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Abstract  

Numerical or statistical inimitability is one aspect of the miraculousness of the Holy Quran. Its 

advocates believe that other aspects of the inimitability of the Quran such as theological, verbal, 

literary, expressive, artistic, scientific, etc., may be violated according to different views. Still, there 

isn't such a problem with the numbers and digits because the results of all numerical and statistical 

operations are identical for everybody; for example, the answer of 2*2 is always four. Also, the 

results of all formulas, equations, and four main operations in mathematics are acceptable to 

everyone in the world. Therefore, in the field of numerical inimitability, some researchers have 

studied the Quran statistically through an approach that is the most correct in their opinion. In this 

field, perhaps Rashad Khalifa may be considered the most well-known person, whose theory about 

the miracle of the number 19 attracted a lot of attention. Similarly, there were other researchers 

who tried to prove the inimitability of the Quran through numbers. So, in this study, their theories 

and views have been introduced. Also, only regarding the belief in certain numbers as the key code 

or number of the Quran, and based on the qur'anic sciences and especially recitations (Qirāʾāt), 
their results were challenged; as in the process of proving the numerical inimitability of the Quran, 

they neglected many realities such as the differences in the qur'anic recitations. 
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 چکیده
از  یمعتقدناد رار وجها یاثبات اعجااز عادد یان  اند. مدعدانسته یو آمار یاز وجوه اعجاز قرآن را اعجاز عدد یکی

بناا بار ناو   ینازد رار فارد توانادیرا مو جز آن یعلم ی،رنر یانی،ب ی،ادب ی،لغو ی،کالم یل  قب وجوه اعجاز قرآن از
نازد رمگاان  یو آمار یعدد یاتعمل یراز شود؛ینم ماشکال شامل اعداد و ارقا ینباشد، لکن ا شدنیقضنگرشش ن

را  یاضایاتدر ر یاصال ۀچهارگان یاترا، معادالت و عملفرمول یجو نتا 4 شودیرمه م یبرا 2×2دارد.  یکسان یجۀنت
راه است  ینتردرست پندارندیکه م اییوهآن به شقر یدر اعجاز عدد یمحققان ،ین. بنابراپذیرندیافراد جهان م یتمام

باشد کاه باا  یمصر یفۀخل ،را، رّشادتالش ینا ۀشخص در عرص یرترینشه یدقرآن دست زدند. شا یآمار یبه بررس
مشاابه در  یدر ابعاد یزن یگرد یخود جلب کرد. محققان یرا به سو یاریدر قرآن نظر بس 91اعجاز عدد  یه  نظر ۀعرض

  اند.اعجاز قرآن از راه عدد بودهاثبات  یپ
باه ّینمعا یاعتقاد به اعاداد نظر  پژورشگران تنها از ینا راییهرا و فرضتالش یضمن معرف در این نوشتار نگارندگان
آناان در  چراکاه اند؛یدهقرائات به چالش کش یژهوهو ب یعلوم قرآن یۀرا را بر پاآن یجقرآن، نتا یدیعدد کل یاعنوان رمز 
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 مقدمه
از  ،قدمت مصاحف دارد. در تفاسیر و منابع علوم قرآنیای بهاز اعداد و آمار در قرآن کریم پیشینه سخن

اند را، آیات، کلمات و حروف قرآن روایت کردهرایی از تعداد سورهبرخی صحابه، تابعان و اتبا  تابعان آمار
بودن قرآن و نیز بررسی یک یا چناد منظور اثبات وحیانی(، لکن بررسی اعداد به291تا292)نک: سیوطی، 

-9221بار، مهدی بازرگان )عدد کلیدی قرآن در روزگار معاصر به وقو  پیوسته است. نخستین عنوانعدد به
کوشید در سه بخش، سیر تحول قرآن را با اعداد و ارقام نشان درد. پس از  سیر تحول قرآن( در کتاب 9171

ای قرآنای، راای دادهارل مصر ادعاا کارد کاه باا پاردازش رایاناه 9شیمیاو رشاد خلیفه، متخصص زیست
باه اثباات « ق»را مانند بسامد حرف قااف در ساورۀ بودن قرآن را با نظام پراکندگی حروف در سورهوحیانی

رایی از این سبک را عنوان رمز و عدد کلیدی قرآن، پژورشبه 91رسانده است. وی رمچنین با معرفی عدد 
، سراسار اعجاز  قارآنی کردند )رشاد خلیفاه، ای که بسیاری از محققان از فرضیۀ او پیروگونهپایه نهاد؛ به

، عبدالدائم الکحیل الکریم من االعجز  البالغی و العددی للقرآناثر(. اشخاصی چون ابوزرراء النجدی در 
، اشرف عبدالرزاق القنطاة در االعجز  العددی فی سورة الفزتحة، جورر طلحة در معجزة قل هوالله أحددر 

فی القرآن الکاریم مقادمزت تظر ار  91اعجز  الرقم ، بسام نهادجّرار در رسم المصحف و االعجز  العددی
المعجازة واحادی ، عدنان رفااعی در آیت کبری معجزۀ جزویدان قرآن کریم، سیدمحمد فاطمی در الظرزئج

ی که ااند. کاستیو دیگران از ُبعد عددی مدعی اعجاز قرآن شده الُکَبر، ن رّیٌة قرآنّیٌة فی معجزة احدی الُکَبر
اند؛ توضای  آنکاه، را وجود دارد آن است که آنان از معیار یا مبنای خود سخن نگفتهدر تمامی این پژورش

الّلغااة، قرائااات، تاااریخ قاارآن، ونحو عرباای، فقهراار پااژورش قرآناای از بررساای لااوازم آن؛ از قبیاال صاارف
راای آمااری کاه اعاداد پژورشرا ناگزیر است. در نوشتار حاضر، تنها آن دسته از المصحف و جز آنرسم

راای نداشاتن باا قرائتاند از جنبۀ مطابقت یاا مطابقتعنوان رمز یا عدد کلیدی قرآن شناساندهمعینی را به
الخط باه رای دیگر مانند رسامرا از جنبهقرآنی بررسی خوارد شد و بررسی درستی و نادرستی این پژورش

توان قرائتی را متعین دانست؛ چه علما قرائاتی را نمییان قرائتمقاالتی دیگر موکول خوارد شد. اساسًا در م
راایی کاه درباارۀ اعاداد اند. پس از این اشاره، نخسات پژورشاند، تجویز کردهرا که دارای شرایط صحت

شوند؛ باا ایان رادف را بر پایۀ قرائات قرآن نقد میکلیدی قرآن ارائه شده است معرفی و سپس این پژورش
را نیز به رای تحقیقات آماری بر پایۀ اختالف قرائات تغییر کنند، نتایج رریک از آمارلوم شود دادهکه اگر مع

ای از راسات. نخسات الزم اسات شامهنسبت تغییر خوارد کرد؛ بدین معنا که نتاایج، تاابعی از آن متغّیر
 رایی از این دست گزارش شود. پژورش

                                                 
1 Biochemist 
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 11. اعجاز عدد 1

ار حالت برای رریک از سه اعراب نصب، رفع و جر در لفظ جاللۀ الله متصور چهأ. لفظ جاللۀ الله: 
 .رۀ زوج و فرد چهار عدد وجود دارداست. دربارۀ رر سه حالت اعرابی در نخستین و آخرین آیۀ قرآن با شما

ساورۀ در  22برای نمونه، نخستین آیۀ قرآن با شمارۀ زوج که لفظ جاللۀ منصوب اللَه در آن آمده است، آیاۀ 
، 94، 2است )چهار عدد 11سورۀ شمارۀ  94و آخرین آیه با شمارۀ زوج که رمین کلمه را دارد، آیۀ  2شمارۀ 

رای رفع و جار  دربارۀ رریک از اعراب (.مربوط به نخستین و آخرین آیه با شمارۀ زوج وجود دارد 11و  22
( نیز چهار عدد وجود دارد. بنابراین، د–لفظ جالله )اللهُ   92ر رر سه حالت اعرابی لفاظ اللاه، مجموعاًا الله 

 12×91یا  722شمارۀ سوره در رمۀ حاالت مذکور، عدد  92شمارۀ آیه و  92عدد وجود دارد که از مجمو  
 .)971تا972آید )واحدیان درگاری و شاررودی، به دست می

ز وحای مارتبط باه آااا 91این سخن در پی اثبات آن است که اعجاز عددی آغاز و انجام وحی:  ب.
حارف اسات، ترتیاب ساورۀ  91شدۀ نخستین که مضربی از رای نازلاست. این ارتباط به تعداد حروف آیه

گاردد )ناک: آیۀ سورۀ مزبور باز می 91گیرد و نیز به تعداد را به خود می 91علق از پایان مصحف که شمارۀ 
شاود تار میآنگاه محکم 91ااز نزول و عدد (. ارتباط آ42تا4؛ قبطانی، تا24تا21؛ دیباجه، 41تا42جّرار، 

صراحت تعداد زبانّیاة که دانسته شود سورۀ مدثر که بنا بر نقلی دومین سورۀ نازله پس از سورۀ علق است، به
فاراز و (. این مطلب عالوه بر وجود دو شخصایت گردن12تن اعالم کرده است )مدثر:  91در سورۀ علق را 

؛ ناک: 22تاا24را اشااره رفتاه اسات )دیباجاه، ت که در رر دو سوره بدانجو با رسول خدا)ص( اسستیزه
آخرین آیه در مصحف شاریف اسات کاه تعاداد کلماات آن  ،مدثر 19به اینکه آیۀ . باتوجه)21تا22جّرار، 

کلماه و نخساتین آیاۀ ایان 91(، سورۀ نصر نیز که آخرین سورۀ نازله است، 22است )جّرار،  91مضربی از 
ای باا پانج آیاۀ حرفی در آیۀ نخست سورۀ نصر، موازنه91(. این پنج واژۀ 41ارد )سلیمان، حرف د91سوره 

 .)12تا22؛ سلیمان، 241تا242؛ بیضون، 21تا22سازد )نک: قبطانی، ای سورۀ علق برقرار میواژه91
یم: ج. تعداد سوره کناد؛ از توحیاد تعبیار می 91دلیل عدد را بهیا تعداد سوره 994عدد های قرآن کر

