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 دموکراسی نوین و علم

 درآمد

کم نگیریم. ما ایرانیان، چه بخواهیم و  های بشری دستنقش تاریخ و تجربۀ تاریخی را در توسعۀ جامعه

مکتوب، چندهزارساله داریم. تمدنی مکتوب، یا سنگ هزار ساله داریم. تاریخی ای چندچه نخواهیم، تجربه

و خفت تاریخی  اوج قدرت و حضیض قدرت داریم. تجربۀ سربلندیجربۀ چندگون و از اقوام گوناگون داریم. ت

حدّ و   اندیشی و شکوفایی علمی و تجربۀ تحّجر فکر و زوال اندیشه داریم. تجربۀ مهرورزی بیداریم. تجربۀ آزاد

های متضاد، و این این تجربه فروش داریم. دوست و شهروندانی وطن شهروندانی وطن حدّ داریم. شقاوت بی

در این بخش از  پایدار جان سخت ای انسانی پویا و منعطف ورسد مجموعه ، به نظر میایقومی و اندیشهتنوع 

ها خواهم مانند بعضی نامیم. نمی زمین می وجود آورده است، که آن را ایران و ایرانی و ایران کرۀ زمین به

دهم. ما همۀ برانیان نسبت یندانم به ا می هایی را که بددانم به ایرانیان و خصلت هایی را که خوب میخصلت

است، که نباید  یک واقعیت ست،ارزش ا یک های تاریخیها و تجربه اینها هستیم؛ و داشتن همۀ این ویژگی

های تاریخی با  تجربهتجربگی ما در تطبیق این  هم کم واقعیتی دیگر کم گرفت، یا نفی کرد. آن را دست

 مدرنیت است.

ده است. این میگری از کرۀ زمین، به دالیل ویژۀ تاریخی، پدید آدای است که در بخش مدرنیت پدیده 

است، که دستاورد بشریت ای جدید تعریف کردهپدیده نسبت انسان با طبیعت و جوامع بشری را به گونه

ایم.  یر شدهآن درگ ایم. به اجبار تاریخ، و نه به اختیار خود، بااست. ما ایرانیان هنوز این پدیده را درک نکرده

های بومی غربی  نشناختن این پدیده، در تفکیک ویژگی مجبوریم آن را بشناسیم و با آن کنار بیاییم. به دلیلِ

آن هنوز حتی آمادگی برای شروع درک  های نوعی آن، که دستاورد انسان ناطق است، ناتوانیم. آن از ویژگی

کنیم  ایم، شاید چونکه خیال میرا فراهم نکردهتحلیل آن را نداریم، هنوز نهادهای الزم اجتماعی برای 

جا هم نهادهای مدنی [. هر2، و 44، ص1دانیم ]رک  احتیاج نداریم، و هنوز خود را آفتاب و غرب را سُها می

 های ذهنی خودمان همراه با کسب ظواهری از مدرنیت بودهایم، بیشتر با انگیزۀ حفظ انگارهمدرن ایجاد کرده

هایی بوده است که در اثر درگیری ما با است، یا اینکه برای رفع نیاز ها تطبیق داشتهبا این انگاره است که

 دنیای مدرن ایجاد شده است!

شان را با علم دهای سنتی ما که حافظان علم به معنی سنتی آن هستند هنوز نسبت خوآن بخش از نهاد

بدیهی است این  ای گرفتارند.نی ناشی از مفهوم علم نظامیهای ذههدر انگاره هنوزاند، و نوین مشخص نکرده

اسالمی نیست،  اصول اعتقادیها شکل گرفته است، مترادف با که پس از تأسیس نظامیههای ذهنی، انگاره

 شود. ای که گاهی مترادف با علوم اسالمی گرفته میتأثیر شدیدی پذیرفته است از علوم نظامیه گرچه
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 و پسامدرنمدرن . خرد پیشا2

انسان همواره با تعقل، با به کارگیری خرد، زندگی کرده است. اما باید توجه کرد که خرد انسانی تابع 

شرایط فرهنگی و محیطی هر عصر است، پس تابع زمان است. عصر گالیله و نیوتون نقطۀ شروع یک گسست 

که  ،بشری است. خرد علم نوین با طبیعت و اجتماعو جهش در چونی خرد انسانی و درک انسان از نسبتش 

ماهیتاً با خرد پیش از گالیله و نیوتون متفاوت است. این واقعیتی است که جامعۀ ما  ،نمایندۀ خرد نوین است

کامالً متمایز کنیم،  ینیوتونرا از عصر پسا یتوانیم عصر پیشانیوتون می از درک آن هنوز به دور است.

