
 شناسي اعجاز علمي قرآنشناسي اعجاز علمي قرآن منبعمنبع
و علم مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي  گروه قرآن

∗حسن رضا رضايياالسالم حجت: به كوشش

و علوم قرآنكارشنا  سي ارشد تفسير

 چكيده

و علوم سعي شد تا منابع رشته در راستاي كمك به پژوهشگران ميان اي قرآن
و قابل دسترسي در مزينه اعجاز علمي قرآن اعم از كتاب و مقاله مهم

و نيز برخي مجالت، پايانينو فهرست و سايت نامه سي شود در ها ها مهم كه
ف ميراستاي اعجاز علمي قرآن البته اين منابع اعجاز. كنند، معرفي گردد عاليت

و ادبيات است و رياضيات .علمي قرآن در زمينه علوم طبيعي، علوم انساني
در اين نوشتار از فهرست كتابخانه تخصصي مركز تحقيقات قرآن كريم

و نيز از نو و سيد عيسيتهشالمهدي بهره برديم هاي خانم نرگس شهسواراني
ل و و راهنمايي دكتر محمد7هاي مؤسسه امام رضا نامه يست پايانمسترحمه

به. علي رضايي اصفهاني ياري گرفتيم البته برخي از منابعي كه معرفي شد
و برخي از آن ها به صورت صورت مستقيم اعجاز علمي قرآن را بررسي كرده
.غيرمستقيم يا در ضمن مباحث به اعجاز علمي قرآن پرداخته است

.شناسي، علم، منبع علمياعجازمعجزه، قرآن،: اصليهاي واژه

∗.:Hasanrezaee1351@gmail.com 

7/7/1389:تاريخ دريافت مقاله*
 20/10/1389: تاريخ تأييد مقاله*

و علمدو فصلنامه تخصصي قرآن
و زمستان،7، شماره چهارمسال 89پاييز
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و مقاالت كتاب: الف  ها

،)دراسة حول الفوائد الصحية للصالة علي ضوء العلم الحديث(االستشفاء بالصالة.1
في.د: زهير رابح قرامي، إشراف عبداهللا بن عبدالعزيز المصلح، هيئة االعجاز العلمي

ـ1417األولي، المكرمة، الطبعة سالمي، مكةالقرآن والسنة، رابطة العالم اال .م1996هـ
االستفهام واالعجاز القرآني، أسراره وأنواعه وصوره، عيسي ابراهيم السعدي،.2

. 2008دارعمار، عمان، 
.1361اسرار قرآن كريم، محمد باقر حجتي، بنياد قرآن تهران،.3
 دارالعلم العربي، چاپ الشيخ، الكريم، عبدالحليم الخطيب ابن اسرار معجزة القرآن.4

.ق1417اول،
و طب جديد يا معجزات علمي قرآن، عبدالعزيز پاشا، برهان، تهران.5 .اسالم
ـ زيست(اشارات علمي اعجازآميز قرآن.6 ،)ـ پزشكي شناخت كيهانشناخت

.1383رضايي اصفهاني محمد علي، دفتر نشر معارف، تهران،
.1417صبري، مركز االهرام، قاهره، چاپ اول، سعيد الكريم، اضواء علي االعجاز القرآن.7
و.8 قرآن، عالمه محمد حسين طباطبايي، مركز نشر فرهنگي اعجاز از نظر عقل

.1362رجاء، تهران، 
.ق1405االعجاز البالغي، محمد محمد ابوموسي، مكتبه وهبه، قاهره،.9

أم.10 ا: القرآن، صدرالدين القونوي، المصحح اعجازالبيان في تفسير لسيد استاذ
.1387جالل الدين اآلشتياني، مؤسسه بوستان كتاب، 

الحسين الحضري، مطبعة االعجاز البياني في صيغ االلفاظ، محمد االمين.11
.ق1413االسالمية، قاهره، 

. م، اردن2006االعجاز التربوي في القرآن الكريم، رجب، مصطفي،.12
ي، مكتبة االقصي باغ الدين القره االعجاز التشريعي في القرآن، علي محي.13

.ق1408االسالمية، قطر، 
جرّار، بسام، المؤسسة االسالمية، بيروت، الكريم، نهاد فى القرآن19اعجاز الرقم.14

. ق، الطبعة الثانية1414
االعجاز الصرفي في القرآن الكريم، الدكتور عبدالحميد أحمد يوسف هنداوي،.15

ـ بيروت دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البالغي لصيغة الكل مة، المكتبة العصرية، صيدا
ـ 2008ـ لبنان،  .هـ1429م

علي احمد، القاهرة، الكريم الطب الوقائي، الشحات، االعجاز الطبي في القرآن.16
.المؤسسة العربية الحديثة
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الكريم، دياب، دكتر محمود، مطبوعات دارالشعب، االعجاز الطبى فى القرآن.17
.ق1408، قاهره

بىى فى القرآناالعجاز الطب.18 تا، مكتبة الكريم، محمد عبدالعزيز، دكتر عبدالحميد،
.ابن سينا، قاهره

االعجاز الطبي في القرآن واالحاديث النبوية الرطب والنخلة، السعيد، عبداهللا.19
.ق1405عبدالرزاق، جدة، الدار السعودية للنشر، 

.م1993ي، مكتبة الهالل، بيروت، االعجاز الطبي في القرآن والسنة، محمد داوود الجزاير.20
.م1987، مكتبة الهالل، بيروتال، دار)دكتر سيد(االعجاز الطبى فى القرآن، الجليلى.21
.م1987االعجاز الطبي في القرآن، السيد الجميلي، دارمكتبة الهالل، بيروت،.22
و السنة، ياسين عبدالقادر، حسين، مكتبة وهبة،.23 االعجاز الطبى فى الكتاب

. ق، الطبعة االولى1417قاهره، 
االعجاز العددى للقرآن الكريم، نوفل، عبدالرزاق، مطبوعات الشعب، قاهرة،.24

. ق، الطبعة الثالثة1409الجزء االول، 
ق، 1410، عبدالصمد، محمد كامل،)القرآن الكريم(االعجاز العلمى فى االسالم.25

.دار المصرية اللبنانية، قاهرة
ال.26 نبوية الصحيحة، محمد سامي محمد علي، دارطيبة، االعجاز العلمي في السنة

ـ سوريا، الطبعة االولي،  ـ 1430دمشق .م2009 هـ
د.27 أستاذ(صالح بن أحمد رضا. االعجاز العلمي في السنّة النبوية، المجلد الثاني،

ـ 1421، مكتبة العبيكان، الطبعة األولي،)الحديث وعلومه .م2001 هـ
.ن الكريم، ارناووط، محمد السيد، بى تا، مكتبة مدبولى، قاهرةاالعجاز العلمى فى القرآ.28
الكريم، الدكتور حسن حطيط، اضاءات جديدة، االعجاز العلمي في القرآن.29

.م2005دارالبحار، بيروت، 
الكريم، النجدى، دكتر حميد، مطبعة جوهر الشام، االعجاز العلمى فى القرآن.30

.ق1414، دمشق
دناالعجاز العلمي في القرآ.31 زكريا هميمي، مكتبة مدبولي، الطبعة االولي،.الكريم،

.م2002
بى.32 تا، دارالمحبة، بيروت االعجاز العلمى فى القرآن الكريم، سامى محمد على،

.ق1416، دار النور، دمشق
.م1995علي، دارالنور، دمشق، االعجاز العلمي في القرآن الكريم، محمد سامي محمد.33
داالعجاز العلمي في الق.34 لبيب بيضون، ماجستير في العلوم، مؤسسة.رآن،

ـ لبنان،  ـ 1424االعلمي للمطبوعات، بيروت . م، الطبعة االولي2003 هـ
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.االعجاز العلمي في القرآن، محمد كامل عبدالصمد، دارالمصرية البنانية، قاهره.35
.م1994االعجاز العلمي في القرآن، ناصر مهدي، دارالروضة، بيروت،.36
العلمي للقرآن الكريم في قصة أهل الكهف والرقيم، مجري ابراهيم االعجاز.37

.السيد اسماعيل، دارطيبة الخضراء، المملكة العربية السعودية، مكة المكرمة
.ق1421االعجاز العلمي للقرآن، احمدالمرسي، حسين جوهر، مكتبة االيمان،.38
ري، دارالحجة البيضاء، الكريم، الشيخ عبداهللا الغدي االعجاز العلمي لمفاهيم القرآن.39