در جدول ابجاد باا  994است.  9یا مرادف عددی « واحد»نیز معادل  91و  91مضربی از  994نحو که بدین
(. 22و  91تا92اآلیات یا قرآن کریم است )دیباجه، معنای جامع( برابر است و جامع به1،9،42،72جامع )

( 9( را بر گیرد، موحادی راساتین)994کس که این قرآن )و توحید آن است که آن 994به بیانی دیگر، ارتباط 
 .)22)رمان،  994→91→9بود خوارد
ِحیِم:  د. ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ کناد؛ پراکنادگی حکایات می 91آیۀ بسمله به چناد طریاق از عادد آیۀ ِبْسِم اللَّ

عنی ی 91بسمله در قرآن، مضربی از  994داللت دارد. تعداد  91مفردات و تعداد کلمات آن در قرآن بر عدد 
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 994و  91،2112،27حرف دارد. مفردات چهارگانۀ آن باه ترتیاب  91رود و خود آیه نیز به شمار می 91×1
اسات  91را نیز خود مضاربی از پذیرند؛ مجمو  رمۀ اینبخش 91اند که رمگی بر بار در قرآن تکرار شده

 (.12تا22؛ نک: جّرار، 292تا299؛ بیضون، 99تا92)رمان، 
 از جهاتی درخور  بررسی است:  91حروف مقطعۀ قرآن و داللت آن بر عدد ه. حروف مقطعه: 

کاه بیشاترین داللات و  91رای دارای فوات  به تعداد مضربی از عدد . پراکندگی این حروف در سوره9
مرتبه، حرف  911در سورۀ قلم به « ن»از این نو  است؛ نمونۀ آن تکرار حرف  91ارتباط این حروف با عدد 

؛ بیضاون، 29تاا22را است )ناک: دیباجاه، مرتبه و جز آن 27ررکدام « شوری»و « ق»رای سورهدر « ق»
 .)تا پایان کتاب 44؛ نک: فاطمی، 212تا297

( 91×2) 12« ص»است؛ مثاًل ترتیاب ساورۀ  91نحوی مضربی از رای دارای فوات  به. ترتیب سوره2
(. 11خوارد باود )جاّرار،  91یب سورۀ قلم شمارۀ آااز شود، ترت« ق»را از سورۀ است و اگر شمارش سوره

سوره است و از  17ای، میان حلقۀ نخست )سورۀ بقره( و حلقۀ پایانی )سورۀ قلم(، حلقه 21در این زنجیرۀ 
رایی که حروف مقطعه ندارناد شود؛ یعنی سورهحاصل می 91تفریق عدد کوچکتر از بزرگتر نیز مضربی از 

 .)اند )نک: رمانسوره 12اند، سله محصور شدهو میان حلقۀ اول و آخر سل
ساوره،  91راسات. فاوات  در نبودن حاروف مقطعاۀ آنبودن یا آیه. اعجاز دیگر در این قبیل سور، آیه1

ساورۀ  21(. از 17فاتحۀ دیگار آیاۀ مساتقل نیساتند )جاّرار،  92که رود؛ درحالیای مستقل به شمار میآیه
ساورۀ دیگار کاه عاددی اول باه شامار آیناد  92نیستند؛ برخالف  شمارۀ  9لسوره  عدد او 91مزبور، شمارۀ 

 2(.991تا72، 24، 17؛ نک: جّرار، 917)واحدیان درگاری و شاررودی، 

 7. اعجاز عدد 2

کاار بارده  ای در قارآن باهگوناهکند بهای را که بر ذات خود داللت میخداوند واژهلفظ جاللۀ الله:  أ.
بار در آیۀ دوم بار در آیۀ بسمله در سورۀ فاتحه و آخرینکند. واژۀ الله نخستینون میررنم 7است که به عدد 

َمُد »سورۀ توحید  ُه الصَّ حارف و تعاداد حاروف  22باه کاار رفتاه اسات. تعاداد حاروف رار دو آیاه، « اللَّ

                                                 
 Merriam-webster, Primeپذیر نباشد )، بر عدد دیگری بخش9است که جز بر خود و عدد  9و  2(، رر عدد صحی  ایر از Prime number. عدد اول )9

number.) 
اسرار »ترتیب نک: جلغوم، محمدیه، موضوعات خاص در قرآن، جدول تنازلی یا ابجد قرآن را به، حقیقت 141. موارد دیگر چون: ترتیب آیات و سور، عدد2

؛ 12تا12؛ دیباجه،29تا41؛ سلیمان، 21تا21، 22به بعد؛ دیباجه،  221، الظدوة الثزنّیة لالعجز  ،«الترتیب القرآنی للسور و اآلیات من ناحیة الّرقمّیة
ضرایب بسط »، «رادترمینان ترتیب سوره». نیز 241تا12و 41، رفاعی، 997تا991، 921تا27، 11تا22، 72تا17، 22تا27؛ دیباجه،19تا12سلیمان،
؛ 911تا911؛ واحدیان درگاری و شاررودی، 924تا921و  11تا12ترتیب به: حسینی فندرسکی، را به« Hنمودار سینوسی »و « ای یا مثلث پاسکالدوجمله

 .979تا911رمو، 
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رساتند  7حارف اسات کاه رریاک مضاربی از عادد 94« الف، الم، راء»درندۀ لفظ جالله، یعنی تشکیل
 .)922تا924 الّرقم سبعة،الکحیل، )

یم: تعداد سوره ب. کرد، بر عدد داللت می 91را رمچنان که بر اعجاز عدد تعداد سورههای قرآن کر
رای را، تعداد آیات و تعداد سالتعداد سوره»نیز داللت دارد؛ بدین صورت که از دو به دو آوردن سه ُبعد  7

معجازة پذیرند )رماو، بخش 7شود که رریک بر حاصل می 9941211،211211،21994، اعداد «نزول
رقم تشاکیل 7( از 9941211رمراه تعداد آیات )را به(. عالوه بر این، تعداد سوره24تا21، قُل ُهَو اللُه أَحٌد 

رقام  7( و مجماو  ایان 1121499=  121771×7اسات ) 7شده اسات کاه مقلاوب آن نیاز مضاربی از 
، الاّرقم سابعة( )رماو، 9+9+4+1+2+1+1=21( خواراد رساید )21ول )رای نازدرنهایت به تعداد ساال

 (.919تا912
رایی رمراه اسات البۀ آرای این بخش، با ضرب و جمع تعداد آیات و شمارۀ سورهحروف مقطعه:  ج.

ساوره رسات کاه آیاۀ  1انجاماد؛ بارای نموناه می 7را به عدد اند و نتایج آنکه دارای این حروف مشخص
اسات:  7شامارۀ آیاه، خاود مضاربی از عادد  1است. عاالوه بار اینکاه، چیانش ایان « الم» راآاازین آن

( نیاز 12( و تعداد آیات آن )12(، شمارۀ سورۀ روم )9« )الم»جمع شمارۀ آیۀ ، حاصل999999=92271×7
؛ نک: رمان، 979تا911است. این محاسبه دربارۀ سورۀ سجده نیز صادق است )شریف،  7مضربی از عدد 

حارف فاوات  ساور، ارزش  94و مجماو   (911تاا919، 914تا921، 912تا924، 927تا944، 972تا942
پذیرناد )ناک: رماان، بخش 7راا نیاز بار عادد و جاز آن« ناون»شاان مانناد عددی حروف بر پایاۀ تلفظ

 .)949تا992
آیات  بودن اعداد معادلبخشفرد قرآن، نتیجهویژگی منحصربهد. قرائت اعداد به دو روش معکوس: 

 7چین بار عادد یاا چا  چینصاورت راساتشکل عادی یا معکوس آن است؛ یعنی اعاداد معاادل، بهبه
اه  َرب  »برای نمونه، تعداد حروف دو آیۀ آاازین قرآن  .پذیرندبخش لَّ ااْلَحْماُد ل  یم  ح  ْحَمن  الرَّ ه  الارَّ

ْسم  اللَّ ب 
یَن  بار  2127چین عدد دوم و راست 1141عدد نخست  چینچ  اند از: عبارت« اْلَعاَلم 

بودن خوانش اعداد، چینی، بنا بر داللتشان بر دوسویهچینی و چ پذیرند. این عملیات راستبخش 7عدد 
در قارآن کاریم « مثانی»تواند معنا یا تفسیری نوین برای می 7بخش بودن آن دو در اثبات عدد ویژه نتیجهبه

 .)74تا71؛ نک: رمان، 921، زة قل هو الله أحدمعجتلقی شود )الکحیل، 
شمارش مستَمر یا تراکمی یا دنبالۀ فیبوناتچی، روشی نوین در ریاضیات اسات  1دنبالۀ فیبوناتچی: ه.

شاوند. در ایان ناپذیر با اعداد پایش از خاود شامارش میکه یک عدد صحی  در اجزائی مستمر و انفصال
                                                 

1 Fibonacci number 
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اند که بالفاصله پیش رستند و رریک از اعداد بعد، مجمو  دو عددی 9و  9دنبالۀ نامتناری دو عدد نخست، 
 Merriam-webster ،Fibonacci number، Definition of Fibonacciاز عادد بعاد قارار دارناد )

number).  بر این اساس در دنبالاۀ  29،91،2،2،1،2،9،9اند از: .. ،عبارت 9و  9برای نمونه، اعداد پس از
حارف  1شود؛ بدین نحو که مجمو  تعداد رر کلمۀ سورۀ اخالص، مجموعۀ زیر حاصل می اعداد مرتبط با

درااد و بااه رمااین ترتیااب: را بااه دساات می 7عاادد « اللااه»حاارف واژۀ بعاادی یعناای  4و « بساام»
91=2+7،91=1+91،29=2+91...، 

 د أح –ُکُفوًا  -له  -...–أحد  –اللُه  –رو  –ُقل  –الرحیم  –الّرحمن  –الله  –بسم 
1 7 91 91 29 21 27 12  ...21 11 11  

 7چینش این اعداد در کنار رم عدد بزرگی را باه دسات خواراد داد؛ لکان رماان عادد نیاز بار عادد 
 (.12پذیر است )رمان، بخش

ای بسیط که رمانا در اصل وجود یاا عادم شایای اسات شاکل این ساختار بر پایهساختار دوتایی:  و.
وجو در سورۀ اخالص برای یافتن وجود یاا یک و صفر استوار است. نمونۀ آن جستگرفته و بر پایۀ دو عدد 

