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رفلكشن و سير تطور مفهومي آن در تفكر فيشته
زهره معماري *  -حميد طالبزاده
دانشجوي دکتراي فلسفه دانشگاه تهران -دانشيار گروه فلسفه دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت مقاله39/8/5 :؛ تاریخ پذیرش مقاله)39/6/55 :

چكيده
تفکر فلسفی غرب در عصر جدید ،تحولی بنیادین پیدا کرد .دکارت با مقدم کردن اندیشه برر ججرود ،امکران
شناخت در بستر ججود را مرتفع کرد ج انسان ،جهان ج خداجند را مبدل بره تصرور ج ایردم ن رود .در چنرین
شرایطی ،مهمترین مسئله این است که چگونه میتوان به خود ،خداجند ج جهان شناخت پیدا کررد .تنهرا رام
برای دکارت ،حصول شناخت از طریق رفلکشن ( )reflectionدر ایدمهای فکر ،امتداد ج ک ال بود .از نظرر
اج این کار از طریق شهود عقالنی صورت میگیرد .پس از دکارت ،میراث اج ،یعنی شناخت از طریق رفلکشن،
در تفکر غرب باقی ماند ج جایگام بسیار مه ی در شناخت پیدا کرد .هرچند اه یت نقش رفلکشن در تفکرر
الک ،بارکلی ،الیبنیتس ج کانت بسیار آشکار است ،اما رفلکشن در تفکر فیشته نقشی بنیادین پیدا میکند.
در نظام فلسفی فیشته ،شناخت مبتنی بر شهود عقلی است ج شهود عقلی بر رفلکشن استوار است .فیشته بر
این امر تصریح میکند که « شهود به معنای جاقعی فقر بررای رفلکشرن فلسرفی متعرین مریشرود»  .جی
رفلکشن را به رجش مبدل میکند .نویسندم درصدد اثبات این مطلب است که رجش رفلکتیو در نظام فلسفی
فیشته چیزی جز بس ج تحقق نقد اجل کانت نیست.
واژههاي کليدي :رفلکشن ،شناخت ،کانت ،رجش رفلکتیو ،فیشته.

* رایانامه نویسندم مسئولzomemari @gmail.com :
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 .1مقدمه
5

در تفکر فلسفی غرب ،رفلکشرن یرا برازنگری تصرورات يهنری ،ه روارم در بحرت شرناخت
موردتوجه بودم است ،اما با فلسفه دکارت ،جایگام خاصی پیدا کرد .فیلسوفان پرس از اج اعرم
از عقلگرایان ج تجربه گرایان رفلکشن را به عنوان طریق کسرب معرفرت لحراي مریکردنرد.
کانت در نقد عقل محض بحت مستقلی به رفلکشن اختصاص داد؛ جی رفلکشن منطقی را از
نوع استعالیی آن مت ایز ج نقش آن را در شناخت مشخص کرد .فیشته از ایرن مرحلره نیرز
فراتر رفت ج رفلکشن را به عنوان رجش فلسفی خویش برگزید.
 .2مطالعه تاريخي مسئله رفلكشن در فيلسوفان عصر جديد
در عصر جدید ،الک نخستین کسی است که به رفلکشن یا برازنگری کرنشهرای يهرن ،بره
صورت خاصی ،توجه کرد .یکی از دغدغههای مهم اج ،به دست آجردن مبادی شرناخت برود.
جی پس از بررسیهای بسیار ،به این نتیجه رسید که هرگونره شرناختی برر تجربره اسرتوار
است .هرچند ،شناخت ما از ت ثل حاصل میشود ،اما ت ثالت ،در تجربه ،به دست میآینرد.
الک میگوید« :ه گان از اندیشیدن خود آگاماند .در کنش اندیشیدن ،يهن به ت ثالت خود
اشتغال دارد ج بیشک ،در يهن انسان ،ت ثالت گوناگونی ججود دارد ،امرا نخسرتین پرسرش
این است که يهن چگونه ایرن ت رثالت را بدسرت مریآجرد؟» (.)Locke, 1975: 2,1,104
آنگام خود ،در مقام پاسخ به این پرسش برمیآید ج میگوید:
«به این پرسش در یک کل ره پاسرخ مریدهرم :از تجربره .فاه رهی مرا ت رام مرواد
اندیشیدن خود را از مشاهدم ،بره دسرت مریآجرد ... .مرا اشریاب بیرجنری را از طریرق
حواس مشاهدم میکنیم  ...ج کنشهای درجنی يهن را با نگریسرتن در خرویش ،بره
دست میآجریم .اینها دج منشأ شناخت ما هسرتند ج ت رام ت ثالتری کره داریرم یرا
طبیعتاً میتوانیم داشته باشیم ،از این دج سرچش ه میگیرند)ibid( ».

بدین ترتیب ،طبق نظر الک ت امی ت ثالت از حس نشأت میگیرند .اما حس یرا درجنری
است یا بیرجنی ج بهتبع آن نیز دج نوع ت ثل ججود دارد .ت رثالت ناشری از حرس بیرجنری از
طریق احساس ج ت ثالت ناشی از حس درجنی از طریق بازنگری یا رفلکشن ،ج البتره هرر دج،

 .5برای این جاژم معادلهای گوناگونی يکر شدم رفلکشن ،بازنگری ،درجننگری ج مراقبه برگردانهای جاژم رفلکشن است
ج گاهی نیز آن را ترج ه نکرم ج جاژم را عیناً در عبارت يکر کردماند که ظاهراً این گزینه مناسبتر است ج در این نوشتار
از این قاعدم تبعیت شدم است .
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به جاسطه ی تجربه ،به دست میآیند .در تجربهی منجر به ت رثالت حرس بیرجنری ت رثالت
رنگها ،طعمها ج  ...حاصل میشود ج در تجربهی حس درجنی ،يهن در تعامالت ج کنشهای
خویش ،بازنگری ج رفلکشن میکند ،یعنی توجره خرود را بره کرنشهرای خرویش معطرو
مین اید ج ت ثالتی از آنها به دسرت مریآجرد .ت رثالت ناشری از ایرن رفلکشرن ،ت ثالتری
هستند از قبیل ت ثل ارادم ،یقین ،شک ،اندیشیدن ،باجر ج  . ...الک در مورد حرس درجنری ج
ع لکرد آن میگوید:
« منشأ دیگری که تجربه به جسیله آن ت ثالتِ فاه ه را فراهم میکند ،عبارت اسرت
از ادراک کنشهای يهن در درجن خویش .این مشاهدم ،ت ثالتی به دست مریدهرد
نظیر ادراک ،اندیشیدن ،شک ،باجر ،تعقل ،دانستن ،ارادم ،ج ت رامی کرنشهرایی کره
يهن انجام میدهد .ه گان جاجد این منشأ شناختند ج هرچند این منشرأ ازآنجاکره
با اشیاب بیرجنی سرجکار ندارد ،حس نیست ،با این حال به حس بسیار شبیه اسرت ج
شاید [این شباهت] کافی باشد که بتوان آن را حس درجنی نامید» ،اما به این دلیرل
که پیش از این «منشأ دیگر ت ثالت را حس نامیدماند» الک نام دیگری برای حرس
درجنی برمیگزیند ج میگوید« :این را رفلکشن مینامیم؛ زیرا ت ثالتی به ما میدهرد
که فق با اندیشیدن يهن بر کنشهای خود ،فراهم میشود .بدین قرار ،مقصود من
از رفلکش توجه يهن است به آنچه انجام میدهد ج به ایرنکره چگونره آن را انجرام
میدهد)ibid: 2,1,105( ».

