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داکتر سھا
 ٠۵جنوری ٢٠١۶

نقد قرآن
١٩
ادعای معجزۀ عدد  ٧در قرآن
فرد ديگری به نام عبدالدائم الكحيل در سال  ٢٠٠۶كتابی تحت عنوان"اشراقات الرقم سبعه فی القرآن الكريم "منتشر كرد
و مدعی شد كه عدد  ٧به صورت معجزه در قرآن به كار گرفته شده است .ادعائی شبيه به عدد ١٩
راشد خليفه .در اين كتاب بسياری از روشھای راشد خليفه و بعضی روشھای ديگر استفاده شده است  .بخش اعظم اين
كتاب بازی با اعداد است ،با شدتی بيش از آنچه راشد خليفه به كار گرفته بود .در اينجا برخی از نكات مھم كتاب وی را
نقد می كنم.
تعداد حروف بسم ﷲ  ٢١عدد است كه بر  ٧قابل قسمت است.نقد  :برای اين كه تعداد  ٢١شود موارد تشديد را دو حرف گرفته است١
جالب است كه ايشان در صفحۀ  ١٠٠كتابش برای معجزه سازی نياز پيدا كرده است كه تشديدھای بسم ﷲ را يك حرف
بگيرد و يك حرف گرفته است .ظاھراً اين معجزه سازان مردم را احمق فرض می گيرند.
اولين سورۀ قرآن )فاتحه( دارای  ٧آيت و از  ٢١نوع حرف است كه مضربی از  ٧است.حروف مقطعۀ  ١۴حرفند كه بر  ٧قابل قسمت است.خلقت آسمانھا در  ۶روز  ٧مرتبه در قران تكرار شده است.نقد  :خلقت آسمانھا به طور كلی  ٣٠بار در قرآن تكرار شده است چرا فقط خلقت در  ۶روز را محاسبه كرده ای؟
سبع سماوات در  ٧آيت قرآن آمده است.نقد :در  ٩آيت آمده است.
عدد سوره ھا از اولين لغت سبع)بقره  (٢٩تا آخرين آن )نباء ٧٧ (٧٨سوره است كه مضرب  ٧است.عدد آيات در محدودۀ فوق  ۵۶۴٩عدد است كه مضرب  ٧است.نقد :بسم ﷲ ھا را حساب نكرده است ولی چون بسم ﷲ آيت ھر سوره است گرچه شماره گذاری نشده است بايد به حساب
آيد كه  ۵٧٢۴آيت می شود و بر  ٧قابل قسمت نيست.
عدد آيات از آغاز بقره )كه اولين كلمۀ سبع را در بر دارد( تا آخر سورۀ نباء )كه آخرين لغت سبع را در بر دارد( عدد ۵٧٠٧است كه مضرب  ٧است.
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نقد  :بايد بسم ﷲ را در نظر گرفت كه تعداد  ۵٧٨١می شود و بر  ٧قابل قسمت نيست.
عدد آيات از ابتدای بقره تا اولين لغت سبع و عدد آيات از آخرين سبع تا انتھای سورۀ نباء  ٢٨است كه مضربی از ٧است .چون سورۀ الفاتحه دارای  ٧آيت است اگر از ابتدای قرآن ھم حساب كنيم مضرب  ٧خواھد بود.
نقد :بايد بسم ﷲ را در نظر گرفت كه دو مورد بر  ٧قابل قسمت نيست فقط از آخرين سبع تا پايان سورۀ نباء  ٢٨آيت
است كه بر ٧قابل قسمت است .به عالوه اگر محاسبه را از ابتدای قرآن در نظر گرفتيد بايد از طرف ديگر تا انتھای
قرآن ادامه دھيد كه بر  ٧قابل قسمت نيست.
اولين كلمۀ قرآن" بسم " ٢٢بار و آخرين كلمه" الناس " ٢۴١بار در قرآن تكرار شده است .اگر اينھا را كنار ھمبنويسيم ٢۴١٢٢مضرب  ٧است.
نقد :تعداد لغت بسم در قرآن  ١١۵مرتبه و الناس  ١٩٠مرتبه تكرار شده اند .نه به تنھائی نه جمع و نه در كنار ھم بر ٧
