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 ۲۰۱۸/۰۳/۰۵                                                  هللا محمد
 

 !ایآر یمحمد ول یآغا یدوست گرام

 
 

در  پیوتایری. مضمون "ستدیهست یزبر دست لگریمتفکر و تحل سنده،یاعتراف کنم که نو دیاز عرض سالم با بعد
 .مطالعه کردم ادیواقعاٌ ز یفلسفه" تان را با عالقمند

 
 .نوشتم یم نهیدر زم یمقالهء کوچک کیجا مقاله فرستاد، ور نه  نیشود در ا یچطور م دانمینم متاءسفانه

 
آن تبصره و  ینموده باال یاز مقاله شما را کاپ ینوشت، اما من نکات ادیود زش یصفحه هم نم نیهر صورت در ا به
 .دیریکنم که ممکن در ادامه مقاله تان تماس به آن بگ یسوال خود را طرح م ای

 
خود را در  یو باور ها یفکر یافق ها میآن است تا ما همه بتوان یکشف و جستجو سندهینو نیا یباطن تیچه ن"-1

 باز یبحث منطق کی
پرده  گرانیافکار د تیمعقول زانیاز م ایو  میرا کشف و بر مال ساز شیافکار خو تیمعقول میتا اگر بتوان میکن ینگر
 ".میانداز

 
 ٌ  :اما در ادامه امده د،یکن یفکر م یمنسجم و منطق اریبس واقعا
 یم تیعقل و معرفت ومعنو یپرده در چشم انداز اعتال نیدر پرده است وآنگاه که ا یکه هنوز رموز گران...."

جز آن نخواهد بود تا  یکه تا آن زمان چاره ا»  تیواقع« خواهد بود نه »  قتیحق« گردد  یلغزد آنچه آشکار م
 ".میریبگ اریرا محک و مع تیواقع

 
 رد؟یگ ی" نمتی" وجود خود را از "واقعقتی"حق ایآ
 .شده لیتبد قتیاش به حق یکه "واقع" شده و وجود خارج یزیچ یعنی ست؟ی" داشتن نقتی" خودش "حقتی"واقع یعنی

 
را محک و  تیهمان واقع نکهیا ریغ میاما باز چاره ندار تیاست نه واقع قتیگردد حق یآشکار م شودآنچهیم چطور

 م؟یریبگ اریمع
 
 .را نتوانستم بفهمم نیا

 
 ".برذهن و عقل بوده اند یهردو متک تیمگر در واقع...."-3

 
  .بنده نموده است ی" افتخای"دوکتورا ییتان شما را کاندا یباال جمله

 
 

 "در حرکت است زیگفت که همه چ یم»  توسیهراکل « -4
 

 .دانمیرا در "حرکت" م یهم و من هم جوهر هست رهیگفت، انگلس و غ یرا م نیهم هم بودا
 

 کند؟ ی"ثابت" را افاده نم دهیپد کیخودش  یدر هست یمی"حرکت" دا نیهم ایا آما
 
 .در حرکت است شهیخورد و هم ینم ریثابت است تغ یمیحرکت دا یعنی
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افکار  گریشناسد ، د یاز آن م گرید یها زیاست و همه چ نیآتش عنصر نخست دیگو ی( متوسی)هراکل کهیاما زمان"

 "ستین یاو کامالً علم
 

آزاد شده از  یکولیمال ای ی" داخلیاز "انرژ ری"اتش" غ میکوتاه بگو رایاست ز یکامالٌ علم یکنم حت یفکر م من
 .باشدیم جنی"ماده" مربوطه و تعامل آن با اکس

 
انفجار که  کیرا از اثر  یشروع هست نسی" ساخته است و علما سانیکره بزرگ "اتش کیرا  نیکره زم مرکز

 .است گریبحث د کیکند دانسته اند که  یم لی"آتش" را تمث
 

معقول و  دیهر چه بگو ستین یبدان معن نیا یاست ول دهیرس قتیاز حق یاو به کشف قسمت یصرف ذهن رسا..."
 ."است یعلم

 
  .است نیدر هم تی. مشکل بشردیسینو یمعقول م نجایکامالٌ ا شما

 
 شیو غلط را در خو حیصح نیو فالسفه از باستان تا امروز ا نیهمه افکار انسان ها بصورت عموم و از متفکر-5

 "است دهینرس ینهائ قتیهنوز دانش و معرفت به کشف حق رایاست ز یهیو بد یمنطق ۀدیپد کی نیدارند و ا
 
 ""جز" در درون "کل م،یاست و ما جز آن هست یهمه هست یینها قتیحق

ف " بدن را کشقتیتواند تمام بدن انسان را تصور کند چه رسد به آنکه "حق ی"حجره" خون در بدن ما، نم کی مانند
 .کند
 

 .در خود دارد قیمفهم عم کی زیهمه چ یمانند انسان و اکسجن زنده جان هستند. در هست نیو زم آفتاب
 

با حرکت  رهیو نباتات و غ واناتیح یاندازه فاصلهء هر دو باعث بروز چهار فصل و زندگ یبه به چ دیکن دقت
  .میهست گریگدی ی. ما همه اعضاباشدیسرعت م نیبا ا یو دوران یانتقال

 
 "... میبه تفکر و تعمق بپرداز دیکه نبا ستیآن ن یبه معنا نیباز هم به فرموده شما:" مگر ا مگر

 
زاده شده و نه توسط فلسفه زدوده خواهد  یمستقل از فلسفه است که نه از تفکر فلسف ۀدیپد کی نیبا آنهم د ... "-6

 "شد؛
 
افکار مختلفه خود در  کیهست.انسان ها غرض تفک قیدازه عمان یبحث ب نی" در اصل خودش "فلسفه" است، انید"