نکتهی قابلمالحظه ،این است که الک در مورد رفلکشن میگوید« :کسی که کنشهرای
يهن خود را مینگرد ،ن یتواند ت ثالت رجشن ج جاضحی از آن ج از کلیره کرنشهرای يهرن
خود داشته باشد ،مگر آنکه اندیشههای خویش را به آن مسیر بگردانرد ج آنهرا را برا دقرت
کامرل مالحظره ن ایرد» )ibid: 2,1,105( ،یعنری در رفلکشرن مروردنظر اج ،دج کرار انجرام
میشود :نخست چرخش يهن از غیر ج بازگشت به خویش؛ سپس توجه به يهن ج نگریستن
به کنشهای يهنی.
بارکلی مانند الک ،بهطور مشخص ،در مورد منشأ شناخت ج رامهای تحصیل آن سخن
نگفته است ،بلکه باید نظر بارکلی را در ض ن عبارات اج بدست آجرد .بهعنوانمثال از این
عبارت« :به جسیلهی تجربه به قوانین طبیعت پیمیبریم ،تجربهای که به ما میآموزد
ت ثالت معینی ه رام باهم یا درپی هم هستند )Berkeley, 1963: 1, 30( ».میتوان به
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دیدگام اج دربارم منشأ شناخت پی برد .اگر توالی یا ه راهی ت ثالت را به جسیله تجربه
میتوان فه ید ،پس خود ت ثالت را نیز به جسیله تجربه باید دریافت .جی دربارمی انواع
ت ثالت انسان ،در اصل اجل از کتاب اصول ،میگوید« :هر کس متعلقات شناخت انسان را
بررسی کند ،بیگ ان درمییابد که ت ام ت ثالت یا منطبع در حواساند ج یا با توجه شخص
به احساسات ج فعالیتهای يهنی ادراک می شوند ج یا از ت ثالت دج نوع اجل به ک ک
حافظه ج تخیل ج ترکیب یا تقسیم یا بازسازی آنها حاصل میشوند )ibid: 1, 1( ».از سه
نوع ت ثل یادشدم ،دج نوع اجل ،ت ثالت موردنظر ما هستند ،یعنی ت ثالتی که از حواس
پنجگانه حاصل میشود ج ت ثالتی که با رفلکشن در کنشهای يهنی فراهم میگردد.
عبارت «توجه شخص به احساسات ج فعالیتهای يهنی» ،نشاندهندمی معنای رفلکشن نزد
اجست .بارکلی ،ه چنین ،در مورد يهن به عنوان قومی شناسندم ،میگوید :قومی شناسندم
«چیزی است که این ت ثالت را میشناسد ج به طرق مختلف بر آنها ع ل میکند  ...این
موجود مدرِک ج فعال را «يهن»  ...یا «خود» مینامم)ibid: 2( ».
در کتاب «رساله دربارمی اصول شناخت انسانی» شواهد فراجانی ججود دارد حاکی از
اینکه بارکلی حس ج رفلکشن را دج منشأ شناخت میداند مانند اینکه« :به جسیله احساس
درجنی یا رفلکشن ،به ججود خود پیمیبریم )ibid: 89( ».یا این عبارت که« :سرچش هی
دیگر ت ثالت ،عبارت است از ادراک کنشهای يهن خود؛ از قبیل دریافتن ،اندیشیدن ،شک
کردن ،باجر داشتن ،ارادم کردن )ibid: 80( ».بارکلی ،در عبارات مختلف« ،حس ج
رفلکشن» را در کنار هم به عنوان دریافتکنندمی ت ثالت يکر کردم است ،مانند این عبارت
که« :در رد ججود آنچه میتوان به جسیله «حس یا رفلکشن» درک کرد ،هیچ سخنی
ن یگویم؛ ک ترین شکی دربارمی ججود آنچه با چش ان ان میبینیم یا با دستان ان ل س
میکنیم ،ندارم )ibid: 35( ».جی به حس درجن ج امکان کسب ت ثالت از طریق رفلکشن
یا بازنگری به ه ان معنای يکرشدم ،توجه کردم است )see: ibid: 35( .بارکلی اظهار
میکند که ما به ججود خود ج کنشهای يهن از قبیل شک کردن ،باجر داشتن ،یقین کردن،
اندیشیدن ،دریافتن ج  ...از طریق رفلکشن یا بازنگری يهن در کنشهای درجنی خویش
شناخت حاصل میکنیم .جی در اثبات لزجم اینکه «ججود داشتن عبارت است از مدرَک
بودن» از رفلکشن ک ک میگیرد ج در توضیح رفلکشن متذکر مطلبی میشود که میتوان
فه ید مقصود اج از رفلکشن ه ان معنای موردنظر الک است ،یعنی «عطف نظر از غیر ج
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توجه صر

يهن به کنشها یا ت ثالت خویشBerkeley, 1963: 1, 6; Lock, ( ».

 )1990: II, I, 4بنابراین ،در مسئلهی منشأ شناخت ،انواع ت ثالت ج معنای رفلکشن،
اختالفی میان الک ج بارکلی مشاهدم ن یشود.
دکارت ج الیبنیتس هم این اصطالح را بهکاربردماند ج قائلاند که يهن نهتنها با رفلکشن
به خویش این ت ثالت را به دست میآجرد ،بلکه به ه ین جسیله میتواند صدق آنها را نیرز
دریابد ج در مورد آن بهیقین برسد.
الیبنیتس در کتاب پژجهشهای نو در فهم بشر ،5به تعریف رفلکشن ج نیز آنچه میتوان
از طریق آن بدست آجرد ،اشارم میکند ج میگوید« :رفلکشن عبارت است از توجه محض به
آنچه در درجن ماست  ...ازاینرج ،ن یتوان منکر این مطلب شد که ت ثالت بسیاری در يهن
ماست که از طریق حس به دست نیامدماند  ...ت ثالت عقلی از قبیل هستی ،جحدت ،جوهر،
امتداد ،تغییر ،کنش ،ادراک ،لذت )Leibniz ,1997: 4( ».نکته قابلتوجره ایرن اسرت کره
الیب نیتس ج الک هرر دج ،از ایرن مطلرب بررای اثبرات مقصرود خرود اسرتفادم کرردمانرد؛
الیب نیتس جهت اثبات ت ثالت فطری ج الک به منظرور رد آن .الیربنیرتس ه چنرین در
مونادجلوژی ،متذکر این مطلب شدم است که:
«شناخت ما از حقایق ضرجری  ...ما را به سطح رفلکشن ارتقا میدهد .این رفلکشن،
هر یک از ما را از چیزی آگام میکند که «مرن» نامیردم مریشرود ج بره مرا امکران
اندیشیدن به چیزهایی را میدهد که در ماست .ج با اندیشیدن به خرویش ،بره ایرن
رجش ،دربارم ججود ،جوهر ،بسائ ج مرکبات ،امور غیرمادی ج خدا میاندیشیم  .این
کنشهای رفلکشن ،متعلقات اصلی تعقل ما را نیز به دسرت مریدهردLeibniz, ( ».
)2007: 30

حاصل این که دکارت ،الیبنیتس ،الک ج بارکلی رفلکشن را به معنای جاحدی به کار
میبرند ج آن را یکی از رامهای به دست آجردن تصورات میدانند .در نظامهای فلسفی الک ج
بارکلی ،رفلکشن با نظر به کنشهای يهنی ج شهود آنها ،بخشی از ت ثالت ج متعلقات
شناخت ما را فراهم میکند .البته دکارت ج الیبنیتس با رفلکشن به تصورات فطری دست
مییابند درحالیکه الک ج بارکلی به تصورات حسی.