قابل قسمت نيستند.
مطالب بقيۀ كتاب عمدتاً بازی با اعداد است از اينجھت از بيان آنھا صرف نظر می كنم.نتيجه گيری
ايرادات كلی كه در نتيجه گيری قبل در مورد راشد خليفه مطرح شد اينجا ھم صادق است.خالف آنچه وی ادعا می كند عدد  ٧در ساختار قرآن به كار گرفته نشده است مثالً:تعداد سوره ھای قرآن مضرب  ٧نيست.مجموع آيات قرآن مضرب  ٧نيست.اولين سوره ای كه عدد سبع را در بر دارد مجموع آياتش مضرب  ٧نيست.آخرين سوره ای كه عدد سبع را در بر دارد مجموع آياتش مضرب  ٧نيست.سوره ھای ديگری كه عدد سبع را در بر دارند آيات ھيچ كدام مضرب  ٧نيست.شمارۀ سوره ھائی كه عدد سبع را در بر دارند ھيچ كدام مضرب  ٧نيست.جمع آيات توحيد مضرب  ٧نيستجمع آياتی كه نام محمد در آنان آمده است مضرب  ٧نيست.آيات ھيچ كدام از اركان اسالم )شھادتين و نماز و روزه و زكات و حج( مضرب  ٧نيست.آيات مربوط به پيامبران مضرب  ٧نيست.و دھھا مورد مھم ديگر.معجزه تراشی از يك شعر حافظ
در نقد معجزه تراشی رياضی  ١٩و  ٧گفتم كه بخش اعظم كارھای ايشان مخصوصاً در مورد عدد  ٧بازی با اعداد
است .ممكن است خواننده سؤال كند بازی با اعداد يعنی چه؟ در اين قسمت برای مشاھدۀ عينی بازی با اعداد ،من با به
كارگيری بعضی از روشھای راشد خليفه و الكحيل حداقل  ١۴معجزه از اولين بيت ديوان حافظ در آورده ام  .اگر بازھم
ادامه می دادم دھھا معجزۀ ديگر ھم در می آمد .مالحظه كنيد:
**************
اال يــا ايـھا الســاقی ادر كاســا و نـاولـھــا كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكلھا
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تعداد كلمات اين بيت  ١۶كلمه است و تعداد حروف بدون تشديد  ۵٩و تعداد حروف با تشديد  ۶٢است و اين بيت چون
اولين بيت است از نظر شمارۀ ابيات عدد  ١است.
 ١اگر تعداد حروف )با تشديد( را به اضافۀ شمارۀ بيت كنيم مضرب  ٧است٩ × ٧=۶٣=١+۶٢ . ٢اگر تعداد كلمات و حروف بدون تشديد را كنار ھم بگذاريم مضرب  ٧است ١۶۵٩=٢٣٧× ٧ ٣اگر اعداد  ١۶۵٩را با ھم جمع كنيم مضرب است٣ × ٧ =٢١=٩+۵+۶+٧١ : ۴اگر عدد  ١۶۵٩را با تك تك اعدادش جمع كنيم ضريب  ٧است٢۴٠ × ٧=١۶٨٠=١۶۵٩+٩+۵+۶+١ : ۵اگر عدد فوق را به صورت معكوس )از راست به چپ بنويسيم مضرب  ٧است١٢٣ × ٧ =٠٨۶١ : ۶اگر تعداد حروف با تشديد و شمارۀ كلمات را كنار ھم بگذاريم و آن را با تعداد تشديد و شمارۀ بيت جمع كنيم مضرب ٧می شود١۶۶٢+٣+١ =١۶۶۶ =٧× ٢٣٨:
 ٧با توجه به اين كه كلمۀ اساسی و مورد خطاب حافظ در اين بيت ساقی است .حال اگر تعداد تكرار س )با تشديد( ا قی را در اين بيت حساب كنيم مضرب  ٧است.
س=۴
ا = ١٨
ق=٢
ی=۴
--- ---٧× ۴ =٢٨
 ٨اگر تعداد تكرار حروف ساقی را در مصراع اول به دست آوريم عددی به دست می آيد كه مضرب ٧است.اال يا ايھا الساقی ادر كاسا و ناولھا
٢١ ٢

