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 رھا .س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۴

  

  در رابطه با» شريعتی«اشاره ای چند به گفته ھای 
  »ويژگی ھای شخصيت پيامبر «

٣  
ی را که دکتور علی شريعتی در ارتباط شخصيت پيامبر بيان کرده قسمی که در بخش ھای گذشته ديديم؛ ويژگی ھائ

ادعای اين را داشت که گفته ھايش مطابقت کامل با علم دارد، ودرعين حال بدون اين که از گفتن چنين کلمه  بود و

 موارد غلط از آنجائی که علم نيز اغلباً تجربی است وتجربه ھم می تواند در بسا«: ای در بارۀ علم نيزکوتاه بيايد

در اين قسمت کوشيدم تا بخش ديگری از گفته . نه با علم امروزی سروکار دارند ونه ھم با واقعيت ھای عادی» باشد

دکتور را به سمع آن به خواب رفته ھای خرگوشی برسانم که ھنوز با کفر گوئی ھای خود به استقبال !! ھای گھر بار

باشد با دانستن چنين ويژگی   ھا وده ھا موجود خطرناکش می شتابند، تاجھنم ھمراه با اژده ھا، گژدم» آتش سوزان«

ترديد به خود در رابطه با پيامبرشان اجتناب کرده وبيش از  ھائی، ديگر مات ومبھوت مانده واز راه دادن شک و

 گرم حوريان ديگران به خشم نياورده وکامالً از آن دور شوند، تا از مرحمت آغوش اين آتش جھنم را باالی خود و

دانم که در مسايل جنسی  نفھميدم اين حوريان از چه جنسی بايد باشند ولی ھمينقدر می »خداشاھد است«که  -بھشتی 

زش بی نصيب نمانند واين آمي -می باشند» انگ سکس«: آگاه بوده ونھايت تن آسا وطناز ويابه گفتۀ ايرانی ھا که

ت دوری از آن رنج می کشيدند، يکباره ھمه چيز را در اختيار خود ی را که در اين دنيا سالھای سال به حسرجسن

  .ديده وچنان سير مست ارتباط جسنی شوند که ديگر تا زنده اند فکر دور شدن از آن آغوش ھارا باخود نکنند

يز  دانستن تاريخ دقيق نزول قرآن برای محمد نازدکتور که خوشبختانه خيلی ھااز علم سر در می آورد وبه عالوه 

ھم يکی از  بھره مند است، آنچنان که آدم مشکوک می شود نکند ھمين دکتور يکی از کاتبان وحی پيامبر ويا

مأمورانی بوده که قرآن را برای پيامبر آورده، تا جائی که روايت ھای دکتور را در اين ارتباط، حتا خود پيامبر نيز 

 که گوشه ای از اين معلومات نازک نارنجی وتازه از با چنين دقتی درھيچ جائی ياد آور نشده است، حيف است

  :کارخانۀ دروغ در آمدۀ دکتور را با شما شريک نسازم، دکتور نظم نزول قرآن را چنين بيان می دارد

). معلوم است که چيست(وآيات مدنی طوالنی تر} اند{ما می دانيم که آياتی که درمکه نازل شده کوتاھتر است«

 را در بيست وسه - سالھای نزول وحی-  آمده وآيات بيست وسه ساله}رھا است.ضيح از ستو- مھندس بازرگان{او

اندازۀ مشخص طبقه بندی کرده وھرکدام را در اندازۀ سال خودش گذاشته؛ اتفاقاً آيه ای درآمده که مال ھمان 

بعد به چه صورت : ريممی شما. آيه ای که در ھرسالی نازل شده، شمارۀ کلماتش را ھم می توانيم بدانيم. سالھاست
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 کلمه برپيغمبر نازل شده؛ يعنی اگر آياتی را که در سال اول از دھان پيغمبر بيرون ٢۵٠٠در می آيد؟ سال اول 

، ۴۵٠٠) سالھای بعد(؛ ۴٠٠٠چھارم ) سال (٣۵٠٠، سال سوم ٣٠٠٠سال دوم . کلمه است٢۵٠٠آمده، بشماريم، 

