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مسائل آيدئولوژيک

داکتر سھا
 ١٧دسمبر ٢٠١۵

نقد قرآن
١٨
. ٣روزه )صيام(:
دستور روزه گرفتن در آيات ٢ :١٨٣ ،١٨۴ ،١٨۵ ،١٩۶؛ ٣٣:٣۵ ،۵:٣۵، ۵:٩۵،٨٩ ، ۴:٩٢؛ و  ۴:۵٨آمده است
مجموع اين اعداد ميشود  ١٣٨٧يا ١٩ x ٧٣
قابل توجه است كه در آيت  ٣٣:٣۵روزه دو مرتبه تكرار شده است ،يكى براى مردان مؤمن ،ديگرى براى زنان
مؤمن.
نقد  :روزه در قرآن  ١٣مرتبه آمده است نه  ١٠مرتبه .بنابراين محاسبات وی غلط است و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
. ۴زكات :و . ۵زيارت حج به مكه:
در حالى كه سه ستون اول اسالم بر ھمۀ مردان و زنان مسلمان واجب است ،زكات و حج فقط براى كسانى كه
استطاعت آن را دارند واجب است .اين پديده رياضى جالبى را توصيف مى كند كه به زكات و حج ارتباط دارد.
زكات در آيات  ٢: ۴٣ ،١١٠ ،١٧٧ ،٢٧٧؛ ۴ :١۶٢،٧٧ ،٨٣؛  ۵ : ١٢؛ ٧: ١۵۶ ،۵۵؛  ٩: ،۵ ،١١ ،١٨ ،٧١؛ : ٨١
١٨؛ ١٩ :١٣ ،۵۵ ،٣١؛ ٢١ :٧٣؛ ٢٢ : ۴١ ،٧٨؛ ٢٣ :۴؛ ٢۴:، ٣٧ ،۵۶؛  ٢٧ :٣؛ ٣٠ :٣٩؛ ٣١ :۴؛  ٣٣:٣٣؛ : ٧
۴١؛  ۵٨ : ١٣؛  ٧٣ : ٢٠؛ و  ٩۵ : ۵آمده است .مجموع اين اعداد  ٢٣٩۵می شود .اين مجموع دقيقاً بر  ١٩قابل
قسمت نيست ،و يك شماره اضافه است.
حج در آيات  ٢ : ١٨٩ ، ١٩۶ ،١٩٧؛  ٩ :٣؛  ٢٢:٢٧آمده است مجموع اين اعداد می شود  ۶۴۵و اين مجموع دقيقاً بر
 ١٩قابل قسمت نيست؛ يك شماره كم دارد بنابراين ،زكات و حج ،با ھم ،می شود٢٣٩۵+۶۴۵ =٣٠۴٠ =١٩ x١۶٠
نقد :رشاد خليفه به ھر روش غير معقولی دست زده است تا عدد  ١٩را به دست بياورد و بازھم اشتباه كرده است  .چون
تعداد تكرار كلمۀ حج در قرآن  ١١مرتبه است نه  ۵مرتبه بنابراين محاسبات وی غلط اند و بر  ١٩قابل قسمت نيست.
ساختمان رياضى قرآن
سوره ھا ،آيات ،كلمات ،و حروف قرآن نه تنھا داراى انشای رياضى است ،بلكه با ساختمانى ماوراء انسانى ترتيب يافته
است كه مطلقاً رياضى است ،و محتويات ادبى آن ھيچ ارتباطى با ترتيب چنين ساختمانى ندارد .از آنجائی كه ساختمان
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قرآن رياضى محض است ،انتظار می رود كه اعدادى كه در قرآن آمده اند ،بايد با پايۀ  ١٩-قرآن مطابقت داشته باشند .
تعداد  ٣٠عدد خاص در قرآن آمده است و مجموع ھمۀ اين اعداد می شود ١۶٢١۴۶كه بر عدد  ١٩قابل قسمت است
) (١۶٢١۴۶=٨۵٣۴ x ١٩جدول  ٢۴فھرست ھمۀ اين اعداد تکرار شده در قرآن را نشان می دھد ،بدون تكرار مجدد.