1 . New Essays on Human Understanding
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.4تحليل کانت در باب جايگاه و مفهوم رفلكشن در نظام شناخت
کانت ،در نقد اجل ،از زاجیهای دیگر ،مسئله رفلکشرن را بررسری مریکنرد .جی ،در بحثری برا
عنوان «دربارم ایهام مفاهیم رفلکتیو» ،نخست به تنقیح موضع بحت میپردازد ج رفلکشرن را
به دقت تعریف میکند .اج در تعریف این اصطالح میگوید« :رفلکشن ،عبارت است از حالرت
آمادم سازی يهن ،برای کشرف شررای

يهنری کسرب مفراهیمKant, 1964: A 260/ ( ».

 )B316مقصود کانت این است که رفلکشن طریقی نیست که بتوان به نحرو مسرتقیم ج بره
جسیلهی آن خود مفهوم را تحصیل کرد ،بلکه از طریق آن مریتروان شررای بدسرت آجردن
مفهوم را دریافت .جی سپس تعریف مبسوطتری از جاژم رفلکشن مطرح میکند که میتوانرد
ما را به معنای موردنظر اج نزدیکتر کند .اج میگوید« :رفلکشرن عبرارت اسرت از آگراهی از
نسبت ت ثالت دادمشدم به حس ج فهم که سرچش ههای شناختند ،بره نحروی کره نسربت
میان خود ت ثالت فقر بره جسریله ایرن نسربت [یعنری بره جسریلهی نسربت ت رثالت بره
سرچش ههای آن] میتواند به درستی متعین شود )ibid( ».بنابراین اج تصریح میکنرد کره
رفلکشن کنشی نیست که به خود ابژم بپردازد؛ با رفلکشن ،مستقی اً خود مفاهیم بره دسرت
ن یآیند .این سخن ،برخال نظر فیلسوفانی است که از آنان نامبردم شد.
دکارت ،الیبنیتس ،الک ج بارکلی رفلکشن را طریق مستقیم کسب مفاهیم ،هرچنرد بره
تعبیر الک ج بارکلی ،مفاهیم مربوط به حس درجنی ،میدانند .اما ازآنجاکه کانت ،ه وارم ،به
بنیاد ج شرط هر چیز توجه دارد .در این مسئله نیز عالق ند است که شرای حصول مفهروم
را دریابد ج به نظرر اج صررفاً از طریرق رفلکشرن امکرانپرذیر اسرت .برخری از اندیشر ندان
میگویند ،مقصود کانت از رفلکشن «این است که يهن را بررسی ج اندیشههرای موجرود در
يهن را منظم ج با یکدیگر مقایسه کنیم تا قاعدم یا قرانونی بیرابیم کره موقعیرت پیچیردمی
دیگر را معنیدار کند» ()Genova, 1970: 457
جی چنانکه مالحظه شد دج تعریف از رفلکشن يکر مریکنرد .مطلروب اج کشرف منشرأ
اشکال تجربهگرایان ج عقلگرایان است .شناخت ،طبق نظرر کانرت از طریرق برقررار کرردن
ارتباط ج نسبت میان تصورات حاصل میشود .اج گاهی به این نسبت با اصرطالح «مقایسره»
اشارم میکند .برقراری نسبت های میان تصورات تابع قوانینی است ج درجاقع ،تصرورات بایرد
مطابق با اصول ج قوانینی باهم مرتب شوند .آن قوانین ،قوانینِ حوزمای اسرت کره تصرورات
متعلق به آن هستند ،هر حوزم نیز ،قوانین خاص خود را دارد.
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توضیح مطلب این است که کانت تصریح میکند شناخت بر دج پایره اسرتوار اسرت :حرس ج
فاه ه .قوانین حاکم بر قوم حس ،خاص ایرن قروم اسرت ،قروانین حراکم برر قرومی فاه ره،
مخصوص قومی فاه ه.؛ این دج دسته قانون نیز باهم متفاجت اند .بنرابراین ،هنگرام برقرراری
نسبت میان تصورات ،باید به این نکته توجه داشت که تصورات موردنظر ،به قوم حس تعلرق
دارد یا به قوم فاه ه .تا با فهم این مطلب ،بتوان در ع رلِ برقرراری نسربت میران آنهرا ،از
قوانین مناسبی استفادم کرد؛ بره نحرو صرحیحی تصرورات را مقایسره کررد ج درنهایرت ،بره
شناخت معتبری دست یافت .کانت مشکل مکاتب نامبردم را در عدم توجه بره ه رین نکتره
میداند .الیبنیتس که عقل را تنها منشأ حقیقی شناخت میدانست ،ت امی مقایسرههرا یرا
نسبتهای میان ت ثالت را به جسیله مفاهیم فاه ه انجام میداد .درنتیجه ت امی پدیردارها،
به پدیدارهای عقالنی مبدل میشد ج به این ترتیب ،تبیین شناخت ،بره ججره جرامع ،دچرار
اشکال بود .از سوی دیگر نیرز الک بره عنروان فیلسروفی تجربرهگررا ،ت رامی مفراهیم را برا
نسبتهایی به هم مرتب یا به تعبیر کانت مقایسه میکرد که قوانین قوم حس بود ،یعنی اج
نیز بهاشتبام ،ت امی مفاهیم را به مفاهیم حسی تقلیل دادم ج به ه ران کاسرتی مبرتال برود.
نظر کانت این است که ت ثالت باید مطابق برا مقتارای خرود ج تحرت قروانین مناسرب ،برا
یکدیگر مرتب شوند ،به این منظور ،باید نخست ،دریابیم که ت رثالت مروردنظر ،بره قرومی
حس تعلق دارد یا قوم فاه ره ج سرپس ،برا اع رال قروانین مناسرب برا آن قروم ،ج برقرراری
نسبتهای مناسب ،میتوان به شناخت معتبر دست یافت .تشخیص اجلیهی تعلق ت ثرل بره
قومی حس یا قومی فاه ه ،ه ان است که کانت ،آن را رفلکشن مینامد ،ج قائل است ه ره
مفاهیم به رفلکشن نیازمندند ،به این معنا که باید نخسرت ،قرومی شرناختیِ مررتب برا آن
مفاهیم ،مشخص شود.
کانت در ادامه این بحت ،مانند سایر مباحت ،به ججه استعالیی رفلکشن میپرردازد ج آن
را تعریف میکند .بدین منظور ،به عنوان مقدمه ،نخست به بحت دربارم انواع رفلکشن؛ یعنی
رفلکشن منطقی ج رفلکشن استعالیی میپردازد.
به نظر کانت ،رفلکشن منطقی به این مسئله مرتب نیست که تصورات بره کردام قرومی
شناختی تعلق دارند ،بلکه در این رفلکشن ،تصورات مستقی اً با یکدیگر مقایسره مریشروند.
اما رفلکشن استعالیی موظف است ،حوزم شناختی تصورات را تعیین کند .از نظر اج رفلکشن
استعالیی عبارت است از «ع ل مقایسه ت ثالت با قومی شناختی [که ت رثالت در آن قررار
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دارند] تا بتوان به جسیله این ع ل دریافت که آیا ت ثالت در قومی فاه ه با یکدیگر مقایسره
میشوند یا در قومی حس )Kant, 1964: A 261/ B 317( ».رفلکشن اسرتعالیی ،اسراس
امکان مقایسهی عینی تصورات با یکدیگر را در خویش متعین میکند .جی اظهار میکند که
در یک حالت يهنری ،نسربت میران مفراهیم یکری از چهرار مرورد يیرل اسرت :اینه رانی ج
گوناگونی؛ توافق ج تعارض؛ درجنی ج بیرجنی؛ تعین پذیر ج تعینبخش یا صورت ج مادم
مثال يیل تفاجت میران رفلکشرن منطقری ج رفلکشرن اسرتعالیی را در خصروص نسربت
اینه انی ج گوناگونی رجشن میکند .اگر ت ثل «کبوتر» چند برار بررای مرا مت ثرل شرود ،از
حیت مفهومی (حیت منطقی) که متعلق به فاه ه است ،شیئی جاحد ج اینه ان اسرت امرا از
حیت پدیداری چنین نیست .به این دلیل که پدیدارها دارای اختصاصراتی هسرتند مرثالً بره
مکان ج زمان ج  ...جابستهاند .بنابراین ،در حالت پدیداری ،دج کبوتر حتی اگر از ت امی جهات
نیز مانند هم باشند ،دستکم به لحاي مکان مت ایزند ج ه ین امر موجب ت ایز میران آنهرا
میشود .بدین ترتیب ،رجشن میشود که نتیجهی بهدسرتآمردم برا لحراي حروزمی فاه ره،
متفاجت از نتیجهی حاصل با لحاي قومی حس است .در مورد نسربت توافرق ج تعرارض نیرز،
جضع به ه ین منوال است .بدین صورت که جاقعیات به لحاي جاقعیت بودن ،یعنی برا لحراي
فاه هی محض یا جاقعیت يات معقول ،هیچ تعارضی با یکدیگر ندارنرد ج میران آنهرا توافرق
برقرار است .اما به لحاي پدیداری ،با یکدیگر متعارضاند.
کانت برای تک یل بحت ،الزم میبیند دج اصطالح دیگر را نیز ،مطرح ج تعریرف کنرد .آن
