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کتابشنایس اجعاز عددی و ریایض در قرآن کتاب شنایس موضویع

مقدمه
قرآن کریم آخرین کتاب آس���مانی اس���ت که ب���ر آخرین پیامبر الهی 

حض���رت محمد مصطفی؟ص؟ فرود آمد و جهان و جهانیان را به نور 

وه بر اینکه  کم���ال و هدای���ت مزین کرد. این کتاب گرانس���نگ ع���ا

گرامی اس���ام؟ص؟ بود، نش���ان صدق و راستی  معجزه جاوید پیامبر 

نب���وت آن حضرت نیز محس���وب می ش���د. از این رو اعج���از قرآن، از 

گرفت  همان اوایل ظهور اسام مورد توجه و اهتمام مسلمانان قرار 

و علما و دانشمندان در طول تاریخ برای دفاع از ساحت قرآن کریم 

و اثب���ات اعجاز آن، کتاب ها و مقاالت زیادی نوش���تند که مراجعه 

ب���ه آنه���ا این مدعا را اثب���ات می کند. این بزرگان نظ���ری همه جانبه 

ب���ه اعجاز قرآن داش���تند و وجوه مختلفی را ب���رای آن بیان کرده اند. 

وه ب���ر فصاحت و باغ���ت )اعجاز  ک���ام الهی عا نی���ز گفته ان���د که 

بیان���ی( از جنبه های���ی از اعجاز برخوردار اس���ت که در هیچ کتاب 

دیگ���ری نظیر ندارد؛ مانند آموزه ها و معارف عالی )اعجاز معانی(، 

هماهنگی و عدم وجود اختاف، اخبار غیبی، طرح مس���ائل دقیق 

علمی )اعجاز علمی(، آفرینش های هنری و...  .

گفتنی اس���ت هیچ ک���س نمی تواند مدعی بررس���ی همه جانبۀ ابعاد 

اعجاز قرآن باش���د؛ زیرا بسیاری از رمزها و شگفتی های قرآن، هنوز 

ب���ر م���ا پوش���یده مانده اس���ت و این مج���ال برای تمام���ی محققان و 

کریم پرده  پژوهشگران فراهم است تا با تدّبر و تعّمق بیشتر در قرآن 

از این رمزها بردارند.

یک���ی از جنبه ه���ای نوظهور اعجاز قرآن ک���ه در قرن اخیر مورد توجه 

کتاب ه���ای زی���ادی در رد و اثب���ات آن  گرفت���ه و  قرآن پژوه���ان ق���رار 

کریم است.  نوش���ته شده اس���ت، اعجاز عددی و نظم ریاضی قرآن 

نویس���ندگان زیادی در پی اثبات نظم اعجازگونۀ عددی و ریاضی 

کتاب الهی هس���تند. در این نوش���تار قصد داریم تا پژوهش���ی  ای���ن 

درب���ارۀ این جنبۀ اعجاز قرآن داش���ته باش���یم و ضم���ن بیان بعضی 

م���وارد آن، دیدگاه موافق���ان و مخالفان را یادآوری کرده و در نهایت 

کنیم.  نظر نهایی را دربارۀ اعجاز عددی قرآن، بیان 

یاضی قرآن طلیعۀ نظریۀ اعجاز عددی و ر
کریم  که بیانگر نظ���م اعجازگونۀ ع���ددی و ریاضی قرآن  ای���ن نظریه 

اس���ت، نخس���تین بار از س���وی دکت���ر رش���اد خلیفه مط���رح و باعث 

حیرت و ش���گفتی مردم ش���د. دکتر رش���اد خلیفه در خان���واده ای از 

صوفیان مصر، در ش���هر »طنطه« متولد ش���د. وی تحصیات جدید 

خود را تا مقطع کارشناسی در دانشکدۀ کشاورزی »عین الشمس« 

قاهره گذراند، آن گاه در دانشگاه آریزونای آمریکا در سال های 1959 

کارشناس���ی ارش���د را پشت سر گذاشت، و  تا 1961 میادی، مقطع 

س���پس دکترای خود را در رش���ته بیوش���یمی گیاهی در س���ال 1964 

كتابشنـاس ـیاعجاز 
عددی و ریاض ـیقرآن

ک���ه در ق���رن اخی���ر از س���وی بعض���ی  چکیـــده: یک���ی از مباحث���ی 
ح ش���ده اس���ت، نظریه »اعجاز عددی و نظم ریاضی  قرآن پژوهان مطر
ک���ه بیانگر نظم اعجازگونه ع���ددی و ریاضی  ق���رآن« اس���ت. این نظریه 
ق���رآن اس���ت، اولی���ن ب���ار توس���ط رش���اد خلیف���ه در س���ال 1972 میالدی 
ح این نظریه مورد توجه و اس���تقبال قرآن  ح ش���د. ط���ر )1351ش( مطر
پژوهان قرارگرفت؛ به گونه ای که موارد بس���یاری بر تحقیقات او افزوده 
ش���د، تا جایی که امروز ده ها کتاب و مقاله در این زمینه نوش���ته ش���ده 
اس���ت. نویس���نده در مقالۀ حاض���ر ضمن معرفی اجمال���ی این نظریه، به 
کتاب ها، مقاالت و پژوهش هایی که در این مورد از سوی قرآن پژوهان 

تألیف شده است، به صورت تفصیلی و اجمالی اشاره می نماید.

کتابشناس���ی اعجاز  كلید واژه: اعجاز عددی قرآن، نظم ریاضی قرآن،   
عددی و ریاضی قرآن.

کریم  عضوهیئت علمی دانش���گاه علوم و معارف قرآن 
)دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد(.

ــویع کـتـــاب شــنـــــایس مــوضـ
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کرد.1  کالیفرنیا دریافت  میادی از دانشگاه 

او س���ه س���ال م���داوم دربارۀ ق���رآن با اس���تفاده از رایان���ه، تحقیق کرد 

و نتای���ج تحقیق���ات خ���ود را در س���ال 1351 شمس���ی )1972م( ب���ه 

رسانه های گروهی و روزنامه ها داد.2 کتاب وی نیز با عنوان معجزۀ 

الق���رآن الکری���م در س���ال 1983 در بی���روت3 و ب���ه زبان انگلیس���ی در 

آمریکا چاپ شد.4 

رش���اد خلیف���ه در س���ال 1357شمس���ی )1978م( موسس���ۀ تبلیغی 

»روح حق« را با کمک جمعی از مس���لمانان، در ش���هر توسان بنیان 

گذاشت و همراه با سخنرانی در این محل و سایر اماکن و مجالس، 

کار خود را قرآن  س���عی در تبلیغ دین مبین اس���ام داش���ت و محور 

مجید قرار داده بود. 

وی همچنی���ن صاح���ب ترجمۀ قرآن ب���ه زبان انگلیس���ی در دوازده 

کریم اس���ت که ده  جل���د، به نام ترجمۀ اس���تاندارد انگلیس���ی از قرآن 

س���ال ب���رای به دس���ت آوردن ی���ک متن انگلیس���ی بهت���ر و نزدیک تر 

ک���رد. او انگیزۀ خ���ود را از ای���ن ترجمه، وجود  ب���ه اصل ق���رآن، تاش 

نارس���ایی ها و غلط های فاحشی می داند که در ترجمه های موجود 

گاه این تحریفات عمدی است.5  که  به زبان انگلیسی وجود دارد 

اما آنچه باعث ش���هرت دکتر رش���اد خلیفه در جهان اس���ت، نظریۀ 

اعج���از عددی ق���رآن و موضوع عدد 19 و مفت���اح حروف مقطعه در 

کتاب خود معجزۀ القرآن الکریم به طرح آن  که وی در  قرآن اس���ت 

پرداخ���ت. وی معتقد بود کلید رمز اعجاز قرآن، عدد 19 اس���ت که 

براب���ر ب���ا تعداد حروف »بس���م اهلل الرحمن الرحیم« اس���ت و این آیه را 

کلید معجزۀ جاوید قرآن می دانست که بر سینه پاک پیامبر گرامی 

اس���ام؟ص؟ توسط فرشتۀ وحی نازل شده اس���ت؛ بنابراین به دنبال 

مصادی���ق عدد 19 ی���ا مضربی از این عدد در ق���رآن بود و نمونه های 

کرد. وی همچنین در پی اثبات اعجاز قرآن،  قرآنی بس���یاری بیان 

سراغ حروف مقطعه قرآن رفت و برای کشف معانی و اسرار حروف 

مقطعه، از رایانه کمک گرفت و به نتایجی در این زمینه رس���ید که 

به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

نس���بت ح���رف »ق« در س���وره »ق« از تم���ام س���وره های ق���رآن بدون 

استثنا، بیشتر است. 

مقدار تکرار حرف »ص« در س���ورۀ »ص« به تناسب مجموع حروف 

1. خلیفه، رش���اد؛ اعجاز قرآن، تحلیل آماری حروف مقطعه؛ س���یدمحمدتقی آیت اللهی؛ شیراز: 
دانشگاه شیراز، مقدمه، ص الف. 

2. همان، مقدمه، ص ج. 
3. خلیفه، رشاد؛ معجزة القرآن الکریم؛ الطبعة االولی، بیروت: دارالعلم للمالیین، 1983م. 

«QURAN VISUAL PRESEN TATION OF THE MIRACLE. »4
5. خرمش���اهی، بهاءالدی���ن؛ دانش���نامه ق���رآن و ق���رآن پژوه���ی؛ چ 1، ته���ران: دوس���تان و ناهی���د، 

1377ش، ج1، ص1109. 

س���وره، از هر سورۀ دیگر بیشتر اس���ت. نیز حرف »ن« در سوره »قلم« 

بیشترین تکرار را در 114 سورۀ قرآن دارد و مواردی از این دست.6 

گرفت؛ به  کار رشاد خلیفه، مورد اقبال و ادبار قرآن پژوهان قرار  این 

ک���ه همواره بحث هایی در تأیید یا رد نظریه اعجاز عددی  گونه ای 

وی وجود داش���ته و دارد و امروز کتاب هایی بسیاری در این زمینه 

به رشتۀ تحریر درآمده است. 

یکی از کس���انی که راه رش���اد خلیفه را ادام���ه داد، قرآن پژوه معاصر 

کتاب خود اإلعجاز العددی  که در  مصری، عبدالرزاق نوفل اس���ت 

ف���ی القرآن الکریم و معجزة األرقام والترقیم به طرح، بس���ط و توس���عۀ 

کلمات  نظری���ۀ اعج���از عددی ق���رآن پرداخت و ب���ا بیان پ���اره ای از 

کلی���دی ق���رآن و تک���رار آنه���ا در ق���رآن، ن���کات جالب���ی را در این باره 

ک���ه باعث حیرت و تعجب همگان ش���د. اکنون به  اس���تخراج کرد 

برخی از این موارد اشاره می شود: 

کلم���ات »دنی���ا« و »آخرت« به ص���ورت مفرد در آی���ات قرآنی به طور 

کار رفته است.  کدام 115 مرتبه به  مساوی، هر 

ئک���ه«، در ق���رآن 68 مرتب���ه ب���ه ص���ورت  کلم���ۀ »ش���یطان« و »ما دو 

کار رفته است.  جداگانه به 

لفظ »حیات« و مش���تقات آن به اندازۀ لفظ »موت« و مشتقات آن، 

کار رفته است... .7  145 مرتبه در قرآن به 

همچنی���ن ابوزه���راء النج���دی، قرآن پژوه ش���یعی در ادام���ه پژوهش 

نوف���ل، ب���ه مواردی دیگ���ر از اعجاز عددی قرآن دس���ت یافت که در 

کتاب خود به نام ِمن اإلعجاز الباغی والعددی للقرآن الکریم مطرح 

که به نمونه ای از آنها اشاره می شود:  کرد 

کلمه »س���اعة« 24 مرتبه و به تعداد س���اعت های شبانه روز در قرآن 

به کار رفته اس���ت. همچنین»سماوات السبع« 7 مرتبه، »سجده« و 

مش���تقات آن 34 مرتبه و به تعداد سجده های نمازهای شبانه روز، 

لف���ظ »ش���یعه« و مش���تقات آن 12 مرتب���ه و مش���تقات »فرق���ه« 72 بار 

کار رفته است.9  کریم به  مطابق با حدیث نبوی)ص( 8 در قرآن 

اف���راد دیگ���ری نیز در این زمینه کتاب نوش���ته اند و هر کدام به بیان 
جنبه ای از اعجاز قرآن پرداخته اند.10

6. ر.ک به: خلیفه، رشاد؛ معجزة القرآن الکریم و اعجاز قرآن، تحلیل آماری حروف مقطعه. 
7. ر.ک به: نوفل، عبدالرزاق؛ اعجاز عددی در قرآن کریم؛ ترجمه مصطفی حسینی طباطبایی، 

