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 ۲۴/۰۳/۲۰۱۸                                             هللا محمد               

 
  نچهیبه کلک ینگاه
                                                                   قسمت اخر 

 

خاک  ریز یشخص لیتان را با مخلوط کردن مسا یو فلسف یضعف منطق علم دیخواه یشما م شودیمعلوم م کهیقسم
  .مینقطه به نقطه نوشته تان را رد نما گریبار د کیتا  دیساز یو من را مجبور م دیکن
 
کنم و اگر نباشد  یم دییخورم که هر انچه در نوشته تان درست باشد تا یقسم م دیکه شما اعتقاد دار یزیهر چ به
  .سمینو یانر م یلیدل
 

و انکار  یو باالخره پرده پوش یخالف گوئ ل،یدل یب تیعصبان کی یسو محتو کیآن متن را از  جانبنیچون ا"-1
 "افتمی د،یهر آنچه خود گفته بود

 
شما بعد از رد منطق  یاخالق ریآن بر خورد غ لیتواند واگر هم شده باشم دل یشده نم لیدل یب تیعصبان نکهیا اول

   .....رهیو غ رهیگفت و غ یکیتوان  یمانند "فلسفه" و زراعت" را م یزیام شخندینوشته تان بوده که جمالت ر
 

  .کنم یم شیو انکار آهسته آهسته تبصره در جا یپرده پوش ،ییارتباط خالف گو در
  
 

 مطرح یبرا یشما مطالب مرا تخته مشق خوب ایکه  نمیب یکنون م"-2
 "دیمن دار یصدا یدرخاموش ساز یگرید یعند لیدل ایو  دیا افتهی شیخو کردن

 
و علم و  نیرا با خود مشغول ساخته است مانند فلسفه، د یجامعه بشر شهیاست که هم یمطالب ست،یشما ن مطالب

 .قتیو حق تیواقع
 
که من خاموش کنم انرا و  ستیهم ن یشما چندان صدا یدرس بدهم. صدا دیکرده ام حاال شما را با ادیمن مشق ز 

  .خودش صدا است یتواند. اگر اخالق خوب ادم داشته باشد خاموش یاز خدا بنده ان خاموش کرده نم ریشما را غ
 

   .کنم یان تبصره م ییو اگر عالقه گرفتم باال دیسیشما ندارم و عالقه هم دارم که بنو یبه خاموش یلیدل چیه من
 

 "است دهیبرحجت چربگردن  یرگ ها ات،ینظر ۀنچیشما در کلک ریاخ ۀبخصوص که در نوشت"-4
 

ان هم  یچرب لیکه دل باشدیبلکه فکر و مغزم م یگردن ن یرگ ها نی. ادهدیو اخالق تان را نشان م هیباال سو جمله
 .باشدیفکر شما م یخشک

 
 "کنم یخرواراکتفا م ۀقسمت صرف به دو مثال شما به مثابه مشت نمون نیدر ا"-5

 
  .دیمحکم خود را زده ا یلی! اگر دو مثال شما را رد کردم، سدییبفرما
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قرار  یرا مورد بررس نجانبیمطالب ا دیگفته بودم : ممنون هستم که با شتاب خسته کن چنانچه خود فرموده ا کی

 – . دیداده ا
 

 یم لیمن دل یخود برا نی. ا افتمینوشته باشم که ن دیکه شما در باال نوشته ا یزیکه در کجا چ داکنمیتا پ دمیپال من
انتظار را ندارم و  نیمانند شما ا یتیشما را غرض آلود، غرض غفلت خواننده بدانم که از شخص ادیشودکه نوشتن ز

   .نداشتم
 
 : هفت مارچ سال دوهزارو هجده خیافغان جرمن بتار نیوز تیوبسا یشما در بخش نظر سنج ۀاست متن نوشت نیا

 
 نکاریرا نمره بزنم اما غرض کوتاه نمودن موضوع ا میشته هااز عرض سالم متقابل که "چه خسته شده ام" نو بعد

 کنم یرا م
 

 :که دیسینو یم نطوریشما ا نکهیخسته شده ام نه ا  میواضع نوشته ام که از نمره زدن نوشته ها من
 
 ."دیقرار داده ا یرا مورد بررس نجانبیمطالب ا دیممنون هستم که با شتاب خسته کن چنانچه خود فرموده ا"
 
