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گشایش: مسألۀ نام کتاب، روش پژوهش، و تعیین حدود

1
واقفم که ممکن اســت تعبیر »هــگل ایرانی« چه اندازه بی وجه و خارج از 
دســتور جلوه کند ــ به  ویژه اگر بدواً قیاس شود با، مثاًل »هگل فرانسوی« 
و »هگل ایتالیایی« و »هگل انگلیســی«؛ »هگل آلمانی« که دیگر جای خود 
دارد. بنابراین الزم اســت ابتــدا توضیح دهم که مــرادم از »هگل ایرانی« 
چیســت. نیرویی که صرف توضیح چرایی به  کاربردن این تعبیر می شــود، 
مقصود من از یا بهتر است بگویم دغدغۀ مرا در نیل به این پژوهش نیز در 

پس  زمینه نمایان می کند. 
    واقع این اســت که ذهن من در جایگاه یک دوست دار و خوانندۀ صرف 
آثار فلســفی )نه فیلسوف و نه فلســفه  دان، بی  هیچ ادعا و فروتنی دروغین( 
درگیر مجادله  ای به قدر طاعت خودم فرساینده است میان امید به و ناامیدی 
از شیوه ای که »ما« در مواجهه با تفکر فلسفی باألعم و فلسفۀ هگل باألخص 
در پیش گرفته  ایم. این »چونان مقدمه بر پژوهش پیش رو« نمی تواند شــرح 
امیدها و ناامیدی های درهم  تنیده ای نباشد که دوست دار فلسفه  ای را واداشته 

است به مطالعه  ای که دربارۀ ضرورت آن هنوز مردد است.
    هر انســانی در درون خود اُدیسه ای ســت )نه که اُدیســه ای »دارد« بل 
»اُدیســه« ای »است«/ »هست«(، و در ســفری اُدیسه   وار راه می پیماید. سفر 
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اُدیسه  وار من در مطالعات هگلی به فارسی کشاکشی بوده است بیدارخوابانه 
میــان امید و ناامیدی. چه، واقع این اســت که هرقدر در فلســفه به زبان 
فارســی پیش تر می روم، از اصل موضوع که فلســفه است یا دست کم من 
فکر می کنم باید فلسفه باشــد دورتر می شوم و اطالعاتی که دربارۀ فروع 
بی  حاصلی نظیــر برابر نهادهای مختلف مفاهیم و اصطالحات به دســت 
مــی آورم مرا در وضعی قرار می دهد کــه لختی از نهیب  زدن به خود غافل 
شــوم و الجرم به  غلط باور کنم که فلســفه آگاهی به همین قسم اطالعات 
عبث است. نهیب  ها نمی گذارد یک سر به خواب فروروم، و، در عین حال، 
خردک لمعات فلســفی که از فارسی می تراود نوید صبح بیداری نمی دهد. 
الجرم اما، باوری بنیادین مــرا هم چنان و به رغم وازدگی  های گاه  به  گاه در 
ایــن وادی پابرجا نــگاه می دارد: باور به اصل پیش رفــت و تکامل که در 
نظر من آدمی تا هســت و زنده  ست فارغ از میزان فاعلیت ما محکوم بدان 
اســت. مقصودم کلیت روند است، گرنه اشــخاص، خوب یا بد، به  قاعده 
یا بی  قاعده، نقطۀ خود را می گذارند و از صحیفۀ هســتی خارج می شوند. 
نکته این جاســت که در غیاب فاعلیت »ما«، آگاهی آینده  ی »ما« نیز به  رغم 
تکوین اجباری، از آن جاکه مآالً محصول تفکر آزاد »ما« نیســت، کمابیش 
از فاعلیت تام و خودایســتای »ما« به ره ای نخواهد داشــت. نقطه  ها به  رغم 
خواســت نقطه  گذاران با یک دیگر پیوندی می  یابند بی  آن که الزامًا هریک از 
نقطه  گذاران به ربط نقطۀ خود با نقاط دیگر آگاه باشــند. محکومیتی که به 
عرض رسید از این حیث باید تعبیر شود. »هگل ایرانی« هست ــ بی  آن که 
ما بدانیم یا بخواهیم و بتوانیم بدانیم. و تا ندانیم و نخواهیم و نتوانیم بدانیم، 

چیزی به دست نداریم که به رسمیتش بشناسیم و ارزیابی  اش کنیم.  
    اما، )و این »اما« بسیار مهم است( اگر به  راستی بصیرتی در نقد وضعیتی 
که ترسیم شد ممکن باشد، آن بصیرت از همان وضعیتی برآمده است که به 
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نقد آن برخاسته است. خط سیری نیست که من و ما در جایی از آن مستقر 
باشــیم، پس، مضحک اســت که من خودم را یا هرکس خودش را ناظری 
نیالوده  دامــن بداند که از منظر دانای کل، به نفی یا اثبات، چیزی می  بیند و 
ســقراط وار ُهشــدار می دهد. ارزیابی انتقادی من از »هگل ایرانی« در متن 

همین چیزی بالیده است که بدان اطالق »هگل ایرانی« می کنم.