در آن باشد، عدد یاک و « ا، ل، ه»ای که رریک از سه حرف نبود  حروف لفظ جاللۀ الله در آن است. کلمه
 29از  یعنی عدم. 2یعنی وجود و  9پذیرد. بنابراین ررکدام را که فاقد حروف لفظ جالله باشد، عدد صفر می

 7شود که ترتیب آن عاددی اسات کاه بار صفر( حاصل می 4یک و  97یک و صفر) 29واژۀ سورۀ توحید، 
 9(.922تا11، معجزة قل هو الله احدپذیر است )الکحیل، بخش
7×92222227922712922712922712=999292992999999999992   

 21. عدد 3

درد. االب این دالیل نیاز رماان دی قرآن نشان میعنوان اعجاز عدرا به 21دالیلی وجود دارد که عدد 
 7الکتاب اسات بار است؛ مثاًل سورۀ فاتحه که ام 21رای یا یکی از مضرب 21چهار عمل اصلی با نتیجۀ 

رایی کاه باا حاروف حارف، تعاداد ساوره 21کلمه مشتمل است. تعداد حروف فوات  سور قرآن  21آیه و 
سورۀ قارآن، لفاظ جاللاۀ  21(، عالوه بر آنکه در 91تا92ت )دیسی، سوره اس 21شوند نیز مقطعه آااز می

 (.97تا2الله نیامده است )رمان، 
را، سورۀ فت  از جهاتی با سورۀ فاتحه درد: در میان سورهبهتر نشان می این اعجاز را توضی  یک نمونه  

                                                 
 7عدد »؛ 11تا12،معجزة قل هوالله احد؛ رمو، ، موقع عبدالدائم الکحیلترتیب نک: الکحیلرا به« ایساختار نقطه»، «141اعجاز العدد». موارد دیگر چون: 9

؛ موارد پرشمار دیگر در 912تا917را به: شریف،« در سورۀ اعراف َبصطةدر سورۀ بقره و  َیبصُط  – َبسَطةدر واژگان « س»و « ص»علت اختالف نگارش حرف 
 موقع عبدالدائم الکحیل.نک: رمو،  7اثبات اعجاز عدد 
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لمات سورۀ فاتحاه و تعاداد اشتراک و اختالف عمده دارد. نخستین آن، ریشۀ دو واژه است. دومین، تعداد ک
رو باا ساورۀ فاتحاه و رماۀ (. سورۀ فت  ازآن12آیه رستند )رمان،  21کلمه و  21آیات سورۀ فت  است که 

در رریاک از  9ای که در سورۀ فاتحه نیامده اسات،رای پیش از خود متفاوت است که حروف رفتگانهسوره
 4199سورۀ فات  مجموعاًا  22آااز سورۀ فاتحه تا آیۀ (. از 17تا11دارد )نک: رمان، آیات این سوره وجود 

گونه است؛ یعنی مجمو  آیاات را نیز رمینپذیر است. تفصیل این بخشبخش 21آیه است که این عدد بر 
فت ، رریک بر عدد  22عمران و...، از آیۀ دوم سورۀ طه تا آیۀ بخش، از سورۀ حمد تا پایان آلشکل بخشبه

رسد که تماامی حاروف فت  می 21(. در پایان، این مجموعه به آیۀ 11تا12رمان، پذیرند )نک: بخش 21
 (.921تا11زبان عربی را در بردارد )نک: رمان، 

 . اعداد دال بر مذهبی خاص4

راای پیاامبر اکارم)ص( و خانادان پااک او را بر برخای از ویژگیبرخی از آیات قرآن و وزن عددی آن
شوند و گاه انسان را را به اعداد و پس از آن اعداد به حروف ترجمه میفداللت دارند. در علم حروف، حر

گاه می  .)927سازند )فقیه، به حقایق ایبی یا حوادث آینده آ
کمتار  92اند، از عادد رای پرشماری که دربارۀ اعجاز عاددی نوشاتهدر مقاالت و کتاب: 11أ. عدد 

در قرآن کریم با خانادان  92جایگاری دارند. ارتباط عدد  در آن میان 94و نیز  92اند؛ لکن عدد سخن رانده
حارف، یعنای باه  92طالب) ( که ابواالئمة اسات بایاد ابیبنگونه است که علیپاک رسول خدا)ص( این

طالب) ( در قارآن آنجاا روشان ابیبنحرف علی 92(. وجود 921تعداد امامان معصوم) ( باشد )رمان، 
در « اللهمحمد رسول»محمد و نیز عبارت  91صافات و  12در آیات « ااّلاللهلهالا»شود که کلمۀ توحید می
« الکتااب المباین»(. در آیاات نخساتین ساورۀ دخاان 912حارف دارناد )رماان،  92فت ، رریک  21آیۀ 
اناد )بحرانای، طالب) ( تفسایر کردهابیبنرا به علی« الکتاب المبین»حرف دارد. در منابع روایی شیعه 92

ااَل َ »مائده )آیۀ والیت(،  22دخان( یا در آیۀ  ذیل یُماوَن الصَّ َکاا َ »و « ُیق  حارف خاود بار  92باا « ُیْؤُتاوَن الزَّ
 .)992تا21؛ نجدی، 222تا911؛ نک: رمان، 929تا971کنند )فقیه، طالب داللت میابیبنعلی

تون و مبنای عددی سورۀ کوثر امام پیوندی روشن دارد. س 92عالوه بر این، سورۀ کوثر نیز با ارل بیت و 
ارتبااط باه عقیاده و را پایۀ عاددی ساورۀ کاوثر و بی 92اند؛ گرچه صاحبان این سخن، عدد ذکر کرده 92را 

ضرب ، ضرب طالیی سوره؛ یعنی حاصل92(. مهمترین پیوند سورۀ کوثر با 22پور، اند )قواممذرب دانسته
است که  9212ت. نتیجۀ این عملیات، عدد چهار رقمی تعداد حروف، کلمات و آیات سوره در یکدیگر اس

                                                 
 . ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف.9
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؛ ناک: 29)رماان،  41×92×1= 9212⇒9+2+1+2=92انجاماد می 92مجمو  ارقام آن، خاود باه عادد 
 (.24تا29رمان، 

ْل »اناد؛ مانناد حارف شاکل یافته 94برخی آیاات ازجملاه آیااتی کاه از : 11ب. عدد  َسااَلم  َعَلای ل 
یَن  یَن »اند؛ از قبیل کلمه 94شتمل بر ( یا م912صافات: «)َیاس  ذ 

َها الَّ ي  َیا َأیُّ ب 
وَن َعَلی النَّ َکَتُه ُیَصلُّ َه َوَماَلئ  نَّ اللَّ ل 

یًما ُموا َتْسل  وا َعَلْیه  َوَسل  ( که ایرمساتقیم بار عصامت رساول خادا)ص(، حضارت 21)احزاب: « آَمُنوا َصلُّ
(. عالوه بر اینهاا، برخای 122تا211؛ نک: رمان، 211ات212زررا)س( و دوازده امام داللت دارند )فقیه، 

اَک، معصوم) (؛ از قبیل اصحاب الجّنة، امین، البیات، کلمت 94واژگان دال بر  اللاه، کلماتاه، کلمات رب 
 .)127تا191اند )رمان، مرتبه در قرآن تکرار شده 94درجت، 

و  2، ذیال عادد 2یار عدد شمارش حروف، کلمات و پراکندگی برخی واژگان خاص با مع: 5ج. عدد 
اناد آیۀ قارآن آمده 2را، مجموعًا در اند. واژۀ کسو ، َفَکَسوَنا یا سایر مشتقات آناصحاب کساء نیز ذکر شده

ترتیب محمد، علای، فاطماه، تن اصحاب کساء به 2رای (. اگر تعداد حروف نام111تا122)نک: رمان، 
برابر خوارد شد که در نظریۀ رشاد خلیفه، رمز اعجاز  91را با عدد حسن و حسین نوشته شوند، مجمو  آن

(. تقارن زیبایی در ایان 227؛ بیضون، 922)واحدیان درگاری وشاررودی،  4+1+2+1+4=91قرآن است. 
دیگر، معادلاه، شاکل عبارتاند. باهقرار گرفته 4و  1ترتیب ، عدد میانی و دو سوی آن، به2معادله است که 

معصوم  94اند، جای گرفته 2که دو سوی عدد مرکزی  7درد. دو عدد را نشان می 7+2+7=91دیگر معادلۀ 
 (.922درند )واحدیان درگاری و شاررودی، و نیز سبع المثانی در قرآن کریم را معنا می

 222. عدد 5

 4جمع شمارۀ ایان در فقه شیعه، چهار سورۀ سجده، فصلت، نجم و علق، سجدۀ واجب دارند. حاصل
جماع ابجادی واژۀ حیادر از القااب  222برابر اسات. عادد  222با عدد  11و  12، 49، 21نی سوره؛ یع

ساوی کعباه کاه کردن بهاسات و گاویی ساجده 222علی) ( است. به سخنی دیگر، معادل عددی حیدر، 
گااه نبایسات طریقای جاز طریاق علای) ( و زادگاه حیدر است نشانۀ آن است که در بندگی خداوناد ری 

 (.922تا924صوم او جست )نک: رمان، خاندان مع

 های آماری بر پایۀ قرائات. بررسی پژوهش6

رای آماری در قرآن کریم آشنا شدیم، نوبت آن است که مقدار درساتی رایی از بررسیحال که با نمونه
ایی چناد رارا باا رریافترا را در ترازو بگذاریم و بسنجیم. درستی و نادرستی این ادعایا نادرستی این ادعا

را یاا علام قرائاات اسات. یکای از را، اختالف قرائتدرخور  بررسی و ارزیابی است؛ ازجملۀ این رریافت
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رایی که در تاریخ قرآن اتفاق افتاده است، اختالف بر سر برخی از کلمات یا جماالت قارآن کاریم واقعیت
رسد )احمد مختاارعمر فقره می 92241به  معجُم القرائزت القرآنیةرا بنا بر کتاب است. شمار این اختالف

راا نقدشادنی و عبدالعال سالم مکرم، سراسر اثر(. مطالعات آماری با تکیه بر وجاوری از اخاتالف قرائت
 است. 
قدر ویژه است که برخی آن را تنهاا دلیال پیادایش را در اختالف قرائات آننقش گویشها: . گویش1

