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 مقدمه

و جوانب مختلف،)ص(هميشه جاويد پيامبرقرآن كريم، معجزه  داراي ابعاد
و يكي از جنبه» اعجاز علمي قرآن كريم«ها، است كه يكي از اين جنبه هاي است

منظور از اعجاز عددي قرآن كريم،. است» اعجاز عددي قرآن كريم«اعجاز علمي، 
و اعدادي است كه به طور مستقيم يا غير شماره ب آسماني مستقيم در اين كتا ها

و شگفت آمده كه نشان و چينش منطقي به عبارت. انگيز است دهنده نوعي نظم
و حروفي است كه براي ديگر،  اعجاز عددي عبارت از نظم در تعداد كلمات

.مفهومي مشخص بيان شده است
مي اعجاز عددي قرآن در عصر ما از اهميت بسيار زيادي برخور ،باشد دار

جهان كنوني، اگر اعجاز عددي قرآن براي جهانيان با زيرا در عصر علم محوري
 بسياري از حقايق نهفته در قرآن براي، از اين طريق،هاي علمي بيان گردد معيار

مي،باشند انديشمندان جهان كه در صدد يافتن حقايق جهان هستي مي گردد ثابت
مي،و به واسطه آن و اسالم براي جهانيان آشكار .شود حقانيت قرآن

تلبته اينا و به نظرأبه معناي ييد صد در صد اين نوع از اعجاز قرآن نيست
.رسد اين وجه اعجاز هنوز نياز به مطالعه بيشتري دارد مي

در» عبدالرزاق نوفل« برخي از نويسندگان از جمله از نويسندگان مصري
از اين زمينه فعاليت علمي قابل توجهي انجام داده است كه در اين مقاله، پس 

.بيان شرح حال وي، درباره ديدگاهش سخن به ميان خواهد آمد

 شخصيت شناسي علمي عبدالرزاق نوفل

 رغم آن كه در بحث اعجاز عددي شخصيت شناخته عبدالرزاق نوفل علي
و گرايش شده هاي فكري، اجتماعي اي است، اما دقيقاً تاريخ تولد، محل تحصيل

كه» الدعوه الي االسالم«: وي به ناماولين كتاب.و سياسي وي روشن نيست است
و در سال  و نهي از منكر است و در حجم 1970در باره امر به معروف  ميالدي

شد62 كه. صفحه در مصر چاپ وي دومين شخصيت پس از دكتر خليفه است
از نظر وي اعجاز قرآن كريم. بيش از اندازه بر اعجاز عددي متمركز شده است



با» بعد اعجاز عددي قرآن كريم« كه يكي از آن ابعاد، داراي ابعادي است است كه
نوفل عالوه. توان وحياني بودن اين كتاب آسماني را بر همگان ثابت كرد آن مي

در بر تأليف كتاب و عددي قرآن كريم، مقاالت هاي متعدد باره اعجاز علمي
رس متعددي نيز در . انده استباره اعجاز علمي قرآن كريم در مجالت به چاپ

: آثاري كه از عبدالرزاق نوفل منتشر شده است عبارت است از
ها كتاب. الف
و دنيا؛.2االعجاز العددي للقرآن الكريم؛.1 و.3االسالم دين عالم جن

و علم الحديث؛.5القرآن وعلم الحديث؛.4مالئكه؛  و لماذا؛.6المسلمون كيف
اال.8الدعوه الي االسالم؛.7 و الترقيم في القرآن الكريم؛ معجزه و العلم.9رقام اهللا

و عجب.12بين الدين والعلم؛.11االسالم والعلم الحديث؛.10الحديث؛  .اسرار
 مقاالت.ب

عبدالرزاق نوفل عالوه بر كتب، داراي مقاالت كوتاه در بحث اعجاز علمي قرآن
به چاپ» نبر االسالمم«اين مقاالت در مجالت مختلف از جمله مجله. كريم است

رسيده كه متأسفانه فاقد آدرس دقيق است، گرچه تمام اين مقاالت در پايگاه مقاالت 
:اخذ شده است، از جمله) مركز كامپيوتري علوم اسالمي نور(» نورمگز«

، پيرامون اثبات مسأله معراج»الحديث اإلسراء والمعراج في ضوء العلم«.1
، پيرامون فوايد روزه»العلم يدعو الي الصوم«.2؛ از نظر علمي)ص(پيامبر اسالم

و طب جديد؛ به»حقائق سبق بها القرآن الكريم علم الفلك«.3 از نظر علم ، راجع
به»من اهداف الحج«.4 كريم؛ شناسي از نظر قرآن كيهان ، نويسنده در اين مقاله

و اهداف سفر حج اشاره مي اي،»من آيات الفضا«.5 كند؛ فوايد ن مقاله به آياتي در
و آسمان مي مي كه به مسأله فضا  دراسات العلميه في القرآن«.6 شود؛ شود اشاره

في«.7، به بررسي علمي در قرآن اشاره شده است؛»الكريم وسائل الدراسه العلميه
.»الغزالي وعلم النفس الحديث«.9؛»من المشاهدات العلميه في القرآن«.8؛»الكريم القرآن

ت ميبا در وجه به عناوين مطرح شده، معلوم باره شود كه تمام مقاالت نوفل
و هيچ مقاله اي از ايشان درباره اعجاز عددي قرآن اعجاز علمي قرآن كريم است

گويا ايشان پس از تحقيقات درباره اعجاز علمي به بحث. كريم وجود ندارد



ك و اين مطلب از مقدمه االعجاز«تاب اعجاز عددي قرآن رهنمون شده است
مي» العددي للقرآن  نوفل،:رك( آيد كه توسط ايشان نگارش يافته نيز به دست

).4/ االعجاز العددي للقرآن الكريمعبد الرزاق،
 كتب ترجمه شده از عبدالرزاق نوفل به فارسي.ج
االعجاز العددي للقرآن«معجزه اعداد در قرآن كريم، ترجمه اول از كتاب.1
ش؛1383، سعيد همايون:رجممت،»الكريم
االعجاز العددي للقرآن«معجزه عددي قرآن كريم، ترجمه دوم از كتاب.2
ي؛ي مصطفي حسيني طباطبا: مترجم،»الكريم
و فرشتگان، ترجمه كتاب.3 و مالئكه«جهان پريان :، مترجم»عالم جن

 محمد جواد خدا كرمي؛
حج( سه فريضه.4 و : مترجم،»يف ولماذا؟ك«، ترجمه كتاب)نماز، روزه

 محمود ابراهيمي؛
و علم جديد.5 ،»الحديث االسالم والعلم« ترجمه اول از كتاب،اسالم
 احمد مام آقايي؛: مترجم
و علم جديد.6 ،»الحديث االسالم والعلم« ترجمه دوم از كتاب،اسالم
ش؛1348پديده،:، تهران حسين وجداني: مترجم
ش؛1383احسان،: سيد ابراهيم مكري؛ تهران:جمها، متر قرآن خورشيد دانش.7
 سيد ابراهيم مكري؛: مترجم،روز قيامت.8
 احمد مام آقايي؛: مترجم،خداشناسي.9

و يحيي نوري: قرآن بر فراز اعصار، مترجم. 10 (ابوالفضل بهرام پور متن عربي.
ا» محمود شكيب«اين كتاب توسط عبدالرزاق نوفل با همكاري  .)ستنگاشته شده

و آثار عبدالرزاق نوفل بررسي كتاب  شناسي

و مقاالت عبدالرزاق نوفل درباره معجزه علمي قرآن كريم است كه در عمده كتب
مي اين بخش به توضيح ديدگاه :شود هاي وي با توجه به كتب تأليفي ايشان پرداخته

