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 خرآخر آقسمت 
 

نموده اند الکن باز هم  ریرا تحر یو اخالق مقالهء جالب نیراجع به د کهیبازهم با وجود ایآر یول یجناب محترم آقا
در مورد نوشته  کهیکسان یرا باال یدانسته حمالت نیاز همان اخالق سابق خود استفاده نموده و خود را پادشاه متفکر

 یبودند که باال یاشخاص نام ببرند. الکن چند نفر ایاز شخص و  نکهیجات شان انتقاد نموده اند روا دانسته بدون ا
شان  در باره مقالهٔ  دانم تا تبصرهٔ  یآن بنده بود. فلهدا من خود را مکلف م یکیشان تبصره کرده بودند که  مقالهٔ 
 .میبنما

 

که  دمیپوزش بطلبم؛ اما د یآن، از خوانندگان گرام ریخواستم در تأخ یصحبت م نیقبل از پرداختن به اـ  "1
در پرداختن به  یخود یها یبائینا شک رایدر تعلل ندارم، ز یریتقص سندهینو نیو ا دیآ یم ریتقص اعتذار از

 " .شد یسکتگ نیباعث ا ه،یحاش
 

 دیشو یخشمناک م رد،یهر گاه منطقاٌ هم طرف انتقاد قرار بگ دیسینو یرا که م یزیاست که که چ نیشما ا ریتقص
 چی. شما اصالٌ هدیدان یهم م هیانرا در حاش یبلکه حت دیکن یانتقاد کننده حمله م یاز موضوع باال و نه تنها خارج

شما  یتا آن خواننده گرام دیمدآ یموضوع م یباال میتقبلکه مس دیکرد یضرورت نبود که فقره اول را نوشته م
  .شد یموضوعات نم گریموجب طرف د یفکرش ب

 یکند که مجبور م یم یخود استاده گ یمنطق یب ینقدر باالآشوم که طرف مباحثه  یمتوجه م کهیمعموالٌ زمان من
 .خواهم یمن از شما معذرت م دیشما حق به جانب هست میشوم طرف را بگو

و زور  استیشود به س یمربوط م نیز تفکرات درست خود صرف نظر کند. خوب ارا مجبور نساختن که ا هءیگالل
نوشته ام فقط شروع نوشته  نی. علت امیایب یموضوع اساس یکنم زود باال یکوشش م سمیننو ادیز نکهیا یبرا ییگو

 یزیکه چ دیبود دهیعق نیبه ا یشما زمان رایخواستم که داخل مباحثه شوم. ز ینم گریشما بوده ور نه من با شما د
" هیو حاال نام به "حاش دیکه شما در حق من نگفت یان تبصره کردم چ یندارد و من که باال قتیاست حق تیکه واقع

 .دیگذار یآن م یرفتن را باال
 

به مثابه  نید دیصحبت که ترد یروال اصل هیعل ایآنکه بر له و  یاز قلم گردانان به جا یبخصوص که عده اـ  "2
فلسفه و  دیو ترد دیانسان بود، بپردازند، خواستند با تائ یرستگار ۀلیوس ثیمنح نیدفاع از د ایو  ادیعنصرانق

 ."بکشند شیرا پ شیسو اطالعات خو کیاز  لسوفیف
 

تان  یقبل نیدر مضام رایز دینها هم هستآبدتر از  یو حت دینها نستآقلم "گردانان" هستند شما هم کم از  گرانید اگر
گاه حکم اعدام آن قلم گردانان را هم صادر خواهد آکه خواننده نا دینموده ا یطرف قلم گردان طرف و آن نیا نقدرآ

 .کرد
به دشنام دادن.  دیئنما یشروع م یکه بدون داخل شدن در موضوع اصل ستین ینوشته شما خود قلم گردان نیهم ایآ

لطفاٌ اول اخالق خود را  دیکن یو خدا که صحبت م نیام نوشته ام راجع به د یقبل یکه در تبصره ها یباز هم قسم
 .دیاصالح کن

 

 "نه چندان سهل، کنار بروند ؛ یاز شر بحث ،یواز سوئـ  "3
 

موضوع نزد  نیها و از آن جمله بنده نه سهل است و نه سخت بلکه ا یاریشما مشکل است، نزد بس شیبحث پ نیا
  .وده استحل شده که فعالٌ توجه شما را جلب نم یبنده زمان

 

