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  اعجاز عددی قرآن کریم نظریۀ نقد و ارزیابی
  

  2شفیعی ، سعید*١منصور پهلوان

  دانشجوی دکتری دانشگاه تهران2استاد دانشگاه تهران، 1
 )19/12/1388 :يریخ پذیرش نهایتا ـ 9/4/1388 :تاریخ دریافت مقاله( 

  چکیده  
تحول افزاری، در پژوهشها و مطالعات دینی نیز،  های نرم ها و برنامه فراگیر شدن رایانه
بود که واژۀ ) 1984ت (استاد عبدالرزاق نوفل برای اولین بار، این . بزرگی پدید آورد

 دنیا السالم دین وابه کار برد و در کتاب  تناسب اعداد در قرآن زمینه را در» اعجاز«
اند؛ اما پر سر و  چنین آورد که دو واژۀ دین و دنیا در قرآن به تعداد برابر به کار رفته

ت (مقیم آمریکا  یشیمیدان مصرپژوهشها را دکتر محمدرشاد خلیفه، صداترین 
سال به پژوهش دربارۀ کلمات قرآن  4انجام داد و با استفاده از رایانه، مدت ) 1990
بر این نظریه، در هر دو قسم صغروی و کبروی، اشکاالت بسیاری وارد است؛ . پرداخت

و مربوط به همۀ اعداد است؛  نیست 19اشکاالتی که مختصّ عدد خاصی مانند عدد 
را ... و 12و  7و 6و  5تواند عددی مثل  زیرا هر فرد یا گروهی، بسته به عالقۀ خود می

معیار قرار دهد و به نتایجی دست یابد؛ بنابراین اطالق اعجاز برای این نظریه، صحیح 
 . توان آن را شگفتی در تناسب اعداد نامید رسد و تنها می به نظر نمی

توان پذیرفت که  افزود که انتظار اعجاز عددی از قرآن، توقعی نابجاست و نمیباید 
اعجاز قرآن در . فریبانه سخن گفته باشد خدای متعال با بندگان خود از طریقی عوام

نگاه نخست و برای اعراب جاهلی صدر اسالم و مردمان هنرجوی دورانهای بعد، در 
های صوتی و  آن، اعمّ از بالغت و هماهنگی آور ظاهری و تأثیرگذار های شگفت زیبایی

  .است؛ و در نگاه عمیق و موشکافانه، معارف و دانشهای واالی الهی آن... عددی و
  

   .شگفتی در تناسب اعداد ،قرآن ینظم ریاض ،یاعجاز عدد، اعجاز قرآن ها کلیدواژه
  

  طرح مسأله
  پیشینۀ بحث
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  تحول
  
مصلح بزرگ، بدیع  ١در میان پژوهشگران مسلمان معاصر، نخستین بار. بزرگی پدید آورد 

و  اشارات االعجاز فی مظان االیجازدر کتاب ) م1960ـ1873(الزمان سعید نورسی 
 های قرآن، به برخی های خود، در ضمن بحث از تناسق لفظی واژه برخی نوشته

استاد عبدالرزاق اما برای اولین بار این . های عددی الفاظ قرآن نیز اشاره کرد هماهنگی
االسالم «را در این زمینه به کار برد و در کتاب » اعجاز«بود که واژۀ ) 1984ت (نوفل 
چنین آورد که دو واژۀ دین و دنیا در قرآن به تعداد ) م1959چاپ شده در (» دنیا دین و

عالم الجن «در کتاب » شیطان«و » مالئکه«های  اند و این کار را برای واژه رفتهبرابر به کار 
  .ادامه داد» والمالئکه

مقیم آمریکا  یشیمیدان مصرپرسر و صداترین پژوهشها را دکتر محمد رشاد خلیفه، 
سال به پژوهش دربارۀ کلمات قرآن  4انجام داد و با استفاده از رایانه، مدت ) 1990ت (

 ، گزارشی از نتایج پژوهش رشاد»آخر ساعة«مجلۀ مصری م، 1972در سال  .پرداخت
منتشر کرد و » یفسرون القرآن الکریم ةفی أمریکا بالعقول االلکترونی«مقالۀ خلیفه را در 
مدّعی کشف اعجاز عددی قرآن، از طریق بررسی حروف مقطعۀ قرآنی و بر  بدین ترتیب،

زودی  به. ، شداست قرآن یر سیستم ریاضمخرج مشترک سراس 19عدد این اساس که 
های جمعی منتشر شد و احساس شادی و غرور در دلهای مسلمانان  این خبر در رسانه

بسیاری از مؤمنان بر آن شدند تا خود این کشف تازه را . ای گرفت پیرو قرآن جان دوباره
االعجاز «ل کتاب عبدالرزاق نوفسپس . آزموده و در این راه به نتایج نوی نیز دست یافتند

کشف تناسب در تکرار الفاظ م بر مبنای 1975را در سال » القرآن الکریم یف یالعدد
  . تألیف کردقرآن 

ابو زهرا ها در این زمینه فراوان شد، و برای نمونه دکتر  پس از آن، پژوهشها و نوشته
در  ین رفاعمهندس عدنا، »للقرآن الکریم یو العدد یمن االعجاز البالغ«در کتاب  ینجد

، عاطف علی صلیبی در »إرهاصات االعجاز العددی«، بسام جرار در »ةالمعجز«کتاب 

_____________________________________________________________ 
حروف ): ص(حروف ابجد یا در روایتی از پیامبر (شبیه به این نظرات، از قدیم در مباحث حروف جُمَّل هرچند . 1 

های  باید افزود که اندیشه. های دیدگاه اعجاز عددی نیز پا برجاست مطرح بوده و آثار آن در اندیشه) "أبی جاد"
ـ 24میر محمدی، : نکـ . (و حروف نیز همواره با انتقاد محققان مسلمان روبرو بوده است پیروان حساب اعداد

  .)7مقدمه، ص/1طباطبایی،  ؛26ـ2/25؛ سیوطی، 303ـ11/301؛ ابن حجر، 25
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التوثیق الرقمی ألسماء هللا «، احمد عبدالهادی عبدالصغیر در »أسرع الحاسبین«
و بسیاری  »ة فی آیات العترة النبویةاسرار القرآن الرقمی«، محمد هویدی در »الحسنٰی

 هنوز هم، با توجه به. دپی گرفتنق نوفل و دکتر رشاد خلیفه را عبدالرزا یکارهادیگر 
 ینظم ریاض یرایانه در جستجو طریق از یاشخاص زیاد افزارها، و نرم گسترش کامپیوتر

  .قرآنند
ها پرداختند؛  از سوی دیگر، تعداد اندکی از اندیشمندان مسلمان به نقد این دیدگاه

رشاد خلیفه را در کتاب  یکه تئور است یکسان محمد از اولین یاستاد حسین ناج
و احمد  »نیةآالقر المعجزة«در کتاب  هیتودکتر محمدحسن. دکرنقد  »التسعة عشر ملکا«

 قرآن ینقادان اعجاز عدددیگر از » مقولة االعجاز العددی«خالد شکری در کتابچۀ 
  . هستند

 ١اند؛ گاه پرداختهدر ایران نیز، از این موضوع سخن رفته و برخی به تأیید این دید
تنها به عنوان یک  و برخی با دیدگاهی میانه، آن را ٢اند؛ برخی دیگر با آن مخالفت کرده

