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مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٠٣اکتوبر ٢٠١۵

نقد قرآن
١۴
ادعای معجزۀ عدد  ١٩در قرآن
در سال  ١٩٧٨شخصی به نام رشاد خليفه ،امام يكی از مساجدامريكا ،نتيجۀ محاسبات خود در قرآن را در كتابی ١
منتشر كرد .او بر اساس آيات زير معتقد بود كه قرآن دارای يك كد پنھان  ١٩است.
الذي َن ُ ُ
النار ِ ﱠإال َ َ ِ َ
عدتھم ِ ﱠإال ِ ْ َ
وما َ َ ْ َ
وما َ َ ْ َ
أوتوا
للذي َن َ َ ُ
كفروا لِي ْستَي ِ َ
جعلنا َ ْ َ َ
تسعةَ َ َ َ
َعلَي َھا ِ ْ َ
جعلنا ِ ﱠ َ ُ ْ
قن ﱠ ِ
فتنةً ﱢ ﱠ ِ
مالئكةً َ َ
عشر ﴿َ َ ﴾٣٠
أصحاب ﱠ ِ
والكافرون َ َ
الذي َن َ ُ
الذي َن ُ ُ
آمنوا إِي َ ً
مانا َ َ
قلوبھم ﱠ َ ٌ
ماذا
مرض َ ْ َ ِ ُ َ
الكتاب َوي ْ َ َ
الكتاب َ ْ ُ ْ ِ ُ َ
ْ َِ َ
أوتوا ْ ِ َ َ
وال ي ْ َ َ
والمؤمنون َولِي ُ َ
رتاب ﱠ ِ
زداد ﱠ ِ
قول ﱠ ِ
الذي َن فِی ُ ُ ِ ِ
ضل ﱠ
أراد ﱠ
بھذا َ َ ً
ﷲُ ِ َ َ
كذلك ي ِ ﱡ
للبشر ﴿ ﴾٣١مدثر
مثال َ َ ِ َ
ََ َ
جنود َ ﱢ َ
علم ُ ُ َ
ھدی َمن ي َ ُ
ﷲُ َمن ي َ ُ
وما ِھی ِ ﱠإال ِ ْ َ
شاء َوي ْ ِ
وما ي ْ َ ُ
ربك ِ ﱠإال ُ َ
شاء َ َ
ھو َ َ
ذكرى ِ ْ َ َ ِ
ترجمه ]:و[ بر آن]دوزخ[ نوزده ]نگھبان[ است ) (٣٠و ما مؤكالن آتش را جز فرشتگان نگردانيديم و شمارۀ آنھا را
جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده اند قرار نداديم تا آنان كه اھل كتابند يقين به ھم رسانند و ايمان كسانى كه ايمان
آورده اند افزون گردد و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و ]نيز[ مؤمنان به شك نيفتند و تا كسانى كه در دلھايشان
بيمارى است و كافران بگويند خدا از اين وصف كردن چه چيزى را اراده كرده است اين گونه خدا ھر كه را بخواھد
گمراه می كند و ھر كه را بخواھد ھدايت مى كند و]شماره[ سپاھيان پروردگارت را جز او نمى داند و اين ]آيات[جز
تذكارى براى بشر نيست)(٣١
برای نمونه ،تعداد سوره ھای قرآن  ١١۴است كه مضربی از نوزده است .بسم ﷲ الرحمن الرحيم كه در اول سورۀ
ھای قرآن وجود دارد ،دارای نوزده حرف است و بسياری ادعاھای ديگر .اين اطالعات در نگاه اول بسيار جذاب و
قابل قبول می آيند .ولی حقيقت اين است كه ھر كسی می تواند در ھر متنی به دنبال يك طرح و الگوی رياضی بگردد .
رشاد خليفه در واقع به قدری به كد نوزده معتقد بود ،كه می خواست ھر چيزی در قرآن را در اين قالب بگنجاند .يكی از
اين موارد تعداد آيات قرآن بود .تعداد آيات قرآن ) ۶٣۴٨با احتساب بسم ﷲ اول سوره ھا( است و بر عدد نوزده قابل
قسمت نيست .اين شايد می توانست خط بطالنی باشد بر نظريۀ كد نوزده در قرآن .ولی در كمال تعجب ،رشاد خليفه
اعالم كرد كه دو آيت آخر سورۀ توبه جزو قرآن نيست و بايد از قرآن حذف شوند .با حذف اين دو آيت ،تعداد آيات قرآن
 ۶٣۴۶می شود كه به نوزده قابل قسمت می شود.
