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  چکیده
 ۀفلسـف عنـوان   لیذ یمباحث نیدر برل شیها درس در که بود یلسوفیف نخستین هگل

ـ ن عصـرانش  هم فهم از ،متعارف فهم بر  عالوه نیاو از د افتیدر مطرح کرد. نید  زی
ـ ب شـناخت  ةحـوز را از  نیـ روزگارش نه د یخالف تلق رمتفاوت بود. هگل ب  رونی

 ریسـ  در را انیادخود  یخینگاه تار با او. فروکاست احساس به را آن نه و گذاشت
ـ د از يا تازه درك به شیخو یکیالکتید اصول با و دیدها  ی آنخیتار  .افـت ی راه نی

ـ شـد.   ينظـر  شناخت ةحوزدر  نید دوبارةدرك نشاندن  نیا حاصل  حاضـر  ۀمقال
 يگفتارهـا  درس »درآمـد « اسـاس  بر را، نید از هگل درك کار و ساز است درصدد
  .دهد نشان او نظر مد يمعنا در ينظر شناخت يها حوزهاز  یکی بسان ،نید فلسفۀ

ـ د معقـول  صورت و مفهوم هگل، نید فۀفلس :ها کلیدواژه ـ ید یآگـاه  ن،ی  ،ین
  .نید قیدقا

  
  مقدمه. 1

با اصول آن  متناسب و است یفلسف )system( نظاماست که واجد  یلسوفانیاز جمله ف هگل
. از جمله موضـوعات  استقرار داده  یبررس مورد تلفخم يها حوزهرا در  يمباحث متعدد

ـ ترب حسببر که هگل  ییجا آن از. بود نید ئلۀمس منظومه نیمورد توجه در ا  یلیتحصـ  تی
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بتـوان   دیمطرح بود. شا یشهمواره برا نید و مسئلۀ داشتاشتغال  اتیاله به یجوان از خود
ـ  نیـ د ۀفلسـف عنـوان   لیذ یع مباحثاست که به طور جام یلسوفیف نیاول يگفت که و  شیپ

ـ ا در. دکـر را عرضـه   نشید فلسفۀ ،ییگفتارها درسسال در قالب  نیچند ی. او طدیکش  نی
 نید ۀفلسف يگفتارها درس درآمداز منظر او بر اساس  نید مفهوم و معنا یبررس قصد، مقاله

  .دیگو یمسخن  دینفلسفۀ  تیو ماه ،فلسفه با آن ۀرابط ن،ید تیاز ماه درآمداست. او در 
  

  نید فلسفۀو روش  مضمون، موضوع،. 2
ـ د فلسـفۀ که موضـوع   کند یم انیب گفتارها درس درآمددر  هگل  قیتصـد خداسـت. لـذا    نی

 هجـدهم  و هفـدهم  قـرون  یمدرس ۀفلسف یعیطب اتیاله تیهمان غا زین نید فلسفۀ کند یم
 یعیتشـر  یاز خدا بر اساس وحـ  چه آنعقل، با  يشناخت خدا از مجرا که آن حال. دارد را
)positiveـ  یتناقض چیکه ه شد آن براست. گرچه هگل بعدها  زیمتما شود، یم ناخته) ش  نیب

ـ  چه آن هر و ی،عقالن است یانیوح چه آنهر  رایوجود ندارد، ز یعقل و وح اسـت   یعقالن
 واقـع  در هگل، ۀگفتکه به  نید فلسفۀاست که متعلق  نی. اکنون پرسش ای نیز هستانیوح

 ایـ  یاعلـ  موضـوع  از اسـت  عبـارت  هگـل  ریتعب به پاسخ ست؟یچ است، نید متعلق همان
کـامالً قـائم بـه ذات و اساسـاً      يامرکه به زعم او  )the supreme or absolute object( مطلق

اسـتوار اسـت    احسـاس  بـر » مطلـق « که ماخر  ریشال دیکأتآزاد و نامشروط است. برخالف 
 يرسـتگار  در را مـتعلقش است کـه کمـال    »دآزا مطلقاً یآگاه« ،ینید یآگاه دیگو یمهگل 

 یهمـاهنگ  در یمتنـاه  و یفـان  زیچ هر که سازد یم آشکار ينحو به را خدا شکوه و ندیب یم
  .شود دهید یازل

اگـر   کـه نـد. چرا ا موضـوع آن  نیبلکه خدا و د ست،ین خدا فقط نید فلسفۀموضوع  اما
 فاهمـه ] Wesen[ یانتزاعـ  ذات میعقـ  ۀجینت حصار درخدا بود، مفهوم خدا  فقطموضوع آن 

 )supreme being» (یاعلـ  موجـود «از خدا به عنـوان   يگر روشن عصر فهم به یعنی ماند؛ یم
ـ  زنـده  موجود کی مقام در خدا گرید صورت نیا در. برد یم راه  درك) Geistروح ( ای
تواند در بـاور   یم یانتزاع ذات عنوان به نه و روح مقام در خدا به دنیشیاند و شد ینم
 ةنحو در فقطخدا  قتاًیحق«باشد.  معنادار) community of faithی (مانیا ۀجامعدر  ای ینید

 ۀجامع کیاز  یلیآن، خدا خود را به بد يکه از مجرا شود یروح درك م مقام در بودنش
 یهیلذا بد شود؛ یرا در نسبت با خود موجب م یاجتماع یتیو فعال کند می لیتبد یمانیا