زباان عربای  9(. باه گفتاۀ نولدکاه12، فی االدب الجازهلیسین، اند )نک: طه حاختالف در قرائات دانسته
ترین نمونۀ جزیرۀ عرب احاطه دارد. شاید مشخصرای رایج در بخش بزرگی از شبهفصی  بر تمامی گویش

ای به زبان فصی ، تلفظ رمزه باشد که چند قبیله ازجمله قاریش آن را و سرایت ویژگی لهجهاختالف لهجه
(. این اختالف آنجا 11تا21، لکن ادای آن در قبیلۀ تمیم وجود داشته است )عبدالتواب، کردندرا تلفظ نمی

نماید که رمزه به حرفی دیگر بدل شود. برخی قبایل حرف مضاار  را در آاااز افعاالی مانناد بیشتر رخ می
پایش از  سبب کسرۀدادند؛ حال اگر حرف پس از حرف مضار  رمزه بود، رمزه بهتعلم و نستعین کسره می

یثم قرائت میخود به یا، قلب یا بدل می ( و درنتیجه ایان قلاب در 944تا941شد )رمان، شد و مثاًل َتأثم، ت 
 داد. تمامی واژگان مشابه در قرآن رخ می

جز رمزه، به حرفی دیگار اسات. گساترۀ را، تبدیل یک حرف بهمطلب عمدۀ دیگر در اختالف گویش
در لهجاۀ « عین»به « حاء»رای قبایل عرب باشد. نمونۀ بارز آن، تبدیل ویشتواند به گسترۀ گاین بحث می

ین  »رذیل و قرائت  ی ح  نظر از اشتمال مسعود است. صرفدر قرائت ابن« عّتی حین»( به 12)یوسف: « َحتَّ
شاته در برخی قبایل وجود دا« فحفحة»این قلب بر تمام یا بخشی از واژگان دارای حاء، چنین قلبی با عنوان 

َرش  »(. موارد قلب حروف دیگر مانند قلب کاف مؤنث به شین در 17است )حمد:  با ناام « اصَطفاش  َو طهَّ
ش»و حتی افزودن شین به اصل کلمه؛ مانند « کشکشة» َرک  ش َوَطهَّ ، قلب عین به نون تنها در فعل «اصَطفاک 
مساعود و در قرائات ابن« راثوم»به ثاء در )انطیناَک(، تبدیل الم به میم، قلب سین به تاء، قلب فاء « اعطی»

را اثاری انکارناپاذیر دارناد عباس و مواردی دیگر که بار تعاداد پراکنادگی حروفای مشاخص در ساورهابن
 (.22تا24و  971تا919)عبدالتواب، 

یم  »دربارۀ عبارت . بسمله: 1 ح  ْحَمن  الرَّ ه  الرَّ
ْسم  اللَّ ارد: برخای و جزئیت آن از قرآن سه نظر وجود د« ب 

دانند؛ برخی دیگر آن را نشانۀ پایان ساورۀ پیشاین و آاااز جز توبه جزئی از قرآن میرا بهآن را در رمۀ سوره
دانند که داللت التزامی این سخن آن است که بسمله جزئی از قرآن نیست؛ گروه سوم بر این سورۀ پسین می

باره تنهاا در بااب توان مکث کرد. قاریان دراینمله میباورند که در پایان رر سوره و آااز سورۀ بعد بدون بس
                                                 

5 Nöldeke 
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و حذف آن میان دو سورۀ انفال و توبه، آن رم نزد کسانی که « بسم الله الرحمن الرحیم»آااز سورۀ حمد با 
(؛ بارای نموناه 217تاا9/221جازری، ساخن رساتند )ناک: ابنرا معتقدناد رمبه وجود بسمله بین سوره

اند؛ را را بسمله گذاشاتهو قالون، جز میان دو سورۀ انفال و توبه، میان تمامی سورهکثیر کسائی، عاصم، ابن
پایان  پیروان حمزه ،اند؛ با این توضی  کهرا قرائت نکردهلکن سایر قاریان این عبارت را در بین تمامی سوره

آنکاه دو ساوره را از یعاامر و اباوعمرو بیک سوره را به آااز سورۀ بعد متصل کارده و در مقابال، ورش، ابن
کردند. عملکرد دیگری را نیز با اندکی تفااوت بادین قاریاان یکدیگر جدا سازند، پس از رر سوره مکث می

(. قولی ضعیف نیز وجود دارد که ابوعمرو، قالون و پیروان مادنی او بسامله را 92تا97اند )دانی، نسبت داده
خواندن آن نیز بوده اسات که نافع، قائل به استحباب بلندیاند؛ درحالدانستهحتی جزئی از سورۀ فاتحه نمی

 (.9/279جزری، )ابن
یم  »رسد مهمترین نقدی که بر داللت آیۀ به نظر می ح  ْحَمن  الرَّ ه  الرَّ

ْسم  اللَّ رایی بر ادعای اعجاز عدد« ب 
. اساسًا پیروان ماذارب را استرا در وجود بسمله در آااز سورهاند، رمین اختالفمعین در قرآن ذکر کرده

را اعتقاد یکسان ندارند. حتی دیدیم که مکاث در پایاان رار ساوره، اسالمی دربارۀ وجود بسمله میان سوره
آنکه بسمله قرائت شود نزد گروری از قاریان بر پایان یک سوره و آااز سورۀ دیگار داللات داشاته اسات. بی

را داشاته و گرورای نیاز ش بسمله در جداسازی سورهگویی نزد ایشان مکث در پایان سوره، نقشی چون نق
رای آماری آن زمان که تعداد بساملۀ قارآن را اند. بنابراین، در پژورشاساسًا به رمان مکث رم پایبند نبوده

اناد، تنهاا باه را به شامار آوردهدانسته و تعداد مفردات آن را با رمین مفردات چهارگانه در تمامی سوره 994
اند. اینک اگر پیروان سایر قاریان و دیگر مذارب نیز پژورشای آمااری ارۀ بسمله استناد کردهیک مذرب درب

از این جهت ارائه درند، بدون تردید رم در شمارش آیۀ بسمله، رم در مفردات آن و رم در شمارش حروف 
روش اد باه، قرائات اعاد7بارای نموناه، در اعجااز عادد  .رآن نتایجی دیگرگونه خوارند داشاتو کلمات ق

کاه درحالی 9اند؛معکوس، دنبالۀ فیبوناتچی و ساختار دوتایی، بسامله را جزئای از ساورۀ اخاالص شامرده
 بسمله نزد گروری از قاریان، جزء سورۀ اخالص نبوده است.

اداام، تلفظ مشدد دو حرف مشابه از قبیل متماثل، متجاانس یاا متقاارب را گویناد. شارط . ادغام: 3
تنهایی مانند رم باشند. متماثل دو حرف  دو حرف ُمدَام در تلفظ و کتابت یا در کتابت به اداام آن است که

مخرج مانند سین و سین یا باء و باء است. دو حرف متجانس مانند ذال و ثاء یا ثاء و ظاء، مخرج یکسان رم
فت رار دوسات و صفت متقارب دارند. متقارب نیز نزدیکی دو حرف ازنظر  مخرج یا صفت یا مخرج و ص

                                                 
نتیجۀ  آیه شمارند، 227و  2آیه، که  221و  7نیز این اشکال وارد است که اگر مثاًل سورۀ فاتحه و بقره را با احتساب آیۀ بسمله، نه « رادترمینان ترتیب سوره». در 9

 (.924تا921و  11تا12نهایی دترمینان عددی دیگر خوارد شد )نک:حسینی فندرسکی شاررودی، 
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 (.271تا9/272)رمان، 
را در اظهار و اداام حاروف سااکن: قاریاان در ادااام یاا اظهاار حاروف سااکن اختالف قرائت.1 .9

اَن(، ساین  اختالف دارند؛ برای نمونه، حرف ذال ساکن آنجا که با شش حرف جیم )فإذ جعلنا(، زای )اذ َزیَّ
فنا(، تاء )اذ تَ  َأ( و دال )اذ َدخلوا( رمراه شود، قاریان مکه و مدینه رمااره ذال را )اذ َسَمعُتُموُه(، صاد )اذ َصرَّ َبرَّ

ذکوان تنهاا در حارف دال، خلاف در دال و تااء و رشاام و اباوعمرو در دارند. در مقابل اینان، ابناظهار می
ف کنند؛ این درحالی است که خالد و کساائی ذال را تنهاا باا حارتمامی شش مورد، حرف ذال را اداام می

 (.922مجارد، ؛ ابن42تا42؛ نک: رمان، 42کنند )دانی، جیم آشکارا تلفظ می
اظهار و اداام حروف متماثل در یک یا دو کلمه: شیوۀ قاریان در اداام حروف در یک کلمه یا دو .1. 2

َکُکم»کلمه نیز متفاوت بوده است؛ مثاًل ابوعمرو جز در  (، 42)مادثر: « ماا ساَلَکُکم»( و 22)بقاره: « منس 
و « شهر رمضان، فیه ردی، الابرح حتی»که اگر مثل کرد؛ درحالیحروف متماثل در یک کلمه را اداام نمی

کارد؛ ررچناد پایش از بود حرف نخست را در دومای ادااام میرا، دو حرف متماثل در دو کلمه میجز آن
بر اداام بوده اسات، جاز (. در مقابل، شیوۀ نافع رمواره 21-91حرف، ساکن یا متحرک باشد )نک: دانی، 

کثیر پیوسته اظهار بوده اسات، داشت و برعکس، قرائت ابنآنجا که اظهار حروف با کالم عرب تخالف می
داشت. سایر قاریان نیز در اظهار یا اداام شایوۀ جز آنجا که اظهار حرف، خروج از کالم عرب را در پی می

 (.922تا991مجارد، اند )نک: ابنمشخص خود را داشته
اداام در بسیاری از کلمات قرآن رخ داده است. عمومًا اداام دو حرف در یکدیگر از ُبعد تلفظ آن بوده 

شود، لکن آنجا که کاتب، یکی از دو حرف مدَام را حذف کارده اسات، است و چندان در کتابت دیده نمی
متماثل و حتی متجانس مانند  صرفًا بنا بر تلفظ و مخالف رسم آن بوده است؛ برای نمونه، وقتی که دو حرف