ـ 1429بيروت، لبنان،  .م2008 هـ
.م1985االعجاز الفكري في القرآن، السيد الجميلي، دارابن زيدون، بيروت،.40
.االعجاز الفني في القرآن، عمرالسالمي، مؤسسات عبدالكريم بن عبداهللا، تونس.41
.ق1390اعجاز القرآن البياني، حنفي محمد شرف، امارات متحده عربي،.42
بن.43 اعجاز القرآن الكريم يبن االمام السيوطي والعلماء، محمد بن حسن بن عقيل

.ق1417موسي، داراالندلس الخضراء، جده، 
 1412اعجاز القرآن الكريم، عباس، فضل حسن وسناء فضل، المكتبة الوطنية،.44
ـ .م1991ق
 العالم إعجاز القرآن الكريم، في وصف أنواع الرياح، السحاب، المطر، رابطة.45

و السنة، مكة المكرمة .االسالمي، هيئة االعجاز العلمي في القرآن
المعارف، اعجاز القرآن بين االشاعره والمعتزله، دكتر منيرسلطان، منشأة.46

چ سوم،  .1406اسكندريه،
الكريم، احمد حجازي اعجاز القرآن رد علي كتاب الفن القصص في القرآن.47

.1397السقا، مكتبة االنجلو، مصر، 
فى(اعجاز القرآن فى حواس االنسان.48  دراسة فى االنف واالذن والحنجره

و الحديث بى)ضوء الطب وعلوم القرآن تا، مكتبة، عبدالعزيز دكتر محمد كمال،
.سينا، مصر ابن
 دراسة في االنف عبدالعزيز دكتر محمد كمال،اعجاز القرآن في خلق االنسان،.49

و .علوم القرآن والحديث، القاهرة، مكتبة ابن سيناواالذن والحنجرة في ضوء الطب
ا.50 السيدة اصالح(د. اعجاز القرآن في وقاية االنسان، محمد سراج الدين زكريا،

.م1993، القاهرة، نهضة مصر،)اسماعيل امين
اعجاز القرآن واثره في تطور النقد االدبي، علي مهدي زيتون، دارالشروق،.51

.ق1412 طبع اول، بيروت،
اهللاعج.52 الحسني، غسان حمدون، دارالفكر المعاصر صنعاء، از القرآن واسماء

.ق1419 چاپ اول،
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 اعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفي صادق الرافعي، دارالكتب العربي،.53
.ق1360بيروت،

.ق1407اعجاز القرآن وعلم المعاني، عمرالمال حويش، مكتبة الفالح، كويت،.54
.1406احمد ارشد ارشاداالفغاني، انتشارات نعمت اهللا حنيف، اعجاز القرآن وفكرته،.55
.م1964اعجاز القرآن، عبدالكريم خطيب، دارالفكر العربي،.56
.م1981، قاهره، دارالمعارف،)ق403م(اعجاز القرآن، قاضي ابوبكر الطيب الباقالني.57
و اسراره(االعجاز القرآني.58 بي)وجوهه بيجا، مكتبة، بركة، عبدالغني محمد، .تا وهبة،
.1417اعجاز القرآني في آفاق الزمان، منصور حسب النبي، دارالفكرالعربي، قاهره،.59
.االعجاز القرآني والتقدم العلمي، محمد غللوة، داراالشراق.60
االعجاز القرآني، بحوث المؤتمر االول لالعجاز القرآني المعقود بمدينة السالم.61

.ق1410اف والشؤون الدينية، عراق، بغداد، جمعي از نويسندگان، وزارة االوق
.ق1411االعجاز القرآني، سامي عبدالعزيز الكومي، مكتبة السعادة، قاهره،.62
.ق1417االعجاز القرآني، محمد عادل القليلي، دارالجميل، بيروت،.63
د.64 سعيد عطية علي مطاوع، اآلفاق العربية، الطبعة. االعجاز القصصي في القرآن،

.م2006االولي، 
الكريم، وجه غيرمسبوق في اعجاز الكلمة المفردة،ز الكلمة في القرآناعجا.65

ـ اردن،  .م، الطبعة االولي2005 هجري، 1426حسام البيطار، عمان
.م1988االعجاز الكوني في القرآن، السيد الجميلي، قاهره، دار زاهد القدسي،.66
من.67 يع القيسي، االعجاز اللغوي في قصص نوح في القرآن، الدكتور عودة اهللا

ـ 1422دارعمار، عمان،  .، الطبعة االولي2002 هـ
االعجاز النحوي في القرآن الكريم، فتحي عبدالفتاح الدجني، مكتبة الفالح،.68

.ق1404كويت، 
اعجاز بياني قرآن، دكتر عايشه عبدالرحمن بنت الشاطيء، ترجمه حسين.69

و فرهنگي، چاپ اول  .1376صابري، شركت انتشارات علمي
.ش1373كريم، سيد محسن موسوي، انتشارات دانشگاه تهران، از تاريخي قرآناعج.70
االعجاز حدثيه وعلميه ورقميه فى القرآن، ابوالسعود، دكتررفيق، دارالمعرفة،.71

.ق1410، دمشق
و معارف اسالمي،.72 اعجاز در قرآن كريم، حسن عرفان، مركز مطالعات تاريخ

.1379تهران، 
.ق1411 بيروت، والقاسم محمود بن عمر الزمخشري، دارالبالغه،اعجاز سورة الكوثر، اب.73
ـ(اعجاز شناختي قرآن كريم.74 ، با ارائه دكتر عليرضا)21كرسي نظريه پردازي
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و انديشه اسالمي، دبيرخانه قائمي نيا، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علمي فرهنگ
و مناظره، هاي نظريه هيأت حمايت از كرسي .1388پردازي، نقد

اعجاز عددي در قرآن، نوفل عبدالرزاق، مترجم مصطفي حسيني طباطبايي،.75
.1362نشر ناشر، تهران، 

و رد شبهات، احمدى، محمود، انتشارات مسعود اعجاز عددى قرآن.76 كريم
.ش1371، احمدى، بى جا

و نظم رياضى قرآن، يزدانى، عباس.77 ش،اعجاز عددى ،67 كيهان انديشه،
.ش 1375، مؤسسة كيهان، قم

.ق1420االعجاز في القرآن، منيب الطحان، دارسعد الدين، دمشق،.78
.م1974االعجاز في دراسات السابقين، عبدالكريم الخطيب، دارالفكر العربي،.79
.ق1416االعجاز في نظم القرآن، محمود شيخون، دارالهداية، چاپ دوم،.80
 جهاني اعجاز قرآن از ديدگاه مستشرقان، رئيس اعظم شاهد، انتشارات مركز.81

.1386علوم اسالمي، قم،
اعجاز قرآن از نظر علوم امروزى، نيازمند شيرازى، يد اللّه، شركت چاپ ميهن،.82

چ چهارم1335 . ش،
اعجاز قرآن در عصر كامپيوتر، دكتر رضاد خليفه، مترجم محمد جواد سهالني،.83

.1362نشر فرهنگ قرآن، تهران، 
و بالغت محمد، عبدالحسين ابن.84 .1360الدين، بنياد قرآن، اعجاز قرآن
اللهى، تحليل م، ترجمه سيد محمد تقى آيت1983اعجاز قرآن، خليفه رشاد،.85

.ش1365، آمارى حروف مقطعه، دانشگاه شيراز
.1379اعجاز قرآن، سيد رضا مؤدب، احسن الحديث، قم، چاپ اول،.86
م: اعجاز قرآن، عالمه سيدمحمد حسين طباطبايي، ويراسته.87 حمد، عليرضا ميرزا

و فكري عالمه طباطبايي با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء، اسفند  بنياد علمي
چ اول1362 ،.