»الدعوه الي االسالم«كتابـ1
هاي دعوت اسالمي است در بيان راهطور كه از نام اين كتاب پيداست، همان

گويا اين كتاب اولين كتاب تأليفي نوفل. صفحه نگاشته شده است62كه در 
. ميالدي به زيور طبع آراسته گشته است1970باشد كه در سال مي



قسمت اول تحت. اين كتاب كم حجم، در چهار قسمت تدوين يافته است
و انسان«: عنوان ا. است» دين و در نوفل معتقد ست كه انسان از آغاز خلقت
و ساير مناطق دنيا، معتقد به دين بوده تمدن هاي باستاني مانند قديم، يونان باستان
پي» تتابع اديان« ايشان در قسمت دوم كتاب كه تحت عنوان. است پي بودندر يا

. كثرت انبيا بر اوج رحمت الهي به انسان، داللت دارد: نويسد اديان است، مي
 هزار پيامبر براي بشر فرستاده شده است كه ما تنها اسامي تعداد كمي 124د تعدا

و راهنمايي از آنان را مي و اين پيامبران، يكي پس از ديگري به ارشاد دانيم
مبرم وظيفه ارشاد ابناي بشر به پيا570اند، تا در نهايت در سال ها پرداخته انسان
ايشان در قسمت سوم كتاب).32ـ28/ نوفل، الدعوه االسالم( رسيد)ص(اسالم

مي» اسالم دين عام«: كه داراي عنوان كه است اظهار به)ص(پيامبر: دارد  از آغاز
تا عنوان محمد امين شناخته مي شد، چرا كه مانند ديگران، بت را پرستش نكرد،

و  و دين وي جهاني 6236به پيامبري مبعوث شد و رسالت  آيه بر وي نازل شد
و يك ميبود بينيم وجوه اعجاز قرآن كريم همهي از داليل آن، اين است كه

ـ علي انسان آن ها مي رغم تفاوت فرهنگي ـ را اقناع كس ها و هيچ تواند نميكند
در قسمت). به بعد40/ الدعوه االسالمنوفل، عبدالرزاق،(مانند آن را بياورد 
مي» دعوت اسالمي«: چهارم تحت عنوان چه دعوت اسالمي در اگر: گويد نوفل

و اقوام پيامبر و جهاني)ص(ابتدا شامل عشيره  بود ولي رسالت آن حضرت علني
و مناطق دور دست براي و آن پيامبر بزرگ اصحاب خويش را به بالد گشت

و كسري نامه: دعوت اسالمي فرستاد، زيرا براي پادشاهاني مانند نجاشي، هرقل
آ و كينوشت ـ53/ الدعوه االسالمنوفل، عبدالرزاق،(رد ين خود را به آنان عرضه

و) 55 و به آسيا و اين دعوت اسالمي بعد از پيامبر توسط خلفا ادامه پيدا كرد
و روسيه نيز گسترش يافت و نفوذ. آفريقا، چين، ژاپن، جزاير فيليپين اين توسعه

و خداوند  روز افزون اسالم مرهون چيزي نبود جز اين كه دين اسالم، حق بود
.كرد آن را تأييد مي

مي آن گيرد كه بر هر يك از ما مسلمانان واجب گاه عبدالرزاق نوفل نتيجه
و ريشه هاي اين دين را در خانواده، است كه به اخالق اسالمي آراسته شويم



و اطرافيان خود تعميق بخشيم، همان طور كه در جزاير فيليپين اسالم به شاگردان
 نوفل، عبدالرزاق،(گسترش يافت» كريم مخدومي«م وسيله فردي وارسته، به نا

. ميليون نفر در فيليپين مسلمان هستند3و از اين رهگذر اكنون)59/الدعوه االسالم
از گيرد، همان نوفل باالخره نتيجه مي طور كه مسلمانان صدر اسالم توانستند

و قوت استدالل، اسالم را توسعه دهند در عصر حاضر هم اي ن امكان طريق بيان
و اين امر براي هر مسلماني واجب است  الدعوه نوفل، عبدالرزاق،(وجود دارد

).62ـ60/ االسالم
»و لماذا؟... كيف«كتابـ2

اين كتاب برخالف بقيه آثار عبدالرزاق نوفل، به اعجاز علمي يا اعجاز عددي
در قرآن كريم مربوط نمي زك( باره چهار فريضه شود بلكه حجنماز، روزه، و ) ات

و شش فصل است. سخن گفته است .به طور كلي، اين كتاب شامل يك مقدمه
علي رغم آن كه فطرت انساني خداجو: نويسد نوفل در مقدمه كتاب، مي

ب است، با اين حال، زمينه ويژه كه در عصره هاي انحراف نيز در او وجود دارد،
د جديد راه و مسيحيت و يهود و افكار هاي انحرافي بسيار گشته ر ترويج عقايد

در اين هنگام الزم است هر مسلماني تالش. باطل خويش تالش فراواني دارند
.اي داشته باشد تا مباحث اصلي اسالم را براي متقاضيانش، تبيين منطقي نمايد مجدانه

و يهود را به و خرافي مسيحيت نويسنده در فصل اول، عقايد انحرافي
ك چالش مي و معتقد است و با عقايد كشد ه دين اسالم دين عقل سليم بوده

در فصل دوم).25ـ18/ لماذاو... كيفنوفل، عبدالرزاق،(كند انحرافي مبارزه مي
و كامل: افزايد مي در اولين ركن از اركان اسالم، ايمان به خدا است ترين عقيده

و اين كه او فرد صم د االهيات اسالمي همان شهادت به يكتايي خداوند است
و شريكي ندارد مي).39/ همان(است كه در فصل سوم نيز بيان نماز يكي: دارد

آن)58/ همان(از اركان پنج گانه اسالم است  در، و فرازهاي گاه باره سوره حمد
مي آن توضيح مي و معنوي آن را بيان و فوايد مادي در).71ـ68/ همان(كند دهد

 آيه، به پرداخت32 كه قرآن كريم در كند فصل چهارم به اين نكته اشاره مي
و امتياز اين عمل عباديآن).72/همان(كند زكات اشاره مي گاه به فلسفه زكات



از).85ـ78/ همان(كند اشاره مي در فصل پنجم، به روزه به عنوان يكي ديگر
و معتقد است اركان دين اشاره مي به)ع(روزه از زمان حضرت آدم: كند  تاكنون

و باالخره)86/ همان(يك واجب به عهده بندگان خدا بوده است عنوان
و با توجه به روايت عبدالرزاق نوفل در فصل ششم، به فريضه حج اشاره كرده

مي)ص(زير از پيامبر اسالم ال«: شمرد آن را يكي ديگر از اركان اسالم شهاده ان
ا لزكاه وصوم رمضان وحج اهللا اال اهللا وان محمدا رسول اهللا واقام الصاله وايتاء