َن » کاه کتابات آن دو شود، درحالیشوند، یکی از دو حرف مدَام در لفظ حذف میدر رم اداام می« اذ َزیَّ
رمچنان پا برجاست. چنین اختالفی در لفظ و کتابت حروف مدام رماواره وجاود دارد. ایان اخاتالف در 

به تعداد حروف کلمات از قبیال قرائات اعاداد باه دو  تواند ناقض تمامی مواردی باشد کهلفظ و کتابت می
راا و جاز آن 7ای در اثباات اعجااز عادد روش معکوس، دنبالۀ فیبوناتچی، ساختار دوتایی و ساختار نقطه

کنند؛ چه صوت و رسم برخی حروف مانند تعداد الم در لفظ جاللۀ الله با یکدیگر تفاوت دارند و اشاره می
شوند؛ مانند الارحمن، الارحیم، اللاه، الصامد و... نیاز تعاداد یکدیگر اداام میدر کلماتی که حروف در 

شوند اختالف دارند. این درحالی است که معتقدان به اعجاز عددی، تنها حروف مکتوب با آنچه شنیده می
 اند. صورت مکتوب این واژگان را در نظر داشته

فظ و ادای آن، وقف در پایاان لفاظ در وقات رای صورت نوشتاری قرآن با تلیکی از تفاوت. وقف: 1
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قرائت آن است. اختالف قاریان در وقف بر حروف، از جهاتی مانند ابدال، اثبات، حذف، وصل و قطع قابل 
 بررسی است: 

ابدال تبدیل حرفی به حرف دیگر است و بارزترین نمونۀ آن، عالوه بر تاء در شش عبارت ابدال: .1. 1
رای )تای( تأنیث است (، 12؛ دانی، 911تا2/919جزری، را )نک: ابنآنو جز « ریهات»، «الالت»معین 
کثیار، اباوعمرو، شود. وقف بر راء خالف نوشاتار باوده اسات، ولای ابنشکل تای مبسوط نوشته میکه به

کسائی و یعقوب در کلماتی چون سنت، لعنت، امرأت و معصیت، ناه باا تاای مبساوط کاه باا رااء وقاف 
 (.22تا24؛ نک: دانی، 912تا2/921ی، جزرکردند )ابنمی

دادن افراد و جمع به واژگانی که تای تأنیث دارند نیز وجود دارد. اگر روش آن دسته از اختالف در نسبت
خواندناد، وقاف باه تاای را مفارد می« آیت، ایابت، بینت، کلمت، ثمرت و جمالات»قاریانی که کلمات 

کردند؛ اما اگر روششان به وقاف بار رااء به تای کشیده وقف می را نیزکشیده بوده است، در رمۀ این نمونه
شکل جمع، وقفشان نیاز کردند. لکن در صورت قرائت این واژگان بهبوده، در این موارد نیز به راء وقف می

رمانند سایر جمو  با تای مبسوط بوده است. حتی در برخی مصاحف کهن برخالف  مصااحف نخساتین، 
گونه مصاحف، کتابت با راء، نشانۀ مفردباودن واژه و کتابات باا با راء بوده است. در این نوشتار تای تأنیث
 (.919تا2/912جزری، ای بر جمع و احیانًا جمع یا مفردبودن آن است )ابنتای کشیده، نشانه

اختالف قرائت در کلماتی که احتمال جمع یا مفردبودنشان وجود دارد، اختالف در تعداد حروف را در 
در « راء»مبسوط و رمچنین پراکندگی مثاًل حرف « تاء»یا « راء»پی دارد. در وقف ابدال حتی اگر وقف به 

شوند نادیده گرفته شوند، تلفظ مفرد یاا جماع واژگاان آااز می« راء»رایی که با حروف مقطعۀ دارای سوره
ف آمااری ازنظار تعاداد راا بار اخاتالو مانناد آن« جمالت، جماالت»، «کلمت، کلمات»، «آیت، آیات»

 حروف کلمات، اثرگذار است. 
. نو  اول: اثبات آنچه در نوشتار حذف شده یا اثبات آنچه در تلفظ حاذف شاده، ذیال 2 :اثبات.1. 1

 درد: رای سکت است که در پنج موضع رخ میگنجد. نمونۀ روشن مورد نخست، این بحث می
مَّ »مثاًل در که با حرف جر مجرور شود؛  أ. در مای استفهام جایی َم، م  َم، ل  ، فیَم، ب  گااه قاریاان باه « َعمَّ

 (.12تا19؛ دانی، 912تا2/914جزری، کردند )نک: ابنرای سکت وقف می
لهو، ان یمل رو، ال للاه لال راو، ماا رای، »در رر جا و به رر گونه؛ از قبیل « ری»و « رو»ب. ضمایر 

 (.2/912جزری، یعقوب رمواره به راء بوده است )ابن را به کار روند، وقف آن در قرائت  و جز آن« لهی
ران ». نون مشدد در جمع مؤنث، خواه اتصال به جزئی دیگر داشته باشد، خواه نداشته باشد؛ مانناد ج

راای ساکت ، در قرائت برخی چون یعقوب، باه «أطهُر َلُکم، لهّن مثل الذی علیهّن، بین ایدیهن و ارجلهن
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أن التعلوا علّی، وما أناتم بُمصارخّی، وماا یباّدل »وقف در مشدد مبنی مانند وقف شده است. نزد گروری، 
 رای سکت بوده است )رمان(.نیز رمانند موارد پیشین به « القول َلَدیَّ 

راای ساکت راا باا و جاز آن« العالمین، الذین، المفلحون». در قرائت یعقوب، نون مفتوح در مانند د
(، لکن نقل این قرائات، 911اند )رمان، ین قرائت را به یعقوب نپذیرفتهشود. االب راویان نسبت اوقف می

 خود محل اعتناست. 
اختالف واژگان ازنظر  زایدبودن حرف یا حروفی در تلفظ یا قرائت، در مبحث اثبات آنچه در نوشتار یاا 

د که کاماًل آینشکلی در میرای  نحوی بهتلفظ حذف شده است، چشمگیرتر است. کلمات پس از دگرگونی
ساکت در پایاان « راء»اند و حتی در قرائت قاریان نیز متفاوت رستند؛ نمونۀ آن اثبات با آنچه در آااز بوده

، فیَم، ممَّ »الفاظ  رای فوق نزد قاریان است که اثری از راء در کتابت این عبارات به چشم و سایر نمونه« عمَّ
 خورد. نمی

دلیل برخورد با تنوین یا ایرتناوین گاری به« یاء» حرف علۀ :حذف حروف عله در نوشتار.1. 1. 1
جای قرآن  47را که در و جز آن« باغ و ال عاد، وانت قاض، مالق، باق»شود. دلیل نخست مانند حذف می

 اندکردند؛ برای نمونه، از ورش نقل کردهشود، قاریان گاه یاء را حذف و گاه قرائت و بر آن وقف میدیده می
برخالف سایر قراء مخّی به اثبات یا حذف آن باوده اسات. از « باغ»کرد و در را قرائت می یاء« قاض»که در

کرده است. قنبال نیاز گفته، یاء را قرائت و بر آن وقف میکه در تمامی موارد پیش اندیعقوب نیز روایت کرده
کارده اسات قرائات میدر سورۀ قیامت را به اثباات یااء « راق»در سورۀ الرحمن و « فان»برخالف سایرین، 

 (.912تا2/911جزری، )نک: ابن
ي اْلُعْمی»موضع قرآن رخ داده است. در 97سبب تنوین است در نو  دوم که حذف جز به َهاد  )نمل: « ب 

ي اْلُعْماَي »که در قرائت ( دو قرائت وقف به یاء و حذف یاء نقل شده است؛ چنان29 ( از 41)یاونس: « َتْهد 
( نیاز بناا 49)ق: « ُیَناد  اْلُمَناد  »اند. در قرائت قف به یاء و وقف به حذف( روایت کردهحمزه به رر دوگونه )و

اناد که دیگران وقف به حذف را باه او نسابت دادهکرد؛ درحالیکثیر به یاء وقف میبر قول بیشتر راویان، ابن
 (.79تا11؛ نک: دانی، 942)رمان، 

دلیل خورد. حذف واو در نوشاتار باهتی مشابه به چشم مینیز وضعی« الف»و « واو»دربارۀ حروف عله  
ْنَساُن »شود: سکون در چهار موضع قرآن دیده می َل »(، 99)اسراء: « َیْدُ  اْْل  ُه اْلَباط  (، 24)شاوری: « َیْمُ  اللَّ

ا   » َیةَ »( و 1)قمر: « َیْوَم َیْدُ  الدَّ َبان  به حذف واو بوده است  (. روش قاریان عمومًا وقف92)علق: « َسَنْدُ  الزَّ
اسات « أّیاه»کردند، بنا بر اصل واژه بوده است. حذف الف ساکن نیز تنها در واژۀ و آنان که به واو وقف می

ُنوَن »که در سه موضع  َه اْلُمْؤم  ُر »(، 19)نور: « َأیُّ اح  َه السَّ َقاَلن  »( و 41)زخرف: « َیا َأیُّ َه الثَّ ( 19)الرحمن: « َأیُّ
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اناد؛ ابوعمرو، کسائی و یعقوب بنا بار اصال واژه و مخاالف باا رسام، باه الاف وقاف کردهرخ داده است. 
عامر بنا بر اینکه یاء پیش از راء مضموم اند. در این میان، ابنکه سایر قاریان مطابق رسم وقف کردهدرحالی

 (.19؛ نک: دانی، 942تا49است، خود راء را نیز مضموم خوانده است )رمان، 
شاود. اثبات حرفی از کلمه است که در نوشتار آماده اسات، ولای لفظاًا حاذف می :اثبات . نو  دوم2

اخاتالف دارناد. حمازه، « یتسّنه، اقتده، کتابیه، حساابیه، مالیاه، سالطانیه، ماریاه»قاریان در رفت موضع 
ند. این کردرا رنگام وصل حذف و در وقف ادا می« اقتده»و « یتسّنه»کسائی، یعقوب و خلف، تلفظ راء در

