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  !پرسش ھائی که بی پاسخ ماندند
  

  نادرنورزائی
  ھايدلبرگ، آلمان
٢٫١٠٫٢٠١٢  

  
که چندی قبل دراين   "يادداشتی خدمت محترم عالم افتخار "درمقاله ای از جناب معشوق رحيم  

سايت به نشر رسيد، انتظار من اين بود که جناب عالم افتخار به پرسش ھائی بسيار دقيق و مربوط به 
به جائی خواھد " بحث"که درآنجا مطرح شده بودند پاسخ خواھند داد واين " گوھر اصيل آدمی"بحث 
" معشوق رحيم " در با پرسش يا دردمی ديگ" در نوشته شان ولی متاسفانه جناب عالم افتخار . رسيد

نه تنھا به ھيچ يک از پرسشھای مطرح پاسخی ندادند، بلکه جناب معشوق رحيم را ھم متھم  " گرامی
اين نوع برخورد را من از آقای افتخار انتظار نداشتم بعد ! شده است" غبطه وغيض"دچار کردند که 

"  جامعه باز"به پيش به سوی  "د درپاسخی ازاينکه به جواب نقد من از کتاب گوھر اصيل آدمی خو
  . از بحث ومباحثه پيرامون مسائل علمی وفلسفی استقبال نموده بودند " به سوی آزادی مباحثات علمی

  
مباحثه بايد درمحراق موضوع بحث بماند وگرنه با تداعی آزاد و به حاشيه رفتن نمی توانيم بحثی را 

دراينجا . ندمشخص بودند وپاسخی مشخص می طلبيد بسيارپرسش ھای مطرح شده . راه اندازيم
تعريف گوھر اصيل آدمی را ارائه می کردند که درکتاب انتظار من اين بود که جناب عالم افتخار 

من نوشته اند يک موضوع حسی است نه  دقنشان تحت ھمين نام ارائه نشده است وطوريکه به جواب 
ثر اوقات مسائل زير آستانه ای وحسی مطرح می شوند اين درخود مشکلی ندارد، چونکه اک. مفھومی

دراينجا بھتر بود جناب عالم . ولی تا زمانيکه مفھمومی نشده اند قابل انتقال درست به ديگران نيستند
مفھومی از گوھر اصيل آدمی را تا حال ندارند   افتخار دقيقن ھمين جواب را می داند که تعريف

ويا اگر درجائی ديگر اين گوھر را تعريف کرده اند ھمان  .شدوفکر می کنم موضوع درکل حل می 
ولی درعوض آقای معشوق رحيم را متھم به سخره گرفتن موGنا . تعريف را درپاسخ می آوردند

  .نمودند که به باورمن بی انصافی است وازروحيه بحث آزاد وجامعه آزاد بدور
  

درست  ی ل نيستيم وعوض ديالوگ ويا به گفتهما ھنوز آماده بحث ھای علمی وفلسفی درک قرارمعلوم
بيشتر عHقه داريم چون ازفرھنگی می آئيم که يکی " گفت وشنود"به " گفت وگو"جناب معشوق رحيم 

واکثر اوقات واعظان غير  سئوالی مطرح می شود ندرتوعظ می کند وديگران گوش می دھند وبه 
آنھا  نودقيق بودند که من بعد از خواند فظريپرسش ھائی آقای معشوق رحيم بدون شک ! متعظ اند

يقين داشتم که اگر به آنھا پاسخی داده ميشد بحث به جائی می رسيد ولی متاسفانه که ما ھنوز از اين 
  . نوع بحث ظاھراً ھنوز زياد فاصله داريم

  
پاسخی منطقی ودور از  "سخن پايانی با محترم عالم افتخار" جناب معشوق رحيم در نوشته خود 

حاشيه رفتن ومتھم نمودن به آقای عالم افتخار داده اند که من درکل آنرا درست می دانم وفکر می کنم 
  . گوھر اصيل آدمی فعH دراين چوکات مارا به جائی نمی رساند" بحث"
   

درخاتمه يک قصه ی کوتاه از تجربه ام درھرات با فرھنگ موعظه وگفت وشنود برای شما می آورم 
  .اميدوارم به موضوع ارتباط داشته باشدکه Gاقل کمی 

  
يا " بحث"ميHدی که من درپوھنتون ھرات استاد بودم، يک  ٢٠٠٨دريکی ازروزھای خزان سال 

دريکی از مساجد ھرات  ،حضرت ابوبکر صديق ،بھتر بگويم موعظه درباره ميHد خليفه اول اسHم
استادان فاکولته شرعيات راجع به سجايای اخHقی ابوبکر صديق سخن " بحث"دراين . برپا شده بود



2 

 

2 

 

ازمن ھم دعوت شده بود که شرکت کنم ومن با عHقه ی زياد شرکت نمودم چون می . رانی می کردند
راتی به فرھنگ موعظه آمده خواستم به بينم که از زمانی که من شاگرد مکتب بودم تا حال چه تغي

بيشتر شان . نفر شرکت کرده بودند ۵٠٠درآن روز صحن مسجد کامH پرشده بود وGاقل . است
بعضی از آنھا حتا با دستمال روی خود را پوشيده بودن که به نظرم غير عادی می . طالبان علم بودند

 از ضيا وعقار ھرچيزی کهيکی از علمای کرام گفت که حضرت ابوبکر صديق " بحث"دراين . آمد
يکی از طالبان علم برخواست و گفت  ،برخHف انتظار ،بعد ازينکه تمام شد! داشت به اسHم داد

شما ! استاد" اوگفت . پرسشی دارد که باعث تعجب شد ولی استاد قبول نمود که سوالش را مطرح کند
که آيا ما می توانيم بگوئيم که  سئوال اين است. فرموديد که آن حضرت ھرچه داشت فدای اسHم نمود

اين سئوال استاد را غافلگير " ؟ندخدای ناکرده آنحضرت برای امرار معاش روزانه گدائی می کرد
آن حضرت از تقوای شان " نمود و برای شايد يک دقيقه کمی اينطرف آنطرف نگاه کرد و گفت 

رای من معلوم نشد که شکم اين ھم ب. و ديگر به کسی وقت پرسش داده نشد!" زندگی می کردند
اگر اين رااستاد می گفت کمک بزرگی برای ھمه ای آنھائی که . گرسنه چگونه با تقوا سير می شود

  !گرسنه اند وقادرنيستند غذائی بدست آورند کرده بود