ناشر: تهران، 1362 ش. 
ثة و سبعین فرقة، منها فرقٌة ناجیةٌ  والباقون  8. قال رسول اهلل)ص(: »ستفترق امتي علي ثال
هالکون«. مجلس���ي، محمدباقر؛ بحار االنوار؛ الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة الوفاء، بیروت، 

1403 ق، ح 36، ص 336. 
9. ر.ک ب���ه: النجدی، ابوزهراء؛ م���ن االعجاز البالغی و العددی للقرآن الکری���م؛ الوکالة العالمیة، 

1410 ق . 
10 . براي اطالع بیشتر از موارد اعجاز عددی قرآن ر.ک به: »پژوهشى در نظریه اعجاز عددى و 

ریاضى قرآن«؛ مجتبی نوروزی؛ پژوهشهای قرآنی، 1385، ش 48، ص 173-142.
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کرده اند، این است  نکته ای که صاحبان این کتاب ها به آن اشاره 

ک���ه به طور  ک���ه اعج���از ع���ددی و نظ���م ریاضی قرآن چیزی نیس���ت 

کلمات  تصادفی و قهری پدید آمده باش���د، بلکه ارتباط موضوعی 

و تناس���ب در تک���رار الفاظ ق���رآن و همچنین اعجاز ع���دد 19 و رموز 

ح���روف مقطع���ه، از روی حکم���ت و هدف بوده اس���ت ک���ه امروز با 

تدبر و تفکر در آیات قرآنی و همچنین اس���تفاده از رایانه به دس���ت 

آمده اس���ت و همۀ این موارد داللت بر اعجاز قرآن دارد. البته اینها 

گرفته است و چه بسا با  کم و محدود، صورت  در حد وسع و توان 

تأمل و دقت بیش���تر رمزهای بیشتری از قرآن کشف شود، چنان که 

این اتفاق افتاده اس���ت. حال با وج���ود چنین اعجازی در قرآن که 

از توان همۀ انس���ان ها خارج است، چگونه ممکن است این آیات، 

از ف���رد امی و درس نخوانده ای مانند پیامبر گرامی اس���ام؟ص؟صادر 

ش���ده باش���د؟! بنابراین قرآن کتابی الهی و آسمانی و معجزۀ جاوید 

که برای همۀ جهانیان نازل شده است.  آخرین پیامبر اسام است 

نکت���ۀ دیگر اینکه فهم و درك اعجاز ع���ددی و ریاضی قرآن، نیازی 

به دانس���تن علوم و فنون مش���کل و پیچیدۀ قرآنی و  آشنایی عمیق 

با زبان عربی ندارد. همۀ انس���ان ها می توانند به این ش���مارش اقدام 

نمایند و حقایق نهفته در آن را تجربه کنند. از سوی دیگر چون این 

مباحث با زبان اعداد و ریاضی بیان شده است، دیگر جایی برای 

اختاف نظ���ر در مورد اعداد وجود نخواهد داش���ت. مباحث اعجاز 

کسی آن را تصدیق می کند.  عددی، مستند هستند و هر 

یاضی قرآن كتابشناسی اعجاز عددی و ر
که دربارۀ اعج���از عددی و ریاضی قرآن  تع���داد کتاب ها و مقاالتی 

نوش���ته شده است، بسیار زیاد است؛ به گونه ای که شمارش و بیان 

کاری بس مش���کل اس���ت. در این نوش���تار س���عی  هم���ه این موارد، 

که تا به حال در این زمینه  کتاب ها، مقاالت و پژوهش هایی  شده 

گرفته اس���ت، معرفی ش���ود. برای این منظور، با مراجعه به  صورت 

مهم ترین کتابخانه های کش���ور در قم، تهران و مش���هد و جس���تجو و 

تتبع فراوان در اینترنت، به تألیفات ذیل دست یافتیم که برای این 

حقیر نیز مایه شگفتی بود!

برای س���هولت دسترسی به این تألیفات، آنها را در سه بخش کلی 

کرده ایم:  تقسیم بندی 

كتاب ها بخش اول: 

بخش دوم: مقاالت

بخش سوم: سایت ها

گفتن���ی اس���ت کتاب ه���ا و مقاالت���ی ک���ه امکان دسترس���ی ب���ه کتاب و 

محت���وای آنها وجود داش���ت، به صورت تفصیلی معرفی ش���ده اند و در 

مورد بقیه کتاب ها به مشخصات اجمالی کتاب ها، بسنده شده است.

كتاب ها بخش اول: 
الف(كتاب های تفصیلی

كریم كبری، معجزه جاوید قرآن  1. آیت 
سیدمحمد فاطمی، چ 1، تهران: مؤلف.

نویسنده در این کتاب با توجه به عدد 19 و نوزده حرفی بودن »بسم 

اهلل الرحمن الرحیم«، به صورت گس���ترده و مس���تدل به بیان اعجاز 

عددی قرآن پرداخته است. نویسنده در این باره می نویسد: 

»اس���اس این معجزۀ مس���لم جاودانی بر ی���ك نظام عجیب 

ریاض���ی مبتن���ی اس���ت که ش���مار ح���روف مقطعه س���رآغاز 

گسترده  کدام از آنها به تنهایی یا به صورت  سوره ها در هر 

در بین س���ور، مضرب صحیحی از تعداد حروف نوزده گانه 

کریم می باشد.  » بس���م اهلل الرحمن الرحیم «، اولین آیۀ قرآن 

بررسی این حجت قاطع با توجه به حاالت و شرایط زمانی 

و مکان���ی ن���زول وحی نش���ان می دهد که ط���رح و ابداع یك 

چنین شبکۀ پیچیده و رابطۀ خارق العادۀ حروف و کلمات 

که نظیر آن در سرتاسر تمدن بشری، در هیچ کتاب دیگری 

دیده نش���ده اس���ت، خارج از ق���درت و فکر و هوش انس���ان 

است و احتمال وقوع آن نیز بر حسب تصادف، غیرممکن 

 مردود است«. 
ً
کامال و 

ای���ن کتاب در ش���انزده بخ���ش و 152 صفحه س���امان یافت���ه و بدون 

حروفچینی و به صورت دست نوشت اصلی به چاپ رسیده است. 

ی حروف مقطعه 2. اعجاز قرآن، تحلیل آمار
رشاد خلیفه؛ ترجمۀ سیدمحمدتقی آیت اللهی؛ شیراز: دانشگاه شیراز.

  این کتاب از نسخۀ اصلی انگلیسی کتاب رشاد خلیفه به وسیلۀ 

س���یدمحمدتقی آیت الله���ی ترجم���ه و در هفت فصل تنظیم ش���ده 

است. مترجم مطالبی را نیز به صورت ضمیمه در این کتاب آورده 

اس���ت. کتاب در س���ال 1365 شمسی از س���وی انتشارات دانشگاه 

شیراز چاپ شده است. 

3. االعجاز العددی للقرآن الكریم
عبدالرزاق نوفل؛ 3 ج، قاهره: دارالشعب. 

پ���س از دکت���ر رش���اد خلیف���ه، نظری���ۀ اعجاز ع���ددی قرآن به وس���یلۀ 

عبدال���رزاق نوف���ل، قرآن پژوه معاصر مصری بس���ط و گس���ترش پیدا 

کرد. وی در این کتاب که در سه بخش تنظیم شده است، به بیان 

که با هم ارتباط و تناسب  کلیدی قرآن پرداخته  کلمات  پاره ای از 
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دارند. او در مقدمه کتاب خود بیان می کند که اینجانب، در س���ال 

1959 می���ادی در خ���ال تألیف کتاب االس���ام دی���ن و دنیا متوجه 

ش���دم تع���داد لفظ »دنی���ا« در قرآن مس���اوی با لفظ »آخرت« اس���ت. 

همچنین در س���ال 1968 میادی، هنگام تألیف کتاب عالم جن و 

ئکه« در قرآن  ئکه دریافتم که کلمۀ »شیطان« به اندازۀ کلمه »ما ما

کار رفته است و این مسئله باعث تعجب من شد.  به 

نوفل پس از پژوهش در قرآن، مواردی دیگر از اعجاز قرآن را در س���ه 

بخش زیر سامان داد: 

که مثل و مانند یکدیگرند؛  1. موضوعاتی 

که در تقابل و تضاد با یکدیگرند؛ 2. موضوعاتی 

که با یکدیگر مرتبط هستند.  3. موضوعاتی 

کتاب چنین نتیجه می گیرد:  وی در پایان 

که نظم ریاضی قرآن تصادفی  1. قرآن معجزه اس���ت و امکان ندارد 

و اتفاقی باشد؛ 

گوش���ه ای از این اعجاز اس���ت و اگر  گفته ش���د، تنها  که  2. مواردی 

در قرآن تدبر و تأمل ش���ود، موارد بیش���تری از این نوع اعجاز کش���ف 

خواهد شد؛ 

3. اعجاز عددی قرآن، اعجازی حقیقی و ملموس است نه اعجاز 

ادعای���ی و این نوع اعجاز قابل مناقش���ه نیس���ت؛ زی���را زبان اعداد و 

ریاضی برای همه پذیرفتنی است. 

کتاب دو بار به فارسی ترجمه شده است:  که این  گفتنی است 

1. ترجم���ه ب���ه وس���یله مصطف���ی حس���ینی طباطبایی به ن���ام اعجاز 

کریم در سال 1362؛ عددی در قرآن 

کریم  2. ترجمه از س���وی سعید همایون به نام معجزه اعداد در قرآن 

سال 1383.

4. اعجازات حدیثة، علمیة و رقمیة فی القرآن
رفیق ابوالسعود؛ الطبعة الخامسة، دمشق: دارالمعرفه، 2001 م. 

ایشان در کتاب خود مطالبی شبیه مطالب عبدالرزاق نوفل دارد و 

به بیان پاره ای از موضوعات مرتبط با هم، و ارقام مربوط به آنها می 

پردازد و از این طریق اعجاز قرآن را ثابت می کند؛ مانند: 

الرحیم 114 مرتبهالرحمن57 مرتبه

المغفره 234 مرتبهالجزاء 117 مرتبه

الیسر 36 مرتبهالعسر 12مرتبه

االبرار 6مرتبهالفجار 3 مرتبه

کت���اب مورد اس���تقبال مس���لمانان قرار  ک���ه این  الزم ب���ه ذکر اس���ت 

گرفت و چندین بار چاپ ش���د. کتاب حاضر بار اول در سال 1991 

میادی در دمش���ق چاپ ش���د و چاپ پنجم آن نیز در س���ال 1418 

ق وارد بازار شد. 

5. اسرع الحاسبین، مالمح جدیده لالعجاز العددی فی القرآن الكریم
عاطف علی صلیبی؛ الطبعة االولی، دمشق: دارالشجره، 2001م.   

نویس���نده در این کتاب که دارای هجده مبحث است، به صورت 

که  کرده و آنها را  بس���یار دقیق و پیچیده، حروف مقطعه را بررس���ی 

دارای حروف مش���ترک هس���تند، در یک گروه دسته بندی و ارتباط 

آنها با آیۀ بس���مله و ترتیب نزول قرآن را، با اس���تفاده از اعداد و ارقام 

کریم  کرده است. در انتهای کتاب نیز حروف سوره های قرآن  بیان 

را در ی���ک جدول به تفکیک س���وره آورده اس���ت. ای���ن کتاب 329 

صفحه دارد و چاپ اول آن در  تاریخ 2001 میادی است.

6. اعجاز العددی فی سورة الفاتحة
طلحة جوهر؛ الطبعة االولی، دمشق: الحكمة، 1418 ق. 

ایش���ان مح���ور بح���ث در کتاب خ���ود را ع���دد 19 قرار داده اس���ت و 

ب���ه بح���ث دربارۀ ارتباط میان آیۀ بس���مله، س���ورۀ فاتح���ه و عدد 19 

کلمات فرد و زوج س���ورۀ  پرداخت���ه اس���ت. همچنین به اعج���از در 

فاتحه پرداخته است و در نهایت از تمام این موارد، اعجاز عددی 

گرفته است.  و نظم ریاضی قرآن را نتیجه 

7. اهلل یتجلى فی آیاته
عبد الدائم الكحیل، حلب: دار الرضوان، 2005م، 112ص.

کتاب دارای سه قسمت و یک خاتمه است:   این 

در قس���مت اول تح���ت عنوان »آیات اهلل فی آف���اق االرقام«، به نظام 

دقی���ق لف���ظ جاله »اهلل« در قرآن می پردازد و مواردی از ارتباط آن با 

عدد 7 را بیان می کند. 

در قس���م دوم ب���ه مصادی���ق »اهلل« در ق���رآن و ارتباط آن ب���ا عدد 7 در 

آیات مختلف می پردازد. 

