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  *اصغر مصلح علی

  چکیده
شود حاصل نگاه فلسفی وي به دین است. در نظام  نامیده میدین هگل فلسفۀ  چه آن

در بخش روح مطلق قرار دارد. هنر نمـود حسـی،    ، و فلسفههنر، دین ،فلسفی هگل
مقوله در  سهو فلسفه صورت عقلی (مفهوم) امر مطلق است. این  ،دین نمود تمثّلی

 همقابـل) هنـر، و فلسـف   تزِ (وضع  قرار دارند. دین آنتی دیگر یکنسبتی دیالکتیکی با 
، دربـارة  هگـل  ۀوسـیل  ترین تحولی که به سنتز (وضع مجامع) هنر و دین است. مهم

در تاریخ تفکر پدید آمد پیدایش نگاه تاریخی به دین بود. هگل دین را در سیر  دین،
 والت و در کنـار سـایر عناصـر سـازندة    تطور روح در تاریخ، در نسبت با تمامی مق

ـ نحو جز ، بهدین ۀفلسف ةدربار ییگفتارها درسدر  بیند. وي فرهنگ می تـر ادیـان    یئ
. هگل در تفسیر تاریخی کند میخود تحلیل  تردةاساس طرح گسبزرگ تاریخی را بر

از  کند و پـس  شروع می ،ادیان طبیعی  به منزلۀ ادیان شرق آسیا، ابتدا از خود از ادیان
نامد،  ها را ادیان روحانی می که آن ،و یهودي ،بررسی ادیان ایرانی، شرق میانه، یونانی

  نامد. نزل میو آن را دین مطلق و مرسد  به دین مسیحیت می
   .دین، هگل، مسیحیت، نگاه تاریخی دین، فلسفۀ ها: کلیدواژه

  مقدمه
 ،خصوص نسبت آن با فلسفه، سیاست هگل از جوانی به دین و نقش آن در زندگی انسان به

کرده است اندیشیده است. هگلِِ جوان تمامی امور را در نسبت با دین بررسی  و فرهنگ می
 ةهـاي دور  داند. وي در نوشـته  گونه تغییر در زندگی مردم را در گرو تحول در دین می هر و

                                                                                                     

  aamosleh@yahoo.com دانشگاه عالمه طباطبایی دانشیار گروه فلسفۀ *
  26/1/1391، تاریخ پذیرش: 14/10/1390 تاریخ دریافت:



  هگل ۀنگاه تاریخی به دین در فلسف   136

  1391 بهار و تابستان، اولسال اول، شمارة ، فلسفۀ دینجستارهاي 

هـاي عصـر    از اندیشـه دارانـه   جانباي  گونه هپنداشتن دین یونانیان و ب اش، با مطلوب جوانی
باید توجه داشت که نقد وي از مسیحیت متوجه اصل  .کند نقد میگري، مسیحیت را  روشن

شـده و متناسـب بـا     اصـالح و اساس آن نیست. وي با اعتقاد بـه اصـالت مسـیحیت، آن را    
یافتن آن به آداب  ترین مشکل مسیحیت تقلیل بزرگ ،نظر هگل  خواهد. به اقتضائات زمان می
دین به مـانعی بـراي بـروز     ،صورت دراینشدن آن به دینی ایجابی است.  و مناسک و تبدیل

دینی است کـه   ،شود. مسیحیت مطلوب هگل استعدادهاي آدمی و اندیشیدن آزاد تبدیل می
بـروز و ظهـور    بـر عشـق زمینـۀ     ، بلکـه بـا تکیـه   باشـد  در قالب شریعت تجسم نیافتهفقط 

ي حیـات  اندیشـد کـه در تمـامی قلمروهـا     استعدادهاي آدمی را فراهم کند. وي به دینی می
نوعان او، و  انسان وحدت و هماهنگی ایجاد کند؛ دینی که میان انسان و طبیعت، انسان و هم

موجـب  دهـد و  نیازهاي زنـدگی را پاسـخ    ۀباالخره بین انسان و خدا اتحاد برقرار کند؛ هم
هـاي   بر این، هگل در برخی از نوشـته   هاي آدمی نشود. عالوه تعارض در نیازها و خواست

هـاي   کوشـد ریشـه   ابژکتیوِِ ایجابی، می شناسی مسیحیت با تشریح و آسیب ،اش جوانی ةدور
  تاریخی چنین سرنوشتی را بیابد. 

