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مقدمه
با اینکه هگل از منتقدان جددی فیشدته بده حسدا
می آید ،اما تأثیر فیشته بر روند شکلگیری اندیشدههدای
فلسفی او کدامً آشدکار اسدت .هگدل مفهدوم بنیدادین
بازشناسی را از فیشته برگرفته است و با تغییراتی که در
آن می دهد ،زمینۀ تحقق نظریه بازشناسدی دوسدویه1کده
حیثیتی اجتماعی و بیناالذهانی2دارد فراهم میکند .باید

توجه داشت هگل در ایدن زمینده بده محددودیت هدای

این خصوص معتقد است هر موجودی ،خواه «من» 4یدا
«غیر-من» 5محصدول معیندی از آگداهی اسدت و بددون
آگاهی هیچ موجودی هم در کار نخواهد بود ( Fichte,

)1970: 3:2؛ اما او ادعایی دیگر نیز مطرح میسازد کده
آشکارا با این اصل موضوع ایدئالیسدم در تاداد اسدت:
آزادی نمددیتوانددد نقطددۀ شددروع مناسددبی باشددد؛ زیددرا
«خود» بدرای اینکده از آزادیاش آگداهی یابدد ،نداگزیر
6

است تا از ناحیه غیر (آگاهی دیگر) بازشناخته شود.
پرسشی که فیشته مطدرح مدیسدازد ایدن اسدت کده

دیدگاه فیشته دربارۀ مفهوم بازشناسدی نیدز نظدر دارد و
همۀ تًشش در جهت غلبه بر این محددودیتهاسدت.

سوژه چگونه از خودش به مثابده ابدژه آگداه مدیشدود

برای تبیدین رویکدرد هگدل دربدارۀ مفهدوم بازشناسدی،

( .)Fichte, 1970: 33این پرسش بازتابانندۀ طرح کانت

شایسته است نخست جایگاه این مفهدوم را ندزد فیشدته

از مسئلۀ خودآگاهی در بخش مغالطات عقل نا

و نیز

بررسی کرده ،حدود و ثغور آن را معین سازیم .این کار

مسئلۀ خودآگاهی از آزادی است .مطابق با قیدا

سدوم

به ما کمک خواهد کرد تا به تفاوت تلقی فیشته و هگل

از نقد عقل نا  ،آزادی به عنوان علت نخسدتین ،امدری

از این مفهوم پی ببریم و به معنای راستین آن نزد هگدل

امکانی است؛ اما کانت پاسخی برای این پرسدش نددارد

نزدیکتر شویم .این مقاله از سه بخدش عمدده تشدکیل


که آیا واقعا چیدزی تحدت عندوان آزادی وجدود دارد و

شده است :بخش نخست به مسئلۀ آزادی و خدودآیینی

اینکه آیا موجودی را میتوان تصور کدرد کده بده طدور

سوژه در ایدئالیسم آلمانی و بهویژه نزد کانت اختصاص

خودانگیخته 7علت خودش باشد

خواهد یافت .در بخش بعدی دیدگاه فیشدته را دربدارۀ

از نظر کانت ما دو گونه خودآگاهی داریم :نخسدت

مسئلۀ آگاهی از آزادی و به تبد آن ،مفهدوم بازشناسدی

آگاهی از خود و حاالت روانشدناختی خدود از طریدق

به بحث خواهیم گذاشت و سرانجام در بخش نهایی به
تأثیر اندیشه های فیشته بر هگل جوان در صورتبنددی
مفهوم بازشناسی در دورۀ ینا 1اشاره خواهیم کرد.

حد

دروندی و دوم ،آگداهی از خدود از طریدق ادرا

نفسدددانی (کاندددت .)B132 :3127 ،وی قسدددم نخسدددت
خودآگدداهی را «خودآگدداهی تجربددی» 2و قسددم دوم را
«ادرا نفسانی استعًیی» 3مینامدد .او اصدطًح ادرا

 -1ایدئالیسم آلماانی و مساهله آزادی و داودآیینی

نفسانی استعًیی را به دو شیوۀ متفاوت به کار میبدرد:

سوژه

یک بار برای نامیدن قوۀ ترکیب و بار دیگر برای نامیدن

تأکید ایدئالیسم آلمانی بر اهمیت سوژه و در نتیجده
بر اهمیت مفهوم آزادی است .قاعده از این قدرار اسدت
که بدون سوژه ،ابژهای هم در کار نخواهد بود؛ زیرا ابژه
به طور استعًیی توسط سوژه ساخته میشود .فیشته در

آگاهی فرد از خودش به مثابه سوژه کده آن را بدا «مدن
میاندیشم» مقرون میسازد.
خودآگاهی ،مناب گونداگون و متفداوتی دارد .بدرای
مثال منب خودآگاهی تجربی ،نوعی احسدا

دروندی

32

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان 03 /

است .کانت تأکید دارد که همۀ حالدتهدای بدازنمودی

می توانیم از این خود ،آگاه باشیم .کانت یادآور میشدود

دروندی دارندد کده ایدن خدود شدامل

که آگاهی بده خویشدتن از شدناخت خویشدتن متمدایز

ریشه در احسا

تصورهای ابژه هایی که از طریدق حد

بیروندی بدر مدا

است.

عرضه میشوند نیز میشود (متعلقاتی که بده نحدوی بدا

اما میتوان از خودِ تجربدی شدناخت حاصدل کدرد.