یا آن را  ٣نظریه مطرح کرده و حکم بر صحت یا بطالن آن را به آیندگان واگذار کرده،
ای  همرحوم عباس یزدانی در مقالجز نقد  اما به ٤.اند، نه اعجاز قرآن نوعی شگفتی دانسته

، دیگر نظرات مطرح شده »اعجاز عددی و نظم ریاضی در قرآن«حجم، اما پرمایه با نام  کم
ای نقل قول از صاحبان این  بدون بررسی عمیق، و تنها حاوی مباحث نظری، و پاره

یک در صدد بررسی دقیق آمارها و تشخیص راستی یا ناراستی آن  نظریه است و هیچ
  .اند برنیامده

، در هر دو قسم صغروی و کبروی، اشکاالت بسیاری وارد است که در بر این نظریه
رود و در ادامه، به اشکاالت صغروی  سخن می) مبنایی(اینجا، ابتدا از اشکاالت کبروی 

اند را  پردازیم و در ادامه برخی کتابها که در این زمینه نوشته شده این نظریه می) آماری(
 ن اشکاالت، باید بگوییم که اوالً این مبحثپیش از بیان ای. بررسی خواهیم کرد

نیست، و اشکاالت مربوط به همۀ اعداد است؛  19مخصوص به عدد خاصی مانند عدد 
_____________________________________________________________ 

  .15و  14، گفت وگو با سید محسن میرباقری و سید مهدی فاطمیان، ص»های اعجاز عددی تناسب: ـ نک«. 1
، »اعجاز عددی و نظم ریاضی در قرآن«؛ عباس یزدانی، 15، جعفر نکونام، ص»تناسب اعدادتوهم اعجاز در «. 2

  .69ص
  . 385ـ2/379، )األمثل في تفسیر کتاب هللا المنزل(ترجمۀ عربی تفسیر نمونه : ـ نک. 3
  .14، سید رضا مؤدب، ص»اعجاز نه، شگفتی«. 4
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اشاره خواهیم  را معیار قرار دهد و به نتایجی دست یابد، که در ادامه به برخی از آنها
ترین  و ثانیاً صحت برخی از آمارها را ـ که بر پایۀ بررسیهای این قلم، صحیح ١کرد؛

توان برای همۀ  است ـ نمی 7آمارها مربوط به پژوهشهای عبدالدائم الکحیل دربارۀ عدد 
واژگان و آیات قرآن کریم تعمیم داد و چه بسا موارد نقض آن از موارد صحت آمارها 

رسد و تنها  ؛ بنابراین اطالق اعجاز برای این نظریه، صحیح به نظر نمیبیشتر است
دلیل ما بر این سخن آن است که به آیات . توان آن را شگفتی در تناسب اعداد نامید می

الهی تحدی شده و این تحدی در همان زمان نزول قرآن و کامل نشدن آیات بوده است 
. هم در حدّ یک سوره، وجود داشته است آنو امکان آوردن جمالتی با این شگفتیها، 

توان در بعدی خاص مانند تناسب اعداد  اعجاز قرآن را نمی« :نویسد عالمه طباطبایی می
اند،  یا صوت، اخبار از غیب، فصاحت، بالغت، یا دیگر وجوهی که محققان از آن یاد کرده

ید ـ در همۀ آ اش برمی چنان که از آیات تحدی دانست، بلکه اعجاز قرآن ـ آن
شود؛  هایی است که در آن وجود دارد و در کنار هم است که اعجاز محقق می شگفتی

ای از قرآن  زیرا در آیات تحدی، تحدی به مثل با همۀ صفات شده است و در هیچ آیه
  .)60ـ59/ 1طباطبایی،  (»...نیامده که ویژگی مهم آن در چیست 

   
  اشکاالت مبنایی ) الف

اشکاالت، اساس کار بر این است که حتی اگر همۀ نتایج معتقدان به این در این دسته از 
دیدگاه صحیح باشد، که نیست، باز مبنای این کار استوار نیست؛ زیرا این عده از اهداف 

اند و کتاب خدا را با مقاصد خود تطبیق  و شیوۀ خود قرآن در هدایت و خطاب، دور شده
  :عناوین، قابل طرح است این اشکاالت، در ذیل این. اند داده

  ـ انحراف از مقاصد قرآن1
جا سخن از ذکر و نور و محتوای  قرآن همواره خود را کتاب هدایت خوانده و همه

 یا اشاره و کنایه چهیالهی، کـتـاب ای از آیات  گر کتاب خدا است و در هیچ آیه هدایت

_____________________________________________________________ 
های رشاد خلیفه بوده است، و این  ز عددی، بر دیدگاهتاکنون بیشترین انتقادات، حتی از سوی موافقان اعجا. 5

و دعوای نادرست نبوت و پیشگویی قیامت بوده است، اما کمتر  19خاطر ادّعاهای دروغین وی بر مبنای عدد  به
 12یا  7به  19این در حالی است که با تغییر عدد از . نقدی دربارۀ سخنان محققان بعدی انجام گرفته است

  . رود اس اشکال از میان نمیاصل و اس... و
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را کتاب هدایت و  آنربزرگان دین نیز ق .شود یدیده نم در قرآن یبه وجود نظم ریاض
ۀ با نسخبیمار برخورد ، مانند برخورد ما با قرآن اند کرده و از ما خواسته یعمل معرف

معتقد  ١مرحوم یزدانی. مشغول نسازیم یباشد و خود را به اینگونه امور انحراف پزشک
توقع  یجاودان است، اما توقع نظم ریاض ۀچه قرآن کالم خداوند و معجز اگر: است

است که  یاز کس یبه موسیق یایـن توقع مثل توقع آشنای .از قرآن است یجای یب
ترین کتاب  قـرآن نیز خود را بزرگ .ترین نقاش یا معمار جهان شناخته شده است بزرگ

کند و از قرآن نیز همین مقدار باید تـوقـع داشت، نه آنکه  یم یهدایت و سعادت معرف
به کمک قرآن حل  یمختلف معارف بشر یها مجهوالت حوزه ۀتوقع داشته باشیم هم

در قرآن وجود داشته  یو علم یشهرها و روستاها و رجال سیاس ۀهم یشود و یا اسام
نیز نباید ما را به اشتباه بیندازد؛  ٢»مُّبِینٍ کتابٍ فِی إِلَّا یابِسٍ ال وَ رَطْبٍ ال« ۀجـمل .باشد

به این  تواند، میانیاً این جملهقرآن باشد و ث» کتاب مبین«زیرا معلوم نیست منظور از 
نظیر  .شود یکه هرچه مربوط به سعادت و هدایت انسان است در قرآن پیدا مباشد معنا

هرچه بخواهید در این «: تألیف کند و به ما بگوید یدر پزشک یکتاب بزرگ یآنکه شخص
 یکه قطعاً منظورش این خواهد بود که هرچه از مقوله پزشک »کنید یکتاب پیدا م

خواب هم این کتاب  بخواهید در این کتاب ثبت شده است، نه آنکه راجع به فن تعبیر
از فن تعبیر خواب در آن پیدا نکردیم، روا باشد، به او  یست و اگر چیزا گو جواب

 یممکن است کس .کنید یهرچه بخواهید در این کتاب پیدا م یاعتراض کنیم که تو گفت
شما در  .کند یرا اثبات نم یبگوید این مطالب چیز باشد، ینظم ریاض یکه طرفدار تئور

قرآن را کشف  یاند نظم ریاض نتوانسته یید رشاد خلیفه و امثال ویتوانید بگو ینهایت م
ها در قرون  شاید انسان .قرآن بشوید یمنکر نظم ریاض یحق ندارید به کل یکنند، ول

