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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۸/۰۳/۲۰۱۸                                                                  آریالی و

 هللا حسیب محترم جناب تفلسف پیرامون

   هللا حسیب محترم جناب
 راحت نا بنویسم شما عنوان عین پیرامون نتوانستم اینکه از است امید دارم، فروان امتنان تان دوستانۀ گفتار از

»  کلمۀ اما بگشایند، آنرا زبان و ادب بزرگان است امید که یافتم مأنوس نا کمی را«  فلسفیدن »زیرا نشوید،
 به آنرا تکرار مگر ؛ هستید گوئی طنز و ظریف انسان شما که میدانم اگرچه. نیافتم دلپذیر را شما «وطنی فلسفیدن

 سطح هم که یافتم،«  ُکردکی»گوئی فلسفه  اصطالح به یا و وطنی گوئی فلسفه شبیه را آنرا چه ندادم، اجازه خود
 فلسفی اندیشمندان درحالیکه کند؛ می معرفی پائین ادراک یک با را عوام هم و گرداند می مغشوش را صحبت
 و استدالل و فیلسوف،منطق ذهن در که نیست هائی پرسش ترین عامه همان جز چیزی  فلسفه که  دارند، اذعان

 .یابند می استنتاج
 اگر ولی است بجا کامالً  ، زنیم می حرف ملی خصلت یا و ملی فرهنگ یا و وطنی محصوالت از اگر جانبی از

 بحث مورد تری نازل  سطح در را ها پدیده این ما که دهد می معنی چنان بگوئیم، وطنی را دین و فلسفه و علم
 .وطنی تا ، یافتم المللی بین بسیار را شما صحبت که بخصوص.  دهیم می قرار
 بخصوص  اجانب مداخالت و سیاسی مسلط اوضاع به توجه با که اید کرده ای دوستانه وطن نصیحت شما جناب
 .کرد تصفیه افغانی فلتر زیر در را ایرانی های ترجمه  باید که است اهمیت با افغانستان، ملت حیات در ایران رژیم

 کنیم تصفیه انسانی فلتر یک زیر در را مسایل ما اگر بود خواهد تر آگاهانه و معقول بسیار  اما است؛ منطقی این 
 غرض ها، ایرانی از ای عده امروز مثل نباشیم مجبور فردا تا کنیم میزان عدالت و حق برمحک را خود قضاوت و

 و کرزی چون رهبرانی جرم به  ها ایرانی فردا آنکه یا و ، شویم شناخته ستمگر و بین خود و متعصب و ورز
 تحقیر مورد آنها پیروی به ناخواسته خدای را  شما آنها، نام پای در«  ایسم»  یک گذاشتن با عمر مال و دوستم
 و اعتبار فاقد شان برکشور خمینی رژیم وجود جرم به را ایرانی ملیون هشتاد نیست  منصفانه زیرا. دهند قرار

 مبارزین دین، علمای دانشمندان، وران، سخن که  است افغانستان ملت همانند تاریخی ملت یک ایران ، بدانیم اعتماد
 .کشید خط آنها همۀ بر توان نمی که است پرورده را توانا مترجمین و نویسندگان خواه، آزادی

  که باشد  ایرانی ای فرهنگی تألیفات متوجه ایرانی، غیر زبان متون تراجم بیشتراز باید شما افغانی تصفیۀ 
 به بجا بسیار  المللی بین زبانهای از آثار  ترجمۀ  مورد در افغانی فلتر این اما. رباید می را ما فرهنگی ارزشهای

 صورت ایرانی خوانندگان  برای عمدتاً  که ، است فارسی غیر زبانهای از تراجم  این  آنکه برای  خورد، نمی نظر
 که را هائی افغان تا. زند می صدمه را ها ایرانی خود بیشتر باشد، ای عمدی مغالطۀ  محتوی اگر که. گیرد می

 .دانند می بیشتر و خوانند می کمتر
 ثبوت و ناشر اجازۀ بدون را دیگران اثر یا و کتاب هر شما آنکه امکان امروز که میدانیم شما و ما دیگر سوی از