زمان نسبت مییابند) (همان .)A99 ،او همچندین یدادآور

خود تجربی حاصل آگاهی فرد از خویشدتن در جریدان

درونی ،نف  33و ابژه یدا

است .در این جریان ،خود به

میشود که ابژه یا متعلق ح
متعلق ح

بیروندی ،بددن 30اسدت؛ امدا از نظدر کاندت

دروننگری یا معاینۀ نف

صدورت پیشدین

مثابه یکی از مدرکات و در چارچو

آگاهی ما از امور مستقر در قلمرو ح ِ دروندی ،تقریبدا

زمان مورد ادرا واق میشود .ما این کدار را از طریدق

دروندی

درونی انجام میدهیم و «بدان وسیله خود را فقدط

ناممکن است؛ زیرا نف

را به مثابه ابدژۀ حد

ح

هرگز نمیتوان به تصور درآورد و آن را بازنمود؛ امدا او

چنان شهود میکنیم که از درون به وسیلۀ خود زیر تأثیر

این نکته را نیز میافزاید کده تصدورها مدیتوانندد ابدژۀ

قرار میگیریم» (همان.)B157 ،

تصورهای دیگر قرار گیرند و در واق مدا مدیتدوانیم از

نه آگاهی از خدود بده واسدطۀ ادرا نفسدانی و نده

این تصورها آگاه شویم .بنابراین ادرا نفسانی به مثابده

آگاهی تجربی از خود به مثابه ابدژۀ تصدورهای خداص،

درونی

هیچیک به دانشی از خویشتن راه نمی بدرد .ایدن نشدان

باشد؛ اما کانت ادرا نفسانی را کده از نظدر او ابدزاری

میدهد که سوژه ،جوهر در معنای کًسیک آن نیسدت؛

ابزاری در جهت خودآگاهی باید بخشی از ح
است در جهت خودآگاهی و

نش اندیشیدن ،از ح

امددا کانددت در اینجددا خطددری را احسددا

مددیکنددد کدده

درونی به مثابه ابزاری برای آگاه شدن از مدثً تخدیًت

تهدیدکنندۀ کل نظام اخً است .ازآنجاکه خلود نفد

و حافظه متمایز میکند (همان.)B155 ،

از نظر کانت بنیاد اخً است ،بنابراین ناشناخته بدودن

از نظر کانت ما هیچ شناختی از خود چنانکه هست

نف

می تواند برابر با انکار آن (نف ) باشد .به عبدارت

و نیز از خود چنانکه پدیددار مدیشدود ندداریم (همدان،

دیگر ،اگر نف

 .)B158خود چنان که هست ،همان خودِ نف االمری یدا

میتوان بهراحتی این امر ناشناختنی را توهم فرض کدرد

تقسیمبنددی کاندت میدان

و انکارش نمود؛ اما کانت میان شناخت و آگاهی تمدایز

پدیدارها و اشیای فینفسه ،میدانیم که متعلق شدناخت،

برقرار میکند .درست است که ما هیچ شناختی از خدود

تنها پدیدارها هستند؛ زیرا مقوالت را فقط مدیتدوان بدر

به مثابه شیء فی نفسه نداریم ،اما این بدان معندا نیسدت

پدیدارها که توسط شهود حسی دریافت شدهاند اطدً

که ما از خودمان و حاالت درونیمان آگاه نیستیم .وقتی

کرد .اشیای فینفسه یا جهان آنگونه که هسدت ،متعلدق

ما خودمان را به مثابه ابژۀ یک تصدور مبتندی بدر حد

شناسایی ما قرار نمیگیرد .خود نف االمری هم یکی از

درونی میشناسیم ،در واقد خودمدان را بده مثابده یدک

آنهاست .خود فینفسه مربوط است به خودآگداهی یدا

پدیدار میشناسیم (همان.)A278 ،

خود فینفسه است .بر اسا

جوهر نیست تدا شدناختنی باشدد ،پد

«ادرا نفسانی نا »؛ یعنی همان «من مدیاندیشدم» کده

از نظددر کانددت ،خلددط میددان خددودِ تجربددی و خددود

مًزم همۀ تصورات فاعل شناساسدت و کثدرات شدهود

فددینفسدده سددبب هددور مسددائل جدددلیالطددرفین در

حسی را وحدت میبخشدد .ایدن خدود بده هدیچ وجده

مابعدالطبیعه میشود که باید آنهدا را برطدرس سداخت.

شناختنی نیست؛ زیرا اساسا در زمان قرار ندارد .ما فقط

یددا روح بدده مثابدده

یکددی از ایددن مسددائل ،تصددور نفد
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جوهری ندامیرا و غیرمدادی اسدت کده موضدوع اصدلی

اخًقی چیزی نیست جز شدناخت عقًندی از آزادی و

روانشناسی تعقلی یا نظری است .سدوژۀ اسدتعًیی بده


آزادی ،جوهر عقًنی قانون اخًقدی اسدت .لدذا آزادی

عنوان شرط امکان متعلقات تجربه ،خدودش نمدیتواندد

به واسطۀ قانون اخًقی است که به سدط خودآگداهی

متعلق تجربه قدرار گیدرد و بندابراین نمدیتواندد متعلدق

برکشیده مدیشدود .آگداهی از آزادی امدری بدیواسدطه

شناخت واق شود .کانت آزادی را تنها در ساحت عمل

نیسددت؛ زیددرا آزادی چیددزی اسددت کدده بایددد کشدد

می پذیرد و معتقد است کده آزادی متعلدق شدناخت مدا

شود.آزادی از طریق آزادی ،از تکلی

که امر نامشدروط

نیست؛ اما تناقض به این شکل سر بدر مدیآورد :سدوژۀ

قانون اخًقی است کش

آزاد قادر نیست شدناختی از خدود داشدته باشدد؛ یعندی

ضددمنی بددر وجددود آزادی دارد .ایددن عبددارت اسددت از

بداند که سوژهای آزاد است.

میشود .هدر بایددی داللتدی

ساختار صوری خودآئینی .بنابراین میتوان گفت دیدگاه
31

کانت تأکید میکند که واقعیدت عیندیِ ایدن مفهدوم

کانت ،دیدگاهی است غیرشناختی ،صوری و فردگرایانه

هرگز شناختنی نیست (کاندت)B310 :3127 ،؛ ایدن بددان

کدده در آن «خودآگدداهی اخًقددی» نیازمنددد «میددانجی

معناست که من نمدیتدوانم واقعیدت آزادی خدود را در

بیناالذهانی» نیست و تنها آگاهی از قدانون اخًقدی در


قالب حکمی ترکیبی صورتبندی کنم (همان.)B586 :

آن کفایت میکند.

با این حال این تلقی از خودم به عنوان شیء فدینفسده

گرچه فلسفۀ اخً کانت رنگ و لعدا

فردگرایدی

دربردارنددۀ هددیچ تناقاددی نیسدت (همددان .)B310 ،ایددن

روششناسانه 34بده خدود گرفتده اسدت ،سدادهانگارانده


حقیقت که تحلیل مفهوم خود به مثابه شیء فینفسه بده

خواهد بدود کده او را ادامدهدهنددۀ دیددگاه فردگرایاندۀ

ایدۀ خود به مثابه موجود آزاد راه می برد ،این امکدان را

دکارت به حسا

آوریم .فلسفۀ کانت بدهویدژه فلسدفۀ

برای کانت فراهم میآورد که مفهدوم «آزادی عملدی» را

زمینهای تاریخی-اجتماعی را پدیش فدرض
عملی او پ  

در فلسفۀ اخً خویش بسط دهد .او استدالل میکندد

می گیرد؛ اگرچه روشن نیست روش اسدتعًیی چگونده

که «شخصیت اخًقی» نه از طریق خودآگاهی تجربدی،

میتواند با تأمًت تداریخی-اجتمداعی سدازگاری یابدد

بلکه تنها از طریق اندیشیدن به خود به عندوان موجدودِ

برای بحث بیشدتر در ایدن بداره ،بنگریدد بدهYovel, :

عقًنی و آزاد امکدانپذیراسدت .مدن زمدانی موجدودی

( .)1980باید توجه داشت گفتن اینکه نظریۀ اسدتعًیی

می آیم که خدودم را بده عندوان یدک

زمینهای تاریخی-اجتماعی دارد بده ایدن معندا
کانت پ  

شخص که سوژه عقل عملی و اخًقدی اسدت در نگدر

نیسددت کدده خددودآیینی کددانتی از همددان آغدداز صددورتی

آورم ( .)Kant, 1964: 6.434این وقتی ممکن است کده

اجتماعی یا بیناالذهانی دارد.

اخًقی به حسا

خود را در زمینه و بدافتی اخًقدی و عملدی بده عندوان
انسان فینفسه در نظر بگیرم (.)ibid, 6.239

فلسفۀ عملی کانت فاقد مفهوم «بازشناسی دوسدویه»
در معنای فیشتهای و هگلی آن است .گرچه پاسداشدت

بنا بر دیدگاه کانت ،آزادی از سویی در ساحت نظدر

انسانیت و آزادی ،اصدل مقدوم اندیشدۀ اخًقدی کاندت

ناشددناختنی و از سددوی دیگددر در سدداحت عمددل امددری

است ،عدم توجه او بده مفهدوم بازشناسدی ،زمیندهسداز

ضروری است .کانت در نقد عقل عملی بیان میدارد که

نقدهای جدی بر فرمالیسم اخًقی او شده است .نظریۀ

آگاهی ،ریشه در آزادی از قدانون اخًقدی دارد .قدانون

اخً کانت ،کرامدت انسدان و آزادی او را بده عندوان
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اصول موضوعه خود فرض می گیرد و همین امدر آن را

قرارند ... :انسان ها چگونه به این امر پدی مدیبرندد کده

شایسته ستایش میکند؛ اما غفلت کانت از پدرداختن بده

موجودات عقًنی دیگری شبیه به خودشدان در جهدان

امور تاریخی -اجتمداعی نقدص بزرگدی بدرای دسدتگاه

خارج هست؛ زیرا این موجودات به طور بیواسدطه یدا

فلسفیاش به حسا

مستقیم در خودآگاهی نا

میآید.