در این نظر موافقیم که  با شما: گوئیم یدر پاسخ م. را کشف کنند یآینده چنین نظم
ما نیز عدم الوجدان را معادل عدم وجود  ،کشف شود یشاید صدها سال بعد چنین نظم

 ۀنیست تا انگیز یاست و این مقدار کاف یاما این مطلب صرف احتمال عقل .دانیم ینم
اگر کاوش کنیم، شاید به گنج  یدر هر بیابان یبا احتمال عقل. تحقیق و صرف عمر باشد

، اگـر یآر .کند یکاو تحریک نم و کند یر انگیزه، عقال را براااین مقد یول .برسیم
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دال بر وجود گنج یا فلز دیگر نشان دهند، عقال به  ییاب عالئم گنج یها  دستگاه 62

 ییاب، یعن گنج یها سخن ما این است که دستگاه .شوند یکاوش و جستجو مشغول م
 ؛اند در قرآن به ما نشان نداده ینظم ریاض از یخود قرآن و پیشوایان معصوم هیچ ردپای

قرآن و روایات  .آن یاختار لفظساند، تا  قرآن توجه داده یبلکه پیوسته ما را به محتوا
اند و  هما شناخت یروح یدردها یپزشک خوانده و آن را دارو ۀرا نسخ یاین کتاب آسمان

پردازد،  یلمات قرآن مدر الفاظ و ک یآمار یعمل به قرآن، به جستجو یکه به جا یکس
تهیه دارو و عمل  یاست که بعد از مراجعت از مطب دکتر به جا یشبیه شخص مریض
نسخه چشم بدوزد و ناگهان متوجه شود  یها بنشیند و به نوشته یا بـه نسخه در گوشه

کلمه، خط چهارم  8کلمه، خط سوم از  9خط اول نسخه دقیقاً از ده کلمه، خط دوم از 
کلمه تشکیل شده است و تعداد حروف موجود در هر خط  6خط پـنجم از کلمه و  7از 

یـا خـط اول نسخه را . باشند 6و  7و  8و  9و  10از اعداد  یبه ترتیب مضرب صحیح
رسیم و خط آخر را اگر از سمت چپ  یاگر از سمت چپ بخوانیم به نام و فامیل دکتر م

زده  چنان شگفت، ف این حقائق مشعشعرسیم و با کش یبخوانیم، به نام و فامیل مریض م
حروف و  یها به آمارگیر خود را از یاد ببرد و روزها و هفته یو خوشحال شود که بیمار

   ١.درآورد ی، او را از پایمختلف مشغول شود تا مریض یکلمات نسخه از زوایا
  توجهی به زبان قرآن ـ بی2

 گیرد و بهره میوم بین عقال و مرس یجار نیعقال مردم، از زبانبا قرآن در ارتباط 
حکیم با مخاطبین خود از طریق معما و لغز ارتباط برقرار  یخداکه بسیار بعید است 

باشد که تا  یا او باید به گونه یمعما ،معماگونه بیان کند را یو اگر بخواهد امرکند 
ه است را که مشیت خدا آن را معما خواست یبشر بتواند چیز اگر ،چه .قیامت معما بماند

به نظر ما حروف مقطعه قرآن  .خداوند خواهد بود ینقص و ضعف برا ینوع ،کشف کند
در  حروف خواهد این یدهد که خداوند م یشواهد و قرائن نشان م ییعن ،اند مقوله از این

بمانند و یا تاریخ دقیق قیامت به تصریح خود قرآن از این مقوله  یقالب رمز و معما باق
 نَّأَم کُنْعَ یوِرُ )ع( اللّهِ بدِعَ یبِأل قیلَ«: آمده است )ع(امام صادق ز در روایتی ا. است
 »ونَلُقِعْما ال یَبِ هُقَلْخَ بَخاطِیُلِ اللّهُ ما کانَ فقالَ رجالٌ زالمَواأل نصابَواأل رَسِیْالمَوَ رَمْالخَ

_____________________________________________________________ 
 از اینکه خداوند دو: گویند که شعرا مى چنان، تناسبهاى کشف شده اشکالى ندارد شاعرانه از بعضى ۀاستفادالبته . 1

اما باید توجه داشته . بشنویموییم، گ برابر آنچه میگیریم که باید دو  نتیجه مى, گوش و یک زبان به ما داده
   .برهانى نه علمى واست،  باشیم که این یک بیان خطابى و شاعرانه
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 }ازمقصود {که شده روایت :شد عرض )ع( صادق به امام« :یعنی) 12/121 حرّ عاملی،(
شما چه می {هستند؛  یمردان ازالم، و میکردند یقربان بتها به نام آنچه و قمار و شراب

بـراسـاس » .نکنند درك  که کند ینم صحبت یطور مردم با خدا هرگز :فرمود }فرمایید؟
 یهمه مردود است و اثبات تناسبها بدون قرینه و ضابطه، یباطن یتفسیرها ،این حدیث

 مصادیق آناز  ییک ،مارپیچ یآن هم با عبور از راهها ،قرآن در یو نظم ریاض یعدد
توان پذیرفت که قرنها مفسران کالم وحی، از راز اینکه چرا  برای نمونه چگونه می .است
به کار رفته، درمانده بودند تا  "بکه"، "مکه"سورۀ آل عمران، به جای واژۀ  96ۀ در آی

، رشاد خلیفه بیاید و یهجر ١٣٩٣سال  ۀبا ذیحج برابر/ ١٩٧٤سال  در ژانویهاینکه 
  ! را کشف کند و همه را از حیرت درآورد؟ "قرآن یکد ریاض"

  تناسق عددیـ توانایی بشر بر 3
سرار توان ا رعایت تناسق و هماهنگی در اعداد، از عهدۀ بشر بیرون نیست و مثالً می

ول و تعداد جمالت از آغاز بین ابواب و فصرا در تألیف یک کتاب در نظر داشت و  عددی
مثالً بعید نیست که با شمردن برخی کلمات، در کتابی  .دکر یرا جاساز یآن چنین نظم

شده پیرامون اعجاز  مثل دیوان حافظ یا غزلیات مولوی، به نتایجی مشابه با کارهای انجام
ـ  القیسؤ امرۀ مشهور قصیددر  »موْیَ«همچنین با شمارش واژۀ  .عددی قرآن دست یابیم

ـ اسالم درگذشته است  که حدود سه دهه پیش از والدت پیامبرعر مشهور جاهلیت شا
 کِبْفا نَقِ": با مصرعو  به یادگار  مانده است "معلقات سبعه"که از او به عنوان یکی از 

در این قطعه بار  6 توان دریافت که این کلمه می شود،می آغاز "لزِنْمَوَ بیبٍی حَرَکْن ذِمِ
خلقت آسمانها ۀ که به تعداد شمار ،)17و  12، 10، )دو بار( 9، 4ابیات ( آمده استشعر 

 هُوَ وَ«: ، و در هفت آیۀ قرآن به آن اشاره شده است، از جملهاستکریم و زمین در قرآن 
 نظمعی خود نواین . ١»الْمَاءِ یعَلَ عَرْشُهُ کانَ وَ أَیَّامٍ سِتَّةِ فِي الْأَرْضَ وَ السَّماوَاتِ خَلَقَ الَّذِي

 .تواند نوعی اعجاز خفیف به شمار آید میی در آن دوران، شاعر برایکه  استو تناسق 
نیست؛ زیرا دیگران نیز بر انجام آن  قرآن إعجازدر تناسق عددی  وبنابراین هماهنگی 

