
  

 

  
  

مقدمه
  

 كنـد   فلسفة خود را با انقـالب كوپرنيـك در نجـوم مقايسـه مـي      نقد عقل محضكانت در پيشگفتار 
ــت ( ــك.: كان ــته در )48: 1394 ،ن ــش   . فيش ــوزة دان ــل آم ــاد ك ــه«از بني ــن ريش ــل و   ك ــازي كام س

و، بنابراين، از نوعي انقـالب   )55: 1395 ،فيشته( »هاي فكري مرسوم عيار اسلوب سازي تمام واژگون
هـواي   و حـال  عنوان اصـل فلسـفه   در باب من بهگويد. شلينگ در رسالة  در ساحت انديشه سخن مي

الوقوع در فلسفه و وصـول انسـان بـه وحـدت نهـايي توصـيف        يبوميش انقالبي قر فلسفه را گرگ
آغـاز يـك   «از  پديدارشناسـي روح و هگـل در پيشـگفتار    )Cf.: Schelling, 1980: 63-69( كنـد  مي

نقد عقـل   ويراست نخست . مابين انتشار(Hegel, 1977a: 7) دهد خبر مي» انقالبي پردامنه«و » روحِ نو
سـال فاصـله    26) تنهـا  1807و ديگـري در سـال    1781(يكي در سال  پديدارشناسي روحو  محض
سال در تاريخ فلسفه جايگاهي منحصر به فرد دارد. كانـت، در ايـن ميـان، دو نقـد      26اما اين  ؛است

 عرضـه كند؛ فيشته، با فراروي از ايدئاليسم استعاليي كانت، ايدئاليسم خاص خود را  ديگر منتشر مي
انـدازد. شـلينگ    ، به سهم خـود انقالبـي در فلسـفه بـه راه مـي     »آموزة دانش« كند و، با طرح ايدة مي

نظـام ايدئاليسـم   سالگي نخستين رسالة خود را منتشر كرده بود بـا انتشـار كتـاب     جوان كه در هجده 
ــتعاليي ــي   اس ــه راه م ــاني ب ــي در ايدئاليســم آلم ــود را در   انقالب ــدازد و خ ــالگي  25ان ــتس  در قام

هفت سال بعد با انتشـار كتـاب    دهد. هگل ندة آلمان و چه بسا اروپا نشان ميترين فيلسوف ز بزرگ
الشـعاع   ، تحـت گيـري و گرايشـي   با هر جهـت كل تاريخ فلسفة پس از خود را،  پديدارشناسي روح

هـا بنـاميم،    رساند. اگر اين عصر را عصـر انقـالب   دهد و ايدئاليسم آلماني را به اوج خود مي قرار مي
هاي فكري مـذكور، نخسـتين انقـالب مـدرنِ سياسـي تـاريخ        ايم. عالوه بر انقالب ردهابداً اغراق نك

دوم  نقـد ، يعني دقيقاً سال ميان انتشار 1789افتد. در سال  سال اتفاق مي 26 دقيقاً در حد فاصل همين
را از را از تخت سلطنت به زيركشيدند و بعـدها سـرش   و سوم كانت، فرانسويان خشمگين شاهشان 

 پديدارشناسـي روح ا و روح انقالب را به سرتاسر اروپا صادر كردند. هگل صفحات پاياني بدن جد
هـاي شـهر ينـا صـداي صـدور ايـن انقـالب را از توپخانـة          برد كه در دروازه را در حالي به پايان مي

دانست. كتابي كـه پـيش    حق انقالب فرانسه ميه هگل او را جانِ جهان و وارث برشنيد ك ناپلئون مي
سـاز اسـت. بـه     سالِ سرنوشـت   26ماجراي حركت فلسفه مشخصاً در همين روي شماست، روايتگر 
ه فلسـفة نظـري كانـت    شود و فصل نخسـت آن بـ   آغاز مي نقد عقل محضهمين دليل اين كتاب با 

كنـد و بـه آثـار     سـيم مـي  طرحي از كليـت فلسـفة هگـل تر    ، هرچنددر فصل آخر اختصاص دارد و
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متمركـز اسـت. پـس هـدف از ايـن       پديدارشناسـي روح مشخصـاً بـر   اما دهد،  مختلف او ارجاع مي
كتاب ترسيم طرحي اجمالي از انقالب بزرگ ايدئاليسم آلماني است به كمك تحليل آثار، نظرهـا  

از يكـديگر، هـر   و اظهارات چهار فيلسوف بزرگ و انقالبي در تاريخ فلسفه كه، با فاصلة كوتـاهي  
  كدام سهمي بسزا در اين رخداد عظيم فلسفي ايفا كردند: كانت، فيشته، شلينگ و هگل.