انسان حاضر نیسدتند ...مدن

فلسفۀ عملی کاندت در کلیدت خدویش گدرایش بده

ارتباط موجودات عقًنی با یکدیگر را اجتماع میندامم؛

آن افراد در اجتمداعی

اما مفهوم اجتماع ثابت نمدی کندد کده بده طدور بالفعدل

عقًنی با مشارکت هدم قدانون گدذاری مدی کنندد .ایدن

موجوداتی عقًنی در جهان خارج وجدود دارندد  ...مدا

اجتمدداع عقًنددی همددان ملکددوت غایددات 35اسددت

چگونه چنین پیشفرضی را در نظر میگیریم ( Fichte,

نوعی عقًنیت دارد که بر اسا

()Siep,1992: 7-11؛ اما همانطور که هابرمدا

نشدان

.)1988, 302

داده ،کانت با پیشفرض قرار دادن خودآیینی در فلسدفۀ

فیشته ،همانطور که خدود اذعدان داشدته ،در صددد

عملی ،همان کداری را کدرده کده در فلسدفۀ نظدری بدا

پاسخ گفتن به دو پرسش اساسی اسدت :اوال انسدان بده

پیشفرض قرار دادن آگاهی انجدام داده و بدا ایدن کدار،

چه حقی بخش معیندی از جهدان خدارج را بددن خدود

کنش اخًقی را از خودِ قلمرو اخً جدا کدرده اسدت

می نامد ثانیا شخص به چه ترتیبی فرض می گیدرد کده

( .)Habermas, 1974: 150به عبارت دیگدر ،کاندت بدا

موجودات عقًنی دیگری هم غیر از خودش در جهدان

جدا کردن عمدل اخًقدی از قلمدرو اخدً (زیسدت-

هستند ( .)Fichte, 1970, 33وی از روشی اسدتعًیی،

جهان) آن را برای همیشه مسئلهدار کرده؛ زیدرا حاصدل

در معنای کانتی کلمه بهره میبرد تا پاسخ پرسدشهدای

این کار ،نوعی فرمالیسم انتزاعی36اسدت؛ یعندی فلسدفۀ

یادشددده را بدهددد .او نخسددت از شددرایط خودآگدداهی

عملی کانت فاقد محتوای معین است؛ زیرا در انتدزاع از

میپرسد و سپ

ایدن اسدتدالل را مطدرح مدیکندد کده

زیست-جهان مطدرح شدده اسدت .بخدش عمدده ای از

آگاهی من از سوژۀ دیگر ،شدرط آگداهی مدن از خدودم

از کاندت ،مصدروس

است .فیشته برای این منظور مفهوم فراخدوان 37را وارد

غلبه بر تلقدی صدوری از خدودآیینی شدده اسدت .ایدن

می کند و بیان می دارد «من» زمانی میتواند خدود را بده

تًش ها در صدد این هستند که به خدودآیینی و آزادی،

عنوان موجودی عقًنی در نظر بگیرد که از ناحیۀ سوژۀ

صورتی بیناالذهانی و اجتماعی ببخشند .در ایدن میدان،

دیگری فراخوانده شود« .فراخدوان» بدرای «مدن» امدری

مساعی فیشته و هگل درخور توجهاند.

بیگانه نیست؛ بلکه بر رویارویی اولیه «من» با کرانمندی

 -2فیشته و آگاهی از آزادی

خودش داللت دارد .در اینجدا بایدد توجده داشدت کده

تًش ایدئالیست های آلمانی پد

فیشته نخستین کسی است که به فرمالیسدم انتزاعدی

دیگری یا «غیر-من» ،علت یا بنیداد «فراخدوان» نیسدت،

کانت واکنش نشان میدهد .او با الهدام گدرفتن از روش

بلکه خود ،امری است که «من» آن را بر مینهد .فیشدته

نقدی کانت میخواهد «شرایط امکان» سدوژۀ خدودآیین

با تلقی از «من» ،در صدد توضی فراخدوانِ دیگدری یدا

و در واق «شرایط امکان آزادی» را بررسی کند:

«غیر-من» است (نویهاوزر .)16 :3133 ،سوژۀ دیگر ،بدا

تعدادی پرسدش هسدت کده فلسدفه پدیش از آنکده

فراخواندن «من» از او می خواهد کاری را انجام دهدد و

بخواهد بدل به دانش یا آموزۀ دانش شود ،باید بده آنهدا

«من» یا آن را میپدذیرد یدا آن را رد مدیکندد و همدین

پاسخ بگوید ...در میان ایدن پرسدش هدا برخدی از ایدن

سبب می شود از خودش بده عندوان عامدلِ 32آزاد آگداه
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شود .اگر شخص بخواهد آزادی خود را فرا نهدد ،بایدد

کند؛ اما باید توجه داشت که فرایند ابدژهکدردن02کنشدی

در وهلۀ نخست آزادی دیگدران را فدرا نهدد و بدا ایدن

تأملی یا نظری نیست .در فرایند ابژه کردنِ سوژۀ دیگدر،

اقدام ،آزادی خود را محدود کند« .من» ابتدا به صدورت

فرد در واق خودش را بدل به ابژۀ خویش میکند؛ زیرا

فرد خود را بر مینهد؛ اما زمانی مدیتواندد خدود را بده

«دیگری» به سان آیینه ای است که «من» بازتا

خودش

صورت فرد بر نهد که آزادی افراد دیگر را بداز شناسدد

را در او می بیند و از این طریق نسبت بده آزادی خدود،

(همان.)43 ،

آگاه میشود .این تلقی خاص فیشته از آزادی ،او را بده

موجود عقًنی متناهی ،زمانی می تواندد موجدودات

صددورتبندددی دو مفهددوم کلیدددی یعنددی بازشناسددی و

عقًنیِ بیرون از خود را فرض بگیرد که بدا آنهدا وارد

فراخوان ،که در پیوند نزدیک بدا مفهدوم آزادی هسدتند،

نوعی رابطۀ خاص شدود .ایدن رابطده« ،رابطدۀ حدق»

33

سو میدهد (.)Fichte,1988

است؛ رابطه ای که مبتنی است بر بازشناسدی دوسدویه.

فیشته نخسدتین بدار بحدث بازشناسدی را در کتدا

فیشته در اینجا میکوشد تدا از مسدئلۀ اذهدان دیگدر بده

مبانی حق طبیعی 03مطدرح مدی کندد .او در ایدن کتدا

مسئلۀ حق گذر کند؛ یعنی این مسئله که چرا سدوژههدا

بازشناسدی را شدرط اسدتعًیی حدق طبیعدی بده شدمار

زمانی که با یکدیگر روبهرو میشوند ،باید آزادی خدود

می آورد و آن را به بنیادی بدرای نظریدۀ حدق و اخدً

را محدود کنند .آن که فراخوانده می شدود در واقد بده

خود بدل میکند .از نظر فیشته ،آگداهی از آزادی امدری

سوژهای تبدیل میشود که از آزادیِ خود آگداه اسدت و

باواسطه و بیناالذهانی اسدت .وی بیدان مدی دارد کده «

همین آگاهی از آزادی ،فاایی را در اختیار او مدینهدد

موجود عقًنی متناهی ،تنهدا بدا نسدبت دادن آزادی بده

که می تواند آزادانده در آن فعالیدت کندد .ایدن فادا در

دیگران و با فدرض وجدود چندین موجدودات عقًندی

جدایی کامل از فاای آزادی دیگران است .هدیچ کد

متناهی در بیرون ،قادر است آزادی را به شکلی مؤثر به

حق ندارد در فاای آزادی دیگری دخالت کندد و ایدن

خود نسبت دهد» ( .)Fichte, 1970: 48پد

عدم دخالت همان محددودیت آزادی اسدت .افدراد بدر
اسددا

انتسا

شدرط

آزادی به خودمان در این است که پیشتر آن را

«رابطددۀ حددق» و «بازشناس دی دوسددویه» توافددق

به دیگران نسبت داده باشیم .به عبارت دیگر ،آزادی نده

می کنند که به فاای آزادی یکدیگر احترام بگذارند و با

امددری شخصددی و خصوصددی ،بلکدده مقولددهای عددام و

این کار آزادی یکدیگر را باز بشناسند.