  . قادرند
  ی در علوم قرآنمسائل اختالف ات وئتعدد قراـ 4

_____________________________________________________________ 
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د آیات قرآن، اعدت مانندم قرآن، علوه مسائل متعلق بپیشینیان، در بسیاری از  64

از آنجا که این  واند، اختالف داشته.. .و ،قرآنالخط رسم  ،آیاتشمارگان ، ها ترتیب سوره
دهد، نتایجی که یک پژوهشگر  را تشکیل میإعجاز عددی ، مواد خام پژوهشگران مسائل

. نخواهد داشتمطابقت ات ئقرایابد، به تمامی با دیگر  ئتی بدان دست میعتبار قرابه ا
. عدد شمارش کرده است 34را در سورۀ نوح » تاء«برای نمونه، بسام جرار تعداد حرف 

صحیح است، اما در قرائت ابو عمرو  ١»خَطِیئاتِهِمْ«این عدد مطابق با قرائت حفص در واژۀ 
 شکری،: ـ نک( عدد خواهد بود 33خوانده شده و تعداد حروف تاء » خَطَایاهُمْ«به شکل 

  .)30ـ29
در ابتدای » بسم اللّه الرحمن الرحیم«همچنین رشاد خلیفه معتقد است از غیبت 

سوره واقع  19، )نمل( 27اضافی در سورۀ » بسم اللّه الرحمن الرحیم«، تا )توبه( 9سورۀ 
حال آنکه بر پایۀ . است 19شده است و این یکی از چند شاهد وی برای تقدیس عدد 

های قرآن توقیفی نیست و با رأی  قرآنی، ترتیب سوره دیدگاه اغلب دانشمندان علوم
ها در مصاحف صحابه با یکدیگر تفاوت  صحابه انجام شده است، چنانکه ترتیب سوره

داشته است و هیچ دانشمند و فقیه مسلمانی، مثالً ختم قرآن، از انتها تا آغاز آن را 
  .شمارد نادرست نمی

  
  اشکاالت آماری) ب

که توسط معتقدان به این  ییاکثر آمارهاپردازیم که  این مبحث میدر این اشکاالت، به 
   .محقق نیست مدّعا یصغرادر واقع باطل است و نظریه ارائه شده، 

  ـ پیروی نکردن پژوهشها از قواعد منطقی1
برای اثبات منطقی یک اصل و قاعده باید بتوان آن را بر همه یا بیشتر مصادیق آن 

توان گفت همۀ  استثنای اکثر قبیح است؛ بنابراین نمیتطبیق داد و به اصطالح، 
ترین  این اشکال، از اساسی. جز صد سوره های قرآن فالن ویژگی را دارند، به سوره

اشکاالت وارد بر اغلب پژوهشگران اعجاز عددی است که پس از تطبیق دیدگاه خود با 
نگ با فرضیۀ خود های قرآن کریم، بیشترین آیات را ناهماه بخشی از آیات و واژه

آورند تا استثناهای فراوان  رو به توجیهاتي شگفت و غریب روی می یابند و از این می

_____________________________________________________________ 
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این نتیجه  رشاد خلیفه در مورد حروف مقطعه بهبرای نمونه، . نظریۀ خود را بپوشانند
توارد و  خاص بر معدل یا رسید که همواره معدل توارد و تکرار حروف مقطعه در سوره

از سایر  باالتر یمعدل »ق«حرف  ،»ق«چنانکه در سوره  .تفوق دارد وف دیگرتکرار حر
 »القلم ن و«در سوره  »ن«قرآن دارد و یا حرف  یها حروف در این سوره و سایر سوره

   .قرآن دارد ۀسور 114را در  یبزرگترین رقم نسب
معدل  ونه،نم یبـراو استثنای این دیدگاه از اصل قاعده بیشتر است، نقض اما موارد 
این حرف در از معدل تکرار  »الفلق« و »القیامة«، »الشمس« یها در سوره »ق«تکرار حرف 

نتیجه کامال  »یس« ۀدر مورد سور یا )111رشاد خلیفه، : ـ نک( استبیشتر » ق«سورۀ 
. ستا  اختصاص داده کمترین تکرار را به خود »س« و »ی«حروف  ییعن ؛معکوس است

ن «بیشتر از تکرار آن در سوره  بینیم تکرار آن در سوره حجر یم »ن«یز در مورد حرف ن
بافد  یبه هم م یآورده و مطالب به توجیه رو اینجاست که رشاد خلیفه .باشد یم »و القلم

یس و اینکه چرا نتیجه معکوس  ۀدر مورد سور مثالً. آید یکه هیچ معقول به نظر نم
 یف مقطعه برعکس ترتیب حروف الفبایحرو ۀبر خالف بقی »یس«چون  :گوید یم ،است
حجر  ۀسور یپاسخ به استثنا ییا برا .باشد پس نتیجه نیز باید معکوس و وارونه؛ است

 »الر«را که با  یهای شروع شده است و ما باید همه سوره »الر«سوره حجر با : گوید یم
  .)277 همان،: ـ نک( در حکم یک سوره قرار دهیم ،شود یشروع م

  ها پژوهشگران در شمارش و گزینش آیات و واژههای خطاـ 2
شود، با فرض خطای سهوی و اشتباه در آمارگیری  اشکاالتی که در اینجا بیان می

بوده است؛ برای  ای پژوهشگران خاطر دقت اندک در محاسبات رایانه است، که احتماالً به
. (= رار شده استتک کریم مرتبه در قرآن ٥٧ »قرآن«واژۀ : گوید نمونه رشاد خلیفه می

روشن نیست وی این عدد را چگونه به دست آورده است؛ زیرا این واژه در ) 3ضربدر  19
بار در قرآن  70حالتهای مختلف مرفوع، منصوب و مجرور، و معرفه و نکره، مجموعاً 

دست  57و ما هر چه تالش کردیم در یک یا چند حالت به عدد . کریم به کار رفته است
  .نشدیم بیابیم، موفق

ها  ها در آمارگیری از این دست خطاهای سهوی و بررسیهای گزینشی آیات و واژه
  .فراوان است که در بررسی کتابهای اعجاز عددی، به برخی از آنها اشاره خواهد شد

  ها ـ بررسی گزینشی آیات و واژه3 
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اشکال مهمی که بر بسیاری از پژوهشها در اعجاز عددی قرآن وارد است، بررسی  66

طوری که با نادیده  به. ها، در جهت رسیدن به دیدگاه مطلوب است گزینشی آیات و واژه
را بر اهداف و نص قرآنی انگاشتن برخی الفاظ، عمالً به فریفتن مخاطبان خود پرداخته و 

 ۀتهی را با» المعجزة«کتاب  یمهندس عدنان رفاعمثالً . اند خود حمل کرده مقاصد
به صورت  »یوم« ۀکلم: نویسد است؛ از جمله میلیف کرده أتاز کلمات قرآن  یآمارهای
 ،را به حساب آوریم »نِیْمَـوْیَ« و »امایـّ«اگـر ، زیرا مرتبه در قرآن آمده است 365مفرد 

 و »یومئذ« زیرا ،شود یاما باز هم منظور ایشان تامین نم .رسیم یبه عدد مطلوب نم
اگر . که اینها هم مفردند یدر حال؛ ودنیز باید از لیست خارج ش» یومهم« و »یومکم«

در آن صورت  ،متصل نباشد یهیچ حرف »یوم« منظور ایشان از مفرد این است که به
آمار ما از در این صورت که ، را نیز باید از لیست خارج کنیم »فالیوم«و  »لیوما«و  »بالیوم«