است  یشرط آزاد شیپ نیانتقاد بر د ایاست که آ نیآن سوال چن ماند. و یهم چنان بر جا یمگر سوال اصلـ  "4
 ". انه؟ی

 

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


  

 

 5تر 2 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

 

 ینظرم را م نجایمعلومات شما من در ا یاما برا د،یطرف تان است حل کن کهیموضوع را با همان کسان نیا خوب
شود تا آزاد باشند  یانسانها به کار برده م یاخالق ییرهنما یفلسفه نهفته است که برا کی نیدر د نکهیو آن ا میگو

 ینم نیشود و ارتباط به خود د یم نید یاسیس انکشافمربوط به  ریخ ایشود و  یادشرط آز شیپ انتقاد نکهیا
 .است ینیموجود د کی. انسان در اصل خود ردیگ یم نی. ارتباط به فهم انسان ها از دردیگ
 

سبستنس "جوهر"  ۀاحتمال وجود دارد که کلم نی....که اشود یم انی...بدرجوهر نوزایوحدت الوجود اسپـ  "5
و انسان را در افکار  عتیمواد است. وا داشته باشد که خدا و طب یایمیرا که متخصص ک وی یگ وانیا سریپروف
در مورد  یگفتار و یذکر شاخص ها ازجمع کند که ما با  عتیبداند و همه را در داخل طب یماد نوزا،یاسپ
 ". پرداخت میبرداشت ها خواه نیا یو بررس لیتحل نیدر باره خدا و د نوازا،یاسپ

 

 ادی  به موضوع بحث  راجع گریکه قبالٌ در تبصره ها د  ستیآن افکار ماکس پالنک ن از مانند ریغ ییباال جملهء
وحدت  یعنیکند  یرا افاده م جز در کل یعنی خودش جز راز است. یانسان در راز هست یعنیرفته  یشده ذکر

جا  نیشناخت انرا هم ماکس پالنک در هم ایو  یموضوع گردد مسلهء خالق هست نیمتوجه ا یالوجود. البته اگر کس
 .حل نموده است

ٌ یالبته موضوع را تقر وی یگ وانیا سریپروف چندان تنا قص با افکار سپنوزا  نیاست و ا دهیمشابع به پالنک د با
را با جمالت مختلف پس و  رهیو غ یعیخدا، وحدت الوجود، مابعد الطب ن،یاشخاص ذکر شده مسلهء د یعنیندارد. 

انسان ها  دگاهید ریس  ندارد فقط یریکدام تاث یهست ریغلط در س یک ایکه درست گفته و  نکهینموده اند و ا انیب شیپ
  .سازد یرا متاثر م

 

معقول و  ۀدیپد کی ثیمنح )ج( خداوند تیبخصوص وحدان ینید یباور مند لیتحل ن،یو آخر نیبلکه هدف اولـ  "6
چشمه آب  نیاز ا زین نوزایاوست که پرداختن و کند و کاو در افکار اسپ یانسان و تعال یدر جهت رستگار یمنطق

 "خورد یم
 

 ینید یگردند که باورمند یاصل م نیبرسند متوجه ا یکه به رشد فکر یبلکه همهء انسان ها نوزاینه تنها اسپ البته
 یصاحب اظهار کرده م یفاران ها به فرموده یهنر را بعض نیانسان است که ا یو تعال یهدفش اخالق و رستگار

  .توانند یها نم یاریو بس گرانیتوانند مانند موالنا و د
 

بر  یو یملحوظ نظر داشت که اساس دستگاه فکر شهیهم نوزایاسپ اتیدر مورد اخالق و اله نکته را نیا دیباـ  "7
داشت.  یاساس تیاو اهم یو برهان برا لیآوردن دل جهیتوان به اثبات رساند و در نت یرا م زیبود که همه چ نیا

از راه مشاهده کشف  دیبا یعلم نیقوان نکهیاو بود و ا یفلسف یاجزا نیتر یاساس ،یاو روش هندس یبنابرآن برا
 ". سازد یرا غبار آلود م نوزایاسپ یادراک فلسف یاستدالل، تا حد ۀلیشوند، نه فقط بوس

 

تواند. فلهذا اساس  یتواند و اگر وجود نداشته باشد ثابت شده نم یکه وجود داشته باشد ثابت شده م یزیچ همه
 .تواند یوجود دارد لذا ثبوت هم شده م زیاظهار کنم که همه چ گریطور د ایو  ستیدرست ن یو یدستگاه فکر