.1378اعجاز نور، سعيد رضايي، انتشارات انصار المهدي، قم، چاپ اول،.88
، دارالرائد العربي، چاپ)ق429ـ 350(االعجاز وااليجاز، ابومنصور ثعالبي،.89
.م1992دوم،
90.ة في اعجازات حديثة علميعود، بيروت،ة والرّقمي1991القرآن، أبوالس.
و شگفتي.91 انتشارات هاي علمي قرآن،دكتر محمدعلي رضايي اصفهاني، اعجازها

و علوم قرآن، پژوهش قم1386هاي تفسير . ش،
االعداد من القرآن والحديث واالخبار، محمد البواليسر عابدين، مكتبة الغزالي،.92

.ق1414دمشق، 
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ا.93 العجاز اللغوي في القرآن الكريم، حسن عباس، داراالقصي، دمشق، االلة علي
.م1994چاپ اول، 

.ش 1370آن، ارشد ارشاد، نشراحسان، تهران، انديشه اعجاز قرآن وسير تاريخي.94
آيات من االعجاز العلمى فى القرآن الكريم، حسين مهران، دكتر جمال الدين،.95

.م1992، مكتبة االنحلو المصرية، قاهرة
ت من االعجاز العلمي في القرآن الكريم، مهران، جمال الدين حسين، مصر، آيا.96

.م1992مكتبة األنجلو المصرية،
.االيجاز في آيات االعجاز، محمد ابي اليسر عابدين، دارالبشائر، دمشق.97
.1997الجامعية، االيجاز في كالم العرب ونص االعجاز، مختارعطيه، دارالمعرفة.98
ال.99 .1354قرآن، محمد كريم الكرماني، االيقان في اعجاز

الباقالني وكتابه اعجاز القرآن، محمدالرؤوف مخلوف، انتشارات دارمكتبة.100
.م1978الحياة، 

.ق1417البدهيات، فهد بن سليمان الرومي، مكتبة التوبه، رياض، چاپ اول،.101
البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن، كمال الدين بن عبدالكريم الزملكاني، مكتبة.102

.لماني، بغدادا
.ق1398برهان رسالت، جعفر سبحاني، انتشارات كتابخانه صدر، تهران،.103
.ق1419البرهان علي اعجاز القرآن، عبدالعزيز الشناوي، مكتبة االيمان، قاهره،.104
.1376بزرگترين نشانه، مجيد معار، موسسه بناء، تهران،.105
ال)االول جزء(البالغة والبيان في اعجاز.106 قرآن، الكاتب فلك، علم الفلك في

.ش. هـ 1382الجعفري، 
في)الثاني جزء(البالغة والبيان في اعجاز.107 القرآن، مطبعة، خلق االنسان

ـ قم،  ق1364االسالمية، ايران . هـ
قم.108 .البالغة والبيان في اعجاز القرآن، مطبعة الشهيد،
ا، ناصر بن ابي»قل يا ايها الكافرون«بيان اعجاز في سورة.109 لمطرزي المكارم

.ق1412الخوارزمي، با تحقيق حمد بن ناصر الدخيل، مؤسسه الممتاز، 
.م1989البيان في اعجاز القرآن، الخالدي، صالح عبدالفتاح، األردن، دارعمار،.110
م 1334ت(پرتويي از انوار آسماني، حاج شيخ مرتضي حائري يزدي.111 ).ق1406ق،
از13جلد،)بهداشت روان(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.112 ، جمعي

هاي پژوهشگران قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهش
و علوم قرآن،  قم1389تفسير ،.

، جمعي از پژوهشگران5، جلد)دانش مهر(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.113
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و قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهش هاي تفسير
قم1385وم قرآن، عل ،.

، جمعي از پژوهشگران6، جلد)علوم مهر(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.114
و قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهش هاي تفسير

قم1384علوم قرآن،  ،.
و علوم انساني(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.115 از16، جلد)قرآن ، جمعي

ق هاي رآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهشپژوهشگران
و علوم قرآن،  قم1389تفسير ،.

و علوم طبيعي(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.116 از15، جلد)قرآن ، جمعي
هاي پژوهشگران قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات پژوهش

و علوم قرآن،  قم1389تفسير ،.
و كيهان(هاي قرآني جوانانو پاسخ پرسش.117 ،14، جلد)شناسي قرآن، رياضيات

جمعي از پژوهشگران قرآني زير نظر دكتر محمد علي رضايي اصفهاني، انتشارات
و علوم قرآن، پژوهش قم1389هاي تفسير ،.

هاي اعجاز قرآن، عرفان، حسن، قم، دار القرآن الكريم، پژوهشي در شيوه.118
ـ 1411 .ش1369ق
، رضايي اصفهاني، محمد علي،)دو جلد(پژوهشي در اعجاز علمي قرآن.119

و علوم قرآن، قم، انتشارات پژوهش (ش1385هاي تفسير  بار5اين كتاب تاكنون.
و ) جايزه كشور ايران را دريافت كرده است6تجديد چاپ

قم هاى علمى قرآن، زمانى، مصطفى، انتشارات پيامييپيشگو.120 .ش1350،اسالم،
أ.121 .د.تأصيل االعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشيخ عبدالمجيد الزنداني،

سعاديلدرم، الشيخ محمد األمين ولد محمد، رابطة العالم االسالمي، هيئة االعجاز
.هـ1421العلمي في القرآن والسنة، مكة المكرمة، 

.ق1420تأمالت في اعجاز الرسم القرآني، محمد شملول، چاپ اول،.122
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن، ابومحمد زكي الدين.123

.عبدالعظيم بن ابي الصبع المصري، احياء التراث االسالمي، امارات متحده عربي
، عبدالقادربن السيد محمد سليم الكيالني)ايقاظ الوستان(تحفة االخوان.124

.، مطبعة الفيجاء، دمشق)اسكندراني(
دال.125 ).ق1371م(ئل االعجاز، محمد حسيني خوانساري تلخيص
ج.126 ، معرفت، محمد هادى،)ويژه اعجاز علمي قرآن(،6التمهيد في علوم القرآن،

.قم، انتشارات اسالمي
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في(ثالث رسائل في اعجاز القرآن.127 للرماني والخطابي وعبدالقاهر الجرجاني
اهللا)الدراسات القرآنية والنقد األدبي د معهد الدراسات العربية عمي(، محمد خلف

د)سابقاً .محمد زغلول سالم، دارالمعارف، الطبعة الرابعة، قاهره.،
و محمد خلف اهللا احمد،.128 ثالث رسائل في اعجازالقرآن، محمد زغلول سالم

.م1976دارالمعارف، چاپ چهارم، 
و أثره في كشف.129 جامعة الملك فيصل باألحساء، التفسير العلمي المعاصر

ا لعلمي للقرآن الكريم، سليمان بن صالح القرعاوي، دارالحضّارة للنشر االعجاز
.م2004 هـ ق، 1425والتوزيع، رياض، الطبعة االولي، 

قم1344ت(جالء القرآن، ابوالفضل بن السيد علي نبوي حسيني قمي.130 ).ق،
بي جلوه.131 سازمان جا، هاي اعجاز در قرآن كريم، عظيم زاده اردبيلي، فائزه،
.ت اسالميتبليغا
هايي جديد از اعجاز علمي قرآن كريم، عبدالرؤف مخلص، انتشارات جلوه.132

.شيخ االسالم احمد جام، مشهد
ت(، محمد علوي مقدم)نمونه اعالي بالغت در قرآن(ي جمال جلوه.133

.ش1364، بنياد قرآن، تهران،)ش، سبزوار1311
في الجويني جماليات المضمون والشكل في االعجاز القرآني، مصطفي الصا.134

.م1983القاهري، منشأة المعارف، اسكندريه، 
 ).ق412م(جوابات ابي الحسن سبط المعاني بن زكريا في اعجاز القرآن، شيخ مفيد.135
حسن البيان في نظم مشترك القرآن، ابو يوسف عبدالهادي نجابن رضوان.136

م 1236ت(االبياري االزهري المصري،  .ق1276، مطبعة حجرية،)ق1305ق،
).ق1242م( اليقين في اصول الدين، سيد عبداهللا الشبرحق.137
حقايق واباطيل حول اعجاز القرآن، علي البدري، دارالكتاب الجامعي، قاهره،.138

.م1982ق، 1402
بن.139 حول قضية االعجاز القرآني، سيد حجاب، كلية الشريعة، جامعه االمام محمد

.ق1402مسعود، رياض، 
هاي قرآن، جعفر صبوري، چاپخانه گويي خبرهايي غيبي در قرآن يا غيب.140

.ش1357فرهنگ، قم، 
د.141 محمد.د: شبيب بن علي الحاضري، مراجعة وتقديم. الخمرداء وليست بداوء،

