
 
 

 

 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 
 

 1۱/۳۰/۸۳1۲             الله محمد
 

 مبحث کی هیدر حاش
  ایآر یمحترم محمد ول جناب

 

ه ب دیمبحث" را با عالقه مطالعه نمودم. قابل تذکر است که من هم با کی هیاز عرض سالم نوشته تان در "حاش بعد
دم سفانه هر قدر کوشش کر. اما متأ میباز نما نهیتر افکار شما و خود را در زم ادیتا بتوانم ز سمیبنو دیبا همان اندازهٔ 

 میبرا انیصدبنده مت لیمیاست با داشتن ا دینکردم. که ام دایکنم تا کنون پ دایپ دیسا بیو نیارسال مقاله را در ا ستمیس
 .مشکلم رفع گردد نیتا ا ندینما یارسال بدارند و من را همکار فونیلینمره ت کی
 یباال ادیبا نوشتن ز رایز مینوشته تان تبصره نما یکنم مختصر باال یامکان کنون کوشش م یهر صورت تا جا به
 از خواننده گان یکیکند چنانجه  بینوشته را تعق کی یو هدف اصل یتواند مطلب اصل یاننده نمموضوع خو کی

 ایو  یصفحه از شما سوال نی" در همیمترق یموکراسیمقاله تان تحت عنوان "تکامل د ایدر مورد کتاب و  یبار
 .دیننگاشت یزیچ نهینمود و شما در زم یدرخواست

که نوشته شما را تا حدود امکان نمره  دانمیم ریجا نا گز نیاصل موضوع و خود را در ا یباال میا یهر صورت م به
 .میخود در مورد نوشته شما دفاع نما یو از نوشته قبل مینما یبند

 ".دیقرار داده ا یرا مورد بررس نجانبیمطالب ا دیممنون هستم که با شتاب خسته کن، چنانچه خود فرموده ا "-1
 یآن م لین دلم یخود برا نی. اافتمینوشته باشم که ن د،یکه شما در باال نوشته ا یزیکنم که در کجا چ دایپ تا دمیپال من

 نیمانند شما ا یتیغرض آلود، غرض غفلت خواننده بدانم که از شخص ادیشما را تا حدود ز ادیشود که نوشتن ز
 .انتظار را ندارم و نداشتم

 یبا آنکه مطلب مورد بحث هنوز در مقدمه است و چنانچه ابراز کرده ام، مسائل و موضوعات در بحث اصل"-2
 شتریب یوضاحت و روشن

 ."افتی خواهد
 یاست". هر قدر هم شما "مطلب" را وضاحت و روشن یاشارت کاف کیالمثل مشهور است که "عاقل را  ضرب

 .برده ام یبنده به اصل موضوع پ د،یبده
 ."جز اغتشاش در صحبت به بار نخواهد یزیپرداختن ، چ گریبحث د کیبحث به  کی انیدرجر رایز"-3
 نپرداخته ام و عالقه هم ندارم گریعمق انرا تبصره کرده ام و به بحث د د،یکن دیخواه یکه شما م یهمان بحث قا  یدق من
 .کار را کنم نیا

 "دیهست یچه اصل دیوتائ دیباط نکردم که شما در صدد ترداز خالل نوشتار شما استن یگرچه به درستا"-4
 یرا م ییندانسته ام اما شما باز هم جمله باال دیئافکار را در نوشتار خود منطقا  قابل تا ی! من واضع بعضعجب

  .دیسینو
 :که نوشته ام من

 "....است دهینرس ینهائ قتیدانش و معرفت به کشف حق رایز"
 

 :دیسینو یشما م و
 

ً مقول"  دیترد ایو  دیگفت که با بحث مورد نظر ما تائ دیکند که با یم یوحدت الوجود را در ذهن تداع ۀکه قسما
  ".. قرابت محتوم را ندارد ینید یباورمند

 

ً "قسم نیا یبل ً بلکه "تمام ستی" نا وحدت الوجود خود به خود  یاست. مرحله بعد یاشارت کاف کی" است. عاقل را ا
اند  دهیخود به آن رس یتکامل فکر انیکه انسان ها در جر ده،یانجام ینید یباورمند دیئوار و ثابت به تابه قرابت است