داد. سایر قاریان نیز در حاذف و ادای رااء را در وصل، کسره می« اقتده»عامر راء در در حالی است که ابن
 (.2/942جزری، اند )نک: ابنگانه، به وقت وصل و وقف شیوۀ مخصوص خود را داشتهدر کلمات رفت

رنگام وصال و ادای آن « أنا نذیر»و« نااّنی أنا الله ال اله ااّل أ»، «أنا لکم»دربارۀ حذف الف در عبارات 
رنگام وقف، اتفاق نظری رست. با این تبصره که حذف الف در وصل تا آن زمانی است که رمازۀ قطاع در 

رنگام وصل از میان خواراد نظر نیز در حذف الف بهمیان نباشد؛ لکن اگر رمزۀ قطع با آن رمراه شد، اتفاق
صالو »، «یؤتی الحکمة»رایی مثل دلیل التقای ساکنین در نمونهبه رفت. درررحال در حذف یاء، واو و الف

شاوند، راا از آن روی کاه در کتابات و رسام حاذف نمیو عباارات مشاابه آن« قاال الحمدلله»، «الجحیم
 (.941رمسویی میان قراء وجود دارد )رمان، 

بات و قرائات نارماارنگی در رر سه مورد، حذف یاء، حذف واو و الف، میان تعداد حروف واژه در کتا
آورد. اگرچه تأثیر حروف علۀ محذوف بر پراکندگی حروف مرباوط باه فاوات  ساَور در رار ساورۀ پدید می

رای حاذف و اثباات حاروف علاه در قرائات، مشخص نادیده گرفته شود؛ اختالف قاریان در تمامی نمونه
 اشت. تردید نتایج متفاوتی ازنظر  تعداد حروف واژه در پی خوارد دبی

حذف بر دو گونه است: آنچه نوشته شود ولی به تلفظ در نیاید؛ آنچاه نوشاته نشاود اماا : حذف.1. 3
 تلفظ شود. 

ن»دربارۀ گونۀ نخست، تنها کلمۀ  محل اختالف است. ابوعمرو و یعقوب پس از حذف ناون، بار « کأی 
اناد. دوری از ، وقاف کردهکردند. در مقابل، سایر قاریان به نون که رمان تنوین مکتوب اساتیاء وقف می

هُ »و « ویکأنَّ الله»کسائی آورده است که وی  سورۀ قصص را بر یاء جدا از بخاش بعادش  22در آیۀ « ویکأنَّ
ه(. در رمین حال نقل کردهوقف می اند که ابوعمرو در رمین کلمه بر کاف وقف کرد )َوی کأنَّ الله؛ َوْی کأنَّ

ْیْک أنَّ الله(. سایر قاریان نیز بر رویآااکرد و بخش بعد را با رمزه میمی رام؛ یعنای بار مجموعاۀ  زید )َو
(. درباره  گونۀ دوم حذف، اختالف چشمگیری میان قاریان نیسات و تنهاا 19کردند )دانی، عبارت وقف می

در چهار سورۀ قرآن ذکرشدنی است. از حمزه و کسائی نقال « مال»در سورۀ اسراء و « أیامًا تدعوا»دو نمونۀ 
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عنوان باه« ماا»که مخالف آن را؛ یعنای وقاف بارکردند، درحالیوقف می« ما»بدون « أیاً »شده است که بر
اناد. در نقلای مشاابه از کساائی باشد به حمزه و کسائی نسابت داده« اّی »صلۀ « ما»رو که وقفی نیکو ازآن

رسام، خاود جاوازی بار وقاف در « ماا»از « أیاً »کرده و جدایی وقف می« أیاً »است که وی اساسًا بر الف 
 (.942تا2/944جزری، است )نک: رمان؛ ابن« أیاً »بر

: دو حالت وقف بر أ.  در چهار موضع قرآن ذکر شاده « مال  »از قاریان نقل شده است. « ل  »و « ما»مال 
« ل  »یاا « ما»کرده است. دربارۀ کسائی در اینکه بر اند که ابوعمرو رمواره بر ما وقف میاست. راویان متفق

تن در نسبت وقف باه کساائی در الم  جاّر منفارد اسات. کرده، اختالف است؛ ررچند که تنها یکوقف می
وجاود دارد. درررحاال چگاونگی رسام « ل  »یاا « ماا»رایی در وقف باه درباره  برخی قاریان دیگر نیز نقل

جزری، ؛ ابن19ارد )دانی، را در مصحف، بر جواز قرائت دو وجه داللت دو امثال آن« قالوا مال  »و « فمال  »
 (.947تا2/941

، جواز وقف بر رر دو بخش عباارت و جداساازی آن دو در «آل  یاسین»آل یاسین: قاریان در قرائت ب.
لیاسین»نظر دارند؛ لکن بنا بر قرائت است، اتفاق« آل ابراریم»نوشتار رمانند آنچه در  یک واژه به شامار « ا 

شوند، وقف بر یکی جدا از دیگری روا نیست. دو بخش واژۀ بنا بر این  رود و چنانچه منفصل نیز کتابتمی
شوند و در صورت وقف، وقف بار پایاان قرائت، ممکن است جدا نوشته شوند لکن رمراه با یکدیگر ادا می

 (.2/947بخش دوم خوارد بود )رمان، 
کید بار اخاتالف وجاود یاک یاا  دو کلماه در عباارتی در حذف در کتابت یا قرائت ذیل وقف، االبًا تأ

، مال  و آل  یاسین»رای باالست. عبارات مشخص رمانند نمونه ن، َویَکأنَّ بسته به شیوۀ قاریان بر وقف « کأی 
شوند. لذا چنین واژگانی که ازنظر  وقف ای واحد یا دوبخشی تبدیل میبخشی از کلمه یا تمامی آن، به کلمه

 ویژه ازنظر  شمارش تعداد کلمات نیز اثرگذارند. آماری، بهنزد قاریان محل اختالف است و روی نتایج 
 . اتصال و انقطاع در کلمات5

جز ال تعریف(، اسم یا فعل باشد، جدانوشاتن آن از اصل در رر واژۀ دو حرفی و بیشتر، خواه حرف )به
اند، نسبتًا زیاد وتکلمۀ مابعد خود است. تعداد عباراتی که ازنظر  اتصال و انقطا  در کتابت، یکسان یا متفا

این ما، ان لم، لن لم، ان لن، عن ما، من ما، ام من، عان مان، »است. وقف بر بخش یا تمام عباراتی؛ چون 
راا از نازد قاریاان یاا در رسام آن« کل ما، باس ما، فی ما، لکی ال، یوم رم، حیث ماا، الت حاین، ویکاأنَّ 

شاان دلیل سااختار ویژهباه« ویکاأنَّ »و « الت حاین»رسد ای تا سورۀ دیگر متفاوت است. به نظر میسوره
جادا کتابات شاده اسات. « حاین»گاناه ازدر مصاحف رفت« الت حین»طلبند. تای توضی  بیشتری می
کنناد. در دانند و بر تاء یا راء وقف می، تاء را نشانۀ تأنیث نمی«ال»به « تاء»دلیل اتصال نحویان و قاریان به
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چسبانند؛ با این توجیه که اساسًا عرب می« حین»کنند و به کلی جدا میء را از ال بهرا، گروری تامقابل این
و ابتدائشان باه « ال»سازد. بنابراین، وقفشان بر را رمراه میتاء را با اسامی زمان چون حین، اآلن و مانند آن

 (.929تا2/941است )رمان، « تحین»
هُ »و « ویکأنَّ »واژۀ دیگر  توضی  عمدۀ آن در بخش وقف گذشت. بیشاتر قاریاان جاز است که « ویکأنَّ

حال ابوعمرو بر مجموعۀ عبارت و در حالات اتصاال باه کردند. درعینکسائی از رسم مصحف پیروی می
هُ »و « ویکأنَّ الله»کرد و معتقد است که یکدیگر وقف می در قرائت از یکدیگر جدا اما در مصاحف « ویکأنَّ
کاه از بخاش دوم از دأب اباوعمرو نتیجاه گرفتاه اسات کاه وی بار یااء درحالی اند. دانیامام به رم متصل

(. درررحال اتصاال و انقطاا  واژگاان، قواعاد و اصاولی 922تا929کرده است )رمان، جداست، وقف می
راا ثابت نیز دارند. مهمترین اصل آن است که کلمات پیوسته در رسم بهتر است که بار پایاان مجموعاۀ آن

 را اسم و ایراسم و خواه دو یا چندبخشی باشند. اه آن واژهوقف شوند؛ خو
 . اصول ثابت در اتصال به کلمات5. 1

شاوند. ایان اصاول کلماتی رستند که طبق اصولی ثابت و قراردادی مشخص رمواره متصل نوشاته می
در عبااراتی چاون  پذیر نیساتند،آیند و انقطا را میاند از: أ. حروف واحدی که بر سر واژهچهارگانه عبارت

را که حرف واحد نخست یا دومشان گرچه و مانند آن« و آیاته و رسوله»، «و لسوف»، «ألنتم»، «بسم الله»
آیند؛ ب. رر ضمیر نصاب، جاّر یاا جزئی از واژه نیستند، با واژۀ اصلی ترکیب شده و یک کلمه به شمار می

مُکموقلُت، رّبی، »رفعی که یک حرفی یا بیشتر باشند؛ مانند  و... ررگااه باه واژه متصال « رامناسککم، َأُنلز 
ای که دو یا چند حرف دارند و در کتابت متصل شوند، جزو آن کلمه به شمار آیند؛ ج. تمامی حروف مقطعه

که منفصل « حم عسق»آیند، مگر را یک کلمه به شمار میو جز آن« کهیعص، حم»شوند؛ مانند نوشته می
شکل واو یا یاء نوشاته شاود؛ اه حرف نخست کلمۀ دوم رمزه باشد و بنا بر تخفیف بهاند؛ د. ررگنوشته شده

، حیناذ  »مانند   (.921تا922شوند )رمان، ، دو کلمه رمواره متصل نوشته می«رؤالء، لاال، یوماذ 
انااد )نااک: حساان، در دسااتور زبااان عرباای، کلمااه را بااه سااه دسااتۀ اساام، فعاال، حاارف تقساایم کرده

گفتاه در ن این تعریف با قواعد امالی عربی رمسان نیسات. بار پایاۀ اصاول ثابات پیش(؛ لک22و94تا91
رسد تنها رمین اصول برای شمارش کلمات نزد پژورشگران آمااری کااربرد داشاته کتابت عربی به نظر می

