
 

 

 

 نقدی بر ترجمة

 هگل و پدیدارشناسی روح 
 

 عقیل فوالدی
 ی فلسفة غرب از دانشگاه تهرانادکتر

 

زمین در زبان فارسی منطقی مغرب-آثار فلسفی
بداقبال.  برخیاند و اقبال بودهبسی خوش برخی

منطق  و سنجش خرد نابدر میان آثار بزرگ، 
اند بودهها تریناقبالاز خوش ارسطو )ارگانون(

الدین ادیب چرا که برگردانندة آنها میرشمس
سلطانی بوده است که اولی را از یونانی و دومی 

های این )البته با توجه به ترجمهرا از آلمانی 
ترجمه آثار در چند زبان دیگر( به فارسی 

العاده دقیق که هایی فوقکرده است؛ ترجمه
رود دیگر چنین کارهای دقیقی در گمان نمی

ترجمه چنین آثاری ید آید چرا که ها نیز( پددر دیگر زبانشاید زبان ما )و 
ای است خارج از حد زبانی مترجم، نیازمند صبر و حوصلهافزون بر دانش چند

الدین شرف خراسانی یاد ارسطو با ترجمه شرف متافیزیکتوان از معمول. سپس می
توان از وری. افزون بر اینها میهای آثار نیچه به قلم داریوش آشکرد یا از ترجمه

ها ه... نکت الدین اعلم و مصطفی ملکیان واهلل فوالدوند و جاللهای عزتترجمه
که در اند چرازبانپژوهان فارسیافتخار فلسفه ةهایی مایآموخت. چنین ترجمه

ها صورت های دانشگاهی اساساً دقت چندانی در برگردان معادلبرخی از رشته
 رود تنهاای سخن میشان از معادل واژهو هنگامی که نزد پژوهشگرانگیرد نمی
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 شان این است که اینجا کالس فلسفه نیست!پاسخ
ة برخی آثار هگل شاهد آورد که توان از ترجمبرم ولی میها را نام نمیبداقبال

آثار  ترجمة نیاز از ذکر باشد. ناگفته نماند کهبسا برای خوانندگان نیز بیچه
انداز خوبی در این تدریج بهتر شده است و چشمفیلسوفانی چون هگل و هایدگر به

 شود.میدیده زمینه 
توان مرزبندی مشخصی کرد میان آثاری ترجمه خوب از بد، نمیتفکیک برای 

اند و دیگر آثار. در واقع، رابطة توسط اساتید دانشگاهی یک رشته ترجمه شده که
برخی از  ؛استاد دانشگاه بودن، عام و خاص من وجه است ترجمه فلسفی خوب با

)مثل صورت گرفته های فلسفی خوب توسط اساتید دانشگاهی این رشته ترجمه
الدین خراسانی( و برخی نه )مثل ارسطو به قلم شرف ترجمة مابعدالطبیعة

های فلسفی نامناسب، کار های م.ش. ادیب سلطانی(؛ نیز برخی از ترجمهترجمه
  اساتید دانشگاهی این رشته بوده و برخی نه.

همین  .هگل و پدیدارشناسی روحنوشتة حاضر نگاهی دارد به ترجمة کتاب 
ام، نگاهی مثبت به این ترجمه دارم: هم در حد آگاهیهای فلسفیابتدا بگویم که 

دانم هم ترجمه را در کل. من شده برای ترجمه را مناسب میمتن انتخابگزینش 
مه را با اصل آن مطابقت ندادم بلکه در ضمن خواندن به مواردی کل ترج

برخوردم و صرفا در آن موارد به اصل مراجعه کردم. هدف از طرح این موارد این 
است که اوالً دشواری ترجمه این نوع متون را نشان بدهم و دومًا نشان بدهم که 

 ه مایه اهمیت دارد.  در ترجمه متون فلسفی دقت در ظرایف زبانی و معنایی متن چ
، ترجمة هگل و پدیدارشناسی روحاسترن، رابرت،  شناختی:مشخصات کتاب

 .1396محمدمهدی اردبیلی، سید محمدجواد سیدی، چاپ سوم، تهران: ققنوس، 
 

 
Thus, reason was seen as leading to scepticism, science to 

mechanistic materialism, social reform to bloody revolution, 

humanism to empty amoralism and crude hedonism, and 

individualism to social fragmentation. 
 