  آن فروش و انتشار که ندارد وجود بدهید، انتشار ، متن داری امانت در تضمین دادن باالخره و ترجمه در توانائی
 . کند می ضمانت را ترجمه صحت بازهم که گردد می قانونی تعقیب باعث

 خود به را   افغانستان افتخارات ایرانی مترجمین ملی، عصبیت مبنای بر هم باز ها ممنوعیت این وجود با هرگاه 
 بزرگان اکنون همین چنانچه. ماست فرهنگی محقیقن و مبارزین وظیفۀ آن کردن سره نا و سره. دهند می نسبت
 .  هستند مصروف کار پشت با زحمت، این به افغانی نشرات و ها وبسایت اکثر در ما فرهنگی توانای

 هر اینجانب که بگویم تان جمعی خاطر برای باید باشد مانده ایرانی ترجمۀ از تان مبارک دل به بیمی بازهم اگر و
«   وهشت هفتاد و صد نزده »سپتمبرسال در وی مصاحبۀ از خود ام نوشته ایران انقالب و فوکو به راجع را  آنچه

 و ثبت آنرا شیکاگو پوهنتون و یافته انتشار ایران نویسندگان کیهان نامۀ در که پرهام باقر بنام کننده مصاحبه یک با
 متن همان در را مطلب این که.  ام کرده ترجمه است، ساخته محفوظ خود برای آنرا حق و دارد، خود آرشیف در

 وبسایت به مراجعه با توانید می را متن این. نداشت اهمیتی برایم که کننده مصاحبه نام بدون بودم داده تذکر اولی
 .  آورید بدست شیکاگو پوهنتون
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 به راجع یا و زند می حرف خویش فلسفۀ و خود جامعۀ به راجع خارجی، اندیشمند یک اگر که است این سوال اما
 آنها ی ها طرح. اید شده افروخته بر چنین شما چرا دهد، می نظر آن سیاسی اضاع و ایران چون دیگر کشور یک
 . بگذرانیم  افغانی فلتر از آنرا باید ما که ندارد ما افغانی غلیظ احساسات با ارتباطی هیچ

 آنرا و بنشینیم سر از ما که است منطقی آیا است دیگر کشور و دیگر ملت یک مربوط ایکه ترجمه دیگر جانب از 
 پس ، ندارند آشنائی اصلی نویسندۀ زبان با که است کسانی برای ترجمه که بخصوص.  بدهیم مطابقت کتاب اصل با

 . بدهد صورت افغان خوانندۀ برای را دوباره تصفیۀ این کسی چه
 مرجع یک منحیث «قاسمی شاه احسان محترم جناب»   عنوان زیر ایرانی مترجم یک از  شما جناب که بخصوص

 های ترجمۀ دام به  که اید داده هشدار را افغان محترم نویسندگان و خوانندگان گاه آن و اید کرده معتبراستقبال
 .ندارند دیگران مگر  دارم؛ را اقتباسی چنین صالحیت من که شود گفته نیست معنی بدان این آیا. نیفتند ایرانی

 «کردار بد فالسفۀ»  کتاب عنوان ترجمۀ در صرفاً  را«  قاسمي شاه احسان»  شما محبوب مترجم صالحیت  حال
 دانسته بدکردار را فوکو و سارتر پل ژان هادیگر، وایتگنشاتین، راسل، برتراند نیچه، سکوفر، روسو، ژاک ژان که

 نایگل»  و«  تامسن میل »نوشته«  َبدلي بیِهِفنگ -فالسفر»  است کتاب عنوان.  میدهیم قرار دقت مورد است
 . «راجرز

 بد «بیهف بد»  که گویند را وسلوک رفتار بلکه ؛ شود نمی معنی کردار «بیِهف»  انگلیسی زبان در که میدانید شما
 سلوک و رفتار. دارند «َفکتور َمل»  کلمۀ است کار جنایت معادل که کردار بد برای. گویند می را سلوك بد رفتار
 . زند می صدمه را دیگران کاری، جنایت همانند کرداری بد  اما ؛ اند شخصی ناپسند اعمال
 نمی کردار بد را آنها هیچکسی که کنند می استفاده نیز خو خوش و بدخو کودکان مورد در را اصطالح این حتی
 . گوید
 «جنایت »را  قباحت برساند، فروش به زننده و جذاب عنوان یک با را کتابش آنکه بخاطر مترجمی اگر حال