قسم سوم را نیز به »اسماء اهلل الحسنی« اختصاص داده و مواردی 

کرده است.  از اعجاز عدد 11 در وحدانیت خداوند را بیان 

در خاتمه نیز به تکرار لفظ جاله »اهلل« و ارتباط با عدد 11 و ارتباط 

که  کرده و بی���ان می کند  ع���دد 99 با »اس���ماء اهلل الحس���نی« اش���اره 

ارقام، شهادت به وحدانیت خدا می دهد. 

در انتهای بحث نیز نتایج زیر را می گیرد: 

1. حقایق عددی قرآن که قابل خدشه نیست، در قرآن ثابت شده است؛ 

2. اعجاز قرآن از طریق این اعداد و ارقام ثابت شده است؛
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3. برای عدد 7 داللت های زیادی در قرآن می توان یافت؛

کتابی  4. اگر تمام دنیا با همه امکاناتشان بسیج شوند، نمی توانند 

مانند قرآن به صورت نظام رقمی دقیق به وجود آورند. 

8. اسرار إعجاز القرآن؛ عبدالدائم الكحیل
 حلب: دار الرضوان، 2004 م، 160 ص.

که مباحث آن درباره  کتاب در شش بخش نوشته شده است  این 

کتاب عبارتند از:  اثبات اعجاز عدد 7 در قرآن است. بخش های 

بخ���ش اول: مقدم���ه ای در وجود نظ���ام تکرار اع���داد و ارقام در قرآن 

که این زبان اعداد، مش���ترک بین تمام���ی مردم با عقاید و زبان های 

مختلف است و همین مسئله دلیلی بر علمی بودن قرآن است؛ 

بخ���ش دوم: حقای���ق علمی با نظام اس���توار و محک���م در قرآن تکرار 

شده است؛ 

بخش سوم: پیرامون اعجاز رقمی لغوی؛

بخش چهارم: درباره لفظ جاله »اهلل« و ارتباط آن با عدد 7؛

بخش پنجم: درباره موضوع بهشت و جهنم و ارتباط آن با عدد 7؛

بخش ششم: درباره موضوع دنیا و آخرت و ارتباط آن با عدد 7؛

9. اسرار الحروف و االعداد؛ علی بوصخر؛ قم: 2003 م.

موضوع این کتاب بحث و بررسی درباره اسرار حروف و اعداد در قرآن 

است. نویسنده معتقد است هر کدام از اسماء الهی، خواص معین و 

مشخصی دارد که او در این کتاب به بعضی از آنها اشاره کرده است.

10. االعجاز العددی و الرقمی فی القرآن الكریم
 حسین سلیمان؛ دار النهج.  

کریم است  این کتاب پژوهش���ی درباره اعجاز عددی و رقمی قرآن 

و در هف���ت فصل تنظیم ش���ده اس���ت. مباحثی درب���ارۀ نزول قرآن و 

کتابت آن، نخس���تین فصل کتاب را تش���کیل داده است. نویسنده 

در ای���ن اث���ر به بررس���ی عجایب برخ���ی از اعداد ق���رآن از جمله عدد 

19 و 38 پرداخته اس���ت. اعجاز عددی س���ور حوامیم و اسرار فواتح 

س���ور از دیگر مباحث کتاب حاضر می باش���د. فص���ل پایانی کتاب 

ب���ه اعجاز رقم���ی اختص���اص دارد و مؤلف، ضمن بی���ان مراد خود 

کرده است. کریم اشاره  از اعجاز رقمی، به نمونه های آن در قرآن 

11. اشارات قرآنیة للعلوم الریاضیة واإلعجاز الحسابی

 عبدالباسط محمود تجیت؛ الهیئة المصریة العاّمه للكتاب.    

این کتاب، پژوهش���ی اس���ت در حوزۀ اعجاز علم���ی و عددی قرآن 

کری���م در عال���م هس���تی. نویس���نده در این کتاب ت���اش دارد با ارائه 

تصویری از نظم ش���گفت انگیز موجود در عالم، اعجاز ریاضی قرآن 

ک���ه اش���اره های متع���ددی به این ام���ور دارد، بیان نمای���د. وی به  را 

اشارات و دالیل قرآنی دربارۀ علوم ریاضی پرداخته و ضمن بررسی 

کریم و مس���ئله اندازه گی���ری، به برخی از قوانین عالم  اعداد در قرآن 

هس���تی از قبیل پدی���دۀ جاذبه زمین، حرکت س���یارات بر مدارهای 

خاص خود و فش���ار جو و قوانین ریاضی حاکم بر آنها اش���اره کرده و 

معتقد است این مسائل علمی و دقیق در قرآن آمده و از این جهت 

قرآن معجزه است.

12. أسرار القرآن الّرقمیة فى آیات العترة الّنبویة
محّم���د محّمد هوی���دى؛ الطبعة االول���ی، دار المحجة البیضاء، 

1427ق، 236 ص.

تحلیل���ى در مورد اعداد و حروف قرآن و ارتباط آن با برخى از آیات 

در م���ورد اه���ل بی���ت پیامبر)ص( اس���ت. نویس���نده، آیات مش���هور 

ک���رده و اس���رارى دربارۀ  قرآن���ى درب���ارۀ اهل بی���ت و والی���ت را بیان 

اعداد و حروف خاص مربوط به این آیات را بیان مى کند. بررس���ى 

اس���رار عددى در آی���ات تطهیر، تبلیغ، مباهل���ه، اولى االمر، کونوا مع 

الصادقی���ن، آیه م���وّدت، آیه والیت، آیه اهل الذک���ر و آیات مربوط به 

کتاب  حضرت مهدى و س���ایر امامان از مهم تری���ن مندرجات این 

محس���وب مى ش���ود و ارتب���اط برخى از اعداد با ای���ن آیات و تحلیل 

علمِى آنها نیز در پایان کتاب مى آید. بررسى ارتباط برخى از اعداد 

موجود در قرآن دربارۀ عید غدیر خم، اصحاب کساء، افراد مباهله، 

آیه والیت، ائمه اثنى عش���ر،آیه تطهیر، حضرت فاطمه و بس���مله، از 

کتاب است. دیگر مندرجات این 

13. آفاق االعجاز الرقمی فی القرآن الكریم
عبدالدائ���م الكحی���ل، الطبع���ة االولی، دمش���ق: دار وحی القلم، 

2006 م، 189 ص.

در ای���ن کتاب درب���ارۀ اعجاز قرآن از دیدگاه نظ���م عددی و ریاضی 

بحث و بررسی شده است. نویسنده به نقش و نظم عدد 7 در قرآن 

کرده و  کریم اش���اره  کلم���ات قرآن  و نس���بت بین اع���داد و حروف و 

ضمن بیان اس���رار حروف مقطعه و حروف بس���مله، قائل به اعجاز 

کریم از نظر نظم عددی و قواعد ریاضی، شده است. قرآن 

14. اعجاز القرآن العلمی و البالغی و الحسابی
محمدحس���ن قندی���ل؛ الطبع���ة االول���ی، مص���ر: دار ابن خل���دون 

للتراث، 2006 م، 302 ص.

این کتاب ش���امل بررسی ابعاد مختلف اعجاز قرآن کریم به همراه 

بیان نمونه های آن می باشد.

همچنی���ن در ای���ن کت���اب به بحث درب���ارۀ اعجاز باغ���ی، علمی و 
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ع���ددی ق���رآن پرداخته ش���ده و بعد اخاقی اعجاز قرآن نیز بررس���ی 

ش���ده اس���ت. از نظر نگارنده، معانی قرآن برای همۀ مخاطبان و در 

همۀ زمان ها اس���ت و این خود نوعی اعجاز اس���ت. وی در ادامه به 

بی���ان نمونه هایی از باغت فوق العاده و حقایق علمی و همچنین 

حساب های پیچیده ریاضی قرآن پرداخته است.

15. االعجاز العددی فی القرآن الكریم
سعید صالح الفیومی؛ الطبعة االولی،  قاهرة: مكتبة القدس، 
2006م، 96 ص.

در ای���ن کتاب به بررس���ی مفهوم و عجایب برخ���ی از اعداد در قرآن 

پرداخت���ه ش���ده اس���ت. مبنای اع���داد در ق���رآن، روش علمی بحث 

درب���ارۀ اع���داد ق���رآن و عجایب���ی از عدده���ای 7، 10، 11، 40 و 70 در 

ق���رآن، از مباح���ث مهم این کتاب اس���ت. عدد 7 در عالم هس���تی، 

ارتب���اط برخ���ی از اعداد ب���ا کلمات و جمات قرآنی، ش���گفتی های 

س���وره اخاص، عجایبی از عدد 7 و 10 در قرآن و س���نت، حضرت 

عیس���ی؟ع؟ و برخ���ی از اع���داد مرب���وط به ایش���ان، اعجاز ع���دد 40 و 

اعجاز عددی در علم ش���یمی و اس���رار ترتیب آیات و س���ور قرآنی، از 

کتاب حاضر است. دیگر مندرجات 

16. أسرار ترتیب القرآن قراءة معاصرة
عبداهلل ابراهیم جلغوم؛ دار الفكر، 1994م، 167 ص.

بررس����ی ترتیب س����وره های قرآن با استفاده از نظم عددی و هماهنگی 

دقیق ریاضی در قرآن، موضوع این کتاب است. نویسنده در پی اثبات 

توفیقی بودن ترتیب سوره های قرآن به موارد زیادی از جمله نظم موجود 

میان سوره های قرآن و روابط دقیق ریاضی میان آنها اشاره می کند.

یاضیة فی برمجة حروف القرآن الكریم 17. انظمة ر
احمد محمد اسماعیل، بغداد؛ دارالشئون الثقافیة، 1993 م.

کریم اس���ت.  کتاب دربارۀ نظم ریاضی موجود در حروف قرآن  این 

نویس���نده پ���س از بیان م���وارد بس���یاری از این نظم ش���گفت انگیز و 

کریم  ریاضی در قرآن، به نکته ها و حقایقی در رابطه با حروف قرآن 

و ارتباط آنها با اعداد و ارقام موجود در قرآن پرداخته است.

18. اثقل آیة فی القرآن الكریم
اطیاف محسن ماضی؛ بغداد: 2001م.

موضوع این کتاب، بررس���ی موارد اعجاز عظیم ترین و مهم ترین آیه 

کتاب  قرآن، یعنی »بس���م اهلل الرحمن الرحیم« است. مؤلف در این 

م���وارد زیادی از عجایِب ای���ن آیه را در رابطه با تکرار بعضی حروف 

کرده است. آن، بیان 

19. اإلعجاز العلمی فی القرآن والسنه
كثیر، دار ابن حزم. نایف منیر فارس، مكتبة ابن 

کری���م در  کت���اب حاض���ر پژوهش���ی درب���ارۀ مباح���ث علم���ی ق���رآن 

زمینه ه���ای مختلف و بررس���ی اعج���از علمی قرآن کریم اس���ت. در 

ای���ن نوش���تار از جنبه های مختل���ف، به مباحث علم���ی مندرج در 

آی���ات قرآنی پرداخته ش���ده و س���عی ش���ده، تا اعجاز علم���ی قرآن از 

جنبه ه���ای مختل���ف علمی به تصویر کش���یده ش���ود. نویس���نده به 

قوانی���ن مختل���ف علمی از قبی���ل علم ستاره شناس���ی و افاك، علم 

زمین شناس���ی، عل���م طب، عل���م فیزی���ك و علوم ع���ددی و ریاضی 

کارشناس���ان این علوم،  پرداخت���ه و با اس���تفاده از دیدگاه های مهم 

آی���ات ق���رآن کریم را ک���ه حاکی از قوانین مربوط به این علوم اس���ت 

را تجزی���ه و تحلی���ل علمی کرده اس���ت و این قبیل آی���ات قرآنی که 

حاکی از علوم بش���ری و علوم طبیعی اس���ت را تفسیر می نماید و بر 

کید می کند. کریم تأ اعجاز علمی قرآن 

20. اعجاز ها و شگفتی های قرآن
كاظمی؛ چ 1، قم:  محمدعلی رضایی اصفهانی و محس���ن مال

پژوهش های تفسیر و علوم قرآن، 1386.

کتاب در پنج  پژوهش حاضر دربارۀ اعجاز عملی قرآن اس���ت.این 

ف در بخش اّول، مباحث مختلفی 
ّ
بخش تدوین یافته اس���ت. مؤل

دربارۀ تفس���یر علم���ی و انطباق قرآن با عل���وم تجربی مطرح می کند 

و در بخ���ش دّوم ب���ا اش���اره به نظریه »انفجار بزرگ« ب���ه آغاز پیدایش 

آس���مان و زمی���ن می پ���ردازد. همچنی���ن ب���ه اعج���از ع���ددی ق���رآن، 

چگونگ���ی پیدای���ش حیات و مس���ئله تکامل انواع اش���اره می کند و 

در بخش پایانی به مس���ئله بهداش���ت و فلسفه برخی از محّرمات و 

که از جمله ابعاد اعجاز قرآن،  واجبات می پردازد و نتیجه می گیرد 

اعجاز علمی آن است.