بیناالذهانی است .باید توجه داشت که فیشته بده دنبدال

از نظددر فیشددته ،سددوژۀ خددودآیین کانددت در واقدد

صددورتبندددی اسددتنتاجی اسددتعًیی نیسددت کدده در آن

سوژه ای قائمبهخود نیست؛ بلکه بخشی از یک اجتمداع

دیگری شرط استعًیی آزادی باشدد؛ بلکده مدیکوشدد

بین االذهدانی بدزرو و پیچیدده اسدت .بندابراین مسدئلۀ

نشان دهدکه «دیگری» در «عمل» مؤثر واق مدیشدود و

اساسی برای فیشته این است که بپرسد چگونه شدخص

بر فرد اثر مدیگدذارد .از نظدر فیشدته ،آگداهی از آزادی

از آزادی خود آگاه میشود .طبق نظر فیشدته ،آگداهی از

صرفا از راه تأمل امکانپذیر نیسدت ،بلکده ایدن آگداهی

آزادی امری بی واسطه نیست ،بلکه مقولهای بیناالذهانی

نیازمند فراخدوانی اسدت کده از ناحیدۀ دیگدری صدادر

سوژه نیازمند سوژهای دیگر است تدا

میشود .لذا دیگری و فراخوان دیگدری شدرایط امکدان

برایناسا

است.

از طریق ابژه کردن آن ،از آزادی خدود آگداهی حاصدل

آگاهی از آزادی هستند.
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از نظر فیشته« ،من» صرفا موجود اندیشنده نیسدت،

اصً انسانیتی در کار نخواهد بود .نتیجه ای که حاصدل

بلکه برسازندۀ خود نیز هست .مدن بدا تأمدل بدر خدود،

می شود از این قرار است :اگر بخدواهیم انسدانی داشدته

خودش را به عندوان موجدودی خودآگداه بدر مدینهدد.

باشیم ،باید بدیش از یدک انسدان وجدود داشدته باشدند

بنابراین هیچ شکافی میان «من» ،که خود را برمی نهد ،و

(.)Fichte, 1970: 37-38

هستی «من» که برنهاده میشود نیست« .من» برای فیشته

فیشته نشدان مدی دهدد شدرط خودآگداهی ،وجدود

آن چیزی است که خودش را به هستی در می آورد؛ لذا

جهانی است که در آن موجودات عقًندی دیگدری نیدز

سخن گفتن از «من» فی نفسه بدون در نظر گرفتن اینکه

حاور دارند و فرد را برای آگاه شدن از آزادیاش فدرا

این «من» چگونه خود را بر مینهد ،بیهوده خواهد بدود.

میخوانند .از نظر فیشته ،آن که فرامی خواندد و آن کده

باید توجه داشت که «من» ،زمانی خود را بده هسدتی در
میآورد که یک عامل در نظر گرفته شود.

فراخوانده می شود ،باید وارد رابطدهای معدین و خداص
شوند تا این فراخوان امکانپذیر شود .این رابطۀ خداص

فراخوانی که از ناحیۀ عامدل عقًندی دیگدر صدادر

و معین ،رابطۀ «بازشناسی دوسدویه» اسدت .مدن زمدانی

می شود ،دعوتی است برای مدا تدا از آزادی خدود آگداه

میتوانم انتظار داشته باشم دیگری مرا بداز بشناسدد کده

شددویم؛ فراخددوانی کدده مددا را بدده ابددژۀ تأمًتمددان بدددل

خودم دیگری را باز شناخته باشم .بنابراین شرط امکدان

میسازد .طبق نظر فیشته ،منی که هم سدوژه اسدت هدم

عاملیت من به عنوان موجودی آزاد و آگاه ،بازشدناختن

ابددژه ،زمددانی از وحدددت کامددل برخددوردار اسددت کدده

دیگر افراد به عنوان عامًن آزاد است:

هستی اش توسط خودش تعین یافته باشد؛ یعنی هم بده

شناخت فدرد از دیگدری مشدروط اسدت بده اینکده

واسطۀ فراخوانی که از ناحیۀ غیر دریافت میکند و هدم

دیگری در وهلۀ نخست موجودی آزاد به حسدا

آیدد

به واسطۀ تأثیری که خودش بر روی خودش میگدذارد

(یعنی محدود شدن آزادی فرد از طریق آزادی دیگری).

( .)Fichte, 1970: 31فراخوان همانند یدک درخواسدت

این وضعیت به تلقی فرد از دیگری و تلقدی دیگدری از

است و این به ما بسدتگی دارد کده ایدن درخواسدت را

فددرد بسددتگی دارد .بنددابراین رابطددۀ موجددودات آزاد بددا

بپذیریم یدا رد کندیم .رد یدا پدذیرش ایدن درخواسدت،

یکدیگر رابطهای است مبتنی بر بدرهمکدنش دوسدویه و

نخستین دقیقه در آگاهی ما از عاملیت خودمدان اسدت.

آگاهانه و از روی آزادی .شخص نمیتواندد دیگدری را

لذا تجربۀ چنین فراخوانی شرط ضدروری تحقدق خدود

باز بشناسد مگر اینکه هر دو یکدیگر را باز بشناسدند؛ و

به عنوان یک عامل است:

شخص نمیتواند دیگری را به عنوان موجودی آزاد بداز

سوژه قادر نیست خود را به عنوان موجودی عقًنی
بدده حسددا

آورد ،مگددر اینکدده بدده فراخددوانی کدده از او

بشناسددد ،مگددر اینکدده هددر دو یکدددیگر را بدده عنددوان
موجوداتی آزاد به شمار آورند (.)ibid, 42

می خواهد آزادانه عمل کند ،پاسخ دهد .امدا اگدر چندین

فیشته تذکر میدهد کده نبایدد «دیگدری» را چوندان

آنگداه موجدود عقًندی

نامتحر » که فقط علت آگداهی فدرد از آزادی

فراخوانی در کدار باشدد ،پد

«محر

آورد .تأثیری که «دیگری» بر

ضرورتا باید بیرون از خودش موجود عقًندی دیگدری

خودش میشود به حسا

را فرض بگیرد ...انسان (درست مثل هر موجود متناهی

فرد می گذارد ،تأثیری اخًقدی در معندای وسدی کلمده

دیگری) تنها در میان انسان های دیگدر بددل بده انسدان

است .به عبارت دیگر« ،دیگری» در این فرایند به عنوان

می شود و اگر انسان های دیگدر وجدود نداشدته باشدند،

عامل اخًقی عمل مدی کندد« .دیگدری» بدا فراخوانددن
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شخص به خودآیینی ،سبب میشود فرد آزادی خدود را