2
باشــیدن با هگل، یا هر فیلســوف مؤلفی )و البته با تأکید بر قید »به  ویژه«؛ 
به  ویژه با هگل( بر دو زمینۀ متفــاوت می بالد. یک. زمینۀ پژوهش دربارۀ 
هگل، اعــم از ترجمه  )ترجمۀ آثار خود هــگل و ترجمۀ آثار توصیفی و 
تفســیری دربارۀ او( و تألیفات توصیفی و تفسیری مقید به ضرورت فهم 
هم دالنۀ فلسفۀ او؛ دو. زمینۀ فلسفیدن »با« و »بر مبنا و مبادی« فلسفۀ هگل، 

خواه در پیوند هم دالنه با آن خواه در گسست حتا بنیادین از آن. 
    زمینۀ نخســت ماهیتی پژوهشــی دارد و نیل بدان هم در ترجمه هم در 
تألیف در بدترین حالت مشــروط اســت به حد متعارفی از دقت علمی و 
ذوق فلســفی، و در بهترین حالت حد کمال  یافته ای از دقت علمی و ذوق 
فلســفی. نه می توان به  دقت تعیین کرد که »حد متعارف« دقیقًا کجاست، نه 
می توان »حد کمال  یافتگی« را تعیین کرد. الجرم، حتا اگر شــده یقین  نیافته، 
مؤلفه  هایی برای تشــخیص »در حد متعارف« مقبول  بودن و »به حد کمال« 
مقبول  بــودن وضع می کنیم، بدین توجیه کــه حتی االمکان به ورطۀ انانیت 
درنغلتیم: 1. اشــراف دانش  مدارانۀ آمیخته بــا هر مقدار ممکن ذوق  ورزی 
به زبان آلمانی و انگلیســی و فرانسوی؛ 2. اشراف )همان سان که در 1( به 
فارسی و به  موازات آن عربی )عربی به سبب ارتباط تنگاتنگ آن با فارسی، 
ـ حتا اگر  و نیز بدان ســبب که عربی زبان فلسفه  ورزی ایرانیان بوده استـ 
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آن اندک  شمار آثار فارسی را در حوزۀ فلسفۀ اسالمی به حساب آوریم(. 3. 
اشراف به منابع تأثرات فلسفۀ هگل و زان  پس تأثیر او بر فلسفه  های پسین، 
که عماًل به معنی اشراف به کل تاریخ فلسفۀ غرب است؛ 4. اشراف به سیر 

فلسفه در ایران. 
    بگذارید مثالی خیالی بزنیم؛ شــخصی را در خیال مجســم کنیم که از 
حیث اشراف به زبان های گوناگون در حد میرشمس الدین ادیب سلطانی، 
از حیث اشــراف به فارســی و عربــی در حد بدیع  الزمــان فروزان فر، از 
حیث اشراف به ســنت فلسفۀ غرب، قبل و بعد از هگل، در حد فردریک 
کاپلستون، و از حیث اشــراف به سنت  فلسفۀ ایرانی ـ اسالمی در حد آقا 
علی مدرس زنوزی باشد. در َمثَل مناقشه نیست؛ شخص مثالین جامع این 
اشــخاص را معیار کمال می گیریم و از عالم خیال به  آرامی گام در ظلمات 
واقعیت می گذاریم. فرض من این اســت که آن شــخص مثالین در عالم 
واقع سپهر اندیشــگی ما به  کلی غایب است؛ نشان به آن نشان که ما هنوز 
پس از نزدیک به صدوبیســت سالی که از شنیدن نام هگل در زبان فارسی 
می گذرد حتا یک سطر از آثار او نداریم که اکثریتی از کوشندگان نه چندان 
کم  شــمار مطالعات هگلی در ایران، فارغ از دسته  بندی های مرامی و مرید 
و مرادی، بر ســر صحت آن هم داستان باشند. ُمد است یا هرچه، ما ترجیح 
می دهیــم در فهرســت منابع تألیفات مان به ترجمه  یا اصل انگلیســی آثار 
ارجاع دهیم نه ترجمۀ فارسی. )در گوشی عرض می کنم: به صداقت بخش 
منابع خارجی اغلب تألیفات فارســی اعتماد ندارم اگر به اثری ارجاع داده 
باشــند که ترجمۀ خوب یا حتا بدی از آن به فارسی در دست است. هربار 
که مقایسه کرده  ام نقل قول ظاهراً بازترجمه را با آن ترجمۀ نسبتًا خوب یا 
حتا بد دیده  ام فقط »با«یی به »به «یی »هســت«ی به »وجود دارد«ی تبدیل 
شده است و اگر هم چنین نبوده و پاراگرافی واقعًا ترجمه شده، کم تر پیش 
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آمده اســت که بازترجمه مزیت مرجّحی بر ترجمۀ قبلی داشته باشد، مگر 
آن که ترجمۀ قبلی به  کلی از مرحله پرت بوده باشد. البته خوش بختانه رّویۀ 
»همۀ ترجمه  های فارســی الزامًا باید بد باشند« در شماری اندک از تألیفات 
و ترجمه  های فارسی برافتاده است. در پژوهش های فرنگی اغلب می بینیم 
که پژوهشــگر، حتا اگر ترجمه را دقیق نداند، از آن نقل می  آورد و تصریح 
می کند که در فقراتی از ترجمه دســت برده است. این یعنی کار انجام  شده 
را پاس باید داشــت و در جهت غنای آن می باید کوشید، نه این که یک سر 