دج اصطالح عبارتاند از مکران اسرتعالیی ( )transcendental placeج جایگرام اسرتعالیی
) :(transcendental topicمکان استعالیی ،موضعی اسرت کره بره یرک تصرور اختصراص
مییابد؛ حس ج فاه ه ،مکان استعالیی هستند؛ جایگام استعالیی ،عبارت اسرت از تشرخیص
موضع تصور ،مطابق با اختال کاربرد آن ،یا به تعبیر دیگرر ،راهن رای تعیرین مکران بررای
مفاهیم بر طبق قاعدم .صرفاً با این مهارت یعنی تعیین جایگام استعالیی مفراهیم ،مریتروان
تشخیص داد که مفهوم موردنظر ،به حس تعلق دارد یا به فاه ه.
کانت ،در نقد قومی حکم نیز بار دیگر به رفلکشن ،البته در قالب احکام ،مریپرردازد .بره
این معنا که احکام را به دج نوع رفلکتیو ج تعیینی تقسیم میکند .احکرام تعیینری ،برر طبرق
قوانین کلی فاه ه ع ل میکنند .در این احکام ،حکم کلی ،بره نحرو پیشرینی ،ججرود دارد؛
صرفاً باید مصادیق جزئی را یافت ج تحت مفهوم کلی منردر کررد .امرا در احکرام رفلکتیرو،
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قومی تخیل دخالت دارد .در این احکام نیز مانند احکام تعیینی سیر از کلی به جزئی اسرت.
تفاجت این دج حکم ،در این است که در احکام رفلکتیو« ،کلی»ای کره بایرد جزئری يیرل آن
قرار گیرد ،در دست نیست ج باید آن را کشف کرد ج سپس جزئی را يیل آن قررارداد .کانرت
میخواهد از طریق این احکام پاسخ «پرسش اساسی در نقدهای سهگانره ،یعنری پرسرش از
بنیان جحدت در قاایای تألیفی پیشینی» را به دست آجرد ( )Genova, 1970: 460ج امرر
سومی را کشف کند که جاسطه میان موضوع ج مح ول قرار میگیررد ج گرذار از موضروع بره
مح ول را م کن میکند.
نتیجه آنکه کانت ،نسبت به فیلسوفان نامبردم ،رفلکشن را در الیهی ع یقتری بحت
میکند .جی به جای آنکه رفلکشن را جسیله ی تحصیل ت ثالت قرار دهد ج از طریق آن،
ت ثالت خود را به دست آجرد ،آن را تأمینکنندمی اعتبار مفاهیم ج احکام قرار میدهد ج به
جسیلهی آن مشخص می کند ت ثالتی که بناست شناخت ما را تأمین کنند به کدام قومی
شناختی تعلق دارند .آنگام با قرار دادن ت ثالت در جای مناسب خود ج اع ال قوانین
صحیح ،به شناختی مط ئن دست مییابد.
 .3نقش بنيادين رفلكشن در نظام فكري فيشته
هرچند رفلکشن ه یشه نزد فیلسوفان مطرح ج مهم بودم است ،اما در تفکر فیشته ،مسئله
رفلکشن جایگاهی متفاجت دارد؛ تا آنجا که جی مقدمه نخست بر «بنیانهای نظام فراگیر
شناخت» را با دعوت به رفلکشن آغاز میکند ج آن را نخستین مطالبه فلسفه از جویندمی
خود میداند .جی میگوید « :به خودت توجه کن؛ توجه خود را از هر آنچه پیرامون توست
برگیر ج به زندگی درجنی خویش معطو کن .این نخستین مطالبه فلسفه از جویندمی خود
است» ) )Fichte, 2003: I 423زیرا فلسفه با درجن افراد سرجکار دارد نه با آنچه پیرامون
آنان است .جی در توضیح تفاجت میان موضوع ج مح ول در قایه اینه ان میگوید:
«در گزارم «الف= الف» نخستین الف آن است که در «من» جضع میشود خوام به
نحو مطلق ،ه چون خود «من» ،خوام بر اساس بنیاد دیگر ،ه چون هر «جزمن»
دادمشدم .در این مورد« ،من» چونان موضوع مطلق رفتار میکند ج ازاینرج نخستین
«الف» موضوع نامیدم میشود .دجمین الف چیزی را مشخص میکند که من در
رفلکشن بر خویش ،کشف می کند که در خود حاضر است؛ زیرا خود ،آن را در جهله
اجل در خویش قرار دادم است)ibid: I, 96) ».
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ه انطور که مالحظه شد اج نیز ،رفلکشن را بازگشت به «خود» در نظر میگیرد .اما جی
برخال الک ج بارکلی ،رفلکشن را ،صرفاً ،یکی از سرچش ههای کسب ت ثل ،یا حتی
برخال کانت ،رجشی برای فهم جایگام تصورات ج نسبت آنها به حس یا فهم ،ن یداند.
الک ج بارکلی به رفلکشن ه چون منبع ایدمهای درجنی مینگرند .یعنی به نظر آنها منبع
ایجاد تصورات ،امری درجنی است ،تصوراتی که از تجربهی درجنی ناشی میشود ،یعنی بر
خود بازمیتابد تا با نظر ثانی مفاهی ی را به دست آجرد .کانت به رفلکشن ه چون رجش
مینگرد یعنی مفاهیم را به حس ج فاه ه نسبت میدهد ،سپس بر خود بازمیتابد تا با نظر
ثانی اعتبار مفاهیم را معین کند .فیشته رفلکشن را به هر دج اعتبار به کار میبرد ،طبق نظر
اج ،به جسیلهی رفلکشن ،هم مفاهیم تولید میشوند ج هم در جایگام خود مستقر میگردند.
رفلکشن فیشته ،ججه جحدت رفلکشن الک ج الیبنیتس ،رفلکشن کانت ج قوم ت ثل
راینهولد است .به این معنا که آثار ج ع لکرد ه هی آنها را یکجا دربر دارد.
فیشته رفلکشن را رجش میداند ج نظام فلسفی خویش را بر جفق آن ساخته ج پرداخته
میکند .این ،ججه ت ایز اج با دیگر فیلسوفان است .در تاریخ تفکر ،جی نخستین فیلسوفی
است که رجش نظام فلسفی خود را رجش رفلکتیو ) (reflective methodنام نهاد .اج
اصلیترین رسالت هر نظام فلسفی را تبیین تجربه عنوان میکند ،یعنی تبیین نظام ت ثالتی
که بااحساس ضرجرت ه راماند ج بیان میکند که برای این تبیین «الزم است تاریخ
نظاممندی از فعلهای ضرجری ارائه شود که «آزادی انسان» را به ه رام «عینیت جهان»
جضع ج تبیین کند» )Breazeale, 2001: 19( .اما مسئلهی مهمتر از تعیین رسالتهای
یک نظام فلسفی ،این است که رسالتی را که فیلسو بر عهدمی خود میگذارد به چه
رجشی انجام میدهد .به تعبیر دیگر ،الزم است بدانیم که فیشته «با چه رجشی آگاهی
مع ولی را تبیین میکند ج رجشی که اتخاي میکند چگونه از رجشهای مع ول مانند
رجشهای استنتا منطقی ج تحلیل مفهومی مت ایز میشود؟» ()ibid: 20
جی رجش فلسفی خود را «رجش رفلکتیو» نامید ،یعنی نظام اج بر رفلکشرن اسرتوار اسرت
به ه ین دلیل ،برای فهم فلسفهی اج الزم اسرت بردانیم مقصرود از رجش رفلکتیرو چیسرت.
الیبنیتس ،این پرسش را طرح کردم بود که« :چرا اشیاب هستند به جای ایرنکره نباشرند».
فیشته این پرسش را به شکل دیگری مطرح مریکنرد ج مریگویرد هرر شریب م کرن دارای
تعیناتی است .دربارم این شیب میتوان پرسرید «چررا دارای ایرن تعینرات خراص اسرت نره
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تعینات دیگر؟» اما این پرسش در چه شرایطی قابل طرح است؟ جی مریگویرد اگرر چیرزی
جاجب یا م تنع باشد طرح چنین پرسشی دربارم اج امکان ندارد .اما اگر آن چیز م کن باشد
میتوان این پرسش را مطرح کرد .پس این پرسش فق در مورد موجود م کرن قابرل طررح
است .پرسش از اینکه «چرا شیب م کن دارای این تعینات خاص اسرت نره تعینرات دیگرر»
درجاقع پرسش از این است که «چیست آنچه شیب م کن را متعین به این تعینات مریکنرد.
یا به عبارت دیگر بنیاد این امر م کن چیست» .بنابراین:
پرسش فلسفه پرسش از بنیاد امر م کن ،یعنی بنیاد تجربه است.
میان بنیاد ج يجبنیاد نسبت تاایف برقرار است ،یعنی بنیاد غیر از يجبنیاد است.
پس متعلق فلسفه که بنیاد تجربه است غیر از تجربه ج خار از آن است.
چنانکه مشاهدم شد ،فیشته از طریق تحلیل مفهوم فلسفه بره ایرن نتیجره مریرسرد ج