 .کند یم میدو جمله فرق است. هر دو، دو مطلب جداگانه را تفه نیا نیو اسمان ب نیکه زم یچ ادیز اریبس
 
  .دیکنم بلکه خودتان هست یکه شما را خاموش م ستمیمن ن نیا
  

 "رمیگ یم دهیشما را ناد یهللا محمد، من کم حافظه گ یآقا"-6
 
 .تان تشکر یدهد نه از من را. اما باز هم از چشم پوش یشما را نشان م یجمله باال کم حافظ گ ایآر یآقا
 

 شیثبوت ادعا یدارد مگر برا یشناس یهست یکه ادعا یاما کس"-7
 "بود یقانع م دیکند و با آنکه خالف گفته است که با یآنچه خود گفته است فرو نم بانیسر در گر یحت
 

  .کنم ولو خالف نگفته ام یخود مانند "بودنه" م بانیگر ریقانع هستم و سر خود را ز ییاز تبصره باال بعد
 

 ایکند ، آ یبه سؤ استفاده ازغفلت خواننده متهم م یوحت دهدیمورد سوال قرار م گرانید تیاما بر خالف، شخص"-8
 "گفتار و کردار و پندارش باهم ساز گاراست ؟

 
 .و فلسفه زراتشت ییاست به اساس فقرات باال یبل
 

و تأمل و تفکر  شتریو تفحص ب قیبهتر، تحق حیو تشر حیتوض یکتاب به معن کیدر  یلبنخست، نگاشتن مط"-9
 تر است یطوالن

جهان صرفا  یکتاب ها هیکل دیبودن موضوع باعث گم شدن موضوع باشد که در آن صورت با ینه آنکه طوالن ،
صحبت درک  ۀرا از مقدم زیکه همه چ دیگفته ا شیبود و بس، چنان که شما در وصف خو یمقدمه م کی یحاو

 . دیباشد، اگر آنرا فراموش نکن یکاف اجناب شم یبرا دی"شا ستیاشاره کاف کی"عاقالن را  دیو مثال داده ا دیکرده ا
" 
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که  یصفحه ا 7 یال 4کتاب و مقاله  نیکه فرق است ب دیاما فراموش نکن د،ییگو یدر قسمت کتاب درست م شما
شما را بکشد تا  اتریز ایو  ستمیمانند من انتظار قسمت ب یجا خواننده ا نیموضوع آن واضح شده باشد. هرگاه ا

 .نا معلوم یو انهم در وقفه ها رودیسلسله موضوع از دست م دییگو یم یمطلب را بداند که شما چ
 
 یم حیآن تشر یصفحه موضوع اصل میو معموالٌ در اخر کتاب کمتر از ن ردیگ یکتاب را انسان در دست م کی

  .بوده نیاست" هم یاشارت کاف کیگردد که منظورم هم از "عاقالن را 
 

ٌ یتقر من برادر ما از شما سوال کرد که هدف شما ....شما  کیکه  یمقاالت تان را خواندم الکن زمان ادتریز با
 .....هم متوجه شده که شما طرز نوشتن تان یگرید یبود که نتنها من بلکه کس نی. من منظورم ادیسکوت نمود

 
 

 ". نوشته را اشتباه کرده بود بلکه دانسته بود و سوال کرده بود یو نه هدف اصل "-10
 
کرده باشد، نشان دهد  یهللا خواهشمندم که هرگاه ان نوشته خود را کاپ بیحس ینبود. از محترم آقا نطوریا رینخ
  .بوده است یشخص و نیا رایز
 

شود و هنوز در مقدمه است، بهتراست نقاط نظرخود را با  یبصورت مسلسل نشر م یاگر نوشته هائ ا،ًیثان"-11
 اداشتی یبائیشک
 ".میمطرح کن ریتا اگر در متن نوشته به آنها جواب گفته نشد، آنرا در اخ میکن
 

 یکنند که روزانه شاگردان برا یکار را در پوهنتون ها م نی. ادیجا مضمون خود نساز نیصاحب ما را ا شما
روند و در اخر هم مجبور به امتحان هستند ور نه اصالٌ انجا هم نخواهند رفتند.    یموضوع خاص م دنیشن