 113///// ترجمة هگل و پدیدارشناسی روحنقدی بر 

بنابراین، عقل منجر به شکاکیت، علم منجر به ماتریالیسم مکانیکی، » ترجمه چاپ شده:
محتوا، و و بیاخالقی پوچ اصالح اجتماعی منجر به انقالب خونین، اومانیسم منجر به بی

  2پ  71ص « .شودفردگرایی منجر به فروپاشی اجتماعی می
 

 بنابراین، عقل به مثابه رهنمایی به شکاکیت، علم به مثابه رهنمایی به :ییشنهادترجمه پ
ماتریالیسم مکانیکی، اصالح اجتماعی به مثابه رهنمایی به انقالب خونین، اومانیسم به 

باوری خام، و فردگرایی به مثابه رهنمایی به پوچ و لذتاخالقی مثابه رهنمایی به بی
 .شدفروپاشی اجتماعی دیده می

 .در ترجمه حذف شده استکالً « باوری خامو لذت» توضیح:
 

It is harder to see how Hegel's arguments here would tell against 

other ways of motivating the critical epistemic method, particularly 

those built around the claim that there is positive evidence that our 

cognitive capacities are limited, based on the apparent failure of our 

inquiries in certain areas (theology or metaphysics, for example). 
 

های پینه استدالل هگل در برابر دیگر شیوهکه چگودریافتن این» شده:ترجمه چاپ
هایی که مبتنی بر این کند، به ویژه آن شیوهگرفتن روش معرفتی انتقادی مقاومت می

های شناختی ما دهد تواناییمدعا هستند که شاهدی ایجابی در دست است که نشان می
مختلف هایی مبتنی بر شکست ظاهری جستجوهای ما در قلمروهای محدودند، شیوه

 ،2، پ 107ص  «.)مثالً االهیات یا متافیزیک(
 

: دشوارتر آن است که بدانیم چگونه استداللهای هگل در اینجا به یپیشنهادترجمه 
اند، به ویژه شوند که برانگیزانندة روش معرفتی نقدیهایی تمام میضرر دیگر شیوه

شود که تواناییهای میهایی که مبتنی بر این مدعایند که شاهدی ایجابی یافت شیوه
شناختی ما محدودند، این شاهد مبتنی بر ناکامی ظاهری پژوهشهای ما در قلمروهای 

 .مختلف )مثالً الهیات یا مابعدالطبیعه( است
 

در ترجمه نیامده و لذا جمله ناتمام « دشوارتر است»فعل اصلی جمله،  توضیح:
 است.  رها شده

Earth’s blind typhonic Fire 

 5، س 2، پ 314ص . آتش کور زمین شده:چاپ ترجمه
 

 ،پدیدارشناسی جان، در از این عبارت آقای باقر پرهامکامل ترجمة  توضیح:
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 «.آتِش کور و توفانیِ زمین: »744ص 
 

نوعی »آمده  a quietistic conservatism : بجای1، پ 41ص 
به  در واقعآمده که  quietistic بجای« تفاوتبی» .«تفاوتبی کاریمحافظه
نویسی به لحاظ فارسی «تفاوتبی»کلمه ، است. افزون بر این« تقدیرباورانه»معنای 

فرهنگ درست نویسی ، یا غلط ننویسیم)ر.ک: کتاب مورد پسند اهل قلم نیست 
 .آمده است« رضامندانه»معادل این واژه،  6سطر  68(. در ص سخن
 

This is the meaning of his famous image of the owl of Minerva: the 

sacred bird of Minerva (or Athena), the goddess of wisdom, flies at 

dusk, after the happenings of the day, for only then can philosophy 

reflect on what has occurred, and fulfil its role as 'the thought of the 
 world' (PR: Preface, p. 23). 
 

