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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۵  اکتوبر ٢۵
 

  نقد قرآن
١۶  

  .ق .س .ع

  يا ٢٠٩ شود یم سوره نيا در حروف نيتكرار ا مجموع و دھند یم ليتشك را  ۴٢ۀسور از ٢ تيآ ھا پاراف نيا 

١١x است شده تكرار مرتبه ۵٧" ق"و حرف  مرتبه ٩٨" ع" حرف ١٩ 

 باشد جمع بر بنا اگر كند ینم تيتبع ١٩ كد از كه ميگفت ًقبال كه  "عسق حم" است مقطعۀ حرف ۵ یدارا ۴٢ ۀسور :نقد

 نيب از تواند یم یكس ھر .ستين كه باشد قسمت قابل ١٩ بر ) ۵۶٢( حرف پنج نيا جمع ديبا )فهيخل رشاد نظر طبق(

  .باشد قسمت قابل یخاص عدد به كه نديبرگز را یاعداد عدد نيچند

 

 ) الم( .م .ل .ا

 مى قرآنى پارافھاى در كه بىيترت نيھم به و  ھستند عربى زبان در حروف نيتر استفاده مورد "م،" "ل،" "ا،" حروف

  و٣٢، و ٣١، ٣٠، ٢٩، ٣، ٢ كنند یم آغاز را سوره شش حروف نيا ."م" بعد و "ل،"  سپس"الف،" اول _مينيب

 ٢٩٨( ۵۶۶٢، )x١٩ ۵٢١(٩٨٩٩[است ١٩ از سوره مضربى شش نيا از كي ھر در حرف سه نيا تكرار مجموع

x١٩(  ،١۶٧٢)٨٨ x ١٩( ،١٢۵۴)۶۶ x (٨١٧، )١٩ ۴٣ x ١٩( ،۵٧٠) ٣٠ x مجموع ن،يبنابرا ]به ترتيب) ١٩ 

 .برد یم نيب از را دهيپد نيا حروف نيا از كي ھر رييتغو ) x١٩ ١٠۴۶(١٩٨٧۴  شود یم سوره شش در آنھا تكرار

 محاسبات تمام و است غلط كه است اوردهين حسابه ب را ئ ؤ یول آورده حسابه ب الف جزو را ء إ أ ا فهيخل رشاد :نقد

 ینم تيتبع ١٩ كد از جمع، صورته ب نه و یانفراد صورته ب نه مذكور یھا سوره جهينت در و  .است اشتباه یو الف

  .كنند

 

 ) الر( .ر .ل .ا

 یم ھا سوره نيا در حروف نيا تكرار  مجموع.شوند یم افتي ١۵ و  ١۴، ، ١٢، ١١، ١٠ھاى سوره در ھا پاراف نيا

 به ترتيب) x١٩ ۴٨(٩١٢، )x١٩ ۶٣(١١٩٧، )١٢۵ x١٩(٢٣٧۵، )x١٩ ١٣١(٢۴٨٩ شود

 در و  است اشتباه یو الف محاسبات تمام است اوردهين حسابه ب را ھا ھمزه یبعض فهيخل رشاد گفتم ًقبال چنانچه :نقد

  .كنند ینم تيتبع ١٩ كد از جمع، صورته ب نه و یانفراد صورته ب نه مذكور یھا سوره جهينت
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 )المر( ر م ل ا

 ٧٨ يا ١۴٨٢ شود یم حرف چھار نيا تكرار و مجموع ، ١٣ شمارهۀ سور اند آمده سوره كي ابتداى در حروف نيا

x١٣٧ "ر" و حرف مرتبه ٢۶٠ "م" حرف و مرتبه ۴٨٠ "ل"  حرف مرتبه تکرار شده است۶٠۵" الف"حرف .  ١٩ 

  مرتبه

  .است صادق زين نجايا یقبل نقد : نقد

 )المص( .ص .م .ل .ا

 است، شده تكرار مرتبه ٢۵٢٩ سوره نيا در "الف "حروف و ،٧ ۀ سور است، شده آغاز ھا پاراف نيا با سوره كي تنھا