21. اعجاز قرآن
سیدرضا مؤّدب؛ قم: مركز جهانی علوم اسالمی، 1386، 248ص. 

این کتاب دربارۀ بررس���ی دیدگاه های معصومین، علمای ش���یعه و 

کتاب حاضر  اهل س���ّنت و مستش���رقین دربارۀ  اعجاز قرآن اس���ت. 

نخس���ت به ضرورت اعجاز قرآن و پیش���ینه تاریخ���ی آن پرداخته و 

س���پس شرایط اعجاز و سیر تحّدی آن را بیان کرده است. در ادامه 

دیدگاه معصومین  و علمای ش���یعه و س���ّنی همچون ش���یخ مفید، 

م���ه طباطبای���ی، ام���ام  خمینی؟هر؟، فخ���ر رازی و س���یوطی مطرح 
ّ
عا

ش���ده و از وج���وه گوناگون اعجاز قرآن مانند اعج���از بیانی، عددی، 

باغی و علمی سخن به میان آمده است. در پایان دیدگاه برخی از 

مستشرقین و معارضین اعجاز قرآن، بیان شده است.
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كونیة فی اآلفاق واألنفس 22. أضواٌء قرآنیة علی ظواهر 
بنانیة، دار ابن حزم.

ّ
محمد سعید موالی؛ الشركة الجزائریه الل

کتاب پژوهش���ی قرآن���ی در مورد ش���گفتی های علم���ی جهان  ای���ن 

طبیع���ت و قوانی���ن حاک���م ب���ر آن و بررس���ی حقایق انفس���ی در قرآن 

اس���ت. در ای���ن کتاب نخس���ت برخ���ی از جنبه ه���ای طبیعی گفته 

ش���ده در ق���رآن و قوانین عالم طبیعت بررس���ی ش���ده و دیدگاه قرآن 

و همچنین برخی ازدانش���مندان در این باره به وس���یلۀ شده است، 

کریم؛ مانند اس���رار  گفته ش���ده در قرآن  س���پس برخی از امور عرفانی 

معراج پیامبر اکرم؟ص؟ و دیدن ملکوت آسمان ها به وسیلۀ حضرت 

ابراهیم؟ع؟ بررسی شده است. 

نگارن���ده ب���ا توجه به علم اع���داد و ریاضیات به نظم ش���گفت انگیز 

حاک���م ب���ر عالم خلق���ت پرداخت���ه و پرداختن قرآن به ای���ن امور را از 

دالیل اعجاز قرآن شمرده است. از دیگر مباحث این کتاب، بحث 

دربارۀ سنت های الهی در زمین و قوانین حاکم بر طبیعت، مفاهیم 

ثابت و قوانین حرکت و ریاضیات و مطنق در جهان است.

23. اعجاز الرقم 19 فی القرآن الكریم
بسام نهاد جرار؛ الطبعة الثانیة، بیروت:  دارالنفائس، 1414 ق،175ص. 

نویس���نده پ���س از بی���ان توضیحات���ی درب���ارۀ تحقیقات دکتر رش���اد 

خلیف���ه در م���ورد اعج���از ع���دد 19، م���واردی از اش���تباهات وی را 

ی���ادآوری می کن���د و در ادام���ه در طی چهار فصل و ی���ک خاتمه، به 

اثب���ات اعجاز ع���ددی قرآن به ویژه عدد 19 می پردازد. وی در فصل 

اول کت���اب )ص 141- 128( ب���ه م���وارد زیادی از اعج���از عدد 19 در 

ک���ه مرتبط با ع���دد 19 ی���ا مضرب های  ح���روف مقطع���ه می پ���ردازد 

ای���ن ع���دد می باش���ند. در فصل دوم نیز ب���ه م���واردی از اعجاز عدد 

19 پیرام���ون ماه و خورش���ید و روابط بین آنها و بعضی اصطاحات 

کتاب خود در پاسخ  بشری می پردازد. ایشان در مباحث مقدماتی 

به کس���انی که به دلیل قداس���ت عدد 19 در بعضی فرقه های ضاله، 

به مخالفت با این اعجاز برخاسته اند، می نویسد: 

ک���ه طائف���ه منحرف���ه بهائی���ت، ع���دد 19 را  »درس���ت اس���ت 

مقدس می ش���مارند و س���ال و ماه خود را تقس���یم بر 19 می 

کنن���د؛ ام���ا این مس���ئله مانع از تحقی���ق و بررس���ی در رابطه 

ب���ا ع���دد 19 نمی باش���د؛ چراک���ه بداس���تفاده کردن از چیزی 

مناف���ات ب���ا اس���تفاده صحیح دیگ���ران ندارد.... چ���را که ما 

می دانی���م، قب���ل از اس���الم و در دوران جاهلی���ت، اعراب در 

مراس���م حج ش���رکت نموده و آن را همراه با انواع انحرافات 

و بدعت ه���ا ب���ه جا می آوردند؛ در حالی که اس���الم به خاطر 

اعمال خرافی عرب جاهلیت، هیچ گاه حج را ملغی نکرد، 

بلک���ه ب���ه مخالفت ب���ا انحراف���ات در حج پرداخ���ت و حج 

ابراهیمی را تأیید فرمود.

 بنابراین تقدس اعداد در اسالم هیچ جایی ندارد و موضع 

 روش���ن و واض���ح اس���ت. آن���ان هیچ 
ً
کام���ال مس���لمانان نی���ز 

ک���ه می دانند  ع���ددی را مق���دس نم���ی ش���مارند، در حال���ی 

خ���دای واحد یکی اس���ت و خداوند هفت آس���مان را خلق 

کعب���ه ط���واف می کنند و  ک���رد و مس���لمانان هفت ب���ارۀ دور 

می دانند که هفته، هفت روز اس���ت و مسلمانان در سجده 

کنند و... . آیا این  ب���ر هفت عضو از اعضای بدن تکیه م���ی 

مس���ئله باعث می ش���ود که مس���لمانان عدد یک یا هفت را 

مقدس بشمارند؟! آیا اعجاز عدد 19 مبتنی بر قداست این 

ک���دام حکم نقلی و منطق عقل���ی آن را تأیید  عدد اس���ت؟! 

کند؟« می 

کتاب 175 صفحه دارد.  این 

24. ارهاضات االعجاز العددی فی القرآن الكریم
بسام نهاد جرار؛ نون للدراسات القرآنیة، 1991م.

کت���اب دارای مقدم���ه، ش���ش فص���ل و ی���ک خاتم���ه اس���ت.    ای���ن 

نویسنده در فصل اول به مدخل بحث اعجاز عددی قرآن در سوره 

مدث���ر می پردازد، و بحث عدد 19 را مطرح می کند. در فصل دوم به 

اعج���از قرآن در ترتیب س���ور می پردازد و در آخ���ر نتیجه می گیرد که 

ترتیب آیات و س���وره های قرآن توفیقی است. در فصل سوم بحث 

اعجاز عدد 19 در حروف مقطعه را مطرح می کنند. فصل چهارم را 

ب���ه بحث حروف ابجد و اعجاز ع���ددی در رابطه با آنها اختصاص 

می ده���د. در فصل چهارم اعجاز ریاضی در عالم س���تارگان و فلک 

را مطرح می کند. و در فصل پنجم نیز به اعجاز عدد 285 در سوره 

ج���ن و ارتب���اط آن با عدد 19 می پ���ردازد و در خاتمه اعجاز قرآن را از 

این طریق اثبات می کند.

گفتنی است این نویسنده کتاب ها و مقاالت زیادی دربارۀدر مورد 

اعجاز عددی قرآن دارد.11 

، بیان ان فری���ة االعجاز الع���ددی للقرآن 
ً
25. تس���عة  عش���ر مل���كا

خدعة بهائیة؛
حس���ین ناج���ی محم���د محی الدی���ن؛ قاه���ره: الزه���راء لالع���الم 

العربی، 1405ق. 

همان طور که از نام کتاب پیداس���ت، نویسنده به شدت به کسانی 

ک���ه ع���دد 19 را یکی از اس���رار ق���رآن می دانند، حمل���ه می کند و آن را 

نقش���ه و نیرن���گ بهائی���ت می داند. وی یادآور می ش���ود ک���ه عدد 19 

کتب به سایت   www.islamnoon.com مراجعه فرمایید. 11. برای اطالع از این 
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که در نظر مس���لمانان، این فرقه مرتد و  از ش���عارهای بهائیان است 

کافر هس���تند و شواهدی می آورد که سال در نظر آنان 19 ماه است، 

کت���اب البیان آنان 19 قس���مت اس���ت و هر  ه���ر م���اه، 19 روز اس���ت، 

قس���م آن 19 باب اس���ت و نمازهای و یومیه آنها نیز 19 رکعت است 

که عدد 19 مختص قرآن نیس���ت  و ... . در بخش دیگر بیان می کند 

که بدون اس���تفاده از رایانه، بر اس���اس  تی را نش���ان می دهد  و جما

عدد 19 ش���کل گرفته اس���ت؛ در حالی که مطالب آن باطل اس���ت. 

برای نمونه جملۀ: »البعث و ال حساب و الجهنم، الصراط و الجنه 

و النعیم و ...«، 19 حرف و 4 الف دارد. 

ک���ه رابطه ای بی���ن بس���م اهلل الرحم���ن الرحیم  س���پس بی���ان می کن���د 

و ح���روف مقطع���ه س���وره ها و جهنم - ن���وزده ملك جهن���م - وجود 

ن���دارد.  در بخش دیگر، خطاهای ع���ددی قائلین به اعجاز عددی 

را توضیح می دهد. 

26. تفسیر نمونه
ی؛ تهران: دار الكتب االس���المیه، 1373،  آیت اهلل مكارم ش���یراز
ج2، ص303-309 . 

نویس���ندۀ این تفسیر ذیل عنوان »تفس���یر حروف مقطعه با مغزهای 

الکترونیکی«، درباره کشف های رشاد خلیفه، سخن به میان آورده 

و پ���س از آوردن بیوگراف���ی، خاصه کار و تحقیقات آقای خلیفه، به 

نتای���ج ایش���ان در رابط���ه با حروف مقطع���ه و فراوانی هر ی���ك از این 

کهیعص، الم، و ... ( در این گونه  حروف ) ق، ص، ن، المص، المر، 

کرده است. سوره ها اشاره 

که در 23 س���ال بر  وی در انتها نتیجه می گیرد، حروف قرآن مجید 

پیامبر اکرم)ص(نازل ش���ده، حس���اب بسیار دقیق و منظمی دارد و 

ه���ر یك از حروف الفبا، با مجموع حروف هر س���وره دارای نس���بت 

ریاضی کامًا دقیق است که حفظ و نگهداری چنین نسبتی برای 

بشر - بدون استفاده از مغزهای الکترونیکی - امکان پذیر نیست. 

نویسنده در عین حال اضافه می کند، شکی نیست که بررسی های 

دانش���مند مزبور در آغاز راه است و خالی از نقص نیست، پس باید 

با حوصلۀ تمام، به وسیلۀ او و دانشمندان دیگر تکمیل شود.

27. پرتوی از شگفتی های عددی قرآن
جعفر شاهرودی؛ مشهد: یوسف فاطمه )س(، 1385، 48ص.

پژوه���ش حاضر دربارۀ خواص و اعجاز عددی قرآن اس���ت. انگیزۀ 

نویس���نده شناس���اندن ق���رآن ب���ه م���ردم و تحری���ك و تش���ویق آنان به 

تحقی���ق درب���ارۀ قرآن فراگیری آن اس���ت. مؤلف با اس���تفاده از علم 

کلمات و  ریاضی، به برخی از ش���گفتی های عددی قرآن و خواص 

آیات می پردازد.

28. پرتوی از شگفتی های عددی قرآن
جعفر ش���اهرودی، محمد تقی واحدیان؛ چ 1، مش���هد: یوسف 

فاطمه)س(، 1388، 144ص)پالتویی(.

ک���ه هر مطلب آن،  ای���ن کتاب درباره اعجاز ریاضی عدد 19اس���ت 

ب���ا اس���تفاده از فرمول ثابت می کند که س���ورها و آیات با عدد 19در 

کت���اب ب���ر رد نظریۀ رش���اد خلیفه  ارتب���اط هس���تند. همچنی���ن این 

کی���د دارد که با عدد 19 تاش ب���ر اثبات تحریف پذیری  مص���ری، تأ

وه بر  ق���رآن داش���ت. نویس���نده ه���دف از تألی���ف ای���ن کتاب را ع���ا

اثب���ات تحریف ناپذی���ری ق���رآن از منظ���ر ریاضیات، بی���ان تحدی و 

کتابی توانایی  ک���ه هیچ  مبارزه طلبی قرآن می داند و معتقد اس���ت 

مقابله علمی با قرآن را ندارد.