کند که شما  یموضوع م تیاز مغلق یگ ندهینما یاظهارات و یغبار الود ساخته شده توسط بعض یادراک و نکهیهم
  .دیموضوع را نه چندان سهل در شروع بحث ذکر نموده ا نیخود تان هم ا

 

 نیغلط در مورد د ایدرست و  بارز یآقا دیپروفسور و د یآقا  را توسط نوزایپافکار اس لیو تحل هیشما تجز نکهیا
شما است نامبرده چهار صد سال قبل فوت کرده و هر گاه مسلهء آن غبار را در  یمسلهء شخص دیدانیم یورز

   .ماند ینم یجدل باق یجا م،یریدر نظر بگ دیافکارش که خودتان ذکر کرده ا
 

و  انیو هذ یمریضآن  جینتا م،یریباکانه و بدون اعتدال به کار گ یرا اگر ب اتیح یو ضرور دیمف ۀدیهر پدـ  "8
 ."خواهد بود زیخشونت جنون آم

 

جا کامالٌ موافق  نی. من با شما در ادینینش یتفکرات تان م یپادشاه یمعقول دو باره در چوک اریجا شما بس نیا در
  .هستم

 

 ".بود یفلسفه م ۀجینت نید دیاست که با یمعن نیبد ست،ین یو عقل یفلسف میمفاه ۀجینت نیکه د رادیا نینخست اـ  "9
 

 نیدر ا ادی. زستین یو عقل یفلسف میمفاه جهءینت نیکنم که د یفکر م نطوریا نیجمله را ا نیبر عکس شما ا من
قدر  نیرا من باز نموده ام. و سر چشمه شان را نشان داده ام. فقط هم نیا یقبل یدر نوشته ها رایز میگو یقسمت نم

کنند.  یرا افاده م یزیچ کی یعنیمفهوم هستند.  کیدو  رفلسفه و عقل ه یعنی یو عقل یفلسف میاست که مفاه یکاف
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 یگرید یزیاز فکر چ ریعقل غ ایماند. و ا یم کاریب نکهیا ایتواند و  یفلسفه بدون عقل کار کرده م ایدانم ا ینم
علم و  یگاه ن،ید یعقل است، گاه یپا ریتوپ ز یبرد. گاه یم شیخود را به پ یاست که با ابزار منطق زندگ

 .تواند یآن زنده بوده نم ریدر دور افتاب در حرکت است در غ لومتریهزار ک 108هم من و تو با سرعت  یگاه
 

 رود بلکه از ینم یبه خداشناس نید یفلسفه از مجرا نیشناخت، ارا  نوزایاسپ ۀمطلب فلسف نیفهم ا یبرا دیبا "-
 ". گردد یآغاز م یخداشناس

 

که فلسفهء  دیئگو یشما م رایز نجا،یدر ا دیکن یچپ تان را خود قطع م یپا دیبدون انکه متوجه شده باش شما
موضوع  کیکند تا  یم یاول تفکرات فلسف یعنیکند  یفلسفه کار م کینامبرده به اساس  یعنیرا شناخت.  نوزایاسپ

 ایو  یمعموالٌ با خداشناس نید کهیرود در حال ینم ی" به خدا شناسنی"د یاست که از مجرا نینهم اآرا درک کند و 
  .درک خدا گره خورده

مقاله  کیهم  نیا یو برا دیشو داریاخر از خواب ب یچ یعنی دنیرس یخدا شناس  آغاز کردن و به یخدا شناس از
  .وقت ندارم ادیکه من ز دینوشته نکن

شروع  یاول خدا را شناخته که از و یعنی. رسدیم یکند و به و یشروع م یخدا را بشناسد از و نکهیا یبرا یعنی
  .شناسد یرا دو باره م یکند و در اخر هم و یم

 ۀکه در نظر او هم  کند به خاطر آن است ینم رییها تغ دادیبا طلب استمداد از پرودگار رو دیگو یکه اگر مـ  "10
 آزاد ۀبنام اراد یزیچ اتینفسان ۀمطلق است .در عرص یجبر منطق کیامور تابع 

رمز  تیاست از ماه یدهد تظاهر یم یبنام تصادف وجود ندارد ، هر آنچه رو یزیچ اتی" و در عالم ماداریاخت"
 ."خدا

 

 دیگردد با یدهد که هر انچه واقع م یمفهوم را م نیکنم ا لیباشم تحل دهیجمله را خدا کند غلط نه فهم نیمن ا اگر
 یم نطوریا دیمحکم بزنم با یلیس کیاگر من شما را  نکهیا ایتوان هتلر را محکوم کرد و  یواقع گردد پس مثالٌ نم

