
I  

ایدئالیسم هگل
خشنودی های خودآ گاهی



II

گل
 ه

سم
الی

یدئ
ا

Robert B. Pippin
Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness

Cambridge University Press, 1989

 سرشناسه: پیپین،   رابرت بی. ،   ۱۹۴۸ -     م.
.Pippin, Robert B

گاهی/رابرت بی. پیپین ؛ ترجمۀ سید مسعود حسینی.  عنوان و نام پدیدآور: ایدئالیسم هگل : خشنودی های خودآ
 مشخصات نشر: تهران: نشر کرگدن،   ۱۳۹۸. 

 مشخصات ظاهری:   ۵۷۶ص. 
 شابک: 978-622-6420-59-4   
 وضعیت فهرست نویسی: فیپا

 Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness.:یادداشت:   عنوان اصلی 
 یادداشت: کتابنامه.

گاهی.  عنوان دیگر: خشنودی های خودآ
 موضوع: هگ ل ، گ ئ ورگ  وی ل ه ل م  ف ری دری ش ،   ۱۷۷۰ - ۱۸۳۱    م. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich :موضوع 
 موضوع: اخالق
Ethics :موضوع 

 موضوع: جبر و اختیار
Free will and determinism :موضوع 

 شناسه افزوده: حسینی، سیدمسعود،   ۱۳۶۶ -      ، مترجم
   B۲۹۴۹  :رده بندی کنگره 
 رده بندی دیویی:   ۱۹۳ 