 نويسـنده اما اين بدان معنا نيست كـه كـل كتـاب را هـر دو      ؛اين كتاب دو نويسنده دارد
هـاي   فصول و نوشتهنويسندگان دربارة  ، جدي و مفصلوگوي انتقادي رغم گفت اند. علي نوشته

 ، هر نويسنده تماماً مسـئوليت فصـولي را برعهـده دارد كـه بـه نگـارش درآورده اسـت       يكديگر
ل سـوم، چهـارم و پـنجم تـأليف     و(فصول اول، دوم و ششم تأليف محمدمهـدي اردبيلـي و فصـ   

رغـم اخـتالف نظرهـاي     . تجربة همكاري انتقادي در نگارش اين اثـر، علـي  سيدمسعود حسيني)
  شناسـي و منـابع مـورد اسـتفاده     و حتـي اصـطالح    ت فكريسن ،شيوة نگارش در نويسندگان آن

نقـد عقـل   (براي مثال، در اين كتاب هر كدام از نويسندگان به ترجمة فارسي متفاوتي از كتاب 
نگارش اثر نبوده است،  فرايندتنها مخلّ  اند)، نه كانت ارجاع داده ـ سنجش خرد نابيا  ـمحض 

  همكاريِ سازنده، ولو انتقادي، منجر شده باشد. افزايي و بلكه اميد است كه به نوعي هم
رغـم ارجاعـات متعـدد و عملكـرد و سـابقة       بايد خاطرنشان ساخت كه اين كتاب، علـي 

، اساساً ماهيتي آموزشي دارد. اين امر در سـبك نگـارش فصـول و نيـز     آن  پژوهشيِ نويسندگان
بـه معنـاي دقيـق كلمـه     صـول ايـن كتـاب    تقدم و تأخر طرح مباحث نيز اثرگـذار بـوده اسـت. ف   

رود، هـدف اصـلي    كه از يك مدخل انتظار مـي  و، چنان هستندبراي ورود به بحث  هايي مدخل
سازي آنان براي مطالعة آثار  وكمال نزد مخاطبان، بلكه آماده اين فصول نه ايجاد توهم فهم تمام

تن از آن، يعني پـس  اصلي فيلسوفان است. اين اثر مانند نردباني است كه مخاطبان پس از باال رف
از آشنايي با كليات انديشة فيلسوفان مختلف ايدئاليسم آلماني، بايد آن را به كناري نهند و خود 

  به كنكاش و مداقه در آثار اصلي اين متفكران مشغول شوند.
بـه بيـان ديگـر، از     ؛هر يك از فصول اين كتاب فقط يك تفسير است، نه كمتر نه بيشتر

شده تنها يـك ديـدگاه در مواجهـه     خاطر داشت كه هر كدام از تفسيرهاي ارائه، بايد به سو يك
هـا يگانـه    خواهانه نيستند كه ايـن  با موضوع است و نويسندگان ابدًا دستخوش اين توهمِ تماميت

اما، از سوي ديگر، اين بدان معنا نيست كـه تفسـيرهاي منـدرج     ؛اند هاي موجود و صحيح تفسير
كه مخاطب در نخستين مواجهه درخواهد يافت،  اند. اين تفسيرها، چنان يدر اين كتاب دلبخواه

رغـم حيـث آموزشـي، در     اند و، علي قوياً بر متون اصلي خود فيلسوفان و شارحان مختلف مبتني
اول ندارند. عالوه بر   كمي از مقاالت و متون پژوهشي دست دهي دست كيفيت و كميت ارجاع

تفسـيرهاي موجـود    نهـادنِ  كنـار هـم   هـا و   قول وان تنها به تأليف نقلت اين، ماهيت اين اثر را نمي
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هـا و   گانة اين كتاب حاصـل نظـرورزي   توان گفت كه فصول شش تقليل داد. بلكه به جرئت مي
هاي اخيرند و، در نتيجه، نهايتاً در عينِ ارجاعات متعدد  ي نويسندگان در طول سالها بازانديشي