امکان فلسفه را متوقف بر آن میداند ج میگوید« :اینکه متعلق هر فلسفهای به عنوان بنیراد
تبیین تجربه باید بیرجن از تجربه قرار داشته باشد ،صررفاً ،الزمرهی ماهیرت فلسرفه اسرت».
( )Fichte, 2003: I. 429جی ،مانند الک ج بارکلی ،معتقرد اسرت کره شرناخت برر تجربره
استوار است ج تصریح میکند که «موجود عقالنی متناهی جرای تجربه هیچچیز ندارد ،تجربه
است که کل موضوع تفکر اج را دربرمیگیرد )ibid: I 425( » .حرال کره سراسرر اندیشرهی
انسان در انحصار تجربه است ،چگونه میتواند خود را از قل رج تجربه خار کند تا شناسرایی
بنیاد تجربه م کن شود؟ فیشته نشان میدهد که این کار صرفاً به جسیله قوم تخیرل صرورت
میگیرد .شهود صحنهی منفعل ج لَختی است که جلوات شیب فینفسه یا کثرات ،برر اج جارد
میشوند .اج ،از خود ،هیچ ارادمای در پذیرش یا عدم پرذیرش آنهرا یرا حتری امکران ایجراد
کوچکترین تغییری در آنها ندارد .از سوی دیگر ،تنها امکران فاه ره نیرز عبرارت اسرت از
اطالق مفاهیم بر کثراتی که در شهود مکان یا زمان اتحاد یافتهاند .این کار نیرز خودبرهخرود
صورت میگیرد ج فاه ه نیز هیچ ارادم ج اختیار ج خالقیتی از خود نردارد .ع لکررد شرهود از
سویی ج فاه ه از سوی دیگر برای اطالق مفاهیم بر شهودات کافی نیسرت بلکره الزم اسرت
حلقه رابطی میان این دج ،پیوند برقرار کند ج این راب بایرد آزادی ع رل ج خالقیرت داشرته
باشد .قومی تخیل ،قوم ای با خالقیت الزم است ،ج هم اجست که با خالقیرت خرود ،زمینرهی
اطالق مفاهیم بر متعلقات را فراهم میکند .شناخت ،بردجن ایرن قروم ،نره امکران دارد ج نره
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تحقق مییابد .اه یت قومی خیال ،به هیچججه ،از قومی فاه ه ج شهود ک تر نیست .قرومی
خیال در نظام فیشته ،نقشی بسیار محوری ایفا میکند.
قوم تخیل ،به فیلسو ک ک میکند که بتواند ع ل تجرید را انجام دهرد؛ یعنری پیونرد
میان شیب فی نفسه ج عقل را بگسلد ج توجه خود را به یکی از آن دج معطو کند .گسسرتن
ارتباط میان قل رج شیب فینفسه ج قل رج عقل ،به یاری تخیل انجام میشود.
حال ،پسازآن که فیلسو  ،این پیوند را گسست چگونه میتواند بنیاد تجربره را دریابرد؟
فیشته در جستجوی بنیاد تجربه است؛ بنیاد هر بنیاد؛ اصل اجلی .نخستین بودن این اصرل ج
این بنیاد ،امکان استنتا آن را منتفی میکنرد .امرا ازآنجاکره فقر دج سرچشر ه شرناخت
ججود دارد ،با نفی یکی از آنها فق دجمی باقی میمانرد؛ یعنری تنهرا رام براقیمانردم بررای
کسب شناخت ،شهود است  .بدین ترتیب ،فیشته از استنتا ج تحلیل مفهوم فلسرفه ک رک
گرفت تا رام برای کنش خیال باز شود؛ خیال جظیفه خود را انجام داد ،تا امکان شهود فرراهم
شود؛ شهود نیز اصل نخستین را کشف کرد ،ترا فلسرفه آغراز شرود .جی مریگویرد «متعلرق
ایدئالیسم این امتیاز را بر متعلق دگ اتیسم دارد که قابلاثبرات اسرت ،نره بره عنروان بنیراد
تبیین تجربه که  ...نظام را به بخشی از تجربه مبدل مریکنرد بلکره در آگراهیFichte, ( ».
 )2003: I. 425از نظر فیشته متعلق ایدئالیسم ،به عنوان بنیاد تبیرین تجربره ،قابرلاثبرات
نیست زیرا اثبات آن ،به این ججه ،منجر به تناقض مریشرود ج فررض نخسرتین برودن آن را
نقض میکند.
فیشته میگوید تنها «به جسیله تحلیل مفهومی یا منطقی ،حقیقت یک گزارمی فلسفی
بر طبق قوانین کلی اندیشیدن ،به گزارمی دیگر منتقل میشودBreazeale, 2001: ( ».
 )21این توصیف فلسفی ،نوعی تحلیل مفهومی یا منطقی است .جی هنگامیکه در حال
تقابل ج سنجیدن رجش های ریاضی ج فلسفی به پیرجی از کانت است ،متذکر این مطلب
میشود ج میگوید :درحالیکه ریاضیات میتواند ج قادر است مفاهیم خود را در شهود
بسازد ،فلسفه ،برای اینکه مفاهیم خود را از یک اصل نخستین استنتا کند ،میتواند ج
باید بتواند اندیشیدن را به کار بگیرد ج اع ال کند .صورت این استنتا  ،دقیقاً مانند صورت
استنتا در ریاضیات است ،یعنی ه ان صورتی است که منطق ع ومی تجویز کردم».
( )ibidدر فلسفه ،باید حقیقت یک گزارم فلسفی ،بر طبق قوانین کلی اندیشیدن ،به
گزارمی دیگر منتقل شود .به این معنا که باید با قوانین استنتا منطقی ،از یک اصل
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نخستین ،ت امی مفاهیم الزم را استنتا کرد .این کار ،ه ان تحلیل مفهومی یا تحلیل
منطقی است .فیشته فلسفه را عل ی سیست اتیک توصیف میکند که ت ام قاایا ،به منظور
شکل دادن به یک «کل» ،در یک اصل نخستین ،به هم میپیوندند .این کار ،باید به شیوم
استنتا منطقی صورت گیرد .پس ه ه ی اصول ،به شیوم تحلیل مفهومی از اصل نخست
استنتا میشود .اما پرسش این است که اصل نخست ،خود ،چگونه به دست میآید؟ اصلی
که فیشته کشف آن را رسالت خود میداند ،اصلی است که «آن را نه میتوان اثبات کرد ج
نه تعریف )Fichte, 2003: I. 91( ».آیا میتوان این اصل را نیز ،با تحلیل مفهومی ج
استنتا منطقی به دست آجرد؟ مسل اً ازآنجاکه این اصل به عنوان اصل نخستین ج بنیاد
نظام فرض میشود ،ن یتواند خود ،از اصل دیگری استنتا شود زیرا استنتا  ،از طریق
قیاس منطقی صورت میگیرد ج سادمترین حالت قیاس ،ترکیب دج قایه است که منجر به
نتیجهی موردنظر ج مطلوب میشود .این دج قایه؛ یعنی مقدمات قیاس ،از طریق راب یا
ه ان حد جس پیوند مییابند .بدین ترتیب ،حصول اصل نخستین از طریق استنتا
منطقی به معنای مبتنی بودن آن بر اصول دیگر ج اصل نخستین نبودن آن است .حال،
ازآنجاییکه شناخت یا حاصل از مفهوم است یا شهود ،با منتفی شدن شناخت اصل
نخستین از طریق مفهوم ،تنها رام برای رسیدن به اصل بنیادین نظام فلسفی ،شهود آن
خواهد بود .بنابراین ،نخستین اصل باید اساساً ،اصلی فینفسه ،خودبنیاد ج اثباتناپذیر باشد
ج ضرجرتاً ،باید کشف شود .طریق کشف چنین اصلی ،دریافت بیجاسطهی آن است؛ یعنی
فیلسو باید آن را شهود کند زیرا شهود ،تنها رام جحدت مستقیم سوژم ج ابژم است .فیشته
تصریح میکند که «هیچیک از قواعد را ن یتوان دریافت مادامی که شهودی معطو به آن
نباشد» ()Breazeale, 2001: 23
فیشته برای اثبات این امر که راهی جز شهود برای کشف اصل نخستین ججود ندارد ،با
استنتا شرجع کرد ،سپس با شهود ،اصل نخستین را کشف کرد ج پسازآن ،باید اصول را
یک به یک ،طبق قوانین منطق ،از اصل نخستین استنتا کند .جی تصریح میکند که به
جز اصل نخستین که شهود میشود «هر چیز دیگر باید استنتا شودFichte, 2003: ( ».
 )I. 440آشکارا ،این دجر است ج فیشته:
« نخستین فیلسوفی است که متوجه دجر ما ون در نظریه رفلکتیو خودآگاهی شد
[...تبیین جی این است که] بر اساس این مدل ،برای آگام شدن از خود باید به
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خویش به عنوان ابژم آگاهی توجه کنم .اما در این صورت ،تا بدان جا که میدانم من
این کار را انجام میدهم خودآگاهم .بنابراین ،کنش خودآگاهی ،آگاهی را مفرجض
میگیرد ج من ،فق جقتی از این فعلِ خود ،آگام باشم ،میتوانم خودآگام باشم»
()Goudeli, 2002: 66