يز سرو کار داريد؟ بايک نظم فيزيکی رياضی؛ با آدمی که  شما در اينجا باچه چ۶۵٠٠، ۶٠٠٠، ۵۵٠٠، ۵٠٠٠

حرف می زند سروکار نداريم؛ درست مثل اينست که داريم منحنی تابش آفتاب ونزول باران را در طول ماھھای 

آدمی که حرف می زند، در ظرف بيست وسه سال، درلحظۀ فشار، پيروزی، شادی، سختی، . سال بحث می کنيم

 کلمه اضافه برحرفھائی که پارسال زده ۵٠٠عبادی وفلسفی، کنترول نمی کند که ھرسال درست امور سياسی، امور 

بلی ھرگز چنين چيزی امکان ندارد واين که خودت چنين {اصالً نمی شود کسی خود را چنين کنترولی بکند! بزند

؛ }رھا. س- نيستچيزی را برای پيامبرت دوختی، نيز جز مزخرفات وھذيان گوئی بی شرمانه چيزی ديگری 

تاحاال خوب بود که خاصيت نزول را در قرآن {، ناخود آگاه، مجوعاً آياتی که از دھان پيغمبر نازل شده)درحاليکه(

که محمد گفته نيز چنين خاصيت مقدس » تيری ميری«به چيزھای آسمانی ويا کالم خدا نسبت می داد ولی حاال ھر

.  کلمه برکيلۀ سھميۀ سال قبلش اضافه است۵٠٠: ت کيله دقيق دارد، ھرسال درس} رھا. س-وآسمانی پيداکرده است

: پيغمبر واقعاً يک آيه است. خوب، ما دربرابر يک نظم علمی قرار داريم، نه در برابر يک شخصيت طبيعی انسانی

  »!مثل شب وروز، دريا، خورشيد، ستاره، قطعه ای از عالم کائنات است، يکی از کائنات است

که نقل قول اندکی طوالنی شد، واقعاً پوزش می خواھم، ولی چه کنم که چاره ای جز اين نبود تا نخست، از اين 

پرھيز کرده تا » نيم کله«داشتيم وبه گفتۀ عوام، از آوردن نقل قول  ھدف دکتور را در اين موضوع به کلی بيان می

، می خواھم يک خندۀ ناقابل به چنين علميت از سوء تفاھم جلو گرفته باشم ودوم از خواننده ولو از ھرطيفی که باشد

  .واين که دکتور از علم چه تعبيری دارد، کرده وروح مطھر دکتور را شاد سازد

بيان کرده است، می بينيم » رياضی - زيکینظم ف«نزول آيات قرآن را تحت يک از آنجائی که دکتور با تبختر تمام 

  . اش چه خواھد شدنتيجه که اين نظم در کجای اين علم قرار دارد و

تصاعد «طوری که از مشاھدات نقل قول باال استنباط می شود، اين است که نزول قرآن تحت يک نظم مشخص 

 ۵٠٠ کلمه وھر سال بعد با اضافه شدن ٣٠٠٠ کلمه، سال دوم ٢۵٠٠صورت گرفته است، درسال اول » حسابی

  .ين رقم به ختم نزول قرآن می انجامدکلمه بر تعداد کلمات سال قبل، تا اين که طی بيست وسه سال ا

تصاعد در لغت به معنای صعود کردن، باال رفتن وباال برآمدن چيزی به درجۀ معين راگويند ودر اصطالح : تصاعد

استوار باشد، يعنی  عبارت از ترادف اعداد يا حدود را گويند که با پيروی از يک اصل معين رياضی}علم رياضی{

  .مندی بوده، که به اساس عمليه ھای جمع، تفريق، ضرب وتقسيم به وجود آمده باشددارای يک نظم يا قانون

 ۵٠٠مثالً {ھرگاه در يک تصاعد، حاصل تفريق بين دو عدد متعاقب آن ھميشه يک عدد ثابت باشد: تصاعد حسابی