 . باشد؟ محترمی جناب تواند می آیا.  کند ترجمه
 .است گذشتانده ناشر و قانون نظر از آنرا چگونه دانیم نمی بخصوص

 دینی، باورمندی مورد در را او تردید بلکه ، ام نکرده آغاز من را او مورد در صحبت گفتم، چنانکه فوکو مورد در
 .  رسیدم دیگری نتیجه به و ام کرده بررسی دوباره

 گشتیم، و رفتیم ، کند می رد را شما عقاید شخص فالن که گفت  دوستی:  کنم روشن آنرا مثالی با است بهتر 
 نگفته، بد ما عقاید به راجع تنها نه که دیدیم پالیدیم، را او های نوشته و ها گفته است، مرده شخص آن که دریافتیم

 را مدعی شما حال ؛ کردیم ذکر را گفتار آن. نیست سازگار نا ما عقاید با که گفته را هائی واقعیت جائی جای بلکه
 که آنست شما جناب از سوال. نداشت نیکو اخالق مرده، شخص آن که اید گرفته محکم را شاهد و اید گذاشته
 گفتار که نگفتید دیدید، را اصلی ادعای دیروز وقتی چرا پس خوانید، می را مسایل همه خدا نام که اید گفته چنانچه

 به پالیدن و گشتن با را خود و.  شدیم می غم بی ماهم که نیست گفتن جواب قابل اخالقش، چنان با شخص، چنین
 .   اید ساخته ناصواب او ذکر با تانرا بحث چرا که. اید گرفته محکم را ما حال و.  انداختیم نمی سر درد
 اذهان در او گفتار و افکار کلیه تردید سیلۀ و را فوکو شخصی کرکتر که آنست شما کوشش تمام فوکو، مورد در

 که است اینجانب گفتار تردید در  وخیم تالش یک اصلی، هدف که گردد می استنباط چنین که کنید ترسیم اخالقی،
 .بیابید استناد تان استدالل برای او، جنسی روابط جورۀ  سراغ به رفتن با اید کوشیده حتی
 بر آنکه با ، داشتم اطالع او شخصی خصوصیات از شما، اندازۀ به نه اما حدودی؛ تا اینجانب که کنم عرض باید

 بر دیگران و او افکار تأئید و تردید محک آنرا نخواستم اما دارم، او اعمال از برداشتی خود، های مندی باور طبق
 در روابط چنین بر مطلع ما کنون تا باستان زمان از تاریخ در  که بخصوص بسازم، آنها مقاربتی بیماری مبنای

 روابطی همه وغیره اگزنفان و هرودوت افالطون، که  دانید می شما.  ایم بوده دیگران و دانشمندان و فالسفه بین
 که  آن تر ،جالب زدید می دهنش به زند می حرف افالطون از کسی که باری هر باید  شما که اند داشته چنین

 . هستند عیسویت های تیوریسن همه مدرسی فالسفۀ و  ها ونیوافالطونی  افالطون
 اسمای به آن مقاربتی امراض که شود می مردان زنان شامل مجاز، غیر و ناسالم روابط این ما، های باور براساس
 نفر هزاران کشورش در که نفرغربی یک که بودم شنیده نه حال تا من و است داشته وجود طبابت تاریخ در مختلف

 بد را همه  گستاخ و باکانه بی چنین اند شده تلف  مرض این اثر در  نفهمده یا و فهمیده کودک، و مرد و زن از
 نمی ومن اید، گفته شما آنکه، مهمتر ، باشد پروا بی متعصب خاص گروه یک وابسته خود آنکه اال بداند، کردار
 همه سارتر پل ژان و هادیگر مارتین راسل، برترراند نیچه، فردریش شوپنهاور، آرتور رسو، ژاک ژان که دانستم
 کرداری بد این آیا که اید نگفته خود ولی اید؛ برده نام آنها کرداری بد از شما  که خصوص به.  اند بوده فوکو چون