وی بیان می کند: کلید این کش���ف، خود قرآن اس���ت که در سوره 

کرده اس���ت: »که ب���ر جهنم  المدث���ر ب���ه ع���دد 19 در آیه س���ی اش���اره 

کت���اب مش���خص می ش���ود،  ن���وزده نگهب���ان وج���ود دارد«. در ای���ن 

تمام���ی فرمول های گفته ش���ده روی جدول، با حروف مقطعه قرآن 

در ارتب���اط هس���تند، مانند اینکه ن���ام اهلل در قرآن 19 بار تکرار ش���ده 

اس���ت. بس���م اهلل الرحمن الرحیم از 19 حرف تش���کیل ش���ده اس���ت 

کدام به  ی���ا اینک���ه ارتباط تعداد س���وره های قرآن ب���ا عدد 19که ه���ر 

تفضیل بیان ش���ده اند. در حقیقت رش���اد خلیف���ه مصری نیز تاش 

کرده است با استفاده از عدد 19 و فرمول های ارائه داده شده، قرآن 

کن���د که خوانن���ده می تواند با اس���تفاده از  را تحریف ش���ده قلم���داد 

فرمول  ه���ا، ب���ه کذب بودن این ادع���ا پی  ببرد. چاپ نخس���ت جلد 

چه���ارم پرت���وی از ش���گفتی های عددی ق���رآن در ش���مارگان پنج هزار 

نس���خه و در 144 صفحه پالتویی، با قیمت شانزده هزار ریال چاپ 

شده است.

29. السبع المثان و القرآن العظیم
اطیاف محسن ماضی؛ بغداد: 2001م.

موض���وع این کتاب، بررس���ی رابطۀ س���وره حمد با کل قرآن اس���ت. 

کلم���ات و آیات س���وره حمد، به  نویس���نده ضمن بررس���ی ع���ددی 

نتایج جالبی در رابطه با تکرار حروف این س���وره رس���یده است که 

نشانگر از نظم ریاضی و عددی سوره حمد می باشد.

یاضی در قرآن( یاضی قرآن ) كشف سیستم حیرت انگیز ر 30. شبكه ر
 احمد دیدات؛ ترجمۀ ساس���ان حبیب ون���د؛ چ 1،  قزوین: طه، 

1381ش. 

نویس���نده در ای���ن کت���اب ب���ر اس���اس یافته ه���ای علمی دکتر رش���اد 

خلیف���ه، به بیان ش���بکه دقی���ق ریاضی قرآن پرداخت���ه و به مباحثی 

از قبی���ل دورنمایی از گذش���ته، اعجاز علمی ق���رآن، اعتراف بزرگان 



91سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390 

کتابشنایس اجعاز عددی و ریایض در قرآن کتاب شنایس موضویع

ادب، اعج���از ع���دد 19، محاس���به و ش���انس، غیربش���ری بودن قرآن، 

معج���زه ریاضی و... پرداخته اس���ت. ایش���ان در فصل هش���تم که به 

معجزه ریاضی قرآن اختصاص دارد، به نکتۀ جالبی درمورد حرف 

»ق« و »ص« اش���اره کرده و می نویس���د:  »تعداد تکرار حرف » ق « در 

دو س���وره ق و ش���وری )حم عس���ق( که دارای حروف مقطعه » ق « 

اس���ت، برابر با 114 )19 × 6 ( می باشد. از طرفی، خداوند در قرآن به 

کار برده اس���ت. البته در این  صراحت 12 بار تعبیر »قوم لوط« را به 

مورد یك اس���تثنا مش���اهده می ش���ود و آن هم آیۀ 13 سوره ق است 

که از تعبیر »اخوان لوط« استفاده شده است«. نویسنده چنین بیان 

می کند که اگر در این آیه هم مانند موارد قبلی تعبیر به » قوم لوط « 

که دیگر  می شد، تعداد حرف ق در این دو سوره 115 مرتبه می شد 

کاربرد  این عدد مضربی از عدد 19 نبود؛ بنابراین به این صورت با 

تعبی���ر » اخ���وان لوط « این مس���ئله حل ش���ده اس���ت. ش���بیه همین 

مطل���ب را در م���ورد ح���رف »ص« در »بصطه« درآی���ۀ 247 بقره بیان 

کرده اس���ت. نویس���نده در پای���ان نتیجه می گیرد که آی���ا امکان دارد 

ای���ن نظم ع���ددی و ریاضی قرآن به صورت تصادفی و بدون هدف 

باش���د؟ این کتاب در143 صفحه به وس���یلۀ ساسان حبیب وند به 

فارسی ترجمه شده است .

31. شگفتی ها و اعجاز قرآن از نظر علمی پیشگویی و عددی
محمدعلی پرهیز؛ قم: انتشارات ائّمه، 1385، 288ص. 

اث���ر حاض���ر برخ���ی از ش���گفتی ها و اعج���از ق���رآن را از نظ���ر علم���ی، 

پیش���گویی و عددی بررس���ی کرده است. مباحثی درباره فصاحت 

و باغت قرآن، مباحث نخس���تین فصل کتاب اس���ت. نویسنده در 

کارب���رد آن را در قرآن و  بخ���ش دیگ���ر ضمن بررس���ی مفهوم »عل���م«، 

احادیث و روش تفس���یر علمی و معیارهای آن، بحث کرده اس���ت. 

راه ه���ای رف���ع تع���ارض علم و ق���رآن، قرآن و پزش���کی، مراحل رش���د 

ط���ب اس���امی، مطالب���ی درباره پیدای���ش جهان و نکات تفس���یری 

و دیدگاه دانش���مندان در این باره و اس���رار علمی و نکات تفس���یری 

مرب���وط ب���ه حرک���ت خورش���ید از دیگر مباح���ث این کتاب اس���ت. 

موضوعاتی همچون س���تون های آسمانی، بررس���ی اعداد در قرآن و 

کتاب بیان شده است. پیشگویی های قرآن، فصل های پایانی 

32. الصدفه المنظمه: االعجاز العددی فی القرآن
فرید قبطنی؛ 1988م. 

این کتاب به زبان فرانس���ه12 اس���ت و نویس���نده در مقام احتجاج با 

هم���ۀ اهل کتاب - چه علمای دین و چه علمای ریاضی، فیزیک، 

بیولوژی، مورخان و... - است و نویسنده برای دفاع از ساحت قرآن 

کتاب عبارت است از:  12 - عنوان فرانسه این 

Farid Gabteni, Frederice , Le Hosard Progrmme, le miracle scientifigue du Qoran

کریم، آن را به رش���تۀ تحریر درآورده اس���ت تا با توجه به علمی بودن 

کریم.  کتاب، سندی باشد برای حقانیت قرآن  این 

که مورد  کتاب، با توجه به مس���ائل علم ریاضی -  نویس���نده در این 

اتفاق همه علماس���ت - به مواردی از اعجاز عدد 19 در س���وره های 

عل���ق، مدث���ر و ارتباط بین آنها پرداخته اس���ت. همچنین در ادامه به 

مواردی از اعجاز عدد 19 در ترتیب سوره های قرآن، حروف مقطعه و 

تناسب و ارتباط آنها با یکدیگر اشاره کرده است. در پایان نیز اعجاز 

عدد 19 در سوره های زوج مصحف را مطرح کرده است. این کتاب 

پس از انتش���ار در س���ال 1998 میادی مورد اس���تقبال غیرمسلمانان 

گرفت و در سال بعد نیز چاپ دوم آن وارد بازار شد. قرار 

33. طلوع الشمس من مغربها علم للساعه
فری���د قبطن���ی؛ ترجم���ۀ احم���د امین حج���اج؛ چ 1، بی���روت: دار 

البراق، 1999م، 416ص.  

این کتاب ترجمه ای است عربی، از کتاب الصدفه المنظمه توسط 

فرید قبطنی به زبان فرانسه برای غیرمسلمانان نوشته شده است و 

آقای احمد امین پس از اصاحات، اضافات و تکمیل مباحث، آن 

را به ش���کل منظم و دقیق به زبان عربی ترجمه کرده اس���ت. ایشان 

درای���ن کت���اب به مباحث���ی مانند نزول ق���رآن، قرآن واح���د و قرائات 

متع���دده، تحلی���ل لغوی آیه بس���مله و ارتباط آن با ع���دد 19، ترتیب 

سوره های مصحف و ارتباط با عدد 19 و نیز بحثی کامل در ارتباط 

کتاب دو  با اعجاز عدد 19 در حروف مقطعه، پرداخته است.  این 

جزء و 416 صفحه دارد.

 34. العناصر والحروف واألرقام فی القرآن الكریم
���ف )مجدالوی(، 

ّ
ف���الح عبدالكریم الطوی���ل؛ چ 1، اردن: المؤل

2006م، 220ص. 

کت���اب حاض���ر تحقیق���ی اس���ت علم���ی در م���ورد عناصر، اع���داد و 

حروف در قرآن و بررس���ی اعجاز علمی این کتاب آس���مانی. در این 

نوشتار نخست به بحث دربارۀ کیفیت ترکیب عناصر در طبیعت 

و ماهیت فیزیکی آنها پرداخته ش���ده اس���ت. آن گاه معارفی از قرآن 

کریم در مورد فلزاتی مانند آهن، مس، نقره و طا، همچنین نس���بت 

بین این فلزات با برخی از اعداد، بیان می ش���ود. س���پس نویس���نده 

ب���ه بح���ث دربارۀ رابطه اع���داد با حروف، کلم���ات و جمات قرآنی 

پرداخت���ه و نظم موج���ود بین آنها را جنبه ای از اعجاز قرآن دانس���ته 

است. بررسی اعجاز علمی و اعجاز عددی قرآن کریم و تحلیل این 

کتاب است. مطالب در ضمن برخی از آیات از دیگر مباحث این 



سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390  92

کتاب شنایس موضویعکتابشنایس اجعاز عددی و ریایض در قرآن

یاضیات 35. قرآن و ر
سیدمرتضی علوی؛ چ 1، قم: پژوهش های تفسیر و علوم قرآن. 

کت���اب ق���رآن و ریاضیات، چهارمین کت���اب از مجموعۀ کتاب های 

که به قلم سیدمرتضی علوی  تفس���یر موضوعی ویژه جوانان است 

و با مقدمۀ دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، از س���وی انتشارات 

پژوهش های تفسیر و علوم قرآن منتشر شده است.

ای���ن تفس���یر  کار آم���ده اس���ت:  کت���اب درب���اره روش  در مقدم���ۀ 

موضوعی، موضوعاتش را از متن اجماع یا علوم و وقایع عصری 

می گی���رد و ب���ه صورت پرس���ش ب���ه محضر ق���رآن عرض���ه می کند، 

ک���رده و با  ی  س���پس مفس���ر آی���ات مواف���ق و مخال���ف را جم���ع آور

درنظرگرفتن قرائن دیگر مانند روایات و علوم و ش���واهد تاریخی، 

به نتیجه گیری و اس���تنباط می پردازد و پاس���خ خویش را می یابد 

و ب���ه مخاطب���ان ق���رآن اب���اغ می کن���د.

 در مقدم���ه، بحث���ی پیرام���ون اعج���از ع���ددی و نظم ریاض���ی قرآن، 

که در  به ش���کل درآمدی بر اصل موضوع، پیش بینی ش���ده اس���ت 

آن ادعاه���ای متف���اوت در این زمینه، ادله مطرح ش���ده و همچنین 

کتاب هایی که این موضوع را ارائه کرده اند، بررس���ی ش���ده اس���ت. 

نویس���نده اشاره می کند که در چند دهۀ اخیر بعد دیگری از اعجاز 

قرآن بیان ش���ده اس���ت که همان اعجاز عددی قرآن است و اینکه 

ی���ك نظ���م ریاضی خاص بر قرآن حاکم اس���ت. در فصل اول کتاب 

کلیات بحث ارائه می ش���ود. مفهوم و پیش���ینه اعج���از از مهم ترین 

مطالب این بخش اس���ت. در ش���ش فص���ل باقیمانده، نویس���نده با 

تقس���یم مطال���ب ریاضی ارائه ش���ده در قرآن، در هر فص���ل به تبیین 

نظری���ه نظم ریاضی قرآن می پ���ردازد. در فصل دوم به بحث اعداد و 

عملیات چهارگانۀ ریاضی در قرآن، اش���اره ش���ده اس���ت و در فصل 

س���وم عدد 19 در قرآن بررسی می ش���ود. فصل چهارم رابطۀ منطقی 

بی���ن ح���روف مقطعه و علم ریاضی را نش���ان می دهد. بررس���ی عدد 

هف���ت و اس���تفاده ق���رآن از ای���ن عدد، موض���وع فصل پنجم اس���ت. 