).97/ لماذاو... كيفنوفل، عبدالرزاق،(» البيت
»روز قيامت«كتابـ3

و علوم و روز قيامت را از جنبه قرآني ايشان در اين كتاب مسأله عالم برزخ

و با  و فيزيولوژي به نحوي شايسته مورد بررسي قرار داده آزمايشگاهي، بيولوژي

و آزم و عقالني ايشآوردن شواهد قرآني و استنادات فلسفي و عملي هاي علمي

آنو استدالل و تحقق وقوع و قيامت هاي عالمانه، مسائل مربوط به عالم برزخ

و به اثبات رسانده است و حتميت بخشيده برخي مباحث اين. روز را قطعي

و صفات روز قيامت: كتاب از اين قرار است تا)25ـ17/ص(اسامي ؛ از مرگ

و)113ـ65ص(قيامت و رستاخيز چه وقت است؟ مسأله بهشت ؛ وقوع قيامت

و ).به بعد114/ص(... جهنم

و علم جديد(» االسالم والعلم الحديث«كتابـ4 )اسالم

و عصر كنوني مؤلف در اين كتاب به احتياج بشر به اديان در طول تاريخ

و اتها اشاره مي و بشر امروز را نيازمند اسالم دانسته ماتي را كه دشمنان اسالم كند

بي بيان داشته)ص(به رسول اكرم و به اند، به كلي مردود و اساس جلوه داده

ايشان سپس بحث خود را در اثبات اعجاز قرآن. پاسخگويي از آن پرداخته است

كه)ص(كريم، به عنوان معجزه رسول امين و به برخي از مزاياي اسالم  ادامه داده

و پيشرفت علم و توسعه  در عصر جديد از اسرار آن پرده برگرفته، اشاره كرده

و آزادي؛ تربيت و كار؛ دين كرامت خاطرنشان ساخته است كه اسالم دين دانش

و صفاست و سلم و عدالت؛ برادري و پاكدامني؛ مساوات .و اخالق؛ عفت



اسالم از نظر وي، ديني اجتماعي است، اجتماعي كه سرشار از مهر، محبت
مي.و همكاري خواهد بودو تعاون و روزه اشاره و بيان او به فوايد طبي نماز كند

و مي مي كند كه زكات .گردد حج، عالوه بر تزكيه نفس موجب سالمتي جامعه نيز
اين كتاب از نظر موضوع از يك سو كتابي است علمي، زيرا كه مباحث آن

و تفسيري است كه از لحاظ علمي بسياري از  و طرق معالجه غالباً تعبير امراض
و آن و از سوي ديگر، كتابي است ديني، به اين معنا كه فرايض ها را نشان داده

و منظور آن و هدف مي احكام اسالمي .نمايد ها را به زبان علم تجربي تشريح
و آخرت است سپس خاطر نشان مي به عبارت. سازد كه اسالم دين دنيا

مه همه جانبه خود، هم به امور دنيوي توجه ديگر، اسالم شريعتي است كه در برنا
و تعالي روحي انسان را  و نظامات اخالقي كه به تزكيه نفس و هم قوانين نموده

.دهد، را مطمح نظر قرار داده است سوق مي
و بديهي است كه مهم ترين انگيزه نوفل در نگارش اين كتاب، توسعه علوم

مي. فنون است ك مهم: گويد وي هاه عصر حاضر را از ديگر دورهترين عاملي
و و پيشرفت علم امروز تحقيقات. دانش است متمايز ساخته است، توسعه

و آهنگ سفر به  دانشمندان از ميدان مباحثات علمي دوران گذشته پا را فراتر نهاده
و  و به كشف رموز و دامنه آن را به كرات ديگر سماوي سيارات ديگر را نموده

و علم جديد(» ترش داده استاسرار حيات نيز گس ).24/نوفل، عبدالرزاق، اسالم
نوفل در اين كتاب، اشاره اي دارد به نبوغ مسلمين در طي قرون آغازين

شناسي، تاريخ، شناسي، گياه شيمي، طب، روان: اسالمي در علوم مختلف مثل
و .جغرافيا ثبتم ايشان اين شكوفايي را نتيجه پاسخ). به بعد45/همان( ...

و پيامبر اكرم و تالش)ص(مسلمانان به دعوت اسالم و دانش  در كسب علم
).31/ همان(داند مي

 اعجاز عددي از ديدگاه عبدالرزاق نوفل

ترين كتاب نوفل در بحث معجزه، مهم»الكريم االعجاز العددي للقرآن«كتاب
ا. كريم است عددي قرآن عجاز عددي از آن جايي كه اين مقاله با تأكيد بر بحث

مي قرآن كريم است، از اين .پردازد رو به بررسي بيشتر اين موضوع



 انگيزه نوفل از تدوين كتاب االعجاز العددي. الف
مي وي در توفيقات خداوند هاي يكي از نشانه: نويسد باره انگيزه تاليف اين اثر

و دنيا«هنگامي كه در صدد نوشتن كتاب.م1959در سال  اسالم آئين(»االسالم دين
و آخرت آن) دنيا به» دنيا«ها لفظ بودم، متوجه آياتي در قرآن كريم شدم كه در

در تحقيقاتم براي.م1968نيز در سال. تكرار گرديده بود» آخرت«اندازه لفظ
و مالئكه«كتاب  و پريان(» عالم جن كه) جهان فرشتگان بار ديگر، مشاهده نمودم
كل» شيطان«كلمه  دانستم البته من نمي. تكرار گرديده است» مالئكه«مه به اندازه

و نظم در كل قرآن كريم است، زيرا در هر موضوعي كه تحقيق كه اين هماهنگي
مي مي چه.شد كردم، تعجبم افزوده و نظم در كلمات الهي؛ تعجب در اعداد، ارقام

ب و تقابل و يا موضوعاتي كه در تضاد ا يكديگر موضوعاتي كه مثل يكديگر بودند
و يا موضوعاتي كه با يك ديگر مرتبط بودند، اعجاب آور بود نوفل،(قرار داشتند

).4/ االعجاز العددي للقرآن الكريمعبد الرزاق،
 معجزه بودن اعداد در قرآن.ب

و. از نظر نوفل اعداد در قرآن معجزه بود اين اعجاز، فوق قدرت بشري است
ح باالترين قدرت را مي و از و عقل بشر بسي دور است طلبد ).4/همان(يطه قدرت

و تفحص در چند اين چيزي كه من بدان رسيده«: گويد نوفل مي ام، نتايج تحقيق
مي51924لغت است، اما در مورد ساير لغات كه بالغ بر  رسد، چه بايد كلمه

و دقيق در اين موضوع بايد تحقيق بيش! گفت؟ .)4/ همان(تري كرد تر
م.ج  ورد بررسي نوفلعناوين

و مدخل و متنوع عناوين هايي كه مورد بررسي نوفل قرار گرفته است متعدد
در مي و شيوه خاصي است، ولي واژه كل، فاقد دسته باشد كه و بندي اصطالحات ها

ـ آخرت«: را عمدتاً به صورت دو تايي مورد مقايسه قرار داده است؛ مثل ؛»دنيا
ـ مالئكه« ها به صورت سه تايي در موارد نادر واژه.»ـ مرگحيات«و» شياطين

) ايمان، معرفت،علم«؛» خنزير، خمر،اصنام«: مورد مقايسه قرار گرفته است؛ مانند
،حرث«: تايي مطالعه نموده است؛ مانند ها را به صورت چهارو حتي برخي واژه

.» عطا، فاكهه،زراعت



 انواع تناسب بين اعداد از نظر نوفل.د
و ارقام در اينتوجه گونه به اين نكته ضروري است كه منظور نوفل از اعداد
چه پژوهش و ارقامي نيست كه قرآن كريم بدان اشاره كرده است؛ ها، تنها اعداد

يعني(گران اين شاخه از علوم قرآن بسا، اساسا اين گونه اعداد، مورد نظر پژوهش
هم) اعجاز عددي و يا نقيض نباشد، بلكه مراد تعداد كلمات انند هم، مرتبط با هم