  .دیکن یان تفکر م یو امروز شما باال
 ."سازد یم یرا منقض یتصوف ن،پندارید دیشما در ترد یاما برداشت ها"-5

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Alah_moham_dar_hashyai_jak_babhas.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Alah_moham_dar_hashyai_jak_babhas.pdf


  

 

 5تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ً قیبنده دق ی! بر داشت هاعجب . دیا دهیرس جهینت نینشد که شما چطور به ا دهیفهم چیشما است. ه یبر عکس ادعا ا
  .جا استفاده صورت گرفته است نی" در ادیریکه نگ رشیاحتماال  از ضرب المثل "بگ

 ":کند. مثالً  یرا در ذهن خلق م یسواالت زیداده شود گفتارشما ن النیم یگریاگربحث به سمت د"-6
موضوع بحث کرده ام  یباال قا  یهم و نه حوصله انرا بلکه من دقسوق بد گرینه عالقه دارم که بحث را طرف د من

 .دیکه شما شروع نموده ا
  .دهد یطرز فکر شما را نشان م دیبرداشت نموده ا نطوریشما ا نکهیا

س خود پ د،یشمار یم یاسیتجارت س ۀلیوس کی زیرا ن نیو د دیدانینم قتیبحق دنیرس ۀلیهرگاه شما علم را وس"-7
 ".دیابیاست در یرا که همه هست ینهائ قتیحق دیچگونه توانسته ا

 یسای" را هم تجارت سنیندانسته ام و خود "د دی" که شما در جستجو آن هستقتیبه آن "حق دنیرس لهٔ یعلم را وس من
  .ندانسته ام

ده به قدرت و ثروت استفاده نمو دنیرس لهیوس ثیاز آن به ح خیتار انی" و انسان ها که در جرنیخود "د نیب دیبا نجایا
  .دیکن کیاند تفک

 "دیابیاست در یرا که همه هست ینهائ قتیحق دیچگونه توانسته ا"
 :گفت یدر افغانستان م یزبر دست علوم اجتماع یاز علما کی یبار

  .فتابآ لیمد دلآفتاب آ. دی"عقل" بشناس لیبه دل دیدیخداوند )ج(را ند"
 "الهام ایمکاشفه  ،یاست، علم یتنتاج شما ذهناس نیا ایآ"-8 

 

 .آن تمام
 

 ".آغاز و انجام دارد یهست نیکه ا دی"بگ بنگ" قبول کرد یۀنظر دیشما با تائ رایز" -9
ه بود ک ی"وجود" داشته م دی"بگ بنگ" هم با هیمواد اول رایشما ذکر کرده ام ز یبرا می"بگ بنگ" را غرض تفه من
  .شد یم دیپد
ته داش ی"برگ" فکر کی دیندارد تبصره شود. ما با گریلزوم د نهیدر زم یخر هستآبحث شما راجع به اول و هیبق

 .میو بحث را هر طرف نبر میباش
 ."مرکب ایاست  طیبس ،ینهائ قتیحق کی ثیمنح یهست نیا ایاما سوال آن است که آ"-10

 یم هست" تماقتی. مثله مثله "حقستیو مرکب ن طیثله بسجواب آن هم است. مثله م دیشو قیشکم سوال تان اگر دق در
  .است که وجود دارد

 یتواند باشد؟؛ اما مهمتر آنکه که جناب شما م یمطلق م قتیحق کیباشد  رییدر حال تغ شهیکه هم یقتیحق ایآ"-11
ل خون و انسان متفکر وعاق ۀحجر نیاگر چه ب م،یستیبدن ن قتیخون در بدن قادر به فهم حق ۀکه ما چون حجر دیگوئ

 ".دیا افتهیرا در قتیحق نیا گونهآن است که شما چ یو کشاف تفاوت است، با آنهم سوال اساس
قابل  ری" غقتی"حق کی یهست یعنیماند.  یم یمطلق" باق قتی"حق کیباشد باز هم  ریاگر هم در تغ یهست یقتیحق
 .است ریتغ
در تمام  نیزم یما انسان ها در رو تیشما ذکر کرده ام و انرا با موجود می"مثال" حجره خون را غرض تفه من
کرده  هسیحجره خون را با انسان متفکر مقا نکهیذکر کرده ام. نه ا ندیتواند بب یجز آن که کل را نم ثیبه ح یهست
 .باشم
 :که گفته است دمیرا که من فکر کرده ام تصادفا  در افکار ماکس پالنک هم د یزیچ
 

  "Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, in the 
last analysis, we ourselves are a part of the mystery that we are trying to solve."  