همانطور که دیدیم ،فیشته آزادی را زمینی مشداع و


کنددد .فراخددوان ،بیددانی از آزادی اسددت کدده بددا

تقسیمشده میان سوژه و دیگری به شمار میآورد .حدال


محدددودکردن «خددود» ،فاددا و امکددانی را بددرای آزادی

پرسشی که مطرح می شود این اسدت کده نسدبت میدان

«دیگری» فراهم میآورد .محدودیتی کده فدرد بدر خدود

درون و بیرون قلمرو آزادی چگونه نسدبتی اسدت آیدا

کش د

تحمیل میکند ،زمینه را برای به رسمیت شناختن آزادی

این نسبت مبتنی بر ندوعی حدذس یدا سدرکو

«دیگری» فراهم میسدازد« :موجدود بیروندی بده عندوان

پاسخ فیشته منفی است .از نظر فیشته این نسبت ،نسبتی

فراخوان ،فعالیت آزاد سوژه را آشکار میکندد؛ بندابراین

دوسویه و متقابل است« :نسبت میان موجدودات آزاد بدا

او با محدود کردن آزادی خود ،غایتی را شکل میدهدد

یکدیگر نسبت علیت متقابل است که خود مبتنی اسدت

که پذیرای سوژۀ دیگر اسدت و در آن ،آزادی سدوژه از

بر آگاهی و آزادی هر یک از طرفین» ( .)ibid, 44پاسخ

پیش مفروض است» (.)ibid: 66

سوژه به فراخوان دیگری ،زمینهساز بازشناسی دوسدویه

حال معلوم میشدود کده ایدن آزادی یدا خدودآیینی،

اسدت

میشود .فیشته در این زمینه میگوید:

امری باواسطه است .خودآیینی باواسدطه حداکی از ایدن

ارتباط موجدودات آزاد بدا یکددیگر ارتبداطی اسدت

است که آزادی زمینی مُشاع است کده یدک قسدمتش از

دوسویه و مبتنی بر آگاهی و آزادی .هدیچیدک از آنهدا

آنِ سددوژه و بخددش دیگددرش از آنِ «دیگددری» اسددت:

قادر نیست دیگری را به رسمیت بشناسد مگر اینکه هر

«پ زمینۀ کنشِ سدوژه ،هدم در بیدرون از او و هدم در

دوی آن ها متقابً یکددیگر را بده رسدمیت بشناسدند و

درون او واق است .اگر دیگری کنشدی از خدود بدروز

هیچیک از آنها قادر نیست دیگری را آزاد بده حسدا


ندهد و سوژه را به فعالیت فرا نخواند ،سوژه هدم قدادر

آورد مگر اینکده هدر دو یکددیگر را آزاد قلمدداد کنندد

به کنش نخواهد بود .کنش و فعالیت سوژه بده کدنش و

(.)Fichte, 1970: 44

فعالیت موجود بیرون از او بسدتگی دارد» (.)ibid: 63
«من» زمانی قادر است از آزادی خود آگداه شدود کده از
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ناحیۀ دیگری فدرا خواندده شدود .مفهدوم فراخدوان کده

گرچه هگل مفهوم بازشناسی را از فیشته بر گرفتده،

دربرگیرندۀ سویه های اخًقی است ،در واقد از سدوژه

در آثار اولیدۀ او کده هندوز اثدری از مفهدوم بازشناسدی
بیناالذهانی و اجتماعی از مفهدوم

مرکززدایی می کند .امر اخًقی در اینجا معندایی وسدی

نیست ،می توان در

دارد و باید توجه داشت که فیشدته مسدئلۀ اخدً را از

انسددان را دیددد .هگددل درسددت مثددل فیشددته دیدددگاه

مسئلۀ حق جدا میکند و به مفهوم بیناالذهانیدت نهفتده

بیناالذهانیت خودش را در بافت نوعی نظریه اجتماعی


در حق اهمیت بیشتری می دهدد .بحدث فیشدته دربدارۀ

بسط میدهد و از ایدن طریدق ،بده عندوان یدک مصدل

مفهوم فراخوان نشان می دهد که دیگری ،شدرط امکدان

اجتماعی اهر مدیشدود ( .)Williams, 1992: 73ایدن

آگاهی فدرد از آزادی خدویش اسدت .بده همدین سدبب

عًیق اجتماعی به هگل این امکان را میدهد تا مفهدوم

نمی توان آزادی را امری فردی و آگاهی از آن را حاصل
دروننگری صرس در نظر گرفت.

00

روح را بپروراند .مفهوم بازشناسی نزد هگل بده ندوعی
فراهمکننده بستر و زمینۀ تکدوین مفهدوم روح اسدت و

این خود نشان می دهد که مفهوم روح نزد هگل ،امدری
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بددیناالذهددانی و اجتمدداعی اسددت .هگددل ایددن بعددد

مفاهیم را در چارچوبی از فردیت بده بحدث گذاشدته و

بین االذهانی را به مسئلۀ معرفت ،آزادی و حقیقدت نیدز

به ابعاد اجتماعی و بیناالذهانی آن توجهی نکرده است.

تسری میدهد .لذا برای فهم مفهوم روح هگل بایدد بده

هگل در نوشتههای اولیه الهیاتی ،دین مسی را دینی
اخًقی میداند که مروج آزادی و خدودآیینی انسدان در

این جنبۀ مهم آن توجه داشته باشیم.
هگل در نوشتههای اولیه الهیاتی ،توجه بسدیاری بده

معنای کانتی کلمه است؛ اما پد

از مدرو مسدی ایدن

شکاسها و تاادهای پیشآمده در جوام مددرن نشدان

دینِ آزادی ،از مسیر اصدلی خدود منحدرس مدیشدود و

مدیدهدد و تکددهتکده شددن سددوژۀ اجتمداعی و هددور

دسدت آخدر بده سدرکو

آزادی راه مدیبدرد ( Hegel,

سوژه های فردی را که صرفا به دنبال منداف خصوصدی

 .)1984: 171-2او ایدددن انحدددراس را بدددا «اسدددتقرار

خود میروند ،بررسی میکند .او بعدها در مقالۀ تفداوت

شریعت» 05در مذهب مسی همزمان می داند .امتیاز دین

دستگاه های فیشدته و شدلینگ ،دوبداره بده ایدن مسدئله

مسی در نسبت بدا یهودیدت در ایدن بدود کده مسدی ،

بازمیگردد و وضعیت پر از تااد و تناقض پیشآمده را

شریعت یهود را نسخ ،و عشق را جدایگدزین آن کدرده

دلیل اصلی «نیاز بده فلسدفه» اعدًم مدیکندد ( Hegel,

بود .ازآنجاکه هگدل شدریعت را ندوعی سرسدپردگی و

.)1977: 89

قیمومددت مددیدانددد و آن را از مصددادیق دگرآیینددی بدده

هگل ،دیانت – بهویژه مسیحیت و اخً بدر آمدده
از آن را از عوامل مؤثر در پدیدد آمددن ایدن تادادها و
نوعی ازخودبیگانگی انسان مدرن به حسدا

مدیآورد.

حسا

می آورد ،لذا مسی و دین او را که در مخالفدت

با شریعت یهود شکل گرفتهاند ،دین آزادی و خودآیینی
قلمداد میکند.