 .شود یتبصره م اج نیدر ا شیاست که اگر عالقمند بود باال نیمضمون که نشر شد معمول هم
 

 د،یکه هست نداشته ا یلیمن، بهر دل یها یبا باور مند یامخاصمانه  تین ایازمن، و  یو اما اگر شما دل پُر"-12
 سؤ کیچگونه 

فراموش کرده  دیدوسطر قبل خود نگاشته ا ایو  شیرا که دو هفته پ یمطالب یول د؛یدو سال قبل مرا بخاطر دار تفاهم
 که با د،یا

 ".؟ ستین یانصاف یمتهم کردن ب یآن مرا به غرض ورز وجود
 
 :لیذ یها لی! به دلرینخ
 

طرف مقابل شروع  یشخندیکند به ر یم ییاز شما دل پر ندارم  اما از اخالق بد تان دارم که منطق تان که کوتا من
 .باشد دیبا یزنم که چ یاست اما حدس م یدانم چ یشما را نم ی. من اصالٌ باورمنددیکن یم
 

  .یبه من چ یبه من چ یدارند به من چ یانسان هم باورمند اردیمل 8به خود دارد  دیدار یباورمند هر
 

 ماکس پالنک ۀهللا محمد از نوشت یآقا ۀترجم-13
 
 می"راز" هست نیما انسان ها خود جزء ا یآخر لیدر تحل رای، ز دیرا حل نما عتیتواند "راز" طب ینم نسیعلم سا"

 "میحل کن میخواه یکه آنرا م
 

" است که قبل از ی"نهائ ۀو آن کلم دیگفتار است قصداً حذف کرده ا نیا ادیبن نیتر یو اساس نیآنچه را مهتر اما
 ". را حل کند عتیطب یتواند راز نهائ ینم نسیاست: "سا نیجمله چن یعنی"راز" آمده است 
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هم  نیکه چن باشدیکار را نکرده ام بلکه فکر کردم مفهموم کلمه "التمت" در جمله م نیاقرار کنم که قصداٌ من ا دیبا

 .است
 
 ریتواند کدام تغ یرا حل کرده نم نیا نسیعلم سا نکهیگفته شود در اصل ا تیراز طبع ایو  ییراز نها یچ نکهیا

  .را ذکر کرده بودم نیو من غرض فهم شما ا دیا یعمده هم نم
 
 ." در کجا استییبا کمبود کلمه "نها ییگو اوهیدانم  ینم
 
 نیتواند ، بد یرا حل کرده نم عتیراز طب نسیکه سا دیاگر بگو"-14

 ."تواند حل و کشف کند یرا نم یقیراز حق چیه رایاست ، ز هودهیدانش او عبث و ب د،یاست که بگو یمعن
 
 .دیکشان یشما خواننده را به طرف چپ م بیترت یکه به چ دینیبب
 

 یشده نم تیراز در نها نیدانسته، مانند حجره خون در بدن که قادر به دانستن ا تیپالنک  انسان را جز طبع ماکس
 .تواند

 
بر  د،یشروع کرده ا قتیو حق تیکه شما در بحث واقع یزیمن خواستم  تصور شما را باال ببرم تا بتواند به آن چ یبل

  .انرا مثال آوردم را در افکار ماکس پالنک هم خواندم زیچ نیکنم و چون ع عیداشت خودم را توض
 
 ۀکه ما چون حجر دیگو یم یآن است که اشتباه خود را وقت یبرا دیرا حذف کرده ا ینهائ ۀچرا شما کلم نکهیا"-15

 ".دیبنشان یبه کرس م،یستیخون در بدن قادر به درک بدن ن
 
 .است یکیهر دو  قتیمثله جز و کل است که در حق نجایا رایبلکه درست هم است، ز ستینتنها اشتباه ن  
 
 ".خلقت است ینهائ قتیهمان حق نیا دیگو ی" مییماکس پالنک از " راز نها یاما وقت-16
 
 دیبرو دیتوان یکه م میتوان یکه م دیاما شما اسرار دار میتوان یرا حل کرده نم نیکه ما ا دیگو یم ییاز راز نها ،یبل