 

 :ترجمه خالصهء
 

نرا آکه  می"راز" هست نیها خود جز اما انسان  یاخر لیدر تحل رایز دیرا حل نما تیتواند "راز" طبع ینم نسیسا علم
 .میحل کن میخواه یم
ان کرده ام سطح دانش ت سهیکه من حجره خون را با انسان متفکر مقا دیگرفته ا یشخندیشما افکار من را به ر نکهیا

 .نموده است انیساحه نما نیرا در هم
که از حکمت خداوند )ج( در  دیو بخصوص قرآن مج ینیزنده جان هستند، اگر متون د نیآفتاب و زم نکهیدر ا"-12

 جهیدر نظر شما نت نید رایمورد نظر شما نباشد، ز د،یگو یم شیو مهتاب درختان در برابر خو آفتاب و نیسجود زم
 "سود و تجارت است ۀجیناسالم غرض آلود و نت یۀترب کی
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 کی یاست پس همه هست یحتما  جواب ن ؟دیتوان یافتاب وجود داشته م تیبودن موجود ایشما بدون اکسجن هوا و  ایآ
  .زنده جان است

لزوم هم ندارد اما در قسمت دوم جمله  نجایگردد بلکه در ا یموضوع نتنها از موضوع خارج م نیا یباال دنیچیپ ادیز
 :نوشته تان نیتان من در ارتباط ا

 چرا بر نیزم یبر رو شیو تجارب و تعقل خو ستنیسوال آن خواهد بود که انسان در طول هزاران سال ز نینخست"
 ".....را نهاده است یگران ریزنج نیچن شیعقل خو یدست و پا

 

 :ام که نوشته
 

 "تان خواهد داد ینا سالم و غرض آلود برا استینا سالم و س هیو ترب میتعل سوال را نیجواب ا"
باط ندارد بلکه ارت نیارتباط به د نینوشته ام که ا است، فلهذا من یگران شما را من خوب درک کردم که چ ریزنج نیا

 بیه قرک دیکرده ا یرینقدر کج جلوگآمده الکن شما موضوع را آاست که به وجود  نینا درست از د هیو ترب میبه تعل
 .دیندازیتفکر من ب یاست بار تفکرات خود را باال

 "سود و تجارت است ۀجیناسالم غرض آلود و نت یۀترب کی جهیدر نظر شما نت نید رایز"
اصل  راین وجود ندارد زآمفهوم در  چیمطالعه گردد ه قیاندازه غرض آلود نوشته شده و اصال  اگر دق یجمله ب نیا

ه نفع کنند ب یاستفاده غلط م سؤ  نیانسانان هستند که از د نکهیانسان ها به راه خوب است، اما ا هیترب نیهر د یاساس
 .منظورم بوده یجمع ایو  یسود شخص و
  

  .تان یرکیز نیاز ا تشکر
 

و  میبدن را تصور کن میتوان یکه نم میخون در بدن هست ۀحجر کیکه ما چون  دیکن یو شما خود اعتراف م "-13
 " .دیبرد یآفتاب و مهتاب پ اتیچسان به رمز ح ای، آمیرا کشف کن قتیچه رسد به آنکه حق

 .شما افکار ماکس پالنک را مثال آورده ام یبرا میتفه هیسوال قبال  داده شده و غرض تقو نیا جواب
جذب و دفع بر اساس عقل  ۀحس و قو یزنده جان آن است که زنده جان دار ریزنده جان و غ تیفهم مااز واقع" -14

