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 ... در همه عرصه ها بخصوص در عرصه سیاست
.لطفاً متجدد باشید .لطفاً متجدد باشید    .لطفاً متجدد باشید        

/// 
خداوند هرگز تابحال بر روی زمین نیامده است تا حکومت کند )حد اقل در ادیان سامی، و اال در تاریخ ادیان میبینیم  

که خدایان ابتدا بین مردم زندگی میکردند و کم کم به سوی آسمان تصعید و تبعید شدند.(، همیشه یک شخصی بوده  
رده و یا اینکه میگفته من نماینده خداوند بر روی زمین هستم پس بنابر این حاکمیت مردم با که یا ادعای خداوندی میک 

  .من است من حاکمم و مردم رعیت، من ولی هستم و مردم صغیر
در زمانهای گذشته این کار آنقدر شایع و باب بوده است که میتوان حتی گفت دین اصوال برای همین موضوع  

، بعنوان نمونه میتوان در تاریخ از فرعون و کلیسای کاتولیک در دوران تاریخ سیاه اروپا طراحی و ساخته شده است
یاد کرد، به این نوع حکومت های   ، مال هیبت اله ) مرده زنده نیست ( ، سیاف، گلبدینو در حال حاضر از ربانی

  .میگویند (Theocratic) تمامیت خواه و دینی حکومت های تئوکراتیک
حکومت ها معموال گفته میشود که حکومت از آن خداست و خوب البته همانطور که گفته شد خداوند که روی  در این 

زمین نمی آید، پس حکومت بر عهده مال و مولوی ها و کشیش ها و موبدان و این جانوران الهی است اما آنها خود  
  .را به پدیده ای تخیلی به نام خدا میچسبانند

هنوز این جانوران   رب جانوران الهی غربی یعنی کشیش هارا سر جایشان نشاند اما در وطن ما که البته تجدد در غ
  .آزادانه می چرند و میچرخند و تکلم میکنند

 .بنابر این، این تجدد است که سیاست را از الهیات و الهیات را از سیاست دور میکند
د، بسیار از مال های بی سواد و کم سواد بشنوند و در این نوع حکومت ها مردم مکلف هستند، یعنی تکلیف دارن

میشنویم که فالن کار یک تکلیف شرعی، میهنی و… است، افراد مطیع امر متشرع هستند و با مغز های رهبران  
  .تنظیمی عمل میکنند

  .حکومت در این جوامع ودیعه ای الهی است
اما در جامعه مدرن، مردم شهروند هستند، و به جای مکلف بودن محق هستند یعنی حقوقی دارند که این حقوق باید  

توسط حاکمان پرداخته شود. مثال مردم حق دارند که آزادی اندیشه و بیان و پوشش داشته باشند و دولت وظیفه دارد  
  .این شرایط را ایجاد بکند

نیستند بلکه این رهبرانند که مطیع امر مردم هستند و اینبار  مولوی و رهبران تنظیمی مردم دیگر مطیع امر مال و 
  .این حاکمین هستند که باید بر اساس مغز مردم عمل کنند

حکومت در جامعه مدرن یک قرارداد اجتماعی است بین حاکمین و محکومین، مردم اشخاصی را انتخاب میکنند که 
مردم باشند خدمت کنند نه اینکه حاکمین مردمی را انتخاب کنند که به اربابشان که حاکم  آنها به ارباب خود که همان 

خدا هم این جا اصوال هیچ کاره است، یعنی در جامعه  ، خدمت کنند!و ولی امر و مال و مولوی و رهبر تنظیمی
 . متجدد حاکمیت مردم به جای حاکمیت خداوند و ظل هللا و نمایندگان خداوند میشود

، رهبر و متشرع با  ر حکومت تئوکراتیک شعار »مرگ بر ضد متشرع ، مال و مولوی« سر داده میشود چون ولید
امضا میگیرد و همین شعار کافی است تا ثابت شود نظام اخوانی ها طالب ها یک نظام  غیب  خدا میخوابد و از 