پیـدایش وضـع مطلـوب در دیـن را از افقـی       ،هگل پس از طراحی نظام فلسـفی خـود  
از تفکـر و   ،فرهنـگ  ةعناصر سازندمجموعۀ با تحوالتی بنیادي در   یعنی در نسبت ؛تر وسیع

 چـه  آن. کنـد  مـی  بررسـی و در افقی تـاریخی   ،سیاسی ـ ر تا مناسبات و نهادهاي اجتماعیهن
برفـراز   ۀهاي دوران پختگی اوسـت، نتیجـ   شود و حاصل اندیشه دین هگل نامیده می ۀفلسف
نگاهی اساساً دینی داشـت؛ یعنـی    ،به شهر ینا تا قبل از ورود ،گرفتن فلسفه است. هگل قرار
چیـز ازجملـه    در ینا، همـه  ،دید. اما از زمان طرح نظام خود امور را در نسبت با دین می ۀهم

  بیند.  با فلسفه و در ذیل آن می  نسبت دین را در
  

  باب دین هگل در ۀسیر تطور اندیش
هاي هگل داشـته اسـت. کانـت     گیري اندیشه دین، نقشی اساسی در شکل ةآثار کانت دربار

نظـر    خود مشغول کرده بود. به هاي او هگل جوان را به اندیشه. کرد دینی اخالقی معرفی می
انسان براي زندگی و عمل نیازمند مبانی ژرفـی در اخـالق اسـت کـه در مسـیحیت       ،کانت

هاي هگـل آشـکار    گیري اندیشه اول شکل ةثیر برداشت کانت از دین، در دورأوجود دارد. ت
ماننـد   مسـیح بـه   ،تأثیري است. در این کتـاب اي از چنین  نمونه زندگی مسیحکتاب است و 

  شود.  تصویر می است معلم اخالقی که کانت معرفی کرده
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برخی صفات خداوند را کـه بـا صـفات     چنین همکانت موضوع خدا و جاودانگی نفس 
کانت بـین  . ه استاثبات رساند  با عقل عملی به ،تمامی موجود در مسیحیت تناسب دارد، به

دیـن در  دیـن در کتـاب    ةدربـار او سـخن   ةاما عمد، بیند مالزمه میاي  گونه ،اخالق و دین
کس خـود   یابد که هر اساس آن اخالق هنگامی تحقق می برآمده است که  عقل تنهامحدودة 

موجـب پیـدایش نگـاه     ،بـه اخـالق    گونه توجـه  به خیر انسانیت ببیند. این  را در مقام عمل
ـ    وحـدت انسـان   ،ترتیب شود و بدین ها می انسان ۀاجتماعی فراگیر به هم مین أهـا در دیـن ت

قواعد مطلق اخالقی  ۀشود، قادر مطلق و سرچشم شود. خدایی که با این مبانی اثبات می می
به همین قواعد مطلق اخالقی و فضایل   و خیرخواه نوع بشر است و انسان در صورت عمل

از نظر کانت، غایت اصلی دیـن اصـالح اخـالق اسـت:      ،سبب همین بهرسد.  به سعادت می
چون اصالح اخالقی انسان غایت واقعی هر دین عقالنی است، این امـر بایـد اصـل عـالی     «

  ).  159،160 :1381(کانت، » تفسیر هر نوع مکتوب دینی باشد
نمایـد، کانـت از عشـق     مبناي اخالق عملی دشـوار مـی  رکه تصور اهمیت عشق ب با این

اي کـه   گونـه  ل اسـت، بـه  ئشق به احکام اخالقی دفاع کرده و براي آن اهمیت قاصورت ع به
دهد. وي دین  پیوند می است حتی سخن خود را به این سخن مسیح که خدا را عشق نامیده

  کند. عنوان احکام الهی تعریف می لحاظ سوبژکتیو، شناخت وظایف انسانی به به ،را
پردازد؛ خدا چه نسـبتی بـا    هگل به نقد تصورات موجود از مسیحیت می ،اساس برهمین

هـا وجـود نـدارد.     اي بـین آن  زندگی یک انسان دارد؟ در مسیحیت ارتدکس چندان رابطـه 
چنین تصـوري میـراث تـاریخ یهـود اسـت کـه درپـی احسـاس بیگـانگی و           ،نظر هگل  به

 ،ناکردنی است و حتی ی و حسها حاصل شده است. خدا نزد یهودیان نادیدن سرگشتگی آن
حـال   يبـه اقتضـا    بنـا فقط دانست و  دین خود را وحیانی نمی هم خود مسیح ،نظر هگل  به

