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پیشگفتار

کتاب حاضرکه در اختیار خواننده گان گرامی قرار دارد بخشی از کارکردهای علمی  -تحقیقی ریاضی فلسفی است
که به وسیلۀ دانشمند شهیر کشورما محمد صدیق افغان در ابعاد علوم اسالمی پژوهش گردیده است و مطالب آن مشتمل بر
پژوهش پیرامون تعداد سوره های قرآن کریم  ،تعداد ســــــوره های مـــــکی و مدنی در قرآنکریـــم ،تحلیلی بر
4

رابــطۀ )114

= ∑m.nm-1

3

∑) ریاضی فلسفی و کاربرد اعداد در ادای نماز های پنجگانه میباشد .

m=1 n=1

در وه له نخست مطالب مندرج اثر هذا از طرف استاد ارجمند محمد صدیق افغان طی کنفرانس ها و محافل علمی -
تحقیقی مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان حدود چهار سال واندی قبل به توضیح گرفته شده و سپس به همت او شان
وبا بدسترس قرار دادن دست نبشته های تحقیقی شان با گرد آوری و تنظیم تسلسلی مطالب به وسیلۀ اینجانب در سه جلد
4

3

جداگانه طور قلمی ترتیب و از زمره جلد اول آن تحلیلی بررابطه(∑ ∑m.nm-1=114

m=2 n=1

) ریاضی فلسفی با مساعی

منسوبین مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان در جنب سایر آثار علمی تحقیقی آن مرکز اقبال نشر را با امکانات دست
داشته تخنیکی بطور گستتز حاصل نمود ،و از آنجائیکه داشته های هر سه جلد تذ کار شده با همدیگر از جهات مختلف
مناسبت های دقیقی را حایز بود به اثر مساعی جمیله استاد ارجمند محمد صدیق افغان در آثر هذا طی یک جلد گردهم
آورده شد  ،قراریکه موارد پژوهشی پیرامون تعداد سوره های قرآن کریم و تعداد سوره های مکی و مدنی در قرآن کریم از
دیدگاه ریاضی فلسفی که از بحث های مهم در علوم قرآنی می باشد در آغاز ،بالترتیب تحلیل ریاضی فلسفی بر رابطۀ
(m.nm-1= 111

4

3

∑ ∑
m=2 n=1

)که مبتنی بر تعداد سوره های قرآن کریم انجام پذیرفته و همچنان کاربرد اعداد در ادای نماز

های پنجگانه از نظر ریاضی فلسفی به نگارش گرفته شده است و تحلیل های پژوهشی انجام شده در ارائه تصاعد ها
وسری های عددی حاصله وفق دیدگاه های ریاضی فلسفی از جهات کمی وکیفی بررسی و مطابقت های آن با بازترین

موارد علوم قرآنی و تاریخ اسالم تحلیل و توضیح گردیده است .برای اینکه مطابقت های عددی حاصله از تصاعد ها و سری
های ریاضی فلسفی برای خواننده گان گرامی از صحت ارایه بر خوردار بوده باشند با مراجعه به آثار متعددی از علما ،
دانشمندان ومحقیقن علوم اسالمی سعی بعمل آمده تا بر آنچه که مورد قبول عام ویا اکثریت علما ،دانشمندان و محققین
علوم اسالمی بوده اتکا گردد .ریاضی فلسفی همانند سایر علوم حاوی مبادی و قواعد خاص ریاضیکی میباشد ،برای اینکه
داشته های پژوهشی کتاب تحت تاثیر توضیحات پیرآمون مبادی و قواعد ریاضی فلسفی قرار نگرفته باشد از توضیحات
مبادی ریاضی فلسفی بر رابطه ها غرض جلو گیری از طویل شدن اثرخود داری بعمل آمده و سعی گردیده تا آن رابط های
ریاضی فلسفی که سلیس و روان بوده و تعداد قابل مالحظۀ از خواننده گان گرامی بتوانند از آن مستفید شوند در آن درج
گردیده است.
مـن در ارائــه توضـیحات پیرامــون رابطـه هــای ریاضـی فلســفی و مـوارد مطــابقتی کیفـی آن در پــژوهش هــای
ریاضی فلسفی از جهتی کـه بـرای اولـین بـار متکفـل بـه نگـارش یـک چنـین موضـو وجوانـب هـم ازنظـر پـژوهش
های ریاضی فلسفی و هـم از لحـاا ارایـه توضـیحات م طـابقتی آن بـا مـواردی از علـوم قرآنـی و تـاریخ اسـالم بـودم و
هیچگاهی هم جسارت نگارش همچـو نوشـتار علمـی  -تحقیقـی را نکـرده ام  ،دچـار دشـواری هـای زیـادی بـودم کـه
خواننــده گــان گرامــی بــه منــت و کــرم خــود از آنچــه کاســتی هــایی کــه در نگــارش و تنظــیم اثــر مصــادف میشــوند
اینجانب را معذور پنداشته وبا الطـاف شـان در غنامنـدی مزیـد اثـر بـا نظریـات سـودمند و تکمیلـی خـود مـا را همیـاری
خواهند داشت .
الزم به تذکر است که در اخیـر کتـاب آن تعـداد از کـارکرد هـای پژوهشـی اسـتاد ارجمنـد محمـد صـدیق افغـان را
تحت نام سـایر کارکردهـای ریاضـی فلسـفی از لحـاا مناسـبت هـای آن از نظـر ریاضـی فلسـفی بـا داشـته هـای ایـن
پژوهش ها بدون تذکر موارد تحلیلی آن درج نمـوده ام و امیـد بـر آن اسـت تـا در آینـده نیـز الطـاف الهـی شـامل حـال
ما بوده باشد و بتوانیم تفصیلی از موارد تحلیلی آن ها را تقدیم خواننده گان عزیز نماییم.
در تنظـیم و نگـارش اثـر از رهنمــایی هــای اسـتاد ارجمنــد محمــد صـدیق افغــان همــواره بـر خــوردار بــوده ام و از
آنجای یکه ریاضی فلسفی یکـی ازعلـوم جدیـدم زمـان ماسـت و بـا مسـاعی علمـی  -تحقیقـی ایشـان در مجـامل علمـی