اعجاز زوج و فرد، اعجاز عددی و تکرار واژه ها مطالبی است که در 

فصل های ششم و هفتم مطرح می شود. در پایان کتاب نیز مطلبی 

با عنوان جمع بندی و نتیجه گیری آمده است.

یاضی جاویدان 36. قرآن معجزه ر
یاضی بین س���وره های قرآن با استفاده از علم عدد( ) كش���ف وجود رابطه ر

حسین موسوی زنجانی؛ قم: سلسبیل، 1385، 96 ص.

کریم است.  اثر حاضر حاوی مباحثی دربارۀ رابطۀ سوره های قرآن 

مؤل���ف س���عی دارد با اس���تفاده از علم عدد و کش���ف وج���وِد رابطۀ 

ریاضی بین س���وره های قرآن، دیدگاه آیت اهلل معرفت، مبنی بر عدم 

ارتب���اط بی���ن س���وره های مج���اور در قرآن مجی���د را رد کن���د. وی در 

کتاب از رابطه س���وره بقره با س���وره حمد و رابطه س���وره بقره با  این 

آل عمران س���خن گفته است. رابطه س���وره آل عمران با سوره نساء، 

س���وره نساء با سوره مائده، س���وره مائده با سوره انعام و سوره انعام 

کتاب است. با سوره اعراف، مباحث دیگر این 

یاضی قرآن 37. كشف معجزه ر
افخم الس���ادات مرتضوی؛ چ 1، اهر:  افخم الس���ادات مرتضوی، 

1385، 72 ص.

کریم اس���ت.  کوشش���ی دربارۀ سیس���تم ریاضی قرآن  کت���اب حاضر 

نویس���نده در ای���ن اثر یکی از ابعاد اعجاز عددی ق���رآن کریم را بیان 

می کن���د. وی معتق���د اس���ت تمام س���وره ها و آیات قرآن ب���ر پایۀ یك 

اصل کلی به نام عدد 19استوارند و آیات و سوره های قرآن مضربی 

از این عدد هستند و بر این اساس، سیستم ریاضی قرآن تغییرپذیر 

و تحریف پذیر نیس���ت. او برای اثبات کش���ف معجزۀ ریاضی قرآن، 

مباحثی مانند مقدار عددی، کد ریاضی کلمات خاص، ساختمان 

کرده است. ریاضی قرآن و ترکیب عددی ماوراء انسانی را مطرح 

كمال االعجاز فی القرآن الكریم  .38
كمال جمیل؛ بغداد: 2001م.  عادل 

کتاب به بررس���ی اعجاز عددی قرآن در رابطه با فواصل آیات   این 

قرآن پرداخته اس���ت. نویس���نده معتقد اس���ت با توجه ب���ه این نظم 

عددی میان آیات، سوره های قرآنی به منزلۀ یك سورۀ واحد است 

و بلک���ه ب���ه منزله یك آیۀ واحد، چنان که فخرالدین رازی در تفس���یر 

کرده است. کبیر خود به آن اذعان 

39. معجزة القرآن الكریم
رشاد خلیفه؛ الطبعة االولی، بیروت: دارالعلم للمالیین، 1983 م.

 دکتر رشاد خلیفه را می توان مبتکر و نظریه پرداز بحث اعجاز عددی 

قرآن دانس���ت. وی اولین کس���ی بود که نظریۀ اعج���از عددی قرآن را 

مطرح کرد. و پس از بررسی و کار روی قرآن، با استفاده از کامپیوتر، به 

نتایجی رس���ید که آنها را در سال 1356 شمسی در روزنامه های دنیا 

منتش���ر کرد. وی موفق به کش���ف رمزهای قرآن در رابطه با عدد 19و 

مفتاح حروف مقطعه شد که بعضی از موارد آن بیان شد. 

رشاد خلیفه پس از ذکر مواردی از اعجاز قرآن، به نتایجی رسید که 

به بعضی از آنها اشاره می شود:

1. قرآن کام خدا و معجزه الهی است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند 

که این نظم ریاضی و دقیق قرآن، توسط انسان صورت گرفته است؛ 

2. ترتی���ب موج���ود س���وره های ق���رآن و همچنین ترتیب ن���زول آنها، 

ترتیبی الهی است؛ 
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3. محل نزول سوره های قرآن، اعم از مکی یا مدنی مورد تأیید است؛ 

گرفته است؛  4. تقسیم آیات در هر سوره به امر الهی صورت 

5. شیوه کتابت رسم الخط قرآن، به دستور خداوند صورت گرفته است؛ 

6. آی���ه »بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م« ج���زء تم���ام س���وره ها ب���ه غیر از 

س���ورۀ »توب���ه« اس���ت که این مس���ئله با توج���ه به نظ���م ریاضی قرآن 

اثبات شدنی است. 

40. معجزة االرقام و الترقیم فی القرآن الكریم
عبدالرزاق نوفل؛ بیروت، دارالكتاب العربی، 1403 ق.

این کتاب صورت تکمیل ش���ده کتاب قبلی نوفل اس���ت و حاوی 

مطالبی اس���ت که در کتاب قبلی نیامده اس���ت. نویس���نده در این 

کت���اب ب���ه پاره ای از نقده���ا و مخالفت هایی که درب���ارۀ این نظریه 

ارائه شده است، پاسخ داده است. 

41. من االعجاز البالغی و العددی للقرآن الكریم
دكتر ابوزهراء النجدی؛ الوكالة العالمیة، 1410ق.

دکتر نجدی که از قرآن پژوهان ش���یعی و اهل مصر اس���ت، در ادامۀ 

کار آق���ای نوفل، م���وارد دیگری را به تحقیقات قبلی افزوده اس���ت؛ 

مانند: »س���اعه« 24 مرتبه به تعداد ش���بانه روز، »س���ماوات البس���ع« 

هفت مرتبه، »س���جده« و مش���تقات آن 34 مرتبه به تعداد س���جده 

های نمازهای شبانه روز و ... .

42. معجزة القرن العشرین من كشف سباعیه و ثالثیه اوامر القرآن الكریم
ابن خلیفه علیوی؛ دمشق، داراالیمان، الطبعة االولی، 1983 م، 110ص.

کتاب خود نود درصِد اوامر قرآن را، هفتگانه، سه گانه، یا   ایشان در 

یگانه دانس���ته اس���ت و پس از آوردن موارد اوامر قرآن و اعداد منظم 

در ارتباط با آنها، اعجاز قرآن را نتیجه می گیرد. 

برای مثال، امر »اعبدوا« را سه بار به همه مردم خطاب کرده است؛ 

س���ه بار نس���بت به اهل مکه که در قرآن آمده و سه بار که نسبت به 

پیامبر اس���ام آمده اس���ت. پیامبران الهی مثل ش���عیب، نوح، هود، 

صالح و حضرت عیس���ی نیز هر کدام س���ه بار به قوم خود گفته اند 

و این از عجایب است.

این کتاب 110 صفحه دارد و در سال 1983 میادی برای نخستین 

بار چاپ شده است. 

43. المنظومات العددیة فی القرآن العظیم
)برهان احصائی فی احكام البناء القرآن(

مصطفی ابوس���یف ب���دران؛ الطبعة االولی، قاه���ره: مكتبة وهبة، 
1418 ق، 88ص.

کتاب، رواب���ط ریاضی در ح���روف مقطعه و لفظ  نویس���نده در ای���ن 

جال���ه »اهلل« را بررس���ی کرده و نظم اعجازگونۀ ق���رآن را از این طریق 

کتاب 88 صفحه دارد. کرده است. این  ثابت 

44. موسوعه االعجاز الرقمی
عبدالدائم الكحیل؛ 713ص. 

نویس���ندۀ ای���ن کت���اب در پ���ی اثبات اعج���از عدد هفت، ب���ه موارد 

زی���ادی از ای���ن اعجاز در قرآن پرداخته اس���ت.  وی این کتاب را در 

ی���ك مقدمه و یازده بحث س���امان داده اس���ت و ب���ه مباحثی مانند 

اعج���از عدد 7، ضوابط اعجاز رقمی، اولین آیۀ س���ورۀ حمد، اس���رار 

حروف مقطعه، تکرار آیات در قرآن، ترتیب س���وره های قرآن، اس���رار 

قصه ه���ای قرآن���ی و ارتب���اط آنها با ع���دد 7 پرداخته و ب���ه مصادیق 

زی���ادی از این اعجاز، اش���اره کرده اس���ت. این کت���اب 713 صفحه 

اس���ت.  گفتنی اس���ت، این نویس���نده بیش از چهل کتاب در مورد 
اعجاز عددی قرآن دارد. 13

45. معجزة القرآن العددیة
صدقی البیك؛ الطبعة االولی، دمش���ق- بیروت: مؤسس���ة علوم 

القرآن.

کت���اب به م���واردی از اعج���از ع���دد 19 درحروف  نویس���نده در ای���ن 

مقطعه اش���اره می کند. همچنین اعجاز در اعداد صحیح و کسری 

به کاررفته در قرآن و وارتباط آنها با عدد 19 را بیان می کند .

46. ماوراء احتمال
یك. عبداهلل ار

ه���دف این کتاب معرفی یك سیس���تم ریاضی اس���ت که از س���وی 

کتاب های آسمانی به ودیعه نهاده شده است.  خداوند در یکی از 

نویس���نده در این کتاب به پیش���ینۀ کشف سیستم ریاضی عدد 19 

در ق���رآن توس���ط دکتر رش���ید خلیف���ه پرداخته و به فلس���فۀ انتخاب 

این عدد اش���اره کرده است. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده 

اس���ت. نویس���نده در مقدم���ه کت���اب، دربارۀ سیس���تم ریاض���ی قرآن 

کریم س���خن گفته و در ادامه به منحصربه فردبودن قرآن کریم اشاره 

می کند. وی در فصل سوم به کشف سیستم ریاضی قرآن و اعجاز 

عدد 19 اشاره می کند و در فصل چهارم موارد و مصادیقی از اعجاز 

کنید . کتاب ها به سایت www.kaheel7.com مراجعه  13. برای اطالع از این 
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ع���دد 19 در آی���ۀ بس���مله و کلم���ات آن را بیان می کن���د. در پایان نیز 

ک���ه مطالب بیان ش���ده در ای���ن کتاب تنها  چنی���ن نتیج���ه می گیرد 

ذرۀ کوچکی از سیس���تم ریاضی قرآن است که در سطحی وسیع تر 

در ق���رآن وجود دارد و احتم���ال تصادفی بودن این نظم ریاضی قرآن 

ک���ه پیچیده ترین محاس���باِت اعجاز  گفتنی اس���ت  محال اس���ت. 

کتاب بیان شده است. عددی قرآن، در این 

47. المعجزة: نظریة قرآنیة فی االعجاز القرآنی
ی الرفاع���ی؛ دمش���ق: الطبع���ة الثالث���ة، دار الفك���ر،  عدن���ان غ���از
2000 م، 304ص.

مهندس رفاعی در این کتاب س���خنانی ش���بیه سخنان عبدالرزاق 

نوفل دارد. ایشان معتقد است تمام کلماتی که در قرآن آمده است 

ارتب���اط تام و حقیقی با آن چیزی دارد که آن را وصف می کند و به 

آن نامیده ش���ده اس���ت؛ برای مثال یك س���ال کامل 365 روز است 

و زمی���ن 365 ب���ار به دور خود می چرخ���د. خداوند نیز که خالق این 

کتاب خود به تصویر کشیده است؛  جهان است، این مسئله را در 

 مطاب���ق با واقعی���ت فلکی آن اس���ت؛ بنابراین 
ً
ک���ه دقیقا تصوی���ری 

مش���اهده می کنی���م ک���ه کلمۀ »یوم« ب���ه صورت مف���رد در قرآن کریم 

365 مرتبه به کار رفته اس���ت. مانند این مسئله، گردش ماه به دور 

زمین است که ماه ها از آن به وجود می آیند و خداوند که خالق این 

که  کار برده است  کلمۀ »شهر« را در قرآن 12 مرتبه به  مسئله است، 

اشاره به همین قضیه دارد. 

ایش���ان در ادام���ه به مصادیق زی���ادی از این گونه م���وارد می پردازد و 

نتیج���ه می گی���رد که چ���ون زبان اس���تدالل در این کت���اب ریاضی و 

اع���داد اس���ت؛ بنابراین ب���رای عدم اخت���اف انس���ان ها در این گونه 

مس���ائل، اعجاز قرآن ثابت می ش���ود. نویس���نده در انتهای کتاب به 

ک���ه از س���وی دیگ���ران بر این نظریه وارد ش���ده اس���ت، به  نقدهای���ی 

کتاب در  صورت مس���تدل در56 صفح���ه جواب داده اس���ت. این 

304 صفحه - بدون ضمیمه - چاپ شده است. 

