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مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٢۵اکتوبر ٢٠١۵

نقد قرآن
١۵
انشاء رياضى
قرآن پديدۀ خاص و بى نظيرى در بر دارد كه ھرگز در كتاب ديگرى يافت نمی شود  ٢٩.سوره با  ١۴مجموعۀ مختلف
به اسم" پارافھاى قرآنى ")امضاء مخفف قرآنى( آغاز می شوند كه ھر كدام شامل يك تا پنج حرف ھستند ١۴.حرف،
يعنى نصف حروف الفباء عربى ،در اين مجموعه ھا به كار رفته است.
پارافھاى قرآن قسمت مھمى از معجزۀ رياضى قرآن را بر پايۀ عدد  ١٩تشكيل می دھند.
پاراف قرآنى " ق"
. ١تعداد تكرار" ق "در سورۀ" ق ")شماره  ۵٧ (۵٠مرتبه است ٣ x ١٩
. ٢حرف" ق "در سورۀ ديگر پاراف دار-ق )سورۀ  ( ۴٢نيز  ۵٧مرتبه تكرار شده است.،
نقد :حروف مقطعۀ اين دو سوره متفاوتند حروف مقطعۀ سورۀ  ۴٢عبارتند از" حم عسق "و چون حروف مقطعۀ اش
در قرآن يگانه است بايد از كد  ١٩تبعيت كند كه نمی كند .تعداد ح  ۵٣:م  ٣٠٠:ع  ٩٨:س  ۵۴:ق ۵٧:جمع  ۵۶٢:اين
ارقام نه به تنھائی )به جز ق( و نه به صورت جمع بر  ١٩قابل قسمت نيستند .يعنی فقط يك حرف از  ۵حرف بر ١٩
قابل قسمت است كه می تواند كامالً اتفاقی باشد .چنانچه ھر كدام از اعداد ديگر نيز بر عدد ھائی قابل قسمتند.
. ٣مجموع تكرار" ق "در دو سورۀ پاراف دار -ق می شود  ١١۴كه مساويست با تعداد سوره ھاى قرآن.
" .۴قرآن " در قرآن  ۵٧مرتبه تكرار شده است .كه بر  ١٩قابل قسمت است.
نقد :كلمۀ قرآن  ٧١بار تكرار شده است نه  ۵٧بار و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
. ۵توجيه قرآن به عنوان" مجيد" ،به تعداد تكرار حرف" ق " در ھر يك از سوره ھاى پاراف-ق مربوط می شود،
مقدار عددى كلمه " مجيد " ۵٧است.
 .۶سورۀ  ۴٢دارای  ۵٣آيت است و  ۵٣+۴٢می شود  ٩۵يا ١٩x ۵
نقد :در شمارۀ  ٣ابتدای اين بحث بسم ﷲ را نيز جزو آيات دانست تا با  ١٩جور شود و اينجا بسم ﷲ را جزو آيات
نگرفته كه بازھم عدد  ١٩جور شود؟ به عالوه به چه دليلی شمارۀ سوره و شمارۀ آيات آن را با ھم جمع می كند؟ چرا
ضرب يا تقسيم نمی كند؟
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 .٧سورۀ  ۵٠دارای  ۴۵آيت است و  ۵٠+۴۵می شود  ٩۵يا ١٩x ۵
نقد :در شمارۀ صفحۀ قبل بسم ﷲ را نيز جزو آيات دانست تا با ١٩جور شود و اينجا بسم ﷲ را جزو آيات نگرفته كه
بازھم عدد  ١٩جور شود؟ به چه دليلی شمارۀ سوره و شمارۀ آيات آن را با ھم جمع می كنی؟
. ٨تعداد" ق "ھا در ھمۀ آيات شمارۀ "  " ١٩در سراسر قرآن می شود  ، ٧۶يا١٩x ۴
نقد  ٧٢:عدد است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست .به عالوه چرا تعداد ق در كل قرآن با عدد  ١٩جور نيست كه ٧٠٣٧
عدد است و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
 -٩بر من نشانه ھائى از انشای رياضى قرآن پديدار شد  .براى مثال ،مشاھده شد كه مردمی كه به لوط كافر شدند ،در
آيت  ۵٠:١٣آمده است و در ھمه قرآن  ١٣مرتبه تكرار شده است ٧:٨٠؛:١۶٠ ،۴٣:٢٢ ،٢١ :٧۴ ،١١ :٧٠ ،٧۴ ،٨٩
٢٧ :۵۴ ،۶۵ ،٢۶؛ ۵٠ :١٣ :٣٨ ،٢٩ :٢٨؛ و ۵۴ :٣٣
نقد :تصريح به قوم لوط در قرآن  ١٢مرتبه آمده است و ذكر قوم لوط به صورت برادران لوط در دو جا ی و با
روشھای ديگر مثل ضمير جمع در  ١٠جای آمده است بنابر اين بحث ايشان خطاست )ھمه جا به آنھا به عنوان" قوم "
اشاره شده است ،به جز يك استثناء
)نقد :دو بار ( در سورۀ پاراف دار -ق  ، ۵٠جائيكه به آنھا به عنوان "اخوان "اشاره شده است .واضح است كه اگر
كلمۀ ق -دار" قوم "استفاده شده بود ،شمارش حرف" ق "در سورۀ  ۵٨می شد  ، ۵٨و اين پديده به كلى از بين می رفت .