بین المللـی و کشـور اسـاس یافتـه اسـت ،حصـول و برداشـت علمـی از کارکردهـای پژوهشـی ریاضـی فلسـفی سـوای
رهنمایی های ایشان برای اینجانـب بسـی دشـوار بـود کـه بـا حوصـله منـدی کامـل در مـوارد مختلفـۀ پـژوهش هـای
ریاضی فلسفی از توضیح ات و رهنمایی ها الزم دریغ نفرموده و حل مشکل نموده اند اظهار امتنان مینمایم.
ومن اهلل توفیق
انجنیر محمد نقی بخشی
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مقدمه

سپاس و ستایش بیکران به درگاه خداوند جهـان آفـرین کـه قـرآن مجیـد را بـر پیـامبر اسـالم نـازل داشـت تـا بنـده
گــان خــود را بــه صــرای المســتقیم هــدایت و رهنمــایی نمایــد و درایــن کتــاب آســمانی دانشــهای مختلفــه ،روش و
حکمــت هــای شــگفت آور را بــه امانــت گذاشــت وآنــرا بزرگتــرین و برتــرین کتــاب هــای آســمانی قــرار داد .درود بــر
پیشــوای مــا حمــرت محمــد(ص) کــه قــرآن مجیــد را بــه نیکــو تــرین وجــه بــر مردمــان رســانید و دورد همیشــگی بــر
دودمان ویاران حمرت پیامبر(ص) باد.
عصــری کــه در آن بســرمیبریم بشــریت بــه عــالی تــرین مــدارج و دســتیوردهای تکنالوژیــک علــوم معاصــر دســت
یافته اند ،درین زمان اندیشمندان و متفکـرین مکاتـب مختلفـه بـا بکـاربُرد وسـایل اطالعـاتی مـدرن بـه پخـش اندیشـه
هــای شــان پرداختــه و تــالش مــی ورزنــد تــا آرا وعقایــد مردمــان را در راســتای نظریــات شــان قــرار دهنــد ،در چنــین
عصــری رسلــالت دانشــمندان علــوم اســالمی در ارایــۀ عقیــده خــدا پرســتی بــا توضــیح و تحلیــل جوانــب مختلفــۀ دیــن
مقــدس اســالم پــیش از هروقــت دیگــر حــایز اهمیــت اســت زیــرا هیچکــدام از نهم ـت هــای معنــوی جهــان بلســط
وسرعت انتشار ،نفو وثبـاتی را کـه در برابـر حـوادا زمـان بـه اسـتعانت الهـی دیـن مقـدس اسـالم داشـته هیچگـاهی
همپا نبوده اند چنانچه در روزگار ما نیـز دیـن مقـدس اسـالم از بلسـط و نفـو وسـیعی در جهـان بـا داشـتن حـدود یـک
ملیارد پیرو برخوردار بوده و یکی از ادیان بزرگ جهان است.
علما ،دانشـمندان و محققـین علـوم اسـالمی طـی بـیش از ( )1199سـال تـاریخ پُربـار اسـالم  ،پیرآمـون جوانـب
مختلفــۀ علــوم قرآنــی پــژوهش هــایی را انجــام داده انــد و آنــان آثــار جــاودانی رابجــا گذاشــته انــد کــه مشــعل راه
پژوهشــگران ایــن عرصــه در کدلیــه ادوار میباشــد ،گرچــه علــوم قــرآن را انتهــایی نیســت کــه بــه آن دسترســی حاصــل
گردد و متکی بر همین اصل است کـه علمـا ،دانشـمندان و محققـین علـوم اسـالمی یکـی بعـد دیگـری بـرآن پـژوهش
هایی افزود مینمایند و دروازه های دیگری ازعلوم را می گشایند.