و السنة، مكة  علي البار، رابطة العالم االسالمي، هيئة االعجاز العلمي في القرآن
ـ 1421المكرمة، الطبعة الثانية،  .م2000 هـ

اهللا.142  ق، المطبعة 1394البيان في تفسير القرآن، سيد ابو القاسم،خوئي، آية
.العلمية، قم
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.1336خورشيد فروزان در اعجاز قرآن، محمد سروش محالتي، قم،.143
.ق1406دحض مفتريات،البدراوي عبدالوهاب زهران، رابطة العالم االسالمي، مكه،.144
رطعني، مكتبة دراسات جديدة في اعجاز القرآن، عبدالعظيم ابراهيم محمد الم.145

.ق1417وهبه، قاهره، 
دراسات حول االعجاز البياني في القرآن، المحمدي عبدالعزيز الحناوي،.146

.ق1404دارالطباعة المحمدية، قاهره، 
.ق1410، محمد عبدالرزاق الحمصي، دارالمعرفة، دمشق،7دراسة استقرائية للرقم.147
.ق1396راالعتصام، قاهره، دراسة في اعجاز القرآن، عطاء عبدالقادر احمد عطا، دا.148
عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر: درآمدي بر اسالم، آن ماري شيمل، مترجم.149

.1375فرهنگ اسالمي، تهران، چاپ اول 
م درس.150 مزيني.هاي فطرت با زيربناي عقايد اسالمي، حميدي هاشم، به اهتمام
ط .ش1351طاهري، انتشارات كتابخانه صدر، تهران،.و
:، غالمرضا نمايي طبسي، مترجم)ق در اطراف خبر غيبيتحقي(دعوت قرآن.151

.ش1327سيد ذبيح اهللا رضوي، چاپخانه علمي، تهران،
داليل االعجاز في القرآن، شيخ عبدالقاهر جرجاني، ترجمه سيد محمد.152

.ش1368 رادمنش، انتشارات آستان قدس، 
 النورسي، ذوالفقار مجموعة المعجزات االحمديه والقرآنيه، بديع الزمان سعيد.153

و تصحيح محمد زاهد المال زكروي، دارالبن زيدون، بيروت، .ق1407ترجمه
چ دوم.154 .الرسالة الشافيه في االعجاز، عبدالقاهر جرجاني، دارالمعارف، مصر،
رسالة الوجيزة العزيزة في اعجاز القرآن المجيد، السيد محمد حسن الموسوي.155

آ .بادي، مكتبة المبين، اصفهاناالصفهاني، تصحيح محمد علي المسلم الحبيب
چ دوم،.156 .1354رسالت قرآن در عصر فضا، عبدالرضا حجازي، تهران،
درآمدي بر تفسير علمي قرآن، قم، رضايي اصفهاني، دكتر محمد علي،.157

.ص517 ش، 1376انتشارات اسوه، 
.القرآني، محمود السيدحسن، مكتبة الجامعهي الحديث، اسكندريه روائع االعجاز في قصص.158
و اعجاز جاويدان، سادات، مهندس محمد على، انتشارات فلق.159 زنده جاويد
.1357، تبريز
.ش1376زيباترين سخن، حبيب اهللا احمدي، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر، تهران،.160
سراالعجاز في القران، عونه اهللا منيع القيسي، مؤسسه الرساله، بيروت، چاپ.161
.ق1416اول، 
يح.162 مصطفيالستيتي، مكتبة دارالمنهاج: يي، ترجمةسلسلة المعجزات، هارون

ـ دمشق، الطبعطة االولي،  ـ 1430القوير، سورية .م2009 هـ
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.م1991السيد، داراحدائق، بيروت،، علي)القرآن كتابي(سلسلة تفسيرالقرآن للناشئة.163
.1375زاده، سير اجمال در اعجاز قرآن، قاسم حسين.164
، زكريا سعيد علي، دارالفكر العربي، شرح رساله الرماني في اعجاز القرآن.165
.ق1417قاهره،
شرح رساله بيان اعجاز القرآن الخطابي، عمر محمد عمر باحاذق، دارالمأمون.166

.ق1416للتراث، بيروت، 
رضا رضايي،، حسن6هاي پزشكي در قرآن، تفسير موضوعي شگفتي.167

و علوم قرآن، انتشارات پژوهش قم1387هاي تفسير ،.
پز شگفتي.168 رضا رضايي، انتشارات زمزم هدايت، البالغه، حسن شكي در نهجهاي

قم1389 ،.
ى از اعجاز در قرآن كريم، الفندى، دكتر محمد جمال الدين، ترجمهيها شگفتى.169

.ش1371 سيد حسين مير دامادى، بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى،
دامادي، دكتر سيد حسين مير: هايي از اعجاز در قرآن كريم، ترجمه شگفتي.170

هاي اسالمي استان قدس رضوي، مشهد، محمد جمال الدين الفندي، بنياد پژوهش
چ اول1371 ،.
و سيد حسين شگفتي.171 هايي از اعجاز در قرآن، محمد جمال الدين اسفندي

.ش1371ميردامادي، انتشارات آستان قدس، مشهد، 
چا.172 .ق1419پ اول، شواهد االعجاز القرآني، عونه ابوعوده، دارعمار، عمان،
.ق1412الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم، نذير حمدان، دارالمناره، جده،.173
و السنة، المجلس االعلي العالمي للمساجد.174 هيئة: علم األجنّة في ضوء القرآن

و السنة، رابطة العالم االسالمي، مكة المكرمة .االعجاز العلمي في القرآن
دعلم السنن اإللهية، االعجاز الق.175 محمد الصادق. رآن في الكون والخلق والعلم،

.م2009بوعالق، دار ومكتبة الهالل، دارلبحار، بيروت، الطبعة االولي، 
و نقش آن در تحوالت علمي جهان، آلدوميه لي، ترجمه.176 محمد: علوم اسالمي

و انتشارات آستان قدس  ـ دكتر اسداهللا علوي، مؤسسه چاپ رضا شجاع رضوي
.1371آبان رضوي، چاپ اول 

و بيان أوجه االعجاز العلمي فيه.177 الجزء(فتح العليم في تفسير القرآن الكريم
.م2005جزء عم، احمد شوقي ابراهيم، دارغريب، القاهره،) الثالثون

د.178 احمد. فتح العليم في تفسير القرآن الكريم وبيان أوجه االعجاز العلمي فيه،
.م2008جزء الذاريات، دارغريب، قاهرة شوقي ابراهيم، الجزء السابع والعشرون، 

فكرة اعجاز القرآن، الحمصي، نعيم، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،.179
.ق1400
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فكرة النظم بين وجوه االعجاز في القرآن الكريم، فتحي احمد عامر، منشأة.180
.م1991المعارف، اسكندريه، 

.ق1408 للتراث، دمشق، في اعجاز القرآن، احمد مختار البرزه، دارالمأمون.181
من.182 .ق1401للجميع، دمشق، الحمصي، دارالثقافة االعجاز، هشام عبدالرزاق قبس
.م1985القرآن اعجاز يتعاطم، شاكر عبدالجبار، مطبعة الحوادث، بغداد،.183
.القرآن اعجازه وبالغته، عبدالقادر حسين، انتشارات مطبعة االمانة، مصر.184
في اقوال المفسرين، محمد الصادق عرجون، القرآن العظيم هدايته واعجازه.185

.ق1386مكتبة الكليات االزهريه، قاهره، 
.القرآن الكريم المعجزة والتشريع، عبدالكريم عبداهللا نيازي، مطبوعات نادي، مكه.186
القرآن الكريم المعجزة والمنهج، محمد متولي الشعراني، دارالندوة الجديدة،.187

.ق1407بيروت، 
اقتباس،: يحيي نوري، ترجمه:، نوفل عبدالرزاق، مقدمهقرآن بر فراز اعصار.188

و محمود شكيب، انتشارات نهضت، قم، چاپ دوم، پاورقي ابوالفضل بهرام .1359پور
القرآن معجزة العصور، محمد عبدالمنعم وعبدالعزيز شرف علي صبح والشبكي،.189