دهـيم كـه در    به مخاطبان اين تضمين را مـي روند؛ در نتيجه،  ر ميبه شما تفسير خود نويسندگان
اول و اصيل خود نويسندگان مواجه خواهند بـود، تفسـيرهايي كـه      اين كتاب با تفسيرهاي دسته

  اند. به اين شكل طراحي و ارائه نشدهكم  دستبعضاً هيچ كجا، و در هيچ زباني، 
هـاي فارسـي بـوده اسـت.      حـق تقـدم بـا كتـاب     هـا  آن در ارجاع به آثار فيلسوفان و شـارحان 

، برخالف رسم رايج و ژست ناديده گرفتن منابع فارسي، عامدانـه بـر منـابع    كتاب حاضر نويسندگان
اين روش چند دليل داشته است: اوالً، بنا به ماهيت آموزشي اين مـتن و  اتخاذ اند.  فارسي تأكيد داشته

الـذكر   مخاطبان اين متن خواستار فهم فيلسوفان فوقمخاطبِ هدف آن، روشن است كه بخش اعظم 
در زبان فارسي هستند و، در نتيجه، بايد ابتدا منابع فارسي موجود (چه ترجمه و چـه تـأليف) بـه آنـان     

يا كتابي به زبان فارسي منتشر شود و در آن هيچ ارجاعي به آثار منتشره به   معرفي شود. ثانياً، اگر مقاله
در  وي و عدم اشراف  داشته باشد، اين نه نشانة قدرت نويسنده، بلكه نشانة ضعفزبان فارسي وجود ن

قبال آثار فارسي و نيز نشانة توهم خلق از عدم نزد نويسنده است. نويسندة فارسي بايد در زبان فارسي 
ا، زبان آشنا باشد، به فارسي فكر كند و مفاهيم عميق فلسـفي ر  زيست كند، با الزامات مخاطبان فارسي

اي در زبـان فارسـي    فارغ از زبان مبدأشان، در زبان فارسي بـازآرايي كنـد. اگـر قـرار باشـد نويسـنده      
د. پر واضـح  يز انديشد و مي زندگي نكند، همان بهتر كه اثرش را به همان زباني بنويسد كه در آن مي

اده نبـوده اسـت، بـه    قابـل اسـتف  ها  آن ةاند يا ترجم است كه ارجاع به آثاري كه به فارسي ترجمه نشده
بـا هـدف حفـظ    نيز در صورت لـزوم،  هاي فارسي  ترجمهالبته  همان زبان اصلي صورت گرفته است.

  اند. تر مطالب بعضاً جرح و تعديل شده شناختي و نيز انتقال دقيق انسجام اصطالح
ن زبـا  ن فارسيرغم آثار متعدد نويسندگان و مفسرا علي ،همچنين الزم است اشاره شود كه

ليفي در زبان فارسي كه مشخصـاً بـه ايدئاليسـم آلمـاني اختصـاص      بارة كانت و هگل، تنها اثر تأدر
، اثـري بـا همـين نـام از مرحـوم      دهد ميدارد و طرحي كلي از كانت، فيشته، شلينگ و هگل ارائه 

هرچنـد انتقـادات و مناقشـات جـدي دربـارة آن       ،كـه  )1387 ،(ذاكرزاده لقاسم ذاكرزاده استاابو
 باشـد دومين گـام آن   بناست مطرح است، اما به هر ترتيب نخستين گام در راهي بود كه اثر حاضر

دربـارة  نيـز  ديگري ارزشمند  آثارتر پي گرفته شود. همچنين  و عميق بيشتر يها و اميد است با گام
اثـر   ايدئاليسـم  فلسفة آلمـاني: ميـراث  كتاب  يكي ند:ا به زبان فارسي ترجمه شدهايدئاليسم آلماني 

و ديگـري جلـد ششـم از تـاريخ فلسـفة       است )1394 ،با ترجمة ندا قطرويي (پينكاردتري پينكارد 
 و كتلـين ام. هيگينـز   بـه همـت رابـرت سـي. سـالمن     كـه   ،عصر ايدئاليسـم آلمـاني  عنوان  با، راتلج

  اي انـدك، بـه قلـم    مختلف از آن، با فاصـله  دو ترجمة 1395ويرايش و گردآوري شده و در سال 
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از  )1395 ،ن مرتضـوي (سـولومون و هيگينـز   و حسـ  )1395 ،(سالمن و هيگينـز  سيدمسعود حسيني
راهنمـاي  ايدئاليسـم آلمـاني (  همچنـين اخيـراً كتـاب     سوي دو ناشر متفاوت به چاپ رسيده است.