 . دموکراتیک و جمهوری نیست
را به محکمه کشید و از او به شدت انتقاد کرد و آب هم از آب به هم  اما در جامعه مدرن میتوان رئیس مملکت 

  .نمیخورد، هر کسی میتواند از حیواناتی چون جهادی و طالبی شکایت کند
  .به عبارت دیگر ساکنان شهر های مدرن رعیت سلطان نیستند

  .کودک نیستند که ولی و وصی بخواهند
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ه مدرن اتفاق می افتد، جامعه غیر مدرن را با هیچ جادویی نمیتوان دموکراسی یک پدیده ایست که تنها در جامع
دموکرات کرد، برای همین است که دموکراسی را پدیده ای زمینی باید دانست نه آسمانی، برای همین است که  

دموکراسی دینی شبیه یک فکاهی تلخ است، برای همین است که دین و اسالم و این قصه ها یک طرف هستند و 
  .راسی طرف دیگر، باید از میان این دو پدیده یکی را انتخاب کرددموک

برای همین است که برای رسیدن به دموکراسی باید با اسالم سیاسی مبارزه کرد، برای همین است که روشنفکر  
 . مذهبی که میگوید دنبال دموکراسی است درواقع دروغ و هذیان میگوید

  !و عمومی است، حق حاکمیت ارث پدری یا الهی کسی نیستسیاست در جامعه مدرن عرفی )سکوالر( 
حکومت یک سلطان دینی کامال ضد تجدد است، در نظامهای پادشاهی متجدد پادشاه فقط یک جنبه تشریفاتی دارد و  

  .اگر در سیاست دخالت کند به شدت با او برخورد میشود
 .هانی کم کم جانشین نگاه دینی و ملی میشوددر جامعه مدرن سیاست و تفکر عرفی )سکوالر( هستند و نگاه ج

 .از دیگر تفاوت های سیاسی جامعه متجدد و سنتی سیستم قضایی این جوامع است
در جامعه سنتی مالک عمل بر این ضرب المثل است که »تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر«. در این جوامع  

  .مجرمین را مجازات میکنند تا بقیه درس بگیرند
بدنی و حتی اعدام قرار دارند، غایت و هدف دولت از انجام این کارها   هٔ جازاتها معموال بر اساس قصاص و تنبیم

هراس افکندن میان توده های مردم است، مثال سنگسار میکنند . این نوع تفکر که پایه تمام تفکرات قضایی و جزایی  
  .میدهد نه انسانی استدینی هستند یک دید کامال احمقانه سنتی است که نه جواب 

  .در نظام های متجدد اساس بر انسانیت قرار داده شده است، هیچ انسانی را نباید طعمه این هراس افکنی کرد
دیگران درس بگیرند، هدف از مجازات ارشاد و اصالح آن  از مجازات این نیست که انسانی را تنبیه کنیم تا  هدف 

ایجاد  فرد است نه ترساندن بقیه انسانها، انسانها کودک نیستند که از موجودات ماوراییبترسند و در وجودآنها وحشت 
فقط  کند، انسانها محترم و آزاد هستند، اگر کسی این شرایط با به هم بزند باید مجازات شود و این مجازات فقط و

 .برای اصالح خود آن شخص است
  .کشور دنیا تا کنون مجازات مرگ را به کلی برداشته اند 158برای همین است که 

آمار هم به خوبی نشان میدهد کشورهایی مثل آمریکای جهانخوار با وجود اینکه مجازات مرگ دارند باالترین آمار 
ک، هالند، سویس، جرمنی و… با اینکه چنین مجازاتهایی  جرم و جنایت را دارند و کشورهایی مثل سوئد، دانمار

ندارند کمترین آمار جرم و جنایت را دارند، چکار کنیم که این مذهبیون این چیزها را درک نمیکنند و میگویند « اگر 
 مجازات مرگ نباشد همه قاتل میشوند« ؟

********** 
 فلسفه چی می گوید در مورد تجدد 

******************************* 
اساس فلسفه در دوران تجدد انسان است، حقیقت دیگر الهامی نیست و از آسمان نمی آید بلکه اکتسابیست و بر روی 

