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  1 دفاع از خردو» مدرن«خردستيزی 
  

 مقدمه 
   

فالکت و ذلت  شماری از قبيل امپرياليسم، جنگ، گرسنگی و ـ چرا بايد عليرغم مسائل بی
 را مورد بحث و بررسی قرار دهيم؟ اين آيا نوعی لجبازی  خردستيزیموجود در جهان 

  نيست؟
  

 لگام گسيخته  خردستيزیدرست بخاطر وجود مسائل و معضالت ياد شده بايد عليه ! ـ نه، ابدا
زيرا هرکس که اين جهان را بعنوان ! دفاع برخاست هب خردوارد مبارزه شد و از حريم 

. بهترين جهان ممکن تلقی نمی کند، نه تنها بايد به احساس آن، بلکه به شناخت آن همت گمارد
هر ه  و ب ها را کشف کند پيوندی ميان آن او بايد اشياء نهفته در پشت اشياء را دريابد و هم

برای اين . وسيله ممکن از شناخت و روشنگری عليه هرکس که مانع اين امر شود، برخيزد
 هائی از غارهای بادگير تئوری و فلسفه، راه راه: های متعددی وجود دارد کار وسائل و راه
 های روزمره، از سخنرانی های سياسی، از ترانه ها، از عکس ها و ناکامی هائی از شکست
  !های راديوئی و تلويزيونی ها و گزارش

  
 خردستيزی . گذرد های سياسی می جبهه اصلی مبارزه طبقاتی ايدئولوژيکی از همه ميدان

 ميالدی 60های  برای بورژوازی در مواضع دفاعی ـ تاريخی نبرد عليه سوسياليسم تا سال
  نقش مرکزی بعهده داشت و امروز بعد از شکست بزرگ آن؟

  
 هستيم که در خردستيزیا و آرايش همه جانبه فراورده های فکری امروز ما شاهد تجديد قو
خودنمائی و در کليه لحظه ها نقش چشمگيری ) از بوش تا بن الدن(کليه اشکال بنيادگرائی 

  !کنند بازی می
  

های منتشر  موضوع يک پنجم کليه کتاب. تنديس جاهالن را به نيت تقديس موميائی کرده اند
شفاگران روحی در آلمان فدرال ! است ایزوتریکال مربوط به مسائل شده اخير در آلمان فدر

اشاعه پر تب برخاسته اند و سياست پيشگان در سراسر زمين به » رفرم سالمتی«به دفاع از 
  .  مشغولندو تاب خرافه ها و افسانه های نئوليبرالی

گر هم وحی زنند که ا از بی جانشين و ناگزير بودن گلوباليزاسيون مطلوب خود دم می •
کند، چيزی از  منزلی از بارگاه تعالی نباشد، دست کم يک حکم ناگزير طبيعی جلوه می

 !قماش زلزله و رعد و برق و سيل و توفان و آتش فشان
هائی که برای دفاع از منافع مشخص آگاهانه و بطور عمدی طرح و بمورد اجرا  سياست •

 اقتصادی 2م است، به عنوان تقديرها از قبل معلو شوند و نتايج مخرب آن گذاشته می
 .شوند بخورد مردم داده می

 برخاسته اند، با استراتژی ها حقيقترسانه های گروهی آشکارا به نبردی بی شرمانه عليه  •
 !و ساز و برگ از پيش آماده

و نه (با خالی کردن گلوله در مغزها توانائی سمتگيری و عمل دگرگونساز طبقه کارگر  •
 !کنند  تار و مار میرا فلج و) فقط او

 !زنند  دست میحقيقت به پرده پوشی واقعيتبا تحريف مکارانه  •
                                                 
1 Marxistische Blätter  M. Buhr. WWW.marxistische-blaetter.de 6 ـ 04   
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دهند، بلکه  ها را تغيير شکل می های تخريب افکار عمومی نه تنها اندام زن در دستگاه •
 !کنند را مثله و مسخ می» 3انسان ـ تصويرها«

هر نوع پيشرفت وارد  به عنوان استراتژی حاکميت عليه خردستيزیبار ديگر ! سخن کوتاه •
 !عمل شده است

