خالصه صحبتهاي رامين جهانبگلو
جلسة دهم از فصل درس هايي دربارة "پديدار شناسي روح" هگل

خانواده از ديدگاه هگل
 .۱به گفتة هگل هدف حق انتزاعي محافظت از منافع فردي است.
 .۲ولي توجه هگل فقط به منافع فردي نيست بلکه دغدغة او مسئوليتهاي اجتماعي و نگرش اخالقي است که به همراه
دارد.
 .۳از نظر هگل حيات اخالقي يا آنچه که از نظر او اخالق اجتماعي است ( )sittfichkeitفرد را از انگيزههاي شخصي و
ذهني او رها ميکند و او را در مسير وظايف و تکاليف عقالني اجتماعي قرار مي دهد.
 .۴بدين گونه ،اخالق اجتماعي سرشت دوم انسان هاست .زيرا از نظر هگل جهان انسانها زير ساحت اجتماعي دارد و نه
طبيعي.
 .۵به همين دليل ،هگل حيات اخالقي را وحدتي ميان آزادي ذهني و آزادي عيني مي داند که در سه بعد خانواده ،جامعة
مدني و دولت تجلي مييابد.
 .۶هدف هگل از بررسي نهاد خانواده تجزيه و تحليل خانواده شهر نشين مدرن است.
 .۷خانواده از نظر هگل وحدت ميان دو سرشت متضاد (زن و مرد) از طريق جذابيت طبيعي (يعني عشق) است.
 .۸مدل عشق هگل از خانواده زن و مرد است که يکديگر و فرزند خود را دوست دارند.
 .۹بدين گونه در نهاد خانواده فرد شخصي مستقل نيست ،بلکه به منزلة عضوي از يک واحد اجتماعي جلوه ميکند.
 .۱۰چون بهاي استقالل در انزوا بودن و داشتن خويشتني بي خاصيت است.
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 .۱۱بنابراين فرد براي دست يافتن به تماميت خود بايد به استقالل خود پايان دهد و با فرد ديگري پيوند عشق برقرار کند.
 .۱۲به گفتة هگل ،ازدواج پيوند "وجود در خود" زن و "وجود براي خود" مرد است.
 .۱۳هگل ازدواج را يک قرارداد اجتماعي بررسي نمي کند ،بلکه آن را نوعي ايثار حقوق فردي در جهت يکي شدن با
ديگري مي داند.
 .۱۴در ازدواج زن و مرد با زبان اخالقي "ما" و نه "من" سخن مي گويند چون مسأله ديگر پيش برد منافع خود يا ديگري
نيست ،بلکه هدف پاسخ به اين پرسش است که چه چيزي براي پيش برد زندگي مشترک مهم است.
 .۱۵از ديدگاه هگل ،عشق رابطهاي است که در آن هر فردي در فرد مقابل باز شناسي مي شود.
 .۱۶بنابراين ازدواج شراکت در منافع مشترکي است که ميان زن و مرد صورت ميگيرد.
 .۱۷به عبارت ديگر ،ازدواج تجلي حقوقي عشق است که بايد با رضايت و موافقت دو طرف صورت بگيرد.
 .۱۸از اين رو ،هگل با تعدد زوجات يا چند همسري مخالف است ،چون از نظر او حيات اخالقي جامعه بر پاية تک همسري
قرار گرفته است.
 .۱۹دليل دفاع هگل از تک همسري مخالفت او با ارادة خودسرانه در ازدواج و خانواده است که آزادي هاي فردي را مورد
خطر قرار مي دهد.
 .۲۰به همين دليل هگل با ازدواج با محارم و نزديکان مخالف است.
 .۲۱پس در ازدواج فرد مرکز خانواده است که در آن عشقي که آزادانه تعيين شده ،در شخصيت "فرزند" عينيت مييابد.
 .۲۲از ديدگاه هگل ،فرزندان عينيت بيروني حس دروني عشق است که وحدت اخالقي خانواده را محکم تر ميکند.
 .۲۳در نگرش هگلي ،فرزندان ملک و دارايي پدر و مادر نيستند هر چند که پدر و مادر بايد در تربيت فرزندان خود در جهت
پرورش شخصيتي آزاد و خود کفا در آن ها کوشش کنند.