 . مختلف یا و اند بوده نوع یک از
 افکار اند گفته که اید کرده ذکر نویسندگان از تعدادی قول از و نیست مطرح متفکر یک فوکو که اید گفته  شما

 خصوصیات از و نادرست او های داشت بر دارد، گاری ساز نیچه با او افکار است، محورانه فرانسه فوکو
 گوئید می همچنان. است داشته مقاربتی ناگوار روابط بالخره و بوده روانی بیمار ، است کرده نشأت اش شخصی
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 خود که آنجا از و است بوده اعتنا بی  آموخت می او از باید که متفکری منحیث  «وبر ماکس» به نسبت فوکو که
 .  است گرفته نادیده را او لذا است مدار فوکوفرانسه چون است، جرمن وبر، ماکس و است فرانسوی

 اند ای فالسفه غرب، جهان نزد در اید برده نام بدکردار فوکو، رابا که افرادی این داند، می اینجانب که جائی تا اما
 که را شما گفتار خود ردیف دراین فوکو تذکار که اند، داشته زیادی فکری داران هوا غرب اکادمیک جامعۀ در  که
 اکادمیک، های صحبت ، گفتار آثار، عناوین اینجانب. گرداند می ومنقضی منتفی ، نیست مالحظه قابل متفکری او

 و کتابها همه آن بین در واضحاً  که. میرسد ها صد به که  دیدم گذشتاندم، نظر از سرعت با را اش عملی مبارزات
 او به راجع نفر ها صد خودش اثر صدها غیراز.  بود خواهد تأئید و تردید  قابل مطلب ها صد ها، لکچر و نظریات

 عادی فرد یک افکار کسی چرا وگرنه دهد می نشان غرب تفکر در را او تأثیر حقیقت در که.اند نوشته بد و خوب
 .  گیرد نمی بین ذره زیر را
 دیگر بکشیم، گور از پدرش سوانح برویم شنیدیم، را دانشمند و متفکر و فیلسوف یک نام  که مجردی به ما اگر چه

 می را وبر ماکس یعنی شما کرکتر و شخصت و دانش سمبول همان خانۀ مثال بطور. ماند نخواهد برجا متفکری
 . تکانیم

 سال مارچ شش و بیست  پیدیای ویکی و هفت و دوهزار سال آگست چاپ ستانفورد پوهنتون فلسفۀ پیدیای انسایکلو
 . نویسند می هجده دوهزارو

 بود«   لیگ جرمن پان»  عضو«  نه و نود و صد هجده تا سه و نود و صد هجده»  های سال بین در  وبر ماکس
 پالیسی و پولند سازی جرمن از وبر پشتیبانی درجۀ و بود آمد بوجود پولند کارگران نفوذ ضد بر که بود تشکلی که

 .است دانشمندان مناقشۀ مورد هنوز تا او افراطی ناسیونالیسم
 بود پرخاشگر زندگی ودر انجامید نمی همسرش با یکجائی به روابطش مگر بود کرده ازواج انکه با 

)  دیپریشن دچار وبر بعد مدتی. کرد فوت ، نداشت پایان هیچگاه که وبر ماکس با جنگی و نزاع از بعد دوماه پدرش
 در ماه چندین  «نه و نود و صد هجده »سال در که گشت خوابی بی مرض و عصبانیت(  دماغی افسرگی

 . داد دست از را تدریس توانائی دماغی تکلیف این خاطر به اخیر تا او. بود بیمارستان
 . شد ناکام و کند رایکجا  ها لیبرال را ها دموکرات سوسیال تا کرد ایجاد چپی حزب یک بعداً 
 وبر ماکس(  نویسنده – بود جهان تقسیم وتجدید تقسیم ی برا امپریالیستی جنگ یک)  که جهانی اول جنگ در