 شماره کتابشناسی ملی: ۵۹۱۹۳۵۷



III  

ایدئالیسم هگل
خشنودی های خودآ گاهی

رابرت بی. پیپین

ترجمۀ
سید  مسعود حسینی



IV

گل
 ه

سم
الی

یدئ
ا

ایدئالیسم هگل: خشنودی های خودآ گاهی

نویسنده: رابرت بی. پیپین

مترجم: سید  مسعود حسینی

ويراستار علمی: مریم هاشمیان

نسخه پرداز: پریا عباسی

مدیر هنرى: سحر ترهنده

ناظر چاپ: على محمدپور 

لیتوگرافى: نقش سبز

چاپ و صحافى: زعفران

978-622-6420-59-4 شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۴۲۰-۵۹-۴ 

چاپ اول: ۱۳۹۸

تیراژ: ۷۰۰ نسخه

قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

همۀ حقوق براى ناشر محفوظ است.
نشر كرگدن: تهران، صندوق پستى ۱۷۱۶- ۱۳۱۴۵

www.kargadanpub.com
telegram.me/kargadanpub

instagram.com/kargadan.pub



V فهرست

فهرست

فهرست

1

5

23

25

31

57

57

71

84

90

109

110

116

126

یادداشت مترجم  
مقدمۀ نویسنده بر ترجمۀ فارسی  

سپاسگزاری  
اختصارات  

بخش اول
پس زمینۀ ایدئالیستی

فصل اول: مقدمه  

فصل دوم: ایدئالیسم کانتی و هگلی  
۱. ادرا ک نفسانی  

۲. ایدئالیسم کانت به روایت هگل  
۳. ادرا ک نفسانی و ایدئالیسم  

۴. صوریت کانتی  

فصل سوم: مساهمت فیشته  
۱. روح مکتب کانتی  

۲. ادرا ک نفسانی فیشته ای  
۳. ایدئالیسم در آموزۀ دانش  



گل
 ه

سم
الی

یدئ
ا

شش

فصل چهارم: صورت بندی های ینا  
۱. شلینگ و نوشته های ینا  

۲. اندیشۀ بازتابی و نظرورزی  
۳. حکم اندیشه ای - بازتابی و حکم نظرورزانه  

۴. نظریۀ این همانی  

بخش دوم
پدیدارشناسی ایدئالیسم

فصل پنجم: شکا کیت، شناخت و حقیقت در پدیدارشناسی ینا  
۱. ایدئالیسم و شکا کیت  

۲. استنتاج پدیدارشناسانه  
۳. دانِش تجربۀ آ گاهی  

۴. ایرادات  

فصل ششم: غلبه بر آ گاهی  
۱. اشاره ها، توصیف ها و نظریه ها  

۲. حقیقی  پنداشتن  
۳. جهان وارونه  

فصل هفتم: خشنود ساختن خودآ گاهی  
۱. نقطۀ عطف هگل  

۲. ترس از خدایگان سرآغاز حکمت است  
۳. ایدئالیسم و نظرگاه مطلق  

بخش سوم
منطق ایدئالیستی

فصل هشتم: منطق ابژکتیو  
۱. منطق نظرورزانه چیست؟  

147

147

158

169

179

205

205

210

219

235

257

257

273

283

307

307

325

340

369

369



هفتفهرست

۲. هستی و اندیشه  
۳. اندیشه هایی دربارۀ وجود متعین  

فصل نهم: هستی بازتابیده  
۱. ذات و مسئلۀ ایدئالیسم  

۲. اندیشۀ بازتابی و بی واسطگی  
۳. نمودهای دارای مبنا  

۴. فعلیت  

فصل دهم: ایدۀ هگل  
۱. مفهوم »مفهوم«  

۲. »مفهوم« سوبژکتیو  
۳. غایت و زندگی منطقی  

۴. ایدۀ مطلق  
۵. مسائل حل نشده  

واژه نامه  
کتابنامه  

نمایه  

381

391

425

425

436

453

467

485

485

490

502

510

526

541

547

563

فهرست



VIII

گل
 ه

سم
الی

یدئ
ا

برای جون

ر. پ.



1 یادداشت مترجم

یادداشت مترجم

رابرت پیپین در میان هگل پژوهان و دوسـتداران فلسـفۀ هگل و ایدئالیسـم آلمانی 
اندیشمند و فیلسوفی نام آشناست و کتاب پیش رو، که نخستین بار در سال ۱۹۸۹ 
بـه چـاپ رسـیده و پـس از آن بارهـا تجدیـد چاپ شـده اسـت، ا کنون یکـی از آثار 
کالسـیک در فلسـفۀ هگل محسـوب می شـود. پیپین فلسفۀ هگل را در چنان عمق 
و ژرفایـی مـورد کاوش و پژوهـش قـرار می دهـد که به جرئت می توان گفـت در زبان 
فارسـی )و حتـی در زبـان انگلیسـی ( کمتـر کتابـی دربـارۀ هـگل بـه پای کتـاب او 

می رسد، و امیدوارم خواننده نیز پس از مطالعۀ آن با مترجم هم نظر باشد.
روایت یا تفسیری که پیپین در این کتاب از فلسفۀ هگل به دست داده است به 
»تفسـیِر غیرمابعدالطبیعی« از فلسـفۀ هگل شـهرت یافته است. با این حال، پیپین 
در مقدمه ای که بر ترجمۀ فارسی کتاب نوشته است، می گوید: »به دلیل نوشتن این 
کتاب به دفاع از تفسیری ‘کانتی’ از ایدئالیسم هگل و خوانشی ‘غیرمابعدالطبیعی’ 
یـا حتـی ‘ضدمابعدالطبیعـی’ از موضـع بنیـادی هـگل در پدیدارشناسـی روح و 
دانش منطق شـهرت یافتم. اینها، چنان که توضیح خواهم داد، توصیف های بسـیار 
گمراه کننـده ای از کار درآمدنـد«. پیپیـن قصـد دارد بـا این گفتـه دیدگاه ها را راجع به 
تفسیر خویش از فلسفۀ هگل تصحیح کند. او این کار را در کتابی که اخیراً منتشر 
کرده است۱ )و طرحی از آن را در مقدمه بر ترجمۀ فارسی کتاب پیش رو به دست 

1. Hegel’s Realm of Shadows: Logic as Metaphysics in The Science of Logic, (Chicago: 
The University of Chicago Press, 2019).

یادداشت مرتجم
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داده اسـت( انجـام می دهـد. بنابرایـن، کتاب پیـش رو با کتاب اخیر پیپین تکمیل ا

می شود، و مؤلف در مقدمه اش بر ترجمۀ فارسی خالصه ای از تفسیر خود را از هگل 
به دست می دهد.  

طبعـاً ایـن کتـاب نیـز همچون دیگـر کتاب هایی که در این حوزه نوشـته شـده اند 
صرفـاً روایتـی از اندیشـۀ عمیـق و غالبـاً پیچیـدۀ هـگل اسـت و خواننـدۀ تیزبین و 
جدی به جای مبنا قرار دادن این روایت برای فهم خویش از هگل، خواهد کوشـید 
متن های خود هگل را بار دیگر با نظر به این روایِت به خصوص قرائت کند و ضمن 
این کار فهم خویش و فهم نویسندۀ این کتاب را از هگل )و حتی فهم خود هگل را 
از موضوع تفکرش( با دیدی انتقادی بنگرد. اصوالً هدف از ترجمۀ چنین شرح هایی 
رفـِع نیـاز مـا به مطالعۀ متن های خود هگل نیسـت، بلکه کامـالً به عکس، فرصتی 