او در نوشتههای اولیۀ الهیاتی به دنبدال نشدان دادن ایدن

هگل در مقاله «روح مسیحیت و سرنوشدت آن» بدر

مطلب است که چگونه «دین آزادیِ» مسی  ،رو به زوال

مفهوم دگرآیینی به عنوان یک وضعیت اجتماعیِ مبتندی

گذاشته و به دیندی مسدتبد تبددیل شدده اسدت .از نظدر

بر انقیاد و سرکو

متمرکز میشدود .او در ایدن مقالده،

هگل ،مسیحیت سنتی منب و سرچشمه ازخودبیگدانگی

ابراهیم و عیسی را در تقابل با هم قرار مدیدهدد و هدر

اسدت .هگدل گرچده مسدیحیت را یکدی از

یک از آنان را مؤسسی اجتماعی میداندد کده اساسدا بدا

و سرکو

دالیل اصلی ازخودبیگدانگی انسدان مددرن بده حسدا

دیگری متفاوت است .اجتماعی که ابراهیم بنا مدیکندد،

می آورد ،در دیانت مسی امکانی را تشخیص مدی دهدد

اجتماعی است مبتنی بدر قدوانین بیروندی و زیدر سدلطۀ

که قادر است در عین حال بر این ازخودبیگدانگی غلبده

خدایی قهار به عنوان قانونگذار آن .در مقابدل ،اجتمداع

کند.

یا امت مسی که در آن شریعت یا همان قدانون بیروندی

هگل نیز مانند فیشته از طریق نقد فلسدفۀ کاندت بده

ملغا شده است ،اجتماعی مبتنی بر عشق و اتحداد میدان

موض بیناالذهانی خود دست می یابد؛ امدا بدر خدًس

خدا (پدر) و بنده است (Hegel, 1971؛ مقایسه کنید بدا

فیشته که نقطۀ عزیمت خود را مسئلۀ «آگاهی از آزادی»

مرادخانی.)3132 ،

قددرار مددیدهددد ،مقددوالتی چددون انقیدداد ،سددرکو

و

ازخودبیگانگی را به میان میکشد .هگل با ایدن کدار در
واقد د دریافدددت کاندددت از مفددداهیم خدددودآیینی 01و
دگرآیینی04را نیز به نقد میکشد .از نظر او ،کاندت ایدن

مفهددوم عشددق در نوشددتههددای اولیددۀ الهیدداتی هگددل
جایگاهی ویژه دارد .این مفهدوم هدم بده عندوان اصدلی
هستیشناسانه داهر مدیشدود و هدم بده منزلدۀ اصدلی

«بین االذهانی» و اجتماعی .هگل تحت تدأثیر هولددرلین
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عشق را عامل یگانگی و وحدت میبیند که بسی فراتدر

محدودیت های نظریۀ اجتماعی خود وارد میکند؛ زیدرا

از «وحدددت اسددتعًیی ادرا نفسددانی» کانددت و «مددن

به اعتقاد او در مفهدوم بازشناسدی فیشدته ،ندوعی تلقدی

مطلق» فیشته است .وحددت مدد نظدر هگدل ،وحددتی

مثبت دربارۀ رابطده میدان فدرد و اجتمداع وجدود دارد.

عقًنی است و در واق نوعی «وحدت در عین کثدرت»

بنابراین هگل با بهکارگیری مفهوم بازشناسی فیشته ،بده

است .در این تلقی از وحددت ،ندهتنهدا کثدرات نفدی و

دنبال صورتبندی نظریهای است کده در آن ،اجتمداع و

نمدی شدوند ،بلکده بدرای بقدا و اسدتقرار «امدر

روابط اجتماعی نهتنها آزادی فرد را محدود و در برخی

سرکو
06

همان» الزم و ضروری به حسا

میآیند .بده عبدارت

دیگر ،وحدت و کثرت از نظر هگل همچون متادایفان

موارد سرکو

نمیکنند ،بلکه از این آزادی صیانت هدم

مینمایند.

در منطق اند که وجود یکی وابسدته بده وجدود دیگدری

با این حال ،هگدل انتقداداتی را نیدز متوجده فلسدفۀ

است .عشق به مثابده نسدبتی دوسدویه ایدن وحددت را

عملی فیشته می داند .او فیشته را متهم میکند کده همدۀ

بازنمایی میکند« .عشق با وجود اینکه یگانگی حیات و

تًشش در جهت ایجاد وحدتی صوری میدان مطلدق و

زندگی است ،در عین حال کثرت و چندگانگی حیدات

هورات آن مطلق است ( .)Hegel, 1977: 115بنابراین،

را نیز پیشفرض میگیدرد» ( .)Hegel, 1971هگدل ایدن

فلسفۀ فیشته نیز مانند فلسفۀ کانت دچار مشکل ثنویدت

ایدۀ بنیادین را که عشق وسیلهای برای غلبه بر تاداد و

است .این ثنویت به درون فلسفۀ عملی فیشدته هدم راه

دوگددانگی اسددت پددیشفددرض گرفتدده ،از ایددن طریددق

مییابد و اجازه نمیدهد آزادی بدل بده بنیدادی منطقدی

نظریهای را بسط میدهد که نا ر بر روابط و نسبتهای


بددرای نظددام فلسددفی او و اصددل برینددی بددرای فلسددفه

درونی و بیرونی است .بنابراین عشق بدل بده رابطدهای

عملی اش شدود .فیشدته از سدویی بازشناسدی را شدرط

می شود که عاشق و معشو را به هدم وصدل مدیکندد.

آگاهی از آزادی به حسا

هگل حتی این ادعا را مطرح میکند که «دیگری» شدرط

ازایدنرو

می گوید اجتمداع ،آزادی را محددود مدیکندد.

ارتباط فرد با خودش نیز هست .به عبارت دیگر ،عشدق

مددیبینددیم آزادی بدده عنددوان واسددطهای بددیناالذهددانی و

رابطهای اسدت کده فدرد بده واسدطۀ آن ،خدودش را در

دوسویه که در بنیاد نظریۀ حق فیشته فرض گرفته شدده

می آورد ،اما از سدوی دیگدر

«دیگری» باز مییابد .به همین علت ،فرد برای غلبده بدر

بود ،در فلسفۀ عملی او غایدب اسدت .ایدن امدر سدبب

شکاس درونی خود و برای پر کدردن خدذ ذاتدی خدود

هور خشونت ،زور و سدلطه مدیشدود .هگدل در نقدد

نیازمند دیگری است ( .)ibidوجه بدیناالذهدانی مفهدوم
عشق بدین ترتیب خود را نمایان میسازد.
اما هگل پی برده بود که در اجتماع مبتنی بدر عشدق

دیدگاه اجتماعی فیشته مینویسد:
اگر اجتماع موجودات عقًنی ضدرورتا محددودیتی
برای آزادی به حسا

بیاید ،پ

آنگاه اجتماع در خود

این شائبه وجود دارد که گویی فرد و آزادیهدای او بده

و برای خود استبداد مطلقه است؛ اما نباید اجتماعِ افدراد

پای اجتماع قربانی میشوند .فربه شدن امر اجتمداعی و

را به عنوان تحدید آزادی واقعی فدرد در نظدر گرفدت،

به تب آن نحی تر شدن امدر فدردی ،مدیتواندد مفهدوم

زیرا اجتماع اساسا بسط آزادی است .برتدرین اجتمداع،

آزادی را که مبتنی بر فردیت است ،تهدید کند .به همین

آزادترین اجتماعات است؛ هم بر حسب توان و هم بدر

منظور هگل مفهوم بازشناسی فیشدته را بدرای غلبده بدر

حسب وجود (.)ibid: 145

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان 17 /

مفهوم آزادی فیشدته سدلبی و صدوری اسدت ،و بده

«فرد» مد نظر هگل همدواره عادوی از یدک خدانواده،

سددبب ایددن نقددص ،از نظددر هگددل ،اجتمدداع و روابددط

قبیله یا ملت است (برای بحدث بیشدتر ،رHarris, : .