ـ نبات«: كلمات همانند هم مانند).86/ همان(اند هم هم.»شجر كلمات مرتبط با
و»)كيفر( عقوبت،)جهنم(دوزخ«؛» خالص،)پاكي(طهر«؛» نجات،صالت«: مانند

صيف«؛»)فساد( زيان،سود«؛» موت،حيات«: كلمات متضاد با هم مانند
،)زمستان(شتاء« بار در قرآن تكرار شده است؛5، هريك»)ماگر(حر،)تابستان(

يك»)سرما(برد . بار تكرار شده است5، هر
نكته ديگر در پژوهش نوفل اين است كه در شمارش كلمات، گاه عين يك

و مقايسه قرار مي » اآلخره«؛) مرتبه115(» الدنيا«: گيرد؛ مانند كلمه مورد شمارش
كل) 115( ميو در مواردي و مشتقات هم، مورد شمارش قرار گيرد؛ مات مشابه

ب) مرتبه88(و فرشتگان) مرتبه88(ها شيطان: مانند :دين صورته؛
ها شيطان

 مرتبه68)شيطان(الشيطان.1
 مرتبه17)ها شيطان(الشياطين.2
 مرتبه2)شيطاني(شيطانا.3
 مرتبه1)هايشان شيطان(شياطينهم.4

 ــــــــــــــــ
 مرتبه88: جمع

 فرشتگان
 مرتبه68)فرشتگان(المالئكه.1
 مرتبه10)فرشته(ملك.2
او فرشته(مالئكته.3  مرتبه5)هاي
 مرتبه3)اي فرشته(ملكا.4
 مرتبه2)دو فرشته(ملكين.5

 ــــــــــــــــ
 مرتبه88: جمع



ص:رك( ).9ـ8همان،
: مرتبه به كار رفته است؛ به اين صورت25با مشتقاتش» كفر«واژه: گويد نوفل مي

 مرتبه17 كفر.1
 مرتبه8 كفرا.2

 ــــــــــــــ
 مرتبه25:عجم

:كريم آمده است؛ به اين صورت مرتبه در قرآن25با مشتقاتش» ايمان«و واژه
 مرتبه17 االيمان.1
 مرتبه7 ايمانا.2
 مرتبه1 ايمان.3

 ــــــــــــــ
 مرتبه25: جمع

مي آن و ايمان(با آن كه كلمه: گويد گاه نوفل به يك اندازه تكرار شده) كفر
وي معتقد است كه كلمه. است، ولي از نظر مشتقات، با هم تفاوتي فاحش دارند

و كلمه 811 با مشتقاتش»ايمان«  مرتبه 506با مشتقاتش» كفر« مرتبه تكرار گرديده
و كلمات مترادف آن كه  مرتبه 191است با مشتقاتش» ضالل«تكرار گرديده

و ضالل(تكرار گرديده كه مجموع اين دو مي697) كفر شود كه اگر اين مرتبه
مي114 كسر گردد 811عدد از  هاي قرآند سورهماند كه اين عدد، تعدا باقي

مي. كريم است هاي تعداد سوره» ايمان«و» كفر«گيرد كه فرق بين نوفل نتيجه
.، در عمل به قرآن است»ايمان«قرآن است؛ يعني 

» الرحمن«كلمه: كند نوفل نوع ديگري از اعجاز عددي را اين گونه بيان مي
الرَّحمنُ(: يده؛ مانند مرتبه در قرآن تكرار گرد57هاي نيك خداوند است كه از نام

إِنَّ اللّه(: مرتبه تكرار شده؛ مانند95» الرحيم«؛ اما كلمه)5/طه()عَلى الْعرْشِ استَوى
رحِيماً تَواباً كه)16/ نساء()كَانَ  مرتبه آن صفت براي پيغمبر گرامي1؛ در صورتي

مِنْ أَنْفُسِكُ(: است)ص(اسالم رسولٌ كُماءج كُم لَقَدلَيع رِيصح نِتُّماعهِ ملَيزِيزٌ عع م

حِيمر ؤُوفْؤمِنِينَ ررحيم« كلمهكهنتيجه از نظر نوفل اين است.)128/توبه()بِالْم «
و دو برابر كلمه 114كه براي خداوند متعال به كار رفته ) مرتبه57(» رحمن« مرتبه

ه114عجيب اين كه عدد. است ).109/ همان(اي قرآن است به تعداد سوره



كريم از نظر عبدالرزاق نوفل واژه از نظم عددي در قرآنيمثال ديگر
كه) فاسقان(» الفجار« وإِنَّ اْلفُجار لَِفي(: مرتبه در قرآن تكرار شده؛ مانند3است

9 است» فجار«كه متضاد) نيكان(» ابرار«؛ در حالي كه واژه)14/انفطار()جحِيمٍ
عِلِّيينَ(: تكرار گرديده است؛ مانندمرتبه كِتَاب الَْأبرَارِ لَِفي و)18/ مطففين()كَالَّ إِنَّ

).109/ همان(اين لفظ سه برابر واژه قبل است
 مرتبه12است كه با مشتقاتش) سختي(» العسر«مثال ديگر از نظر نوفل واژه

و تمام لغات به معناي مش: تكرار گرديده و كل آمده است، اما واژه تنگي، سختي
و آساني(» اليسر« كه مرتبه تكرار41كه متضاد كلمه قبل است) راحتي 5 گرديده

و استطاعت داشتن است كه اگر از مرتبه آن، به معناي  كسر شود، عدد41 قدرت
مي36 .است» عسر«ماند كه سه برابر عدد كلمه باقي

نام برده شده) عه سمواتسب(نمونه ديگر، آن كه در قرآن از هفت آسمان
؛)12/طالق(؛)12/فصلت(؛)86/مؤمنون(؛)44/اسراء(؛)29/بقره(است 

).15/نوح(؛)3/ملك(
و زمين در و خلقت آسمان  روز سخن به ميان6و نيز هنگامي كه از آفرينش

را مي و زمين مي7آيد، كلمات آسمان (كند؛ مانند آيات مرتبه تكرار /اعراف:
).4/حديد(؛)38/ق(؛)4/سجده(؛)59/ فرقان(؛)7/هود(؛)3/يونس(؛)54

مي آن كه»صف«كلمه: گويد گاه عبدالرزاق نوفل و مشتقاتش براي هنگامي
مي مخلوقات در برابر خداوند متعال صف مي و حاضر  مرتبه7 نيز شوند كشند

)22/فجر(؛)38/نبأ(؛)1/صافات(؛)15/غاشيه(؛)48/كهف(:تكرار شده است
).20/طور(؛ـدو بار كلمه صف در يك آيهـ

به: فرمايدمي)ص(و در جاي ديگر خداوند متعال به پيامبر گرامي اسالم ما
والْقُرْآنَ الْعظِيم(: را عطا كرديم» سبع المثاني«تو  سبعاً مِنَ الْمثَاِني نَاكآتَي لَقَدو(

).87/حجر(
اي از اموالشان را در راه خدا انفاق كساني كه به اندازه دانه: فرمايدو نيز مي

مي7،كنند كَمثَلِ(: كنند؛ مانند خوشه برداشت سبِيلِ اللّهِ ِفي مالَهوَأم ينفِقُونَ مثَلُ الَّذِينَ

سنَابِلَ عبس تَتةٍ أَنْبب261/بقره()ح.(



م لِّكُلِّ(: هيا گرديدهو نيز قرآن فرموده كه براي دوزخ هفت در َأبوابٍ سبعةُ لَها

ومقْسم زْءج منْهم ، داراي»فاتحه الكتاب«و اولين سوره قرآن كريم)44/حجر()بابٍ
و رسالت پيامبر و كلمات شهادت به يگانگي خداوند  هفت)ص(هفت آيه است