اعدادى كه در قرآن فقط يك مرتبه تكرار شده اند عبارتند از ،٢٠٠٠ ،٣٠٠ ،٩٩ ،٨٠ ،۶٠ ،۵٠ ،٢٠ ،١٩ ،١١:
 ۵٠٠٠٠ ،۵٠٠٠ ،٣٠٠٠و  ١٠٠٠٠٠ھمۀ اعداد تكرار شده در قرآن با تكرار مجدد ٢٨۵ ،مرتبه تكرار شده اند ،و اين
عدد بر  ١٩قابل قسمت است١۵ x١٩ .
نقد  :در قرآن اعداد اعشاری متعددی مثل يك دوم ،يك سوم ،يك چھارم ،يك پنجم ،يك ششم و يك ھشتم ھم وجود دارند
ولی رشاد خليفه بدون دليل آنان را كنار گذاشته است چون با محاسبتش جور در نمی آيد.
شماره سوره ھا و آيات
از سيستم شماره گذارى سوره ھا و آيات قرآن كامالً حفاظت شده است .فقط چند چاپ تأئيد نشده و بسيار مشخص با
سيستم قانونى كه از طريق الھى حفاظت شده است ،فرق دارد .ھنگامی كه ما ھمۀ شمارۀ سوره ھا را با ھم جمع كنيم ،به
اضافۀ شمارۀ آيات در ھر سوره به اضافۀ مجموع شمارۀ آيات ،جمع كل ھمۀ قرآن می شود ٣۴۶١٩٩ :يا ٩۵٩ x ١٩
نقد  :اين ھم يك جمع دلبخواھی ديگر .تعداد آيات را دوبار جمع می كند به اضافۀ شمارۀ سوره ھا !!چرا؟ بر اساس چه
ضابطه ای؟ اما بازھم نتيجه نمی دھد چون تعداد كل آيات قرآن  ۶٢٣۶است كه بر  ١٩قابل قسمت نيست اضافه كردن
) ١١٢بسم ﷲ ھائی كه شماره ندارند( ھم بی نتيجه است در حالی كه رشاد خليفه تعداد آيات را  ۶٣۴۶عدد می داند )به
شمارۀ  ٣٣در شروع اين بحث مراجعه كنيد( .بنابراين محاسبۀ فوق غلط است.
حال بيائيد به مجموعۀ ديگرى از معجزاتی كه با شمارۀ سوره ھا و آيات ارتباط پيدا می كنند توجه كنيم .شمارۀ سوره را
بنويسيد ،و به دنبال آن شمارۀ آيات در آن سوره ،سپس شمارۀ ھر آيت ،و باالخره مجموع شمارۀ آيات .پس براى سورۀ١
 ،بنويسيد  ١براى شماره سوره ،سپس  ٧براى تعداد آيات١٢٣۴۵۶٧،برای شمارۀ آيات و باالخره  ٢٨براى مجموع
شمارۀ آيات ،به اينصورت  ٢٨براى مجموع شماره آيات ،به اينصورت . ١ ٧ ١٢٣۴۵۶٧ ٢٨
عدد سورۀ  ٢به اين شكل خواھد بود  . ٢ ٢٨۶ ١٢٣۴۵۶ ٢٨۶ ۴١٠۴١:ھمين عمل را براى ھمۀ  ١١۴سوره انجام
دھيد ،و سپس اين اعدائ را با ھم جمع كنيد .مجموع داراى  ٧۵٩رقم است ،و بر  ١٩قابل قسمت است.
نقد  :اوالً :بر اساس چه معياری بايد چنين كرد؟ .مسلما ً بازی كردن با اين اعداد باالخره در مواردی منجر به عددی می
شود كه به  ١٩يا اعداد ديگر قابل قسمت باشد .ثانيا ً :اينكار نيز نتيجه ندارد چون چنانچه قبالً گفتيم رشاد خليفه شمارۀ
آيات را غلط حساب كرده است .بنابراين كليۀ محاسبات دلبخواھی او با اعداد طويل كه در ھمۀ آنان شمارۀ آيات لحاظ
شده اند غلط است و بر  ١٩قابل قسمت نيست .به ھمين دليل از ذكر محاسبات بعدی او با آيات صرف نظر كردم.
