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مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ٠٩دسمبر ٢٠١۵

نقد قرآن
١٧
جدول  ١٠مجموع تكرار پارافھاى قرآنى ،به اضافۀ مجموع مقدار عددى اين حروف را در كل سوره نشان می دھد .
مجموع كل براى ھمۀ سوره ھاى پاراف دار می شود  .١٠٨٩۴٧٩ .اين عدد كه بيش از يك ميليون است بر  ١٩قابل
قسمت است) (١٩ x۵٧٣۴١=١٠٨٩۴٧٩كوچكترين تغيير يا تحريفى اين سيستم را بر ھم می زند.
جدول  :ساختمان رياضى طريقه قرار گرفتن پاراف ھاى قرآنى
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تذكر :مجموع مقدار عددى پارافھاى قرآنى در ھر سوره مساوى است با مقدار عددى ھر پاراف ضرب در تعداد تكرار
آن پاراف در سوره.
نقد  :اوالً بازھم واو را در نظر نگرفته و دو نون را در نظر گرفته است.
جدول  : ١٠مجموع مقدار عددى ھمه پاراف ھاى قرآنى

محاسبه با در نظر گرفتن واو را با خط قرمز در جدول نوشته ام كه موجب می شود مقدار محاسبه شدۀ كل بر  ١٩قابل
قسمت نباشد .
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ثانيا ً :چنانچه قبالً گفتم رشاد خليفه در محاسبۀ تعداد الف دچار خطا شده است چون بعضی ھمزه ھا را محاسبه و بعضی
را از قلم انداخته است بنابراين كليۀ محاسبات دارای الف غلط اند و در مجموع قابل قسمت به  ١٩نخواھد شد.
چون اين اشكاالت در جداول  ١١به بعد ھم وجود دارند آن جداول را در اينجا نياوردم.
كد رياضى كلمات خاص :كلمۀ ﷲ
) ١ھمانطور كه قبالً نشان داده شد كلمه" خدا " در قرآن  ٢۶٩٨مرتبه تكرار شده است )(١۴٢ x١٩
نقد  :چون در محاسبۀ تعداد كلمۀ ﷲ که " "٢٨٠٧است اشتباه كرده ،اين محاسبه نيز غلط است
] [٢مجموع شمارۀ آياتی كه در آنھا كلمه" خدا "آمده است ،می شود  ١١٨١٢٣كه مضربى از  ١٩است١٩) .
(۶٢١٧x
نقد :چون در محاسبۀ تعداد كلمۀ ﷲ اشتباه كرده است اين محاسبه نيز غلط است.
] [٣از اولين پاراف قرآنى)ا .ل .م  ( ٢:١.تا آخرين پاراف )ن ١٣٩ x١٩ =٢۶۴١ ( ۶٨:١كلمۀ " خدا "تكرار شده است
نقد  ٢٧١٣:مرتبه تكرار شده كه قابل قسمت بر  ١٩نيست
] [۴كلمۀ ﷲ  ۵٧مرتبه در قسمت خارج پاراف ھا آمده است .
نقد  ٩۴:مرتبه آمده است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست.
] [۵با جمع كردن شمارۀ سوره ھا و آياتى كه اين  ۵٧مرتبه كلمه" خدا "درآنھا آمده است ،مجموع می شود  ٢۴٣٢يا
١٢٨ x١٩
نقد :چون در محاسبۀ فوق اشتباه كرده است اين محاسبه ھم غلط می شود.
] [۶كلمۀ "خدا "در  ٨۵سوره آمده است .اگر شمارۀ ھر سوره را با آياتى كه ما بين اولين و آخرين تكرار كلمه" خدا "
آمده است ،با ھم جمع كنيم ،طوری كه آيت اول و آخر ھم به حساب آيد ،جمع كل می شود  ٨١٧٠يا ١٩ x۴٣٠
نقد :كلمۀ ﷲ در تمام سوره ھای قرآن آمده است چون حداقل در بسم ﷲ آغاز ھر سوره وجود دارد .حتی در سورۀ توبه
ھم كه بسم ﷲ ندارد كلمۀ ﷲ وجود دارد بنابر اين محاسبۀ فوق غلط است.
] [٧مھمترين پيغام قرآن اين است كه فقط "يك خدا "ھست  .كلمه" يك " در عربى می شود" واحد "و  ٢۵مرتبه در
قرآن تكرار شده است  ۶.مرتبه از اينھا به غير از خدا اشاره دارد )يك نوع غذا ،يك در ،و غيره(  ١٩.تكرار ديگر آن
اشاره به خدا دارد .اين اطالعات در فھرست لغات قرآن يافت می شود .اھميت فراوان كلمۀ "واحد "به عنوان پيغام
اصلى قرآن از اين مشخص می شود كه مضرب مشترك قرآن ، ١٩ ،مقدار عددى كلمۀ "واحد" است.
نقد :در قرآن كلمۀ واحد  ۶١بار آمده است و تعداد  ٢٢مورد در بارۀ خداست  .كه بر  ١٩قابل قسمت نيست.
كلمۀ" قرآن"
كلمۀ " قرآن "در قرآن  ۵٨مرتبه تكرار شده است كه يكى از آنھا در ١٠: ١۵به " قرآنى ديگر "اشاره می كند  .پس اين
تكرار خاص بايد حذف شود بنابراين ،تكرار" اين قرآن "در قرآن  ۵٧مرتبه است يا  .٣ x١٩دو شكل ديگر كلمۀ
"قرآن "از نظر دستورى در  ١٢آيت آمده است .اين كلمات شامل"قرء انا " و" قرء آنه "ھستند يكى از اينھا در١٣ :٣١
آمده است كه اشاره به" قرآنى ديگر "دارد كه باعث متالشى شدن كوھھا می شود .ديگرى در  ۴١:۴١آمده است و اشاره