او خطاھای ديگری را نيز در قرآن مطرح كرد از جمله در مورد آيت اول سورۀ قلم ) ن( گفت كه اصل اين آيت به
صورت نون بوده است .اينگونه ادعاھای او خشم جھان اسالم را بر انگيخت به نحوی كه برخی مفتيان بزرگ حكم به
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كفر او دادند و باالخره توسط مسلمانان پاكستانی در سال  ١٩٩٠در مسجد تاكسان آريزونا به ضرب كارد كشته شد.
طرفداران وی خود را "تسليم شدگان "می نامند و سايت فعلی آنان در اينترنت به ھمين نام است.
).(submission.org
با توجه به اين كه كار رشاد خليفه وسيعترين كاری است كه از نظر رياضی در قرآن انجام شده است نتايج او را در
اينجا مورد بررسی قرار می دھم  .متن مفصل زير كه از كتاب او استخراج شده است و تحت عنوان
ضميمه  ١در سايت فوق آمده است عينا ً از اين سايت نقل شده است و مورد بررسی قرار گرفته است .در زير ھر ادعا،
من نتايج بررسی ھر ادعا را تحت عنوان نقد نوشته ام  .ادعاھای رشاد خليفه را توسط يك نرم افزار معتبر كه در
اينترنت وجود دارد و چندين متن قرآنی در نرم افزار وورد بر روی چندين متن قرآن با رسم الخط عثمانی و عادی
انجام داده ام.
*****************************************
آغاز قسمت نقل شده از سايت  submission.orgفقط نقد ھا از من است:
كشف معجزۀ رياضی قرآن از طريق كامپيوتر:
پديدۀ بى نظيرى كه در قرآن وجود دارد ،در ھيچ كتاب نوشتۀ دست بشر يافت نمی شود .ھر يك از عناصر قرآن داراى
تركيبى است.
رياضى  :سوره ھا ،آيات ،لغات ،تعداد حروف ،تعداد كلمات ھم خانواده ،تعداد و انواع اسم ھاى الھى ،طرز نوشتن
بعضى لغات ،عدم وجود يا تغيير عمدى بعضى حروف در بعضى لغات و بسيارى از عوامل ديگر قرآن به غير از
محتوياتش ،ھمگى داراى تركيبى خاص ھستند .سيستم رياضى قرآن دو جنبۀ مھم دارد  (١):انشاء رياضى ،و )(٢
ساختمان رياضى قرآن كه شامل شمارۀ سوره ھا و آيات است .به خاطر اين كد رياضى جامع ،كوچکترين تغيير در متن
يا ساختمان تركيبى قرآن ،بالفاصله آشكار می شود.
عدد نوزده مخرج مشترك سراسر سيتم رياضى قرآن است.
مانند خود قرآن ،كد رياضى قرآن از بسيار ساده تا بسيار مشکل تغيير می كند .حقايق ساده مشاھداتى است كه بدون ھيچ
وسيله ای می توان آنھا را بررسى كرد .حقايق پيچيده به كمك ماشين حساب يا كامپيوتر قابل رويت است  .بررسى
حقايق زير به ھيچ وسيله اى احتياح ندارد ،اما خواھشمند است به خاطر داشته باشيد كه ھمۀ اينھا به متن عربى اصلى
اشاره دارد:
. ١اولين آيت )  ،( ١:١معروف به" بسم ﷲ ،شامل  ١٩......................حرف است.
نقد  :چرا تشديد ل در ﷲ را دو حرف در نظر گرفته ايد ولی تشديد درالرحمن و الرحيم را در نظر نگرفته ايد .جالب
است بدانيد كه فرد ديگری كه مدعی معجزۀ عدد  ٧در قرآن است تشديدھای بسم ﷲ را دو حرف گرفته تا تعداد حروف
 ٢١شود و بر  ٧قابل قسمت باشد.