بددیناالذهددانی منطددوی در آن ،بدده امددوری نامتقددارن و

 .)1979مسئلۀ انتقال از وض طبیعی به وض اجتمداعی

محدودکننددده تبدددیل مددیشددوند .نتیجددهای کدده حاصددل

برای هگل نیز اهمیدت دارد .او معتقدد اسدت انتقدال از

میشود این است که مفداهیم اجتمداع و بدیناالذهانیدت

خددانواده بدده عنددوان نهددادی طبیع دی (زندددگی اخًقددی

به کاررفته از سوی فیشته ،در غلبه بر دگرآیینی و زور و

طبیعی)03به نهادی بزروتر تحت عنوان جامعه ،همدواره

سلطه ناتوان اند .بر این اسدا  ،اخدً فیشدته همانندد

با تنش و درگیری همراه بوده است .او به همین منظدور

اخً کانت است و تعارض میان خددایگان و بندده را

مفهوم بازشناسی را به کار می گیرد تا منطق درونی ایدن

درونی میکند (.)ibid: 150

انتقال را نشان دهد.

آنچه مسلم اسدت اینکده هگدل بدر خدًس برخدی
تفسیرهای رایج که او را به نادیده گرفتن فرد و حقدو

هگل این مباحث را در دستنوشته های ینابده 12طدور
مفصل به بحث می گذارد .او در این دستنوشتهها دوباره

فددردی مددتهم مددیکننددد ،مفهددوم بازشناسددی را جهددت

بدده قدددرت وحدددتبخددش عشددق ،همددانطددور کدده در

صورتبندی نظریۀ فردیت و توجیه آزادیهدای فدردی


نوشته های الهیاتی آورده بود ،اشاره میکند؛ اما در عدین

به کار میگیرد .اهمیت اجتماع و دولدت بدرای هگدل و

حال بیان می دارد که نمیتوان این مفهوم را یدک اصدل

انتقادات او از لیبرالیسم ،واض و مبرهن است؛ اما ایدن

اجتماعی کامل در نظدر گرفدت .او عشدق را بده روابدط

دلیل نمی شود که او را یک اجتماعگدرای 07افراطدی بده

خانوادگی محدود میکند و در عدوض بدر روی مفهدوم

حسا

آوریم .هگل در واق از میانۀ راهی می گذرد که

در یددک سددوی آن لیبرالیسددم و در سددوی دیگددر آن
سوسیالیسم کمین کردهاند؛ اما او را نه لیبرالی افراطدی و
نه سوسیالیستی افراطی مدیتدوان بده شدمارآورد .اتفاقدا
آنچه فلسفۀ هگل را تا بددین حدد دشدوار سداخته ،راه
میانه ای است که او برگزیده؛ راهدی کده سدبب شدده از
سددویی
مخال

ر اسددا

تفسددیرهای سددطحی و خددام او را

آزادی های فردی به تصدویر کشدند و از سدوی

دیگددر وی را اجتمدداعگرایددی افراطددی نشددان دهنددد کدده
فلسددفهاش در نهایددت سددر از تمامیددت خددواهی 02در
میآورد (برای بحث بیشتر ،ر.)Avineri, 1972 : .

مفهوم بازشناسدی ندزد هگدل ،چدارچو

بنیدادینی

است برای نظریۀ بیناالذهانیت او و تفداوتهدایی بدارز
با نظریۀ بازشناسی فیشته دارد .تفاوت اصلی میدان ایدن
دو دیدگاه این اسدت کده هگدل از موضد اولشدخص
فیشته به موضعی اجتماعی گذر مدی کندد .بدرای مثدال،

«روح برونذات» متمرکز مدیشدود ( Williams, 1992:
.)84

برخددی از مفسددران دو سددط از بازشناسددی را در
دستنوشته های ینا تشخیص داده اند :بازشناسی بینافردی،
که اغلب میان دو فرد روی میدهد ،و بازشناسی میدان
افددراد و روح یددک قددوم ( .)Siep, 1979:53در سددط
نخست ،بازشناسی دوسویه است و بدر اسدا

آن ،هدر

یک از افراد خودش را در دیگری «پیدا» مدیکندد .ایدن
نوع از بازشناسی تقریبا با تلقی فیشدته همخدوانی دارد.
هگل ازدواج و خانواده را نمونه هایی از این بازشناسدی
به حسا

می آورد؛ امدا سدط دوم بازشناسدی مربدوط

میشود به رابطۀ میدان افدراد و نهادهدای اجتمداعی .در
اینجا هگل مفهوم بیناالذهانی حق فیشدته را بده عندوان
ایدنرو
از 
مبنایی برای مفهوم بازشناسی بسدط مدیدهدد .
میگوید رابطۀ میان افراد و نهادهای اجتماعی رابطدهای
مبتنی بر بازشناسی بیناالذهانی اسدت؛ یعندی فدرد بایدد
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عًیق و مناف خود را به عنوان عًیق و منافعی در نظر

اسددت .پیکدداری کدده هگددل در دستنوشددتههددا آن را

یافتهاند .اما اگدر

صورتبندی میکند ،بعددا در پدیدارشناسدی روح و در


فرد از طریق نهادهای اجتماعی بداز شدناخته نشدود ،بده

قالب پیکار میان «خدایگان و بنده» اهر میشدود .ایدن

هگدل

پیکار تحت تأثیر ایدۀ وض طبیعی هابز است کده در آن

حکم به عدم امکدان جددایی میدان آزادی و بازشناسدی

جنگ همه علیه همه برقرار است؛ اما این پیکار ،نه میان

میدهد.

دو فرد ،بلکه میان خانوادهها و قبایل به عنوان نهادهدای

بگیرد که در نهادهای اجتماعی بازتا

بدرایناسدا

ازخودبیگانگی دچار خواهدد شدد.

هگل عًوه بدر ایدن ،در دستنوشدتههدا هدم مفهدوم

ماقبل اجتماع شهری در گرفتده اسدت ( Hegel, 1979:

بازشناسی و هم مفهوم بیناالذهانیدت فیشدته را اصدًح

 .)197در این سط پیکار برای بازشدناخته شددن «حدق

می کند .بازشناسی از نظر هگل ترکیبی 13میان عشدق10و

مالکیت» است .هگل در اینجا شرحی پدیدارشدناختی از

پیکار( 11نفرت) است .بنابراین هگل عشدق و پیکدار را

پیدایش مفهوم حق از خدًل فرایندد تقابدل مدیدهدد و

به عنوان جنبه های معینی از بازشناسی در نظر میگیدرد.

پیکار را جایگزین استنتاج استعًیی مفهوم حق فیشدته

ایددن بدددان معناسددت کدده بازشناسددی بدددل بدده سدداختار

میکند که در آن ،حق یکی از مفاهیم پیشین عقدل بدود.

هستیشناختی نظریۀ بدیناالذهانیدت هگدل مدیشدود و

برایناسا


بازشناسی دوسویه دیگر یک امر دادهشده یا

عشق و پیکار به عنوان نمونه های معین بازشناسی مورد

جریانی ضرورتا قرین توفیق نیست .این نشان مدیدهدد

توجه قرار میگیرند ( .)Williams, 1992: 85عشدق در

همواره امکان اختًس و درگیدری وجدود دارد و ثابدت

اینجا اصل برسازندۀ ازدواج و خدانواده ،و پیکدار اصدل

می کند که جریان بازشناسی ممکدن اسدت بدا شکسدت

برسازندۀ وض طبیعی و نهایتا وض اجتماعی است.

مواجه شود.

مفهوم عشق در دستنوشدته هدای یندا ،اصدل اتحداد
ازایدنرو

خانواده به عنوان نهاد اجتماعی طبیعی اسدت.