اهللا«: كلمه است .»ال اله اال اهللا محمد رسول
ي در شمارش حروفهماهنگ. هـ

و تساوي نه تنها در تعداد كلمات از نظر عبدالرزاق نوفل اين هماهنگي
و نگهبانان دوزخ كه  است، بلكه در تعداد حروف هم وجود دارد؛ مثال مأموران

كه«؛)30/مدثر()علَيها تِسعةَ عشَرَ(: نفر است19باشند، تعدادشان فرشتگان مي
 كه سوره هاي)بسم اهللا الرحمن الرحيم( نيز.»است) گماشته(برآن) فرشته(نوزده

ا،( حرف است19سوره توبه، با آن شروع مي شود، داراي قرآن جز ب، س، م،
م ).ل، ل، هـ، ا، ل، ر، ح، م، ن، ا، ل، ر، ح، ي،

و نماز(نيز كلمه صالتو به99) دعا اندازه مرتبه در قرآن تكرار شده كه
).112/ همان(تكرار گرديده است) همان اسماء حسني(هاي نيك خداوند اسم
 موضوع چند برابري در معجزه اعداد.و

و هماهنگي از جمله تناسب،لفؤماز ديدگاه هاي عددي كه در قرآن كريم ها
دو واژه،در قرآن. هاست موضوع چند برابري،شود يافت مي هايي وجود دارند كه

يك چنديا  ب برابر آن كار رفتهه ديگر و تمام و قصد اند بوده ها از روي ترتيب
در15 هر كدام»آخرت«و»دنيا« كلمه: مانند؛است ه واژتساوي. اند قرآن آمده بار

 با تمام»عقل«. اند بار ذكر شده50 هر كدام با تمام مشتقاتشان»فساد«و»نفع«
م»نور«و بار49مشتقاتش به نيز با تمام »لسان«. همين تعداد آمده استشتقاتش

و25 هر كدام»موعظه«و و»كافرين« بار،32 هركدام»بركات«و»زكات« بار
مي»رحيم«. اند بار آمده153 هر كدام»نار« حسني درهب،باشد كه از اسماء جز

به تعداد( بار114 قرار گرفته است)ص(يك مورد كه صفت رسول اكرم
3»فجار«.اند بار آمده57 حسني استي نيز از اسما»رحمان«و) هاي قرآن سوره

 روزهاي به تعداد( بار365) به صورت مفرد(»يوم«. بار آمده است6» ابرار«وبار
 بار12) ماه(و كلمه شهر بار30)ايام(و جمع)يومين(صورت مثنيهبو) سال

).234ـ19/ همان(است تكرار شده



ا نمونه.ز  عجاز عددي از نظر عبدالرزاق نوفلهايي از

) ماه( شهر.1
كِتَابِ اللّهِ(: فرمايد قرآن كريم مي شَهراً فِي عِنداللّهِ اثْنَا عشَرَ )إِنَّ عِدةَ الشُّهورِ

را روزى كه آسمان]از[ ها نزد خدا در حقيقت، تعداد ماه«؛)36/ توبه( و زمين ها
ماآفريده .»حرام است] ماه[كه از آنها چهاره است، در كتاب الهى، دوازده

: مرتبه در قرآن تكرار كرده است؛ يعني12را) ماه(» شهر«و خداوند كلمه
 مرتبه10) ماه(» شهر«كلمه
 مرتبه2) ماهي(» شهرا«كلمه

)روز(يوم.2
اي365در قرآن» يوم«كلمه كه بار تكرار گرديده است به اليوم:ن صورت

أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات(: مرتبه مانند349) امروز( مومرتبه16) روزي(يوم؛)5/مائده()الْي 
يوماً تُرْجعونَ فِيهِ إَِلى اللّهِ(: مانند مي12روز 365كه) 281/بقره()واتَّقُوا .شود ماه

( آمده؛ مانند مرتبه23به صورت جمع) روزها(» ايام«نيز كلمه أَيامٍ: فِي اذْكُرُوا اللّهو

(معدوداتٍ و كلمه)203/ بقره) ( مرتبه آمده؛ مانند4)روزهايي(» اياما«؛ :الِيلَي فِيها سِيرُوا

(وأَياماً آمِنِينَ  مرتبه تكرار شده است؛3) دو روز(» يومين«و به صورت تثنيه)18/سبأ)
(مانند تَعجلَ: علَيهفَمن إِثْم فَالَ تَأَخَّرَ ومن علَيهِ إِثْم فَالَ يومينِ (فِي كه مجموع) 203/بقره)
مي30ها اين (شود روز  مرتبه به اندازه يك سال 365) روز(؛ يعني يوم)3+4+23=30:

و تثنيه آن و ماه30و جمع يك12 مرتبه به اندازه يك ماه به كار رفته  مرتبه، به اندازه
(سال تكرار گرديده است ).251ـ250/ همان.

دل.3 و ـ قلب و باطن  چشم ظاهر
» البصيره«و) چشم ظاهر(» البصير«عبدالرزاق نوفل معتقد است كه كلمه

)دل(» فؤاد«و» قلب«و كلمه است مرتبه در قرآن تكرار شده 148) چشم باطن(
).24ـ19/همان( تكرار شده است 148روي هم

فس.4 و ادنفع
نيز) زيان(» فساد«و لفظ بار تكرار شده است50با مشتقاتش همراه» نفع«

).28ـ25/ همان( بار تكرار شده است50همراه با مشتقات آن 



و صراط.5  بعث
و توسط در لغت به معناي زنده شدن مردگان» بعث« خداوند متعال

وب» بعث«. ها براي حساب در روز قيامت است انسانشدن برانگيخته  ه اين معنا
و كلمات مرادف آن نيز. بار در قرآن تكرار شده است45همراه با مشتقات آن

آن) راه(» صراط« در. بار تكرار شده است45با مشتقات م»صراط«البته رادفاتت،
.و كلمات هم معنا مراد نيست

)خوبي(» صالحات«ـ)ها بدي(» سيئات«.6
 مورد9 مرتبه تكرار شده است كه 180)ها خوبي(» صالحات«در قرآن كلمه

و) با ضمه(» صالح« مورد آن مرفوع4. است)ع( حضرت صالحبرايآن اسم علم
در» صالحا« مورد آن منصوب5 كه4و  مورد هم اين لفظ به معناي معالجه آمده

 مرتبه تكرار 167» صالحات« مي شود را كم كنيم، كلمه13اگر اين مورد كه عدد
).36ـ35/نهما(شده است

)كيفر(ـ عقاب) جهنم(جحيم.7
: مرتبه در قرآن آمده، به اين صورت26جحيم
 مرتبه25) دوزخ(الجحيم
 مرتبه1) دوزخي(جحيما

__________ 
 مرتبه26

: بار تكرار شده است؛ به اين صورت26همراه با مشتقاتش نيز) كيفر(» عقاب«كلمه
 مرتبه17العقاب
 مرتبه3عقاب
 مرتبه2عاقبتم
 مرتبه1فعاقبوا
 مرتبه1 عوقبتم
 مرتبه1عاقب
 مرتبه1عوقب