خواست  مسیح نمی ،واقع دراند، خود را چنین معرفی کرده است.  که یهودي بوده ،مخاطبانش
کـه در   انـد  به مردم تحمیل کنـد. همـین احکـام بـوده     ،عنوان احکام الهی با  ،احکامی جزمی

 شـدن   پوزیتیـو  ه،بعد باعث پیدایش شریعت و دستگاه روحانیت مسـیحی و درنتیجـ   ۀمرحل
. در ایـن  انـد  شده )die positivität der christlichen religion( ) دین مسیحیشدن (ایجابی

 انـد  ها نقـش داشـته   تر تحریف در مسیحیت، حواریون و تابعان آن تعبیر دقیق دگردیسی و به
    .)167 :1367 (کاپلستون،

فـراهم اسـت؛    ،کـامالً  ،گونه تصورات در مسیحیت فراروي از این ۀنظر هگل زمین  اما به
توانـد   و انسان با خداوند می است این است که خدا تجسد یافته در مسیحیت اعتقاد بر مثالً
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و ملموس  ی است، ولی مسیح (پسر) مرئیئ(پدر) نامر اي ملموس داشته باشد. الوهیت رابطه
خـدا  و توان مبنایی براي آشتی خدا و انسان، انسان و طبیعت،  با تجسد می ،شده است؛ پس

پیام اصلی مسیح همین اصل بوده که فراموش  ،نظر هگل  دست آورد. به و زندگی روزمره به
. حواریـون  اسـت  کتمان شده ،و چون این پیام براي یهودیان نافهمیدنی بوده پس است شده
ها تفسیر و تبلیـغ   اساس همان تلقی برسبب داشتن تصورات یهودي، پیام مسیح را باز  به ،نیز

نمـود آن در تـاریخ   مسـیح  خـود  که  ،یعنی آشتی خدا و انسان؛ ند. تعلیم اصلی مسیحا هکرد
نشد.  یتوجه ،در آیینی که به نام وي شکل گرفت ،این آموزهبه مؤثر نیفتاد و  بود، مسیحیت
 ،شـوند  شهوداتی انسانی تلقی می که نزد اهل الهیات حداکثر ،ها را آموزهکوشد این  هگل می

  با زندگی ملموس انسانی پیوند دهد. 
گیري نظام فلسفی هگـل   چگونه در شکلگونه تأمالت الهیاتی  مهم آن است که این ۀنکت

ه معتقد اسـت کـ   کند از مسیحیت می ،در برن شهنگام اقامت ،. هگل در نقدي کهندمؤثر افتاد
 متنـاهی بـا نامتنـاهی     یـا  مسیحیت باعث ایجاد تصور بیگانگی و شقاق بـین انسـان و خـدا   

  روح مسـیحیت و سرنوشـت آن  در کتـاب   ،فرانکفـورت  از مهاجرت به  شده است، اما پس
)Der Geist des Christentums und sein Schicksal(    نوشـت، بـه نظـر     1800کـه در سـال

 مـداري  است. وي در ایـن رسـاله بـه موضـعی فراتـر از شـریعت      باره رسیده  این مستقلی در
)legalism(  به تصور یهودیان، خدا صاحب و سرور  رسد. بنا مداري کانتی می اخالقیهودي و

اما هگل به این دیـدگاه   ؛آدمیان است؛ نزد کانت خداوند منشأ اصول و قوانین اخالقی است
دادن آزادي خـویش   دسـت  خواهد انسان با از نمی ،به اخالق  رغم توجه به ،رسد که مسیح می

از  اسـت  بردار شریعت شود. هگل براي بیان موضع جدیدي کـه بـدان دسـت یافتـه     فرمان
کند؛ بین انسان و خـدا بیگـانگی    و مشارکت استفاده می ،یگانگی ،مهر ،مفاهیمی چون عشق

عنوان امـر   به ،سانها، حجت این برداشت است؛ ان عنوان خدا در میان انسان به ،نیست؛ مسیح
مشـارکت،   ةتواند در امر نامتناهی مشارکت کند. در همین نحـو  متناهی، در زندگی خود می

بلکـه آن را از   ،کند مسیح محتواي اخالق را نفی نمی«کند.  عشق معنا و نقشی جدید پیدا می
   .)168 :همان( »گذارد جاي پیروي از شریعت می عشق را به ةآورد و انگیز قالب شرع بیرون می