  
 و پيروزی درخشان آن است که خود خرد هدف ما مدد رساندن به ! در انتقاد استخردشانس 

ها و ابزار کار ايدئولوژيکی آغاز  ها، شناخت از مدد رساندن به خردگرايان، با ارائه استدالل
  !شود می

  
  خرد اندیشنده . 1

  
.  علوم اروپائی از دوران يونان و رم باستان بوده است عنصر ذاتی فلسفه وخردمفهوم 

.  می تواند به درک منظمی از جهان نايل آيدخرد اندیشندهآناکساگوراس بر آن بود که فقط يک 
 را در پيوندی الينفک با خرد و اندیشيدناو . رسيد بعد ارسطو به اين نظر آناکساگوراس

.  بايد بينديشدخرد!  استخردرف و آبروی شاندیشيدن «: گفت ارسطو می. يکديگر می ديد
  »!خفته و خواب آلود استخردی  نينديشنده، خرد

  
 را فرمولبندی کرده، که از سوی فلسفه و علوم عصر جديد خرد فعالارسطو انگيزه و جانمايه 
 به استانداردی در خرداز اين رو تصادفی نيست که استنباط ارسطوئی . تقبل و تکميل شده است

  !ی فلسفه و علوم بدل شده استرشد بعد
  

 در يونان و رم باستان موضوعات اساسی آتی فلسفه، علم و هنر خرد اندیشندهبا کشف فرمول 
تاريخ، زبان، : از آن جمله اند: گردند شوند که بعدها طرح، بحث و تکميل می تعيين می

ستگی، تحمل آموزش، تفکرعام، فرهنگ مباحثه، شناخت تئوری، عمل، آزادی، برابری، همب
  .ها و استقالل غير، عزت و شرف انسانی، حقوق بشر، حقوق خلق

  
خدمت ه  يونان و رم باستان بخرد اندیشندهتوماس فون اکوين  در عصر جديد بار ديگر توسط

شود و در دوران هومانيسم، رنسانس، جنبش روشنگری در اروپا، انقالب فرانسه،  گرفته می
و باالخره در هر تفکری که به عنوان تفکر تاريخی و ديالک فلسفه کالسيک آلمان، ادبيات 

  .تيکی وارد عرصه می شود، به شکوفائی خود می رسد
  

در جستجوی خرد. 2 
  

همواره دوره هائی بوده .  در اروپا اگرچه پيگير ولی خالی از گسست نبوده استخردگرائی
مار  ب، بی اعتبار و تار واند، که سعی بر آن شده که اندیشه های خردگرایانه را سرکو

روند بی ها  علت اساسی این گرایشات شرایط اجتماعی ـ تاریخی بوده اند که در آن. سازند
ما اکنون در . می بایستی سد و چرخ تاریخ به عقب برگردانده شودپايان رهائی بشريت 

 روح چه، در این روزها بار دیگر مفهوم خرد قبض. شرایط ارتجاعی مشابهی بسر می بریم
  .شود می

  

                                                 
3Menschenbild 
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 در همکاری با يونسکو 1998که در سال »  فلسفه و تاريخ انديشه در اروپا4کن ونت«در پلنوم 
در سمپوزيومی راجع به خوزه باراتا ـ مورا  و ادواردو چيتازدر ليسابن وقوع يافت، 

  .به موضوع ياد شده اشاره کردند» يونيورساليسم و يونيورساليته«
  

آندو بر آن . »خرد رشد یابنده«و » کليت و اجزای آن«بارت بود از  تيتر سخنرانی آنان ع
خود را موظف ببيند «هر نظريه ای که قصد تحول اوضاع حاکم را داشته باشد، بايد بودند که 

با يک عام مشخص به عنوان  « کليتی که .حرکت کند»  قابل شناختکليتکه بر مبنای يک 
                         کمک مدله  بايد بخرد مشخصق در باره تحقي «. در ارتباط باشد» چارچوب فکری

ها  ها و فرهنگ های مناسب و در پرتو تحول تاريخی که خلق های مناسب، در چارچوب مدل
، به عبارت ديگر »صورت گيردعهده داشته اند و با توجه به همپيوندی آنان ه سهم مشخصی ب