به" قرآنى غير عربى "دارد  .بنابراين ،اين دو تكرار به حساب نمى آيند.
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نقد  :كلمۀ قرآن در كتاب قرآن  ٧١مرتبه آمده است كه  ٧مرتبۀ آن را می توان گفت كه معنی قرآن محمد را ندارد ولی
 ۶۴مرتبه قطعاً منظور ھمين قرآن است و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
پايه اى محكم
اولين آيت قرآن" به اسم خدا ،بخشندۀ ترين ،مھربانترين " ،معروف به بسم ﷲ ،شامل  ١٩حرف است .اجزای تشكيل
دھندۀ آن ھم ھر يك در قرآن به تعداد دفعاتى تكرار شده كه مضربى از  ١٩است.
اولين كلمه" .................اسم " ....................تكرار  ١٩...................مرتبه
نقد :اولين كلمه بسم است نه اسم  .كلمۀ بسم  ١١۵بار در قرآن تكرار شده كه بر  ١٩قابل قسمت نيست
دومين كلمه" .........ﷲ " ...........تكرار  ٢۶٩٨..................مرتبه ١۴٢ x١٩
نقد  ٢٨٠٧:عدد است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست.
سومين كلمه"..........الرحمن")بخشنده ترين(....تكرار  ۵٧......مرتبه ) (١٩ x٣
نقد :الرحمن  ١۶٠بار در قرآن تكرار شده كه بر  ١٩قابل قسمت نيست
چھارمين كلمه".......الرحيم ")مھربانترين(.......تكرار  ١١۴.....مرتبه ) (١٩ x۶
نقد :الرحيم  ١۴۶بار در قرآن تكرار شده كه بر  ١٩قابل قسمت نيست .من در حيرتم كه رشاد خليفه اين اعداد را از كجا
آورده است.
پنج ستون اسالم
اگر چه قرآن شامل دستورات بيشمارى است كه بر ھمۀ جوانب زندگى ما حكم فرما است )براى مثال ٣٨-١٧:٢٢توجه
کنيد( اما پنج "ستون "اصلى از روى سنت تأكيد شده اند .آنھا عبارتند از:
. ١شھادت  :شھادت دادن به اين كه در كنار خدا ،خداى ديگرى نيست.
. ٢نماز  :به جای آوردن دعاى ارتباطى )نماز پنج بار در روز(.
. ٣روزه :روزه گرفتن در نھمين ماه تقويم اسالمى )رمضان (
 . ۴زکات دادن ۵/٢%درآمد به اشخاص تعيين شده
. ۵حج  :زيارت مكه يك بار در طول عمر براى كسانى كه استطاعت آن را داشته باشند .مانند ھمۀ چيزھاى ديگر ،اينھا
ھم تركيب رياضى دارند.
. ١خداى واحد)شھادت(:
ھمانطور كه قبال اشاره شد ،كلمۀ" واحد "كه به خدا اشاره می كند در قرآن ١٩مرتبه تكرار شده است.
نقد :در قرآن كلمۀ واحد  ۶١بار آمده است و تعداد  ٢٢مورد در بارۀ خداست.
اشاره به "تنھا" خدا  ۵مرتبه است ،و مجموع شمارۀ سوره ھا و آياتى كه اين پنچ تكرار در آنھا آمده است می شود ٣۶١
 ،يا ١٩ x١٩
نقد :لغت وحده در قرآن  ۶بار آمده است و محاسبۀ فوق غلط است.
"اولين ستون اسالم " در ٣:١٨آمده است" ال اله اال ھو ")در كنار خدا ،خداى ديگرى نيست( .اين مھمترين عبارت در
 ١٩سوره آمده است .اولين تكرار در ٢:١۶٣است و آخرين در ، ٩:٧٣جدول شماره  ٢٢نشان می دھد كه مجموع
شمارۀ سوره ھا به اضافۀ تعداد آيات ميان اولين تا آخرين تكرار به اضافۀ مجموع شمارۀ اين آيات می شود ٣١۶۵۵٠٢
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يا ١۶۶۵٨ x١٩ھمچنين با اضافه كردن شمارۀ  ١٩سوره ای كه ال اله اال ھو در آنھا تكرار شده است ،به اضافۀ شماره
آياتى كه اين جملۀ مھم در آنھا تكرار شده است ،به اضافۀ مجموع تعدد تكرار )  (٢٩جمع کل می شود  ٢١٢٨يا ١١٢
.١٩x
جزييات در جدول  ٢٣نشان داده شده است.
نقد :جملۀ "ال اله اال ھو "در قرآن  ٣٠مرتبه تكرار شده است نه  ٢٩بار و طبعاً محاسبات جدول  ٢٢و  ٢٣غلط است.
جدول  : ٢٢ھمۀ سوره ھا و آيات از اولين تكرار ال اله االھو تا آخرين تكرار آن

جدول  : ٢٣فھرست تكرار جملۀ مھم" ال اله اال االھو "در تمام قرآن
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 . ٢صالة )نماز(
کلمۀ "صالة " در قرآن  ۶٧مرتبه تكرار شده است ،و وقتى ما شمارۀ سوره ھا و آيات اين  ۶٧تكرار را با ھم جمع كنيم
مجموع می شود  ، ۴۶٧۴يا٢۴۶x ١٩
نقد :صالة در قرآن  ٧٨مرتبه آمده است كه يكی در مورد صالة مشركين است .به ھر صورت محاسبۀ فوق غلط است و
بر  ١٩قابل قسمت نيست.
ادامه دارد
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