. ٢قرآن داراى  ١١۴سوره است كه می شود ۶ x١٩................................
. ٣مجموع آيات در قرآن  ۶٣۴۶است كه می شود ٢٣۴ x١٩......................
 ۶٢٣۴آيت شماره گذارى شده است و  ١١٢آيت )بسم ﷲ( شماره گذارى نشده است .
كه می شود  ..........۶٢٣۴= ۶٢٣۴ +١١٢توجه كنيد كه ١٩ =٣+۴+۶+۶ .می شود
نقد :قرآن دارای  ۶٢٣۶آيت است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست .اضافه كردن ١١٢آن را به  ۶٣۴٨عدد می رساند كه
بازھم بر  ١٩قابل قسمت نيست.
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. ۴بسم ﷲ  ١١۴مرتبه تكرار شده است ،با وجود غيبت مرموز آن در سورۀ ) ٩درسورۀ ٢٧دو بار تكرار شده است( و
١١۴.= ١٩x۶
نقد :رشاد خليفه نبودن بسم ﷲ در سورۀ توبه را قبول ندارد ولی از آن به عنوان تاكتيك استفاده می كند .مثالً اينجا كه می
خواھد تعداد بسم ﷲ در قرآن بر  ١٩قابل قسمت باشد بسم ﷲ توبه را در نظر نمی گيرد .اگر غيبت آن در توبه قابل قبول
نيست پس چرا در محاسبه به كار نگرفته ايد
. ۵از غيبت بسم ﷲ در سورۀ  ٩تا بسم ﷲ اضافى در سورۀ  ، ٢٧دقيقاً  ١٩سوره است.
نقد :فاصله ١٧ ،سوره می شود نه  ١٩چرا خالف معمول رياضی ھم  ٩و ھم  ٢٧را در فاصله به حساب می آوريد در
صورتی كه ھيچ كدام را نبايد در محاسبۀ فاصله در نظر بگيريد.
. ۶مجموع شمارۀ سوره ھا از  ٩تا ١٩ x١٨ =.(٢۶+٢٧......٩+١٠+١١+١٢+) ٢٧يا ٣۴٢
نقد  :شبيه فوق
. ٧اين مجموع ) (٣۴٢ھمچنين مساوى است با مجموع كلمات بين دو بسم ﷲ سورۀ  ٢٧و١٩ x١٨ = ٣۴٢
نقد  ٣٨٢:كلمه ای است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست
. ٨اولين آيات معروفى كه اول وحى شد) (٩۶ : ١-۵شامل  ١٩.كلمه است
نقد  ٢٠:كلمه است
. ٩اين اولين وحى  ١٩كلمه اى ،داراى  ٧۶حرف است١٩x۴
نقد :بدون در نظر گرفتن تشديد  ٧٨حرف است .اگر انسان را بصورت انسن بنويسيم و الف روی س را در نظر نگيريم
 ٧۶می شود..
 . ١٠سورۀ  ٩۶كه از نظر ترتيب زمانى اولين سوره است ،داراى  ١٩.آيت است.
نقد :استفادۀ تاكتيكی ديگر  :در شمارۀ  ٣برای اين كه با عدد  ١٩جور شود بسم ﷲ را نيز جزو آيات گرفت و در اينجا
بسم ﷲ را جزو آيت به حساب نمی آورد تا با عدد  ١٩ھماھنگ شود.
 . ١١اين اولين سوره از نظر ترتيب زمانى ،از آخر قرآن  ١٩..ھمين است.
 . ١٢سورۀ  ٩۶شامل  ٣٠۴حرف عربى است ،و  ٣٠۴می شود١٩x ١۶.. .
نقد  ٣٠٧:حرف است .توضيح شمارۀ ٩
 . ١٣آخرين سورۀ فرستاده شده)سورۀ  (١١٠شامل  ١٩كلمه است.
نقد :سورۀ نصر ) (١١٠آخرين سوره نيست آخرين سوره توبه است  ٢به عالوه سورۀ نصر  ٢٢كلمه دارد نه ١٩
 . ١۴اولين آيت از آخرين سورۀ وحى شده) (١١٠:١شامل  ١٩حرف است.