 .۲۴از نظر هگل ،فرزندان حق اجتماعي تغذيه و آموزش دارند و جامعه بايد از طريق پدر و مادر بخواهد که فرزندان خود را
به مدرسه بفرستند.
 .۲۵براي هگل ،آموزش به معناي اجتماعي کردن و قرار دادن آن ها در نهاد اخالقي و حقوقي جامعه است.
 .۲۶به عبارت ديگر ،پدر و مادر به فرزند خود مرتبهاي کلي مي دهند و او را از جزييات فرديش در ميآورند.
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 .۲۷فرزندان با قرار گرفتن در روند اجتماعي شدن از خانواده فاصله ميگيرند و نهاد خانواده را پشت سر مي گذارند.
 .۲۸بنابراين خانواده با اجتماعي کردن فرزندان خود شرايط شکل گيري جامعة مدني را فراهم ميآورد.
 .۲۹اگر خانواده فضاي مالکيت خانوادگي و انسانهاي خصوصي است ،جامعة مدني از ديدگاه هگل گسترة شهروندي است
که در نظام احتياجات اقتصادي و تبادالت کاري قرار مي گيرند و هر يک منافع فردي خود را به منزلة هدف و غايت در نظر
ميگيرند.
.......................................................................................................................................................................................................
 .۱خانواده روح اخالقي بالواسطه يا طبيعي است که در مفهوم عشق شکل واقعي خود را مييابد.
 .۲عشق چيست؟ عشق به گفتة هگل" ،آگاهي از وحدت من با ديگري است" .يعني اعتقاد به اين موضوع که ديگري کامل
کننده "من" است.
 .۳در عشق ،من وجود مستقل خود را در وجود مستقل ديگري مييابم.
 .۴بنابراين به گفتة هگل عشق يک تضاد بزرگ است چون در آن واحد ،دو حس وحدت ،فرديت و کمال و عدم کمال را با
خود به همراه دارد.
 .۵ولي همان طور که "عشق" يک تضاد است ،عضويت در نهاد خانواده هم يک تضاد است.
 .۶چون فرد در آن واحد که خود را عضوي از يک کل ميبيند ،هم زمان از وجود مستقل خود ،آگاهي دارد.
 .۷بنابراين نهاد خانواده از طريق اعمال واقعي اعضاي خانواده کليت خود را به تحقق ميرساند.
 .۸ولي حق يک فرد به منزلة عضو خانواده لحظهاي انتزاعي از فرديت تعيين يافتة اوست که با ترفيع نهاد خانواده و شکل
گيري جامعه مدني شکلي قانوني به خود ميگيرد.
 .۹چون حقوق افراد در خانواده به دليل عضويت آنان در اين نهاد است ،ولي جهان شمول نيست.
 .۱۰بنابراين با ابطال پذيري نهاد خانواده اعضاي خانواده تبديل به اشخاص خود کفا مي شوند ،چون از بعد ذهني وارد بعد
عيني قانون مي شوند.
 .۱۱به همين دليل فرد آزادي ترک خانواده را دارد ،چون نهاد خانواده بر مبناي عشق قرار گرفته و اين عشق بي پايان
نيست.
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 .۱۲خانواده سه صاحت مهم دارد :ازدواج ،مالکيت خصوصي و آموزش و پرورش فرزندان.
 .۱۳ازدواج رابطة اخالقي بالواسطهاي است که ماهيتي طبيعي دارد ،چون ازدواج چون نهاد خانواده بر مبناي احساسات قرار
گرفته است.
 .۱۴منشأ ازدواج عشق اروتيک ( )eroticاست ولي اين عشق اروتيک تبديل به عشقي خود آگاه مي شود چون زن و مرد
همديگر را کامل مي کنند.
 .۱۵نتيجة ازدواج برآورده شدن احتياجات فرد به معناي امنيت و وابستگي است از اين لحاظ خانواده يک جامعه کوچک
است.
 .۱۶از نظر ديگران وحدت عيني خانواده در منابع و مالکيت خانواده است ولي از نظر پدر و مادر وحدت ذهني خانواده در
زندگي فرزندان شکل ميگيرد.
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