 تغییر جرمنی امپراطور به راجع وبر نظر  جنگ ن جریا در. کرد قبول جنگ درآن را افسری وظیفۀ داوطلبانه
 جنگ او  جرمن، دیگر مورخین از ای عده با و کرد می طرفداری جنگ از ناسیونالیسم اندیشۀ با قبالً  چنانچه. کرد
 ترین معروف جملۀ از  بعداً  و.  کرد می تأئید پیشوا مقتدر دولت یک حیث به جرمنی وظیفۀ تحکیم ضرورت را

 .شد جرمنی طلبی توسعه منتقدین
 حقارت به را جرمنی که صلح معاهدۀ همان)  فرستادند پاریس صلح کنفرانس در جرمنی هیأت جزء را او چنانچه

 ( نویسنده - کشاند ذلت و
 قدرت دادن برای«  هشت و چهل»  مادۀ از دفاع به و کرد شرکت جنگ از بعد وایمار اساسی قانون تدوین در بعداً 

 همان هیتلر بعداً  زیرا است،  تردید مورد مروز تا که ، برخاست مدافعه به خطر مواقع جمهوردر رئیس به بیشتر
 تأسیس فرمان توسط حکومتی و  کند رامنسوخ اساسی قانون توانست آن اساس بر که داد قرار استفاده مورد را ماده
 . نماید
 ناکامی جنسی، تکالیف ها، پرخاش  ها، خوئی بد ها، بیماری معضالت، متفکرین، این تمام که بینید می شما حال
 .  اند داشته را خود متردد افکار و عصبی های مریضی سیاسی، اشتباهات ها،

 داشت ادعا نویسنده این وقتی که ببینیم و کنیم مراجعه موضوع اصل به باره دو ما اگر بود خواهد جالب بسیار اما 
 تفکر حیطۀ از شناسی هستی دیگر زیرا بازد می مثبته علوم و ساینس برابر در را خود موقعیت تحلیلی فلسفۀ که

 شما خود حال و ورزیدید اصرار تحلیلی فلسفه پایداری بر شما مگر شد؛ خواهد منتقل علمی تجربۀ و تفکر به فلسفی
 شان فلسفۀ کنندۀ تعین شان اخالق فالسفه، اگر که. شناسید می کاره بد  را غرب بیستم قرن تحلیلی فالسفۀ مهمترین

 قابل غیر و ثبات بی و ریزنده فرو کردم، می تصور من آنکه از بیشتر تحلیلی فلسفۀ این که میدهد نشان است،
 .است استناد

 کنیم تردید او اخالق به مراجعه با آنرا نیافتیم، منطقی غلطی متفکری، گفتار یا و قول در اگر بود خواهد اشتباه اما 
 بجوئیم استناد دماغی تکلیف به میسرنشد، هم آن اگر و کنیم  رد را او باورمندی نیافتیم، چیزی او اخالق در اگر و
 ایران با اش دوستی از شما چون نیز آنها شاید که اش سیاسی و فکری دشمنان افکار به نیفتاد، کارگر نیز آن اگر و

 او افکار و گفتار آیا معین مورد همان در ببینیم که ندهیم زحمت خود به یکبار مگر کنیم؛ مراجعه باشند، ناراض
 .  کجاست در او غلطی است، غلط اگر و غلط یا است درست گوید می را آنچه و. یانه است معقول و منطقی

 .   ام داده تذکر را مطلب پنج  غرب شدۀ شناخته  فیلسوف یک فوکومنحیث قول از اینجانب
 و خمینی از نامی هیچ من. شناسد می استعمار و استبداد ضد بر ایران  مردم رستاخیز را ایران انقالب آنکه: یک

 پا به علت و خیزی پا به نفس صرفاً  هدف، بلکه. اید کرده معرفی برایم پدرش اکنون شما  که بودم نبرده آن رژیم
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 ستم فقرو ضد بر ای مردمی قیام که را فرانسه کبیر انقالب ما که بود خواهد منطقی شما نظر به آیا.  بود خیزی
 قدرت به ها ژاکوبن روبسپیرو آن نتیجۀ در آنکه بخاطر بود، اقتصادی مناسبات تجدید کنار در شانزدهم لوئی گری

