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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اکتوبر ٢۵
 

  نقد قرآن
١۵  

 اضىير انشاء

 مختلف ۀمجموع ١۴ با سوره ٢٩ .شود ینم افتي گرىيد كتاب در ھرگز كه دارد بر در رىينظ بى و خاص ۀديپد قرآن

 حرف،١۴ .ھستند حرف پنج تا كي شامل كدام ھر كه شوند یم آغاز )قرآنى مخفف امضاء( "قرآنى پارافھاى" اسم به

 .است رفته كاره ب ھا مجموعه نيا در عربى، الفباء حروف نصف عنىي

 .دھند یم ليتشك  ١٩ عدد ۀيپا بر را قرآن اضىيرۀ معجز از مھمى قسمت قرآن پارافھاى

  

 " ق " قرآنى رافپا

  ٣ x ١٩ مرتبه است ۵٧) ۵٠ شماره( "ق" ۀسور در "ق" تكرار تعداد .١

 .است، شده تكرار مرتبه ۵٧ زين ) ۴٢ ۀسور( ق-دار پاراف گريد ۀسور در "ق" حرف .٢

 اش مقطعۀ حروف چون و "عسق حم" از عبارتند ۴٢ ۀ سور مقطعۀ حروف متفاوتند سوره دو نيا مقطعۀ حروف :نقد

 نيا ۵۶٢ :جمع ۵٧:ق ۵۴ :س ٩٨ :ع ٣٠٠ :م ۵٣ :ح تعداد .كند ینم كه كند تيتبع ١٩ كد از ديبا است گانهي آنقر در

 ١٩ بر حرف ۵ از حرف كي فقط یعني .ستندين قسمت قابل ١٩ بر جمع صورته ب نه و )ق جزه ب( یتنھائ به نه ارقام

 .قسمتند قابل یھائ عدد بر زين گريد اعداد از دامك ھر چنانچه .باشد یاتفاقً كامال تواند یم كه است قسمت قابل

 .قرآن ھاى سوره تعداد با ستيمساو كه ١١۴ شود یم ق -دار پاراف ۀسور دو در "ق" تكرار مجموع .٣

 .ستا قسمت قابل ١٩ بر كه .است شده تكرار مرتبه ۵٧ قرآن در  "قرآن. "۴

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر و بار ۵٧ نه است شده تكرار بار ٧١ قرآن ۀكلم :نقد

 شود، یم مربوط ق-پاراف ھاى سوره از كي ھر در  "ق" حرف تكرار تعداد به ،"ديمج" عنوانه ب قرآن هيتوج .۵

  .است ۵٧ "ديمج"  كلمه عددى مقدار

  x١٩ ۵ يا ٩۵ می شود ۵٣+۴٢يت است و آ ۵٣ دارای ۴٢سورۀ . ۶

 اتيآ جزو را هللا بسم نجايا و شود جور ١٩ با تا دانست تايآ جزو زين را هللا بسم بحث نيا یابتدا ٣ ۀشمار در :نقد

 چرا كند؟ یم جمع ھم با را آن اتيآ ۀشمار و سوره ۀشمار یليدل چه به عالوهه ب شود؟ جور ١٩ عدد بازھم كه نگرفته

  كند؟ ینم ميتقس اي ضرب
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 x١٩ ۵ يا ٩۵ می شود ۵٠+۴۵ آيت است و ۴۵ دارای ۵٠سورۀ . ٧

 كه نگرفته اتيآ جزو را هللا بسم نجايا و شود جور ١٩با تا دانست اتيآ جزو زين را هللا بسم بلقۀ صفح ۀشمار در :نقد

 ؟یكن یم جمع ھم با را آن اتيآ ۀشمار و سوره ۀشمار یليدل چه به شود؟ جور ١٩ عدد بازھم

 x١٩ ۴اي ، ٧۶ شود یم قرآن سراسر در " ١٩ " ۀشمار اتيآ ۀھم در ھا "ق" تعداد .٨

 ٧٠٣٧ كه ستين جور ١٩ عدد با قرآن كل در ق تعداد چرا عالوهه ب .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است دعد ٧٢ :نقد

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر و است عدد

 در شدند، كافر لوط به كه یمردم كه شد مشاھده مثال، براى  .شد داريپد قرآن اضىير یانشا از ىئھا نشانه من بر -٩

: ١۶٠، ۴٣:٢٢، ٢١: ٧۴، ١١: ٧٠، ٧۴، ٨٩؛٧:٨٠ است شده تكرار مرتبه ١٣ قرآن ھمه در و است آمده ١٣:۵٠ تيآ