 .نندینش یخوانند و م یمختلفه درس م یصنف ها
 

 "بپردازد شیخو یها ۀمقول یو بررس لیبه تحل یعلم یها افتهی یکوشد بر مبنا یاگرچه فلسفه م"-7
 
وجود  یشکل امروز نیبه ا یکه افکار علم یو قرون وسط ونانیفلسفه" در زمان باستان در جهان مخصوصاٌ "

 دهیگرد دی"علم" از آن مستف نیخود پرداخته که بعداٌ هم یمنطق یها لیمنطق" به تحل یها افتهینداشت هم به اساس "
 ." را فراموش کرده استتاداست و انکشاف نموده است و خود را مستقل ساخته است و درس "اس

 
 : خودتان یفرموده عال به

 یشود و از فلسفه عبور م یآغاز م نیهستند که از د یتکامل خط ۀمراحل سه گان نهایرد که اتصور ک دیاما نبا.. "
را  گریهمد ن،یزم یانسان برور ستیدر طول دوران ز دهیسه پد نیا دیشا ست،ین نیرسد که چن یکند و به علم م
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و علم از روز تفکر انسان  نی. دستندین گریهمد ریناپذ بمسلم و اجتنا جیمحدود کرده باشند؛ مگر آنها ها نتا ایمدد 
 ریاجتناب ناپذ ۀدیپد کیفلسفه  کهیبوده اند، در حال ریعقلمند آغاز شده اند وادامه دارند و هر دو اجتناب ناپذ

 "نبوده است یاجتماع
 

 :شما اگر مراجعه شود لیدر فقره دوم به فرموده ذ ایآر یآغا
 
"فلسفه" را هم  دیپس با میو معقول بدان یبرذهن و عقل بوده اند." و اگر انرا منطق یهردو متک تیمگر در واقع "

  .گردد یم ی" اجتماعری"اجتناب ناپز دهیپد کیصورت "فلسفه"  نیکه در ا میبه "ذهن و عقل" بدان یمتک
 

 یدر برابر علم گستردگ یفلسف ۀشیاکنون افق اند نیهم"-8
 یو هندسه به ثبوت ها اتیاضیآنکه چون ر ایو  ابدیدست  یا یکل قیرا باخته است،اگر فردا علم به حقا شتنیخو
 "آنروز فلسفه خاموش خواهد شد؛ نیقیبرسد، به  یو استنتاج یلیتحل
 

 که علم خودش دیخود را باخته باشد، درست، اما متوجه باش یدر برابر تجارت علم اگر گستردگ یفلسف ۀشیاند افق
  .کند یروشن م اتریو هندسه چراغ فلسفه را ز اتیاضیر یو استنتاج یلیتحل یو ثبوت ها باشدیم یتفکر فلسف

 
 ".ورز است نیچرا انسان د..." -9
و  یکند. البته جمله باال کامالٌ جنبه معنو لیخواهد تمث یرا در انسان م یدر عمق اخالق و خوب نید نکهیا بخاطر
 .کند یم میرا تفه نید یاخالق

 
 ".پا و دوامداراند رید نیباورها چرا ذهن انسان را مشبوع ساخته اند. چرا چن نیا..."

 
 دیمطلوب شا جهیرا مدنظر گرفته تا به نت یو فرهنگ یخینسل به نسل و انتقال وراثت تار لیتبد دیشما با نجایا در

 .دیبرس
 

بدون  دیا یم نیتوان چون "منافع" در ب یا نمر یو فرهنگ یخی" تاراستی" و مخصوصاٌ "ساستیاز همه "س مهمتر
 .رول دانست

 
 فایا یکن صلهینقش ف نید دیترد ایو  دیاگر چنان ضرور و مؤثر است، نتوانست در تائ یفلسف یچرا استدالل ها"-10

 یم زیرا کنار زده است، فلسفه ن نید یو خصومت ها یفلسف یتردد ها ،یکه صالبت ثبوت علم یکند، همچنان
 یفلسف ۀکه در هردو سمت مناظر مینیب یما م مگررا ارائه کند که مورد قبول منطق عام باشد؛  ینهائ لیتوانست دل

 ".افتیبرآن موافقت کامل کرده باشند، در لسوفیتوان دو نظر همگون را که دو ف یم یبه سخت یحت
 

 :دیگو ی" مامی"خ ییارتباط نوشته باال در
 

 دندفضل و آداب ش طیمح انانکه
 جمع کمال شمع اصحاب شدند در
 
 نبردند برون کیشب تار نیز ره

 و در خواب شدند یفسانه ا گفتند
 

 نیزم یبر رو شیو تجارب و تعقل خو ستنیسوال آن خواهد بود که انسان در طول هزاران سال ز نینخست"-10
 <.....را نهاده است یگران ریزنج نیچن شیعقل خو یچرا بر دست و پا
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 تان خواهد داد ینا سالم و غرض آلود برا استینا سالم و س هیو ترب میسوال را تعل نیا جواب
 
و  نشیسازند، همه فاقد ب یدر صد نفوس جهان را م» نود و پنج « از  شتریباورمند که ب یانسان ها نیا ۀهم ایآ "

 "...اوردیهزاران سال توانسته دوام ب یکمبود منطق در ط نیمنطق اند و اگر چن
 
کند. همه  یرا چاره ساز گرید صدیمنطق و دانش داشته باشد تا با هزاران انواع نود و پنج ف صدیف 5است که  یفکا

  .اش تجارت است تجارت
 
 یساق یا میلب بحر فنا منتظر بر

 ستین نمهیدان که ز لب تا دهان ا یفرصت
 
 امیخ
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