   .بسیار کمتر خواهد شد 365
  

  بی آنهاسیر پژوهشهای اعجاز عددی و ارزیا) ج
در اینجا به بررسی برخی کتابهای مربوط به اعجاز عددی خواهیم پرداخت و سعی بر آن 

های گوناگون در این زمینه مورد  بوده است تا کتابها به صورتی انتخاب شوند که دیدگاه
  .توجه قرار گیرند

  ـ پژوهشهای رشاد خلیفه1
هر دو سوی موافقان و خاطر سبقت در این نظریه، از  پژوهشهای رشاد خلیفه، به

 19بنای کار رشاد خلیفه بر عدد . مخالفان این دیدگاه همواره مورد توجه بوده است
مثالً وی معتقد . رسد است؛ به طوری که در پژوهشهای خود به تقدیس این عدد می

حرف  19 یدارا, که اولین آیه قرآن است »بسم اللّه الرحمن الرحیم« ۀجملاست که 
به  19قابل تقسیم بر عدد  ، به لحاظ تکرار در قرآن،مات این جملهتک تک کلو  است
» اللّه« ۀتعداد کلم؛ آمده است» بسم«مرتبه  19که در کل قرآن  چنان .رفته است کار

 »رحیم«و  ؛)19ضربدر  3( مرتبه 57» نرحٰمال« ؛)19ضربدر  142(=  مرتبه 2698
   .هستند 19دد است که همه مضرب صحیح ع) 19ضربدر  6(= مرتبه  114

آن  دیگر اعداد نادرست است، ،57رقم جز  شود که به اما با بررسی دقیق روشن می
ۀ حـمـد به حساب آورده و در بقی ۀسـور »بسم اللّه« را در »الرحمن«هم مشروط بر اینکه 

مرتبه به کار رفته  22» بسم«واژۀ  نمونه، یبـرا. قرآن به حساب نیاوریم یها»بسم اللّه«



 

   اعجاز عددی قرآن کریم نظریۀ نقد و ارزیابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 

67

بار است؛ عالوه بر آنکه  2699در قرآن » اللّه«دقیق لفظ جاللۀ مار مرتبه؛ و آ 19 است نه
 »هماللّ« اماآورد؛ حساب به را  »فاللّه«و  »للّه« ،»تاللّه« ،»باللّه«باید , این عددبه برای رسیدن 

 بار 114بار تکرار شده است، نه  115» رحیم«؛ همچنین کلمۀ را از حساب خارج کنیم
  .)15 لکحیّل،ا: ـ نک(

 ١٩ شامل) سورۀ علق 5ـ1آیات (شد  یکه وح یاولین آیات معروف :نویسد خلیفه می
این سخن مبنای درستی ندارد؛ زیرا مشخص نیست منظور وی از کلمه  .کلمه است

دهد،  داند یا خیر؟ از رقمی که ارائه می آیا وی حروف را نیز جزو کلمات می. چیست
اما اگر تنها اسم و فعلها را شمرده باشد، باز صحیح . یستآید که چنین ن ظاهراً بر می

کلمه  20) بسم اللّه الرحمن الرحیمبدون احتساب (نیست، زیرا مجموع اسم و فعلها 
آخرین سوره دربارۀ . ی موصول را حرف دانسته باشد"ما"خطا،  شاید وی، به. شود می

خلیفه در  .ا تکرار کرده استنیز دقیقاً همین اشتباه ر) نصر= ١١٠ ۀسور( فرستاده شده
این سخن نیز  .٤ ضربدر ١٩ست، یعنی حرف ا ٧٦ یدارا یاولین وح: افزاید ادامه می

 .بیشتر است 76درست نیست و تعداد حروف از 
 ١٩: دشو می است کهآیه  ٦٣٤٦مجموع آیات در قرآن رشاد خلیفه معتقد است که 

یک از ارقامی که متخصصان علوم  هیچ دانیم که تعداد آیات قرآن در ؛ اما می3٣٤ضربدر 
، 6214، 6204ابو عمرو دانی این اعداد را ذکر کرده . اند، این عدد نیست قرآنی آورده

که عدد اخیر منسوب به امیرالمؤمنین  )1/181 سیوطی، :ـ نک( 6236، 6225، 6219
: یدگو خلیفه برای رسیدن به عدد دلخواه خود، می. و از همه مشهورتر است) ع(علی 
که  ،نشده است یگذار شماره) بسم هللا(آیه  ١١٢شده است و  یگذار آیه شماره ٦٢٣٤

بینیم که چگونه همه چیز را برای  می. ٦٢٣٤+١١٢ = 6346شود  میمجموع آنها 
که از نظر ترتیب ) علق( ٩٦سوره : افزاید وی می .کند رسیدن به هدف خود، توجیه می

شگفت آن است که در شمارش مجموع . آیه است ١٩ یاولین سوره است، دارا یزمان
ها را منظور کرد تا به عدد دلخواه برسد، اما در اینجا  اول سوره» بسم هللا«آیات قرآن، 

  .آورد را به شمار نمی» بسم هللا«
خواند، توجه  قرآن می یریاض یاز انشا یهای نشانهبه نمونۀ دیگری که وی آن را 

از سوی دیگر، ) ١٩ضربدر  ٣ . (=مرتبه است ٥٧ ،"ق" در سوره "ق"تعداد تکرار : کنید
یاد » إخوان لوط«با نام که به لوط کافر شدند، ی مردمۀ سیزدهم همین سوره، از در آی

خلیفه . اشاره شده است »قوم«عنوان  هآنها ب مورد دیگر از 12 ۀدر همشده، در حالی که 
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استفاده شده بود،  »قوم« ازنیز » ق«در سورۀ واضح است که اگر : گیرد که نتیجه می 68

صحت . رفتاز بین می یکل ه، و این پدیده ب٥٨ شد یم »ق«ۀ در سور "ق"شمارش حرف 
از بین  یکل هیک حرف، این سیستم را ب است که تغییر تنها یطور یو دقت مطلق ریاض

  . برد می
ۀ را در سور "ق"انگیز است، اما اگر حرف  این نتیجه در آغاز برای خواننده شگفت

ای سست بنا شده  یابیم که تمام فرضیات وی بر پایه دقت شمارش کنیم، در می به» ق«
بار؛ و با احتساب حروف  56است؛ زیرا تعداد این حرف، بدون احتساب حروف مشدد، 

 . وجود ندارد 57مرتبه در این سوره تکرار شده است، و هیچ اثری از عدد  64مشدد، 
 داند میحرف  114دارای  ،قرآن است ۀین سورکه آخر را، ناس ۀسورهمچنین وی 

این سوره  زیراچگونه محاسبه کرده است؟  معلوم نیست که وی،. است 19که مضرب 
است و با احتساب ) با احتساب حروف مشدّد(حرف  84دارای  »بسم اللّه«بدون احتساب 

  . نیست 19مضرب  کدام شود که هیچ یحرف م 103 »بسم اللّه«
جام زمان وقوع قیامت را نیز تعیین و ادّعا کرد که با حساب ارقام، رشاد خلیفه سران

جرأت و سرکشی رشاد خلیفه در این . م رخ خواهد داد2280/هـ1710قیامت در سال 
 :ـ نک( کس پوشیده نیست بر هیچ ١،»قُلْ إنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی«رأی، در برابر آیۀ صریح 