معنای اصلی استعارة مشهور جغد مینروای او نیز همین است: » شده:ترجمه چاپ
پرندة روحانی مینروا )یا آتن( و الهة خرد که در تاریکی و پس از پایان حوادث روز 

تواند آنچه را رخ داده است بازگوید و نقش خویش را کند، زیرا تنها فلسفه میپرواز می
 2، پ 54ص  «.یفا نمایدا (PR: Preface, p. 23)  «اندیشة جهان»در مقام 

 
معنای اصلی استعارة مشهور وی، یعنی جغد مینروا، نیز همین  :یپیشنهادترجمه 

است: پرندة مقدس مینروا )یا آتنا(، الهة خرد، در تاریکی، پس از پایان حوادث روز، 
دربارة آنچه رخ داده است تواند آید، زیرا تنها در این صورت، فلسفه میبه پرواز درمی

 (PR: Preface, p. 23) «جهان ه دربارةاندیش»تأمل کند و نقش خویش را به مثابه 

 .ایفا نماید
 

نوشته است و « آتنا»را بجای « آتن»شود، مترجم، چنانکه دیده می توضیح:
 .افزون بر این، جمله به لحاظ دستوری نیز غلط و لذا گنگ است

 
the bloody aftermath of the Terror, the rise and fall of Napoleon, 

 3، پ 54ص « ...عواقب خونبار ترور، ظهور و سقوط ناپلئون» شده:ترجمه چاپ
 «...پیامدهای خونبار دورة ترور،» ترجمة پیشنهادی:

 
 زبان، ترور با تی بزرگ آمده و برای خواننده انگلیسیاصلی در متن توضیح:



 115///// ترجمة هگل و پدیدارشناسی روحنقدی بر 

یا وحشت در فرانسه است ولی « ترور»به معروف روشن است که مقصود دورة 
 رساند. پیداست که ترجمة فارسی چنین چیزی را نمی

 
the repressive Karlsbad Decrees 

 1، پ 55ص  «فرمانهای سرکوبگرانة کارلسبات» شده:ترجمه چاپ
 

لذا اوالً نباشند،  آشنا« فرمانهای کارلسبات»با خوانندگان شاید برخی  توضیح:
 آن داده شود. ةتوضیحی دربارثانیاً بیاید و باید معادل انگلیسی آن در پانویس 

  
that the world is a rational place, one in which we can truly feel 'at 

home'; for, as he puts it in the Philosophy of Right, '“I” is at home 

in the world when it knows it, and even more so when it has 

comprehended it' 
 

توان در آن حقیقتاً احساس که جهان مکانی عقالنی است، که می»...  شده:ترجمه چاپ
در »سازد: گونه که وی در فلسفة حق خاطرنشان میداشت؛ چراکه همان« در خانه بودن»

بشناسد، و حتی باالتر از آن، زمانی  در خانه ]اش[ است که جهان را« من»جهان، زمانی 
 (68ص ) «.که جهان ]نیز[ او را ادراک کند

 
توانیم حقیقتاً ...که جهان جایگاهی عقالنی است، که در آن می :یپیشنهادترجمه 

می گوید:  فلسفة حقراحتی[ کنیم؛ زیرا همچنانکه وی در « ]= در خانه بودن»احساس 
هنگامی در جهان در خانه ]= راحت[ است که آن را بشناسد، و باز باالتر،  « من»

 .هنگامی چنین است که آن ]= جهان[ را به فهم درآورده باشد
 

 :چنین است فلسفة حقمتن آلمانی عبارت منقول از هگل در  توضیح:
 

Ich ist in der Welt zu Hause, wenn es sie kennt, noch mehr, wenn 

es sie begriffen hat. 
 

جهان ]نیز[ او را »کرده: مخدوش مترجم با ارجاع اشتباه ضمیر، معنای عبارت را 
 «.ادراک کند

 
Philosophy must therefore set out to correct those outlooks which 

create the puzzles that stop us from seeing reason in the world, by 

showing how these outlooks arise as a result of some sort of 

distortion which can be overcome, thereby enabling the puzzles to 
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be resolved and the world to look back to us in a rational way once 

again. 
 