است برای نگاه کردن به آن متون از دریچۀ تفکر و تفسیری دیگر. 
تقریبـاً تمامـی نقل قول هـای آثـار هـگل را بـا اصـل آلمانـی آنها مقابله کـرده ام و 
گاه پـاره ای از اصطالحـات آلمانـی را در پانوشـت آورده ام. بـا رجـوع به متن آلمانْی 
ترجمه هایی از برخی قطعات به  دسـت داده ام که شـاید اندکی با ترجمۀ پیپین از آن 
قطعات تفاوت داشته باشد، اما مزیت  آنها این است که دقیق تر شده اند. نویسنده در 
پاره ای موارد جزئی و کم اهمیت در ضبط اصطالحات آلمانی دچار خطا شده است. 
ایـن مـوارد را بـا رجـوع به متن اصلی اصـالح کرده ام. همچنیـن برخی اصطالحات 
خـاص در متـن بـا حـرف  اول بزرگ قید شـده اسـت که لزومی ندیدم ایـن ویژگی را 
به ترجمۀ فارسی منتقل کنم، به جز در مورد چند اصطالح معدود. از جملۀ این موارد 
معدود اصطالح Notion است که برای نشان دادن تمایز آن از concept، در تمام 
موارد )از جمله در مواردی که اصطالحات Notional یا Notionality آمده است( آن 
را میان گیومه )» «( و هر جا خود آن داخل گیومه بوده آن  را میان عالمت نقل قول 
)‘ ’( گذاشته ام. )همین رویه را در مورد اصطالحات self و I نیز در پیش گرفته ام  (. 
اصطالح Deduction در بخش هایی از متن به »استنتاج استعالیی مقوالت« در 
نقد عقل محض   کانت اشاره دارد؛ در این موارد آن را داخل گیومه گذاشته ام )مواردی 
هم هست که استنتاج به معنای عام مراد شده و لذا آن را در متن فارسی به شکل عادی 
knowledge of the Absolute و absolute knowledge آورده ام  (. نیز تفاوت میان 



3 یادداشت مترجم

با دو اصطالح »شناخت مطلق« و »شناخت امر مطلق« در فارسی منعکس شده 
است. نکتۀ دیگر اینکه نویسنده در متن کتاب برای اشاره به آثار هگل از عالمت 
اختصـاری )فی المثـل PhG در ازای پدیدارشناسـی روح  ( اسـتفاده کـرده، کـه برای 

تسهیل خواندن متن آنها را به صورت کامل به فارسی برگردانده ام. 
مفهـوم و مفـاد اصطالحـات هگلـِی Spekulation و spekulativer Satz بـرای 
هگل پژوهان ما قدری نامتعین و نامعلوم بوده است. انعکاس این واقعیت را می توان 
در معادل های متنوعی که برای spekulativ در نظر گرفته اند مشاهده کرد: »نظرورزانه«، 
»مرآتی مجامع«، »متعالیه«، »کل در حرکت نگر« و »فرا کران نگر«. مطلوب این است که 
معادل های فارسی به  وضوح معنا و مفهوم اصطالحات التین را به ذهن متبادر کنند، 
اما چنین چیزی ظاهراً هنوز در این مورِد به خصوص میسر نشده است. در این ترجمه 
عجالتاً از همان معادل »نظرورزانه« اسـتفاده شـده، گو اینکه یکی از مضامین اصلی 

کتاب پیش رو نیز تبیین معنای همین اصطالح نزد هگل است.
سـرکار خانم دکتر مریم هاشـمیان، که ویرایش کتاب بر عهدۀ ایشـان بوده اسـت، 
سرتاسر متن فارسی را با دقت و وسواسی مثال زدنی با متن انگلیسی مقابله کردند 
و متن را بسـیار بهبود بخشـیدند؛ از این بابت از ایشـان سپاسگزارم. به عالوه، آقای 
دکتـر آرش ابـاذری پـس از اینکـه مطلع شـدند این کتاب را به فارسـی برگردانده ام از 
رابرت پیپین،  نویسندۀ کتاب، درخواست کردند مقدمه ای بر ترجمۀ فارسی بنویسد، 
که از این بابت قدردان محبت هر دو هسـتم. یادداشـت های انتهای کتاب به انتهای 
هر فصل منتقل شده اند. تمامی پانوشت  ها از مترجم است. عبارات میان قالب )] [( 
افزوده های مترجم فارسـی اند )نویسـنده در متن و در یادداشـت ها مطالبی را داخل 
قالب گذاشته است که غیر از افزوده های او به قطعاتی هستند که از فیلسوفان نقل 

می کند. در ترجمۀ فارسی، این مطالب را داخل پرانتز گذاشته ام  (.
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