اما این دجر از نظر اج دجری اجتنابناپذیر است ،زیرا نتیجه جحدت تألیفی خودآگاهی
است ،ج نهتنها ضرری به اعتبار نظام جارد ن یکند ،بلکه «بیشترین انسجام را برای ما فراهم
میکند)Breazeale, 1981: 556( ».
فیشته در سیر فلسفی خود ،مدام از این سه ابزار ک ک میگیرد .ج این سه ،دائم به
یکدیگر یاری میرسانند .شهود ،باید اصل االصول را کشف کند ،این اصل ،مسل اً ،قبل از
کشف ،باید یک فرض یا حدس ج گ ان باشد تا بدین ترتیب دایرمی جستجوی شهود را
قدری محدجد کند .فرض ج گ ان ،کار تخیل است .پس نخست ،تخیل ،فرض را طرح
میکند ،سپس ،شهود ،با کشف خود ،آن فرض را به اثبات میرساند .پسازآن که فیلسو
پیوند میان عقل ج شیب فینفسه را گسست ،به اقتاای طبع ج میل خود یکی از این دج را
برمیگزیند .اگر از شیب فینفسه رجی برگرداند ،عقل را به دست میآجرد ج در قل رج
ایدئالیسم قرار میگیرد .به ه ین دلیل« ،بنابر نظام ایدئالیسم ،ت ثالت ه رام بااحساس
ضرجرت ،فراجردمهای عقلاند» ( )Fichte, 2003: I. 426طرح این پرسش مناسب است که
عقل به ک ک کدام قوم خود این ت ثالت را به ججود میآجرد یا جضع میکند؟ پاسخ مسل اً
این است که به ک ک قوم تخیل .زیرا قوم شهود ج قوم فاه ه ،هیچیک ،قادر به جضع یا ایجاد
چیزی نیستند «اصل نخستین ،پذیرای هیچ استنتاجی از امری جرای خود نیست».
()Fichte, 2003: I. 429