هایی کند که به ایجاد دیدگاهبنابراین، فلسفه باید اقدام به اصالح » شده:ترجمه چاپ
دارند؛ به منظور انجام دادن انجامند که ما را از مشاهدة عقل در جهان بازمیمعضالتی می

هایی دارند که ها ریشه در آشفتگیاین مهم، فلسفه باید نشان دهد که چگونه این نگرش
را رفع کرد توان معضالت مذکور ها فائق آمد؛ بدین وسیله است که میتوان بر آنمی

 (69ص )«.تواند نگاهش را به نحوی عقالنی به سوی ما بازگرداندو جهان بار دیگر می
 

بنابراین، فلسفه باید اقدام به اصالح نگرشهایی کند که موجد  ترجمه پیشنهادی:
اند از اینکه عقل را در جهان ببینیم، و بدین منظور، فلسفه باید مسائلی هستند که مانع

توان بر آنها فائق اند که میچگونه این نگرشها ناشی از نوعی تحریف نشان دهد که
ای عقالنی میسر و برگشت دوبارة جهان به ما به شیوه ،سان، حل آن مسائلبدین؛ آمد
 .شودمی

 
از نظر که جهان با نومن کانتی از ما جدا افتاده بود، اکنون از آنجا  وضیح:ت

گردد. در واقع، این بازمیما باز به نحوی معقول به سوی  با فلسفة خودشهگل 
در موارد دیگری نیز ترجمة  .بازگشت، رفع بیگانگی زاییدة نومن کانت است

در  .5، س2، پ81و ص  3س  80و ص  1پ  77مثل ص  ،شودمذکور دیده می
ترجمه عبارت، بلکه از  هیشده نه از ناحترجمة چاپواقع، به گمان نگارنده، ضعف 

است و با برای تفهیم مطلب فلسفه  خیغفلت در قرار دادن متن در بافت تار هیناح
که  یمذکور )دست کم به نظر نگارنده( مطلب روشن است؛ در حال حیتوجه به توض

چه که جهان به نحو  یعنیکه  پرسدیخواننده طبق ترجمه چاپ شده از خود م
سخن  یعقالن یاوهیز برگشت دوباره جهان به شا یوقت یبه ما بنگرد! ول یعقالن

 قتیکه بحث هگل ناظر به کانت است که با بحث نومن، حق داستیپ ،شودگفته می
دوباره  خواهدیما خارج کرده بود و هگل م یشناخت یعالم را از دسترس قوا

« دوباره تبرگش»عبارت  یلذا معنا .ما نهد یشناخت یجهان را در دسترس قوا
 (خواننده روشن است. یابر

 
But given this, how does Hegel think these alienating conceptions 

come about? 



 117///// ترجمة هگل و پدیدارشناسی روحنقدی بر 

ترجمه چاپشده: »با وصف این، نظر هگل در باب چگونگی پیدایش این تصورات 
 بیگانه چه بود؟«. )ص 70 (

  
تصورهای گونگی پیدایش با این فرض، نظر هگل در باب چ» :یپیشنهادترجمه 
 «چیست؟ سازبیگانه

 
، در هر حال، از آن ما و برساختة ماست و لذا هیچ تصوری «تصور» توضیح:

توانند عالم را نسبت به ما بیگانه تواند بیگانه از ما باشد ولی برخی تصورها مینمی
  ingکنندگی تصور درست است همچنانکه واژه انگلیسی با پسوندسازند لذا بیگانه

 .کنندة حالت فاعلی استکه در اینجا بیانآمده است 
این واژه به معنای آمده.  momentsبجای« دقایق» ، 421و  70در صفحه 

 است. «دقایق»آید که در این سیاق طبعًا روانتر از هم می« هامؤلفه/ مؤلفه»
 
...which is 'the inherent self-sublation of these finite determinations 

and their transition into their opposites'... 
 