48. معجم االرقام فی القرآن الكریم
محم���د الس���ید ال���داوودی؛ الطبع���ة االول، قاه���ره: دار الكت���اب 
المصری، 1986 م، 134ص.

مؤل���ف ب���ا وس���عت نظ���ر و اش���راف ب���ر احادی���ث و تاریخ، ب���ه تبیین 

مصادی���ق اعج���از ارق���ام ق���رآن پرداخته اس���ت و م���واردی را در این 

کتاب در 134 صفحه و در سال 1406  کرده است. این  زمینه بیان 

هجری منتشر شده است .

49. المعجزة القرآنیة )االعجاز العلمی و الغیبی( 
محمد حس���ن هیت���و؛ الطبعة االولی، بیروت: مؤسس���ة الرس���الة،  

1989 م. 

 همان مطالب حس���ین ناجی محمد در کتاب تس���عة  
ً
ایش���ان تقریبا

 را تأیید و تکرار می کند. 
ً
عشر ملکا

50. مفاتیح القرآن
یان؛ قم: زائر. علی حیدر

این کتاب نگاهی گذرا به تاریخ قرآن، اعجاز قرآن، معارف و نکات 

قرآن���ی و فضای���ل قرآن کری���م دارد و مباحث متنوع���ی دربارۀ علوم و 

مع���ارف قرآنی در آن ارائه کرده اس���ت. نگارن���ده ابتدا دربارۀ اعجاز 

قرآن از نگاه معصومین و دانشمندان بحث و سپس اعجاز عددی 

قرآن به ویژه حروف مقّطعه را از منظر رشاد خلیفه بیان می کند. در 

کلّیاتی راجع به معارف ن���اب قرانی و نکات ظریف  کتاب،  ادام���ه 

گیاهان در قرآن  قرآن، از جمله مقایس���ۀ نام های اماکن، حیوانات و 

و س���ایر اع���ام قرآن���ی ارائه ش���ده و مهم تری���ن تفاس���یر و ترجمه های 

قران معّرفی می ش���ود. بررس���ی فضایل قرآن اعّم از فضایل سوره ها و 

آی���ات و فضیلت قرائت قرآن و بی���ان قواعد صرفی و نحوی قرآن از 

کتاب است. مباحث دیگر ارائه شده در این 

51. موسوعة االعجاز العلمی فی القرآن و الّسنة
محمد الّسقاعید؛ دار الیقین.     

نوش���تار حاض���ر ب���ه ابع���اد اعج���از ق���رآن از جمل���ه اعج���از علمی آن 

می پردازد. نویسنده، اعجاز قرآن را در ابعاد تشریعی، غیبی، عددی 

و علمی و در زمینه های انسان شناسی، زمین شناسی، عالم هستی، 

نبات���ات و موج���ودات زنده بررس���ی می کن���د و با ارائ���ه تصاویری از 

آفرینش انسان، طبیعت و دیگر موجودات، آن را معجزه علمی قرآن 

می داند. نویسنده همچنین به اعجاِز علمی سّنت پیامبر)ص( در 

آفرینش انسان و علوم بهداشتی و پزشکی می پردازد.

كتاب  های اجمالی ب( 

52. اسرار اعجاز القرآن، 70 حقیقة رقمیة تشهد على صدق القرآن؛ 

عبدالدائم الکحیل؛ حلب: دار الرضوان ، 2004م.

53.  اس���رار اعج���از ع���ددی ق���رآن در رابطه ب���ا اهل بی���ت)ع(؛ محمد  

محم���د هوی���دی؛ ترجمۀ مریم زارعی؛ تهران: الب���رز فر دانش، 1388، 

224 ص.

54.  اس���رار معجزۀ »الم«؛ عبد الدائم الکحیل؛ حلب: دار الرضوان، 

2004 م، 112ص. 
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55. اسام از دیدگاه آن ماری شیمل به همراه یکی از آخرین تحقیقات 

درب���ارۀ اعج���از ع���ددی ق���رآن، آن ماری ش���یمل؛ ترجم���ۀ عبدالرحیم 

گواهی؛ تهران: علم، 1386، 336 ص.

56. اش���ارات هندس���یه فی الق���رآن الکریم؛ مجد متبول���ی غریب؛ دار 

المجد للدراسات الهندسیه، 1991 م.

57. اش���راقات االعجاز الرقمی؛ عبدالدائم الکحیل؛ حمص: مکتبة 

مهرات للعلوم، 2003م.     

58. إش���راقات الرقم س���بعة؛ عبدالدائم الکحیل؛ إصدار جائزة دبی 

الدولیة، 2006 م، 400 ص.

59. االعج���از العددی فی القرآن بین الحقیقة و الوهم؛ فاتح محمود؛ 

الطبعة االولی، عمان: جهینة النشر و التوزیع، 2003 م، 96 ص.

60. اعجاز القرآن الکریم؛ فضل حسن عباس؛ عمان: 1411 ق.

61. اعج���از الق���رآن وجوهه و اس���راره؛ عبدالغنی محمد س���عید برکة؛ 

الطبعة االولی، 1409 ق.

62. اإلعج���از القصص���ی؛ عبدالدائم الکحیل؛ حل���ب: دار الرضوان، 

2005 م، 80ص.      

کریم؛ عبدالرزاق نوفل؛ ترجمۀ مصطفی  63. اعجاز ع���ددی در قرآن 

حسینی طباطبایی؛ تهران: ناشر، 1362 ش. 

64.  اعجاز عددی قرآن؛ مسعود احمدی؛ سنندج: مسعود احمدی، 

1386، 21 ص.

65. االعداد من القرآن و الحدیث و االخبار؛ محمد ابوالیسر عابدین؛ 

دمشق: مکتبة الغزالی، 1414 ق.

66. اعداد هم ش���هادت می دهند؛ عبدالدائ���م الکحیل؛ ترجمۀ تینا 

پورشاهید؛ تهران: والسماء، 1387.

که محمد )ص(آورد؛ خش���ایار قوام پور؛ مشهد: راهیان  67. اعدادی 

سبز، 1387، 120ص.

68. اقب���اس م���ن االعج���از العلم���ی ف���ی الق���رآن و الس���نة؛ عاءالدین 

المدرس؛ بغداد: مکتبة الرقیم، 2001 م.

69. پژوهش���ی در اعجاز علمی ق���رآن؛ محمدعلی رضایی اصفهانی؛ 

کتاب مبین، 1381. رشت: 

70. پژوهش���ی در ح���روف مقطعه ق���رآن مجید )اعجاز ع���ددی قرآن(؛ 

عبدالعلی قاسمی؛ اصفهان: گل افشان، 1388، 280 ص.

71. تفس���یر آیات العدد ف���ی القرآن الکری���م؛ عبدالمنعم عبدالوهاب 

المخازی؛ قاهره: مکتبة االیمان.

72. حقائق رقمیة تکشف أسرار القصة القرآنیة؛ عبدالدائم الکحیل؛ 

دمشق: مکتبة ابن القیم - الدار الدمشقیة، 2003م، 128 ص.

73. درآم���دی بر اس���ام )به هم���راه یک���ی از آخرین تحقیق���ات دربارۀ 

گ���ردآوری: علی محم���د ای���زدی؛  اعج���از ع���ددی ق���رآن(؛ تحقی���ق و 

گواه���ی؛ ته���ران: دفتر نش���ر  آن م���اری ش���یمل؛ ترجم���ۀ عبدالرحی���م 
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بخش دوم: مقاالت
الف( مقاالت تفصیلی

یاضی قرآن در خصوص اعداد زوج و فرد 1. اعجاز ر
كورش جم نشان؛ بینات ،ش 9، 1375، ص 99.

نویس���ندۀ این مقاله با توجه به آیۀ 89 س���ورۀ فجر: » والش���فع والوتر « 

که خداوند در آن » زوج و فرد « س���وگند یاد کرده اس���ت، به این فکر 

افتاده که شاید یك نظام عددی بر مبنای زوج و فرد در قرآن وجود 

ک���رده و به  داش���ته باش���د. ب���ه دنبال ای���ن فرضیه، ش���روع به تحقیق 

نتایج جالبی رس���یده اس���ت. ایشان به این حقیقت پی برده است 

ک���ه تع���داد س���وره ها، ترتیب قرار گرفت���ن آنها و تعداد آیات هر س���وره 

 باید همین اندازه باش���د که هس���ت و اگر تغییر و یا جابجایی 
ً
دقیقا

درآنه���ا صورت گی���رد، کد ریاضی زوج و فردی که در آن جای داده 

شده، جواب نمی دهد .

وی پس از طرح جدول اعداد زوج و فرد قرآن، به این نتایج رسیده است: 

1. جمع کل اعداد زوج - که از حاصل جمع شماره و تعداد آیات سوره 

 برابر با تعداد آیات قرآن یعنی 6236 است؛ 
ً
به دست آمده - دقیقا

2. جم���ع کل اع���داد فرد ) که از حاصل جمع ش���ماره وتعداد آیات 

که این عدد   مس���اوی با 6555 است 
ً
س���وره به دست آمده ( دقیقا

معادل مجموع شماره های سوره های قرآن است؛ 

که هر یك از 57 سوره  3. در جدول زوج قرآن و در جدول فرد قرآن 

درست شده اند، درست 30 سوره با تعداد آیات زوج و 27 سوره با 

کرده اند. تعداد آیات فرد شرکت 

یاضی قرآن 2. اعجاز عددی و نظم ر
كیهان اندیشه، ش 67، 1375، ص 68-67. عباس یزدانی؛ 

 با اعج���از عددی ق���رآن به 
ً
ک���ه ش���دیدا نویس���نده از کس���انی اس���ت 

مخالفت برخاس���ته و س���عی وافری دارد که اثب���ات کند، هیچ گونه 

اعج���از ع���ددی و ریاض���ی در ق���رآن وجود ن���دارد. ایش���ان در ابتدای 

 طوالنی خود، پس از بیان کش���ف دکتر رش���اد خلیفه 
ً
مقال���ۀ نس���بتا

دربارۀ اعجاز عدد 19، به معرفی قرآن از طریق خود قرآن و احادیث 

می پردازد و آیات و روایات گوناگونی را در توصیف قرآن ذکر می کند 

و در نهایت چنین جمع بندی می کند که در هیچ جای قرآن، حتی 

به طور ضمنی، ما به این گونه کاوش ها دعوت نشده ایم. در بیانات 

امامان و سیرۀ عملی آنها نیز مشاهده نشده است که قرآن را از این 

منظ���ر بنگرند و مطالب���ی هرچند به صورت ضمن���ی و تلویحی، در 

م���ورد تع���داد حروف و کلمات قرآن و رواب���ط ریاضی بین آنها گفته 

باش���ند یا الاقل س���رنخی در این مقوله به دست داده باشند؛ از این 

رو نمی توانی���م ب���ا اطمینان خاطر در این رش���ته وقت صرف کنیم و 

دلخوش باش���یم که اگر تا کنون به نتیجه  نرس���یده ایم، امید اس���ت 

در آین���ده ب���ه نتایجی جالب دس���ت یابی���م. از علمای ب���زرگ، حتی 

ریاضی دان���ان نظی���ر خواجه نصیر طوس���ی و ش���یخ بهای���ی نیز نقل 

نشده است که چنین سیر و سیاحتی را در قرآن نشان داده باشند.

ایشان پس از بیان این مقدمه، نقدهایی بر کتاب ها و مقاالت ذیل 

مطرح می کند: 

معجزه القرآن الکریم؛ دکتر رشاد خلیفه؛

المعجزه؛ مهندس عدنان رفاعی؛ 

کبری؛ دکتر سیدمحمد فاطمی؛  آیت 

مقاله »اعجاز ریاضی قرآن درخصوص اعداد زوج و فرد«؛ 

ماوراء احتمال؛ عبداهلل اریك؛ 

االعجاز العددی فی القرآن الکریم؛  عبد الرزاق نوفل؛ 

من االعجاز الباغی و العددی للقرآن الکریم؛ دکتر ابوزهراء النجدی. 

نویس���نده در پای���ان نی���ز مطال���ب خ���ود را در ی���ازده م���ورد خاصه و 

جمع بندی می کند. وی اعجاز عددی و ریاضی قرآن را یك جریان 

انحرافی و نامبارك می داند که هیچ خدمتی به نش���ر فرهنگ قرآنی 

نک���رده اس���ت وب���ه دلیل صحی���ح نبودن آم���ار و ارقام مطرح ش���ده، 

نب���ود روش واحد در محاس���بات، ع���دم نتیجه منطق���ی از این گونه 

تناس���بات در الف���اظ قرآن و عدم اش���اره به اعجاز ع���ددی درقرآن و 

کامل رد می کند و عاقه مندان  سنت، نظریۀ اعجاز عددی قرآن را 

به کشف اعجاز قرآن را دعوت به فراگیری زبان عربی و تدّبر و تأّمل 

درقرآن می کند.