 .دیبکن
  میتوان ینم میگو یمن م دیتوان یم دییگو یشما م 

 .دیموفق باش دیکن یپس انچه که جستجو م دیبرو پس
 
کل است نه  نیجزء آگاه وخردمند و جست وجو گر و کشاف و محقق در ا کیکه انسان  میبگو دیکه باز هم با"-17
کل  نیدرک هم یبرا یو چه علم یچه فلسف ینیجان و نادان و فاقد تعقل، که تمام تالش انسان چه د یجزء ب کی

 "است
 

راز را حل  نیفردا ا ایو  ندهیدر هزاران سال ا یو علم یفلسف یاست تالش ها دیشما را موفق داشته باشد. ام خداوند
 .کند
 
 یدرک اجزا یهمان تالش برا نیا دیزن یاتم حرف م قتیشناخت حق یبرا سیدر سو ینیشما از ماش یکه وقت"-18

 است که ما را یهست
 ".برد یطرف شناخت کل م به
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کند هفت  یدروازه را که باز م کیبه فرموده ماکس پالنک علم  رایسازد، ز یعکس موضوع را مغلق تر هم م بر
 .........باز گردد و باز هم دیکه از هر هفت هم هر کدام ان با دینیب یرا در جلو خود م گریدروازه د

 
 میوجود خود را درک کن میتوان ینم چیهما  ستیهدفش آن ن م،یراز هست نیکه ما خود ا دیگو یو اگرپالنک م"-19  
 یما م رای، ز

 "شناسد یآنرا م فیو هم وظا ندیب یکه امروز دانش طب چنان است که هم وجود را م مینیب
 

 ادیخودت ز ی. برایزد یآن مثال دانش طب را نم ریدر غ ،یاصالٌ متوجه مفهوم حرف ماکس پالنک نشد خودت
 نسیتان در کدام علم است. اگر در علم سا یعال التیدانم تحص یکند. نم یمثال آوردن موضوع را مغلق تر م

  .خواهم شد وانهید خودمشما را بفهمانم  نکهیتا ا دیتوان یجزا داده م ادیپس من را شما ز ستین
 

علم  دیچه کرکتر هستند و فردا شا یتواند کشف کند که انسانها دارا یم یسان دانش روان شناس نیبه هم"-20
 "دماغ گردد تیفعال یقادربه کشف چگونگ

 
به  نطوریهم ایگردد و  تیشخص کیتواند مکمل به کشف  یگاه نم چیه ی. دانش روان شناسدینیب یخواب م شما

 .مغز گردد یقادر به کشف چگونک رهیو غ رهیو ممکن و احتمال و غ دیگفته شما با شا
 

بلکه از راز خلقت  دیگو یو انسان نم عتیکند، از راز وجود طب یصحبت م یپالنک از راز نهائ یبنابرآن وقت"-21
 "کند یوممات صحبت م اتیخلقت و ح ۀجیخلقت و نت لیو دل

 
 .تواند حل کند چونکه خودش جز راز است یرا نم ییکه راز نها دیگو یکه شخص ذکر شده م دیداشته باش توجه

 
هم  یشخص مذهب کیخلقت را پالنک حل نموده و نا گفته نماند که نامبرده  قتیجمله حق نینظر بنده با گفتن ا به

  .است یو ممات آن حرف اضاف اتیو ح جهیبود. نت
 
همه کمال و  نیبا ا رالعقولیمح یهست نیکه ا دینیب ینگرد، م یم شیخو عتیو در طب شیانسان در خو یچه وقت" 

 چسان آمده و چگونه یمعقول و منطق یدگیچیو توازان و تعادل و پ یانسجام و بستگ
با درک  نیاست که تا کنون صرفا د یهمان سوال و راز نهائ نیرود . ا یو چرا آمده است و به کجا م افتهی کمال

 ".پردازد یبه جواب آن م یبه بصورت قسم یوالهام و مکاشفه و وح
 
  .موضوع را حل نموده نیبلکه مکمل ا ین یبه صورت قسم نید
 

 "میوجود خود را درک کن میتوان ینم چیما ه ستیهدفش آن ن م،یراز هست نیکه ما خود ا دیگو یگرپالنک مو ا"-22
 

 .نه خود راز می. ماکس پالنک گفته ما جز راز هستدیزن یحرف م ادیز شما
 
 میکن یم یزندگ یکیجهان فز کیکه ما در داخل  رسدیبدان م یفلسف لیکه "کانت" با تحل ستیهمان مقوله ا نیا-23