این تعینات متناهی و گذارشان به  ذاتی دِ خو فعِراین مرحله » شده:ترجمه چاپ
 ( 73ص )«متضادهایشان است

این تعینهای متناهی، ذاتاً »این مرحله عبارت است از اینکه:  :یپیشنهادترجمه 
 .«کنندکنند و به متضادهایشان گذر میخودشان را رفع می

 
مبهم است و مگر خود غیر ذاتی هم داریم که « ذاتی دِ خو فعِر »عبارت  توضیح:

 !ذاتی گفته شود دِ از خو سخن
 

'this path is the conscious insight into the untruth of phenomenal 

knowledge, for which the supreme reality is what is in truth only 

the unrealized Notion...The series of configurations which 

consciousness goes through along this road is, in reality, the 

detailed history of the education of consciousness itself to the 

standpoint of Science' (PS: 50). 
 

این راه، از بینشِ آگاهانه به ناحقیقتِ دانش پدیداری است، که از » شده:ترجمه چاپ
نیافته است ... منظر آن واقعیت اعلی چیزی است که در حقیقت تنها مفهومی تحقق

در واقع تاریخ تفصیلی تربیت پذیرد، هایی که آگاهی در این راه میمجموعة پیکربندی
 (110ص ) .«یافتن آگاهی است تا خود را به جایگاه علم ارتقا دهد
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این راه، بینش آگاهانه به امر ناحقیقیِ دانش پدیداری است، که  :یپیشنهادترجمه 
نیافته واقعیت اعلی برای چنان دانشی همان چیزی است که در حقیقت صرفاً مفهوم تحقق

گذراند، در واقع، تاریخ تفصیلی البهایی که آگاهی در این مسیر میاست ... سلسلة ق
  .پرورش خودِ آگاهی تا ]رسیدن به[ نقطه نظر علم است

 the، گنگ است و لذا در ترجمة «ناحقیقِت دانش پدیداری»عبارت  توضیح:

untruth «آورده شد. برترین واقعیت در دانش پدیداری، در میان « امر ناحقیقی
نبودن پای مفهوم است که هگل در بحث از یقین حسی، فقر و حقیقی نبودن 

گوید جزئی را بدون کلی، یعنی بدون دهد و میچنین دانشی را به ما نشان می
در چنین سیاقی  نیز« مجموعه»به  seriesتوان شناخت. ضمناً ترجمة مفهوم، نمی

محل تأمل است؛ چرا که مجموعه، چیزی بسته و محدود است، ولی قالبهای آگاهی 
 رسند.ای به نظر نمیهگل چنین چیز بسته

  
'so that it may purify itself for the life of the Spirit, and achieve 

finally, through a completed experience of itself, the awareness of 

what it really is in itself' (PS: 49). 
 

در نتیجه، شاید جان خود را برای حیات روح خالص سازد، و، در » شده:ترجمه چاپ
ای کامل شده از خویشتن دریابد که واقعاً، در خودش، نهایت، از رهگذر تجربه

 112ص .«چیست
 

تواند خودش می[ است it که مرجع ضمیر soul معادل] لذا، روان :یپیشنهادترجمه 
ای کامل از خودش، به چیستیِ را برای زندگی روح، خالص سازد، و سرانجام با تجربه

 .اش دست یابدنفسهواقعیِ فی
 
Hegel argues that consciousness oscillates between the one 

conception and the other, sometimes treating the object as a bundle 

of properties which then undermines its sense that the object is 

really a unified individual distinct from other individuals, and 

sometimes treating the object as a unity over and above its plurality 

of properties, which then leads to the idea of a characterless 

substratum and back to the 'This' of sense-certainty. 
 