__________ 
 مرتبه26



ـ صبر.8  صوم

قر مرتبه14با مشتقاتش) روزه(» الصوم«كلمه: گويد نوفل مي آن كريم در

. مرتبه در قرآن آمده است14 نيز)بردباري(» صبر« كلمه.تكرار شده است

 ). 154/ همان(

ـ نور.9  عقل

آن) دانايي(» عقل«واژه: نويسد نوفل مي و» تعقلون«: مانندو مشتقات

(مانندو مشتقاتش» نور« واژه. مرتبه در قرآن آمده است49» يعقلون« بنورهم،:

).156/همان( مرتبه آمده است49يزن) منيرا، نوركم

ـ. 10  نينه طمأضيق

(مانندبا مشتقاتش) تنگنا(» ضيق«كلمه و يضيق: در مرتبه13) ضاقت، ضاق

 همراه با مشتقاتش) آرامش(» طمأنينه« همچنين كلمه. قرآن كريم تكرار شده است

(مانند ).60/ همان( مرتبه آمده است13) تطمئن، مطمئن:

ي عبدالرزاق نوفل از معجزه اعدادگير نتيجه.ح
مي برخي از مهم از ترين مواردي كه نوفل از تحقيقات خويش استنتاج :كند عبارتند

 تصادفي نبودن.1

و ارقام به صورت تصادفي: نوفل معتقد است ممكن نيست اين تناسب اعداد

و حادثهييا رخداد ي. ناگهاني باشداي كور و و توانايي بشري ا ابزار كدام قدرت

و شمارشگر يا مغزهاي الكترونيكي مي بهو مسائل حسابگر تواند اعداد الفاظ را

و طور تساوي اندازه و كلمات در موضوعگيري كند هاي آن گاه به صورت الفاظ

و دور از هم ششدر گوناگون جدا جدا .تا هفت هزار آيه پراكنده سازدبين

ما،)107/ همان( خواهد كه در آيات آن انديشه كنيمميبه همين خاطر، قرآن از

مي.و در جهات مختلف اعجاز آن به فكر بنشنيم اين كتابي: گويد قرآن به ما

و خردمندان بيدار  است با بركت بر تو فرو فرستاديم تا در آيات آن انديشه كنند

دل كنند، يا اين آيا در قرآن تفكر نمي. گردند .ها قفل نهاده شده است كه بر



ميل نوف ميآ: افزايد همچنين و هماهنگي تصادفي يا توان پذيرفت اين نظم

در، با ايمان تضاد دارد،بودن مخلوقات تصادفي قطعاًاست؟ د خداون آفرينش زيرا

و داراي نظم خاص است نه اين كه به صورت حادثه، و مقرر شده است همه چيز مقدر

 ). 253/ همان(مالً مردود است پديد آمده باشد، لذا تصادفي بودن اعجاز عددي كا

 عدم دستيابي بشر به كنه اعداد اعجازي قرآن.2

و تساويي عددي،ها پرداختن به اين هماهنگي:نوفل معتقد است ها

به نسبت و مطالعات كافيها احتياج يك براي هر موضوع دارد كه تالش عمر

).112/ همان(، شايد جوابگوي قسمتي از آن باشد شخص

و آفرينشتناسب.3  در همه خلقت

و هماهنگي معتقد است كه قطعاً اين تناسبمؤلف در ها ها صفتي است كه

در تمام آن چه خداوند خلق كرده، حكم و اين تساوي از همان ابتدا فرماست

و بي و آراستگي كاملي مشاهده خلقت صورت گرفته ترديد در مخلوقات نظم

ده تا تناسباز هسته اتم گرفته. شود مي و كاملي كه بين ساير مخلوقات اي قيق

آن: مانند و و كهكشانمنظومه شمسي و ستارگان هاي بزرگ چه در كره خاكي

مي وسياره و سرعت ها مشاهده مي شود، همه اعداد علم. كنند هاي خاصي را دنبال

و پي و تحليل و تصويرو دانش از راه تجزيه آن گيري چه در برداري دريافته كه

ههمخلوقات  و زيادي داراي هماهنگي است،يچست، همه بدون كه چنانكم

تَرَى(: فرمايد قرآن مي مِن تَفَاوتٍ ما خَلْقِ الرَّحمنِ تفاوتى هيچ«؛)3/ملك()ِفي

.»بينى مهر نمى گسترده) خداى(در آفرينش) گونه تناقض(

و هماهنگي در اجزاي مخلوقات نيز وجود دارد قهم،توازن رآن چنان كه

َشي(: فرمايد مي مِن كُلِّ وأَنبتْنَا فِيها اسِيور و زمين«؛)19/حجر()ءٍ موزونٍوأَلْقَينَا فِيها

و در آن آن] هاى كوه[را گسترانديم؛ و از هر چيز متناسبى در استوارى افكنديم؛

 ). 113/ همان(» رويانديم



التناسب عددي نشانه.4 يهوحياني بودن آيات

ميكه معتقد استوي شود، آن است كه تساوي آنچه از قرآن تشخيص داده

و تناسب كهو هماهنگي و اگر تمام انسانهاي عددي چنان برقرار است  ها

و. متحد شوند، از آوردن آن عاجزندفرشتگان آيا قرآن حقيقتاً با اين همه حقايق

و مطالب يقيني، چيزي راستي ، نازل شدهم پيامبران جز وحي است كه بر خاتها

و تناسب؟ است كه)اعجاز عددي(اين توازن ، پرده جديدي از ساير اعجاز است

و تدبر وا مي و تعقل آيا).93/ همان(دارد در قرآن است كه انسان را به تفكر

ي است كه درس نخوانده بوده است؟ توان گفت كه اين، زاييده افكار پيامبر مي

شوا و وسائل مدرن هم بهره ببرند گر دانشمندان هم جمع و از تمام امكانات ند

 ). 251/ همان(توانند به چنين كاري دست پيدا كنند نمي

و تأويل در اعجاز عددي.5  عدم وجود اختالف

واي كه اعجاز عددي، معجزهبيان مي كندنوفل  است كه در آن اختالف رأي

وو جدل منجر نميبه بحث افزايد اين نظريه،ميوا. وجود نداردنظر  شود

و تفسير ندارد، زيرا و ثبت احتياج به تأويل و ارقام داراي حقايق قطعي  اعداد

والْجِنُّ عَلى(: اند شده تِ الْإِنسعَتملَّئِنِ اج الَيأْتُونَ بِمِثْلِهِ ولَو قُل  أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ

ظَهِير لِبعضٍ مضُهعجمع شوند،]ها[جنو]ها[اگر انسان«: بگو«؛)88/ اسراء()اًكَانَ ب

و اگر چه برخى بر اين كه همانند اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد؛

).94/ همان(» باشند] ديگر[از آنان، پشتيبان برخى 

: فرمايدو شايد آن چه گفته شد، اشاره باشد به قسمتي از آن چه قرآن مي

والْمِيزَانَاللَّ( را«؛)17/شوري()ه الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَاب بِالْحقِّ خدا كسى است كه كتاب

.»به حق فروفرستاد

 مطلق بودن معجزه قرآن كريم.6

ريبٍ(: كند عبدالرزاق نوفل در پايان كتاب به اين آيه استدالل مي فِي كُنْتُم وإِنْ

عَلى كُنْتُم صادِقِينَعبدِنَِمما نَزَّلْنَا دونِ اللّهِ إِنْ مِنْ كُماءدشُه وادعوا مِن مِثْلِهِ )ا فَأْتُوا بِسورةٍ