نتیجه

در عشق تقابل میان ارادهها معندا نددارد ( Siep, 1979:

همانطدور کده دیددیم ،مفهدوم بازشناسدی یکدی از


 .)55ازدواج و خددانواده مبددین وحدددت عینددی میددان

مهمترین مفاهیم در نظام فلسفی هگدل اسدت .هگدل از

ارادههای فردی است .عشق در این وض طبیعی ،صدرفا

سویی با طرح این مفهوم در صدد است بنیادی فلسدفی

عشق جنسی است اما مدی تواندد تدا سدط اخدً بدر

برای تاریخ تکوینی مفهوم آزادی فدراهم آورد (بنیدادی

کشیده شود .عشق از نظر هگدل شدکلی از «بازشناسدی

که در ادامه به بنیاد فلسفه تاریخ هگل نیز تبدیل خواهد

دوسویه» است که در آن فدرد در عدین حدال کده بدرای

شد) و از سوی دیگر ابزار مفهومیای را بدرای تبیدین و

خود است ،برای دیگدری هدم هسدت ( Hegel, 1979:

توضی مسئله گذار از طبیعت به فرهنگ (روح) تدار

 .)231عشق بدینترتیب مبین زندگی اخًقی طبیعدی و
بی واسطه است؛ اما قادر نیست بر تنشها و تقابدلهدای
پیشآمده در دل اجتماع فدایق آیدد .بده همدین منظدور،

هگل آن را به خانواده ،به عنوان زندگی اخًقی طبیعی،
محدود می کند .قسم دوم بازشناسدی ،بدا پیکدار همدراه

ببیند .تعرید

روح در کتدا

پدیدارشناسدی روح ایدن

مدعا را اثبات میکند« :یک من در حکم یک مدا و یدک
ازایدنرو

مای در حکم یدک مدن» (هگدل.)043 :3132،

می توان گفت همۀ تًش هگل مصروس تبیین گدذار از
من انتزاعی (سوژۀ دکارتی) به من انامامی (مدا) اسدت

تطور مفهوم بازشناسی نزد فیشته و تأثیر آن بر هگل جوان 13 /
10) inner sense
11) soul
12) body
13) objective reality
14) methodological individualism
15) kingdom of ends
16) abstract formalism
17) summons / Gr:Aufforderung
18) agent
19) relation of right
20) objectification
21) Grundlage des Naturrechts
22) Spirit/ Gr:Geist
23) autonomy
24) heteronomy
25) positivity
26) the same
27) communitarian
28) totalitarianism
29) natural ethical life
30) Jena Manuscripts
31) syntheses
32) Liebe
33) Kampf
34) Telos
35) social essence

که آزادی و در نتیجه خودآگاهیاش در گرو بازشدناخته
شدن از ناحیۀ «دیگری» است.
هدس ما در این مقاله شرح تطور مفهدوم بازشناسدی
نزد فیشته و اخذ آن از سوی هگل بدود .آنچده اهمیدت
دارد این است که هگل از همان آغاز با اعمال تغییراتدی
بنیادین در نظریۀ بازشناسدی فیشدته ،بده بسدط دیددگاه
بیناالذهانی خود میپردازد .یکی از مسدائلی کده هگدل
دربارهاش با فیشته موافق نیست ،مسئلۀ اجتماع است .با
اینکه سوژه در تلقی فیشته از بیناالذهانیت مرکززدایدی

مددیشددود و گرچدده او دوسددویه بددودن بازشناسددی و
بیناالذهانیت را می پذیرد ،برداشتش از اجتماع بار منفی


دارد .به نظر مدیرسدد دیددگاه فیشدته متدأثر از دیددگاه
روسو دربارۀ اجتمداع بشدری اسدت .از دیدد هدر دوی
این ها ،اجتمداع درکدل ،ندوعی محددودیت بده حسدا
می آیدد و ازآنجاکده مواجهده بدا غیدر در درون اجتمداع
انسانی روی میدهد« ،دیگری» بده ندوعی محدودکننددۀ
آزادی فرد است؛ اما در مقابدل ،بازشناسدی بدرای هگدل
حکم غایدت( 14در معندای ارسدطویی کلمده) را دارد و

منابع

بخش عمده ای از تًشهای او به بحث دربدارۀ امکدان

 -کانت ،ایمانوئل ( ،)3127سنجش خرد نا  ،ترجمه م.

رسیدن به این غایت اختصاص یافتده اسدت .او از ایدن

ش .ادیبسلطانی ،چ ،1تهران :انتشارات امیرکبیر.

طریق رویکرد منفی فیشته نسبت به اجتماع را بده نقدد

 -مرادخانی ،علی (« ،)3132تأملی در رسالۀ روح مسیحیت

میکشد .اجتماع از نظر هگل نهتنهدا آزادی را سدرکو

و سرنوشت آن ،از آثار دورۀ جوانی هگل» ،فلسفۀ دین،

نمیکند ،بلکه زمیندۀ صدیانت از آن را فدراهم مدیآورد.

ش ،33صص.025-323

هگل بدا طدرح ایدن مددعا ،آزادی فدردی را بدا جدوهر

 -نویهاوزر ،فردریک ( ،)3130نظریۀ سوبژکتیویته در فلسفۀ

اجتمدداعی 15آشددتی مددیدهددد و راهحلددی بددرای مسددئلۀ

فیخته ،ترجمۀ سیدمسعودحسینی ،تهران :ققنو .

پراهمیت رابطه میدان ارادۀ فدردی و ارادۀ جمعدی ارائده

 -هگل ،و .و .س ،)3132( .پدیدارشناسی جان ،ترجمۀ باقر

میکند.

پرهام ،تهران :انتشارات کندوکاو.

پینوشتها

- Avineri,Shlomo(1972),Hegel’sTheoryofthe
Modern State, Cambridge: Cambridge
University Press.

reciprocal recognition
intersubjective
Jena
I
Not-I
self
spontaneously
empirical self-consciousness
transcendental apperception

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

- Fichte, I. H. (1970), Science of Rights, trans.
A. E. Kroeger, Reissued London: Routledge
& Kegan Paul.
__________
(1988),
Fichte:
Early
Philosophical Writings, ed. And trans. Daniel
Breazeale, Ithaca: Cornell University Press.

-

3134  بهار و تابستان،33  شمارۀ، سال هفتم، دورۀ جدید، سال پنجاه ویکم، متافیزیک/42
- Habermas, J. (1974), Theory and Practice,
trans. J. Viertel, Boston: Beacon Press.
- Harris, H. S. (1979), “The Concept of
Recognition in Hegel’s Jena Manuscripts”,
Hegel- Studien 20, Bonn: Bouvier Verlag,
229-248.
- Hegel, G. W. F. (1977) Difference Between
the Fichtean and Schellingian System of
Philosophy (1800), trans. W. Cerf and H. S.
Harris, Albany: SUNY Press.
- _____________ (1979), System of Ethical Life
(1802) and First Philosophy of Spirit (1803),
trans. H. S. Harris, Albany: SUNY Press.
- _____________(1971),“SpiritofChristianity
anditsFate”,in:EarlyTheologicalWritings,
trans. T. M. Knox, University of
Pennsylvania Press.
- Kant, Immanuel (1964), Groundwork of the
Metaphysics of Morals, trans: Paton, H. J.,
New York: Harper Torchbooks.
- Siep, Ludwig (1979), Anerkennung als Prinzip
der praktische Philosophie, Freiburg: Alber
Verlag.
- ___________ (1992), Praktische Philosophie
im Deutschen Idealismus, Frankfurt:
Suhrkamp.
- Williams, Robert R. (1992), Recognition:
Fichte and Hegel on the Other, Albany:
SUNY Press.
- Yovel, Yirmiahu (1980), Kant and the
Philosophy of History, Princeton: Princeton
University.