). 1398، (آمـريكس  اثر كارل آمريكس با ترجمـة حسـن مرتضـوي منتشـر شـده اسـت       )كمبريج
اما ، ها توجه و ارجاع دارد حال كه از اين آثار منقطع نيست و به برخي از آنكتاب حاضر در عين 

  ها تعريف كرده است. خود را از حيث سنت تفسيري مستقل از تمام آن
هـا (سـمت)    ن كتـب علـوم انسـاني دانشـگاه    سازمان مطالعه و تـدوي به سفارش  ،اين كتاب
دربـارة   1397 مـاه  ارديبهشـت در اي كـه   طي جلسهمرحوم دكتر احمد احمدي و نوشته شده است 

با نيز  هاييتذكرات و پيشنهادها،  پس از مطالعة برخي مدخل، در دفتر ايشان برگزار شداين كتاب 
مسرت خود را از دو جهـت   سپاس و استالزم  در نتيجه، .كردند ارائهوجه آموزشي اثر بر  كيدأت

ابراز كنيم: نخست اينكه، متوليان امر، با اذعان به جايگاه ايدئاليسم آلماني، برخالف روية معمـول،  
اند. دوم اينكه، فرصـت نگـارش ايـن اثـر بـه       آن اختصاص دادهشرح و تفسير مجلدي مستقل را به 

بـا فـراروي از تفسـيرهاي     اسـاتيد ايـن حـوزه،   در عين احترام بـه تمـام    مفسران جوان داده شده تا،
    تر ارائه دهند. نقادانه تر و نوآورانهرويكردهايي  ،اي از ايدئاليسم آلماني كليشه

كتابي درسـي در دسـترس دانشـجويان قـرار گيـرد، امـا        عنوان به اين اثرهرچند، قرار است 
انـد، چـرا كـه     وجه مخاطب خود را به اين قشر محدود نكـرده  هيچ نويسندگان در نگارش كتاب به
نامـه بـه كتـاب درسـي      توان به نحو بوروكراتيك و با دستور و بخـش  باور دارند هيچ كتابي را نمي

آن را  به خواست خودشـان  دانشجويان و اساتيدكه  اي باشد مطالب كتاب بايد به گونهساخت.  بدل
نشجويان مندان فلسفه و ايدئاليسم آلماني، از دا . در نتيجه، تمامي عالقهكتاب درسي برگزينند به عنوان

، از مبتدياني كه خواستار آشنايي اوليه با ايدئاليسم آلماني هستند تا متخصصاني گرفته تا غير دانشجويان
  گيرند. اند، جملگي در زمرة مخاطبان اين اثر قرار مي هاي فارسيِ تازه با خوانشكه خواهان آشنايي 

طور كه اشاره شد، با ايدئاليسم آلماني انقالبي بنيادين در انديشـة بشـر روي داده كـه     همان
الشعاع قـرار داده اسـت. امـروز هـر شـكلي از فهـم        هاي پس از خود را تحت تمام مكاتب و فلسفه

قرن  اش طي بيش از دو اين انقالب و دستاوردهاي نظري و عملي ـولو نقادانة   ـ فهمِفلسفي، بدون 
گذشته، اساساً ناقص و نابسنده است. عالوه بر اين، فهـم هـر كـدام از ايـن فيلسـوفان نيـز بـدون        

جانبه خواهد بود. فهم ابعاد مختلف اين انقالبِ فلسفي، و نيز فهم  نسبتشان با يكديگر فهمي يك
ِ  انـدركار در آن، صـرفاً در گـرو فهـم حركـت ديـالكتيكي       هاي مختلف فيلسـوفان دسـت  رويكرد

  ها به هگل. يكديگر است: از كانت به فيشته، از او به شلينگ، و نهايتاً از آن سوي ها به درونيِ آن
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