عبد

 1407، ريبالع الكتاب ، بريوت: دار3؛ چالتزنيل غوامض حقائق عن الكشافزخمشري، حممود بن عمر؛  .41

 ق.

بن ا؛ به کوشش: حسني عقيلة؛ بريوت: دار مجع اجلوامع يف علم اصول الفقهي؛ بن علسبكي، عبدالوهاب  .42

 ق. 1432، حزم

 ق. 1416، العلمية الكتب دار :بريوت؛ هباج يف شرح املنهاجاإل ؛عبدالکايف بن سبكي، علي .43

 ش. 1372مست، ؛ هتران: اي بر مباين عرفان و تصوفمقدمه ؛، سيد ضياءالدينسجادي .44

 1372 ة،العملي الکتب دار: ريوتب االفغانی، ابوالوفا کوشش ؛ بهأصول سرخسي ؛حممد بن امحد، سرخسي .45

 .ق

 ش. 1392؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي، قرآن اعجاز تارخيي سري سيدي، حسني؛ .46

 ق. 1421، العرىب الكتاب دار ، بريوت:2چ ؛القرآن علوم يف تقاناإل بکر؛سيوطی، عبدالرمحن بن ابی .47

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ية، عنا به کوشش: امحد عزو ؛االصول لمع من احلق حتقيق إيل الفحول إرشادي؛ حممد بن علشوکاين،  .48 

 ق. 1419العريب، دار الکتاب  دمشق:

يد س يهلادعبد ابه كوشش:  ؛ةالقواعد و الفوائد يف الفقه و االصول و العربي ؛مکي بن حممد، شهيد اول .49

 ق. 1400، ، قم: مكتبة املفيدحکيمحمسن 

 ق. 1418القدسى،  ؛ قاهرة: مكتبةالقرآن الکرمي قراءة فقهصخر، سعيد عبد اجلليل يوسف؛  .50

 بنيل فلالکا منظومة شرح ملاآل بغية شرحإجابة السائل  یأصول الفقه املسم ؛ليبن امساع صنعاين، حممد .51

ؤسسة م: بريوت، حسن حممد مقبويل األهدل، قاضي حسني بن أمحد سياغيکوشش:  ؛ بهاالصول علم يف السْل

 م. 1986، الرسالة

 م. 1977؛ مصر: دار املعارف، البالغة العربية: تطور و تاريخضيف، شوقي؛  .52

 تبالغى، هتران: انتشاراحممدجواد ؛ به کوشش: جممع البيان يف تفسري القرآن؛ بن حسن طربسي، فضل .53

 ش. 1372، ناصرخسرو

 ق.1407؛ به کوشش: علي خراساين و ديگران، قم: دفتر انتشارات اسالمي، اخلالف ؛حسنبن، حممدیطوس .54

 وت: مؤسسةالتركي، بري املحسن عبد بن اهلل ؛ به کوشش: عبدشرح خمتصر الروضةطويف، سليمان بن عبد؛  .55

 ق. 1407الرسالة، 

 .ق 1414لصباح، ا مطبعة دمشق: ؛علوم القرآن الکرميعتر، نورالدين؛  .56

دار الکتب  ؛ بريوت:مجع اجلوامع یشرح اجلالل املحلي عل یالعطار عل ةحاشي؛ حسن بن حممد، عطار .57

 م. 2009ة، العلمي

 ق. 1425، (عالصادق ) االمام ؛ قم: مؤسسةاالصولعلم اىل الوصول هنايةيوسف؛  بن عالمه حلی، حسن .58

 ق. 1416، اهلالل مكتبة و دار وت:؛ بريشبهات حول القرآن و تفنيدهاعناية، غازی؛  .59

 ق. 1413ة، دار الکتب العلمي، بريوت: به کوشش: عبدالسالم عبدالشايف؛ یاملستصف، حممد بن حممد؛ غزايل .60

 .ق 1420، العريب التراث احياء ، بريوت: دار3چ ؛مفاتيح الغيب؛ بن عمرفخر رازی، حممد  .61

 سقا، قاهرة: املكتب حجازي ؛ به کوشش: امحدزيف دراية االعجا االجياز هناية______________؛  .62

 م. 1989الثقايف، 

دار : وتبري، حممد حسني إمساعيل؛ به کوشش: فصول البدائع يف أصول الشرائع؛ فناري، حممد بن محزه .63

 ق. 1427، ةالكتب العلمي

 ش. 1390منا، ؛ هتران: هسيتاعجاز قرآن، تاريخ و حتليلپور، حمسن؛ قاسم .64

 ق. 1407الفيحاء،  ، عمان: دار2؛ چاملصطفی حقوق بتعريف الشفابن موسی؛ قاضي عياض، عياض  .65

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%84
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 .ش 1364ناصرخسرو،  هتران؛ ؛اجلامع الحكام القرآن ؛بن امحدقرطىب، حممد  .66

ين، عوض الرمحن اجلرب ؛ به کوشش: عبدالفقه أصول يف التحرير شرح التحبري؛ مانيبن سل مرداوي، علي .67

 ق. 1421السعودية،  الرشد تبةالقرين، أمحد السراح، رياض: مك

 بريوت: ؛هاعلي والرد اهلجري عشر الرابع القرن يف الكرمي القرآن يف الطاعنني دعاوىاملحسن؛ مطريي، عبد .68

 ق. 1427اإلسالمية،  البشائر

 ق. 1421داراجلواد،  -، بريوت: دارالتياد10؛ چاخلمسة املذاهب علی الفقه مغنيه، حممدجواد؛ .69

، كانمكتبة العبي، رياض: فهد بن حممد السََّدَحان؛ به کوشش: اصول الفقه؛ مفلح بن حممدحنبلی،  مقدسي .70

 ق. 1420

 ، هتران: انتشارات5، چحكمت اصغريعل؛ به کوشش: االبرار عدة و االسرار كشف؛ بن حممدميبدی، امحد  .71

 .ش 1371، ريکبريام

 ش. 1373اسالمي،  فرهنگ رهتران: نش ؛صلييب يهاجنگ آثار و علل طاهري، عبداهلل؛ ناصري .72

 الطيب، مصر: اهليئة حممد به کوشش: امحد ؛تصنيفها و تارخيها ابن عريب مْلفاتحيىي، عثمان امساعيل؛  .73

 .م 2001، للكتاب العامة املصرية
 

 
 
 