.م1988الهيئة المصرية، قاهره، 
بياح القرآن معجزة المعجزات، ديدات،.190 .تا مد، القاهره، مكتبة القرآن،
و اعجازه التشريعي، محمد اسماعيل ابراهيم، دارالفكر العربي، قاهره.191 .القرآن
و رياضيات، علوي، سيد مرتضي، انتشارات پژوهش.192 و علوم قرآن هاي تفسير

قم1386قرآن، اول،  ،.
و طبيعت، پديده.193 ، انگيز عالم آفرينش، سعيد حميدي كليجي هاي شگفت قرآن
.1386حلم، چاپ دوم: ناشر
و كيهان.194 ، سيد عيسي مسترحمي، انتشارات5شناسي، تفسير موضوعي قرآن

و علوم قرآن، پژوهش قم1387هاي تفسير ،.
.القرآن واعجازه العلمي، محمد اسماعيل ابراهيم، دارالفكر العربي، قاهره.195
ا)ترجمه المعجزه الخالدة(قرآن يك معجزه دائم،.196 عجاز القرآن،، جعفر غضبان،
.ش1332يزد، 
.ق1405عرفه، عالم الكتب، بيروت، قضية االعجازالقرآني، عبدالعزيزعبدالمعطي.197
ها به ضميمه تعبير قرآن، آربري اكاف راسل لينكلن، كاربرد روش سيستم.198

.1360محمد جواد سهالني، انتشارات بعثت،: مترجم
ي، چاپخانه دفتر شناسي اعجاز قرآن، دكتر محمد علي رضايي كرمان كتاب.199

.، چاپ اول1380انتشارات اسالمي وابسته به جامعة مدرسين حوزه علميه قم، پاييز 
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ـ نبيل عبدالسالم، قاهره، مكتبة ابن سينا.200 د و السنّة، هارون، .كشّاف االعجاز في القرآن
و العلم الحروف، الشيخ رضوان سعيد فقيه،.201 الكشوف في االعجاز القرآني

ـ 1422، بيروت، لبنان، الطبعة االولي، دارالحجة البيضاء .م2002 هـ
الكون واالعجاز العلمي للقرآن، منصور حسب النبي، دارالفكر العربي، قاهره،.202

.ق1416
.ق1412لطائف القرآنية، صالح عبدالفتاح الخالدي، دارالعلم، دمشق،.203
.م1998لغة االرقام القرآن، حسين احمد سليم، انتشارات رشاد، بيروت،.204
لمباحث البالغية في ضوء قضية االعجاز القرآني، احمد جمال العمري، مكتبةا.205

.ق1410الخانجي، قاهره، 
مباحثي پيرامون قرآن، سيد عالء الدين مدرس، با تحقيق سيد علي مدرس،.206

و محمود مدرس زاده، انتشارات مفيد، تهران،  .1373مطلق مقدم
ع.207 بدالواحدبن خلف االنصاري المجيد في اعجازالقرآن المجيد، كمال الدين

.ق1410زملكاني، دارالثقافة العربية، قاهره، 
.ق1418المدخل الي الدراسات القرآنية، ابوالحسن علي الندوي، دارالكلمه،.208
جعفر سبحاني، انتشارات محمدي،: مرزهاي اعجاز، ابوالقاس خويي، مترجم.209

.1363تهران، 
و االعجاز العلمي في القرآن،.210 .www.multaka.net السيد، رضوان،مساله االعجاز
و محمود ناظم.211 مع الطب في القرآن الكريم، عبدالحميد دياب، احمد قرقوز مقدم

.1404نسيمي، مؤسسه علوم قرآن قم منشورات الرضي، 
معترك االقرآن في اعجاز القرآن، جالل الدين سيوطي، تصحيح احمد شمس.212
.ق1408ين، دارالكتب العلميه، بيروت، الد

چ اول1385نجم الهدي، بهار: معجزات آسماني در قرآن كريم، عليرضا كمالي، ناشر.213 ،.
المعجزات االربعة في االعجاز العلمي، معجزة الذرة، هارون يحيي، دارالقبس،.214

ـ سوريا، الطبعة االولي،  ـ 2007دمشق ق1428م . هـ
اال.215 عجاز العلمي، معجزة الهرمون، هارون يحيي، دارالقبس، المعجزات االربعة في

ـ سوريا، الطبعة االولي،  ـ 2007دمشق ق1428م . هـ
.1668معجزات االرقام في القرآن، سليم هين، داراسامه، عمان،.216
د.217 .شوي ضيف، دارالمعارف، الطبعة الثانية، قاهره. معجزات القرآن،
و احسا.218 ن قاسم الصالحي، مطبعة الرشيد، المعجزات القرآنيه، سعيدالنورسي
.م1990بغداد،
.1355معجزات قرآن براي دانشمندان، صادق تقوي، تهران،.219
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و كامپيوتر، احمدي محمود، انتشارات مسعود.220 معجزات قرآن در عصر فضا
.ش1364احمدي، 

معجزة االرقام والرقيم في القرآن الكريم، عبدالرزاق نوفل، دارالكتب العربي،.221
.ق1403بيروت، 

المعجزة الخالدة، ضياء الدين عتر، حسن، بيروت، دار ابن حزم، الطبعة الثانية،.222
ـ 1409 .م1989ق
.المعجزة الخالدة، هبة الدين الشهرستاني،مكتبة الجوادين العامه، كاظمين.223
في.224 و السنة، عزين داني المعجزة العلمية .، قاهره)عبدالمجيد الزنداني(القرآن
ال.225 ، خليفه رشاد، دارالعلم للماليين، بيروت، معجزة القرآن . م، الطبعة االولى1983كريم
معجزة القرآن المجيد، االسالم والترق الحضاري، عبدالرحمن عيسي، دارالهجره،.226

.ق1405دمشق، 
و االيمان، سعد حاتم محمد مرزه، مطبعة.227 معجزة القرآن والطوفان بين العلم

.م1995الحوادث، بغداد، 
.آن، صدقى، نعمت، بى تا، نشر عالم الكتب، قاهرهمعجزة القر.228
.معجزة القرآن، محمد متولي الشعراوي، مكتبة التراث االسالمي، قاهره.229
و الغيبى(المعجزة القرآنية.230 ، هيتو، دكتر محمد حسن، موسسة)االعجاز العلمى

.ق1409، الرسالة، بيروت
ا.231 و ثالثية اوامر لقرآن الكريم، عليوى، معجزة القرن العشرين فى كشف سباعية

.ق1403، ابن خليفه، دارااليمان، دمشق
معجزة القرن العشرين في كشف سباعية وثالثية او امرالقرآن الكريم، ابن خليفه.232

.ق1403عليوي، دارااليمان، بيروت، 
رمزي: أورخان محمد علي، تحرير: معجزة خلق االنسان، هارون يحيي، ترجمة.233

ـ دمشق، الطبعطة االولي،رامز حسون، مكتبة دارالمنه ـ 1431اج القوير، سورية  هـ
.م2009
، عدنان الرفاعي، دمشق، چاپ)الكريم كشف اعجازي جديد في القرآن(المعجزه.234
.1996دوم

: معجزه القرآن الكريم، تتحدي البشر الي األبد، محمد درويش الخطيب، ناشرون.235
ـ حلب، ـ 1426الطبعة الثانية،دارالرفاعي للنشر ودارالقلم العربي، سوريا .م2005هـ

.ق1377 الدين، قم، چاپخانه حكمت، معجزه جاويدان، روحاني، سيد ضياء.236
و معجزه.237 شناسي، محمد باقر سعيدي روشن، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ

و انديشه معاصر، پاييز  چ اول1379انديشه اسالمي، مؤسسه فرهنگي دانش ،.
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و.238 ، ابي الحسن عبدالجبار االسد)اعجاز القرآن(العدل المغني في ابواب التوحيد
.ق1380آبادي، الشركة العربية، قاهره،

.مفهوم االعجاز القرآني، احمد جمال العمري، دارالمعارف، قاهره.239
.ق1420من اسرار واالعجاز القرآن الكريم، محمد اديب النابلسي، دارالصفا، دمشق،.240
.القرآن، قاهره، محمد عثمان الخثت، مكتبة»وليس الذكر كاالنثي«من اعجاز القرآن.241
من من اعجاز القرآن، الخُشت،.242 محمد عثمان، وليس الذكر كاألنثي، دراسة

