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  ٢٠١۶ مارچ ٢۶

 ذکر نکاتی چند
محبوب و مورد نظرم، فکر می کنم که يک سال و يا بيشتر از آخرين مقاله ای سپری می شود که به صفحۀ 

درين مدت طوالنی با وجود نفرستادن مطلبی جھت نشر، ھميشه و .  فرستاده بودم"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

  .روزمره با صفحات اين پورتال مشغول بوده ام، در ھر جائی که به سر برده و انترنتی در دسترس بوده است

نيه می آيد و انسانی است بی آزار، باصفاء، خوش اخالق، مؤدب و در عين دوستی دارم که به گفتۀ المانھا از ھسپا

او که در . ًحال بسيار مذھبی، به درجه ای که بعضا اوراق ديانت عيسوی را در سرک ھا و خيابان ھا توزيع می کند

ًبعضا . ه می نمايدھمسايگی بالفصل ما زندگی دارد، از احوالم خوب آگاه است و نسبت به افغانستان نيز اظھار عالق

در آخرين بروشوری که در . ورق پاره ھای مسيحيت را که به لسان فارسی باشد در صندوق پوستی من می اندازد

. دسترسم قرار داده، قصۀ حضرت آدم و حوا و داستان رانده شدن شان از بھشت به صورت مصور تجسم يافته است

که اين داستان مورد قبول کسی است يا نی و  اين. بيش ھمخوانی دارداين داستان به روايات دين مقدس اسالم ھم کم و 

آنچه از مدتی ذھنم را به خود مشغول . ًکه خود شخصا بدان اعتقاد دارم يا ندارم، خاطرم را مشوش نمی سازد يا اين

به پيشگاه در ھر صورت چند نکته اش را . ساخته است، موضوعاتی اند که نمی دانم کسی بدان فکر کرده است يا نی

پورتال معظم و متصديان محترم و بالخاصه نويسندگان نخبۀ آن که در مسائل ايدولوژيک قلم می زنند تقديم کرده و 

، .مخاطب من عالوه از نقادان دين، ھريک جناب آزاد ل. از ايشان استمداد می کنم، تا مرا در زمينه رھنمائی کنند

ً مخصوصا جناب داکتر صاحب امين الدين سعيدی می باشند تا در زمينه جناب سديد صاحب، جناب داکتر سھا،

کوشش می کنم، سؤاالتم را کوتاه مطرح نمايم اما توقعم اين نيست، که جوابات ھم کوتاه و مختصر . روشنائی بيندازند

اينک .  شوندچون ھرقدر جوابات مفصل و مشرح عرضه شوند، می توانند بيشتر باعث اقناع من و امثال من. باشند

  :سؤاالت

   ـ چرا وقتی در قرآن کريم از انسان سخن می رود، مخاطب ھميشه مرد است؟١

 ــ چرا نامھای خداوند متعال در قرآن شريف ھمه و بدون استثناء به صيغۀ مذکر آمده است؛ از قبيل عليم و کبير و ٢

  ؟...و اول و آخر نذير و بصير و سميع و وھاب و تواب و رحمان و رحيم و غفور و شکور 
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 ــ چرا برای خدواند پاک در قرآن عظيم الشأن اوصافی ذکر گرديده است، که در بنی آدم نيز ديده می شود؛ مثل ٣

؟ در حالی که خالق و مخلوق نبايد ...شنوائی، گويائی، بينائی، دانائی و رحم و بخشايش و مکر و قھر و غضب 

  !صفات و خواص مشترک داشته باشند

ن ميان نکته ای را بيشتر متبارز ساخته می پرسم، که چرا قرآن را بايد کالم خداوند بدانيم، در حالی که کالم  ـ ازي۴

  و سخن گفتن خاصۀ انسانی ھم ھست؟ 

اميدوارم که اين مخاطبان آگاه که ھرکدام عالم اند و در دانش خود تبحر دارند، به پاسخ و اقناعم بپردازند و وسوسه 

  . که درين باره نزدم موجود گشته و آزارم می دھد، مرفوع سازندای را 

  .پيش از پيش ابراز می دارمازين دانشوران عاليمقام امتنانم را 

  

  

  

  
   
 