نقد :سورۀ نصر آخرين سوره نيست توضيح شمارۀ ١٣
 ١۴.١۵حرف مختلف عربى "١۴ ،پاراف قرآنى ")منظور رشاد خليفه حروف مقطعۀ ابتدای بعضی سوره ھا است(
مختلف )مانند ا  .ل .م ،از  (١:٢را تشكيل می دھند كه در ابتداى  ٢٩سوره قرار دارند .مجموع اين اعداد می شود
 ۵٧=١۴+١۴+٢٩يا ٣x١٩
نقد  :بعداً خواھيد ديد كه رشاد خليفه حروف مقطعۀ سورۀ  ۶٨را ن و ن می داند و در محسباتش دو نون را در نظر
می گيرد و واو بين آنان را رھا می كند تا محاسباتش درست در آيد بر اين اساس تعداد حروف مقطعۀ
 ١۵می شود نه  ١۴و محاسبات فوق غلط در می آيد .چال ديگر وی اينست كه در محاسبۀ فوق  ١۴را دوبار استفاده
كرده است.
 . ١۶مجموع  ٢٩سوره اى كه" پارافھاى قرآن "در آنھا آمده است می شود:
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 ،+٧+٣+٢.....۶٢+۵٠=٨٢٢و  ١۴) ٨٢٢+١۴مجموعۀ پارفھا( می شود  ٨٣۶يا ٨٣۶=۴۴x١٩
نقد::به چه دليل بايد اعداد را جمع كرد؟ جمع كرد نشد بنابراين  ١۴را بدون ھيچ دليلی به آن اضافه می كند تا بشود .
تازه بر اساس نظر خودش حروف مقطعۀ بايد  ١۵عدد باشد نه  ١۴عدد .و اگر  ١۵را در جمع وارد كنيد بر  ١٩قابل
قسمت نيست.
 . ١٧بين اولين سورۀ پاراف دار)  (٢و آخرين سورۀ پاراف دار ) ٣٨ ،(۶٨سوره بدون پاراف وجود دارد ١٩x٢
نقد  :چرا  ٣٨سورۀ پراكنده را بايد با ھم جمع كرد؟ چرا كل سوره ھای اين فاصله را در نظر نمی گيرد؟ چرا سوره
ھای دارای حروف مقطعۀ را در نظر نمی گيرد؟ چرا اينكار را برای كل قرآن انجام نمی دھد؟ ھمۀ اين كارھای
دلبخواھی را انجام داده است تا عدد  ١٩جور در آيد.
 . ١٨بين اولين و آخرين سوره ھاى پاراف دار  ١٩.مجموعه پاراف دار و بدون پاراف وجود دارد.
نقد  :بين ايندو  ١٧مجموعه وجود دارد و چرا در كل قرآن در نظر نمی گيرد كه  ٢١می شود.
 ٣٠ .١٩عدد مختلف در قرآن تكرار شده است
٨٠،٧٠،۶٠،۵٠،۴٠،٣٠،٢٠،١٩،

١٢،١١،١٠،٩،٨،٧،۶،۵،۴،٣،٢،١،

،٢٠٠٠،١٠٠٠،٣٠٠،٢٠٠،١٠٠،٩٩،

 ۵٠٠٠٠،١٠٠٠٠٠، ۵٠٠٠ ،٣٠٠٠مجموع اين اعداد می شود  ١۶٢١۴۶که می شود ٨۵٣۴ x ١٩
نقد :در قرآن اعداد اعشاری متعددی مثل يك دوم ،يك سوم ،يك چھارم ،يك پنجم ،يك ششم و يك ھشتم ھم وجود دارند
چرا آنھا را در جمع شركت نداده است؟ چرا ميزان تكرار ھر عدد را در قرآن در نظر نگرفته است؟ چرا ضرب يا
تقسيم نكرده است؟ چون ھيچ كدام از اين موارد با عدد  ١٩جور در نمی آيد  .بنابر اين بدون دليل ،آن محاسبه ای را در
نظر می گيرد كه نتيجۀ دلخواھش را بدھد.
اين خالصۀ فشرده اى بود از معجزات ساده.
ادامه دارد
--------------------يادداشت ھا:
-١ - Quran: Visual presentation of the miracle
 - ٢االتقان فی علوم القرآن  -٣٠/١و التنزيل٨١/١
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