ری از . تأثیرگذاری این خرد علمی در فرهنگ و خرد بشیپسانیوتونخرد از  را یطور خرد پیشانیوتن همین

فیزیک نیوتونی پرداختند، و به دنبال آن  مفاهیم پیرامونکه فالسفه به بحث  قرن هجدهم آغاز شد، هنگامی

ها  سال هم نتیجۀ یتونوز شد. خرد نیعصر صنعتی آغانیز  و مفاهیم سیاسی، و در تحول در زندگی بشر

را  مغولیای و پسامیهظانپسا ددنیای اسالم دوران رکو که، هنگامیاعی و فرهنگی در اروپا استتحوالت اجتم

توان در مفاهیمی مانند زمان، مکان، و جرم دید که مفاهیم اولیۀ  وضوح می این گسست خرد را به گذراند. می

: در خرد حاکم توجه داشته باشیم که در تمدن اسالمی هم شاهد گسستی هستیم علوم فیزیکی است.

از آن که کمابیش مترادف با عصر  پیشدوران  خردها و  از تأسیس نظامیه پس دورانگسست میان خرد 

ای بنامم؛ و تأکید  همین دلیل مایلم واژۀ خرد دوران طالئی اسالم را خرد پیشانظامیه طالئی اسالم است. به

کنم که ما در تحلیل تحوالت تمدنی بهتر است خرد حاکم بر جوامع اسالمی را، که شدیداً متأثر از خرد  می

 اسالمی یکی نگیریم. ای است، با مطلق تمدن پسانظامیه

 مفاهیم مدرن درماهیت نقش .3

های فالسفۀ قدیم بوده است. به ندرت از قرن بیستم به بعد  بحث در ماهیت زمان و مکان از دلمشغولی

جا شده است. علت آن را در غلبۀ تفکر  ها جابههستیم که فالسفه به این امر بپردازند. دلمشغولی شاهد این

و فلسفۀ طبیعی  فلسفه ر از جمله فلسفه باید دانست. مفاهیم زمان و مکان از حیطۀعلم نوین بر علوم دیگ

نیوتونی، مفاهیم ست. در این علوم، در بینش پساعنوان بخشی از علوم فیزیکی درآمده ا و به خارج شده است

شود باید  وارد می که در علوم فیزیکی: هر مفهوم شود می یاد تعریف عملیاتی عنوان  آن بهتعریف دارند، که از 

نمایش  t زمان با نمادکه  زمان و مکان این چنین است. هنگامی ؛گیری و یکای آن مشخص شودروش اندازه

، آنگاه زمان در علوم فیزیکی شود تعیین می ثانیه آن یکای، و شودگیری میبا ساعت اندازهشود،  داده می

توان از  اصل است و در علم جایی ندارد؛ میح شود. پس از آن دیگر بحث از ماهیت زمان بی مفهوم می

زمان سؤال کرد، از تحول زمان، از چندتایی زمان، از پیوسته یا گسسته بودن آن، اما  چگونگی آفرینش

شود. همچنین است مفهوم مکان،  کنار گذاشته می که شود تلقی میی لدر فیزیک عبارت مهم زمانماهیت 

زمان با رهایی از نیاز به ماهیت مفاهیم، انسان مدرن  هم. در علوم فیزیکی جرم، و هر مفهوم بنیادی یا ثانویه
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به دنبال درک ماهیت طبیعت هم نیستیم.  دیگر ای دیگر تعریف کرد. مانسبتش را با طبیعت به گونه

ن پذیری ایکنیم. روش این اندازه پذیر میاهیم دیگر. آن را اندازهطبیعت هم برای ما مفهومی است مانند مف

-ند مفهوم و روش اندازهچشود از  سازیم. مدل ما از طبیعت تشکیل می ابتدا از طبیعت یک مدل می است که

ای را در طبیعت بخواهیم بررسی کنیم، مجموعۀ مفاهیم گیری. بسته به اینکه چه بخواهیم، یا چه پدیده

جرم همراه با نماد آنها و روابط  ها دستگاه مختصات زمان، مکان، ومتفاوت خواهد بود؛ اما در همۀ این مدل