۵

٢ ٠ ٢ ١

٢٠٢١۵٢١٢ =٧× ٢٨٨٧٨٨٧
 ٩اگر عدد حاصل را معكوس بنويسيم باز ھم مضرب  ٧است:٣٠٣۵٨٨۶ × ٧=٢١٢۵١٢٠٢
 ١٠اگر تعداد تكرار حروف ساقی را در مصراع دوم به دست آوريم عددی به دست می آيد كه مضرب  ٧است.كه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشكلھا
١ ٠

٣

١ ٠

١

٢

١

١٢١١٠٣١٠ = ٧ × ١٧٣٠٠۴۴
 ١١اگر اعداد حاصله از بيت اول و دوم را با ھم جمع كنيم مضرب ٧است:١٢١١٠٣١٠+٢٠٢١۵٢١٢=٣٢٣٢۵۵٢٢=٧× ۴۶١٧٩٣٢
 ١٢اگر عدد حاصل را معكوس بنويسيم باز ھم مضرب  ٧است:٢٢۵۵٢٣٢٣=٧ × ٣٢٢١٧۶٠
 ١٣اگر دو عدد حاصل از دو مصراع را در كنار ھم بگذاريم عدد بزرگی به دست می آيد كه مضرب  ٧است:٢٠٢١۵٢١٢١٢١١٠٣١٠ =٧ × ٢٨٨٧٨٨٧۴۴۵٨٧١٨٧
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 ١۴اگر دو عدد حاصل از دو مصراع را در كنار ھم بگذاريم ولی جای دو عدد را عوض كنيم بازھم عدد بزرگی بهدست می آيد كه مضرب  ٧است:
١٢١١٠٣١٠٢٠٢١۵٢١٠ =٧× ١٧٣٠٠۴۴٣١۴۵٩٣١۶
حال منھم می توانم ادعا كنم كه وقتی از يك بيت ديوان حافظ حداقل  ١۴معجزه در می آيد پس حافظ پيغمبر اولوالعزم
است.
*************
شما اين روشھای بازی را با ھر متن ديگری و برای ھر عددی می توانيد به كار گيريد .تاكتيك كليدی در اينگونه معجزه
تراشيھا اينست كه شما عدد خاصی را در نظر می گيريد و با ھدف يافتن آن عدد ،بازی را شروع می كنيد .اعداد را به
روشھای مختلف كنار ھم می گذاريد ،جمع می كنيد ،ضرب می كنيد ،معكوس می كنيد و غيره .حال از اين اعداد
حاصل ،آنھائی را برمی گزينيد كه بر عدد دلخواه شما قابل قسمت باشد ،به ھمين سادگی.
نتيجه گيری فصل
مباحث قرآن در مورد طبيعت بسيار ساده و پيش پا افتاده اند كه امروزه معموالً كودكان سال آخر دبستان ،آنھا را بھترو صحيحتر از قرآن می دانند.
تقريبا ً قرآن ھر كجا به مباحث طبيعت اشاره كرده خطا گفته است مگر حقايق بسيار پيش پا افتاده ای مثل اين كهخورشيد روشن است يا آب برای حيات الزم است.
چنانچه در اين فصل مشاھده كرديد محمد تقريبا ً ھمۀ مطالب مربوط به طبيعت را از محيطش گرفته است و وارد قرآنكرده است ،كه چنانچه انتظار می رود اين مطالب عمدتا ً غلط اند .در موارد بسيار كمی چيزی به آن افزوده است مثل
اين كه خورشيد شبھا به زير عرش می رود كه آنھا ھم غلط است  .بدتر اين كه بعضی از مطالب را قرآن پر خطاتر از
محيط مطرح كرده است  .مثالً در حالی كه فالسفۀ يونانی كروی بودن زمين را بيش از ھزار سال قبل از محمد مطرح
كرده بودند قرآن زمين را مسطح می داند  .مثال ديگر رشد جنين است كه محمد عينا ً از محيط گرفته است ولی آنچه
محمد نقل كرده است ضعيفتر و مغلوط تر از اصل مطلب است .اين دليل قطعی است كه اين مطالب از خدا نيست و به
صورت نقل دھان به دھان به محمد رسيده است و طبعاً برخی مطالب در نقل قولھای مكرر از دست رفته اند.
در قرآن ھيچ معجزۀ علمی و حتی ھيچ نكتۀ جديد صحيح علمی وجود ندارد .مؤمنان معجزه تراش با تحريف معنیلغات و جمالت و در بسياری موارد خالف نصوص قرآن و سنت ادعاھای بی دليلی كرده اند كه موارد عمدۀ آنان در
اين فصل مورد نقد قرار گرفت و نشان داده شد كه آنچه مطرح كرده اند نه تنھا معجزه نيست بلكه ضد معجزه اند يعنی
اثبات می كنند كه قرآن غير الھی است.
در نھايت غلط بودن بخش اعظم مطالب علمی قرآن ،دليل قطعی است بر اين كه قرآن ساختۀ شخص محمد است نهخدا .غير ممكن است خدا اينقدر نادان باشد.
ادامه دارد
====================
 -١رشاد خليفه برای اين كه حروف بسم ﷲ با  ١٩جور در آيد تشديد ھا را يك حرف در نظر گرفته بود.
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