» اسـت  میقابل درك و تعلـ  نید احکام و نییآ مثابۀ به فقطو احکام خدا  نییآ که است
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)Williams, 2012: 15(. »بـا  رابطـه  در فقـط  خـدا  ؛هسـتند  یمرتبطـ  میمفـاه  »دین« و »خدا 
 نیب است یرابط ۀحلق نید لذا و باشد خدا تواند یم یانسان روابط در او به مانیا وشناخت 

  .)Beiser, 2009: 233ی (آگاه و خدا
نظر هگل طرح  ازدر تجدد عاجز از شناخت خداست. لذا  جیرا يها آموزه حسب انسان

 دیـ جد عصـر  وصـف  را يامـر  نیچن او شود، ینم گرفته يزیچ بهدوره  نیدر ا نید فلسفۀ
 از امـا  م،یشناسـ  یمـ  را يادیز یمتناه امور دوره نیا در: سدینو یم باره نیا در هگل. داند یم

 ،است که از آن منظـر  يعصر ما عصر سکوالر .)Williams, 2012: 11( میدان ینم يزیچ خدا
ـ نما یم بیعج ییگو. دینما یمعبث  يدر خصوص شناخت خدا کار ینیحکم د کـه در   دی

ـ ا ییگـو  م،یببر ییشناخت راه به جا قیخصوص از طر نیا  جـز  را زیـ چ همـه شـناخت   نی
بـه   يا کننـده  پاسـخ قـانع   دیبا یحیمس اتینظر هگل اله . ازابدی یدرم )مطلق(خدا/  قتیحق

 میتسـل  حـاً یتلو یحیمس اتیاله ییگو او ه باورب اما. بدهد خصوص نیا در تجدد يها آموزه
مانده از  جا بهقصد دارد خأل  هگل فلسفۀ دین يگفتارها درسشده است و لذا  یوضع نیچن

  .کند تجدد را پر اتیدر اله )agnosticismي (نگاه الادر
ـ  تعـارض  د،یـ جد ةدور) در سمیامور (سکوالر شدن يویدن اوصاف از یکی  یآگـاه  نیب

 از یمتنـاه  نظـام  و کـرد  تیتقو را نظر اختالف نیا یعیطب علم. هاست یآگاه ریسا و ینید
 و شد ینم خدا به يازین احساس آن در که ینظام داد، دست هب فاهمه منطق حسب را جهان

 دوگانـه  قـت یحق بـه  قـول  ییگو. نداشت یگاهیجا چیه مانیا متعلق عنوان به خدا در واقع
 مـان یبرآمـده از ا  یالهـ  قـت یو حق )human truth of reason( عقـل  از برآمده یانسان قتیحق

)divine truth of faith( مـا  عصر نزاع محل ریتحر« از یحاک) «discord of our times(   .اسـت
... عقل اسـت بـه    انسان عقل«؛ باشد انیدر م تواند ینم قتیهگل اصرار دارد که دو نوع حق

 یروحـ  م،یا خوانده یاست. روح که تاکنون آن را روح اله تیدرون انسان یامر اله ،یطور کل
حاضـر اسـت و کـامالً بـه      جا همهخدا حاضر است،  چراکه ،ستین جهان ای ستارگان يورا

و حاضـر در   ،فعـال  ثر،ؤمـ است کـه   یح يخدا کیمانند روح در روح حاضر است. خدا 
 از یو حـاک  ی،الهـ  امـر  معلول ،یاله روح ةآوردبل  ینه حاصل ابداع انسان نیروح است. د

  ).Hegel, 1895:33» (بشر است باطن در یاله امر ثمر مثمر فراشد
 درآمــداســت. بخــش اعظــم  اتیــاله بیرســالت صــا ،یژرفــ قــتیحق نیچنــ دییــتأ
ـ به نقد اله هگل يگفتارها درس  metaphysicalی (کیزیمتـاف  اتیـ عصـر او همچـون اله   اتی

theology ،(عقالنــ اتیــاله) یrational theology،( ــاله  )،historical theologyی (خیتــار اتی



 هگل دین فلسفۀ گفتارهاي درس »درآمد« اساس بربررسی معناي دین؛    108

  1392 بهار، اولشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

ـ اله )،agnostic theologyي (الادر اتیاله ـ اله )،ethico theologyی (اخالقـ  اتی  بـر  یمبتنـ  اتی
ــاله )،theology of feeling( احســـاس  اتیـــو اله )،atheistic theologyي (الحـــاد اتیـ

 نقدعاجزند.  یرسالت نیاختصاص دارد که از انجام چن )pantheistic theologyیی (خدا  ـ مهه
- همه و الحاد به خود عصر در يو رایز است، توجه جالب اتیاله ریاخ صورت دو به هگل

مانـد.   یبه او به قوت خـود بـاق   مربوط مباحث در زین همواره اتهام نیا و شد متهم ییخدا 
 يا مالحظـه  ییخدا - همه که است نیا داد قرار توجه مورد دیبا جا نیا در که را يا نکتهالبته 
ـ بگ خود به خدا عنوان زیچ همهکرد که  ریتعب گونه نیبدآن را  دینبا و یستن عبث  بلکـه  رد،ی
 کثـرت و ... اسـت. در   رت دوحـد  ،جزئی کلی در اعراض، در (ذات) جوهر حکم در خدا
ـ     یمسـتقل  تیهگل، جهان فعل مد نظر یفلسف يمعنا مسـتقل   ینـدارد، گرچـه از نظـر تجرب

 که غرق در جهان اسـت، بلکـه جهـان غـرق در خداسـت. از      ستیخدا ن نی. لذا ادینما یم
 یو روح متنـاه  عـت یطب ،یمنطق يها  دهیا يآن از مجرا یهگل يدر معنا ينظر فلسفۀ رو نای
 طـرد  و نسـخ  نه ناتیو تع زاتیدر آن تما البته رسد، یروح مطلق در خدا به کمال م مثابۀ به
 ریتفسـ  در خام ییخدا ـ همه به قول ای يالحاد اتیاله به قولپس  .شوند یم رفع و حفظ که