 است. حتی اگر احتمال داده نشود که ایشان بنا به اقتضای تخصصشان کاه االباًا علاوم پایاه و ریاضایات و
اند، را بوده است چندان راجاع باه صارف و نحاو، آداب و تااریخ کتابات عربای آگااری نداشاتهمانند این

اند. حال اگر تعریف صرفی  کلمه در شمارش کلمات قارآن درررحال تعریف صرفی کلمه را نادیده انگاشته
 لحاظ شود، نتایج آماری، تغییراتی بنیادین خوارند یافت. 
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 . کلمات ثابت5. 1
شاوند. ایان کلماات ات مشخصی رستند که رمواره با شرایطی متصل به کلماۀ اصالی نوشاته میکلم

را که و مانند آن« را، یابنؤمیموسی، یادم یای»در مانند « یا»تعریف؛ ب. حرف ندای « ال»اند از: أ. عبارت
در « رااأنتم راذا، راؤالء،»تنبیاه در « رااء»اناد؛ ج. در رمۀ مصاحف با حذف الف به منادا متصل شاده

رم یک کلمه به شمار آیند؛ د. اگر حرف جّری بار ماای اساتفهام را نیز حذف شده، رویمصاحف الف آن
، َعامَّ »شود؛ مانند: افتد و حرف جر  یک یا چند حرفی بر آن افزوده میمی« ما»درآید، الف  مَّ َم، فیَم، م  و « ل 

اسات باه « یااء»شکل الف در پایان این کلمات که بهدرآیند، حرف « ما»بر سر « علی، حّتی، للی»نیز اگر 
صاورت َعاالَم، االَم و مفتوح و به« ما»شود. در این حالت میم در متصل می« ما»الف بلند تبدیل و به میم 
 (.2/921جزری، شود )ابنَحتاَم کتابت و قرائت می

شاان یاک کلماه ظارریپژورشگران آماری، این کلمات دوبخشی و بعضًا چندبخشی را بنا بر ریاات 
اند که البته این با تعریف کلمۀ صرفیان مغایر است. پرواض  است چنانچه این فرض کرده و در شمار آورده

کلمات طبق تعاریف صرفی و نیز طبق اصل لغت نگاشته شوند، رم ازنظر  تعداد کلمات و رم ازنظر  تعداد 
رای آمااری ساابق را در حرف، تفااوت در نتیجاه حروف متفاوت خوارند بود. این تفاوت در تعداد کلمه و

 خوارد داشت. پی
 . کلمات غیرثابت5. 3

را در اتصال و انقطاا  متفااوت اسات؛ بادان مراد از کلمات ایرثابت کلماتی است که طرز نوشتن آن
کن است رسم را اواًل نزد قاریان یکسان نباشد؛ ثانیًا مممعنا که وقف بر بخشی از این عبارات یا بر تمامی آن

را در سوره یا موضعی از قرآن نسبت به سوره یا موضاعی دیگار رمساان نباشاد؛ بارای نموناه، در رماۀ آن
در سورۀ انعام جدا نوشته شده، لکن در سورۀ نحل اتصاال و انقطاا  دو بخاش آن محال « لنَّ ما»مصاحف 

گذشت، میان قاریاان باه « ویکأنَّ »و « الت حین»اختالف است. در اینجا نیز اختالفی رمانند آنچه دربارۀ 
 خورد. چشم می

گفته، اصاول وضعیت کلمات ایرثابت نیز مشابه دو یا سه مورد پیش است، با این تفاوت که موارد پیش
اند؛ لکان کلماات ایرثابات، در مواضاع عنوان قاعده در امالی عربی پذیرفته شدهاند که بهیا کلمات ثابت

را از روش یکساانی پیاروی نکاردهاند و قاریان نیز در قرائت آننگاشته نشدهگوناگون قرآن با روشی یکسان 
اند. چنین اختالفی در کتابت و قرائت، طبعًا نتیجۀ آماری متفاوتی را به دست خوارد داد. این داوری دربارۀ 

 سایر کلمات ایرثابت که در آااز بحث اتصال و انقطا  کلمات بدان اشارت رفت نیز صادق است. 
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 . همزه6
اختالف قاریان دربارۀ رمزه عمدتًا به تلفظ آن از قبیل تساهیل، تحقیاق و حاذف آن  همزۀ مفرد:.6. 1
کارد؛ ماثاًل در گردد. ورش رمزۀ مفرد را مگر در ابواب ایواء، خواه ساکن باشد یا متحرک، تسهیل میباز می

شاد. کساائی تنهاا در شاامل می تلفظ تسهیل، کلماتی چون باس، البار، الذئب و لاال را در رر جای قارآن
که سایر قاریان رمزۀ این واژگان را کرد؛ درحالیکرد و اساسًا رمزه را تلفظ نمیاز ورش پیروی می« الذئب»

 (.12تا14کردند )دانی، وضوح ادا میدر رر جای قرآن به
ات، یؤمنونباسما، الُرءیا»ابوعمرو در نماز یا ایر آن رمواره رمزۀ ساکن را در کلماتی مانند  خواه « ، ج 

کارد کاه کرد. وی تنها در صاورتی رمازۀ سااکن را ادا میالفعل باشد، تلفظ نمیالفعل یا المفاءالفعل، عین
سکون نشانۀ جزم یا بناء باشد یا ترک رمزه مشکالتی چون التباس لفظ به لفظی دیگر یاا سانگینی ادای واژه 

 (.17تا11داشت )رمان، در صورت ترک رمزه را درپی
ررگاه حرف ساکن پیش از رمازه  یااء باشاد، در کلمااتی مانناد : انتقال همزه به ساکن ما قبل.6. 1

قاریانی چون ابوجعفر و ورش رمزه را به یااء تبادیل و آن را در یااء نخسات « ییأس، النسیء، رنیاًا ومریااً »
از کشایدگی باه دو یااء مادَام ای اناد کاه حاد میاناهکردند. از ایشان یا پیروان آنان قاریاانی بودهاداام می

اند. لکن اگر حرف ساکن پیش از رمزۀ زای کردهکه سایر قاریان اصاًل رمزه را تلفظ میاند؛ درحالیدادهمی
داد؛ خود زای کرد و حرکت آن را به زای میحذف می« جزؤ، جزءاً »باشد، ابوجعفر رمزه را در کلماتی مثل 

 (.421تا9/422جزری، کرد )ابنرا نیز محکم ادا می
و... نیز رستند که قاریان اساسًا در وجاود « النبی، یضارون، بادی، البریة، ترجی»کلماتی دیگر از قبیل 

و مشاتقات آن را باا رمازه و ساایرین، بادون رمازه قرائات « النبای»رمزه یا نبود آن اختالف دارناد. ناافع 
اون»را با رمزه یعنی « یضارون»کردند. عاصم می خواندناد. قنبال در می« یضاارون»یر قاراء و ساا« یضار 

کردناد. ایان آورد و دیگران آن را بدون رمازه در یااء قرائات میمی« ضاد»یک رمزۀ مفتوح پس از « ضیاء»
ُاون»اختالفات در  نیاز وجاود داشاته اسات « البریة، البریااة»و « بادی الرأی، بادئ الرأی»، «ُمرجون، ُمرج 

 (.427تا421)رمان، 
 کلمهدو همزه در .6. 3
. آنچه به این بحث ارتباط دارد، رمانندی یا اختالف در حرکت دو رمزه است که در یک کلماه جماع أ

(. اگار دو رمازۀ 111تاا112آیند )نک: رماان، شوند. دو رمزۀ متفق یا مفتوح یا مکسور یا مضموم میمی
درناد؛ م را تخفیاف میای مفتوح باشند، قاریاان مکاه و مدیناه، اباوعمرو و رشاام رمازۀ دومتفق در کلمه

کثیر برخالف قاالون، رشاام و اباوعمرو پایش از آن کرد و ابنکه ورش رمزۀ دوم را به الف قلب میدرحالی
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 (.12تا19کردند )دانی، وضوح ادا میساخت. سایر قاریان نیز دو رمزه را بهالفی وارد نمی
مرو، با رمزۀ کشیده و پس از آن با رمزۀ مخفف کثیر و ابوعو مانند آن، نافع، ابن« َءَأنَذرَتُهم»در عبارت 

تر است و سببش آن است کاه اباوعمرو کثیر کشیدهکردند؛ با این تفاوت که مّد ابوعمرو از مّد ابنقرائت می
اناد کاه وی اواًل رمازۀ داده است. این در حالی است که از ناافع نقال کردهمیان دو رمزه، الفی را جای می

 (.912تا914مجارد، ساخته است )ابنکرده؛ ثانیًا بین دو رمزه، الفی را وارد نمیرائت میاستفهام را با مّد ق
که رمزۀ نخست در پایان کلمۀ اول و رمزۀ دوم در آاااز طوریب. دو رمزه وقتی در دو کلمه باشند، به

به یکی از ساه حالات  اند. قاریان دربارۀ دو رمزۀ متفق کهکلمۀ دوم قرار گیرند، دو رمزه یا متفق یا مختلف
ورش تنهاا در « مان النسااء ااّل »مفتوح، مکسور و مضموم رستند، موضعی متفاوت دارند؛ برای نمونه، در 

کردناد. در مقابال ایشاان، قاالون و باّزی تلفظ و قنبل در تلفظ و کتابت، رمزۀ دوم را به یاء ساکن تبدیل می
کرد. ساایر قاریاان نیاز دو طورکلی آن را حذف میبه کردند و ابوعمرورمزۀ نخست را یاء مکسور قرائت می

جااَء »کردند. اختالف قاریان در دو رمزۀ مکسور، به دو رمزۀ متفق مفتاوح؛ ماننادوضوح ادا میرمزه را به
َک »و مضموم؛ مانند« َأَجُلُهم  (.11نیز تسری داشته است )دانی، « اولیاُء ُأوَلا 

َک »در مثال  کرد یا آنجاا مشابه، نافع رمزۀ نخست را واو و دومی را رمزه قرائت میو موارد « اولیآُؤ ُأوَلا 
ن ُکنُتم»که دو رمزه، مکسور بودند؛ مثاًل در  (، رمازۀ نخسات را یااء و دومای را رمازۀ 19بقره: «)َرُؤآلَی  ل 