 چھار نيا تكرار مجموع ن،يبنابرا . مرتبه ٩٧ "ص" حرف و مرتبه،  ١١۶۴ "م" حرف مرتبه، ١۵٣٠ "ل" حروف

 :شود یم سوره نيا در حرف

٢٨٠ x١٩=۵٢=٣٢٠۵١+٢٩۵١+٣٠۶۴+٩٧  

  .است صادق زين نجايا یقبل نقد :نقد

 ) كھيعص( .ص .ع .ى .ه .ك

 "ك" حرف.  ١٩ ۀاست سور آمده سوره كي در و ت،اس حرف پنچ داراى كه است پارافھا ۀمجموع نيتر طوالنى نيا

 "ع" حرف مرتبه، ٣۴٣ "ى" حرف مرتبه، ١٧۵ "ه" حرف است، شده تكرار مرتبه ١٣٧،  ١٩درسورۀ 

= ٧٩٨= x١٩ ۴٢: شود یحرف م پنچ نيا تكرار مجموع ن،يبنابرا .مرتبه ٢۶ "ص" و مرتبه، ١١٧

١٧+١٣٧۵+٣۴٢+١١٧+٣۶ 

  .ستين ١٩ بر ميتقس قابل حروف جمع نيبنابرا است شده تكرار مرتبه ٣٣٣ "ی "حرف :نقد

  )طسم( .م .س .ط ،)طس( .س .ط ،)طه( .ه .ط ، .ه

 .است قسمت قابل ١٩ عدد بر كه كند حاصل مجموعى تا سازد یم مربوط ھمه ب را قرآنى پارافھاى نيا اى دهيچيپ ارتباط

 ابتداى در ".س .ط"پاراف .است آمده ٢٠ ۀسور در ".ه .ط" پاراف .است آمده ٢٠ و ١٩ ھاى سوره در "ه" پاراف

 نيا تكرار تعدد . .است آمده ٢٨ و ٢۶ ھاى سوره ابتداى در ".م .س .ط" پاراف كه حالى در است، آمده ٢٧ ۀسور

 .است آمده ۶ جدول در پارافھاى

 شانيھا سوره در ".م.س .ط" و "،.س .ح .ط" "؛ح،" قرآنى پارافھاى تكرار : ۶ جدول
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 طوره ب فوق یھا سوره از كي چيھ حروف جمع .كرد عمل توان یم تر یرمنطقيغ نيا از ايآ ديكن ملأت یاندك :نقد

 كرده جمع ھم با را سوره ۴ متفاوت حروف برسد ١٩ به باالخره كه نيا یبرا رشاد .ستين قسمت قابل ١٩ بر یانفراد

 تا كرده جمع هيبق با و گرفته قرض و كرده جدا گريد ۀسور كي از را ه حرف سپس .است نبوده قسمت قابل ١٩ بر بازھم

  .كرد توان یم یمتن ھر با را نكارھايا .شود قسمت قابل ١٩ به

 

 ستيچ"مقدارعددى"

 عمومى روشى از زمان آن در .نداشتند وجود ميشناس یم امروزه كه اعدادى ش،يپ قرن ١۴ شد، وحى قرآن كه یھنگام

 ھر براى شده نييتع عدد .شد یم استفاده اعداد عنوانه ب ونانىي و مى،آرا عبرى، عربى، حروف از كه شد یم روىيپ

 نشان ٧ جدول در عربى الفباى حروف عددى مقدار .است حرف آن جمل حساب اي ابجد، حساب "عددى مقدار" حرف

  .است شده داده

  
  

 دار پاراف ھاى سوره گريد اضىير خواص

 كردن اضافه با .دارند شركت ھا پاراف مختلف ۀمجموع ١۴ ليتشك در عربى، الفباى از مىين عربى، حرف چھارده