اد کلمات نازل بين تعد{رافرق مشترک} ۵٠٠{، آن را تصاعد حسابی گويند وعدد ثابت}که در نزول قرآن آمده است

  . ناميده اند Common differencesيا} شده در ھرسال

دکتور در کجای اين تصاعد » رياضی -نظم فيزيکی«حاال که تاجائی باتصاعد حسابی آشنا شديم، می رويم که آن

قرار دارد، برای انجام اين کار قبالً ضرور است تا چيزی ديگری را ھم مشخص کنم وآن، اين که، مفسرين، 

رخين وقرآن شناسان مسلمان بدون اين نظم، قرآن را دارای چه تعداد کلمات وحروف دانسته اند وآن تعداد با مؤ

دکتور به دست می آيد، چقدر شباھت دارد وچه اندازه با دروغ ھای » رياضيکی -فيزيکی« نتيجه ای که از نظم

  :کلمات قرآن ذکر شده اندتا کنون ارقام ذيل برای تعداد . شاخدار، يکی ديگر را نقد می کند

  :منبع اول
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که گفته است آنچه که شمارش »  هللاةمجاھد رحم«خود به نقل از » تفسير«ابن کثير در کتاب : تعداد کلمات قرآن

  .کلمه است) ٧٧۴٣٩(و ھفت ھزار و چھارصدو سی و نه  کرده ايم از قرآن، ھفتاد

  .حرف است) ٣٢٠٠١۵(ه ، سيصد ھزار و بيست ھزار و پانزد: و تعداد حروف قرآن

  :منبع دوم

 :ر را نوشته استي زیھا راجع به كلمات و حروف قرآن رقم» كشكول« در كتاب یخ بھائيش

  .٣٢٢٣٧٣، الحروف ـ ٧۶۴۴٠الكلمات ـ 

تا اين جا که شکر خدا بنابر روايت ھای متعدد مفسرين قرآن، ما ھيچ نظمی را نمی بينيم، به عالوه، ارقام زيرين نيز 

  : تعداد کلمات وحروف قرآن در کتب ذيل به چشم می خورددربارۀ

 .٢٢١ و ١١۵، ص ١االتقان، ج ( ـ ٣٢۵٠٧٢ ـ ٣٢٣۶٧٠ ـ ٣٢٣٠١۵ـ ٣٢١٢۵٠  ـ ٣٢٠٢١٠ ـ ٣٠٠۶٩٠

  )۴۵۶، ص ١الكشكول، ج . داي چاپ ص۴٠۶، ص ٨ان، ج يالب مجمع. ٢۵٠ و ٢۴٨ و ٢۴۶مقدمتان، ص 

  :منبع سوم

 از شمار و یث را كه حاكين حديز ھمي نیذھب. ود از عمربن خطاب نقل كرده است  که در كتاب خیاما بنابر طبران

شود،  عمده ترين نظری که امروز نيز قرآن  یادآور مي حروف قرآن است در كتاب خود آورده، و ۀعدد دربار

 ھزار ١٠حرف است که حدود  ٣٢٣۶٧١واژه و ٧٧٧٠١ھا  مشھورترين آن: شناسان برآن متفق اند، چنين آمده اند

شود   ھزار واژه شناخته می١٠ درصد ٨٠ ۀ واژه از آنھا به عنوان ريش١٢۶٠ آن غير تکراری است و ۀواژ

  )١٢١، ص ١ج  االتقان،(

ما اين يکی آخری را که در نظر مفسرين قرآن معتبر تر است، معيار قرار داده وبا در نظرداشت آن ارقام، تصاعد 