دوم را  (، رمازۀ11)مؤمناون: « َجاَء َأَحُدُرم»خواند. رمو در دو رمزۀ مفتوح در دو کلمه؛ مانند مکسور می
 (.911مجارد، کرد )ابنخواند و ابوعمرو رمزۀ نخست را کاًل حذف میکمی کشیده می

ای خاواه در نوشاتار یاا گفتاار حاذف رمزۀ جدا از نحوۀ ادای آن از قبیل تسهیل و تحقیق، اگر در کلمه
و به سخنی دیگار، ای واژه ازنظر  تعداد حروف عنوان حرف نخستین الفبای زبان عربی، ساختار پایهشود، به

یابد. این مطلاب درباارۀ رریاک از مصاادیق حاذف ازنظر  نقصان یک مصوت در رسم یا قرائت، تغییر می
رمزه، چه در قرائت و چه در کتابت نیز صادق است. بنابراین، حذف یا اثبات آن در مطالعات آماری نتاایج 

 آورد. متفاوتی به بار می
 های ضمیر. 7

که پایش از آن حارف شارطیرای کنایۀ مضموم را در مفارد ماذکر به ر مضموم یاضمی« رای» کثیرابن
رای ضمیر، مکسور و پیش از آن نیز حرف کرده است. لکن اگر ساکن صحی  یا عله باشد به واو متصل می

ا کرد. رمو در رنگام وقف بر این کلمات، واو یا یاء صاله را بنابود، به یاء وصل میصحی  یا علۀ ساکن می
صورت عقلورو، شرورو، منهو، ابیهی، الیهی، کثیر بهکرد؛ برای نمونه، قرائت ابنبر اینکه زایدند، حذف می

رااء را « عنه تلّهای»را بوده است. در قرائت بّزی آمده است که وی نیز آن رنگام که مثاًل در علیهی و جز آن
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قاریان در حالت وصل، ضّمه و کسره را پنهانی  خوانده است. دیگرکرد، تاء را نیز مشدد میبه واو متصل می
کردند. جملگی ایشان آن رنگام که حرف پیشین متحارک باود، کردند و آن دو را به وضوح ادا نمیتلفظ می

(. بناابراین، مالحظاه 12تاا21کردناد )دانای، یاء را به حالت کسره و واو را به حالت مضموم آن متصل می
شود. کاربرد این قرائت در میان روشنی دیده میکثیر بهوف واژه در قرائت ابنشود که افزودن حرفی به حرمی

درد. حتی در قرائتی که از بّزی نقال شاد، پیروان وی، نتایج آماری را ازنظر  تعداد حروف کلمات، تغییر می
ر قرائات او د« تااء»افازوده، گاویی دو « تّلهای»نیز باه « تاء»عالوه بر اضافۀ یک واو به عبارت قرآنی، یک 

کاربرد داشته است. بنابراین، افزودن یک حرف یا دو حرف در این بخش از قرائات، نتاایج آمااری متفااوتی 
 خوارد داشت. نیز در پی

 گیرینتیجه

آنچه در باب اختالف قاریان گزارش شد، از باب مشت نمونۀ خروار است و رمین مقدار بارای رادف 
اناد را و نتایجی کاه پژورنادگان آمااری باه دسات دادهختالف در روشرسد. ااین نوشتار کافی به نظر می

کیدی بر این نکته است که ری  و جاز  91،7،21اناد. اعاداد یک از آنان مبنا و معیار خود را روشن نکردهتأ
یک یکساان یاا مشاابه را نیز در اثبات رررا از سوی برخی، عدد کلیدی قرآن معرفی شدند؛ عمدۀ روشآن

را دلیل علمای، سازی حروف و کلمات قرآن با حساب ابجد، تنازلی و جز آناتوجه به اینکه معادلبودند. ب
یک از حروف و کلماات، معاادل عاددی دلیل یا با دالیلی مبهم برای ررعقلی و روایی ندارد؛ ایشان گاه بی

. حتای چنانچاه انادخواستۀ آن اعداد به نتایج مطلاوب خاویش رسایدهساختند و با جمع و ضرب خودمی
و  91در اثبات اعجااز « حروف مقطعه»و « راتعداد سوره»، «لفظ جالله»گذشت در برخی موارد نیز چون 

 مشترک بودند.  7
اناد و ایان شااید باه اقتضاای یک از محققان آماری، از اختالف قرائاات ساخنی باه میاان نیاوردهری 

وایت باشد. آنان گویا این اختالف قرائت مشهور در را و رتخصص آنان و ناآشنایی ایشان با اختالف قرائت
ک  یوم الّدین»سورۀ حمد؛ یعنی  ک  یوم الّدین/َمال  اناد کاه رماین را نشنیده و بدان توجهی نشاان ناداده 9«َمل 

را نتایج متفاوتی به دسات خواراد درد و طبعًا از این اختالف دادهاختالف ساده، دادۀ آماری ما را تغییر می
تردیاد یک از اختالف قرائات، تحقیقی آماری ارائاه دراد، بیاین اساس، اگر پژورشگری بر پایۀ ررآمد. بر 

کم بر پایۀ آنچه ذیل قرائات گذشت، نتایج متفااوت خواراد داشات. باا ایان را دستراجع به اختالف داده
شتن دالیلی متزلازل را در باب اعجاز عددی و عدد کلیدی قرآن، با داتوان گفت: بسیاری از ادعاوصف می

                                                 
 .92؛ دانی، 924مجارد، . نک: ابن9
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 را نگریسته شود. آور نیست و بایسته است با دیدۀ تردید بدانکم از منظر قرائات، یقیندست

 منابع

 تا. محمد ضبا ، مصر: مصطفی محمد، بیتصحی  علی، بهالعشر القرائزت فی الظشرمحمد، جزری، محمدبنابن
 م. 9172تحقیق ضیف شوقی، قارره: دار المعارف، به، القرائزت فی السبعة کرزبموسی، مجارد، احمدبنابن

 ق. 9422اول، بیروت: اعلمی، ، چاپالقرآن فی العددی االعجز بیضون، لبیب، 
ساوم، بیاروت: مؤسساه  اساالمی، ، چاپفی القارآن الکاریم مقادمزت تظر ار الظرازئج 91اعجز  الرقم جرار، بسام، 

 ق. 9422
 ق. 9491، تهران: ناصرخسرو، چهارم، چاپالوافی الظحوحسن، عباس، 

، مشهد: یوسف فاطمه) (، قرآن حریم ا  ریزضیزت صیزنتحسینی فندرسکی شاررودی، جعفر و افسانه شاررودی، 
9127 . 

 .9171جا: اسوه، اول، بی، ترجمۀ یعقوب جعفری، چاپمصحف الخط رسمحمد، اانم قدوری، 
 ق. 9412تصحی  اوتوپرتزل، بیروت: المعهد االلمانی، به ،السبع القرائزت فی الریسیرسعید، بندانی، عثمان

اول، بیاروت: دار المحجاة البیضااء، بیاروت: دار ، چاپعجزئب العدد و المعدود فی القرآن الکریمدیباجه، جمیل، 
 ق. 9491الرسول االکرم، 

 م. 2221ی، اول، اردن: دار الکند، چاپفی القرآن الکریم 91اسرار و اعجز  الرقم دیسی، عمرعلی، 
 م. 2229دمشق: رفاعی،  ،91احدی الُکَبر ن رّیٌة قرآنّیٌة فی معجزة احدی الُکَبر؛ معجزة عدد رفاعی، عدنان، 

 ق. 9422النهج، اول، حلب: دار ، چاپاالعجز  العددی و الرقمی فی القرآن الکریمسلیمان، حسین، 
اول، دمشاق: دار کوشاش مصاطفی دیاب البغاا، چااپباه ،االتقزن فی علوم القرآنبکر، ابیبنسیوطی، عبدالرحمان

 ق. 9427کثیر، ابن
اول، بیاروت: الادار ، چااپمن المعجزة الّرقمّیة فی فزتحة القرآن الکریم و آیزت لالحار  المقطعاةشریف، عدنان، 
 ق. 9412العربیة للعلوم، 

یدرضا شیخی، مشاهد: معاونات فررنگای ، ترجمۀ حمشظزسی عربیاللغة و  بزنمبزحثی در فقهعبدالتواب، رمضان، 
 . 9117آستان قدس رضوی، 

 ق. 9492اول، تهران: اسوه، ، چاپالقرآنیة القرائزت معجمعمر، احمدمختار و عبدالعال سالم مکرم، 
 .9171جا: انتشاراتی فن ورنر، دوم، بی، چاپآیت کبری معجزۀ جزویدان قرآن کریممحمد، فاطمی، 

 ق. 9422اول، بیروت: دار المحجة البیضاء، ، چاپکشو  فی االعجز  القرآنی و علم الحرو الفقیه، رضوان سعید، 
دوم، فرانساه: المرکاز ، چااپ، الُصدفَة المظّ مة اإلعجز  العاددی فای القارآنقبطانی، فرید و امین احمد حجاج اول

 م. 9111العالمی لالبحاث العلمیة، 
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 . 9127اول، مشهد: راریان سبز، ، چاپرآنزلیز عددی سورۀ کوثپور، خشایار، قوام
، الظدوة الثزنّیاة لالعجاز  فای القارآن الکاریم، االعجاز  «الرقم سبعة یشهد علی ع مة القرآن»الکحیل، عبدالدائم، 

 . 2227ق/9422، 2227مارس91-92دبی: دبی الدولیة للقرآن الکریم،  العددی فی القرآن الکریم لجزئزة
اول، ساوریه: دار ، چااپحقزئٌق رقمیٌة تشهد علی وحدانّیة الله عزوجال؛ و الله أحدمعجزة قل ه____________، 

 ق. 9422منار، 
 م. www.kaheel7.com،2297.1.97، موقع عبدالدائم الکحیل لالعجز ____________، 

جاا: الوکالاة العالمیاة، ، مقدماه  محماد سااالر، بیلکاریممن االعجز  البالغی و العددی للقرآن انجدی، ابوزرراء، 
 ق. 9492

اول، مشهد: یوسف ، چاپتحدی ریزضیزتی قرآن کریم بز سزیر کربواحدیان درگاری، محمدتقی و جعفر شاررودی، 
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