و روابط یک مدل از طبیعت  با نمادها همراه شود. این مجموعۀ مفاهیم بسیط ریاضی میان آنها وارد می

همین دلیل کمتر هم لفظ مدل به کار  شود به این مدل. به سازد. در علوم فیزیکی طبیعت فرو کاسته می می

بندد.  فیزیکدان همان مدل طبیعت نقش می م در ذهنیکنرود. هنگامی که از طبیعت صحبت می می

فقهای ما که  و ،ان ماشناس جامعهوفان ما، کنند، گرچه فیلسگونه تصور می فیلسوفان مدرن هم کمابیش این

کم غریب  قابل قبول نباشد، دستاند، این تصور برایشان اگر غیرههنوز خود را از بند ماهیت مفاهیم نرهانید

گونه است که  دلیل تفاهم میان آنها و فیزیکدانان یا فالسفۀ مدرن عمالً ناممکن است. این است، و به همین

است. انسان مدرن  بشر مدرن، متجسم در نمایندگان علوم فیزیکی مدرن، با طبیعت کامالً عوض شدهنسبت 

اشته است. این ای برای بشر دهای بسیار پیچیدهنگرد. همین نگرش دستاوردبه طبیعت به نوع دیگری می

های معرفت بشری ینهسازی در سیصد سال اخیر راه به همۀ زم نوع نگرش به طبیعت، و این نوع روش مفهوم

یای مدرن و روان شناسی مدرن از این امر مستثنی نیستند. دن ،شناسی کالم، جامعه باز کرده است؛ فلسفه،

نوین خو کرده است و با آن کنار آمده است. ما سازی  سازی و واژه با این نگرش جدید، با این روش مفهوم

ه ایرانیان و مسلمانان جهان، هنوز فاصلۀ بسیار با درک این تحول مفهومی و نگرشی داریم. مفاهیمی، چ

الیسم و اومانیسم را به کار لیبرمکان، و چه مدرن مانند لیزر و ماهواره و  قدیمی مانند علم، طبیعت و زمان و

توجهی  است. بی ذهنی انسان مدرن کامالً متفاوت الگوی بابندد که  نمان چیزی نقش میبریم، اما در ذهمی

آورد. این اختالف نقش را مشخصاً  ذهنی و درک مفهومی خسارات اجتماعی فراوانی به بار می الگوهایبه این 

 .[3] امدر مفهوم علم به تفصیل بیان کرده

 اعتقاد و خرد پسانیوتونی. 4

دنبال انقالب صنعتی، سرانجام به  موازات تعریف جدیدی از  نسبت انسان و طبیعت، و به خرد نوین، به

ای دیگر، نسبت به  نام علم یا دانشگری منجر شد. این حرفه، همانند هر حرفه ایجاد حرفۀ جدیدی به

پیشانیوتونی خرد ن با های آ اعتقادات مذهبی یا هرنوع اعتقاد دیگر خنثی است؛ و این یکی از وجه ممیزه

است، که به دالئل تاریخی با اعتقادات عجین شده بود. کم نیستند اهل علم در کشورهای درحال توسعه، 

شناسند، و شرایط دنیای مدرن را با  ای علم نوین را نمی ویژه در کشورهای اسالمی، که این جنبۀ حرفه به

. ترکیباتی مانند فیزیک اسالمی، سنجند خود می ای میهو پسانظا الگوهای ذهنی متناظر با خرد پیشانیوتونی
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[. 3که نظیر ترکیبی مانند نجاری اسالمی یا ذوب فلزکاری اسالمی است، ناشی از همین سوءتفاهم است ]

وجود  ای از تحول معرفت بشری به اند که همیوغی آنها، که در دوره امور اعتقادی و علم  دو ساحت معرفتی

وضوح  بویه به لطمه زده است. ختم دورۀ روشنگری اسالمی، که در رشد علم در دوران آل هردو  آمده است، به

های  فرقه از بعضی فقط ها تأسیس شدند، که در طی آن نه تنها هنگامی شروع شد که نظامیه، مشهود است

ه فوم و فلس، بلکه علندبقیه طرد شد ها مجاز اما ریس فقه آنها در نظامیهاسالمی مجاز شناخته شدند و تد

. به این ترتیب لباس [4] ای به آن نیاز داشت تنها در آن حدّی مجاز شناخته شد که شریعت محدود نظامیه