پايان قسمت نقل شده از submission.org
********************
نتيجه گيری
اينگونه بررسيھا بر روی آيات و كلمات و حروف قرآن عقيم و بی نتيجه اند  .يكی از علل مھم آن ،اختالفات در متننوشتاری قرآن است .اختالفات بين قراء سبعه و اختالف نوشتن در صدر اسالم با زمانھای بعد و اختالف رسم الخط
عثمانی و عادی در زمان حاضر موجب می شود كه متن قطعی ثابتی در دسترس نباشد تا بتوان به طور ھمگانی بر آن
اتكاء كرد و حتی حروف را از آن شمرد .عالوه بر آن در ھنگام جمع آوری نھائی قرآن در صدر اسالم ،پيدايش
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تغييرات مثل حذف آيات ،جابه جائی آيات و حذف و جابه جائی كلمات قرآن قطعی است .بنابراين حتی برای كسانی كه
معتقدند قرآن وحی خداست نيز متنی صد در صد قطعی در دسترس نيست كه حتا از نظر تعداد كلمات و حروف ثابت
باشد .به ھمين دليل بررسيھای رياضی قرآن قابل اعتماد نيستند.
رشاد خليفه ميليونھا محاسبه را با تعداد كلمات و حروف سوره ھا انجام داده است كه اكثر قريب به اتفاق آنان بینتيجه بوده اند .اما طبعا ً از بين اينھمه محاسبه بعضی از نتايج بر  ١٩قابل قسمت خواھند شد ،چنانچه بعضی بر  ١٣يا ٧
و يا عدد ديگری قابل قسمت خواھند بود .آنوقت آن مواردی را كه بر  ١٩قابل قسمت بوده اند به عنوان معجزه مطرح
كرده است .واقعيت اينست اينكار را با ھر متن ديگری ھم می توان انجام داد و ادعای معجزه كرد.
رشاد خليفه از معيار معقول مشخصی در بررسيھايش استفاده نكرده است .بيشتر محاسبات او بازی با اعداد است .اوبه صورت تاكتيكی روش محاسباتش را تغيير می دھد بدون اين كه دليل معقولی برای آن ارائه كند .اين
تغييرات تاكتيكی را من در نقدھا نشان داده ام .مثالً او نبودن بسم ﷲ در سورۀ توبه را قبول ندارد ولی از آن به عنوان
تاكتيك استفاده می كند .مثالً وقتی كه می خواھد تعداد بسم ﷲ در قرآن بر  ١٩قابل قسمت باشد بسم ﷲ توبه را در نظر
نمی گيرد .او معيار مشخصی كه بر تمام محاسباتش حاكم باشد ارائه نمی كند و صرفا ً برای جور در آمدن با عدد  ١٩به
ھر گونه محاسبه ای كه نتيجه دھد دست می زند .مثالً برای اين كه حروف مقطعۀ )كه او آنھا را پارافھای قرآن ناميده
است( با  ١٩جور در آيند ابتداء تعداد ھر حرف در سوره را جمع می كند ،اگر جواب نداد ،ھمۀ حرفھای مقطعۀ ابتدای
يك سوره را با ھم جمع می كند ،باز ھم اگر جواب نداد تمام سوره ھائی كه دارای حروف مقطعۀ مشابھند را با ھم جمع
می كند ،اگر باز ھم جواب نداد سوره ھائی كه در يك يا دو حرف مقطعۀ مشتركند را با ھم جمع می كند و اگر بازھم
جواب نداد يك حرف مقطعۀ از سورۀ ديگر قرض می كند و به جمع وارد می كند تا بر  ١٩قابل قسمت شود.اگر متن
فوق و نقدھا را به دقت خوانده باشيد متوجه شده ايد كه رشاد اين روال را عينا ً به كار گرفته است .اين روش كليۀ كسانی
است كه می خواھند از قرآن معجزۀ رياضی بيرون بكشند غافل از اين كه با ھر متنی می توان اينگونه عمل كرد و از
آن معجزه بيرون كشيد  .يك مثال جالب تعداد حروف
بسم ﷲ است .توضيح اين كه فرد ديگری به نام عبدالدائم الكحيل معجزۀ عدد  ٧را در قرآن مطرح كرده است كه در
عنوان بعدی اين فصل مورد بررسی قرار داده ام .حال ببينيد ايندو نفر )رشاد و الكحيل( چه بر سر بسم ﷲ آورده اند .