مورد تأکیـد قـرار داده    ،عنوان موضوعاتی الهیاتی تأمالتش، به ۀهگل در دوران اولی چه آن
بـه امکـان     در این مقطـع، توجـه   ،اساسی ۀکند. مسئل صورت فلسفی پیدا می ،تدریج بود، به

یعنی فراروي از تضاد میان متناهی  ؛پارچگی و یگانگی به یک فراروي از بیگانگی و نیل مجدد
متناهی است. اصل زندگی در اجزاي مند و نامتناهی از  و نامتناهی است. زندگی ترکیبی نظام
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و در این میان انسان موجودي اسـت داراي هـر دو وجـه. در     تشدن و آفرینندگی مدام اس
و اندیشـه نیـز   نسبت بین طبیعـت   ةبار هاي وي در گیري اندیشه همین تأمالت، شاهد شکل

پرهیـزد و در   که تصوري انتزاعی از خدا داشته باشـد مـی   از این ،از همان ابتدا ،هستیم. هگل
در حال صـیرورت اسـت؛ امـري     ۀهایش گویی خدا همان زندگی و اندیش برخی از عبارت

اصـطالح   ،طریق بخشد. بدین وحدت می ، از درون،امور متناهی را ۀنامتناهی و مطلق که هم
شود. هگل  ، به نظام فلسفی وي وارد میاست ترین مفاهیم هگل یکی از مهمکه  ،)geist( روح

در این زمان درصدد تفسیر فلسفی وحدت و کثرت موجود در عالم است. براي این مقصود، 
تناهی در انسان توجه کرد. آشـتی بـین سـاحت بیکرانـه و       جمع تناهی و عدم ةباید به نحو

اي فراتر از فلسـفه   هگل دین را در مرتبه ،جا تحقق یافته است. تا این ،در دینفقط  ،مند کران
یابـد. مسـیح    داند که با دین تحقق می بیند و حتی کار فلسفه را تفسیر و توضیح امري می می

فقط با این وصف، . مند را در وجود خویش به جلوه گذاشت امکان جمع بین بیکران و کران
عشق مقامی فراتر از عقل  ،آید؛ پس دست می رفته به ازدستبا وساطت عشق است که یگانگی 

تواند یگانگی مطلوب انسان  توأم با مهر و عشق می ۀزندگانی مؤمنان، صرفاً، و فکر دارد. گویی
  ایفاي نقش کند.  تواند می در حد فهم و توصیف این ماجرا ،فقط نیز، را فراهم کند و فلسفه

فلسـفه را   ،بعـدي هـاي   در تأمالت و موشـکافی ل، هگشود و  جا ختم نمی اما کار بدین
کنـد   را آغـاز مـی   منطقاي که هگل نگارش کتاب  در دوره ،گونه تفسیر نشاند. این برفراز می
، نـد بود که دینـی  ،او ۀهاي اولی شدن اندیشه دگرگون ةدهند شود. منطق هگل نشان آشکار می

 و فلسفه متکفل فهم و بیان حقیقتـی بـرین   ،ها فیلسوفانه است. با این اندیشه ۀسوي اندیش به
چنـان   ربط وجود متناهی به نامتناهی، هـم  ةنحو ۀشود. مسئل در الهیات بود می چه آنفراتر از 

ت و رعنـوان روحـی در صـیرو    بـه  است که، وجود مطلقاین ماند، اما  باقی می یمهم ۀمسئل
  .گیرد فلسفی قرار می ۀسرچشمۀ حیات و اندیشه، در کانون اندیش

  
  باب دین ورزي در اندیشه ةدو دور

  1جوانی ةدور
هـاي   هـا را نوشـته   کـه آن اسـت  دین نوشـته   ةهایی دربار به ینا، رساله تا قبل از ورود ،هگل

به فرهنـگ یونـانی، دیـن مسـیحیت      با شیفتگی نسبت ،ها او در این نوشته 2نامند. الهیاتی می
اغلـب از دیـن یونـانی و چگـونگی      ،نقدها کند. در این ها را نقد می بر سنت  مستقر و مبتنی

گـري   روشن ةهاي دور کلی از اندیشه طور بهآفرینی آن در زندگی یونانیان الهام گرفته و  نقش
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کنـد. ایـن    گاهی هم از وي انتقـاد مـی   ،اگرچه ؛خاص از کانت تأثیر پذیرفته است طور و به
گونـه تحـول، ازجملـه     براي هرل، مثابراي ست. نیز هدربردارندة اشاراتی به تاریخ  ،ها رساله