. شود ها شکوفا می  باشد که در مسير تاريخی مشترک انسانخردی رشد یابنده بايد خرد
ساختار فکری مشخص بشريت در مبارزه برای بهتر کردن شرايط «منظور عبارت است از 

  »5!زندگی مادی و پی ريزی آينده
  

و شوند  ها برابر محسوب می در سایه خرد همه انسان. 3
 . می توانند بطور برابر قضاوت کنند

   
  خرد به چه معنی است؟

  :برای پاسخ به اين پرسش به دو حادثه تاريخی در اروپا اشاره می کنيم
  

  :حادثه اول
  

اين حادثه موجب پيدايش انديشه .  سال پيش اروپائی ها به کشف جهان نو پرداختند600 تا 500
 حقوق خلقين بود که در اسپانيا و پرتقال سنتی بنام چن. ها شد  آننسبيت و ها تفاوت فرهنگ

های کامال  های بيگانه بعنوان فرهنگ  پا به عرصه وجود نهاد و برای اولين بار فرهنگها
های ديگری  هائی که فرهنگ برابر حقوق برسميت شناخته شدند و بيگانگان يعنی انسان

 .تعلق به نوع بشر تلقی شدندداشتند، بدون کوچکترين محدوديتی به عنوان موجوداتی م
  

 در مقابله فکری با اعراب الزم 6همان طور که توماس فون اکوين(های ديگر  با کشف فرهنگ
ها متنوعند، اگر قرار بر اين  اگر فرهنگ: ضرورت يک تفکر فلسفی مطرح گرديد) ديد می

ری از اين قبيل است که مسيحيت در مقابله با اسالم پيروز شود و اگر کال جريانات فکری ديگ
 خرد:  متوسل شدخردپيدا شوند، پس بايد به ابزار مشترکی برای تفاهم، تأمل و مشاوره، يعنی 

برکت آن می تواند اعالم ه  طرز نگرش معينی است که انسان بخرد. نه ماده است و نه تخيل
  .ها برابرند و می توانند بطور برابر قضاوت کنند کند که همه انسان

  
 .دهد را نشان میاندیشه خرد ضرورت ) از نظر تئوريک (ها نسبيت فرهنگدرک تاريخی 

در عصر جديد نيز چيزی نيست که بطور اتفاقی ناگهان از آسمان نازل شده و فلسفه خرد 
 پيوند تنگاتنگی با آگاهی به فلسفه خرد.  خواهی نخواهی مطرح شده باشد و يابطور دلبخواهی

                                                 
4 Convents 
5 E. Chitas Das Ganze und seine Teile, J. Barata-Moura, Universalismus: auf der Suche nach der 
konkreten Vernunft, in: Recht und Weltanschauung,  S. 249 ff. 
6 Thomas von Aquin  
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های متفاوت موجود در  اروپائی ها با توجه به فرهنگ که آگاهی.  داردها نسبيت فرهنگ
  !سراسر زمين بدست آورده اند

  
  :حادثه دوم

  
 از اهميت بزرگی برخوردار بود، عبارت بود اندیشه خردحادثه دوم که برای توسعه و رشد 

زير فشار رفرماسيون اروپائی ها مجبور . از عدم موفقيت مسيحيت در حفظ يکپارچگی خود
را که بعنوان ثروت معنوی مشترک خود کشف کرده بودند، به انديشه پايه ای  خردشدند، 

  .ها بدل سازند همزيستی انسان
  

 های مذهبی داخلی در اروپا و درس گرفتن از خرابی هائی که جنگ تجارب حاصل از جنگ
 ها بويژه در اروپای مرکزی بدنبال آورده بودند، سبب شدند که کسانی های سی ساله برای قرن

را بمثابه ابزار مطمئن سازنده چه در   شوند و آنخردمانند توماس هوبس صريحا دست بدامن 
 تنها عاملی خردچون . زمينه روابط اخالقی ـ عملی و چه در مورد روابط دولتی بکار گيرند

