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  ریـــــعين الدين نذي

  ٢٠١٢ می ١٣ 
   

  
  

  سه سؤال اعتقادی
م در ميان ھموطنان عزيزدرد دلم را با خواھم در بارۀ موضوع خاصی ابراز نظر نموده و  مدتھای مديديست که می

من که زادۀ يک خانوادۀ مسلمان بالنسبه . درد دلم سياسی و اجتماعی و يا ادبی نيست، بلکه منشأ اعتقادی دارد. بگذارم

باشم، بر سبيل جبر محيط خانواده و اجتماع مسلمان بار آمده و بر سبيل جغرافيا و محيط، مسلمان ناميده  متعبد کابل می

شود که در ذھن خود ھم نسبت به  شمارم و از ترس عقوبت خداوندی حتی دلم نمی ينرو خود را مسلمان میااز. ه امشد

 ۀ خود را خدشه دارخواھند عقيد شايد ھم حال بسياری از مسلمانان ھمينطور باشد که نمی. دين مقدس اسالم شک کنم

  .بسازند

ً ترس را کنار گذاشته و بعض مسائل ال  چنانچه دوستانم می. گذارم ينحل را با اين و آن در ميان می با آن ھم بعضا

دھد و تا حال کسی را نيافته ام که ھم به درد  کنم که بعض مسائل مرا در دين اسالم رنج می دانند، از کسی پنھان نمی

" د افغانستانافغانستان آزاد ــ آزا "فرازوقتی با پورتال پرآوازه و سرا. دلم  گوش دھد و ھم جواب سؤاالتم را بگويد

ين صفحۀ انترنتی بی مانند دريچه ای وجود اآشنائی پيدا کردم، مثل اينست که روی بخت و طالعم باز شده باشد، چه در

  .کنند دارد که از ورای آن وطندران ما آزادانه و بدون ترس و واھمه و مجامله اظھار نظر می

بی پروا .  متبحری چون محترم آزاد لعالميک طرف کنم که از   مشاھده میوقتیست  اينا مايۀ اميد بيش از حد من در

 برجسته ای مثل جناب داکتر صاحب امين الدين سعيدی  و از طرف ديگر دانشمندنمايد مسائل اعتقادی را حالجی می

با اطمينان بدين که . ورزد مسائل اسالمی را مطرح کرده و بعضاً حتی به دادن فتواھای جالب و قابل قدری مبادرت می

و داکتر . دريچۀ مباحثات اعتقادی در پورتال ھميشه باز است و با اين اطمينان که دانشمندان زبده ای مثل جنابان آزاد ل

اطالع کافی و علوم طبيعی صاحب سعيدی در پورتال حضور دارند و از طرفی اشخاص زبده ای که از علم فزيک 

 را تدريس میو مھم ن بزرگ اميباشد و در چشم و چراغ وطن اين مض زيک میدارند و يکی از ايشان خود معلم ف

  .کنم خود جرأت داده و سؤاالت ذيل را مطرح میه کنند، ب

کند، در حالی در کائنات اليتناھی  کرۀ خاکی ما  حتی حکم ذرۀ  ــ چرا قرآن کريم زمين را مرکز جھان معرفی می ١

  ناچيز را ھم ندارد؟
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چرخد، در حالی که در  يابيم دور انسان می ن شريف فقط انسان است و ھرچه در قرآن میــ چرا مخاطب در قرآ ٢

  زندگانی دارند؟ديگر نيز ليونھا زنده جان يھمين کرۀ زمين ما م

رسد، مگر اين بشر در مدت کمتر از ده ھزار سال کم است زمين و  ــ تاريخ تمدن بشر حتی به ده ھزار سال ھم نمی ٣

ليون سال باعث اين فساد يليونھا جاندار ديگر روی زمين، در طول صدھا ميسازد، در حالی که مفضای زمين را فاسد ب

 و تباھی نشده، نه ديگر موجودات طبيعت را به تباھی سوق داده اند و نه طبيعت کرۀ خاکی را ھرگز به مانند انسان فاسد

   سر سبد ھستی و شاخ شمشاد کائناب بناميم؟ و گل"اشرف المخلوقات"آيا با وجود اين حق داريم انسان را . ساخته اند

دارند، اما  اين سه سؤال در صدر ھمه قرار دارند و اميدوارم  که  االت زياد ديگر ھم ذھنم را مشوش میؤالبته س

سؤاالت ديگر را در نوشته ھای ديگر مطرح .  دانشمندان نخبۀ ما جواب مقنع و مفصلی به اين سؤاالت ارائه فرمايند
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