صحت و دقت مطلق رياضى طورى است كه تغيير تنھا يك حرف ،اين سيستم را به كلى از بين می برد
).نقد :اتفاقا ً اينكار نشان دھندۀ اينست كه موضوع عدد ، ١٩اگر وجود داشته باشد ،كار محمد است اگر كار خدا بود
بدون تغيير قوم به اخوان می توانست انجام دھد )مثال ديگرى در ھمين رابطه اشاره به مكه است در آيت  ٩۶:٣به
عنوان" بكه !"ديكته عجيب اين شھر معروف ،قرنھا مسألۀ طالب مسلمان بوده است .اگر چه مكه در قرآن آيت ٢۴:۴٨
درست ديكته شده است ،به جاى حرف" م " در آيت  ٩۶:٣حرف" ب "به كار برده شده است .معلوم می شود كه سورۀ
 ٣با پاراف" م" شروع می شود ،و اگر" مكه "در آيت  ٩۶:٣صحيح ديكته شده بود ،شمارش حرف" م "با كد رياضى
قرآن مغايرت پيدا می كرد.
) .نقد :اتفاقا ً اينكار ھم نشان دھندۀ اينست كه موضوع عدد  ١٩كار محمد است اگر كار خدا بود نيازی به اينكار نداشت(.
نون )ن(
اين پاراف در نوع خود بى نظير است؛ در يك سوره آمده است ،۶٨،و اسم اين حرف در نسخۀ اصلى با سه حرف ديكته
شده است -نون -بنابراين ،دو" ن " شمرده می شود .شمارش اين حرف در سوره پاراف دار -ن  ١٣٣مرتبه است .يا ٧
١٩ x
).نقد :منظور از نسخۀ اصلی قرآن كدام نسخه است .در قرآنھائی با رسم الخط عادی و عثمانی و مورد تأئيد مدينه و
مراكز مھم ديگر جھان اسالم ھمه جا به صورت ن آمده است نه نون .ظاھراً در اينجا برای اين كه با عدد  ١٩جور در
آيد مجبور شده در قرآن دست ببرد(" .ن " آخرين پاراف قرآنى است )جدول  (١و اين واقعيت مشاھدات خاصى را به
وجود مى آورد .براى مثال ،تعداد آيات از اولين پاراف قرآنى )ا .ل .م .از  ( ١:٢تا آخرين پاراف )ن .از  ( ١:۶٨می
شود  ، ۵٢۶٣يا٢٧٧ x ١٩
)نقد :خود آيات دارای حروف مقطعۀ را در محاسبه وارد نكرده است .سورۀ  ۶٨را كه آخرين حرف مقطعۀ را دارد نيز
در محاسبه وارد نكرده است .چرا؟ برای اين كه محاسبه اش درست در آيد )كلمۀ" خدا" )ﷲ( (١٣٩ x ١٩)٢۶۴١
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مرتبه در بين اولين پاراف و آخرين پاراف تكرار شده است ).نقد :در اين فاصله كلمۀ ﷲ  ٢٧٣٠مرتبه تكرار شده كه
بر ١٩قابل قسمت نيست )از آنجائی كه مجموع تكرار كلمه " خدا " ٢۶٩٨است
)نقد  ٢٨٠٧:عدد است و محاسبۀ بعدی غلط می شود) ،در نتيجه تكرار آن در خارج از پارافھاى" ا.ل _____.م " .از
سورۀ  ١:٢از يك طرف ،و پاراف" ن "از سورۀ  ١:۶٨از طرف ديگر می شود  ۵٧يا ١٩ x ٣
)نقد :می شود  ١٠۴كه بر ١٩قابل قسمت نيست( جدول  ٩تا  ٢٠ثابت می كند كه پاراف" نون "بايد با دو" ن "باشد .