 مجاهد ملت دیروز جهاد همین نرویم، دور.  کنیم تقبیح و تردید کردند، رنگ زیاد بیگناهان خون با آنرا و رسیدند
 گرفتند بدست را رشته سر کرزی و مالعمر آنکه بخاطر  داشت، شهید ملیون نیم یک از بیش که را افغانستان

 . کنیم محکوم
  مردم تریاک را دین» که مارکس گفتار که گوید می است، داشته مارکسیستی افکار که وجودی با فوکو که گفتم -دو

 همه و جا درهمه و ادیان همه مورد در و عام اعتبار یک نه دارد اعتبار خودش زمان در صرف است خوانده«  
 .کنید ارائه مارکس گفتار بودن جهانی و جامع ثبوت در را خود دالیل لطفاً  پس. کنید می تردید آنرا شما آیا. وقت
 و منطق و تیوری دادن با وخود غلتاند فرو را کلیسا حاکمیت که تحلیلی فلسفۀ که گوید می فوکو که گفتم:  سه

 . شد زاده استالینیزم و فاشیزم آن از که افگند پی را دولت مقتدر حاکمیت استدالل،
 . بیاروید دلیل و سند: گفتید
 مراخل با مارکس و ریکاردو بنتهام،:»   که گوید می غرب فلسفۀ تاریخ در را مطلب عین«  راسل»  که گفتم

 . «انجامیدند هیتلر به نیتچه و کارالیل بایرون، فیخته، و شدند منجر استالین به منطقی
 تامس«  لواتیان»  مور، توماس«  فاضلۀ شهر» ها، رومانتیست  «افراطی ناسیونالیزم »از هائی مثال نیز خود  

 .  آوردم برایتان بایرون  «نژاد و کشور یگانگی» و هابز
 است پیوسته وقوع به چین و شوروی جامعۀ در عمالً  آنچه با ها سوسیالیست افکار تضاد از فوکو که گفتم: چهار
 .  شود انداخته دور به تفکرات این از بعضی باید که گیرد می نتیجه

 .شود سنجیده باره دو سیاست و دین رابطۀ تیوری باید معمول تفکر خالف بر که گوید می فوکو باالخره:  پنج
 بشماریم مردود آنرا تا است گرفته منشأ او اخالق از و است گونه بیمار افکار این از یک کدام که بگوئید شما حال

 . بزنیم خط و
 قبالً  آنکه با. اید کرده ذکر تان نوشتۀ خط سر در آنر باز و بودید کرده اشاره قبالً  که مطلبی همان به اکنون 

 .پردازم  می آن مختصربه باز لذا باشد، نشده شما قناعت باعث شاید که بودم داده زمینه در توضیحاتی
 که است این و بوده این علمی استنتاج یک جهت فقط و فقط هم آن و بنده این محوری و اصلی سوال که:»  گفتید

 و تصویر منظره،«  خمینیستی و فوکویستی »اصطالح به گفتمان یک یا و بحث یک نمودن پیشکش یا و آوردن آیا
 « ساخت خواهد تر کامل حدی چه تا حقیقت و واقعیت از را ما تصور یا
 و استدالل  ثبوت برای: که فرمائید می شما جناب یعنی.  نویسم می تر ساده خویش برای را تان سوال شما اجازۀ با

 سازگار نا شان افکار واقعیت با آنها شخصیت حقیقت که افرادی پندار و افکار از استفاده به نباید ، خود اندیشۀ
 « . جست توسل است،

 جست خاطر به نباید که برسانم شما عرض به باید که.  ایم گرفته کمک افکاری چه از ما که دید باید نخست:  یک
 تالش نخست شما که معنی بدین.  کنیم تردید را آن بعد و بسازیم خود را هائی واقعیت نخست  ما ثبوتی، جوی و