ها بتوانند بدون احساس خطر با ديگران  برکت آن امکان آن پديد می آمد که انسانه بود که ب
  .يز بنشينندسر يک م

  
 را بعنوان زيربنای همزيستی بارآور اندیشه خردبدين سان شکست وحدت مسيحيت اين بار 

   7.ها در دولت ايجاب کرد انسان
  

  :خالصه کالم
 .پا بعرصه وجود می گذاردخرد اندیشنده  بعنوان خرددر يونان و رم باستان  •
 .فاهم استحاله می يابد به ابزار تخرد اندیشندهدر مراحل متعالی قرون وسطی اين  •
دهد که بنا بر  و در آغاز عصر جديد خود را به دورنمای نحوه برخورد معين ارتقا می •

 می تواند خردو بدين طريق . ها برابرند و می توانند بطور برابر قضاوت کنند آن همه انسان
 .اکنون به عنوان يک معيار اخالقی ـ عملی و دولتی مورد استفاده عام قرار گيرد

 
خرد تنها اندیشه ای است که فلسفه بهمراه می آورد. 4

   
 را بخاطر خردبرای درک توسعه فلسفه و علم در عصر جديد بورژوائی بايد نقش ياد شده 

 به عنوان خرد.  نقش مهم و مرکزی بعهده داردخردبرای فلسفه و علم عصر جديد مفهوم . سپرد
 و گذشته و حالشود که برای رهائی از قيد و بند  ها محسوب می نخستين ابزار انتقادی انسان

 به معيار خردو بدين طريق .  و پيريزی طرحی نو ضرور استآیندهبرای انديشيدن در باره 
  .همه اشياء بدل می شود

  
! حکمت واقعی اکنون عبارت است از شناختن حقيقت در همه اشياء«: توماس هوبس می نويسد

 خرداهميت «: و ديدرو می گويد»  !، يعنی از عهده فلسفهآيد  برمیخرد درستاين از عهده 
عفو و بخشش مسيحيان را به ! برای فالسفه باندازه اهميت عفو و بخشش برای مسيحيان است

  » ! فالسفه راخردعمل واميدارد و 

                                                 
7 H.- M. Baumgartner, Europa als Thema und Aufgabe der Philosophie in: Das geistige Erbe Europas, 
5. 101 ff.   
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 و فلسفه معنی يکسانی دارند، حداقل در رابطه با جريانات خرددر تفکر عصر جديد  •
 .اصلی اين تفکر

را بطرز خارق   را معتبر ميداند، ولی آنخردر عصر جديد اگرچه مفهوم سنتی تفک •
 .العاده ای وسعت می بخشد

گيرد که در بستر   در نظر میخرد فعال را پيشاپيش به عنوان خردتفکر عصر جديد  •
. شود ، فعاليت، کار و باالخره مؤثر بودن يکی می8رشد با همه چيز و قبل از همه با عامل

  .شود ، امکان سيطره بر طبيعت و ساختمان جامعه میهرچه که هسته نقد  وسيلخرد
  

 به عنوان نيروئی برای قادر ساختن انسان به رهائی خود از قيد و بند ايدئولوژی کهنه، خرد
و اين امر بدانمعنی است که انسان . غلبه بر طبيعت و تحول نظام فرتوت اجتماعی بکار می آيد

خود را  خردبا توسل به ) قدرت ممکن، يعنی مطلقا خود مختار و مستقلآزاد از اراده هرگونه (
 همانقدر اهميت دارد که اتکای انسان به تفکر خرد فعال نو اين .تحت کنترل خود در می آورد

و لذا همانطور که هولباخ بطور ! جهت غلبه خردگرايانه بر طبيعت و قوام بخشيدن به جامعه
 گوش خرد بداوری جهان برخيزيم و به آوای خردما بايد بمدد «: موجز و فشرده ميگويد

 تعريف می» خراج خاص از عاماست« را به عنوان لياقت ما در خردو وقتی کانت » !بسپاريم
، منظورش فقط از »شمارد  را اصل ميداند و ضرور میاستخراج خاص از عاماين «کند و 