 دست ه بۀمجموع ،) ٢٩ ( شوند یم آغاز قرآنى پارافھاى با كه ىئھا سوره تعداد به حروف، نيا از كي ھر عددى مقدار

  ١٩ x x١٩ ٢، يا ٧٢٢شود یم كه ديآ مى

 تعداد نيبنابرانه ن، ) ن ون( به صورت نون رهسو مقطعۀ حروف كه است معتقد فهيخل رشاد كه نيا به توجه با  :نقد

ً عمدا رشاد رسد یم نظره ب كه دارد وجود نون دو نيب ھم )و( واو كي چون تا، ١۴ نه شوند یم عدد ١۵ مقطعۀ حروف

 یاريبس رديبگ نظر در را ن كي و كند اعتماد یفعل یقرآنھا به اگر .ديآ در درست شيحسابھا تا اوردهين حسابه ب را آن

ه ب را محاسباتش ھم باز كه رديبگ نظر در ھم را واو كه است مجبور رديبپذ را ن و ن اگر و خورد یم ھمه ب اسباتشمح

  .شود جور محاسباتش تا است كرده رھا را واو و گرفته را نون دو یركيز با رشاد نيا بنابر .زدير یم ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 
 اش جهينت كه كرد اضافه را ١۵ ديبا فوق ۀدرمحاسب نينابراب .را نظرش مورد قرآن نه و رفتهيپذ را موجود قرآن نه یعني

 نيا از یبعض كه نيا به توجه باً مثال كرد جمع نگونهيا ديبا یا ضابطه چه اساس بر عالوهه ب .ستين قسمت قابل ١٩ بر

 به اگر اعداد نيا با .ستين قسمت قابل ١٩ بر كه گرفت نظر در را تمامشان جمع ديباً قاعدتا اند شده تكرار بارھا حروف

  .افتي توان یم باشد قسمت قابل یگريد عدد ھر بر اي ٧ بر اي ١٩ بر كه یمتعدد موارد ميكن یباز ھم یگريد یروشھا

 آن در كه پاراف اى سوره نياول ۀشمار ۀاضافه ب م،يكن جمع ھم با را پاراف ١۴ ۀھم عددى مقدار مجموع اگر عالوه،ه ب

 .است اطالعات نياۀ دھند نشان ٨ جدول x۵٢ ١٩يا  ٩٨٨ شود یم كل جمع است، آمده

 ١٩ بر جهينت كه ١۴ نه شود گرفته نظر در مقطعۀ حرف ١۵ با ديبا كرده قبول را ن و ن تنھا ن یجاه ب رشاد چون :نقد

 ینم ضرب چرا د؟يكن ینم كم ھم از چرا عالوهه ب .كردم اضافه جدول به قرمز خط با را واو من .ستين قسمت قابل

 .ستين قسمت قابل ١٩ بر و كند ینم نيمأت را شما نظر چون د؟يكن ینم جمع سوره نيآخر ۀشمار با چرا ؟ديكن

 كه ىئھا سورهۀ شمار ۀاضافه ب پاراف عنوانه ب است، آمده ٨ جدول در كه را حرفى ١۴ از كي ھر تكرار تعداد اگر

  توجه کنيد٩به جدول . x١٩ ١٠٧ يا ٢٠٣٣ ودش یم ما كل جمع م،يكن جمعاند، پاراف آمده عنوانه ب آنھا در حروف
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  قرآنى ھاى پاراف گرفتن قرار طريقه رياضى ساختمان : ٩ جدول

  

  
 تكرار تعداد در ضرب پاراف ھر عددى با مقدار است مساوى سوره ھر در قرآنى پارافھاى عددى مقدار مجموع :تذكر
 .سوره در پاراف آن
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 خط با ٩ جدول در را واو شدن اضافه مشكل .است گرفته نظر در را نون دو و هنگرفت نظر در را واو بازھمً اوال :نقد

  .شود درست محاسباتش تا كرده رھا را واو و گرفته نظر در را ن دو فهيخل رشاد كه است جالب .دادم نشان قرمز

  ادامه دارد

 
 