. این دوران شروع ای شاهد آن هستیم ، که ما در خرد پسانظامیهتنگی به خرد پوشانده شد و مقید شد

به و خفت تاریخی ما منجر شد. توجه انحطاط علم در کشورهای اسالمی است، که به انحطاط جوامع اسالمی 

کند، که از جوامع ما  انیوتونی متصل  میبه دوران طالئی اسالم و دوران پسخرد نوین، نه تنها ما را 

کنند و در این  ای را عین اسالم تلقی می ها فرهنگ پسانظامیه زدائی خواهد کرد. متأسفانه بعضی خفت

وجود آورده است. این سوءتفاهم فرهنگی در  طالئی اسالم را به تصوراند که این فرهنگ همان است که دوران

کافی است به  برای بسیاری کشورهای اسالمی، از جمله ایران، دردسرساز شده است یا خواهد شد. 21قرن 

های سعودی، توجه کنیم تا  منش و روش حکومتی طالبان در افغانستان و پاکستان، یا وهابیون و سرسلسله

 ای افراطی و تأثیرات آن را در دنیای نوین درک کنیم. رد پسانظامیهعمق تأثیرات خ

 ت، جامعه، و نگرش مبتنی بر خرد پسانیوتونیع. طبی5

ای در جامعۀ انسانی شده است. در این فرایند اجتماع علمی و  پدیدۀ علم نوین منجر به فرایند پیچیده

[. طبیعت دیگر آن چیزی نیست 11، فصل5] عهده گرفته است گفتمان درون این اجتماع نقشی بنیادی به

دنبال کشف  که مستقل از ذهن ما، مستقل از الگوهای ذهنی ما، وجود دارد، یا ماهیتی دارد که ما به

عهدۀ حق  و حقیقت  آن هستیم. در این پدیدۀ مدرن مبتنی بر خرد پسانیوتونی دیگر نقشی به "حقیقت"

های طبیعی هستیم. رشد غیرمنتظرۀ علم در این  در توصیف پدیدههایمان  مدل "کارایی"دنبال  نیست. ما به

است. این  چرخش بینش تبعات سهمگینی نه تنها در تعریف  "چرخش بینش"دورۀ مدرن ناشی از همین 

 باشناسی نسبت بشر  جدیدی از نسبت بشر با طبیعت داشته است، که با ورود آن به ساحت فلسفه و جامعه

 را از ادارۀ جامعه عوض کرده است.جامعه و نیز تصور بشر 

سازی نقش محوری درعلم مدرن دارند. چون در خرد جدید تصور این است که  سازی و مفهوم مدل

، و برای توصیف طبیعت یکتا نیستند، پس ما با قراردادهایی سروکار داریم هستندمفاهیم برساختۀ ذهن ما 

شود،  عنوان مدل علمی نگاه می آنها به  شوند، و به ها هنگامی پذیرفته می نامیم. این مدل که آنها را مدل می

ق مدل ها و پیچیدگی چگونگی تطبی جهت پیچیدگی پدیده های طبیعی موفق باشند. به  که در توصیف پدیده

با طبیعت قضاوت نهایی با اجتماع علمی است. پس این اجتماع علمی است که صحت و درجۀ کارایی مدل را 
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کند. چگونگی این تعیین کارایی بخشی از ظرافت گفتمان علمی است. مدلی کارا، یا به اصطالح  تعیین می

این گفتمان تنها پاسخ طبیعت به تر از بوته به درآید. در  شود که در گفتمان علمی موفق درست، تلقی می

شود، و درنهایت اقناع   های گفتمانی بسیاری در آن وارد می ، بلکه ظرافتکننده است مدل نیست که تعیین

شود. بهترین مثال نسبیت خاص اینشتین و پذیرش آن توسط  اجتماع علمی است که باعث پذیرش مدل می

های  همان خوبی نسبیت خاص از پس توضیح پدیده بهاجتماع علمی اوائل قرن بیستم است.مدل لورنتس 

 بود که سرانجام توسط مینکوفسکی بندی چهاربعدی نسبیت خاص آمد. اما این فرمول طبیعت برمی

دانیم که  فیزیکدانانی مانند پوآنکاره را قانع کرد که نسبیت خاص پذیرفتنی است، ونه مدل لورنتس. می

های ثابت بودن  ی بسیار به نسبیت خاص نزدیک شده بود، و  حتی اصلهای نسبیت پوآنکاره در توضیح پدیده