زمین و با قوانین زمینی کشف و نه اختراع و از طریق مشاهده و آزمایش و تفکر علمی بدست می آید نه از راه  
  .(!)ریاضت کشیدن و یا نزدیک شدن به خداوند

  .د منادی خردگرایی استتجد
  .خردگرایی را نیز در مقابل دین خویی تعریف میکنیم

ملکوت و جبروت و الهوت و این اراجیف در فلسفه مدرن جایی ندارند، قلمرو فلسفه متجدد انسانگرایی و عرفی  
  .گرایی )سکوالریسم( است

یا باید اصوال نابود و نیست یا بسیار خصوصی در فلسفه متجدد عقل محور است نه جهل، موازین یا باید عقلی باشند 
 . باشند

در فلسفه متجدد نوع تازه ای از اندیشه مبتنی بر خرد نقاد جانشین ایمان مطلق میشود و در نتیجه عرصه فلسفه به  
 .کلی دگرگون میشود و دیگر جایی برای اسطوره و خرافه و دین در این عرصه باقی نمیماند

 
 تجدد در زمینهء علمی 

******************** 
با تغییر فلسفه علم نیز مسلما تغییر خواهد کرد، تجدد اولین دلیل پیشرفت علمی بشریت در تمام دورانها بوده است، 

تبدیل کیمیاگری به شیمی دقیقا یک محصول از تجدد است، پیدایش کلینیک و شفاخانه به جای زیارت خانه و استفاده 
  .ال از نمادهای تجدد استاز داکتر بجای دعا نویس و م

  .ایجاد شرایط سالمتر زندگی بجای دست به دعا بردن و درخواست بیمه سالمتی از خدا کردن نشان از تجدد دارد 
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علت ها معلول ها همگی زمینی و منطقی و علمی خواهند بود در علم متجدد هیچ اثری از انشاء هللا و ماشاء هللا دیده 
ساس روشهای علمی انجام میشوند و علم نیز همچون سیاست در جامعه مدرن به عرصه  نمیشود، مشاهده علمی بر ا

  .عرفی و عمومی وارد میشود
 . در ملکوت علم نیز همچون فلسفه جایگاهی برای اسطوره ها و… دیده نمیشود

تان و مناطق گرمسیر علم در جامعه مدرن ثابت نمیکند که محمد ماه را به دو نیم تقسیم کرده و یا اینکه دختران عربس 
به سن بلوغ میرسند. علم ثابت نخواهد کرد که روزه گرفتن برای بدن خوب است و یا علم ثابت نمیکند که وارد شدن  

  .، توالت مفید تر استبا پای چپ به تشناب
 .اینها تماماً مفاهیم علمی مربوط به جامعه سنتی هستند

 
 تجدد در زمینه اقتصاد 

********************* 
 . وجه مشترک جوامع فئودالی نوعی تفکر خدامدار، اقتصاد طبیعی و حاکمیت سنت ایستاست

  .تجدد پرچمدار خردمداری، اقتصاد کاالیی و جهانگشای سرمایه داری، فروپاشی سنت و پیدایش جامعه مدنی است
د میشود، میگویند میزان اقتصاد هم به عرصه عمومی وارد میشود و زن بطور جدی و برابر به عرصه اقتصاد وار 

 .پیشرفت و آزادی را در یک جامعه باید با نگاه کردن به وضعیت زنان آن جامعه دریافت
 

 تجدد در زمینه هنر
**************** 

  .هنر نیز در اثر تجدد عرفی و مردمی میشود
تصاویر و نقاشی ها دیگر تصاویر حضرت عمر و علی و یا کاخها و غیره نیستند، تصاویر و نقاشی ها تصویر 

  .مردم روستایی و زندگی عادی مردم و انسانها میشود
ادبی محصول تجدد است که زندگی عادی   هٔ در ادبیات نیز زبان عوام به عرصه داستانها قدم مینهد،. رمان یک پدید

 .روایت میکندانسانها را 
 

.لطفاً متجدد باشید     

.لطفاً متجدد باشید     

.لطفاً متجدد باشید     
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