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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسائل ايدئولوژيک

  
  حا بطامرالدينموالنا  

  ٢٠١٧ می ٢٠
  

  کدام يک از اين دو سخن را بايد باور کنيم؟
 که آقای  ابراز داشته اند موجه می نمايد اما انتظار چنين بود"آڅړ"  برای قطع بحث با آقای"سديد" داليلی که آقای 

 تا کنون چنين نبوده که بحثی را "سديد" کار آقای ۀشيو.  بحث را بعد از نوشتن يک جواب قطع نمی کنند"سديد"

 کسانی که نوشته ھای وی را خوانده اند ۀوسعت دانش ايشان بر ھم. شروع و بعد از يک يا چند نوشته قطع کنند

در اطراف مسايل دينی را  "آڅړ"باشد که بحث با آقای شايد مشکالت اخير و مريض داری سبب شده . معلوم است

  .  ادامه بدھند،نخواسته اند

بحث ھای موافق و مخالف در اطراف دين اسالم و ساير اديان از زمان پيدايش ھر دينی وجود داشته است ولی نتيجه 

ن دين که تنھا به فکر اثبات علت آن اين بوده است که غالباً پيروا. ای که از آن حاصل شود بسيار ناچيز بوده است

نظريات خود می باشند نخواسته اند به کنه مطالب يا استدالل ھای طرف مقابل دقت کنند يا نخواسته اند آنھا را بفھمند 

  . يا قبول کنند

يد می کنم اما أئمن نيز اين تصميم را ت. ی استئ به ھمين علت بوده باشد تصميمی بجا"سديد"اگر تصميم آقای 

  .  می نوشتند"آڅړ" آن می خواستم ايشان ھرچند کم و محدود چيزی به جواب آقای باوجود

 در اطراف مطالب دينی بحث و گفت و گو کنند من می خواھم "آڅړ" نمی خواھند با آقای "سديد"اکنون که آقای 

ر با ايشان در ميان  ديگر مبھم ھستند ھر چند روز يک بایمطالبی را که برای من و شايد برای بسياری از انسان ھا

  .بگذارم و از ايشان طالب معلومات شوم

  : اولين مطلب اينست که

إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِكِة إِنِّي :  صاد می خوانيمۀدر آيت ھفتاد و يک سور. ھمه می دانيم که آدم از گل آفريده شده است

ھنگامی که خدايت به فرشتگان گفت که من بشری از گل خواھم : معنی فارسی آيت اينست که. َخالٌِق بََشًرا ِمْن ِطينٍ 

  . آفريد

ِ َكَمثَِل آَدَم َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ثُمَّ قَاَل لَهُ ُكْن :و در آيت پنجاه و نه سوره آل عمران آمده است که  إِنَّ َمثََل ِعيَسى ِعْنَد هللاَّ

  ﴾۵٩﴿فَيَُكوُن 

يسی نزد خدا ھمچون َمثَل خلقت آدم است که او را از خاک آفريد سپس بدو در واقع َمثَل ع:  معنی فارسی آيت اينست

 .گفت باش پس وجود يافت
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 آل عمران يکسان گفته شده ۀال اينست که چرا آفرينش حضرت آدم و حضرت عيسی در آيت پنجاه و نه سورؤس

م نه مادر داشت و نه  صاد حضرت آدم از خاک آفريده می شود؟ حضرت آدۀاست وقتی در آيت ھفتاد و يک سور

مادر حضرت عيسی مريم بود و پدرش خواه يوسف نجار بوده باشد يا . حضرت عيسی ھم مادر داشت و ھم پدر. پدر

را طی کرد در صورتی ... حضرت عيسی مراحل طفوليت و کودکی و. فرشته ای به صورت جوانی يا روح الھی

تجربه نکرده است چون اولين انسان بود و انسانی که به نام ... که حضرت آدم دوران طفوليت و کودکی و نوباوگی و

  .از او مراقبت کند وجود نداشته است... مادر يا دايه و

 باشد ترديدی نداريم که خلقت ھر دو يکسان "باش پس وجود يافت"اگر مراد از يکسان بودن آفرينش اين دو پيغمبر 

ز الھی به صورتی که ھمه می دانيم يکسان نيستند به ويژه بوده است اما ساير مراحل پيدايش اين دو مخلوق عزي

   ی را چگونه بايد توجيه و قبول کرد؟    ئچنين تفاوت ھا. يدن حضرت مريمئموضوع حامله شدن و زا

ال ھای کوتاه به ھمين ؤال آغاز می کنم و در آينده ھم با سؤ را با ھمين س"آڅړ" بحث ھای خود با آقای ۀمن سلسل

  .خواھم دادصورت ادامه 

  .منتظر جواب شان ھستم

  

 