ت را او قبل از اینشتین نوشت. تمام ساختار فرمولی نسبیت را هم قبل از اینشتین در یسرعت نور و نسب

طریق اینشتین صحبت کرد، اما  ها به [، حتی از روش همزمان کردن ساعت6مقالۀ معروف خود آورد ]

همین دلیل او شاید اولین فیزیکدان معتبری  دادی بودن همزمانی و  مفهوم زمان دل بکند. بهنتوانست از قرار

 دنبال دارد. بود که درک کرد نسبیت خاص چه تحول عظیمی در برداشت ما از طبیعت به

های هفدهم و هجدهم به  مرور در قرن بینش انسان نسبت به طبیعت، پس از نیوتون به این چرخش

 باعلوم انسانی هم رسوخ کرد، و از این طریق چرخش بینش جدی در درک نسبت انسان  فلسفه و بقیۀ

داری و  دموکراسی پدید آورد. در این مورد جامعه هم نقش  جامعه، و پیرو آن درک جدیدی از حکومت

خواهد آن را بشناسد، درک کند، و تغییر دهد.  گیرد و هم نقش اجتماع علمی را که می عهده می طبیعت را به

شود. اقناع  نهاد، انجام می مهای مرد های مختلف، از جمله احزاب سیاسی و سازمان گفتمان اجتماعی از راه

معنای خود  "سیاست برحق"شود. اینجا هم  ها انجام می جامعه معموالً از طریق احزاب و با استفاده از رسانه

کنند با گفتمان سیاسی به اقناع  دهد و همه سعی می می "سیاست کارا"دهد و جای خود را به  را ازدست می

 مدرن اجتماعی با واژگان مرسوم در گفتمانبه این ترتیب است که های خود بپردازند.  مردم برای سیاست

علم مبتنی بر  قدر تفاوت دارد، که واژگان و مفاهیم های گذشتۀ ما همان واژگان مرسوم در سیاستنامه

این خرد نوین نه  برتوجه داشته باشیم که تأکید  .[4] ا واژگان فارابی و ابوریحانب سازی سازی و مدل مفهوم

لق بودن این خرد است، بلکه بر این است که انسان مدرن در زندگی اجتماعی نوین خود خرد علمی را در مط

مجاز  ،بیند، و حضور دو نوع معرفت را، یا حتی چند نوع را مستقل از خرد مذهبی با حیطۀ کاربرد مستقل می

موازی آنها مطلوب است. آنچه موازات و مکمل هم وجود دارند و حتی وجود  داند که به ها می و طبیعی انسان

ای و پیشانیوتونی، چه در فرهنگ  پذیرفته نیست مقید کردن هرکدام به دیگری است که در خرد پسانظامیه

اسالمی و چه در فرهنگ مسیحیت در طول تاریخ وجود داشته است. دانشگرانی که خرد علمی را معیار 

 اهل علوم دینیطور  دارد؛ همیننشه در خرد  علم نوین اند که ری دانند به اعتقادی دلبسته نهایی هرچیز می

کنند که  ای تمسّک می دانند به گزاره چیز می را نهایت همه دینیکنند و خرد    که خرد علم نوین را نفی می
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ندارد. اگر هم موردی از تناقض میان این دو خرد مشاهده شود البد ریشه در  ات دینیارتباطی با اعتقاد

حل پذیرفتن این یا آن نیست، بلکه شک در  دارد. راهو معرفت متناظر با آن یکی از دو خرد  برداشت غلط از

و کوشش در رفع این ابهام. مقید کردن خرد به هریک از این دو نوع منجر به محدود  استهر دو برداشت 

ادن این شود که خالف طبیعت بشر و خالف هدف خلقت و نه های انسانی می کردن امکان شکوفایی ایده

ها یا آزادی آن را محدود کند، چه  که این امکان شکوفایی ایدهو فرهنگی هاست. هر خردی  نعمت در انسان

 ، مطرود  است.دینینام خرد  نام خرد  علمی و چه به به

 تناظر آن با رشد علم نوین در جوامع بشری. دموکراسی و 6

وجود  از نیوتون شکل گرفته و خرد نوین را بههایی پیش و پس  گونه که خرد پسانیوتونی طی صده همان

اند؛ صلب  های متفاوتی را طی کرده آورده است، مفاهیم مرتبط با علم نوین، و نیز مفاهیم اجتماعی فرایند