اصل دانستن و ضرور شمردن استخراج خاص از «کانت . نقطه نظر تئوری شناخت نيست
داند و جمله  ها می وظيفه همه انسان عملی) اجتماعی(در عرصه های را قبل از همه » عام
توانائی انسان به   را می توان به عنوانخرد«: کند دی منظور او را بيشتر روشن میبع

تنها «: گويد و هگل می» ! تعريف کردقضاوت بر اساس اصول و قوانين و عمل مطابق با آن
و » ! حکمران جهان استخرد است و خردانديشه ای که فلسفه بهمراه می آورد، انديشه ساده 

 خود منآنچه که انسان «: اده آگاهانه از تفکر چنين فرمولبندی ميکندمنظور خود را در استف
 خردمی نامد و آنچه که از گزند مرگ و تعفن و زوال در امان مانده و قادر به داوری است، 

 به هيچ اقتدار زمينی خرد. نام دارد که قانونگزاری آن وابسته و منوط به هيچ چيز ديگر نيست
  »!گذارد  به هيچ معيار داوری وقعی نمیو آسمانی گردن نمی نهد و

  
 ! دهد خرد مرزهای جامعه بورژوائی را نشان می. 5

   
 افکار آن. کند فلسفه عصر جديد بعد از دوره هومانيسم و رنسانس با بيکن و دکارت قد بلند می

ه بيکن و دکارت واقعيت را نه آفريده خدا، بلک: دو تفاوت بنيادی با فلسفه قرون وسطی دارند
بيکن ! دانند ها نيز قابل چيره شدن و قوام يافتن می نتيجه عمل خود انسان ولذا بوسيله انسان

و دکارت از فلسفه ای » کمک هنر و علم ميسر استه سلطه انسان بر اشياء تنها ب«: گويد می
بيکن و دکارت بدين طريق راه » !برای حيات انسانی مفيد فوايد بيشمار است«برد که  نام می
فکر آندو پياپی حول اين . کنند د بعدی فلسفه عصر جديد را تا هگل و فويرباخ مشخص میرش

 تحت اختيار خود خردانسان چگونه می تواند طبيعت و جامعه را بکمک «مسأله دور ميزند که 
 را در انسان شناسندهدليل تئوريکی طرح چنين مسأله ای در وهله نخست تصوير  »در آورد؟

هدف فلسفه . دهد انسانی که ديگر به محدوديت های موجود تن در نمی. کند ذهن ما زنده می
از هرگونه بند خارجی آزاد ) اکنون فرد(عصر جديد در واقع عبارت است از اينکه انسان 

فرد از نقطه نظر تفکر عصر . شود عدم وابستگی انسان به هرگونه مرجعی اعالم می. باشد
 شود که مؤثر و فعال و قادر به عمل و تصميم عريف میت» عامل«و يا » من«جديد به عنوان 

  !گيری مستقل است
                                                 
8 Subjekt 
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چنين » تکوين انسانی از نظر فرضيه اصالت عمل« را در آغاز کتابش مسئلهکانت اين 

خود را تصور کند، مقام او را نسبت به » من«اين که انسان می تواند «: کند فرمولبندی می
و بدين طريق انسان به شخصی صاحب مقام و ارزش . دکليه موجودات روی زمين باالتر ميبر

اين درک جديد از انسان برای فلسفه عصر جديد وظيفه توضيح » .گردد و اعتبار تبديل می
 »طبيعت واقعی«کوشد  فلسفه می. دهد  انسانی را در دستور کار قرار می»طبيعت واقعی«

 يعنی بر اساس ناشی از خدا ،ماورای طبيعی توضيح دهد و نه بطور طبيعیانسانی را بطور 
  !بودن و منسوب بخدا بودن

  
فلسفه عصر جديد اما .  بنظر توماس فون اکوين انسان در ميان خدا و زمين قرار گرفته است

انسان ـ «گيرد و  در نظر می» عامل«برعکس، انسان را به عنوان موجودی مستقل، به عنوان 
فلسفه عصر جديد خود را . بت تعيين ميشوداجتماعی ـ انتقادی انسان از همين با» تصوير