 باشد، یم زیغر ایو 
که  دیرا از کجا دانسته ا قتیحق نیا ایشود . آ ینم دهید زنده جان ریرشد و نمو و تکثر است که در غ زمیکانیم یدار

 " د؟زنده جان هستن نیزم آفتاب و
ممکن  ریکنم که رشد و نمو هم بدون اکسجن و افتاب غ یاکتفا م نقدریجا فقط ا نیسوال هم قبال  گفته شده ا نیا جواب
 .است

و  دیدان یم یکیرا  نیفلسفه و د کجایانجامد.  یم یمطالب باال داد صحبت به تناقضات ۀبا توجه به مجموع"-15
سه  نیا دیتحد ایهستند که امداد  یکیو فلسفه و علم همه  نیدهد که د یم یمعن نیکه چن دیشمار یم بازعلم را فلسفه

 ."دیشناس یآنها م یگانگیاختالط و  لیدل گریرا دربرابرهمد دهیپد
هم  نید بیترت نیندارد و به هم تیخالق یکه امکان دارد و علم هم بدون تفکر منطق یتا جا یتفکر منطق یعنی فلسفه

سر چشمه دارد و آن "فکر"  کیرا که من گفته ام  یزیپس چ دیساز یانسان را به تفکر راجع به خلقت متوجه م
 .است

 

 .گردد یمشکل تان حل م دیمن را درک کن دیکوشش کن شما
  

و  کینخواهد بود و افرازات موتر ها و پالست قتیقادر به کشف حق چگاهیکه ه دیپرداز یعلم م دیو باز به ترد"-16
 "ستین قتیحق صیکه علم مضر بوده و قادر به تشخ دیآور یرا مثال م ستیز طیمح بیتخر
 یجا ا. من خودم علم را تدیکرده ا دایرا پ قتیکند حق ید که خواننده فکر میبر یم ینقدر موضوع را به کج راهآ شما

بلکه طرفدار آن هم هستم اما موضوع را که شما  ستمیدانم. من مخالف علم ن یکرده ام و انرا مضر نم لیامکان تحص
 یانرا هم اورده ام. شما فقط م لیدل یقبل یکه در نوشته ها دتواند ثابت کن یعلم نم دیدر جستجو و انتقاد آن هست

   .از خواننده را بیترت نیو به هم دیشده افکار من را به کج راه ببر یمتیبه هر ق دیخواه
 قتیند به حقتوان یم زیوعلم ن نیرا کشف کند پس د قتیتواند حق یاست و فلسفه م یکی نیاگر فلسفه و علم و د"-17
 ".برسند
شاخ به  نیو از ا دی را نوشته اکند که شما با افتخار جمله باال یرا کشف م قتیدر کجا ادعا کرده ام که فلسفه حق من

 نیخود تان توه بیبتواند و من را به ترت دهیشما را د یبایز یتا خواننده هنر ها دیپر یتان م یان شاخ در نوشته ها
  .دیریگ یم یمعقول و منطق ریضربه غ ریرا ز گرانید ارو افک دیبزرگ هست اریچونکه دانشمند بس دیکن
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به  یلمافکار ع یو قرون وسط ونانی یشود که قبل از افکار فلسف یشناخته م یاگر علم محصول تفکر فلسف"-18
آن  یمسؤل اضرار امروز دیانسان است ، پس با بیعلم در صدد تخر گریوجود نداشت و امروز د یشکل امروز

 ".را شناخت یقرون وسط ۀفلسف
 رایست. زا یخودش تفکر فلسف یتواند و تفکر منطق یعلم شده نم یطقکنم که علم هم بدون تفکر من یتکرار م من

 .دباشیخوب بودن م یزندگ یموضوع و استفاده آن برا کی قتینمودن حق دایبه پ یعالقمند یفلسفه خودش معن
  .که گناه دارد دینکن یرو هیحاش ادیگردد و ز یمشکل تان حل م دیجمله را درک کن نیا دیکوشش کن