برد، اما آنچه از زمان و مکان در علم  کار می اند و اکنون هم نیستند. لفظ زمان و مکان را ارسطو هم به نبوده

شود، تفاوت بنیادی دارد با گذشته. چرا مفهوم دموکراسی چنین نباشد؟ مفهوم نوین  نوین مفهوم می

 های علمی در اجتماع علمی است. نی و فرایند پذیرش مدلدموکراسی به شدت متأثر از خرد پسانیوتو

را نمایندگی از جامعۀ انسانی در یک کشور ادارۀ جامعه  نهادهای مدنی مدرن، متناظر با اجتماع علمی، به

گیرد، و هیچ قاعدۀ از  گونه که قواعد در اجتماع علمی درون گفتمان اجتماعی شکل می عهده دارند. همان به

آنها و مردم را نیز  ای بر این گفتمان حاکم نیست، قواعد حاکم بر نهادهای مدنی، روابط میان شده داده  پیش

جز  ، دیگر نقشی در این گفتمان ندارند، بهماهیتشانها، متناظر با  ادکند. ناکجاآب تعیین می گفتمان سیاسی

های علمی، باید به رضایت بیشتر مردم منجر شود؛ درغیر این  ها، همانند نتیجۀ مدل اینکه حاصل سیاست

های علمی در  با تعویض مدلامری که متناظر است کند،  ها را عوض می صورت سازوکار انتخابات سیاست

 طبیعت. نتیجۀ مقایسۀ نتیجۀ مدل با

های علم نوین و  های بشری، حاصل موفقیت عنوان مدل نوین ادارۀ جامعه این فرایند مردم ساالری، به

م گفتمان سیاسی در  جوامع بشری است، و وابسته به هیچ گرایی نتیجۀ محتو خرد پسانیوتونی است. حزب

تیم، و گفتمان علمی در قوم، یا غرب و شرق نیست. ما چون هنوز در ابتدای ایجاد اجتماع علمی هس

ای است، نباید انتظار داشته باشیم  کشورمان شکل نگرفته است، و مفهوم غالب علم همان مفهوم علم نظامیه

دنبال کشف ماهیت  هنوز به ما گونه که فیلسوفان . همانسرعت اتفاق بیفتد ساالری در جامعه به فرایند مردم

، سیاستمداران ما هم [7هوم علم و تولید علم مشکل دارند ]یا با مف اند طبیعت و مفاهیم زمان و مکان

 [ اند.4ای، آن هم از نوع روزبهان خجندی ] نامه دنبال ایجاد ناکجاآباد با مفاهیم سیاست به

                                                           
 هایی هم  داند؛ مصداق کند و هرمی بودن آن را مانع رشد دموکراسی می ما ایرانیان استفاده می ریخت ذهنیتآبادی از واژۀ  در این زمینه محمود دولت

 (.61و  55، گفتار 8کند بسیار جالب است )رک  که ذکر می
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ای علم دوران طالئی اسالم را به انجماد رساند و به قهقرا برد و خفت را برای کشورهای  خرد نظامیه 

سا در غرب اصالً نگذاشت علم در اروپا رشد کند، و آزادی خرد را در قالب تمایالت اسالمی به بار آورد. کلی

روشنی عظمت  به ایم هنوز نتوانستهای از تاریخ خودمان هستیم که  کلیسائی خفه کرد. اکنون ما در مرحله

ا کدر کرده ای تفکیک کنیم؛ غبار تاریخ آنچنان ذهنمان ر علوم را در دورۀ طالئی اسالم از خفقان نظامیه

کنیم و بعد اثر استعمار را در بعضی کشورهای اسالمی.  سختی تنها اوج دوران طالئی را حس می است که به

ای که تازه آن  خواهیم با استفاده از خرد نظامیه توجه به تحوالت فکری بشر در چند صدسال گذشته، می بی

دانیم چیست! جنگی در راه  برویم که نمیگیریم، به جنگ چیزی  را با خرد دوران طالئی اسالم یکی می

خاطر حفظ و ماندگاری خودمان این خرد نوین را چه در ساحت علم و  خاطر منافع ملی و به نیست: باید به

منظور  هایی برداریم پایدار به دستاورد موجودات خداوند است، فرا بگیریم. گامچه در ساحت سیاست، که 

 کارگیری خرد نوین. رک، و بهداشتن فرصت کافی برای یادگیری، د
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