 انسانها تحول »طبيعت واقعی«داند که نظام فرتوت اجتماعی را در مطابقت با  موظف می
 انسانی به حيات اجتماعی »طبيعت واقعی«تالش فلسفه عصر جديد در پيوند دادن . بخشد

پایانی روند رهائی  طهنقجامعه بورژوائی رساند که  کانت، فيشته و هگل را به اين نتيجه می
  . نمی تواند باشدبشریت 

ارتباط تنگاتنگی با » سنتز مرزشکن احساس آگاهانه«چرا که انديشه کانت مبنی بر  •
عالی ترين ثروت «، با »خردهدف نهائی علم حقوق در چارچوب «آموزش او در باره 

 .دارد» صلح ابدی«و با » سياسی
 الزم برای فرمولبندی حقوقی او مبنی بر شرط» عامل مستقل«آموزش فيشته  در باره  •

 .زندگی بر اساس کار استوار است
جامعه بورژوائی با «هگل شرط الزم برای نظر اوست که » ايده خرد«و انديشه  •

تضادهای خود و در تحقق خود حاکی از نمايش فسق و فجور، فقر و فالکت و فساد جسمی 
رغم انباشت ثروت انبوه باندازه کافی جامعه بورژوائی علي«و » و اخالقی اجتماعی است

يعنی ثروت اجتماعی جامعه بورژوائی برای ريشه کن کردن فقر بيش از حد . غنی نيست
 »  .کند و ممانعت از توليد اراذل و اوباش کفايت نمی

  
 خرد تاریخی . 6

   
مفهوم کند،   که در جامعه بورژوائی در فلسفه کالسيک آلمان خودنمائی میخرد تاریخینظريه 
 به خرداين انديشه برآن است که انسان می تواند در پرتو .  را غنا و بعد تازه ای می بخشدخرد

همانطور که کانت بصورت برنامه ای (پی ببرد و ) که تقصير خود اوست( خويش عدم بلوغ
 که از سوی فلسفه کالسيک آلمان وارد خرداين بعد جديد . بدان پايان ببخشد) فرمولبندی کرده

  !تاریخ با خردشود، عبارت است از مسأله رابطه  حث میب
  

 نياز است خردی يعنی رو به جلو باز انگاشتن روند تاريخ، به بلوغ انسانی عدمبرای غلبه بر 
به نبرد ) بويژه از نظر هگل (خردطريق  بدين. که حاوی حرکت، شدن و رشد و توسعه باشد

. منجر ميشود  کشف شدهحقيقت متناسب با ها برای درک واقعيت و تغيير آن مداوم انسان
بهمين .  يک نيروی تاريخی است و قابليت آنرا دارد که در واقعيت رخنه کندخردبنابرين 

 است که خردهگل قبل از همه چيز نه مطلق، بلکه ديناميسم انسانی » ايده خرد«خاطر در 
  به عنوانخرد مطلق  در فلسفه هگل در آگاهی به قدرتخردمعنی اصلی . تعيين کننده است

هگل در اين حقيقت نهفته است که » خرد مطلق«راز!  نهفته استتاریخیخرد  و يا شدنخرد 
  .است تاریخیخرد آن يک 
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 روندی خردبنابرين . ها که کارکرد نوعی اند، خود را تحقق می بخشد خرد در اعمال انسان

 فقط آن قدر در واقعيت خردهميشه ها در واقعيت نفوذ کند، بلکه  نيست که بتواند بدون انسان
به وصف يک حالت » ايده خرد«هگل با . کند که انسانهای خردگرا در آن نفوذ کنند نفوذ می

گيرد   را در نظر می9نمی پردازد، بلکه روند شناخت قيد و بندها و گسستن آنها برای رهائی
خام، بلکه فراخوانی است  اين نه يک خيال .دها در تاريخ جامه عمل می پوش که بوسيله انسان

   !»قانون اساسی جامعه بشری«های اخالقی و سياسی و مطيع  برای آگاهان پای بند به ارزش
  

 بعنوان خرد تاريخی مهمترين ميراثی است که فلسفه کالسيک آلمان برای ما بمثابه خردتصور 
خی ـ جهانی اين ميراث بويژه در شرايط تاري. باقی گذاشته است وظيفه و تکليف سترگيک 