امر شامل  نیکه ا دیآ یکنند از تفکر انسان م یوانسان در مورد آن از حس و ذهن تعقل و ادراک خود استفاه م"-19
اگر  ای و ستندین یکیشود که همه  یهمه م اتیاضیر و کیو فز ایمی، ک اتیو عرفان هنر،ادب فلسفه و نیاز د یبخش
گفت  دیافزوده اند، با اتیو اله نیبر منطق د یر قرون وسطباستان وچه د ونانیچه در  عهیمعتقد به ماورألطب ۀفالسف

 ".وجود داشته سفههزاران سال قبل از فل نیاز فلسفه زاده نشده است. د نیکه با آنهم د
انسان که در اثر تفکر به  یو معنو یماد یرامآهدف دارند رفاه و  کیهمه  تیاما در نها دانمیم ستندین یکی نکهیا

 .ده هزار سال قبل و حاال یدر قرون وسطا و چ ی. چندیایوجود م
انشمندان د ۀانیسود جو تیو ماه تیاز خاص یبرطبق نظر شما ناش لشیاگر علم از فلسفه فاصله گرفته است دل"-20
 ".ستیعلوم ن
 ماده یونحکمت در یفلسفه در جستجو فیخودش به اساس تعر یتفکر علم رایعلم از فلسفه فاصله نگرفته ز ـ اوال  

  .کند یتجربه کوشش به ثبوت آن م قیاز طر یتفکر منطق قیبوده که خود فقط از طر
کنم. شما  یفکر هم نم هیسو نیصحبت نکرده ام و به هم انهیسود جو تیو ماه تیاز خاص چگاهیمن ه نکهیا ـ دوم

  .که به تفکر سالم تان اعتماد کنم دیساز یمن را مشکوک م
نبوغ  یفرد ولو دارا کیتواند توسط  ینم گریعلوم و شعب گوناگون آن است که د یمنطق یبلکه وسعت و پهنا"-21

 ".فوق العاده باشد، فراگرفته شود یذهن یو توانائ
بعد به  دیکن یموضوع را طرع م کیگفته. شما خود تان  نیاست که چن یک لوسوفیادعا کرده و آن فرد ف یرا ک نیا

 .دیهم دار مانیگردد به آن سخت ا یاز نوشته معلوم م کهیو قسم دیپرداز یرد آن م
افق  از علم فراتر برود و یذهن لیبا تحل ستیفلسفه قادر ن گریعلم از فلسفه آن است که د یدور ۀما علت عمدا "-22
 ."باز کند یکشف علم یرا برا یهائ
نظر آزاد  یو طبع یعلوم اجتماع احهٔ گرفته و نه بر عکس آن هر انسان آزاد است در هر س یفلسفه از علم دور نه

 تشرفیپ یبرا یفکر یتالش ها یعنیسکه هستند  کی یصرف نظر از انکه علم و فلسفه دو رو دیخود را بگو
 .تر بسازد یغن تواند یرا م یعلم تفکرات فلسف یولو در هر ساحه که باشد. حت یتفکرات فکر

در همان رشته عالم زمان نباشد، به  لسوفیف پردازد که اگر یخود چنان به دور دست ها م یعلم امروز رایز "-23
 "دیگو یکند که علم چه م یدرک م یسخت

روابط را  یکه من چ دیدرک کن یاز نظر علم دیتوان ینم رایدهد ز یحالت خود شما را نشان م قا  یجمله شما دق نیا
 را بفهمد چونکه خود انسان یتواند راز اصل یمانند ماکس پالنک که علم نم میگو یدر نظر گرفته م یاز نگاه منطق

اره دو ب دیکن یکرده ام که متاسفانه شما انرا کوشش م روشنرا با مثال  نیبار ا نیچند نهیراز است. در زم نیجز ا
 .دیخاموش کن

احتمال آنکه جهان و کائنات در اثر تراکم  یعلم یوریت کیکه بر اساس  میریگ یمثال خود شما را م نجایدر ا"-24 
 . اند که در اثر آن کائنات منتشر شده است دهیانفجار بزرگ نام ای زیانفجار انگ یماده به فشردگ تینها یو انبساط ب