جی فلسفه را به «قومی حکم رفلکتیو آزاد» توصیف میکند به این معنا که توصیف
فیلسو  ،کنش رفلکتیو است .استنتا ج شهود يکرشدم ،درکنش رفلکشن فیلسو  ،با
یکدیگر ترکیب میشوند ج چنانکه گفته شد از نظر اج «شهود به معنای جاقعی فق برای

رفلکشن فلسفی متعین میشود» ()Fichte, 2003: I 229
کانت در نقد سوم از نوعی حکم به نام حکم رفلکتیو نام میبرد در این حکم نیز به شیومی
احکام قیاسی سیر ،از جزئی به کلی است ،اما نه بر اساس قوانین منطق بلکه از طریق بر
ساختن «کلی» به دست قومی تخیل .فیشته نهتنها در مورد احکام رفلکتیو با کانت کامالً
موافق است بلکه حتی «این احکام را احکام خود فلسفه میداند.)Breazeale, 2001: 24( ».
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 .5تعامل تخيل و رفلكشن در جريان شناخت
نقش تخیل در حکم رفلکتیو ج کاری که انجام میدهد ،فعل تجرید یا جدا کردن است .در
این فعل آنچه اتفاق میافتد ،اندیشیدن است ،فیلسو با تجرید کردن میاندیشد .شهود
هیچ ربطی به رفلکشن ج تجرید ندارد .به این معنا که در رفلکشن ،شخص درحالیکه
متوجه متعلقی است ،آگاهانه ج ارادی توجه خود را از آن متعلق برمیدارد ج به آگاهی خود
از این متعلق معطو میکند .این رفلکشن ،یعنی رفلکشن آغازین ،آغاز گام رفلکشنهای
بعدی است .آنچه با این رفلکشن آغازین حاصل میشود ،عبارت است از مفهوم «خود
بودگی» .رفلکشن ازاینجا آغاز میشود ج از این به بعد ،بر طبق ج با رجال قوانین استنتا
منطقی ،ادامه مییابد .پس آنچه در رفلکشن اتفاق میافتد ،اندیشیدن است.
اما هرچند در رفلکشن ،اندیشیدن صورت میگیرد ،با این حال رفلکشن بدجن شهود به
نتیجهای ن یرسد .فیشته شهود را جزب اساسی کنش رفلکشن فلسفی میداند ج آن را بدین
صورت عنوان میکند که نتایج انتزاع ج رفلکشن باید از درجن ،شهود شود .جی این شهود را
شهود بشری میداند که برای تحقق آن ،لزجماً نبوغ فلسفی ج هنری ضرجری نیست .نهفق
انسان هایی که دارای نبوغ خاص فلسفی یا هنری هستند ،بلکه هر فردی که بتواند توجه
خود را به چیزی معطو کند که از طریق اندیشیدن ج تخیل به آن دستیافته ،قادر به این
شهود است .تنها الزمه ی انجام چنین شهودی ،یادگیری تجرید رجش ند ج دقیق ج درگیر
شدن با سطوح باالتر تجرید است.
فیلسو  ،پس از شهود ،قرار است کنشهای يهن را بیان ج توصیف کند .برای این کار،
نخست باید این کنش ها را مت ثل کند ج رفلکشن فلسفی تنها رام برای مت ثل کردن
آنهاست .فیشته میگوید« :رفلکشنی که بر کل نظام حاکم است ،کنش مت ثل کردن
است )Fichte, 1993: I. 80( ».برای تحقق ت ثل این کنشها ج بیان نحومی ارتباط میان
آنها ،جزب دیگر رفلکشن مطرح میشود که بدجن آن ،مرحلهی قبل م کن نیست؛ آن جزب،
عبارت است از تخیل.
تخیل ،جزب مهم رفلکشن فلسفی است .از طریق تخیل ،میتوان فرضیههای تبیینی ج
رامحلهای خاصی را مطرح کرد .یعنی به جسیلهی تخیل ،میتوان به اندیشهها ج استنتاجات
فیلسو جهت داد .فلسفه جرزی ،ه وارم به حدس ج گ ان خالقانه نیازمند ج جابسته است.
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فیشته از این نوع حدس ج گ ان ،با عنوان «احساس مبهم حقیقت» یا «نبوغ فلسفی» یاد
میکند .بنابراین ،هرچند شهود ج تحلیل مفهومی ،نیازی به نبوغ فلسفی ندارد ج باید آن را
یاد گرفت  ،اما تخیل که جزب الینفک رفلکشن فلسفی است ،به این نبوغ جابسته است .هر
نظام فلسفی ،در ابتدا تنها یک فرض است نه چیزی بیشتر .این فرض ،به جسیله تخیل
مطرح میشود .هنگامیکه فرض مطرح شد ،در مرحله پسازآن به محک تجربه میتواند
امکان ،ج نیز صحت ج سقم آن فرض سنجیدم شود.
تخیل ،ه چنین از جهت دیگری هم برای رفلکشن ضرجرت دارد .پیش از این مطرح شد
که رفلکشن عبارت است از اینکه توجه خود را از آنچه بدان میاندیشیم برداریم ج معطو
کنیم به کسی که به آن متعلق میاندیشد ،پسازآن ،کنشهای يهنی سوژم را مت ثل کردم
ج توصیف ن اییم .این ت ثالت در فعل رفلکشن ،چیزی جز فراجردمهای آن نیستند یعنی
رفلکشن ،خود ،ت ثالت خویش را برمیسازد ج این کار را از طریق تخیل انجام میدهد.
درجاقع ،هنگامیکه سوژم توجه خود را به کنشهای يهنی خویش معطو میکند ج آنها را
مشاهدم ج توصیف می ن اید ،با کنار گذاشتن هر چه باید نادیدم گرفته ج کنار گذاشته شود،
آن چیزی را که باقی میماند به جسیله ی تخیل خالق خود ،به ت ثالت قابل شهود مبدل
میکند .فیلسو  ،بنا بود ،طرح يهن انسان در کنش آگاهی را توصیف کند .فراهم کردن
زمینهی شهود ،یعنی قابل شهود کردن کنش های يهنی ،به دست تخیل خالق صورت
میگیرد .رفلکشن ،زیربنای شهود است ،یعنی با شهود عقلی ،رفلکشن صورت میگیرد .اما
شهود ج اندیشیدن ،به خودی خود ،برای رفلکشن فلسفی کافی نیست .هر فیلسوفی،
چشمانداز جدیدی میگشاید ج حقایق نادیدمای را آشکار میسازد .این چشمانداز ،حاصل
تخیل است .این تخیل ،توانایی بشری است نه فوق بشری،اما باید آن را شکوفا کرد ج باید
رامهای شکوفا شدن آن را جستجو کرد .بسیاری از فیلسوفان ،علوم ریاضی را تقویتکنندمی
قوای دماغی برای جرجد به فلسفه میدانند .به نظر فیشته نیز از بین علوم ،هندسه تأثیر
انکارناپذیری در پرجرش قوم ی تخیل دارد ج این نکته یادآجر توجهی است که افالطون نیز به
هندسه داشت.
اصل نخستین نظام فیشته که باید مطلق ج نامشرجط باشد ،اصلی که نه اثبات پذیر است
نه تعین پذیر ،ج ت ام شناخت انسانی بر آن استوار است ،تنها از طریق رفلکشن کشف
میشود .در مرحله بعد ،اصول بنیادین دیگری هم ججود دارند که الزم است کشف شوند
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آنگام ،ت امی این اصول باید بدجن آنکه خدشهای به جحدت آگاهی جارد کنند ،شناخت ج
آگاهی را ،در تعامل با یکدیگر ،تأمین ن ایند .یافتن طریقی که بتوان بدجن ابتال به تناقض،
این اصول را در کنار هم اندیشید ،نیاز به تجربه دارد .فیشته از اصطالح «شیوم اکتشافی»
در مورد تجربه استفادم میکند .تجربه ،به این معناست که ت امی طرق ارتباط میان «من»
محدجد ج «جزمن» محدجد را بیازماییم تا «هر چیز غیرم کن ج متناقض کنار گذاشته شود ج
بدین ترتیب تنها رام م کن فکر کردن به ارتباط میان آنها یافت شودBreazeale, (».
 )2001: 27این کار جهت یافتن جحدتهای تألیفی جدید انجام میگیرد.
پرسشی که در اینجا قابل طرح است ،این است که اگر در نظام فیشته «من» با فعالیت
خود ،به جسیلهی قوم تخیل ،ت ثالتی را در خود جضع میکند ،اعتبار این نظام چگونه اثبات
میشود ،زیرا میتوان گفت این نظام بر پایهی خیال استوار است .بهبیاندیگر ،آنچه تخیل
ایجاد میکند چگونه به جاقعیت تبدیل میشود؟ مرز جاقعیت بودن یک تخیل چیست تا
بتوان جاقعیت را از خیاالت مت ایز کرد؟ پاسخ فیشته این است که آنچه «من »5از طریق
فعالیت خود ج نیز به ک ک تخیل ،در خویش جضع میکند ،صر تخیل نیست بلکه آنچه به
جسیلهی تخیل ایجاد میشود ،بر سوژم بازمیتابد ج با این کار به جاقعیت بدل میشود .طبق
نظر اج ،احساس ضرجرت ،فارق میان تخیل جاقعیت پرجر ج تخیل بیاساس است .ه ین
جاقعیتهایی که رفلکشن فلسفی جضع یا کشف میکند ،موجب میشود نظام فلسفی فیشته
نظام اندیشهی جاقعی باشد ج از اتهام نظام تخیالت صر بودن ،مصون ب اند .عالجم بر این،
تخیل ،ه وارم با تحلیل منطقی ه رام است ج این ه راهی ،مانع از این میشود که نظام ،به
جرطهی خیال بیاعتبار بیفتد.
با این توضیحات ،رجشن میشود که متد نظام شناخت یک متد ترکیبی است ،این متد،
آمیزم ای است از استنتا منطقی بر پایه تحلیل مفاهیم ،توصیف مبتنی بر شهود ،بر ساختن
خالقانه بر اساس تخیل ج تجربه.
چرا فیشته متدی را طراحی کرد ج به کار گرفت که ترکیب ج آمیزمای از متدهای دیگر
باشد؟ پاسخ به این پرسش ج مزیت این متد با آگاهی از محدجدیتها ج نواقص هر یک از