  ۵۴: ٣٣؛ و ۵٠: ١٣: ٣٨، ٢٩: ٢٨؛ ٢٧: ۵۴، ۶۵، ٢۶

 با و ی جا دو در لوط برادران صورته ب لوط قوم ذكر و است آمده مرتبه ١٢ قرآن در لوط قوم به حيتصر :نقد

 "قوم" عنوانه ب آنھا به جا ھمه (خطاست شانيا بحث نيا بنابر است آمده یجا ١٠ در جمع ريضم مثل گريد یروشھا

  استثناء كي جزه ب است، شده اشاره

 اگر كه است واضح .است شده اشاره "اخوان "عنوانه ب آنھا به كهيئجا ، ۵٠ ق -دار پارافۀ سور در ) بار دو :نقد( 

 .رفت یم نيب از كلىه ب دهيپد نيا و ، ۵٨ شد یم ۵٨ ۀسور در "ق" حرف شمارش بود، شده استفاده "قوم" دار -ق ۀكلم

  برد یم نيب از كلىه ب را ستميس نيا حرف، كي تنھا رييتغ كه است طورى اضىير مطلق دقت و صحت

 بود خدا كار اگر است محمد كار باشد، داشته وجود ،اگر ١٩ عدد موضوع كه نستياۀ  دھند نشان نكاريا ًاتفاقا :نقد(.

ه ب ٣:٩۶ تيآ در است مكه به اشاره رابطه نيھم در گرىيد مثال (دھد انجام توانست یم خوانا به قوم رييتغ بدون

 ۴٨:٢۴ تيآ قرآن در مكه چه اگر .است بوده مسلمان طالب ألۀمس قرنھا معروف، شھر نيا بيعج كتهيد !"بكه" عنوان

 ۀسور كه شود یم معلوم .است شده برده كاره ب "ب" حرف ٣:٩۶ تيآ در  "م" حرف جاىه ب است، شده كتهيد درست

 اضىير كد با "م" حرف شمارش بود، شده كتهيد حيصح ٣:٩۶ تيآ در "مكه" اگر و شود، یم شروع "م" پاراف با ٣

  .كرد یم دايپ رتيمغا قرآن

 .)نداشت نكاريا به یازين بود خدا كار اگر است محمد كار ١٩ عدد موضوع كه نستيا ۀدھند نشان ھم نكارياً اتفاقا :نقد(. 

  

 )ن( نون

 كتهيد حرف سه با اصلىۀ نسخ در حرف نيا اسم و، ۶٨است، آمده سوره كي در است؛ رينظ بى خود نوع در پاراف نيا

 ٧يا  . مرتبه است١٣٣ ن -دار پاراف سوره در حرف نيا شمارش .شود یم شمرده  "ن" دو ن،يبنابرا -نون -است شده

x ١٩  

 و نهيمد ديأئت مورد و یعثمان و یعاد الخط رسم با یئقرآنھا در .است نسخه دامك قرآن یاصل ۀنسخ از منظور :نقد(.

 در جور ١٩ عدد با كه نيا یبرا نجايا درً ظاھرا .نون نه است آمده ن صورته ب جا ھمه اسالم جھان گريد مھم مراكز

ه ب را خاصى مشاھدات تيعواق نيا و )١ جدول( است قرآنى پاراف نيآخر  "ن ".)ببرد دست قرآن در شده مجبور ديآ

 یم ) ۶٨:١ از .ن( پاراف نيآخر تا ) ٢:١ از .م .ل .ا( قرآنى پاراف نياول از اتيآ تعداد مثال، براى .آورد مى وجود

  ٢٧٧ x ١٩اي ، ۵٢۶٣ شود

 زين دارد را مقطعۀ حرف نيآخر كهرا  ۶٨ ۀسور .است نكرده وارد محاسبه در را مقطعۀ حروف یدارا اتيآ خود :نقد(

)  ١٣٩  x ١٩(٢۶۴١)  هللا( "خدا" ۀكلم (ديآ در درست اش محاسبه كه نيا یبرا چرا؟ .است نكرده وارد محاسبه در
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 كه شده تكرار مرتبه ٢٧٣٠ هللا ۀكلم فاصله نيا در :نقد( .است شده تكرار پاراف نيآخر و پاراف نياول نيب در مرتبه

 است ٢۶٩٨ "خدا"  لمهك تكرار مجموع كه یئآنجا از (ستين قسمت قابل ١٩بر

 از  ".م ._____ل.ا" پارافھاى از خارج در آن تكرار جهينت در ،(شود یم غلط یبعد ۀمحاسب و است عدد ٢٨٠٧ :نقد(

  ١٩ x ٣ يا ۵٧ می شود گريد طرف از ۶٨:١ ۀاز سور "ن" پاراف و طرف، كي از ٢:١ ۀسور

 .باشد "ن" دو با ديبا "نون" پاراف كه كند یم ابتث ٢٠ تا ٩ جدول ) قابل قسمت نيست١٩بر كه ١٠۴ شود یم :نقد( 