ـ ا بتـوان  دیشـا  منظر نیا از. ستین موجه هگل  خـدا  در زیـ چ همـه  عنـوان  بـا  را فلسـفه  نی
)essence within accidents (ای   ) قول به اصـالت کـلholism ـ یکـرد؛   فی) توصـ امـور،   یعن
 خدا دارند.  دررا  تشانیفعل ایتحقق  

ـ د فلسـفۀ  منزلـۀ  بـه   یروش علمـ  نیهگل معتقد است ب ،يهر رو به و مضـمون آن،   نی
ـ ـ   جز مفهوم خـود  يزیچ زیوجود دارد که آن ن  یهمان نیا ) self-explicating concept( نیمب
 خـود  تحولحاصل  یگانگی نیهستند. ا یکیو روش اساساً  قتیحق یعنیمعنا  نی. استین

 نیـ د یعقل صورت و مفهوم ن،ید یفلسف یدر بررس )moment( قهیدق نیاول لذا ،است سوژه
مفهـوم و صـورت    نیمتع صوردوم شامل  ۀقیآن؛ دق یمثال ثیو ح یاست در صورت انتزاع

سـوم، کمـال    ۀقـ یو دق شـود؛  یظـاهر مـ    یانضمام انیکه واقعاً در اد يمعقول است، به نحو
 کـه آنـاتش   گـردد  یگاه بـه خـود بـاز مـ     صورت معقول است و درست آن مفهوم و ناتیتع
)instantiations روي تیحیمسـ  نیـ در د کمال نیده است. هگل معتقد است اکر یغن) او را 
 کمـالش هسـتند   ریدر مسـ  نیـ مراحـل عبـور از مفهـوم د    نیمتع انیکه اد یدر حال د،ده یم
)Hegel, 2007: 112.(  

ــت ــورت بازگش ــو   ص ــه خ ــول ب ــال  شیمعق ــامل تع ــ) transcendenceی (ش  نیاز تع
)determinacy( ـ . پس طبق اشود یآن شناخته م قیاست که مفهوم از طر یخیتار فـرض،   نی
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و  ،قـت یمطلـق، حق  نیع تواند یم تیحیمانند مس یخیتار نیمتع نید کیکه چگونه  فهم این
ـ ی ؛شـود  یدرك م موجود نید کی مثابۀ بهکامل  نید رایز ،مشکل است باشدکامل  نید  یعن

 ریتصـو  يکه هگل به نحـو نظـر   یکامل نیبه سرانجام برسد. د خیدر گذر تار دیکه با يامر
تـر و   موجـه  معقول، صورت يبرا شد، یگرفته م ینیکرده، اگر از منابع متعدد آداب و سنن د

ـ  بـه  خیارچوب تـار هدر چ معقول صورت. دیرس ینظر م تر به مناسب ـ  ۀمنزل کـل شـکل    کی
 قرار یخط ریمس در تواند ینم انیاد خیتار داشت درنظر هگل خودو همان طور که  ردیگ یم

  ).Beiser, 2009: 235( شود یمنته تیحیمس به که ردیبگ
 

  نید مفهوم. 3
  نید مفهوم ينظر و یتجرب فیتعار 1.3

ـ گفتارها درساول از  ۀدر مجموع هگل  فکیـک بـا ت  1824و  1821 يهـا  سـال  یطـ  شی
که امروزه  است آن بر. درو می نیمفهوم د فیتعر يبه سو يو نظر یتجرب يکردهایرو
را  نیو د شود میاحساس آغاز  ای واسطه یب ۀبا تجرب رایمتداول است، ز ،یتجرب کردیرو

بست  سرعت به بن به کردیرو نیا ي. اما به زعم وکند یم فیاحساس توص  لیعامل تعد
 ،یمتنـاه  يبه وضع مقابل خود در مقام امر یئجز ةسوژ ایاساساً احساس  رایز رسد، یم

 نیـ و لـذا در ا  سـت یواقـف ن  یکلـ  یموضـوع  ایمستقل  ،ینامتناه يامر مثابۀ بهو خدا 
ـ  ةاز منظـر مشـاهد   شـود؟  یبرقرار نم یو نامتناه یامر متناه نیب یصورت، نسبت  یتجرب

)empirical observationـ : رسـد  ینظر م موجه به نهی) فقط دو گز  و »يگـر ید« کـامالً خـدا   ای
 یمتنـاه کـه   این ای او؛ از شناخت فقدان و )finitudeی (تناه ینف بر دال یعنی ماست، از فراتر
ی سـلب  نحـو  بـه  ای یتناه. دارد لنفسه يوجود و است ریخ و ،لیاص جامع، نحو به اما ،است

)negatively(  جابیبه نحو ا ایبا خدا نسبت دارد) یaffirmatively(  توانـد  ینمـ  یعنیبا خود؛ 
ی دارد بـه صـورت دانـش تـأمل     یسـع  یبا خدا نسبت داشته باشد. امر متناه یجابیبه نحو ا

)reflective (انگاره« ،ینیو از نظر د »فهم« ،یکه از نظر فلسف) «representation(   یاسـت، پلـ 
 ای یامر متناه يورا یقابل درک ریطرز غ به ای یمنظر، امر نامتناه نیشقاق بزند. اما از ا نیبر ا
ـ . در امانـد  یم یباق یمحض امر متناه) projectionی (افکن طرح يورا انـداز از   چشـم  جـا،  نی