رشاد تعداد حروف بسم ﷲ را  ١٩عدد می داند تا با  ١٩جور در آيد و الكحيل تعداد آن را  ٢١عدد می داند تا ضريب ٧
شود و با  ٧جور در آيد .مثال ديگر معجزۀ  ١٢است .می گويند شھر به معنای ماه در قرآن ١٢مرتبه آمده است .وقتی به
قرآن مراجعه می كنيد می بينيد كه كليۀ تركيبات ديگری كه شھر در آنان به كار گرفته شده )مثل شھرين و شھور( را در
نظر نگرفته اند تا  ١٢جور شود  .به عنوان كسی كه تمام اين معجزات ادعائی
رياضی را با دقت خوانده و محاسبه كرده و شواھد آن را در دو عنوان اين فصل ارائه كرده ام ،می گويم كه اين روش
بی معيار و تاكتيكی ھمۀ معجزه تراشان است و در قرآن چيزی به نام معجزۀ رياضی وجو د ندارد..
چنانچه در نقدھای فوق نشان داده شد ،علی رغم ضعفھای اساسی فوق و علی رغم تغييرات جزئی در قرآن ،بازھماكثر ادعاھای رشاد خليفه غلط اند.
برای مثال در جدول زير وضعيت سوره ھای دارای حروف مقطعۀ را مشاھده می كنيد.
قابل قسمت بودن
حروف
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جمع حروف مقطعۀ توضيح بر ١٩

سوره
مقطعۀ
 ٢الم نيست
 ٣الم نيست
 ٧المص نيست
 ١٠الر نيست
 ١١الر نيست
 ١٢الر نيست
 ١٣المر نيست
 ١۴الر نيست
 ١۵الر نيست
 ١٩كھيعص نيست
 ٢٠طه نيست
 ٢۶طسم نيست
 ٢٧طس نيست
 ٢٨طسم نيست
 ٢٩الم نيست
 ٣٠الم نيست
 ٣١الم نيست
 ٣٢الم نيست
 ٣۶يس نيست
 ٣٨ص نيست
 ۴٠حم نيست
 ۴١حم نيست
 ۴٢حم عسق نيست
 ۴٣حم نيست
 ۴۴حم نيست

جمع ھمۀ حم ھای  ٧سوره بر  ١٩قابل قسمت است
 ۴۵حم نيست
۴۶حم نيست
 ۵٠ق ھست
 ۶٨ن نيست
حتی با اضافه كردن يك ن ھم نتيجه نمی دھد.
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در مجموع اين تعداد ناچيز موارد قابل قسمت بر  ١٩كامالً اتفاقی است و ھيچ معجزه ای در كار نيست .در ھر متنی می
توان ھمين مقدار يا بيشتر را يافت.
يك احتمال ضعيفتر نيز وجود دارد .به اين صورت كه با توجه به آيتھای  ٣٠و  ٣١سورۀ مدثر ،كه در آغاز اين بحث
مطرح شد ،ممكن است محمد طرحی برای عدد  ١٩را در قرآن اجراء كرده است تا برای آيندگان به عنوان معجزه
قلمداد شود .مثالً ممكن است او قصد داشته كه تعداد حروف مقطعۀ در ھر سوره بر  ١٩قابل قسمت باشند .اينكار بسيار
ساده است .كافی است او بسته ھای آيات را در ھر سوره طوری قرار دھد كه تعداد حروف مورد نظر  ١٩باشند يا
ضريبی از  . ١٩اينكار نيازی به شمارش تمام حروف در يك سوره نيز ندارد فقط كافی است ھر دفعه كه آياتی را به
سوره ای اضافه می كرده حروف خاص آن  ١٩يا ضريبی از  ١٩باشد .اينكار را انسان بيسواد ھم می تواند انجام دھد
چون صداھا را تشخيص می دھد.
به عالوه امروزه محققان بيطرف ،بی سوادی محمد را قبول ندارند .مگر می شود كسی كه  ١۵سال رئيس دستگاه
تجاری خديجه بوده است و دائم در مسافرتھای تجاری بين المللی بوده است نتواند چيزی بنويسد و نتواند حسابھای سادۀ
مرسوم آنزمان را انجام دھد؟ به ھر صورت ممكن است محمد طرح عدد  ١٩را خود اجراء كرده باشد ولی در مواردی
خودش در محاسباتش دچار خطا شده باشد و در ھنگام جمع كردن قرآن نيز برخی آيات حذف يا جابه جا شده باشند و
طرح محمد عمدتاً از بين رفته باشد و مختصری از آن باقی مانده باشد .به ھر صورت ھيچ معجزه ای در كار نيست.
ادامه دارد
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