امروز نه تنها اندشيدن خردگرايانه زير عالمت سؤال قرار . معاصر در دستور روز قرار دارد
شود  اعالم می» پايان تاريخ«شود، بلکه عالوه بر آن  داده شده و بی ارج و اعتبار قلمداد می

  .که هردو الزم و ملزوم يکديگرند
  

  )کانت. ( به وظيفه خود مبدل سازد خود راخردخيزد و می افتد، تا انسان  فلسفه می
  ! خواسته و ناخواسته خودخردخيزد و می افتد بنا به  فلسفه می

هرکس از اين حکم سرپيچی کند، راه فلسفه را گم خواهد کرد و در ! خردگرائی يعنی فلسفه
  !نتيجه راه جهان را و انسانهای ساکن آنرا

  
!استشهامت روی آوردن به خردگرائی اجتناب ناپذیر . 7

   
 )! هگل( است خردموضوع هميشگی مفاهيم و ) کليت حقيقی(کليت  •
 . کند  تعبير می10رهائی از قيد و بندهگل تئوری و عمل را همواره بمعنی  •
 . خانه دارد) بشردوستی (هومانيسم در آشيانه خردبدين طريق  •
ه می  بهمرابرابریرا همزمان با مقوله آزادی  در کوله بار انديشه اش مقوله خرد •

 !آورد
 .دهد  مورد بحث قرار میحرمت انسانیو تشنجی را که نتيجه آن است تحت عنوان  •

  
 همواره فقط به عنوان وحدتی از خرد تئوريکی و خرد خردنتيجه نهائی عبارت است از اينکه 
 خود بايد در خردانسان بنا به خواست «: گويد کانت می! عملی می تواند مورد نظر باشد

انهای ديگر زندگی کند و با کسب علم و هنر با فرهنگ شود، متمدن شود و تابع جامعه با انس
  »!لياقت انسان بودن را بدست بياورد«تا » !اخالق گردد

  
، بنيادگرائی، تبعيض قومی، نژادی، خردستيزی با هر نوع تفکر خردگرایانهاز اين رو 

 و لذا ما به !در تضاد استهای انسانی  اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيکی افراد و يا گروه
 چشم پوشی کنيم، اگر بر آن نيستيم که هرآنچه را که خردهيچوجه من الوجوه نمی توانيم بر 

  !فلسفه و علم اروپا بمعنی مثبت و جامع کلمه به ميراث نهاده، بگور بسپاريم و با آن وداع کنيم
  

                                                 
9Antizipation und Emanzipation  
10 Emanzipation  
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ورنمای نگرش، ابزار بر خرد بعنوان وحدت الينفک خرد تئوريکی و خرد عملی، بمثابه د
تغيير، تأمل، همفکری و مشاورت، بعنوان زيربنای مباحثه و چارچوب روابط اجتماعی بويژه 

  !در زمان حال حاضر نمی توان چشم پوشی کرد
 ! را فراهم می آوردحالخرد امکان فراگذشتن از  •
 ممکن خرد فرمولبندی اهداف آتی و آلترناتيوها، دنبال کردن آنها و هوشياری مدام را •

 .سازد تا از ماندن بيهوده در مراحل واپسگرا خود داری شود  می
فقط در سايه خرد است که انسان امکان استفاده خالق از تفکر را بدست می آورد،  •

را بطور کلی در نظر گيرد، تا انسان آینده حال حاضر  و حال حاضرتفکری که می تواند 
روند بی پایان رهائی گر سهم خود را به به احقاق حقوق خود دست يابد و به عبارت دي

 !  ادا کندبشریت
 !  اجتناب ناپذير استخردگرائیاز اين رو شهامت روی آوردن به  •

  
با هر آنچه که علمی بايد باشد، «: بگذاريد به نقطه آغازين باز گرديم و از زبان هگل بشنويم

و از زبان » ! بسته شودخرد بايد با تأمل بکار.  مجاز نيست که دچار خواب غفلت شودخرد
  »!خرد هميشه وجود داشته است، ولی نه هميشه بشکل خردمندانه اش«: مارکس بشنويم

  
  پايان
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