. البتـه  ابـد ی یم ارتقا روح ینامتناه ۀمرتب به) self-mediation( به وساطت خود یمتناه یآگاه
راه  خـود،  ،یکه امر نامتناه مگر این ستین یبه امر نامتناه یعبور از امر متناه يبرا یراه چیه

  .شود می حاصل) speculativeي (نظر ینگاه یۀدر سا دگاه،ید نیکند. اما ا عبور را هموار
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یی شناسـا  مورد و یآگاه نیب بازتاب یۀسو دو نسبت شامل ينظر دگاهید هگل، نظر در
سوژه و  ياز ابژه به سو یعنی ؛شود می يجار ها آن نیب هیکه معنا به طور دو سو استه) (ابژ

بلکه  ست،یما از مطلق ن یصرفاً آگاه نید ،ينظر دگاهیابژه. در د ياز سوژه به سو نیهمچن
و  یفراشد انسان کی نی. دیمتناه یآگاه يروح مطلق است با واسطه و از مجرا یآگاه  خود

از  یروح اله یشناس ـ  خود«نبوده، بل  یانسان ریتصو شود، یدر آن آشکار م چه آناست؛  یاله
ـ ب بـا  را دهیا نیاهگل  .)Hegel, 1895: 206( است »یوساطت روح متناه قیطر  یلـ یتمث یانی

کـه   يعبارت است از نهر یبسط آگاه ،یدر شناخت فلسف« :سدینو یموي  ؛دهد یم حیتوض
اما در   رد،یگ یم یشیپ يگریدر حرکت به جلو از د یعنیاست،  انیجر جهات مخالف در در
 شـود،  یمرحله ظاهر م نیآخربه عنوان  چه آناست، لذا  انیدر جر زیحال رو به عقب ن نیع

ـ همان  باًیبنا شده و تقر یمراحل قبل يرو ـ  ایـ مرحلـه   نیاول ـ پا نیاول ). ibid: 111( »اسـت  هی
را  )speculative reversal( »ينظـر  معکوسجهات « مخالف، جهات در يجار ينهر ریتصو

 بـه حال، بازگشت روح مطلق  نیدر مطلق، در ع یمتناه یآگاه یآشکارگ آورد؛ یبه خاطر م
آن  فـرض  شیپ در واقع رسد، ینظر م به یآگاه یدارشناسیپد ۀجینت چه آناست.  زین شیخو

ـ ب 1821در سال  یروشن که به یتأمالت نیاست. هگل با توجه به ا  1824در  اسـت  کـرده  انی
 و اتـم  نحو بهاست که  يزیباشد؛ بلکه چ جهینت کی تواند یمطلق نم قتیحق«: دیافزا یم زین

   ،بـرد  یم شیخو درون به را زیچ همه که است يزیچ قتیحق. است دیفر و ،کهی ،یاول اکمل
 .شـود  یم الغا یگیسو کی جه،ینت در...  دارند قرار آن در زیچ همه که یباشکوه قتیحق یعنی

ـ تغ جـه یرا به عنوان نت شیوضع خو جه،ینت در  )counterthrust( معکـوس  یرانشـ داده و  ریی
 از يگـر ید ریتصـو  معکـوس،  انـش ر ).Hegel, 1997: 198» (دینما یجنبش آغاز م نیا هیعل
 هـم  و آلفـا  هم خدا یعنی مفسرانش از یکی ریتعببه  .است وار نهیآ بازتاب و معکوس ریمس

و  کند یخدا جهان را خلق م لذا؛ سازند یخدا را م تیمان فعالأجنبش تو ای قهی. دو دقامگاست
ـ فراشد در ابتدا خارج از د نی. ابرد یبه خدا پناه م زیجهان ن اتفـاق   نیـ و سـپس درون د  نی

است؛  انیبه او در م یخدا نگاه مقدس میچون با تعظ است، نیفراشد خارج از د نی. اافتد یم
  .است نیآخر و نیاول صرفاً که خداست نیا چوناست  نید فراشد درون نیا گرید ياز سو
  

 خدا مفهوم. 4

همـان مفهـوم    در واقـع  ن،یـ کـه مفهـوم د   است نیدال بر ا يا نهیآ بازتاب و معکوس ریمس
ـ  بـه جـوهر،   ای یموجود انتزاع مثابۀ بهمفهوم خدا  ،خداست  اش یکـه ذات الهـ   یخـالق  ۀمنزل
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)godself(  زیـ چ همـه  یو چونان کمال آورد، یوجود م بهرا  ستیخدا ن چه آنو  »دیگشا یم«را 
ـ ی شود؛ یم آغاز موضوع نیا با زین 1827 سال يگفتارها درس. گرداند یرا به خدا برم  بـا  یعن

موضوع در خاتمه  نیا 1824 يگفتارها درسکه در  یحال در. نید و خدا ذات به ينظر نگاه
ـ  سه یآمده است. مفهوم خدا به سه موضوع اشاره دارد که با زندگ خـدا مـرتبط اسـت     ۀگان

ـ . ایاتیاست تا اله یفلسف تر شیب کردیرو جا نیهرچند در ا نـد از:  ا سـه موضـوع عبـارت    نی
ـ ا کمـال  ی، ونید نسبت در خدا شناخت 1،خدا یوجود انتزاع  خـدا  پرسـتش  در نسـبت  نی

)Beiser, 2009: 237(.  
ـ آ یمـ  »خدا« ۀکلم یبه طور معمول در معن چه آنخدا مربوط است به  یانتزاع وجود  د؛ی