.ق1404منظور االسالم والعلوم الحديثة، قاهره، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع،
ة العالمية من االعجاز البالغي والعددي للقرآن الكريم، النجدي، ابوزهرا، الوكال.243

.م1990للتوزيع،
في(الكريم من االعجاز العلمي في القرآن.244 مع آيات اهللا في السماء واالرض

أ)ضوء الدراسات الجغرافية الفلكية والطبيعية حسن أبو العينين، مكتبة العبيكان،.د.،
ـ 1425الرياض،  مباحث في اعجاز القرآن، مسلم، مصطفي،. م، الطبعة الثانية2005هـ

ـ دارالمنارة،هجد ـ 1408 السعودية .م1988ق
د.245 السيد. من االعجاز اللغوي للقرآن الكريم، دراسة في ظاهرة الترادف اللفظي،

ـ جامعة المنصورة(خضر  ، دارالوفاء، الطبعة االولي،)مدرس العلوم اللغوية كلية التربية
ـ 1422 .م2001 هـ
 والطب الوقائي، من أبحاث المؤتمر من أوجه االعجاز العلمي في مجال العدوي.246

العالمي األول لالعجاز العلمي في القرآن والسنة، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في
. هـ 1421القرآن والسنة، الطبعة االولي، 

د)3(من آيات االعجاز العلمي.247 زغلول.، المفهوم العلمي للجبال في القرآن،
ـ 2008النجار، مكتبة الشروق الدولية،  . هـ، الطبعة العاشرة1429م

د)2(من آيات االعجاز العلمي في القرآن الكريم.248 زغلول.، تقديم أحمد فراج،
ـ 2006النجار، مكتبة الشروق الدولية،  . هـ، الطبعة الحادية عشرة1427م

.ق1416من آيات اهللا في السماء، ماهر احمد الصوفي، مكتب الشعار، حمص،.249
.م1990ن، عدنان الشريف، دارالعلم للماليين، بيروت، من علم الطب القرآ.250
.ق1401من وحي القرآن، ابراهيم السامرايي، للبختة الوطنية، بغداد،.251
و توضيح مبحث اعجاز القرآن، محمدعبدالعظيم زرقاني،.252 مناهل العرفان، ترجمه

.علي اصغر كاملي: مترجم
ب، انتشارات مكتبة، المنظومات العدديه في القرآن العظيم، احمد عبدالوها.253

.ق1418قاهره، 
موسوعة اسرار الكون، دراسة االعجاز في سورة الطارق، رجا عبدالحميد.254

ـ سوريا، الطبعة االولي،  ق1427 م، 2006عرابي، دارالقبس، دمشق . هـ
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الكريم، القرآن والكون من االنفجار العظيم موسوعة االعجاز العلمي في القرآن.255
ـ لبنان، الي االنسحاق العظيم،  ـ بيروت اسامة علي الخضر، مكتبة العصرية، صيدا

ـ 2009 .هـ1430م
موسوعة االعجاز العلمي في القرآن والسنة، آيات اهللا في اآلفاق، محمد راتب.256

ـ دمشق، الطبعة الثالثة،  ، 1429النابلسي، دارالمكتبي، سورية .م2008هـ
 اهللا في االنسان، محمد راتب موسوعة االعجاز العلمي في القرآن والسنة، آيات.257

ـ دمشق، الطبعة الثالثة، ، 1429النابلسي، دارالمكتبي، سورية .م2008هـ
د.258 أحمد مصطفي. الموسوعة الذهبيه في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية،

ـ قاهره،  ـ 1426متولي، دار ابن الجوزي، مصر .م2005 هـ
ال.259 كريم والسنة النبوية، الشيخ مجدي فتحي الموسوعة العلمية في اعجاز القرآن

ـ مصر .السيد، الدكتور هاني بن مرعي القليني، المكتبة التوفيقية، قاهره
النبوئه واالعجاز في القرآن والسنة، عالء الدين شمس الدين المدرس الكيالني،.260

.دارالكلية العلمية، بغداد
.ق1418 عمان، چاپ اول، الكريم، باسل الرياحي، دارعمار، نجم الشعري في القرآن.261
.ق1410نخفحات من االعجاز الطبي في القرآن الكريم، جليل علي لفته،.262
في.263 نشأة الذرية معجزة علمية، محمد دودح، الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي

، 1427القرآن والسنة، الطبعة االولي،  .م2006 هـ
ال.264 .ق1413علم، دمشق، نظرات في كتاب اهللا، هشام عبدالرزاق الحمصي، مطبعة
نظرية االعجاز القرآن عند عبدالقاهر الجرجاني، عبدالقاهر الجرجاني، المكتبة.265

.ق1407العصرية، بيروت، 
.ق1418نظرية االعجاز القرآني، احمد رحماني، مكتبة وهبه، قاهره،.266
نظرية االعجاز القرآني، احمد سيدمحمد عمار، دارالفكر المعاصر، دمشق، چاپ.267
.ق1418اول، 
.نفحات االعجاز، السيد ابوالقاسم الموسوي الخويي، دارالمورخ العربي، بيروت.268
.النكت في اعجاز القرآن، علي بن عيسي الرماني، دارالمعارف، مصر، چاپ دوم.269
نهاية االيجاز في دراية االعجاز، محمد بن عمر بن فخر الدين الرازي، دارالفكر،.270

.م1985عمان، 
و.271 و ظلمت، معجزه قرآن  مبارزه با فلسفه شرك، محمدباقر بهبودي، نور

.1352انتشارات اسالمي، تهران،
هذه حقائق اساسية عن االعجاز في القرآن الكريم، سليمان بن شالل العبداهللا.272

.ق1415الشالل، دارالغيث، رياض، چاپ اول، 
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بي.273 .تا الوان من اعجاز القرآني، االَميري، محمد وفا، حلب، دارالرضوان،
من.274 االعجاز القرآني، الدباغ، مصطفي، االردن، مكتبه المنار، الطبعة الثانية، وجوه

.ص192 م، 1985ـق1405

ها پايان نامه:ب

سيد ضياء الدين: ابعاد اعجاز قرآن، حسيني، حسن علي، استاد راهنما.275
قم1382عليانسب، جامعة المصطفي العالمية،  ،.

سيد رضا مؤدب، جامعة: اد راهنماابعاد اعجاز قرآن، زكي، احمد حسين، است.276
قم1380المصطفي العالمية،  ،.

عبدالحسين: ادله كالمي اعجاز قرآن، هدايتي، سيد محمد حسين، استاد راهنما.277
قم1385خسروپناه، جامعة المصطفي العالمية،  ،.

االعجاز العلمي في القرآن ودوره في التفسير، سلطان، عبدالنبي رحمان، استاد.278
قم1389ن دقيق، جامعة المصطفي العالمية، معي: راهنما ،.
سيد عيسي: االعجاز الفلكي في ضوء القرآن الكريم، سعيد سانفو، استاد راهنما.279

.مسترحمي، جامعة المصطفي العالمية، قم
خاور نجفي،: اعجاز بياني قرآن كريم، فتحي گوش، فاطمه، استاد راهنما.280

.1384، مشهد3نصرت، حوزه علميه حضرت زينب
: اعجاز تاريخي قرآن، سيد محسن موسوي، مقطع كارشناسي، استاد راهنما.281

.1373محمد علي مهدوي راد، دانشگاه تهران،
محمد: اعجاز تشريعي قرآن، حسن نصيري، كارشناسي ارشد، استاد راهنما.282

.1379هادي معرفت، دانشگاه قم، 
: ه، استاد راهنمااعجاز در قرآن از نظر عليم، بياني، تشريعي، انجم شعاع، مهدي.283

.1383، كرمان،3سلطاني نژاد، نجمه، حوزه علميه فاطميه
جوان آراسته، حسين، مجتمع: زاده، زهرا، استاد راهنما اعجاز در قرآن، واعظ.284
.1375، قم3الزهرا
و تفسير سوره يوسف، حسيني، زهرا، دانشگاه آزاد.285 اعجاز عددي در قرآن

 اسالمي، تهران
حوزه ارجمند كرماني،:، گرامي، فاطمه، استاد راهنمااعجاز علمي قرآن كريم.286

.1384، مشهد3علميه حضرت زينب
رستمي، محمد حسن،: اعجاز علمي قرآن كريم، مروت، فاطمه، استاد راهنما.287