 یتواند آنچه را در ماورا یلذا ذهن و عقل ما نم د،یآ یم عتیما در طب ۀکه دانش  ما از تفکر و شناخت و تجرب
 "هست درک کند، عتیطب
 

  .باشدیم تیطبع یتفکر خودش جز از ماورا رایتواند ز یشده نم تیطبع ینبودن ماورا لینکردن دانش ما دل درک
 
 "ناممکن است عتیطب یدر ماورا یذهن لیبنابرآن تفکر و تحل"-24
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خودش فکر و ذهن است در هر  لی. تحللیبار از تحل کیبار از ذهن و  کیبار از تفکر ذکر رفته  کی نجایا در
نظم که در نوشته شما از آن ذکر رفت  نیدرک گردد و به ا دیاست که با تیطبع یحالت خودش ماورا نیصورت ا

 .احترام گردد
 
تا  قیکه از کشف حقا ستیهدفش آن ن میستین عتیطب یما قادر به کشف زار نهائ دیگو یماکس پالنک م نکهیا"-25
 ممکن یجا

کل هستند تا  کیاز  یموجود و ملموس که جزئ یهائ تیرا از خالل واقع یقیخواهد حقا یبردارد بلکه او م دست
 ممکن یجا

 "کند کشف
قدر درک را از شما توقع  نیرا. ا نیا دانمیکه من م دیبدان دیرا با نیا .دیزن یحرف م ادیکنم ز یباز هم تکرار م شما
  .دارم

 
است که  شدهیرمز معقول و اند کیآن  یوجود دارد معن یا یاست که راز نهائ دهیرس قانیا نیاگر باالخره به ا"-26
 "باشد یتصادف ۀراز خود ساخته و خود بافت کیدارد ، نه آنکه  یا شندهیاند
 

چونکه خود جز راز  میدان یرا نم یهست ییراز نها ایو  یکنم که پالنک گفته که: ما راز هست یهم تکرار م باز
که شما  یزیهر چ ایروح و  ایتوسط فکر  یهست یرا در ماورا یو کل هست دهیجا موضوع را بر نیدر هم میهست

  .است دهیحل نموده است و ان نظم و عظمت را د دیتصور انرا کن دیخواه یم
 
 که انسان عاقل چون دیگو یم سندهینو نیا یلهذا وقت "-27

 نیا یدانم کجا ی. نمابدیرا ب عتیطب ایخود و  شیدور و پ یها قتیتواند حق یبلکه م ستیکوچک فاقد تعقل ن ۀحجر
 یسخن برا

کند ،  یاکنون خنده دار جلوه م تانیاست که اگر مثال خود شما برا یسخن کامالً جد کی نیشما بود ، ا تمسخر
 ". ستمیعامل آن من ن

 
 دیتان که مراجعه کن ی. شما در نوشته اولدیخود بدان نکهیبدون ا دیهم از خود حد دارد و شما از حد گذشته ا یرند

  .بحث کنم شیباال دانمیمن نه حوصله انرا دارم و نه الزم م دیگفته ا یکه چ دیدانیم
 
 ".دهد یبدست نم یسر نخ چیگفتار شما ه"-28
 

  .وجود ندارد. تمام سر نخ ها بدستم است ینخ سر
 

 "د،یبرخوردار هست یفکر گاهیو پا دگاهیگفتم که من ندانستم شما از چه د یقبل یۀدر جواب"-25
 
 .ها گاهیها و پا دگاهیتمام د از
 
نزد  میمفاه نیشود که ا یم دهیفهمچنان  د،یزن یهستند، حرف م قتیو کل ، که حق عتیوطب یشما از هست رایز "

 "آن در خودش است قتیهستند. که حق یو ماد ینیو ع یشما کم
 
 .یبل
 

 کیبلکه  ستین یو ماد یمفهوم کم کی قتیحق کهیدر حال"-26
 "ینیع یها دهیاست ازپد یو ذهن یفیک برداشت
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  .دیسینو یم یکه چ دیاست. شما توجه داشته باش یخودش ماد ینیع یها دهیپد
 
 یهست نیکه ا میدانیاست، ما م قتیوجود دارد ، که خودش حق یا یکل یهست کیکه  دیگوئ یو حال اگر شما م"-29
 نیذهن آمده باشد، و ا کیاز  ایو  دیذهن در آ کیآن در  قتیحق کهیتا زمان ستیخود به شناخت خود، قادر ن ،یکل