فرو فرستاديم، در ترديد هستيد،) پيامبر( خودو اگر از آنچه بر بنده«؛)23/بقره(

جز گوييد سوره پس اگر راست مى و گواهانتان را، كه اى همانندش بياوريد

.»فرا خوانيدخدايند، 

نوفل معتقد است كه مطلق بودن اين آيه، تمام اعجازهاي قرآن را در بر

مانند توانند چون اگر همه مردم جمع شوند نمي،گيرد؛ خصوصاً اعجاز عددي مي

شدآيه ذيل. آن را بياورند : هم داللت دارد كه هرگز چنين كاري عملي نخواهد

)لَنْ تَفْعلُوا وتَفْع لِلْكَافِرِينَفَإِنْ لَم تأُعِد والْحِجارةُ ا النَّاسهقُودالَِّتي و ا النَّار؛)لُوا فَاتَّقُو

را[پسـنخواهيد كرد) هرگز(وـنكرديد) چنين(و اگر«)24/بقره( از] خود

و سنگ ها هستند، در حالى كه براى كافران آتشى نگه داريد كه هيزم آن مردم

.»آماده شده است

و عددي.ط و ارزيابي ديدگاه نوفل در بحث معجزه علمي  بررسي نهايي

و از جمله اعجاز عددي نوفل معتقد است كه اعجاز علمي قرآن آن، كريم

ميبراي غير اعراب است، ها توان غير عرب چون اين راهي است كه از طريق آن

نوفل).26/الحديث القرآن والعلمنوفل، عبدالرزاق،(را به اسالم دعوت كرد

بگ كوشش مي و اثبات شده فرق و مدعي كند بين نظريات اثبات نشده علمي ذارد

مياست، اعجاز و ثابت شده تفسير .كند قرآن را با علوم مدلل
و نقدبررسي

و سخناني بيان داشته در مواردي عبدالرزاق نوفل گرفتار تفسير به رأي شده

هو الَّذِي(: مثال در ذيل آيه شريفهبراي. به هيچ وجه قابل قبول نيستكه است 

ةٍ واحِدو مِن نَفْسٍ را«؛)189/اعراف()جعلَ مِنْها زوجهاخَلَقَكُم او كسى است كه شما

و از او همسرش را قرار داد مي»از يك شخص آفريد؛ نفس واحده: گويد؛ نوفل

آنو اين دو عنصري است(!)و زوج آن الكترون استهمان پروتون ها كه ذره از

مي(!) تركيب شده است ، القرآن همو(شمارد سپس اين را دليل اعجاز علمي قرآن

مي). 156/و العلم الحديث اند كه بار مثبت دانشمندان گفته: گويد عبدالرزاق نوفل



و مساوات آن و الكترون مي ومنفي در پروتون تا ها موجب و شود  اتم باقي بماند

و سك و تعاون درون آن توازن و هر اختالف كوچكي ها، موجبآنحفظ شود

و اين حقيقت را قرآن در آيه نابودي اتم مي  سوره اعراف بيان داشته 189شود

و اين همان است كه (!) است كه سبب سكون نفس را زوج او قرار داده است

و الكترون مي ).158ـ 156/همان(گويد علم در مورد بار پروتون
سدر و اصطالح نامه لغت هيچدر» نفس«:خن فوق بايد گفتمورد نقد

نيست،» الكترون«هم به معناي» زوج«و نيامده است» پروتون«اي به معناي نامه
اين گونه آيات قرآن خود از منظرولي اين نويسنده براي اثبات نظريات علمي 

ني. معنايي را بر آيات حمل كرده است و ممكن است اين گونه افراد با حسن ت
به«يا قصد اثبات اعجاز قرآن چنين تفسير كرده باشند، ولي اين عمل، تفسير

و گوينده آن ممكن است خود را دچار عذاب الهي كند» رأي :رك(است
 ). 356/قرآندرآمدي بر تفسير محمد علي، رضايي،

 وإِذَا وقَع(: مثال ديگر از تفسير به رأي عبدالرزاق نوفل در مورد اين آيه است
مهضِ تُكَلِّممِنَ الْأَر دابةً ملَه أَخْرَجنَا هِملَيع (=و هنگامى كه گفتار«؛)82/نمل()الْقَولُ

را، جنبنده) رستاخيز قرار گيرندو در آستانه( برآنان واقع شود،)فرمان عذاب اى
.»آوريم از زمين براى آنان بيرون مى

كه» قمرهاي مصنوعي«، همان)بندهجن(نوفل معتقد است كه اين دابه است
مينشو از زمين خارج مي و از آن سخنان الحادآميز گفته (شودد نوفل، عبد:رك!!