 بـاز  آن بـه  و برآمـده  آن از زیـ چ مطلـق اسـت، همـه    تیـ و کل قتیکه حق يآن وجود یعنی
 زین نید فلسفۀکل فلسفه است که  ۀجینت )the one( واحد وجود نیا هگل، ۀگفت به. گردد یم

و  یاز خدا انتزاع فیتعر نیا  ی. هنگامردیفرض بپذ چونانآن را  دیو با شود می یاز آن ناش
و سرشـار   ی،غنـ  ،یکه کامالً انضمام دهد ینشان م يامر مثابۀ بهخود را «است که کل   یرسم

 بـا  سـازد  یآن، خود را آشکار م يکه خدا از مجرا یبسط). Hegel, 1895:91» (از محتواست
ـ  آغـاز  از لذا و است پنهان آن در یضمن طور به قبل از هبلک ست،ین گانهیب تشیکل  کـل  کی

 یقـ یحق تیفعل یگانه ای مطلق جوهر خدا ،گفت توان یم یینوزایاسپ ریتعب به. استی انضمام
 ،انـد  وابسـته  آن بـه  وجودشان در امور ۀهم که یتیماه ای جوهر همان یعن). یibid: 91( است

 مشـرب  بـه  هـم  مـا  م،یباشـ  معتقد اش یانتزاع صورت در ادعا نیا به اگر دیگو یم هگل اما
قـول بـه    یۀکـه در سـا   حـال آن  2.میشو یم متهم ییخداـ  همه یۀنظر به اعتقاد ای یینوزایاسپ
ـ ناد خـدا  در را تهیویسوبژکت لحاظ توان یکه خدا جوهر است، نم این ، در واقـع «گرفـت.   دهی

 )abiding-with-itself( خـود  ـ   بـه  ـ  و قـائم ) being-with-itself( خود ـ  با ـ  وجود از یحالت جوهر
. به هنگام صحبت از جوهر، کل هنوز نامد یم» روح مطلق ایروح «مطلق خداست که آن را 

ـ   یامر انضمام مثابۀ به  شـده  درك روح در فقـط  بلکـه ). ibid: 93( درك نشـده اسـت   یدرون
 از زاتیتما که ستین هم خاك مثل نیهمچن ست،ین فیلط و دست کی يجوهر خدا. است
ـ پا کـل  بلکه کنند، رشد آن درون در آن  زات،یتمـا  ۀاسـت کـه همـ    )abiding unityي (داری
 یخاسـتگاه  مثابـۀ  بـه است  )immanentی (حلول )trinity( ثیتثل يدرست معنا نیند؛ اا پنهان

. خـدا،  شـود  یاز وحدت خـارج نمـ   اش ی. لذا در خلق جهان، خدا با ذات الهکران یو ب ایزا
ـ بلکه زهدان مطلق  ،یانتزاع جنبش یکل ب کینه «.    ماند یم یکل سرشار باق ای کتای  أمنشـ  ای

 یو به طور ازل گردد یاو باز م يبه سو ابد،ی یاز آن ظهور م زیچ است که همه ینامتناه یاصل
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 سـنت  ریسـ  خـط  از یناشـ  یحس ریتصو نیا با هگل .)ibid: 95» (شود یدر آن حفظ م
. او در دکنـ  یم لیتحل یجوهر کل مثابۀ بهخدا را  فیتعر )mysticalی (عرفان  ـ   ینوافالطون

 فکر مقام در بلکه حس، و احساس مقام در نه ابتدا در را خدا که کند یم انیحال ب نیع
)mode of thought (فکـر  «. انـد  بسـته  هم به(عقل)  برهان و عرفان هگل نظر از لذا م،یابی یم

ـ فعال در کل     ،است کل تیفعال یعنی مضمون؛ نیا يبرا است يا نهیزم تنها » اش ییکـارا  و تی
)Hegel, 1988: 120» .(انسان فقط و شدیاند یم انسان اما ند،ا احساسات يدارا فقط واناتیح 

 در را )inmost seat» (گـاه یجا نیتر ژرف« نیدلذا ). Hegel, 2007: 373» (دارد نید که است
  .داد قرار عمل و ،تصور باور، احساس، متعلق را نید توان یم شک بدون گرچه دارد، تفکر

 

  نید مفهوم در ینید یآگاه. 5
ـ د بـه  نـاظر  که يا شهیاند البته و شدیاند یم مطلق به ینید یآگاه بود معتقد هگل  اسـت،  نی

 يا شـه یاند بلکـه  سـت، ین فلسـفه  چونـان  )pure conceptual thought( نـاب  یمفهوم ۀشیاند
 گـر، ید عبـارت  بـه . اسـت  شـه یاند و الیخ ینینش هم حاصل یعنی است، الیخ در محصور

  .)233 /7 :1386(کاپلستون،  است یالیخ ای يریتصو یمفهوم
 یکیالکتیـ تطور د ،يبند میتقس نیا در. داند یمبرهه  ای قهیدق سه يدارا را ینید یآگاه او

 قیدقـا  کـه  کنـد  یکه هگـل عنـوان مـ    يمشهود است، به طور او کامالً نید فلسفۀهگل در 
ـ  عنصر سه نید هر در و است نید قیدقا ةکنند نییتع )،divinity moments( تیالوه  قـه یدق ای

 تیـ کل) )concept( (مفهـوم  معقـول  صـورت  در که است يزیچ آن با متناظر که دارد وجود
)universality،( تیجزئ )particularization،( تیو فرد )differentiation( شده است دهینام:  