ً  یرا علما نیبلکه ا ستیمثال من ن نیا" را گفته  نیا یتفکر علم ایعلم  یعنیگفته باشند،  کیفز یعلما علم مخصوصا
  .بود یگفتم حاال نامم در جهان مشهور م یاگر من م

 ناممکن است، فقط دانشمندان لسوفیدر ذهن ف یزیچ نیتصور چن یول ،یعلم قتیاست نه حق یوریت کیهنوز  نیا"
است  نی. اسندر یم یجینتا نیبه چن یهانیک کیفز ایو  یلیتحل اتیاضیهستند با استفاده ازمشاهده و تجربه و ر کیفز
 ". جدائئ فلسفه از علم لیدل

 نیه اک دیکن یخود ادعا م رایز د،یخود متوجه شده باش نکهیبدون ا دیا ختهیتان علم را به دار او ییبا جمله باال شما
جاست ک نجایشود پس در ا یفلسفه طرح م یعنیمنطق  کیهم به اساس  یورینظر است. خود ت ای" یوری"ت کیهنوز 

 .کند یم دیئامن را ت یجمله تان ادعا نیعلم و فلسفه. ا ییجدا لیدل
، که علم محضر است یو رستگار دیو اخالق و جدان و عدالت و ام تیاستاد، معنو نیاگر هدف جناب شما از ا "-25

 ". نا مؤجه خواهد بود اری. و بسمیکن ی، جست و جو منیاست که ما در د یزیهمان چ نیآنرا رها کرده است، ا
ر فک نیتوانم چن یفکر نکرده ام و نم نطوریرا ا نی. من ادیندان دیمن با هدف داشت خود تان راشما بر نکهیا ـ اول

 .دیباز به تکرار از موضوع خارج حرف زده ا نکهیکنم، صرف نظر از ا
 "میبکش رونیب یهست نیرا از ا نید ی، ول میو واحد بدان یکل منطق کیرا  یهست ۀاگر ما هم"
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ً یدق  میدرک کن یکل منطق کی میرا توانست یما همه هست نکهیبعد از ا رایگردد ز یجا حل م نیدر هم نیموضوع د قا
 .کند یماده و روح را جدا م یعنیرساند  یآن م ینقطه باالتر رفته درک ما به نقطه تکامل کی نید
جود انسان را ساخته از خاک و یبه شکل یسمانآ انیاد شوند چنانچه همهٔ  یذوب م گریو علم در هم د نیفلسفه، د نجایا

 یمنطق بزرگ هم در ان نهفته است. علم هم همان ادعا کیشده است و  دهیدانسته که از روح خالق پاک در آن دم
 .دیگو یکرده م دایانکشاف پ یماد یکه انسان در اثر تکامل تدرج گریرا به شکل د نید

 .زمینیو دارو یولوژیب یشود به افکار علما مراجع
 یما به صراحت م ردیاستاد توانا باشد که از انحراف علم جلو بگ کیتوانست  یاگر فلسفه م گریز جانب دا "-26

بوده  شیفلسفه در اوج قدرت خو کهیاست، زمان ریمولود سه چهار قرن اخ شتریو انحراف علم ب یکه سود جوئ مینیب
 .دیفهم دیتناقض را چگونه با نیا ایاست، آ

  .دینوشتن به وجود اورده ا ادیشما در اثر زتناقص را  نیا
 یانشاهکار انس کیساحات  یعلم اگر در بعض یمحابا و کنون یب شرفتیکه پ میبه شدت معتقد هست زیما ن "-27

و  تیکه مسؤل ستین یبدان معن نیاست مگر ا ختهیر یانسان را پ اتیح بیعوامل تخر گرید ساحات است ، اما در
مجهز به  دیانسانها هستند که با نیکنند و ا یاست که از آن استفاده م یبر دوش علم است بلکه بردوش کسان یمالمت
 ".گردند یو انسان دوست مانیو وجدان و اخالق و ا تیمعنو

 .دیکن یروم تکرار م یمن را که فغان زده م یو ادعا دیتان را پنجر نموده ا یموتر فکر ریشما تا نجایا
 