 قتیاست که حق یا شهیهمان ذهن و اند
 "خود آنرا خلق کرده است رایز داندیرا م ینهائ
 

 .دارد نیراسخ به د دهیاست که پالنک عق نیانرا خلق نکرده است بلکه درک کرده است، هم خود
 

راز را  ۀنیگنج نیکه خود فقل ا یاست. تا روز یهست نیا ۀدر ذهن ونزد گردانند ،ینهائ قتیحق نیبنابرآن فهم ا"-30
 نیراست نیقیبلکه به  ؛یعرض ۀومشاهد لینه با استنباط و استنتاج و تحلخواهد بود که  یما باز کند، وآن روز یبرا

 ". پرداخته است یراز را، راز دان نیکه ا میبدان یو جوهر یو نهائ
 
 .را هزاران سال قبل باز نموده اند نهیگنج نیقفل ا امبرانیپ

 
 سمیالیبرداشت را ازاگزستانس نیکه شما ا میبدان دیحال ما با"-31
شما از تفکرات  یبرداشت ها نیا ایو  دیاخذ کرده ا کیالکتید سمیالیرا از ماتر تیو واقع قتیحق ای دیگرفته ا یفلسف
 "میمواجه هست یکه با چه تفکر می. تا بداندیگرفته ا ینیازاحکام د مایآنرا مستق ایآمده است و  یستیالیدیا یفلسف

 
 .کدام آن چیتمام آن و از ه از
 

و انسانان آن که هر روز اعمال شان را نظاره  نمیب یکه هر روز خود را در آن   م تیاز کتاب بزرگ طبع من
  .بر داشت ها را کرده ام نیدارم ا

 
 ". میگوئ یرا با دو عبارت مختلف م زیچ کیافتم که مبادا ما هردو  یم شهیاند نیچنانچه بعضا به ا"-32 
 
  .درست است یادیز یتان تا حدود شهیاند نیا

 
داشته باشد  دیبا ایوجود دارد و  یی"راز" نها ای" و قتی"حق کیبه نظر شما  ایبنابرآن سوال دوم آن است که آ-33

 ".است و بس؟ قتیاست و همان حق یهست کی نکهیا ای انه،ی
 

 .دیتوان یغلط ترجمه کرده ام گرفته م دیسوال را از همان جملهء ماکس پالنک که فرموده ا نیا جواب
 

گفته است در  کهیموضوع را حل کرده است با وجود نیو هم فلسفه و د کیهمان جمله پالنک هم از نظر علم فز در
 .راز است نیخود انسان جز ا تینها
 

مجال صحبت مصرانه  یخواهم که به عوض جست و جو یبپردازم از شما م یاما قبل از آنکه به مطالب بعد"-34
مفصل  یو نوشته ها نیمضام یخود را درط یاندوخته ها ایو  دیتر است خود شما افکار و عقابه گران،یدر گفتار د

 ".دیگو یو از کجا م ،یچ ،یتا همه بدانند که ک دیو منسجم ارائه کن
 

آن هر گاه شما  ریمشوره دوستانه تان. اگر فرست مجال داد کوتاه کوتاه خواهم نوشت، در غ نی! تشکر از اخوب
 .مجال صحبت مصرانه در گفتار شما نخواهم کرد یجست و جو دیتان نبر یاز من در نوشته ها ینام گرید
 

 .یو من ن دیحوصله دار ادیز شما
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 میهم بخود سفر کرد میطرف گذر کرد هر

 هاست؟ یکرانیچه ب نی! ایرانیح طیمح یا
 
شده است خود  یباق لهیو به آن وس یکه در خداوند فان یاست و صوف طیمح ناتیکا زیبه همه چ میواسع و عل یخدا 

 زیاو ن رتیکه شامل او شده ، موجب ح یکرانیب نیو ا ابدیغرق و با همه اجزاء آن متحد م کرانیب طیرا در آن مح
بر  گریبار د ندیب یم کرانیو سفر و منازل را ب خودو چون  کندیدر خود سفر م رودیشده است. او در هر جا که م

 .دیافزا یاو م رتیح
 
   دلیب

 قسمت اخر  
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