بودن روح یک قوم توجه دارد که اوج ایـن   به روح قومی و لزوم جوان ،تحول در وضع دین
جـا کـه از نیـاي ادیـان ابراهیمـی       آن ؛اسـت  روح مسیحیت و سرنوشت آن ۀتوجه در رسال

هگـل   ،کند. در ایـن دوره  هاي تاریخی دین یهود و مسیحیت را بررسی می و ریشهگوید  می
مسیحت سنتی که خواهان حفظ دین با همـان خصوصـیات    ،کند: یکی دو موضع را نقد می

کنند. مقصود هگل از  گري که با دین مقابله می موضع متفکران عصر روشن ،است و دیگري
به دینی دانست که متناسـب    توان رسیدن باب دین در این دوره را می هایش در طرح اندیشه

اندیشـد و اصـطالح او    آلمـانی مـی   ۀشرایط جامع  خصوص به وي به با شرایط جدید باشد.
آور عشـق و دوسـتی باشـد و     اسـت؛ دینـی کـه پیـام     »دین قـومی «براي دین مطلوب خود 

اصـل    و مانع تحول و تکامل یـک قـوم نشـود. هگـل بـه     نکند هاي انسان را محدود  آزادي
تناسب دین مطلوب با شرایط یک قوم اعتقاد دارد؛ یعنی دین مطلوب هر قومی تناسـبی بـا   

  وضع آن قوم دارد. 
برقـراري  اش را  دوران زنـدگی کـل  او در  ۀترین دغدغ برخی از شارحان آثار هگل، مهم

جـوانی   ةاند که این اصل در آثار دور آشتی و سازگاري میان عناصر متعارض زندگی دانسته
میان جامعه و فرهنگ خود را دچار آفت گرفتاري  ،از نوجوانی ،. هگلشود ه میي هم دیدو

اساس چنین دریافتی از  برآثار دوران جوانی او  ۀبیند. هم می دیگر یکو عناصر ناساز با ها  رانه
همـین  . هایی براي خروج از چنین شرایطی نگاشته شـده اسـت   قصد یافتن راه  زندگی و به

 ،جوانی ة. هگل در دورشود ه مینظام او هم دیداجزاي گیري و تنظیم  شکل ةدر دور ،کوشش
 ۀهمـ  ،امـا در دوران پختگـی  ، اندیشـد  بر عشق می  به پیدایش دین قومی و دین مبتنیفقط، 

  بیند. می دیگر یکبا   را در نسبت ،فرهنگ، ازجمله دین و فلسفه و سیاست ةعناصر سازند
نیازهاي زندگی را پاسخ دهد و موجـب   ۀاندیشد که بتواند هم او در جوانی به دینی می
کمال، وضع مطلـوب را در افقـی    ةاما در دور، هاي آدمی نشود تعارض در نیازها و خواست

از فلسـفه و هنـر و    ،فرهنـگ  ةعناصر سـازند مجموعۀ تري در  تر و در تحوالت بنیادي وسیع
  بیند.  تاریخی می يانداز و در چشم ،دین گرفته تا مناسبات و نهادهاي اجتماعی

  
  کمال ةدور

، حاصل ه استو بسط پیدا کرد هگل مورد تأمل قرار گرفته ۀوسیل دین به ۀبا عنوان فلسف چه آن
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شد، بیش از همه  توجه و رویکردي جدید در این حوزه بود. تا قبل از آن اگر از دین بحث می
پرداختند که ذیـل   لی مانند خلقت میئاثبات وجود و صفات او و مسا ةخدا و نحو ۀلئبه مس

مبناي اصول عقل بود، بخشی از متافیزیک  وقتی بر ،گرفت. این الهیات عنوان الهیات قرار می
 ، باب دیگري را گشود. ويدین ۀدربارة فلسف یگفتارهای درسبا  ،آمد. اما هگل حساب می به

با   آن را در نسبت گرفت و درنظر می دهنروح در تاریخ اندیششدن  صورتی از پدیداررا دین 
. داد میمورد تأمل قرار  ،خصوص در نسبت با فلسفه، هنر و سیاست سایر مقوالت حیات، به

در فلسفۀ دین، تأمل در نسبت میان امـر متنـاهی و    ،ترین پرسش هگل شاید بتوان گفت مهم
خدا امر  ،هگل ۀتر، نسبت انسان و خداست. در اندیش تعبیر ساده  نامتناهی، مقید با مطلق و به