  :نب شريعتی پی می گيريمحسابی خود را با ارقام ذکر شده ازجا

 a1=} يعنی تعداد کلماتی که در سال اول نازل شده اند{حد اول  =٢۵٠٠  

 an= حد آخر?=

 d=} دکتور تعداد آن پنجصد بوده استۀتعداد کلماتی که ھر سال اضافه شده است، به گفت{فرق مشترک = ۵٠٠

 n=} يعنی قرآن در ظرف بيست وسه سال نزولش به آخر رسيده است{تعداد حد = ٢٣  

 sn= حاصل جمع حدود?= 

 an=a1+(n-1)d= اوم يا تعداد کلمات نازل شده در سال آخر nفرمول حد

 sn=n÷2[2.a1+(n-1)d]= فرمول حاصل جمع حدود يا تعداد مجموع کلمات نازل شده در بيست وسه سال

  

  :حل            

an=2500+ (23-1)500  

an=2500+11000 

  =an=13500→ تعداد کلمات نازل شده در سال بيست وسوم 

Sn=23÷2 [2.2500+ (23-1).500] 

Sn=23÷2 [5000+11000] 

Sn=23÷2 (16000) 

Sn=11, 5.16000 
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  sn=184000→= تعداد کل کلمات قرآن که در طی بيست وسه سال نازل شده است

  !که دکتور با طمطراق تمام آن را به رخ ديگران می کشيد» رياضی - زيکینظم ف«اين ھم از آن 

يک از دست آمده است ودر اين حساب شکی نمی توان بود، در کدام ه آيا ھمين رقم آخر را که توسط علم رياضی ب

  !!ارقام باال مشاھده می کنيد؟؟

را نمی بينيم، اين ادعاھای بی » ياضیر -زيکینظم ف«گذشته از اين که کوچکترين خالف ادعای دکتور، ما در اينجا 

اساس از داشتن يک نظم عادی وطبيعی نيز ساقط است وبا ديدن اين ھمه تناقض گوئی، ما بايک بی نظمی کامل رو 

نيز زده » علمی«روھستيم، که ھرکی ھرچه دلش خواسته، به زبان آورده واسفناک تر اين که، گفته ھايش را تاپۀ ه ب

 !!ای بر حال علم که چه مزخرفات والطائالتی به آن نسبت داده می شودبا اين حساب، و. است

شرم برای انسان چيزی بسيار خوبيست، شايد دکتور ازاين جھت مطمئن بوده که ، در جمعی مشغول سخنرانی است 

ر اين يا شايد از ثبوت آن عاجز بوده، وشايد ھم شک د د ونکه نه زحمت ثبوت اين ادعای دکتور را به خود می دھ

وقت نکوشيدند تا به دنبال اين حقيقت ساده که علم با چرنديات  مورد را نشان کفريت می دانستند واز اين جھت، ھيچ

به دامن علم نمی » بی خريطه فير کردن«سازگاری ندارد واين حقيقت مھم که ھر دروغ شاخدار وبی پايه وھر 

ز بھشت برين ودريدن پرده ھای بکارت حوريان نه سالۀ فر شوند وااچسپد وعلمی نمی شود، نگردند، تا مبادا ک

  !!بھشتی ونازک اندامان کمر باريک محروم شوند

مثال باال صرفاً يک نمونه است از اين که، نه تنھا چنين مھمالت بافی ھا، بلکه ھيچ يک از آموزه ھا، قوانين، 

فتی عجيبی با علم قرار دارند وھر  بخشی از در مخال} واز آن جمله دين اسالم{دستورات، وھرجنبۀ ديگری از اديان

  !!آموزه ھای مذھبی، توھين وتحقير برای علم است

  :دکتور را می بينيم» رياضی -زيکیفنظم «بخش ديگری از 

مردی است که به قدر خشونت وقدرت دارد که حتا دشمنان پيغمبر، وقتی که می خواھند به }رھا. س- پيامبر{او«

ھيچ ژنرال رومی، آرامی، يونانی وآريائی، ....است ودينش دين شمشير است» يامبر مسلحپ«پيغمبر فحش بدھند، او

پيغمبر در حدود ھشت . دامنۀ جنگ مھم نيست، اشتغال به کار جنگی مھم است. در تاريخ به اندازۀ پيغمبر ما نجنگيده

) بر اين عدد(را حساب کنيم وروزھا) تعداد( جنگ دارد که اگر ۶۵ يا۶۴سال کار جنگی کرده است، ودر اين مدت، 