 ستين قسمت قابل ١٩ بر و است ٩۶ تعدادش و شود یم سوره نيا مقطعۀ حروف جزو ھم "و" صورت نيا در :نقد(

  .)كند یم جاديا ١٩ عدد یبرا را یگريد مشكل نون به ن رييتغ نيبنابرا

 

 )ص(

 شود یم سوره سه نيا در "ص" حرف  تكرار و مجموع٣٨ و ،١٩، ٧ است، آمده سوره سه ابتداى در پاراف نيا

، )٢ + ٢٩۶ + ١ ) = ٩٧۵١٩ - ٢xجاىه ب است شده نوشته "ص" با "بسطه" كلمه ، ٧:۶٩ در كه است توجه قابل. ٨ 

 تاشكند، ۀنسخ موجود، قرآن نيتر مىيقد به نگاھى با .برد یم نيب از را قرآن كد و است اشتباه اريبس رييتغ نيا ".س"

 . "س" با عنىي است، شده نوشته حيصح كتهيد با "بسطه"كلمه كه شد معلوم

 ١٩ كه نيا یبرا یو .است ١٩ كد ناقض كه ستين قسمت قابل ١٩ بر سوره سه از كي چيھ در ص حرف مجموع :نقد(

 از .تاس كرده ليتبد س به زين را " بصطه "در ص و كرده جمع ھم با را سوره درسه ص تعداد آورد در آن از را

 از را ص توان ینم  "ص : ٣٨ عص،يكھ : ١٩ المص، ٧ۀ سور " متفاوتند سوره سه نيا  مقطعۀ حروف گريد طرف

 كه باشند ١٩ بيضر یتنھائه ب ديبا سوره سه نيا از كدام ھر ۀمقطعۀ حروف .كرد جمع ھم با و كرد جدا فرم سه نيا

 :ص ١١۶۴ :م ١۵٣١ :ل ٢٣۴۴ :ا ٧ ۀسور ".ستندين

 :ه ١٣٧ :ك : ١٩ ۀسور" "ستندين ١٩بر ميتقس قابل جمع صورته ب نه و یانفراد صورته ب نه كه ۵١٣۶ :جمع ٩٧

 ١٩ بر ميتقس قابل جمع صورته ب نه و یانفراد صورته ب نه كه ٧۶۴ :جمع ٢۶ :ص ١١٧ :ع ٣٣۵ :ی ١۴٩

 ھم با سوره سه ۀمقطع حروف جمع .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه است ٢٩ یمساو ص زين ٣٨ ۀسور در و  "ستندين

 .)كند یم نقض را ١٩ كد موارد نيا ۀيكل .ستين قسمت قابل١٩ بر كه است ۵٩٢٩

  

 )سي( .س .ی

 یبعدۀ محاسب و است مرتبه ٢٣۶ :نقد( مرتبه ٢٣٧ سوره نيا در" ى "حرف .اند آمده ٣۶ ۀسور ابتداى در حرف دو نيا

 .  مرتبه۴٨ س حرف و است، شده تكرار)كند ینم تيتبع ١٩ كد از ھم سوره نيا نيبنابرا. است غلط یو

  ١٩ ١۵x اي ، ٢٨۵ شود یم حروف نيا دو ھر مجموع

  

 )حم( .م .ح

 ھفت نيا در حروف نيا تكرار مجموع   ۴۶ تا ۴٠ ۀ سور شود؛ یم شروع  "م"و" ح"حروف با قرآن در سوره ھفت

  حرف كي تنھا رييتغ است شده ادهد نشان ٣ جدول در اتييجز ١٩ ١١٣x اي، ٢١۴٧ شود ی م.م .ح -دار پاراف سوره

 .برد یم نيب از را زيانگ بتيھ ۀديپد نيا  .م .ح -دار پاراف عتيطب سوره ھفت نيا از كي ھر در  "م" اي  " ح"



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ۀسور كردن جمع و است عسق حم و كند یم فرق فوق ۀسور ۀ يبق با اش مقطعۀه حروف ۴٢ ۀسور گفتمً قبال چنانچه :نقد

 تيتبع ١٩ كد از )س ع م ح(حرف چھار ۴٢ ۀسور اول حرف ۵ از گريد طرف از .ستين درست فوق ۀسورۀ يبق با ۴٢

 .است ناسازگار ١٩ كد با زين جمعشان و كنند ینم

  م .ح -دار پاراف سوره ھفت در "م" و "ح" حروف تكرار : ٣ جدول

  
   ادامه دارد

 
 