ـ  وجـود  و پارچـه  کیـ  یکل مقام در خدا آن در که است تیکل :اول ۀقیدق. 1  و کـران  یب
  ؛شود یم انگاشته قتیحق ۀیگان

 م،ینهـ  یمـ  فرق او و خود انیم خدا، تصور هنگام آن، در که است تیجزئ :دوم ۀقیدق. 2
ـ ا در. مـن  يرو فرا شود یم ینیع خدا. میکش یم مرز یمتناه و ینامتناه انیم یعنی  وضـع  نی

  ؛داند یم کار گناه را خود انسان و است انسان مقابل در خدا
 یبه نامتناه یو متناه تیبه کل تیبازگشت جزئ ۀقیدق یعنی است، تیفرد: سوم ۀقیدق. 3

 خدا به بازگشت نید تیغا مرحله، نیا دروضع است.  نی). پرستش، نمود ا234/ 7: همان(
 گرید کی از جدا و متفرق را امور و ایاش مرحله، نیا از قبل تا یآدم ذهنو  اوست با اتحاد و
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 اوسـت،  بـا  و او در موجـودات مـۀ  ه که يا گونه به را خدا که است وهله نیا در و ندیب یم
  .)193-192: 1390(پورحسن،  ندیب یم

 مقام در شیخو از من یآگاه دوم ۀقیدق در که نیا وجود با که است ذکر به الزم
 نیا است، کار گناه يموجود مقام در یعنی او، با گشته گانهیب ای او از جدامانده يموجود

 یآگاه نزد یگانگی نیا که ينحو به رود، یم انیم از سومیقۀ دق در یگانگیب و یجداماندگ
  .)234/ 7: 1386(کاپلستون،  دیآ یم دست به يرستگار راه یط و شیاین با ینید

 ت،یقۀ جزئیدق. است یکل روح و خدا همان ت،یکل ۀقیدق گفت توان یم اجمال به
 مقابل و هم برابر در یآدم روح و خدا. است گرید کی از یجزئ و یکل روح یگانگیب
. است آگاه اش ییجدا بر و خود موضوع ۀمنزل به خدا وجود از یآدم ذهن و گرندید کی
 برداشتن یعنی تیفرد ۀقیدق تی. نهاشود یم داریپد گناه صورت به شقاق و ییجدا نیا

 پرستش قیطر از آن وصول که است یکل به یجزئ بازگشت و یکل و یجزئ انفکاك
  .)681- 680: 1381 س،ی(است است

ـ آ یدر وهلـۀ نخسـت مـ    چه آن«آورده است:  نیچن شیگفتارها درس درآمددر  هگل  د،ی
در وهلـۀ   چه آنو  اش یکل  ۀجنباست در ) Begriff/ notion/ conceptی (مفهوم و صورت عقل

بـا   یکه به طور جدانشدن اش یتصور در صور قطع است؛  )notion( تصور نیتع  د،یآ یدوم م
  ).Hegel, 1984: 183» (متحد است یخود صورت عقل

در  یاما صورت عقل ،قرار دارد تیدر اولو یصورت عقل زین ایبه اش ینوع نگاه فلسف در
ـ  کـه از   يا جوهر است مانند دانـه  ایخود محتواست، موضوع سوژة مطلق  جا نیا  یآن درخت

آن و نحـوة  رة یدرخت، نوع ش عتیدر کل طب ناتیتع ای ها یژگیو ۀ. همدیآ یوجود م بهکامل 
قـادر بـه    کروسـکوپ یکـه م  يو نـه بـه نحـو    ياما به نحو معنو ،ها وجود دارد رشد شاخه

 عـت یشامل کـل طب  یصورت عقل ن،یباشد. بنابرا شیها در شاخه و برگ اتیدادن جزئ نشان
 بـه  چـه  آنبسط  ای یجز بسط صورت عقل ستین يزیاست و دانش چ (ابژه)یی مورد شناسا

 لـذا . است افتهین لیتفص و امدهین وجود به هنوز اما دارد، وجود یعقل صورت در یضمن طور
  .کند یم آغاز نید مفهوم ای یعقل صورت بارا  بحث
  
 تیکل قۀیدق 1.5
 ۀقـ یدق یعنیناب واقعاً در وهلۀ نخست قرار دارد؛  تیکل زین نیمفهوم د ای یصورت عقل در
است  شهیاندبلکه  ست،ین آن امر ای نیدر خصوص ا ۀشیاند یبه معن نیبه نحو اتم. ا شهیاند



 هگل دین فلسفۀ گفتارهاي درس »درآمد« اساس بربررسی معناي دین؛    114

  1392 بهار، اولشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

. اسـت  شـه یاند باشد فعال کهی زمان تا و است یکل امر ابژه،. شدیاند یکه به خود می هنگام
  .است دور به یمتناه و محسوس يها ابژه از قتیحق يسو به یتعال و ریس علت به نید

کـه   این و داراست نفسه یف آن تیکل کمال در را شهیقۀ اندیدق ن،ید که بگوییم اگر اکنون
ـ ابژکت و ویشۀ سوبژکتیاند نیب يزیتما هنوز است، یاعل شۀ مطلقیاند همان نامحدود یکل  وی

 افتـه ین بسـط  هنـوز  شهیاند اما است، طیبس و بحت  شه،یاند و است ابژه ،یکل. میا نشده قائل
  .است نکرده دایپ نیتع نفسه یف واست 
) self-determinationی (ابیـ  نیتعـ  ـ  خـود  نیـ و ا کنـد  می نیکل، خودش را لنفسه متع نیا

ـ ا ت،ی. در آغاز، در ساحت کلسازد یخدا را مدة یبسط ا اسـت و   نیهمـان موضـوع تعـ     دهی
در  ،صـورت  ،اما هنوز عنصـر دوم  د،شو یآشکار م) divine figuresی (اله هیئتدر  شرفتیپ
ـ ازلاسـت و تحـت وصـف     شیخـو  تیـ حفظ شـده کـه همـواره در جوهر    یالهدة یا  تی
)eternity،( کل امر کنه در) یthe universal( ماند یم.  