 روز يک لشکر کشی دارد، وھيچ مرد نظامی، که فقط نظامی باشد، آنقدر اشتغال ۵٠ روز يا ۴۵تقسيم کنيم، ھر 

  ». اقدام جنگی ونظامی کرده باشد-۶۵يا۶۴-ندارد که در مدت ده سال کار اجتماعی وسياسيش اينقدر

ورزد وھرکسی » اشتغال« د ھر لحظه به کشتن انسان ھای بی گناهبلی، چه سعادت بزرگتر از اين، که زير نام جھا

  نمود؟؟» اقدام«تلر گونه به کشتن آن يھ» گپ وسخن«منالش گرم آمد بدون کدام  را که دل بر سر مال و

راستی ھم که با اين ھمه جنگ وستيز، ما نه يک شخص معصوم وپيامبر، بلکه يک قاتل وماجرا جو را در مقابل 

 ھيچ تلر وامثالش را از پشت بسته است و راستی ھم کهييم، که در جنگ وجدال ھای نا عادالنه، دست ھخود می بين

 وحتا به گرد چکمه ھای خونينش رسيده  نجنگيده محمدژنرال رومی، آرامی، يونانی وآريائی، در تاريخ به اندازۀ 

  .نمی تواند

  :دمی گوي» اين است دين من«نام ه گاندی فقيد در اثر خود ب

، آيا جنگ ھای محمد »من ھيچ گناھی را بزرگتر از اين نمی بينيم که بی گناھان را به نام خدا زير فشار قرار دھند«

بلکه کشتن انسان ھای بی گناه توسط محمد ولشکريانش غير از اين بود که ھمه » زير فشار قرار دادن«ونه تنھا که 
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 صورتی که چنين عملی توسط کسانی ديگر صورت بگيرد، گناه را زير نام خدا وجھاد، انجام می دادند؟ آيا در

  ثواب محسوب می گردد؟؟ وجرم است ولی زمانی که توسط محمد صورت می گيرد، او نامش جھاد و

آيا گمان می کنيد درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آن چه می آموزد؟ نبايد کشت را چگونه می آموزيد؟ «

 غير مستقيم مجازات مرگ چيست؟ ھيچ، جز عمل نفرت انگيز وبيھوده، ھيچ، جز خشونت باکشتن؟  تأثير مستقيم يا

  !!خونبار که اگر به دست فرد انجام گيرد جنايتش گويند ودردا ودريغا که اگرجامعه مرتکب شود، عدالتش نامند

 است، برای جامعه نيز قانونگذار، قاضی ويا ھرکسی که ھستيد بدانيد که در پيشگاه وجدان، آنچه برای فرد جنايت

  )سسان فرانسهويکتور ھوگو، نطق در مجلس مؤ(» !!جنايت می باشد

آيا اين برگ برنده وافتخار شده خواھد توانست که حتا دشمنان نيز از خشونت وکشت وکشتار محمد چشم پوشی 

دين «خشونت وقھر ونکرده و ياد کنند که دينش دين جنگ، خون، خشونت، مرگ، سياھی، وظلم است؟؟ آيا اين ھمه 

» پيغمبر«تلر را نيز يک يبا اين وضع، مگر چه می شود که ھ!! چه مزيتی می تواند داشته باشد؟؟» شمشير

اگر معيار ! را نيز ھم چنان پيغمبران معصوم؟...بدانيم وپينوشه، سوھارتو، بوش، اوباما، صدام و» معصوم«و

ه وبر پاکردن جنگ ھای خانمانسوز وتباه کن باشد، پس خوشا پيغمبر شدن نيز کشتن ھرچه بيشتر انسان ھای بی گنا

به حال دژخيمان خلق وپرچم که ھر روز سندی بر اسناد پيغمبری شان اضافه شده وبا بيرون شدن ليست ھای پنج 