در زمانش افغانستان را  هیو روس کایامر ایشود و  لاو یخواست که جنگ عموم یخداوند م یعنی. رهیشد و غ
  .اشغال کند

 

 : کند یآغاز م نیصحبت در باره خدا را چن نوزایاسپـ  "11
 ۀندیباز گو کیکه هر یصفات نامتناه یاست حاو یاست که جوهر ینا متناه موجود مطلقاً  کیخدا مقصود من  از

 ."است یادیبن یو نا متناه یدانگیجاو
 

کرد. نا  فیمقدار تعر یعنی یاضیتوان با علم ر ی، خدواند متعال را نمکند یجا اشتباه فکر م نیدر ا نوزایاسپ
جوهر  یعنی ؟یچ یعنیگفتن  یکرده و جوهر زانیدر ان او نوزایاسپ یاست مطلق را چرا آقا ینا متناه یمتناه
  .سازد یمغلق م ادیز اریموضوع را بس میچیگفتن ان بپ یجوهر ییاست، هر گاه تنها باال یهست

 

معتقد است  یشناسد ول یدر اروپا م یوحدت الوجود عصر روشنگر لسوفیف نیرا مهمتر نوزایاسپ و،ی یگـ  "12
 که خدا

 ".ستین عتیاز طب رونیمتعال و ب ۀنندیخالق و آفر نوزایافکار اسپ در
 

 یم متعال نندهیخالق و آفر خداوند را باشم دهیو اگر غلط نفهم شناسد یرا م یوحدت الوجود و لسوفیف نیمهمتر
 یاست. من فکر م یهست نیخودش خالق ا کهیدر صورت ستین یهست خارج از خداوند دیگو یشناسد پس چطور م

 یخداوند متعال را فقط م رایشده باشد ز دیلنک با رشلنگ فک کیهم  ایشده است. و  ریآقا غلط تعب نیا نجایکنم ا
خاطر هم  نیروح آزاد است به هم نیاست و ا دهیود در ما دمدر خلقت انسان از روح خ رایتوان با روح شناخت ز

و اعتقاد  مانیبه آن ا دیتواند با یقادر به درک آن شده نم یاست که هر کس یو روح یفکر یدر اصل آزاد نید
 قیبه طر یولوژیمخصوصاٌ ب نسیهم ذکر شده و علم سا انیمقدس تمام اد یموضوع در کتاب ها نیداشته باشد. ا

 یتورات و کتاب ها یعنیهم از کتاب مقدس گرفته است.  نیرا انها مانند دارو یاما مفکوره اول دهیبه آن رس گرید
 . . .یمیقد گرید

 یارتباط ندارد وم اتیو اله نیکند به د یبا آنکه از خدا آغاز م نوزایکتاب اخالق اسپ د،یگو یومی یگ وانیا"- 
 ". وجود ندارد عتیانسان و طب انیو همچنان م عتیخدا و طب انیم یزیتما چیه نوزایکه در نزد اسپ دیافزا

 

 یهمان نقطء که آغا ستیبا یم نکهیا ایشده باشد و  دهیغلط فهم دیبا نجایا یگ وانیا یآغا نیکنم که ا یفکر م من
 لیداد تا دل حیشود توض یبنام خدا شروع م کهیندارد با وجود اتیو اله نیکتاب اخالق را که ارتباط به د یگ وانیا

 انیم یزیتما چیه نامبرده نکهیاست. ا دهیرس جهینت نیبه ا غاآ نیجالب است که چطور ا ارینامبرده واضع گردد. بس
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همان مسلهء وحدت الوجود است که ماکس پالنک هم از  ندیب ینم عتیانسان و طب انیو همچنان م عتیخدا و طب
تواند از موضوع  ینموده. درک نادرست ما درک نادرست طرف شده نم یهمان راز که انسان جز راز است ذکر

  .طرف بحث
 

از فصل اول با عنوان در باره خداآغاز  نوزایکتاب اخالق اسپ و،ی یگ وانیا ۀتوان گفت بر خالف گفت یمـ  "13
وحدت الوجود، از  ۀسه گان میجوهر و صفت و حالت چون اقان میمختصر مفاه حیو بعد از توض شودیم
 "شامل بحث راجع به خدا است ،یتا س شنهادچهاردهیپ
 