طرد کرد. این یعنی هر ترجمه در بستری تاریخی می بالد(. 
    در عالــم واقع اکثریت قریب  به  اتفاق ترجمه  ها از آثار هگل از زبان دوم 
انجام گرفته اســت. منتقدانی که خود در ضمن مترجم نیز هســتند دربارۀ 
ادعــای اغلب مترجمان و مؤلفانی که ادعا کرده  اند متن معیار ترجمه  شــان 
آلمانی بوده اســت یا در پژوهش شــان اصل آلمانی آثار هگل را مبنا قرار 
ـــ از حمید عنایت بگیرید تــا زیبا جبلی.  داده  انــد تردید روا داشــته  اندـ 
مجاهــدت در پنبه  زنــی از کار مترجمی که ادعا کرده اثــر را مثاًل از اصل 
آلمانی به فارســی گردانده یکی از جذابیت هایی ســت که منتقدان ما را به 
جنبش درمی  آورد. جالب این است که اغلب، منتقد خود نیز به زبان ادعایی 
مترجم تســلط ندارد و اکتشــاف علمی  اش بر مبنای ترجمۀ انگلیسی اثر 
اســت. مترجم یا مؤلفی هم که در ادعایش تردید نکرده باشند، در فهمش 
از فلسفۀ هگل یا در درستی برگردان اصطالحاتش تردید کرده  اند. در عالم 
واقع هیچ اجماعی بر سر ترجمۀ اصطالحات فلسفۀ غرب باألعم و فلسفۀ 
هگل باألخص در فضای فلســفی ما ممکن نشــده است. هیچ اصطالحی 
نمی  یابید که علما بر سر برابرنهاد آن اجماع کرده باشند. مثاًل Geist : ذهن؛ 
روح؛ نفس؛ روان؛ جان. روی جلد برگردان یکی از مهم ترین آثار هگل یک 
عنوان به دو صورت ترجمه شده است: فنومنولوژی روح یا پدیدارشناسی 
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ذهنــ نشــانه ای آشــکار از بالتکلیفی جمعی ما. از آثــار روح، برابرنهاد 
پیش نهادی محمدعلی فروغــی، تا امروز که دو ترجمۀ کامل از این کتاب 
در دست است، هنوز به اجماع کامل دربارۀ نام این کتاب نرسیده ایم. جزء 
 Phenomenology دوم را گفتیم، جزء نخست را هم بگوییم؛ برای اصطالح
برابرنهادهای »پدیدارشناســی«، »پدیده  شناســی«، »نمودشناســی«، »علم 
ظواهر« و حتا »تجلیات« و »آثار« پیش نهاد شده است. برخی نیز به  کلی قید 
به  کاربردن معادل را می زنند و می نویسند: »فنومنولوژی«. رسیدن به اجماع 
بر ســر برابرنهادهای واژگان و مفاهیم که الزمۀ آغاز تفکر اســت بسی به 
طول انجامیده اســت. اشتباه نشود؛ مسأله »شخص« نیست، »وضع« ما این 
است، »وضع« را گزارش می کنم. »وضع« است که باید »حل و رفع« شود. 
    تا آن یک ســطر »هگل« را نداشــته باشــیم، یا اگر داریم ندانیم که داریم، 
نخواهیم دانست که از آن یک سطر چه می خواهیم و با آن چه می توانیم کرد. 
    این ها اما همه از مقولۀ کمال مطلوب است. مسأله آن »به  رغم این« ی ست 

که در پی می آید. 
    و به  رغم این ، به  رغم فقدان آن یک سطر، ما با هگل باشیده  ایم. به شیوۀ 
خود باشــیده  ایم و من گمان کرده  ام، با تردید فراوان گمان کرده  ام، »هگل 
ایرانی« معنایی دارد؛ آیا این ســخن توجیهــی دارد؟ اگر توجیهی دارد آن 

شیوه کدام است؟
    »هگل ایرانی« تعبیری کنایی ســت و جز به  کنایه نمی تواند معنایی از آن 

خود ابداع کند... 
    آن شــیوه در نظر من »ما« را توضیــح می دهد، بی  آن که الزامًا »هگل« را 
برای »ما« توضیح دهد و اساسًا قصد توضیح و درک هگل کرده باشد. هگل 
که خود موضوع فهم »ما«ست، همواره و از همان آغاز نظربازی »ما« با »او« 
بالموضوع بود و هســت. به پژوهش آینــه رفتیم تا دریابیم چگونه عکس 