.1384، مشهد3حوزه علميه حضرت زينب
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پور، حوزه علميه رحيم: اعجاز علمي قرآن، رضاپوريان، سمانه، استاد راهنما.288
.، ري7دالعظيمحضرت عب

اهللا، تربيت خادمي، عين: اعجاز علمي قرآن، طهماسبي، سهيال، استاد راهنما.289
.1376معلم شهيد مدني، قم، 

.1378، قم3ماد، زهرا، مجتمع جامعه الزهراء اعجاز علمي قرآن، هاشمي.290
و لفظي قرآن، دالور نژاد، زهره، استاد راهنما، نصيريان، يداهللا،.291 اعجاز عليم

.1383آزاد اسالمي، كرج دانشگاه 
زاده، محمد نقيب: اعجاز غيبي قرآن كريم، اميري، علي محمد، استاد راهنما.292

.جامعة المصطفي العالمية، قم
و علمي، پورزاد هفدران، فاطمه، استاد.293 اعجاز قرآن از جهت بياني، تشريحي
.1383اسالمي، عبداهللا، حزوه علميه صادقيه، تبريز: راهنما
ا.294 ز ديدگاه مستشرقين، شاهد، رئيس اعظم، استاد راهنما، محمد اعجاز قرآن

قم1384حسن زماني، جامعة المصطفي العالمية، ،.
پورحسيني،: اعجاز قرآن از نظر علوم روز، فرقاين، منصوره، استاد راهنما.295

.1381، مشهد3مريم، حوزه علميه حضرت نرجس
و تبيين معارف اعت.296 قادي، اسداهللا زاده، سحر، اعجاز قرآن در بعد تشريع قوانين

.1384، تهران3جالليان، حوزه عليمه حضرت خديجه: استاد راهنما
و عدم اختالف، ضميري، سيد عبدالمناف، استاد.297 اعجاز قرآن در هماهنگي
قم: راهنما .محمد رضا سازمند، جامعة المصطفي العالمية،
،3يه الزهراءرنجبر، حوزه علم: اعجاز قرآن شيرزادي، زهرا، استاد راهنما.298
.1383ساري
 محمود، مجمع ابوترابي،: اعجاز قرآن كريم، ريحاني، مرضيه، استاد راهنما.299

.3،1383الزهراء
زين العابدين: اعجاز قرآن، احمد رمضان، كارشناسي ارشد، استاد راهنمايي.300

و سياسي،  .1374نجفي، تربيت مربي عقيدتي
حوزه علميه زهراي آاسي،: راهنما اعجاز قرآن، اسماعيلي، آرزو، استاد.301
.1384، تهران،3اطهر
.1376، قم3اعجاز قرآن، اعجاز علمي قرآن، بستاني، مريم، مجتمع جامعه الزهرا.302
طباطبايي، سوسن، حوزه علميه: اعجاز قرآن، بارك زائي، زهرا، استاد راهنما.303

.، زاهدان3حضرت نرجس
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،3، حوزه علميه الزهراءرنجبر: اعجاز قرآن، رمضاني، مباركه، استاد راهنما.304
.1384ساري،

جالليان، حوزه علميه حضرت: اعجاز قرآن، شفيعي، مليحه، استاد راهنما.305
.1384، تهران،3خديجه

طباطبايي، سوسن، حوزه علميه: اعجاز قرآن، گلوي، سامره، استد راهنما.306
.1383، زاهدان،3حضرت نرجس

 امروز، صابر مقدم، اكرم، اعجاز قرآن، مراحل آفرينش انسان مطابق با دانش.307
.، مشهد3مجتمع جامعه الزهرا

.حكيم، مجتمع علوم قرآني، شيراز: اعجاز قرآن، مرادي ساالري، سحر، استاد راهنما.308
اعجاز قرآن، نصراني، زهرا، استاد راهنما، مغفور بغربي، حميد، تربيت معلم.309

.1377، مشهد7ثامن الحجج
حجتي، سيد محمد: قه، استاد راهنمااعجاز قرآن، نصيراوغلي خياباين، صدي.310

.1374باقر، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران 
و ايجاز قرآن، برهان.311 قرآن، استاد ارشد علوم الدين داغ، كارشناسي اعجاز
.1372استاد عبدالمهدي يادگاري، دانشگاه تهران،: راهنما
حسين، محبي، غالم: نورد، فاطمه، استاد راهنما اعجاز هنر در قرآن، كوه.312

.1385دانشكده علوم قرآن، شيراز، 
بررسي اعجاز قرآن از نظر اخبار غيبي، ابراهيم جوزي ده سفيد، كارشناسي.313

.1374آشتياني، دانشگاه آزاد اسالمي اراك، تقي محمد: قرآن، استاد راهنما ارشد علوم
، وجه اهللا سيف الهي، مقطع»اعجاز قرآن«بررسي كتب تدوين شده در زمينه.314
جعفر علي اميدي نجف آبادي، دانشگاه: ناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنماكارش

.1379آزاد اسالمي كرج، 
و متكلمين در اعجاز قرآن، مجيد جعفرآباد، مقطع.315 بررسي نظرات مفسرين

و تبليغ، استاد راهنما باقر حجتي، سيد محمد: كارشناسي ارشد معارف اسالمي
.7،1373دانشگاه امام صادق

و دفاع از اعجاز ادبي قرآن، سيدحسنبيان.316 آدروني، مقطع كارشناسي وجوه اعجاز
.يحيي نوري، دانشگاه تهران: ارشد فرهنگ عربي وعلوم قرآني، استاد راهنما

و.317 ترجمه اعجاز قرآن باقالني، قاسم كفاش، كارشناسي ارشد فرهنگ عربي
ت: علوم قرآني، استاد راهنما .1364هران، جعفر سامي الدبوني، دانشگاه
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ارشد فرهنگ ترجمه كتاب اعجاز قرآن باقالني، سيد حسين ميرداماد، كارشناسي.318
.1364تهران، جعفر سامي الدبوني، دانشگاه: عربي وعلوم قرآني، استاد راهنما

و اعجاز قرآن از كتاب تاريخ آداب العربي.319 و اقتباس تاريخ ، محمد»ترجمه
عالمه نوري،:و ادبيات عرب، استاد راهنمارضا توسلي، مقطع كارشناسي ارشد زبان

.1350دانشگاه تهران، 
و تحقيق اعجاز قرآن در بحاراالنوار، محمد.320 مهدي مويزي ثاني، ترجمه

.1379سيد رضا مؤدب، دانشگاه قم،: كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما
و تحقيق بخشي از كتاب.321 ز بعثت از آغا(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه

سيد:، فاطمه خرازي نيا، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما)تا قرن دوم
.1376محمد باقر حجتي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران، 

و تحقيق بخشي از كتاب.322 ، زهرا)14قرن(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه
محمد باقر حجتي، سيد: نيكوخواه دلوئي، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما

.1377دانشگاه آزاد اسالمي تهران، 
و تحقيق بخشي از كتاب.323 ،)8و7و6قرن(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه

آذرنوش آذرناش، دانشكاه: سودابه نفري، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما
.1376تهران، 

و تحقيق بخشي از كتاب.324 ، زهرا)7و6قرن(»نتاريخ فكرة اعجاز القرآ«ترجمه
باقر حجتي، دانشگاه سيد محمد: نجار نژاد، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما

.1377آزاد اسالمي تهران، 
و تحقيق بخشي از كتاب.325 ، مهناز)8قرن(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه

 باقر سيد محمد: حسيني تودشكي، مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما
.1376حجتي، دانشگاه آزاد اسالمي،

و تحقيق بخشي از كتاب.326 منذ البعثة النبوية(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه
، ايراندخت سعدي پور، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد)حتي عصرنا الحاضر

.1376مجيد معارف، دانشگاه تهران،: راهنما
و تحقيق بخشي از كتاب.327 ، بهناز فهيمي،»القرآن فكرة اعجازتاريخ«ترجمه

سيد محمد باقر حجتي، دانشگاه: مقطع كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنمايي
.1376آزاد اسالمي تهران، 

و تحقيق بخشي از كتاب.328 ، فاطمه»تاريخ فكرة االعجاز منذ عصر النبي«ترجمه
د محمد باقر حجتيسي: جعفري فشاركي، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما

.1378كرماني، دانشگاه آزاد اسالمي تهران واحد شمال،



لم
ع
نو

رآ
هق

جل
م

/
ره
ما
ش

تم
هف

/
رم
ها
چ
ال
س

/
ان
ست

زم
زو

ايي
پ

13
89

ش
�

21
7

و تحقيق بخشي ازكتاب.329 منذ البعثة النبوية(»تاريخ فكرة اعجاز القرآن«ترجمه
آذر:، سودابه فقري، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما)حتي عصرنا الحاضر

.1376نوش آذرناش، دانشگاه تهران، 
و.330 زركشي، منصور» البرهان« تحقيق شناخت اعجاز قرآن از كتاب ترجمه

.ربيعه، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما محمد باقر حجتي، دانشگاه تهران
و تحقيق كتاب.331 ، محمود»الكريم من االعجاز البالغي والعددي للقرآن«ترجمه

پ: ارشد علوم قرآن، استاد راهنما عاشوري، كارشناسي .1377هلوان، دانشگاه تهران، منصور
و تحقيق مبحث اعجاز.332 اصغر كاملي، زرقاني، علي» العرفان مناهل«ترجمه

.1367عبدالمهدي يادگاري، دانشگاه قرآن،: كارشناسي ارشد، استاد راهنما
و.333 ،)10و9قرن(» تاريخ فكرة اعجاز القرآن«تحقيق بخشي از كتاب ترجمه

اد راهنما، سيد محمد باقر حجتي، دانشگاه آزاد زهرا هاشمي، كارشناسي ارشد، است
.1377اسالمي تهران، 

زاده اردبيلي، كارشناسي ارشد علوم كريم، فائزه عظيم هايي از اعجاز قرآن جلوه.334
.1369سيد محمد باقر حجتي، دانشگاه آزاد اسالمي،: قرآن، استاد راهنما

 اول، كارشناسي ارشد اي بر اعجاز قرآن باقالني، غالمرضا جمشيد نژاد ديباچه.335
.1365الدبوني، دانشگاه تهران، سامي جعفر: قرآني، استاد راهنما فرهنگ عربي وعلوم

و انواع تحدي در قرآن، محمد رحيم نوري، كارشناسي.336 رابطه تحدي با اعجاز
.1375محمد رضا آشتياني، دانشگاه آزاد اسالمي اراك،: ارشد، استاد راهنما

كتابشناسي اعجاز(از قرآن از آغاز تا عصر حاضر سيري در تدوين كتب اعج.337
سيد:، محمد علي رضايي كرماني، كارشناسي ارشد علوم قرآن، استاد راهنما)قرآن

.1373ابوالفضل مير محمدي، دانشگاه تهران، 
زاده، دكتري كريم، عليرضا حلم از وجوه اعجاز بر جمع آيات قرآناي شمول پاره.338

.1378حجتي، دانشگاه تربيت مدرس، باقر محمد سيد: علوم قرآن، استاد راهنما
و كاربرد آن در قرآن، محمد ابراهيم فروزان، كارشناسي ارشد.339 و اعداد قواعد

و ادبيات عرب، استاد راهنما، محمد جنتي .1379فر، دانشگاه آزاد قم، زبان
اح: اهللا، استاد راهنما مباني كالمي اعجاز قرآن، رضواني، روح.340 مدي، محمد امين

قم1385جامعة المصطفي العالمية،  ،.
: معيار تفسير قرآن با علوم تجربي، محمد علي رضايي اصفهاني، استاد راهنما.341

.ش1374آيت اهللا معرفت، كارشناسي ارشد، تربيت مدرس دانشگاه قم،
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كريم، زهرا حامي، كارشناسي ارشد مغيبات به عنوان يكي از وجوه اعجاز قرآن.342
.1378علي اصغر باستاني، دانشگاه آزاد اسالمي،:د راهنماعلوم قرآني، استا

گير، دانشكده علوم قرآني اشرفي اميري، جهان: ناصري، نصرت، استاد راهنما.343
.1382اصفهاني، كرمانشاه، 

و نقد(نظرية الصرفة في في اعجاز القرآن.344 ، االسدي، علي محمد، استاد)تحليل
قم1386المية، معين دقيق، جامعة المصطفي الع: راهنما ،.
و بررسي اعجاز علمي قرآن، محمد علي رضايي اصفهاني، رساله دكتري، استاد.345 نقد
.ش1378علوم دانشگاه آزاد اسالمي تهران، معرفت، واحد تحقيقاتاهللا آيت: راهنما
و بررسي اعجاز علمي قرآن، محمد علي رضايي، دكتري علوم قرآن، استاد.346 نقد
.1378ت، دانشگاه آزاد اسالمي، محمد هادي معرف: راهنما
و بررسي تبيين حقانيت قرآن، حسين برومند، استاد راهنما.347 سيد مرتضي: نقد

.1376آيت اهللا زاده، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، 
و بررسي، محمد تقي اخويان تهراني، كارشناسي ارشد.348 وجوه اعجاز قرآن نقد

حج: علوم قرآن، استاد راهنما .1377تي، دانشگاه آزاد اسالمي تهران، سيد محمدباقر

 سايت:ج

349. www.temathta.net  
350. www.55a.net و السنه  موسوعة االعجاز العلمي في القران
351. www.a55.net  
352. www.afkaaar.com  
353. www.afkaar.com افكار عليمة 
354. www.aftab.ir 
355. www.aksharemazhabi.blogfa.com اسالم، قرآن، اعجاز 
356. www.al3beer.com 
357. www.al-hodaonline.com 
358. www.aljazeera.net  
359. www.alkadhum.org 
360. www.Al-shia.org  
361. www.al-tef.com 
362. www.alwaraq.net 
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363. www.andisheqom.com  
364. www.answering-islam.org 
365. www.ashefaa.com 
366. www.askguran.ir كانون گفتمان قرآن 
367. www.askquran.ir 
368. www.bafree.net 
369. www.believe.blogsky.com  
370. www.cyberistan.org  
371. www.Daneshnameh.roshd.ir 
372. www.eajaz.org  
373. www.Ebnmaryam.com 
374. www.edunews.ir  
375. www.ejazquran.ir  
376. www.emad.ir 
377. www.goonagoon.org 
378. www.harunyahya.com  
379. www.hawaaworld.com  
380. www.hawzah.net  
381. www.islampedia.com 
382. www.jasas.net 
383. www.kaheel7.com  
384. www.kaheel7.com عبد الدائم الكحيل 
385. www.maknoon.com  
386. www.maknoon.com مكنون االعجاز العلمي في القرآن 
387. www.miracleofguran.net پژوهشكده اعجاز قرآن 
388. www.miracleofquran.net  
389. www.miracweb.net  
390. www.Miracweb.net شبكة االعجاز في القرآن والسنة 
391. www.noor-almobin.blogfa.com 
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394. www.quran.sbu.ac.ir  
395. www.Quran-journal.com و علم«سايت مجالت تخصصي »پژوهي خاورشناسان قرآن«و» قرآن

396. www.quranology.com 
397. www.Quransc.com مركز تحقيقات قرآن كريم المهدي 
398. www.rasoolnoor.com 
399. www.rasoulallah.net 
400. www.tebyan.net 
401. www.temathta.com  
402. www.yaahi.com 
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404. www.Zelnaggar.com االعجاز العلمي في القران والسنة 

 مجالت:د

و السنة، هيئة االعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة.405 االعجاز العلمي في القرآن
هاي مجله متن مقاالت اكثر شماره(31ـ1العالم االسالمي، عربستان، مكة المكرمة، شماره 

.) موجود استwww.nooran.orgدر سايت نوران رابطة العالم االسالمية 
از(، ايران، قم،7بينات، مؤسسه امام رضا.406  شماره اين مجله منتشر50بيش

و در برخي شماره ).ها مقاالتي در مورد اعجاز علمي قرآن وجود دارد شده
ق.407 و علم، مركز تحقيقات متن(7ـ1 ايران، قم، شماره رآن كريم المهدي،قرآن

). موجود استwww.Quran-journal.comمقاالت اين مجله در سايت 
سه شماره اين مجله(اي، جهاد دانشگاهي، ايران، تهران رشته مطالعات ميان.408

و در برخي شماره ).ها مطالبي پيرامون اعجاز علمي وجود دارد منتشر شده