  
  تیقۀ جزئیدق 2.5
 یکه واقعاً خود را به طور خـارج   یمحفوظ است، هنگام یتاکنون در ساحت کل که تیجزئ

 یهمـان آگـاه   گـر یحـد د  نیو ا سازد یم تیدر مقابل حد کل زیرا ن يگرید کند، یآشکار م
ـ . اتشیاست در فرد و  اوضـاع،  ازهـا، یبـودنش و بـا ن   همـان سـوژه اسـت در بالواسـطه     نی

  .اش یو زمان یتجرب يها یژگیدر کل و در واقع ،گناهانش
 مـن . ابنـد ی یمـ  نیتعـ  نحـو  نیبـد  که کند یم دایپ یساحت دو نسبت کی انسان ن،ید در

 ستی اکی واسطه یسوژة ب ای )ego( من و فعال یکل با بخشد، یم یتعال را خود که شندهیاند
و  یآگـاه ، دو ساحت کامالً متضـاد  نیا نسبت نی. همچن»من« و تماماً عبارت است از همان

وجود دارد. بـه   نیدر د من يبرا ،گرید يدر سو یسو و امر نامتناه کیدر  یامر کامالً متناه
قـرار   یکـه کـامالً بـاالتر از هـر امـر متنـاه       دهد یچنان ارتقا م من خود را آن  شه،یهنگام اند

 یمتناه یکه در همان زمان، آگاه یبد. در حالای یارتقا م ینامتناه یبه آگاه زیو من ن ردیگ یم
داراسـت. هـر دو    زیخود را ن یانضمام یژگیبا کل و یهماهنگ نیدر ع در واقعهست و  زین

ـ  ییمن وجود دارند. هـر دو سـاحت، گـو    يبرا ها آن نینسبت ب زین ساحت و را  گـر ید کی
  .زندیگر یم گرید کیو هر دو از  کنند یجو مو جست
و  یامـر متنـاه   همچـون ها  آنهستم که  یانتزاع نیدو ساحت متع نیا نیمن نسبت ب لذا
ـ از ا کیـ هسـتند. هر  تیـ خود، تمام کیبلکه بالعکس هر ،ستندین ینامتناه دو سـاحت،   نی
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ـ ی هـا  آن نیبنسبت  يبرقرار ابند؛ی یبا هم نسبت م من طۀواس  هب  نیدر عـ  در آن واحـد  یعن
 رایهستم، ز )conflict( سخن، من متعارض گریبه د ایآمدن.  لیتقابل و تعارض به وحدت نا

 نبـوده،  تفـاوت  مثابـۀ  به ساحت دو نیب یتفاوت چیه چراکه است، تقابل نیهم قاًیتعارض، دق
 بلکـه  ،ستمین تعارض طرف دو از یکی من. است وابسته گرید کی به ساحت دو وجود بلکه
  .)Hegel, 1984: 187( تعارض نیع هم و هستم) strife( تعارض نیطرف هم

  
 (مناسک) عبادت ای تیفرد قۀیدق 3.5

حـال، بـه    نیخود را فنا کند و در ع دیکه در آن با دهد یم صیرا تشخ یجوهر مطلق سوژه،
ـ . شـود  یمـ حاصـل  جـا   آنذاتـاً در   یآگـاه   خود ن،ی. بنابراونددیپ یجوهرش م ایذات   نیچن
مطلـق و   نیمساهمت در ا یجابیاحساس ا یعنی آن یآگاه  بازگشت سوژه و خود و یوحدت

. عبـادت،  دیگشـا  یساحت عبادت را مـ    ،واجد آن است يهر فرد در واقعکه ، وحدت با آن
ـ ا ش،یخـو  ةابـژ  مثابۀ بهکه  دهد یم لیرا تشک یو برون یفعل درون نیکل ا بازگشـت بـه    نی

 .شـود  می يمحدود يمعنا ةمعموالً افاد) worship( عبادت ۀکلم از. دهد یم نشانوحدت را 
ـ    شـود  یممستفاد  یرونیب حرکات و سکنات  صرف ی،معن نیدر ا  یو فعـل و حضـور درون

ـ  میبدان یعبادت را فعل دیباکه  آنحال  ؛ماند یمقلب مغفول  و  یکه شامل هر دو تظاهر درون
 فقـط  یحیلذا عبـادت مسـ   ،بازگشت وحدت به مطلق را نشان دهد در واقعباشد و  یرونیب
اسـت   يرسـتگار  راه  یبلکه ط ست،ین سایمربوط به کل فینان و شراب و افعال و تکال نییآ

 و  یدرون یزندگ از که است یفعالا ۀمجموع عبادت زیاست و ن یکامالً درون خیتارجۀ یکه نت
  ).ibid: 189( ستاج  همان آن حیصح گاهیجا و دیآ یبرم  یآدم جان از

از  دهیا ای یسو و آگاه کیعبادت از  ای یآگاه   خود یعنیدو ساحت  نیا دیهمواره با اما
 جـا  مرتبط ساخت. از آن گرید کیرا به  ها آن نیو در هر مرحله از د افتیرا در گرید يسو