  .)52 شکری،
  »اإلعجاز العددی«کتاب و  عبدالرزاق نوفلـ 2
 بارۀ تناسب الفاظدررا  های خودپژوهش پژوه مصری روشنی معلوم نیست این قرآن به
اإلعجاز «بر چه مبنایی سامان داده است؛ هر چند خود ایشان در مقدمۀ کتاب قرآن 

اما اوالً گاه چنین  ٢به شکلی مبهم، آن را در سه موضوع جای داده است، »العددی
وی پس از تطبیق . ن الفاظ وجود ندارد و گاه آمار ارائه شده صحیح نیستروابطی میا
درصدد برآمد تا پژوهشهای خود را » مالئکه و شیطان«و » دنیا و آخرت«های  درست واژه

دربارۀ دیگر الفاظ کتاب خدا نیز تکرار کند؛ اما از آنجا که نتایج کار در اغلب موارد دقیق 
ت گوناگون همراه شد، تا تئوری اعجاز عددی نخست برای نبودند، سخنان وی با توجیها

  . پرداز، و در مرتبۀ دوم برای مخاطبان این نظریه، پذیرفتنی جلوه کند نفْس نظریه

_____________________________________________________________ 
  .187أعراف، . 1 
  مرتبط موضوعات ـ3؛ تضادمتقابل و م موضوعات ـ2؛ مثل و مانند موضوعاتـ 1 .2 
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، »مالئکه و شیطان«و » دنیا و آخرت«های  ای که وی، پس از دوواژه سومین دوواژه
معتقد است این دو واژه و است که عبدالرزاق » موت«و » حیات«های  کند، واژه بررسی می

این رقم به هیچ . اند بار در قرآن به کار رفته 145طور برابر و هر کدام  مشتقات آنها به
و » موت«بار؛ و واژۀ  240و مشتقات آن بیش از » حیات«وجه صحیح نیست، زیرا واژۀ 

براین بنا. مرتبه کمتر از واژۀ حیات 80اند، یعنی حدود  بار تکرار شده 165مشتقات آن 
به حیات زمین مرتبط باشد، » حیات«هرجا : گوید کوشد این رقم را توجیه کند و می می

آوریم و هرجا به حیات خلق ارتباط داشت، آن را با همۀ  تکرار آن را به حساب نمی
گزینشی عمل کردن، از این سخن هویداست؛ ) 10نوفل، : ـ نک( آوریم مشتقات آن می

سورۀ  64در آیۀ ) به معنی زندگی(» حَیَوان«ست و مثالً واژۀ اما به همین نیز پایبند نی
به معنی زنده (» یَسْتَحْیی«عنکبوت و نیز همگی مشتقات باب استفعال این ریشه مانند 

 162را در آیۀ » مَحْیَا«سورۀ قصص را به شمار نیاورده؛ یا واژۀ  4در آیۀ ) نگاهداشتن
سورۀ جاثیه به شمار نیاورده  21را در آیۀ  سورۀ انعام به حساب آورده، اما همین واژه

  .است
بار به کار  45گیرد که هر کدام  سنجیده و نتیجه می» صِراط«را با » بَعْث«همچنین 

اما اوالً روشن نیست چرا این دو واژه را انتخاب کرده و ) 34ـ31همان، : ـ نک( اند رفته
و مشتقات آن » بعث«تعداد واژۀ مثالً بعث را با قیامت یا حشر نسنجیده است؛ و ثانیاً 

اما همین کار . مرتبه است، بنابراین نوفل مترادفهای آن را نیز افزوده است 45کمتر از 
به کار رفته، » بعث«را برگزیده که دوبار به معنای » یَقومُ«نیز گزینشی است و مثالً فعل 

ته و اساساً واژۀ به کار رف» بعث«در حالی که این فعل با مشتقات آن بارها به معنای 
  .از همین ریشه است» قیامت«

است که آنها را در موضوعات متضاد قرار » سرعة«و » اسراف« نمونۀ دیگر دو واژۀ
اما روشن نیست . اند در قرآن تکرار شده مرتبه 23هر کدام که گیرد  دهد و نتیجه می می

خواهد  ینویسنده م آیا: نویسد مرحوم یزدانی می ؟تضادی با هم دارنداین دو واژه چه 
یا نباید با سرعت اسراف کرد و یا اسراف موجب  بگوید اسراف توأم با سرعت است؟

دو احتمال اول معقول  العقاب طرف خواهد بود؟ سریع است و یا مسرف با سریع ینابود
بسنجیم، نه با » هالکت«و » عقاب« ۀطلبد تا اسراف را با واژ ینیست و دو احتمال دوم م
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رسد که علت انتخاب این دو واژه، نزدیکی به نظر می) 4 یزدانی،( »تسرع« ۀواژ 70

  !های این دو کلمه و ذکر پشت سرهم آنها در ترتیب معجم است ریشه
 مرتبه 11هر کدام  ،از ابلیس» استعاذه«و » ابلیس«لفظ همچنین وی معتقد است که 

مرتبه در قرآن آمده  11» ابلیس«لفظ این در حالی است که  .در قرآن به کار رفته است
 17بار و مجموع کاربردهای این ماده،  4تنها ) در باب استفعال(» استعاذه«است، اما 

  . ارتباطی ندارد 11کدام با عدد  مرتبه است، که هیچ
است که عبدالرزاق تکـرار  » المَوْتَی«و » الضّالّون«و آخرین نمونه از این کتاب، دو واژۀ 

در اینجـا نیـز روشـن نیسـت     ) 136 ــ 135 نوفـل، : ـ نک( ددان مرتبه می 17هر کدام را 
ـ میر یارتباط گمراهان با مردگان چیسـت؟ آیـا تنهـا گمراهـان مـ      د یـا تنهـا مردگـان،    ن

نزدیکترین ارتباط مسبوق به ذهن آن است که منظور از مردن، مرگ معنـوی   گمراهند؟
ورد آن مربـوط بـه مـرگ    م 2یابیم که تنها  مورد این واژه، در می 17باشد؛ اما با بررسی 

  .معنوی است
  
  12و اعجاز عدد  یزهرا نجد ابوـ 3

خالفت اهل بیت  ۀبه مسال کند و پژوه شیعی مصر ذکر می هایی که این قرآن از نمونه
و » خلیفة«و مشتقات آن، » امام« ۀتعداد تکرار واژ :زیر است یها ل شود، مثا یمربوط م) ع(

آن،  و مشتقات» یعصم«و مشتقات آن، » شهادة«و مشتقات آن، » وصیة«مشتقات آن، 
به صورت » نجم«و مشتقات آن، » رهبان«و مشتقات آن،  »یاجتب«و مشتقات آن، » شیعه«

 است) ع( و این دلیل حقانیت پیروان ائمه اثنا عشراست  12مفرد و جمع همه، عدد 
   .)67 یزدانی،: ـ نک(

 ۀکه در آنها کلم یآیاتیابیم  ر میاگر این دیدگاه را با دقت بیشتری بررسی کنیم، د
؛ نویسنده در اینجا تنها واژۀ آیه است 12، آمده) ائمه: به صورت مفرد و جمع( »مامإ«

...) ، أمَم وةمانند أمّ(إمام و جمع آن را مورد نظر قرار داده و دیگر کلمات از این ریشه 
یشه را معیار قرار داده ر همۀ کلمات هم» شیعه«اند؛ حال آنکه در مورد واژۀ  بررسی نشده