 :ام نوشته من
 

هم و من هم جوهر  رهیگفت انگلس وغ یرا م نیدر حرکت است ، بودا هم هم زیگفت همه چ یم توسیهراکل "-28
 "دانمیرا حرکت م یهست
طر که به خا یاما تا جا ریخ ایرا گفته اند و  نینها اآدانم که  ینم رایباخ و مارکس برده ام، ز ریدر کجا نام از فو من

رده ک ادیباخ و مارکس و انگلس است که شما از آن  ریکه "چون فو دیسینو ینرا گفته است اما شما مآدارم انگلس 
 .است یبداند که چ دیاست که وجدان تان با یآن چ انگرینوشتن شما نما ادیغلط نوشتن و ز نی." تنها همدیا

وشش ک م،یدان ینرا ما نمآ قتیاست که حق تیواقع کی اس فرموده شما" بنده که به اسیبعد از فرار از مثال "شاد شما
 :که دیسینو یم ادیز یو بعد از در افشان دیتان و تصادف موتر تان متقاعد کن نکیرا با مثال ع من دینموده ا
که در طول صد ها سال قبل  میدانیما م .پردازم یم یگرید یآنکه بتوان به سوال بهتر جواب گفت به مثال یبرا"-29

 نیبود چن یو احساس و باالخره درک و ۀمشاهد ۀطیو آفتاب و مهتاب که در ح نیفهم انسان از زم کوسیاز کوپر ن
رود . که تا آن  یو در غرب فرو م زدیخ یساکن و مرکز جهان است و آفتاب هرروز از شرق بر م نیبود که زم

به دور  نیچرخش زم قتیحق نیچگونه به ا نکهیا نبود قتیحق یهده بود ولحس و مشا بر یمتک تیواقع کی نیزمان ا
به  یتجرب ۀاهدبا مش و،یگالل لسکوپیبود که بعداً با اختراع ت کوسیاز سنجش و محاسبات کوپر ن یناش م،یدیآفتاب رس
 "است؛ قتیبود که تا امروز حق قتیحق کی نی. ادیاثبات رس

تواند که  یشده نم یمعن نیبرسد، به ا نیچرخش زم تیفهم انرا نداشت که به واقع یکویانسان تا قبل از کوپرن نکهیا
 .وجود داشت قتیحق نیبود اما ا قتیحق نیاثبات ا لیکمبود وسا نیوجود نداشت بلکه ا نی" چرخش زمقتی"حق
 .ن به آنعقل و تفکرات انسا دنیبا نرس دیرا مغالطه نکن گرید زیهر چ ایو  یهست قتیو حق تیواقع شما
طرح شده از طرف شما قابل تبصره  گرید لیو مسا ستیکس منکر آن ن چیهم دارد ه قتیحق دارد تیکه واقع یزیچ
ع در شرو کهیبا وجود دیبنشان یکند که حرف خود تان را به کرس یم بیهدف را تعق کیفقط همان  رایز ستین

 .دیمنکر آن هست بانهینوشته تان غر
ا ت میموجود ندار یها تیجز قبول واقع یما چاره ا یکل قیبه حقا دنیبنابرآن اگر گفته ام که تا زمان رس " -30
 ". . خالف نگفته امکند رونیسر ب یچه عقالن یچه معنو یچه علم یهر روزن از قتیحق نیا کهیزمان
 .دیهست نآ قتیحق یدارد و شما در جستجو تیعکه واق ی. مراجع شود به مثال شاددیاما قبول ندار دیخالف گفته ا پخته
 .تجالب اس اریکرده. بس دایرا پ قتیحق نیبه افکار مکمل افالطون که نامبرده چطور توانسته ا دیمراجع کن شما

 ستیچ نیبحث بر نقد د یدر صحبت اصل دیخواهد کوش سندهیناگفته مانده نو یزیکه اگر چ میبگو دیدر خاتمه با "-31
 "به ان بپردازد

 .فقط تکرار به انواع مختلف افتمین نآنو من در  زیچ چیاما ه دیرا گفت زیهمه چ شما
 
 است گری! نعمت دالیزله کش خ یا

 ر استـدگ قتی! حقیمـو هـت رورمغ
 پایان
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