موضوع را شما درک نموده  نیتواند که ا یانقدر هم احمق بوده نم یگ وانیپروفسور ا نیکنم که ا یفکر م من
  .باشد دیبا یجا سهو تفاهم نیدرک ننموده باشد. ا دیباش

 

 و هم شدیاند یدور از جهان م اریخدا را هم بس نوزایاسپـ  "14
رو،  نیمعلول خداست و از ا زیکند : همه چ یم انیگونه ب نیخدا را با جهان بد یکیبه جهان...نزد کینزد اریبس

شود، بلکه  حلیکه در جهان مست ستین یجهان چنان علت یاو برا ست،یاز جهان جدا ن است. خدا زیخدا در همه چ
توأم است که همه  یادیبن ۀشیاند نیبا ا گریکدیقاطع جوهر و حاالت جوهر از  یدور سان نیعلت ماننده است و بد

 چیها ه زیهاست و چ زیاز همه چ ریغ یحال خدا به کل نیاز خدا و در خدا استند و خدا در آنهاست ؛ اما در ع زیچ
 ".آنها حاالت اند نه جوهر ۀهم رایبا او ندارند ز یگونه وجه اشتراک و تشابه

 

  .را اشتقاق نمود یو هم اله یتوان از آن افکار ماد یهم م یعنیفلسفه گفته شده و انهم در سطح باال  نجایا
 

از خوب و بد  شیکه انسانها بر اساس منافع خو ستین ی، همان هدف تیاز غا نوزایدانست که هدف اسپ دیباـ  "15
که از  یتیشناسد، همانند آن غا یم تیمنتقد است که آنچه را انسان از غا تیشناسند. او بر شناخت انسانها از غا یم

 ".ستین زدیخ یخدا بر م
 

را  یاله انیدارند و اد دهیکه انسانها که به خدا عق یمعن نیبه ا دهیگرد یموضوع طراح صیاندازه ضد و نق یب نجایا
کنم بحث خدا  یفکر م رایکنند ز یعمل یگارغرض رست دیرا با یو مقاصد خداوند تیغا تیکنند در نها یم یرویپ

خدا ما جستجو  یبرا یگرید تیانسان نباشد و غا باطبحث در ارت نیهم در ارتباط انسان است و هر گاه ا نیو د
  .سفسطه و فلسفه تیو در نها یمنطق ریغ ستیکار م،یکن
 

 یشود؛ ول یم مودهیاگرچه با عقل پ یآن است که راه رستگار نیبه صراحت مب نوزایگفتار اسپ نیاـ  "16
 یرا در کنار آمرزندگ یاو رستگار یعنیاست .  رونینادر و دشوار که از دسترس همگان ب ستیراه یرستگار

 " . وجدان و عقل ر. نه در حضو ابدی یحصول م (ج)خدا  شگاهیصرفا در پ یآمرزش نیشناسد که چن یم
 

  .نموده در خلقتشو عقل را هم خداوند به انسان اعطا  وجدان
 

 "در عمل با احکام خرد منطبقند انیبنابر آن احکام ادـ  "17
 

کرده اند با حکم خرد منطبق  غشیتبل امبرانیکه پ ی:اخالقدیگو یم باالخره .از خود خرد زاده شده نکهیا لیدل به
شود با سخن خدا که در درون ما به  یم دهیشن امبرانیکه سخن خدا که از زبان پ ستین یخود امر اتفاق نیاست و ا
 "انطباق دارد م،یبنگر ثیاز هر ح دیآ یزبان م

 

گفته شده که  کهیبه خاطر ی. فلسفیو فلسف یاخالق ،یجملهء بزرگ اجتماع نیاز ا ایآر یو آقا نوزایاسپ یآغا تشکر
 .دیآ یسخن خدا که در درون ما به زبان م

 

 داد نیآنک جان را نور د بنام
 داد نیقی یخدا دان را در خرد

 

 که او داند که چونست خداوند
 چ من دانم برونستاو از هر که

 

 دستیو دانش ما آفر دید چو
 دستیدانستست او را که د که
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 ستیکنه ذات او کس را نشان ن ز
  ستیآن ن نستیا ییکه گو یزیهر چ که
 

 جان را بداشت اندر نهفت او چنان
 هر گز سر جان با کس نگفت او که
 

 یزنده به جان و جان نهان تنت
 یاز جان زنده و جان را ندان تو
 

 صنع نهان و اشکارا یزه
 ارای ستین یکس را جز خموش که
 
 یشاپوریعطار ن خیش
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