)نقد :در اين صورت" و "ھم جزو حروف مقطعۀ اين سوره می شود و تعدادش  ٩۶است و بر  ١٩قابل قسمت نيست
بنابراين تغيير ن به نون مشكل ديگری را برای عدد  ١٩ايجاد می كند(.
)ص(
اين پاراف در ابتداى سه سوره آمده است ،١٩ ،٧ ،و  ٣٨و مجموع تكرار حرف" ص "در اين سه سوره می شود
 .٨x١٩ -١۵٢ = ( ٩٧ + ٢۶ + ٢٩) ،قابل توجه است كه در  ، ۶٩:٧كلمه" بسطه "با" ص "نوشته شده است به جاى
"س ".اين تغيير بسيار اشتباه است و كد قرآن را از بين می برد .با نگاھى به قديمى ترين قرآن موجود ،نسخۀ تاشكند،
معلوم شد كه كلمه"بسطه "با ديكته صحيح نوشته شده است ،يعنى با" س" .
)نقد :مجموع حرف ص در ھيچ يك از سه سوره بر  ١٩قابل قسمت نيست كه ناقض كد  ١٩است .وی برای اين كه ١٩
را از آن در آورد تعداد ص درسه سوره را با ھم جمع كرده و ص در" بصطه" را نيز به س تبديل كرده است .از
طرف ديگر حروف مقطعۀ اين سه سوره متفاوتند " سورۀ  ٧المص : ١٩ ،كھيعص : ٣٨ ،ص " نمی توان ص را از
اين سه فرم جدا كرد و با ھم جمع كرد .حروف مقطعۀۀ ھر كدام از اين سه سوره بايد به تنھائی ضريب  ١٩باشند كه
نيستند ".سورۀ  ٧ا  ٢٣۴۴:ل  ١۵٣١:م  ١١۶۴:ص:
 ٩٧جمع  ۵١٣۶:كه نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمع قابل تقسيم بر ١٩نيستند" "سورۀ  : ١٩ك  ١٣٧:ه :
 ١۴٩ی  ٣٣۵:ع  ١١٧:ص  ٢۶:جمع  ٧۶۴:كه نه به صورت انفرادی و نه به صورت جمع قابل تقسيم بر ١٩
نيستند " و در سورۀ  ٣٨نيز ص مساوی  ٢٩است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست .جمع حروف مقطعۀ سه سوره با ھم
 ۵٩٢٩است كه بر ١٩قابل قسمت نيست .كليۀ اين موارد كد  ١٩را نقض می كند(.
ی .س ).يس(
اين دو حرف در ابتداى سورۀ  ٣۶آمده اند .حرف "ى" در اين سوره  ٢٣٧مرتبه )نقد  ٢٣۶:مرتبه است و محاسبۀ بعدی
وی غلط است .بنابراين اين سوره ھم از كد  ١٩تبعيت نمی كند(تكرار شده است ،و حرف س  ۴٨مرتبه.
مجموع ھر دو اين حروف می شود  ، ٢٨۵يا ١٩ x١۵
ح .م ).حم(
ھفت سوره در قرآن با حروف"ح" و"م " شروع می شود؛ سورۀ  ۴٠تا  ۴۶مجموع تكرار اين حروف در اين ھفت
سوره پاراف دار -ح .م .می شود  ،٢١۴٧يا  ١٩ x١١٣جزييات در جدول  ٣نشان داده شده است تغيير تنھا يك حرف
"ح " يا "م " در ھر يك از اين ھفت سوره طبيعت پاراف دار -ح .م  .اين پديدۀ ھيبت انگيز را از بين می برد.
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نقد :چنانچه قبالً گفتم سورۀ  ۴٢حروف مقطعۀه اش با بقيۀ سورۀ فوق فرق می كند و حم عسق است و جمع كردن سورۀ
 ۴٢با بقيۀ سورۀ فوق درست نيست .از طرف ديگر از  ۵حرف اول سورۀ  ۴٢چھار حرف)ح م ع س( از كد  ١٩تبعيت
نمی كنند و جمعشان نيز با كد  ١٩ناسازگار است.
جدول  : ٣تكرار حروف" ح "و" م "در ھفت سوره پاراف دار -ح .م
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