 زیـ نگرش سـوژه بـه خـدا ن    است، نیمتع یآگاه ای خدامفهوم  ای یصورت عقل يکه محتوا
ـ . همـواره  ابـد ی یم نیدر عبادت تع زین یآگاه خود گر،یاست. به عبارت د نیچن  قـه، یدق کی

 بـه  فقـط  یکـ ی اگـر  کنـد  یم اشاره يگرید به یکی یعنیاست؛  يگریرونوشت د ایبازتاب 
باعـث   لذا و بود خواهد هیسوـ   کی کند، اقبال محض یخودآگاه به يگرید و ویابژکت یآگاه

 .شود یم شیخو بطالن
ـ تقل تهیویسـوبژکت  بـه  همۀ عبـادات  ،ذات به قائم وجود بتیغ در ـ ابی یمـ  لی  عبـادت . دن

 شهادت ، نیقی موجب و ردیگ یم شهیر ما از تر بلندمرتبه يزیچ از التذاذ و مواجهه از ضرورتاً



 هگل دین فلسفۀ گفتارهاي درس »درآمد« اساس بربررسی معناي دین؛    116

  1392 بهار، اولشمارة ، دومسال ، جستارهاي فلسفۀ دین

ـ  يفراشـد  عبـادت  ن،یبنـابرا . شود یم نأالش میعظ وجود نیا دییتأ و  )eternal processی (ازل
  .دهد یقرار م شیخوی با وجود ذات يبرابر گاهیآن، سوژه خود را در جا ياست که از مجرا

ابـژة   شـامل  در واقـع  امـا  دارد،تعلق  ویسوبژکت ساحت به ظاهراً تیثنو فسخ فراشد نیا
ـ آ یدست م هعبادت ب قی. وحدت از طرسته زین یآگاه فاقـد   باالصـاله  چـه  آنامـا هـر    ،دی

فعل ظاهر  مثابۀ بهوحدت که  نی. اابدیفراشد به وحدت راه  نیدر ا تواند یوحدت باشد، نم
و لنفسـه تحقـق    نفسـه  یبا آن امر ف ولذا در عبادت  .ستیعبادت نجۀ یجز نت يزیچ شود می

ـ (تمام تیـ و فرد ،تجزئی ت،یکل قیدقا لنفسهنفسه و  ی. با تحقق امر فابدی یم وحـدت   )تی
  .کند می ریتجسد خدا تصو از یحیمس یدر تلق وحدت خود را نیکنند. ا یم دایباواسطه پ

  
  گیري جهینت. 6

اسـت. بـا نگـاه     نیـ د یفلسف یدر بررس مرحله نیاول نید مفهوم یبررس شد، اشاره که چنان
 يروح مطلـق اسـت از مجـرا    یخودآگاه ن،یگفت که د توان یآن م یهگل يبه معنا ينظر
جـدا   گـر ید کیـ دو از  نیـ همان مفهوم خداست و ا در واقع زین نی. مفهوم دیمتناه یآگاه

ـ  قـه یسه دق یط در زیاست که آن ن ینید یبه آگاه ازین نیبه مفهوم د دنیرس ي. براستندین  ای
 هـا  آناز  کیبدون وجود هر و است فراشد نیا نفکیال وجز قهیدق هر ؛شود  یم محقق برهه

ـ  ملزوم و الزم ثالثه قیدقا نیا. دیرس ینید یآگاه به توان ینم  حـال  نیعـ  در و گرنـد ید کی
ـ د فراشد مثل درست کنند، یم ابقا و الغا را گرید کی  یفلسـف  ۀمنظومـ  کـل  در کـه  یکیالکتی

  ؛است يجار هگل
ـ ا ةژیو که داشت نام تیکل ۀقیدق اول ۀقیدق . لنفسـه  و نفسـه  یفـ  نحـو  بـه  خداسـت  ةدی

 یطـ  که است تیقۀ جزئیدقدوم،  ۀقیدق. است گانهی قتیحق تنها و است کرانیب کل خداوند
 ۀقـ یدق سـوم،  ۀقـ یدق. شـود  یمـ  گنـاه  مرتکب و ردیگ یم قرار خدا مقابل در خدا مخلوق آن،
 گـر ید عبـارت  بـه  ایـ  یکل به یجزئ امر بازگشت ۀقیدق که شود یم دهینام) تی(تمام تیفرد

 خداونـد  عبادت یعنی یمانیا ۀجامع قیطر از امر نیا .است ینامتناه به یمتناه امر بازگشت
  .ردیگ یم صورت

  
  نوشت پی

 

شـود، گرچـه مشـابه آن نیـز در سـایر       دیـده مـی   1827ي سـال  گفتارها درساین بخش فقط در . 1
رود. ایـن   وجود دارد، یعنی در مواضعی که از براهین اثبات وجود خـدا سـخن مـی    گفتارها درس
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 یـا ] abstract concept[ »یمفهوم انتزاعـ «از  ندا عبارتکه  گیرند براهین از مفاهیم خاصی قوت می
] خدا که در بحث از ادیان متعین (بخـش دو) و دیـن   metaphysical concept[ »متافیزیکی مفهوم«

 شود. ها اشاره می کامل (بخش سه) به آن
هـا   خدایی و دفاع از آن که مشابه آنـ   رساند دربارة همه این موضوع هگل را به بحث دیگري می. 2

بـراي   1827که پیش از این به آن اشاره شد) آورده اسـت. او در   (چنان گفتارها درس را در درآمد 
او براي اولین بـار   1820پردازد. در اواسط دهۀ  سومین بار در بحث بودیسم نیز به این موضوع می

  کند. آن اتهام را رد می 1827ي سال گفتارها درسخدایی شده که در ـ  متهم به همه
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