با احتساب  یآیه است، ول 12 ،آمدهدر آنها  و مشتقات آن» شیعه« ۀکه کلم یآیـات. است
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 وَ الدُّنْیَا فِي أَلِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ فِي الْفَاحِشَةُ تَشِیعَ أَنْ یُحِبُّونَ الَّذِینَ إِنَّ« ۀآی
  .است "شایع شدن"که این فعل به معنای  ١،»تَعْلَمُونَ ال أَنْتُمْ وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ الْآخِرَةِ

 بسیار بیشتر از نصاب الزم رسیده یچون به عدد ،و مشتقات آن »خلیفة«در مورد 
 .»مرة 12حالة المدح،  یف ءمشتقاتها من االسما ورد لفظ خلیفة و« :نویسد یم ست،ا 

را با » إمام«، چرا که واژۀ استنش نوعی گزی» در حال مدح«قید چنانکه مشهود است، 
  .همۀ معانی مدح و ذمّ معیار قرار داده است

 را دربارۀ اینکه ائمه) ص(خدا رسول ت وصیآنچه «: نویسد یم» وصیة« ۀدر مورد واژ
از خدای متعال به » وصیة«مرتبه واژۀ  12آمدن  کند، نفرند تأکید می 12پس از ایشان 

 یبـا تکلفات واو  مرتبه آمده است 32شتقات آن در قرآن و م» وصیة« ۀاژاما و. »خلق است
  . برسد 12کوشد به عدد  یم» از خدای متعال به خلق«نظیر 
  
  »أسرع الحاسبین«آور در کتاب  ـ روشی شگفت4

در » أسرع الحاسبین«در کتاب » عاطف علی صلیبی«ای عجیب و باورنکردنی که  شیوه
ه نتایج خود متحمل شده، بدین صورت پیش گرفته و زحمت بسیاری برای رسیدن ب

های قرآنی سه نوع رمزنگاری عددی ابداعی، همچون حساب  است که برای حروف واژه
ابجد، در نظر گرفته و برای آیات گوناگون، یک یا دو یا هر سه حالت رمزنگاری را 

سپس به جمع و تقسیم . برگزیده و از این راه مجموع عددی الفاظ را بدست آورده است
یا ضرب اعداد پرداخته، یا اعداد را در کنار هم ردیف کرده و گاه چینش اعداد را عکس 

ای برقرار کند و اعجاز آن را نشان دهد،  کرده و کوشیده تا به هر صورت میان آنها رابطه
 یُرْضِعْنَ الْوالِداتُ وَ«نمونۀ مورد عالقۀ مؤلف، آیۀ . قرار دهد 19یا آنها را مضربی از عدد 

است؛  730است که با رمزنگاری عددیِ او، جمع اعداد آن  ٢»کَامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ الدَهُنَّأَوْ
  . یعنی دقیقاً دو سال شمسی

نویسنده در عین حال، با رشاد خلیفه و بهائیت به شدت مخالف است و آنها را 
با کند و  روز سرزنش می 19ماه و ماه به  19و تقسیم سال به  19خاطر تقدیس عدد  به

کوششهای این ) 145 صلیبی،: ـ نک( روش حساب خود، آرای آنان را رد کرده است
_____________________________________________________________ 

  .19نور، . 1  
  .233بقره، . 1  
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راستی آدمی را  مؤلف و انواع جمع و ضرب و تقسیم اعدادِ گاه تا چندین رقم، به 72

  . کند زده می حیرت
شود و اعجاز آن بهتر نمایان  راستی، آیا از این راه، رمزهای قرآن گشوده می اما به

له نتایجی که این مؤلف به آن دست یافته، این پندار است که اصحاب گردد؟ از جم می
 ثَالثَ کَهْفِهِمْ فِي لَبِثُوا وَ«: سورۀ کهف 25سال در غار بودند، نه بنا بر آیۀ  11کهف تنها 

دلیل این نظر مؤلف آن . داند سال می 309، که این زمان را »تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سِنِینَ مِائَةٍ
 »الْأَرْضِ وَ السَّماوَاتِ غَیْبُ لَهُ لَبِثُوا بِمَا أَعْلَمُ اللَّهُ قُلِ«: فرماید آیۀ بعدی می است که در

 و همچنین مدت نبوت حضرت نوح و فراخواندن مردم به) 257ـ254 همان،: ـ نک(
 همان،: ـ نک( سورۀ عنکبوت 14سال بر اساس آیۀ  950سال بود، نه  17توحید تنها 

لیبی این نتایج را با بهره از رمزنگاری عددی خود به دست آورده عاطف ص) 273ـ268
  .و تناقض صریح آن با آیات قرآن آشکار است

  
  »أسرع الحاسبین«ـ رونوشتی شیعی از کتاب 5

که آن » ةالنبوی ةفی آیات العتر ةأسرار القرآن الرقمی«محمد محمد هویدی در کتاب 
د از طریق اعجاز اعداد در قرآن کریم، را به تأسی از کتاب صلیبی نوشته، سعی دار

را اثبات کند و جالب آن است که خود در توضیح روش محاسبات ) ع(حقانیت اهل بیت 
وی . کتابش، به یکسان نبودن محاسبات و پیروی نکردن از یک قاعدۀ معین اذعان دارد

با یکدیگر چیند، سپس آنها را گاه  در این کتاب همانند صلیبی اعداد را در کنار هم می
، پس آنها را کنار هم 33است، و رقم سوره نیز  33کند، مثالً شمارۀ آیۀ تطهیر  جمع می
، که این رقم 12=3+3+3+3: کنیم ، سپس همه را با هم جمع می3333: کنیم ردیف می

حرف است؛  19» بسم هللا الرحمن الرحیم«یا تعداد حروف . اشاره دارد) ع(به تعداد ائمه 
که برابر است با سال دهم هجرت و عید غدیر؛ سپس آنها را از هم کم ، 9+1=10: پس
، یعنی 9= 1ضربدر  9: کنیم ، یعنی سال فتح مکه؛ سپس ضرب می9-1=8: کنیم می

 هویدی،: ـ نک( در مدینه) ص(به جای پیامبر اکرم ) ع(غزوۀ تبوک و جانشینی امام علی 
  !شود اعجاز رد و همه میبا این روش همۀ اعداد وجهی پیدا خواهد ک) 11ـ10

کم » بسم هللا الرحمن الرحیم«همچنین اگر شمارۀ آیۀ تطهیر را از تعداد حروف 
، تعداد 4+1=5آید؛ و با جمع  ، تعداد چهارده معصوم به دست می33-19=14: کنیم

اللّهمّ صلّ علی محمد وآل (از سوی دیگر، عدد ابجدی حروف صلوات . اصحاب کساء
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ربیع االول و  17، یعنی 5+4+8=17:  ، پس548ر است با عدد است که براب) محمد
است،  21همچنین تعداد رکعات نمازهای واجب روزانه؛ همچنین، تعداد حروف صلوات 

  ).ع(، یعنی دوباره تعداد ائمه 12شود  که عکس آن می
سخن ما این است که به هرحال هر عددی به چیزی اشاره دارد؛ یکی به تعداد 

 10یا تعداد خلفا یا ) در شیعه(یا اصحاب کساء ) ع(اد، مانند تعداد ائمه گروهی از افر
؛ و دیگری به یک زمان یا مکان )در اهل سنت(صحابی بشارت داده شده به بهشت 
؛ و دیگری به تعداد حروف آیات یا )ع(و ائمه ) ص(خاص؛ مانند سال تولد یا وفات پیامبر 