کند که آگاهی ]دائماً[ میان این دو تصور در وی استدالل می» شده:ترجمه چاپ
گیرد و یکپارچه و ها در نظر میای از ویژگینوسان است؛ آگاهی گاهی ابژه را مجموعه
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رد؛ و گاه نیز ابژه را امری واحد، برتر و بمتمایز بودن آن از سایر افراد را زیر سؤال می
کند که در نتیجة چنین رویکردی به ایدة نوعی هایش تلقی میفراتر از تکثر ویژگی

 (136ص ) «.گرددیقین حسی بازمی« اینِ»برد و به کیفیت راه میزیرنهادِ بی
 

کند که آگاهی میان دو تصور در نوسان است: هگل استدالل می :یپیشنهادترجمه 
 -زندمیسان، ریشه معنای آن را کند، که بدینگاهی ابژه را مجموعة ویژگیها تلقی می

ابژه، در واقع، فردی واحد و متمایز از دیگر افراد است؛ و گاهی ابژه را یک وحدت، 
گاه و زیرنهاد سان، به ایدة یک تکیهنکند، که بدیعالوه بر کثرت ویژگیهایش، تلقی می

 .شودیقین حسی، منتهی می« اینِ »مشخصه برای بی
 

  overنیاًثاشده است. حذف   its sense thatچاپ شده اوالً در ترجمة  :توضیح

and above   در حالی که در  ،«عالوه بر»یا « گذشته از»اصطالح است به معنای
 ثالثًا واژة«! برتر و فراتر از»ترجمة فارسی تحت اللفظی برگردانده شده است: 

 back تلقیکه در اینجا در حالت اسمی به کار رفته است اشتباهاً در کاربرد فعلی 
نیز بدان می s حرف  lead شده است در حالی که اگر چنین بود باید همچون

 .substratum که اسم است و عطف بهمعلوم است  چسبید، و چون چنین نشده است
 

در نظر هگل، کانت و اسالفش دست به چرخشی سوبژکتیویستی » شده:ترجمه چاپ
 199ص   «زنندمی

 
 باشد.« اخالف»باید که آورده  successors معادلرا « اسالف»مترجم  توضیح:

 
The heart-throb for the welfare of humanity therefore passes into 

the ravings of an insane self-conceit, into the fury of consciousness 

to preserve itself from destruction; 

های هذیان ابنابراین، دلواپسی ]و تپش قلب[ برای رفاه بشر بدل ب» شده:ترجمه چاپ
ای خودپسند یا هیاهوی آگاهی برای حفاظت از خود در برابر نابودی همراه دیوانه

  (228ص ) «.شودمی
شود به هذیانهای یک سان، دلواپسی برای رفاه بشر تبدیل میبدین :یپیشنهادترجمه 

 آگاهی برای حفظ خویشتن از نابودی؛ خشمِبه ، وارخودفریفتگی دیوانه
 

حاوی حشو آمده است. این ترکیب  «توازنی متعادل»عبارت  252در صفحه 
زائد است.  «متعادل»وزنی است و لذا به معنای تعادل و هم« توازن»چون است 
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به توان آن را است که می balanced equilibrium معادل انگلیسی این ترکیب،
 .برگرداند که گرفتار چنان حشوی نشویم« توازنی سنجیده»

 
individuality is purely the formal moment of the act as such, 

، 258ص  )«ای صوری است از کنش بماهو،فردیت صرفاً دقیقه» ترجمه چاپ شده:
 (3، س پدیدارشناسینقل قول دوم از 

 
« بماهو»رساتر است و ترکیب عربی « مؤلفه»در اینجا نیز بجای دقیقه،  توضیح:

افزاید؛ چرا که در متنی که مترجم از تعبیرهای سنتی نیز بر نامأنوسی عبارت می
برای »و « در خود»پرهیزد و بجایشان از نفسه و لنفسه میعادی فلسفی مانند فی

هم  «فعل« ]»کنش»در کنار واژة  رود که ناگهانکند انتظار نمیاستفاده می« خود
 .[ ترکیبی عربی دیده شودنه

 
People who are too fastidious towards the finite never reach 

actuality,...  
 

آنان که بیش از حد در بند امر متناهی هستند هرگز به فعلیت » شده:ترجمه چاپ
 (284ص  ).... یابنددست نمی

 
 گذارندیمته به خشخاش م اریبس یکه در مورد امر متناهآنان  :یپیشنهادترجمه 

 ... یابند،هرگز به فعلیت دست نمی
***** 