3. بررسی دستاوردهایی در زمینه اعجاز عددی قرآن
ی؛ بینات، ش 55، 1386، ص65-52.     پریچهر ساور

موضوع این مقاله، مروری بر بعضی از دستاوردهای اعجاز عددی 

ق���رآن کریم اس���ت. توجه برخی از علمای قدی���م و معاصر، به اعجاز 

عددی و ذکر بعضی کتب آنها، مباحث آغازین مقاله حاضر است. 

کتب علما، نمونه هایی از اعجاز عددی را در  نویس���نده از البه الی  

ئکه و  ش���یاطین،  مقوله های���ی چون: حروف مقطع���ه، اولوالعزم، ما

ثی���اب و حج���اب، رج���ل  و    ام���رأ، دنیا و آخ���رت و حج���اب و عقاب 

مط���رح کرده اس���ت . او در نهایت بعض���ی از توجیهات مکلف-انه 

نویسندگان را بی-ان کرده و هر یك از آنها را با ارائه اشکات وارده، 

کرده است. نقد و بررسی 
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یاضى قرآن 4. پژوهشى در نظریه اعجاز عددى و ر
مجتبی نوروزی؛ پژوهشهای قرآنی، ش48، 1385، ص173-142.

موض���وع ای���ن مقال���ه، بررس���ی و نق���د نظری���ه »اعجاز ع���ددی و نظم 

که در قرن اخیر از س���وی بعض���ی قرآن پژوهان  ریاضی قرآن« اس���ت 

ک���ه بیانگر نظ���م اعجازگونه عددی  مطرح ش���ده اس���ت. این نظریه 

و ریاض���ی قرآن اس���ت، ب���رای اولین بار از س���وی دکتر رش���اد خلیفه 

در س���ال 1972 می���ادی )1351ش( مط���رح ش���د. ط���رح ای���ن نظریه 

که موارد  گرفت؛ به گونه ای  مورد توجه و اس���تقبال قرآن پژوهان قرار 

بس���یاری بر تحقیقات او افزوده شد، تا جایی که امروز ده ها کتاب 

و مقاله در این زمینه نوش���ته ش���ده اس���ت. نویسنده این مقاله را در 

س���ه بخش اعجاز عدد 19، حروف مقطعه و ارتباط آن با عدد 19 و 

تناسب در تکرار الفاظ قرآن، بررسی و دیدگاه موافقان و مخالفان و 

کرده است.  نظر نهایی در این زمینه را بیان 

5. چگونه مغز الكترونیكی پرده از اسرار حروف مقطعه قرآن برداشت؟
ناصر مكارم شیرازی؛ درسهایی از مكتب اسالم، ش160، 1352ش، 15-8.

مقال���ۀ حاض���ر برگرفت���ه از مجل���ه آخ���ر س���اعۀ مصر اس���ت ک���ه نتیجه 

محاسبات دکتر رشاد خلیفه را دربارۀ اعجاز قرآن منعکس کرده  است.

6. عجایب عددی بسم اهلل الرحمن الرحیم
محمدهادی مؤذن جامی؛ بینات، ش57، 1387،ص 139-126.

مقاله حاضر دربارۀ تناس���ب عددی بس���م اهلل الرحمن الرحیم است. 

در مقالۀ حاضر به بعد ظاهری و آشکار اعجاز عددی پرداخته شده 

اس���ت و ب���ه رابطه حروف بس���مله و عدد کام���ل، مش���هور و رازآمیز 7 

پرداخته می شود. نویسنده بعد از بیان فضایل بسمله، عدد حاصل 

از چهار کلمه بس���مله را عدد 6643 می داند که این عدد مضرب 7 

اس���ت. وی معتقد است، در توزیع حروف کلمه»الرحمن« که بیشتر 

در ق���رآن در مواض���ع ش���دت و تنزیه خداون���د می آید، ع���دد 1365 به 

دس���ت می آی���د که مضربی از عدد 7 اس���ت و هم چنی���ن برای کلمه 

»الرحیم« که بیشتر در قرآن در مواضع رحمت و مغفرت می آید، عدد 

6531 به دست می آید که آن هم مضربی از عدد 7 است. اگر بسامد 

حروف بس���مله را با آیات سوره فلق مقایسه کنیم، عددی 26 رقمی 

ب���ه دس���ت می آید که مضرب عدد 7 اس���ت و همین عدد در س���ورۀ 

ناس عددی 21 رقمی است که حاصل ضرب عدد 7 می باشد و در 

آخر ارتباط بسمله با آیه الکرسی است که بسامد این ارتباط، عددی 

56 رقمی است که آن نیز از مضرب های عدد 7 است.

7. قرآن معجزه پیامبر؟ص؟
قربانعلی فصیحی)غزنوی(؛ سفیر، ش 1، 1386، ص 76-57.

 موض���وع ای���ن مقال���ه، ارائه برخ���ی از ابعاد اعجاز قرآن کریم اس���ت. 

بیان مفهوم اعجاز و پیش���ینۀ آن، مباحث آغازین این مقاله است. 

به نظر نویس���نده دیدنی، خواندنی و شنیدنی بودن قرآن، محدود به 

زمان و مکان نبودن و متناسب با همه زمان ها بودن قرآن، پایداری 

ق���رآن، درك پذیر و فهم پذیر بودن ب���رای عموم مردم و نیز هدایتگری 

قرآن، تفاوت ها و ویژگی های اعجاز قرآن نس���بت به دیگر معجزات 

کیفی���ت اعجاز قرآن را برش���مرده،  انبی���اء  الهی اس���ت. وی موارد و 

س���پس دربارۀ دیدگاه صرفه، تحّدی، اعجاز بیانی، عددی، هنری، 

نظم، آهنگ و موس���یقی قرآن س���خن گفته اس���ت. درپایان بخش���ی 

از اعترافات بعضی از دانش���مندان و خاورشناس���ان دربارۀ عظمت 

قرآن و پیامبر اعظم)ص( بیان شده است.

وز در حوزه علوم طبیعی)2( 8. قرآن و علوم ر
صغری خیرجوی؛ پیام انقالب، ش 16، 1387، ص 59-58.

این مقاله تحقیقی در علوم ش���گفت آور قرآن اس���ت. نویسنده طی 

سلس���له بحث هایی از علوم ش���گفت  آور قرآن، به بررس���ی موضوع 

اعج���از علمی ق���رآن پرداخته و موضوعاتی از قبی���ل: اعجاز عددی 

قرآن، وجود موجودات زنده در کرات آس���مانی، تس���خیر خورشید و 

ماه برای انسان را مورد بحث قرار داده است.

ب( مقاالت اجمالی

9. »از اعجاز بیکران«؛ محسن رضوانی؛ بشارت، ش 30، 1381، ص 

.52-50

10. »االعج���از العددی فی الق���رآن حقیقة ام توه���م؟«؛ الحمد، غانم 

قدوری؛ الحکمة، ش28، محرم 1425، ص 253- 290. 

11. »اعجاز عددی الفاظ قرآن«؛ مهدی رس���تم نژاد؛ تبیان، ش5-6، 

1373ش، ص30-29.

12. »اعجاز عددی امامان)ع(«؛ سیدحسین نجیب محمد؛ ترجمۀ 

ابوذر یاسری؛ ماهنامه موعود، ش 94، 1388.

13. »اعجاز عددی در قرآن کریم«؛ فاطمه کاووسی فر؛ مشکوة النور، 

ش 7، 1377، ص 8.

14. »اعج���از ع���ددی در قرآن«؛ طارق س���ویدان؛ ترجم���ۀ مریم ترابی؛ 

محجوبة، ش 220، 2033 م، ص 29 )انگلیسی(.

15. »اعجاز عددی قرآن کریم«؛ ترجمۀ هادی صاحبی؛ زائر، ش45، 

1377، ص 4-3.
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16. »اعجاز عددی قرآن کریم«؛ روزنامۀ رسالت، 1375/2/24، ص4.

17. »اعج���از عددی قرآن«؛ اس���ماعیل جلیلی علی آبادی؛ فصلنامه 

قرآنی نور، ش 2، 1379، ص 158-151. 

18. »اعجاز عددی قرآن«؛ مجید بس���مل؛ رش���د آموزش قرآن، ش6، 

1383، ص 36-33.

19. »اعجاز عددی قرآن«؛ مجید بسمل؛ صدای عدالت، 1383، ص12.

20. »اعجاز قرآن )عددى(«؛ سیدعبدالرسول حسینى زاده و عباس 

یزدانى؛ دایرة المعارف قرآن، ج3.

21. »اعج���از قرآن، مفهوم حروف رمز در قرآن)1(«؛ مریم پش���م فروش؛ 

گلستان قرآن، ش 155، 1380، ص 37-32.

22. »اعجاز قرآن، مفهوم حروف رمز در قرآن)2(«؛ مریم پشم فروش؛ 

گلستان قرآن، ش 156، 1380، ص 38.

23. »پرسش و پاس���خ پیرامون مفاهیم قرآن«؛ سیدمهدی برومند و 

غامرضا نوعی؛ فصلنامه قرآنی نور، ش 11، 1381، ص189-183. 

کری���م«؛ نبیل حمید  محس���ن؛ ترجمۀ  24. »ت���وازن ع���ددی در قرآن 

حسین صابری؛ مشکوة، ش39، 1372، ص 35-17.

25. »جدیدتری���ن اعج���از ع���ددی ق���رآن«؛، محم���د قدوس���ی؛ رش���د 

آموزش قرآن، ش 4، ص 55-54.

26. »عجای���ب ع���ددی ق���رآن، حقیق���ت یا توه���م؟«؛ غان���م غدوری 

الحم���د؛ ترجم���ۀ حس���ینعلی نقیان؛ رش���د )آم���وزش ق���رآن(، ش 11، 

زمستان 1384، ص 48-46.

27. »عجای���ب ع���ددی ق���رآن، حقیق���ت یا توه���م؟«؛ غان���م غدوری 

الحمد؛ ترجمۀ حس���ینعلی نقیان؛ رشد )آموزش قرآن(، ش 12، بهار 

1385، ص 15-8.

28. »عدد 19، یکی از اعجازهای بزرگ«؛ )نام نویس���نده ذکر نش���ده 

است(؛ محجوبة، ش 219، 2003، ص34-35. )انگلیسی( 

29. »عصر رایانه و اعجاز عددی قرآن کریم«؛ محمدجواد ش���جاعی 

شکوری؛ زالل وحی، ش 10، 1384، ص 31-30.

30. »قرآن و رایانه«؛ ادیب رضایی؛ تبیان، ش43، 1379، ص6-12. 

31. »ق���رآن، ط���ارق س���ویدان«؛ محجوب���ه، ش 208، 2002، ص16. 

)انگلیسی(.

32. »کت���اب آفرینش، نظم خیره کننده در قرآن«؛ )نام نویس���نده ذکر 

نشده است(؛ اعتصام، ش 24، 1363، صص20-23 و 27.

33. »کنکاش���ی پیرام���ون ق���رآن از دی���د ریاضی، معج���زه ابدی)1(«؛ 

رش���اد خلیف���ه؛ ترجمۀ  ماندان���ا خواج���وی؛ س���روش، ش181، 1361، 

صص 24-25 و 61.

34. »کنکاش���ی پیرام���ون ق���رآن از دی���د ریاضی، معج���زه ابدی)2(«؛ 

رشاد خلیفه؛ ترجمۀ  ماندانا خواجوی؛ سروش، ش182، 1361، ص 

 .25-24

35. »نقد و بررس���ی تحقیقات دکتر رش���اد خلیف���ه در زمینه اعجاز 

ع���ددی ق���رآن«؛ جه���اد دانش���گاهی دانش���گاه صنعت���ی اصفه���ان، 

دانشگاه انقاب، ش 70، 1368، ص 52-46.

36. »وقفة مع کتاب العدد »من االعجاز الباغی و العددی للقرآن 

الکریم«؛ التحریر، رسالة القرآن، ش3، 1369، ص199-192.

بخش سوم: سایت ها

که در مورد اعجاز عددی و ریاضی  تعداد پایگاه ها و س���ایت هایی 

قرآن هس���تند، بسیار زیاد اس���ت. برای رعایت اختصار به مهم ترین 

آن ها اشاره می شود:

موقع االرقام

                                          www.alargam.com 

موقع عبد الدائم الكحیل لإلعجاز العلمی

www.kaheel7.com 

مركز نون لالبحاث و الدراسات القرآنیه

www.islamnoon.com 

موقع اإلعجاز العلمی و العددی فی القرآن الكریم

www.i3gaz.com 

شبكة اإلعجاز فی القرآان والسنه

http://www.miracweb.net 

موسوعة اإلعجاز العلمی فی القرآن والسنة

http://www.quran-m.com 