 گفتار در حالیکه در ، نمائید قلمداد  خمنیستی آنرا تمام شدت با بعد و کنید داخل من بحث در را خمینی تا دارید
 ملت قیام از سراسر من بلکه است نشده برده ایران رژیم یا و خمینی از نامی  هیچ خودم صحبت در من اصلی
 انقالب این سرنوشت خمینی تحلیل آخرین در که گوئید می اگر.   بس و ام گفته استبداد و استعمار برابر در ایران

 را جنبش یک حقیقت نباید که کردم عرض افغانستان جهاد و فرانسه انقالب از  تان برای پیشتر گرفت، بدست را
 . کرد پنهان آن ناگوار  نتایج و وقایع سایۀ زیر در
 آن از دین معظم وایان پیش حتی واندیشمندان نویسندگان تمام  که معقولی و معمول شیوه  که دانید می شما: دو

 به صالبت و قوت دادن برای بعداً  و آورند می شهود و اسناد خود نظر ثبوت برای نخست که آنست اند کرده استفاده
 منطقی کامالً  امر یک این. آورند می مثال  را خویش فکری موافقین غیر نظریات تأکید و تائید نظرخود، و اندیشه
 گفتار از هستم وار امید کنید، معرفی ترقی با موافق دین یک را اسالم دین  بخواهید،  شما اگر مثال بطور است،

 افراد شما که است آن شیوه ترین کننده قانع و ترین معقول بلکه نگیرید، مدد عمر محمد مال یا و ضعیف مولوی
 تأئید در تحقیقاتی و گفتار مگر نیستند، دین به معتقد ویا دین دگر که را جهانی جامعۀ پذیرش مورد و شده شناخته
 هونگه، زیگرید دکتر ویا کارول الکسس و اینشتاین و پالنگ ماکس چون دهید، قرار استفاده مورد دارند، شما عقاید

 احسان تراجم و وبر ماکس افکار از شما اگر چه.  غیره و«  مغرب فراز بر هللا خورشید »کتاب عیسوی نویسندۀ
 «قاسمیت  یا و وبریست»  را شما معصومی انسان هیچ کنید می  استفاده خود استدالل ثبوت خاطر به قاسمی
 اخالق یا و خصوصی سوانح کسی هیچ نمائید می  آنها از قولی نقل شما اگر جانبی از.  کرد نخواهد خطاب

 می آشکار خصوصی مسایل از آنچه  میدانیم که بخصوص دهد، نمی قرار شورانی خاک مورد را آنها شخصی
 معیار و مالک را خصوصی مسایل بنابرآن.  نیست شود، می داشته نگه مخفی و است پنهان آنچه حصۀ صدم شود،
 . باشد حقیقی و معقول منطقی، محک یک تواند نمی دادن، قرار
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 مراجعه فوکو افکار به شخصاً  خود نظر ثبوت خاطر به نویسنده  این که  کنم عرض تان خدمت مؤکداً  بازهم اما 
 .  ام جسته شرکت مطرح، بحث یک در بلکه ام؛ نکرده

 زده حرف وطنی گفتن فلسفه از آغاز در وقتی که است آن کند می بروز  شما نوشتۀ کلی بررسی از آنچه اخیر در
 با که اید گفته خود شما که بخصوص باشد، دنبال به فلسفی صحبت یک شاید  که کرد می تداعی را فکر این اید،

 فالسفۀ  شخصیت و اخالق از گوئی بد جز شویم می داخل متن به وقتی مگر دارید؛ و اید داشته کار و سر فلسفه
 است امید که نیست متن در دیگر فلسفی مطلب آن جز و  اید دانسته کردار بد را همه که بینیم نمی نظرتان مورد
 .نباشد رفتاری بد و بدکرداری همان وطنی، فلسفۀ از شما هدف

 برایش او قبر برسر و کنید پخته حلوا شما که نیست آن برای زنیم می حرف آن امثال و فوکو از ما وقتی باالخره 
 نزد مقدس مفاهیم   نیست ثواب که دارد حدودی ما، عقاید در رحمت طلب که بخصوص.  بخواهید مرحمت
 .گرفت تمسخر به را مسلمانان

 پایان
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