در تداوم این امر ریاضی فلسـفی بمثابـۀ یکـی از علـوم مثبتـۀ عصـر حاضـر بـا آمـوزش و فراگیـری ارزش هـای عـالی
دیــن مقــدس اســالم از همــان آغــاز اســاس گــذاری آن توســط اینجانــب بـر مطالعــه پژوهشــی پیرآمــون کــاربرد اعــداد
ریاضی در علوم قرآنـی پرداختـه اسـت .در مرحلـه هـای نخسـت دسـتیورد هـای پژوهشـی ریاضـی فلسـفی طـی تـدویر
کنفرانس ها و سیمینار هـا از طریـق مرکـز تحقیقـاتی ریاضـی فلسـفی جهـان اقبـال توضـیحی یافـت و اثـر حاضـر کـه
بخشی از کارکردهای پژوهشی ریاضـی فلسـفی در ابعـاد علـوم قرآنـی اسـت گزینـه ای از آنهاسـت کـه شـامل پـژوهش
ریاضی فلسفی پیرآمون تعداد مجموعی سـوره هـای قـرآن کـریم  ،تعـداد سـوره هـای مکـی و مـدنی در قـرآن کـریم،
4

تحلیل مختصـری بـر رابطـۀ (

3

∑ ∑m.nm-1= 111

m=1 n= 1

) ریاضـی فلسـفی در مـورد تعـداد سـوره هـای قـرآن کـریم

و تحلیل بر کاربُرد اعداد در ادای نماز های پنجگانه میباشد.
در ریاضــی فلســفی اعــداد مــورد پــژوهش از لحــاا کمــی و کیفــی بــه بررســی گرفتــه میشــود و همچــون ریاضــیات
متداوله برای ارائه رابطه های ریاضی فلسـفی قواعـد عـام پذیرفتـه شـدم بـین اللملـی ریاضـیات عـالی مبنـی بـه نوشـتار
اعــداد در مجموعــه هــای ریاضــیکی کــه بــه شــکل ( )Σنشــان داده میشــود رعایــت شــده اســت و آن در جهتــی مــورد
استعمال ریاضی فلسفی قرار میگیر د کـه مطالعـه و ارائـه کمـی و کیفـی اعـداد دریـن بحـث هـای پژوهشـی همـواره در
شکل سری ها وتصـاعد هـای ریاضـی فلسـفی پرداختـه میشـود ،ارایـه رابطـه هـای ریاضـی فلسـفی وفـق قواعـد عـام
ریاضیات از جهتی گزیده شده تا برای آنانی که تـا کنـون در مخالفـت بـا دیـن مقـدس اسـالم قـرار دارنـد قابـل در و
فهم باشد و آنها ازژرفای رمـوز و اسـرار قـرآ ن مجیـد کـه بیـانی از مـوارد معجـز بـودن کـالم الهـی در تـداوم زمانـه هـا
میباشــد ،بــه زبــان یکــی از علــوم جدیــدم عصــرما (ریاضــی فلســفی) آگــاهی حاصــل داشــته وبرمردودیــت آیــین هــای
الحادی یقین حاصل نمایند.
با عـذر و تقصـیر بـه درگـاه رب العـزت نوشـته حاضـر را قـدمی در انجـام فریمـۀ اسـالمی خـود دانسـته و امیـد بـر آن
داریم تا راه بنده گی خـدای متعـال را شـناخته و رضـایت خداونـد الیـزال شـامل حـال مـا قـرار گرفتـه باشـد و آرزو بـر
آنست تا مطالب مندرج این اثـر مفیـد بـرای سـایر رهـروان در راه پـژوهش و رهنمـونی بـه سـوی دیـن مقـدس اسـالم

باشد و از خواننده گان عزیز انتظـار نظریـات اصـالحی و تکمیلـی شـانرا داشـته ایـم تـا در رفـل کاسـتی هـا و غنامنـدی
مزید اثر مارا یاری رسانند.
ومن اهلل توفیق
مرکز تحقیقاتی ریاضی فلسفی جهان  -شهر کابل
محمد صدیق افغان
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فصل اول

ریاضی فلسفی و دیدگاه های علوم قرآنی

فصل دوم

تحلیل ریاضی فلسفی بر تعداد سوره های قرآنکریم

فصل سوم

کاربرد اعداد در نماز های پنجگانه
از دیدگاه ریاضی فلسفی

فصل چهارم

تذکری از سایر کارکردهای ریاضی فلسفی
در ابعاد علوم قرآنی