ش عدد حروف آیات و الفاظ قرآن کریم در های قرآن، و طبیعی است که با چین سوره
آید و با افزودن حساب  کنار هم و جمع و ضرب و تقسیم آنها، دهها عدد به دست می

گذارد، اما آیا این را باید اعجاز  ابجد قدیم و ابداعات جدید، این اعداد سر به فلک می
  ات کرد؟ توان حقانیت اسالم یا تشیع را اثب آیا با این روش می! قرآن دانست؟

، )عج(خاطر والیتمداری و ارادت به امام عصر  بینیم که این مؤلف، به رو می از این
. کشف کرده است) عج(چندین اعجاز عددی از آیات قرآن، فقط مختص به امام زمان 

ناگفته پیداست که اگر وی یک مؤلّف سنّی بود، همۀ این اعجازها را برای اشخاص 
چه اعجاب و تحسین خوانندۀ این کتاب و کتابهای مشابه را امّا آن. کرد دیگری کشف می

انگیزد، زحمات فراوان و تالش چندین ماهه برای جمع و ضرب و آمارگیری از  بر می
  .راستی جای قدردانی دارد آیات کتاب خداست که به

  
  7برانگیز عبدالدائم الکحیل پیرامون عدد  ـ تالشهای تحسین6

و خود  قرآن دارد یو مقاله در مورد اعجاز عدد کتاب 30این نویسنده بیش از 
شاید بتوان گفت تالشهای وی پیرامون . ای در اعجاز عددی فراهم آورده است دانشنامه

کوشد  ترین نتایج را داشته است؛ زیرا وی می در قرآن کریم، موفق 7اثبات اعجاز عدد 
مند  ش پژوهش باید قاعدهتالشهای خود را بر مبانی استوار، بنا کند و معتقد است که رو

باشد؛ نه اینکه در یکجا اعداد در یکدیگر ضرب شوند، در جای دیگر، جمع و در جایی 
خاطر استفادۀ نابجا از حروف ابجد  بنابراین بر رشاد خلیفه و بسام جرار، به. دیگر تقسیم

 »ن«مجموع تعداد حرف رشاد خلیفه، برای اثبات اینکه گیرد و معتقد است که  خرده می
را به » بسم هللا الرحمن الرحیم«در » ن«است، حرف  19ضریب  »ن والقلم« ۀدر سور
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شمرده شود » ن«حرف  2نوشته تا » نون«حساب آورده، و حرف مقطعه را به صورت  74

: ـ نک( برسد، و این روشی است گزینشی و بیرون از قواعد پژوهشی 133 و به عدد
   .)37 الکحیل،

ها، روش  ژوهشهای اعجاز عددی باید در سه قسمِ دادهوی بر این باور است که پ
پژوهش و نتایج بحث از قواعد ثابتی پیروی کند؛ مثالً نتایج این پژوهشها، نباید به ادّعای 

وی از اینکه مثالً تعداد . که رشاد خلیفه چنین ادعاهایی کرد علم غیب بینجامد؛ چنان
 7وز است؛ یا طواف به دور خانۀ کعبه ر 7عدد است؛ یا روزهای هفته  7آسمانها و زمین 

گیرد که خداوند این عدد را بر اعداد دیگر برتری داده است، همانطور  بار است، نتیجه می
  .)42همان، : ـ نک( نوعان خود برتری داده است که برخی انسانها یا برخی مکانها را بر هم

ه از روش شمارش ویژگی مثبت مؤلف در بهره بردن اندک از حروف ابجد، و استفاد
عدد  14» هللا ال إله إال هو«های قرآنی است؛ برای نمونه، تعداد حروف عبارت  حروفِ واژه

به ) 23324(ها را در کنار هم بچینیم، عدد  است و اگر اعداد واژه 7است که مضربی از 
های جالب این کتاب،  از نمونه. است) 7ضربدر  3332( 7آید، که باز مضرب  دست می

در سورۀ فاتحه است، که با چینش اعداد این حروف در کنار ) ا ل ه(حروف هللا  تعداد
. است 7است و عکس آن نیز مضرب  7آید که مضرب  یکدیگر، عددی به دست می

، با این نتیجۀ »سبع المثانی«مؤلف معتقد است که شاید اشارۀ قرآن دربارۀ این سوره به 
 همان،: ـ نک( در این سوره دوگانه است 7 ریاضی تطابق داشته باشد، یعنی نظام عدد

98(.   
های قرآن  عبدالدائم الکحیل بر این باور است که این نظام همۀ کلمات، آیات و سوره

نمونۀ این  70بیش از » ةالقرآن فی عصر المعلومی ةمعجز«گیرد و در کتاب  را در بر می
گیرد  جا سرچشمه می همین اشکال اساسی نیز از) 69همان، : ـ نک( کند اعجاز را ذکر می
دهد؛ حال آنکه  آیۀ قرآن تعمیم می 6234نمونۀ قرآنی را بر تمامی  70که مؤلف نتایج 

دهندۀ برخی شگفتیهای تناسب اعداد در قرآن کریم است  به باور ما، این نتایج تنها نشان
  .و نباید آن را بر همۀ آیات کتاب خدا تعمیم داد

  
   نتیجه

 است که متفکران و یلطائف و ظرائف اشارات و یحاوکریم آن قرآیات ما معتقدیم که 
 که هزاران نکته از آنها یا به گونه کند؛ یاندیشمندان را غرق در اعجاب و تحسین م
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 از یبه آیه یا آیات ،پیرامون آنتوان  آنکه میمگر ، نیست یشود و هیچ موضوع یمتولد م
به  درک و شهود این نکته باید یبـرا. د و این است وجه اعجاز قرآنکرقرآن استشهاد 

 کشف ینبرده و برا یا از قرآن بهره ،غیر این صورت در. دکرعمل خود قرآن  یها وصیهت
قابل  که زیان آن به هیچ وجه یهای بیراهه. شویم یاعجاز آن ناچار به بیراهه کشیده م

 یس یسانک ،یکه در این واد چنان؛ زیرا از دست دادن گوهر عمر است ؛جبران نیست
این مقدار عمر را  که اگر یدر حال ١.اند نبرده یا اند و هیچ نتیجه سال عمر صرف کرده

  .دشدن ینائل م یبه مقامات شامخ ،کردند یفهم و تفسیر قرآن م صرف حفظ و
باید افزود که مسلمانان مخلص و غیرتمندی که برای دفاع از دین خود و خدمت به 

از طریق نظریۀ اعجاز عددی، مردم دنیا را به دین الهی اند  شان، خواسته کتاب آسمانی
دهد و او  اند که قرآن عقل انسان را مخاطب خود قرار می درستی درنیافته دعوت کنند، به

قرآن کتاب فالگیری و بازی با اعداد نیست ـ گر . خواند را به سیر در آفاق و انفس فرا می
، با برخی اعداد ریاضی همخوان باشد چه ممکن است نتایج بررسیهای آیات قرآن کریم

توان پذیرفت که خدای  بنابراین انتظار اعجاز اعداد از قرآن، توقعی نابجاست و نمی. ـ
اعجاز قرآن در نگاه . فریبانه سخن گفته باشد متعال با بندگان خود از طریقی عوام
 اسالم و مردمان هنرجوی دورانهای بعد، در نخست و برای اعراب جاهلی صدر

های صوتی و  آور ظاهری و تأثیرگذار آن، اعمّ از بالغت و هماهنگی های شگفت زیبایی
  .است؛ و در نگاه عمیق و موشکافانه، معارف و دانشهای واالی الهی آن... عددی و
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