. 5فیشته از بنیاد نظام فلسفی خویش به «من» تعبیر کردم است
 .فیشته نظام فلسفی خویش را «نظام شناخت» نامیدم است
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متدهای مذکور ،آنگام که بهتنهایی لحاي شوند ،آشکار میگردد .به این ترتیب که اگر شهود
به ک ک اندیشه نیاید ،نظام حاصل ،تهی ج نظامی صرفاً صوری خواهد بود .عبارت معرج
کانت این است که فاه ه بدجن شهود تهی است .در این مورد ،فیشته با کانت کامالً موافق ج
معتقد است که باید شهود ،محتوای شناخت را فراهم کند .بنابراین ،کانت ج فیشته هر دج
با نظر کسانی که معتقد به اندیشه صر یا «اندیشه برای اندیشه» هستند ،آشکارا
مخالفاند .ه ین امر در مورد شهود صر ج بدجن ه راهی اندیشه نیز صادق است .شهود
بیاندیشه نیز ن یتواند نظام فلسفی قابلاعتنایی ارائه دهد .کانت شهود بیاندیشه را کور
توصیف میکرد.
نتيجه
رفلکشن ،جاژمای مهم ج اساسی در تفکر مغرب زمین است .اندیش ندان غربی ،چه پیش از
قرجن جسطی چه پسازآن ،ه یشه از رفلکشن بهرم بردم ج ع وماً تصوراتی را بدان جسیله
تحصیلکردم ج به شناخت در این حوزم رسیدماند .آنان ،بدجن رفلکشن فق نی ی از
تصورات الزم را در اختیار داشتند .نخستین بار کانت ،رفلکشن را از زاجیهای دیگر ج با
نگاهی ع یقتر ،یعنی نگام استعالیی ،بررسی کرد .اما هرگز رفلکشن به عنوان یک رجش یا
متد مالحظه نشد.
فیشته ،نخستین کسی بود که نظام فلسفی خویش را با متد رفلکتیو بنا کرد .متد یا
رجش رفلکتیو ،آمیزمای است از سه رجش تخیل ،شهود ج استنتا  .اج نیز به پیرجی از کانت،
تخیل را ریشهی شهود ج استنتا میداند .جی نظام خویش را به جسیله تخیل بر شهود
مبتنی ج اظهار میکند «ه ین امر است که فلسفه من را مشکل میکند .به این دلیل که با
فاه ه ن یتوان آن چیزی را که امر بنیادین آن است فه ید بلکه فق باید باقدرت تخیل»
آن را دریافت ( )ibid: 26ج با تخیل ،امکان شهود اصل نخست که چیزی نیست جز فعلْ
بودن «من» ،ج نیز شهود کنشهای يهن ج ت ثل آنها را فراهم کرد .سپس با استنتا ،
اصول دیگر را یک به یک ،از اصل نخست برکشید تا نظامی استوار فراهم سازد .با ه راهی
این سه ،هم نظام خویش را از صوری بودن صر رهانید ،هم از جهم ج خیال بودن ج هم از
مشتی ت ثل بدجن ارتباط منطقی .در این رجش بهجضوح ،تفصیل نظام کانت مشاهدم
میشود .جی قائل بود شناخت انسان حاصل ه کاری سه قوم شهود ،خیال ج فاه ه است به
نحوی که هیچیک بدجن دیگری قادر نیستند به شناخت معتبری جاصل شوند.
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