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ِجامعه وحکومت برپايه خرد آزماينده ِ  
  ما اشتباه ميکنيم، پس حق داريم تغييربدھيم

  
آنکه درزمان . سکو�راست اشتباه کردن ، يک مفھوم ِ

 و اشتباھش زندگی ميکند، خردش ، ميآزمايد واشتباه ميکند
 وروش زندگی را را درمی يابد و با دريافتن اشتباه ، راه

خرد انسان ، درعمل اشتباه کردن در زمان ، که . تغييرميدھد
 زندگی  با بينشی تازه، و ،بخشی ازآزمودنست ، ياد ميگيرد

زندگی کردن برشالوده ِ آزمودن و . را طبق آن تغييرميدھد 
اشتباه کردن ، با زندگی کردن درعدم اطاعت کردن ازاحکام 

 و به روش  ،ينجا بايد توبه کرددرا. الھی ، فرق کلی دارد 
ولی . ، بازگشت و تغييرناپذير معين شده  ومعياروقاعده

ھيچگاه توبه نميکند وبازنميگردد  انسان درآزمودن ،
وپشيمان نميشود ، بلکه حق به تغيير دادن روش 

  .ومعيارزندگی را می يابد 
ازاشتباه درزندگی ، باخردخود ، تغييرشيوه زندگی را دادن 

ھنگامی . منش آزمودنست ، يک فلسفه سکو�راست ، که 
به زال ميگويد که توبرو ) خدای ايران ( که سيمرغ 

ودرروزگار، آزمايش کن ، به معنای آنست که طبق احکام 



  واطاعت ازھيچ قدرتی مکن،وشريعت الھی زيست مکن ،
 اشتباه  دچاربلکه  خودت با خردت داورباش، وھرعملی که
 زندگی را  ،شد، بينش ديگری می يابی و طبق آن بينش تازه

ھمانسان که فرد درآزمودن ، اشتباه ميکند، . بازميآزمائی 
جامعه نيز درسياست وقانونگذاری وبرگزيدن ، اشتباه ميکند 

نافرمانی ازخدا يا .  و اشتباه کردن ، گناه کردن نيست 
ست و بايد توبه ازرھبری که جای خدا می نشيند، گناه ا

ولی گرانيگاه ھستی انسان ، خرد است ، وخرد . کرد 
حق تغيير « درتوبه کردن ، . دراشتباه کردن ، توبه نميکند 

به بھترنيست ، ولی خرد » کم وامروشريعت ُدادن ح
 درآزمودن ، حق تغيير دادن قانون وحکومت واخQق

 زندگی کردن در زمان وزندگی ،.  را دارد ومعياززندگی
 « است که» آزمودن « چه فردی وچه اجتماعی ، برشالوده 

 را دارد ، وبازندگی کردن برپايه »حق تغيير دادن معيار
    .اطاعت ازشريعت وکتاب ورھبرو رسول و هللا ، فرق دارد