  !!ھزار نفری که توسط شان اعدام شده، معصوميت شان قريب به ثبوت می شود؟؟

 ھای اسالمی بر خونين بودن، شمشيری بودن، جنگی وظلمانه بودن دين چه سندی بھتر از اين که، خود تئوريسن

شان به اين قسم اعتراف داشته وديگران را به دشمنی با دين خود متھم نکنند؟ مگر ديگران غير از اين می گويند که؛ 

ت ومگر دين اسالم، دين خشونت، دين جنگ، دين خونريزی، دين زور وستم، دين ظلم، استثمار وانسان کشی اس

  گفته ھای دکتور نيز غير از اين چيز ھااند؟؟

 جنگ داشته باشد، معلوم است که در آن جنگ ھا به تقسيم کردن آش اشتغال ۶۵  يا۶۴کسی که در مدت ھشت سال 

يارانش قرار گرفته وجانھای خود را از   انسان ھا بوده اند که قربانی شمشير دولبۀ پيامبر، اصحاب ويننورزيده وا

دين اسالم، «: اده اند، کشتن اين انسان ھا را به کدام حساب بايد باديدۀ اغماض ديد وبازھم ناشيانه فرياد زد کهدست د

 جنگ در مقابل پشه ومگس صورت می گرفتند که خونين بودن آن ۶۵ يا ۶۴؟؟ مگر اين »دين محبت وآشتی است

ه ئی به جنگ می رفت که جنگ ھايش از خشونت را بايد يک توطئه وتوھين خواند؟؟ مگر پيامبر با سالح ھای پنب

  بری اند؟؟ 

دکتور شريعتی به غيظ آمده وبا شور وھلھلۀ زياد فقط به فکر اين است که پيامبرش چقدر قھرمان بوده وبه چه اندازه 

نام صلح وآشتی را نمی شناخت، ولی به اين فکر نمی کند که آيا اين ه شجاعت داشته که غير از جنگ، چيزی ب

گ ھا چه ناروائی ھای را در تاريخ سبب شدند وبه چه تعداد انسان ھارا از حق حيات محروم ساختند وزندگی جن

شان را گرفتند، مال واموال شان را به غارت بردند، زنان ودختران شان را کنيز ساختند وبی رحمانه باالی شان 

  !!تجاوز نمودند وبقيه را نيز زنده به گور کردند

ھيجان آمده که خشونت پيامبرش را نشانه ای از قھرمانی ودليری اش بخوانند وبه مردمان توصيه کند دکتور فقط به 

زندگی کنيد وتا توان در کف داريد، جنگ کنيد وانسان بکشيد، تجاوز » پيامبر گونه«که شما ھم بايد در زندگی خود 

يفتاده است که خشونت وانسانی کشی، تجاوز کنيد واز خود خشونت به يادگار گذاريد، ولی ھيچ گاھی به اين فکر ن

ايران  باشد، درامريکا يا درعربستان، افغانستان ياکه ی ئبی گناھی، توسط ھرکسی ودرھرکجا وظلم باالی ھر
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جھاديان وحشی، نمی يا ودرھرکجای ديگر، توسط محمد باشد، ياخمينی، پينوشه باشد، يا  صدام، خلق وپرچم باشد، 

  !! ونمی توان وجدان داشت وآن ھمه مظالم را جنايت نناميدتوان از آن دفاع کرد

  !انسان شوکه می شود با ديدن وخواندن اين ھمه جنگ وخونريزی

بايد آماده باشی تا دراعماق وجودت ھر بی عدالتی را که برھر فردی در ھر نقطه ای از دنيا وتوسط ھرکسی، «

  )اراچه گو(» !اتفاق می افتد، حس کنی وبه مبارزه برخيزی

نه از جھنمی می ترساندم ...من اگر پيامبر بودم، رسالتم شادمانی بود، بشارتم آزادی ومعجزه ام خنداندن کودکان«

  )چارلی چاپلين(» !!بودن را » انسان«تنھا می آموختم انديشيدن را و...ونه به بھشتی وعده می دادم

  ...ادامه دارد

  

  

 

  

 