و العلم الحديث  ). 216ـ 212/الرزاق، القرآن

اين است كه است، اي كه به اعجاز عددي قرآن وارد يكي از اشكاالت عمده

ق اين ادعاها در رابطه با رسم درالخط فعلي آن چيزيكه حالي رآن صورت گرفته،

، چرا كه قرآن از زماني كه به نگارش در آمده، نوع تلفظ آن است،كه مطرح است

امروز الف. اما رسم الخط آن متحول شده است،تا امروز يكسان تلفظ شده است

و حروف زيادي اضافه شده است زينت به واژه بر.ها اضافه شده  اگر بحث اعجاز

ميپايه آنچ  اما اين رسم الخط ممكن، قابل بررسي است، مطرح شود،شوده تلفظ

.است در آينده نيز تغيير كند



 برخي اشكاالت به ديدگاه عبدالرزاق نوفل در بحث اعجاز عددي

 انحراف از مقاصد قرآن.1

و و نور و همه جا سخن از ذكر قرآن همواره خود را كتاب هدايت خوانده

اي از آيات كتاب الهي، اشارهو در هيچ آيهكتاب خدا استگري محتواي هدايت

را. شود اي به وجود نظم رياضي در قرآن ديده نميو كنايه بزرگان دين نيز قرآن

و از ما خواسته و عمل معرفي كرده ، مانند اند برخورد ما با قرآن كتاب هدايت

وتر قرآن نيز خود را بزرگ. برخورد بيمار با نسخه پزشك باشد ين كتاب هدايت

و از قرآن نيز همين مقدار بايد توقع داشت، نه آن كه توقع سعادت معرفي مي كند

حل داشته باشيم همه مجهوالت حوزه هاي مختلف معارف بشري به كمك قرآن

و:ك.ر(شود  و نقد اعجاز عددي قرآن كريمپهلوان ).61/ شفيعي، ارزيابي

 توجهي به زبان قرآنبي.2

د و مرسوم بين عقالقرآن  بهرهءر ارتباط با مردم، از زبان عقالني جاري

و لغز مي و بسيار بعيد است كه خداي حكيم با مخاطبين خود از طريق معما گيرد

و اگر بخواهد امري را معماگونه بيان كند، معماي او بايد به  ارتباط برقرار كند

بتواند چيزي را كه مشيت خدا چه اگر بشر،اي باشد كه تا قيامت معما بماند گونه

و ضعف براي خداوند خواهد كند، نوعي نقض آن را معما خواسته است، كشف

حر. بود و قرائن نشان،اندف مقطعه قرآن از اين مقولهوبه نظر ما يعني شواهد

مي مي و معما باقي بماند دهد كه خداوند ).62/ همان(خواهد اين حروف در قالب رمز

يبررسي گزينش.3

ها در اعجاز عددي قرآن وارد است، اشكال مهمي كه بر بسياري از پژوهش

و واژه د بررسي گزينشي آيات بهر جهت رسيدن به ديدگاه مطلوب است،ها

و طوري كه با ناديده گرفتن برخي الفاظ عمالً به فريفتن مخاطبان خود پرداخته اند

و مقاصد خود حمل كرده از نگاهي بر مثال.اند نص قرآني را بر اهداف هاي بيان شده

و ديگر طرفداران اعجاز عددي شاهدي بر اين مدعاست . سوي عبدالرزاق نوفل



و نبود هماهنگي.4  عدم وجود مبناي روشن

هاي خود را درباره پژوه مصري، پژوهش روشني معلوم نيست اين قرآنهب

خو،تناسب الفاظ قرآن بر چه مبنايي سامان داده است د ايشان در مقدمه هرچند

مب» العددي العجاز«كتاب آنهمبه شكلي : را در سه موضوع جاي داده است،

و مانند؛( و متضاد موضوعات مثل  اما اوالً)؛ موضوعات مرتبطموضوعات متقابل

وي.و گاه آمار ارائه شده صحيح نيستين روابطي ميان الفاظ وجود نداردگاه چن

و آخرت«هاي پس از تطبيق درست واژه و شيطان«و» دنيا بر» مالئكه درصدد

هاي خود را درباره ديگر الفاظ كتاب خدا نيز تكرار كند، اما تا پژوهشه استآمد

جا كه نتايج كار در اغلب موارد دقيق نبوده است، سخنان وي با توجيهات از آن

).68/همان(پذيرفتني جلوه كند» اعجاز عددي«گوناگون همراه شده است تا تئوري 
و موت«عبدالرزاق نوفل معتقد است دو واژه و هركدام» حيات به طور برابر

 زيرا واژه،اين رقم به هيچ وجه صحيح نيست. اند بار در قرآن به كار رفته145
از» حيات« و واژه 240و مشتقات آن بيش آن» موت« بار  بار 165و مشتقات

از80 يعني حدود است، تكرار شده ، لذا كوشيده است»حيات« واژه مرتبه كمتر
به حيات زمين مرتبط باشد،» حيات«هرجا: اين گونه توجيه كنداين رقم را تا

با تكرار آن را به حساب نمي و هر جا به حيات خلق ارتباط داشت آن را آوريم
سوال.)10/نوفل، عبد الرزاق، االعجاز العددي:ك.ر(آوريم همه مشتقات آن مي

. چه اساسي اين تفكيك صورت پذيرفته استاين است كه بر

با» بعث«ايشان چنين هم مي» صراط«را و نتيجه گيرد كه هر كدام سنجيده

را)34ـ31/همان(اند بار به كار رفته45 ، اما اوال روشن نيست چرا اين دو واژه

و مثالً ب» بعث«انتخاب كرده ثانياً واژه نسنجيده است؟» حشر«يا» قيامت«ا را

كم» بعث« ازو مشتقات آن آن تكرار شده است، بنابراين نوفل مترادفمرتبه45تر هاي

و مثالً فعل  كه» يقوم«را نيز افزوده است، اما همين كار نيز گزينشي است را برگزيده

دوبار به معناي بعث به كار رفته است در حالي كه اين فعل با مشتقات آن بارها به معناي 

.از همين ريشه است» قيامت«و اساساً واژه بعث به كار رفته



آن» سرعه«و» اسراف«نمونه ديگر، دو واژه ها را در موضوعات است كه

مي متضاد قرار مي و نتيجه اند، مرتبه در قرآن تكرار شده23گيرد كه هر كدام دهد

اما روشن نيست اين دو واژه، چه تضادي با هم دارند؟ آيا عبدالرزاق نوفل 

! اسراف توأم با سرعت است؟ يا نبايد با سرعت اسراف كرد؟: اهد بگويدخو مي

العقاب طرف خواهد شود؟ يا مسرف با سريع يا اسراف موجب نابودي سريع مي

و رسد علت انتخاب اين دو واژه، نزديكي ريشه بود؟ به نظر مي هاي اين دو كلمه

!ها در ترتيب معجم است ذكر پشت سرهم آن

هر كدام» استعاذه از ابليس«و» ابليس« معتقد است كه لفظ عبدالرزاق نوفل

 مرتبه11» ابليس« اين در حالي است كه لفظ است، مرتبه در قرآن به كار رفته 11

و مجموع كاربردهاي اين4تنها) از باب استفعال(» استعاذه«در قرآن آمده، اما  بار

ن11 مرتبه است كه هيچ كدام با عدد17ماده .دارد ارتباطي

 مرتبه در قرآن17هر كدام» الموتي«و»ونالضالّ«دو واژه: گويد نيز نوفل مي

روشن نيست ارتباط گمراهان با مردگان چيست؟ آيا ). 136ـ 135/ همان(آمده

ترين ارتباط مسبوق به ذهن رند، يا مردگان گمراهند؟ نزديكمي تنها گمراهان مي

در17باشد، اما با بررسي» مرگ معنوي«است كه منظور از مردن، آن   مورد اين واژه،

به2يابيم كه تنها مي و(است» معنويمرگ« مورد آن مربوط و شفيعي، ارزيابي پهلوان

و حديث، دفتر نقد نظريه اعجاز عددي قرآن كريم، پژوهش ).1/70هاي قرآن

 گيري نتيجه

وع،كتاب هاي زيادي در مورد قرآنعبدالرزاق نوفل مصري، گرچه  لم

. در اين راه افراط كرده استتفسير نوشته است، اما به نظر مي رسد

را نوفل يكي از ابعاد اعجاز علمي قرآن اين كتاب» معجزه عددي«كريم

 اگرچه برخي ابعاد كشفيات نوفل در معجزه عددي قرآن قابل دانند، آسماني مي

و منطقي به نظرمي  را در پيش گرفته رسد، ولي در مواردي وي راه افراط پذيرش

 در مورد.و روابطي كه نوفل مدعي كشف آن است، چندان قابل پذيرش نيست



 چون بعضي كلمات،تناسب تعداد تكرار كلمات قرآن، معيار دقيقي وجود ندارد

و بعضي بدون مشتقات و جنات:مانند با مشتقات آن حساب شده . جهنم

 نظم رياضى قرآن را دنبال،]غير بهايي[ تعداد زيادى از دانشمندان مسلمان

و به نتايج قابل توجهى رسيده كرده آن اند ها اند، هر چند كه برخى از محاسبات

و ذوق شخصى همراه بوده است و يا با اعمال سليقه از سخنان طرفين. خطا بوده

شود كه نظم رياضى قرآن به صورت موجبه جزئيه مورد پذيرش استفاده مى

و مخالفان اعجا يعنى( اما به صورت موجبه كليه،ز عددى واقع شده استموافقان

كه، مورد قبول نيست) در همه موارد ادعا شده اما اين مطلب بدان معنا نيست

 اين.اند اند بهائى يا منحرف بوده يم متفكران اسالمى كه اين سخن را گفتهيبگو

ب هاني، رضايي اصف:رك(رسد نظر نمىه گونه برخوردها در مطالب علمى صحيح

در همان موارد(نظم رياضى قرآن ). 1/243 ژوهشي در اعجاز علمي قرآن كريم،پ

و مورد پذيرش طرفين است انگيز يك مطلب شگفت) محدودى كه وجود دارد

طى،است و درس ناخوانده در  سال كتابى با نظم خاص23 چرا كه يك فرد امى

و در مكانرياضى آورده است كه در حاالت روانى مختلف مثل جنگ هاو صلح

كه(هاى متفاوت آورده شده استو زمان نه مثل يك دانشمند فارغ از همه چيز

مىرا در يك كتابخانه با آرامش كتابى منظم  و همراه) كند تدوين و مطالبى عالى

و بالغت در آن وجود دارد و اين مطلب خود بسى شگفت.با فصاحت آور

).1/243 همان،( عجيب است
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