اما این واقعیت در فراسوي جهان نیست، بلکـه   ؛واقعیت مطلق است ،تعبیر دیگر  مطلق و به
  شود.  ازطریق همین عالم و با موجودات همین عالم شناخته میفقط 

  در نسبت باید آن را از افقی تاریخی و درست ،براي ورود به موضوع دین در آثار هگل
تـرین   اساس است کـه وي تطـور ادیـان را از سـاده     با روح و در سیر تطور آن دید. برهمین

شـدن   کند. مالك اصلی این سیر تطـور نمـودار   ترین صورت آن دنبال می ها تا کامل صورت
 ،است؛ یعنی خداي مورد اعتقاد در آن دین تـا چـه انـدازه    ،صورت آگاهی عقالنی به ،مطلق

  به ادراك درآمده است.  ،روح ۀمثاب به
 

  3سیر تطور ادیان در تاریخ
  دین طبیعی .1

 ،وجود آمده است. در این نـوع دیـن   دین طبیعی نخستین شکل از دین است که در تاریخ به
غالب است؛ طبیعـت و   ،امور، ازجمله روح آدمی ۀبه قوایی در طبیعت اعتقاد دارند که بر هم

تصـوري از روحـی کـه     ،هنوز ،شود. در ادیان طبیعی قواي آن برترین قواي عالم پنداشته می
واسطه به ادراك درآمـده اسـت،    اي بی گونه بر طبیعت غالب باشد وجود ندارد؛ یعنی روح به
دین طبیعی نبرده است.  پی ،معناي درست به ،بنابراین در این ادیان هنوز انسان به آزادي خود

 شود: تقسیم میسه دسته به  ،تر یئدر تقسیم جز
توان عنـوان دیـن را بـر آن     سختی می که به ،اولین شکل اعتقادات دینی جادوگري: 1.1

 ،به سحر و جادو ظاهر شده است. در این مرحلـه  صورت باور اطالق کرد، همان است که به
نامنـد؛ یعنـی بـراي     واسطه می آن را بی ،سبب  همین بهی نیست ئهنوز تمایزي میان کلی و جز

برخـی از قـواي آن را    ، فقط،تواند و انسان میشود  تصور نمیاي فراگیر  قاعده طبیعت هنوز
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 ةدهند خدمت بگیرد. خود این دریافت و تصور برتري من بر سایر موجودات طبیعی نشان به
تـوان   دوگري را نمـی جا ،اما است. صورت نمایان شده برتري روح بر طبیعت است که بدین

بـه روح نیسـت.     روح در این مرحله دانست؛ چون حاوي شناخت یا تـوجهی  ينشان ارتقا
به جادو هم   شناسد. تمایل ی و کلی فرقی نمیئبین جز روح هنوز صورت کلی ندارد و اصالً

ـ    براي استفاده و سوداي خویشتن جزئ فقط  ۀی است؛ یعنی اصل جـادو ناشـی از همـان جنب
تنها تمایز و برتري انسـان   ،این مرحله طبیعی انسان است و در آن از روح خبري نیست. در

به  ،به خویشتن  شود؛ واالترین آگاهی انسان در این مرحله، آگاهی به طبیعت آشکار می نسبت
خـدمت   هـا را بـه   تواند آن است که می ،موجودي برتر و قدرتمندتر از سایر موجوداتمنزلۀ 

روحی که در دین طبیعی ظاهر شده بر طبیعت غالب است، اما به خود آگاهی نـدارد.  بگیرد. 
در  ،طبیعـت نیسـت. مـثالً    تفکیکی بین طبیعت و غیر ،در اقوامی که دین طبیعی دارند، هنوز

موجودي منزلۀ  بهبین این خورشید  ،راستی پرستند، به برخی اقوام ابتدایی وقتی خورشید را می
بـه   اعتقـاد  ،گونه اقوام گذارند. دراین روح یا امري مجرد فرقی نمیمثابۀ   هبطبیعی و خورشید 

ـ  هاي روحی خاص دارند و می که قدرت کسانی یر بگذارنـد،  أثتوانند در سرنوشت دیگران ت
نقل شده که پادشاهان  است دست ما رسیده   هایی که به اهمیت بسیار دارد؛ حتی در گزارش

، مشـورت  داشـتند هـایی   و مقامات سیاسی و نظامی با کاهنان و کسانی کـه چنـین توانـایی   
 ها در دستگاه قدرت محترم بودند.  کردند و آن می

شـود و انسـان    ی و کلی آشکار میتمایز بین روح جزئ ،در این ادیان :دین جوهري 2.1
کلـی ابژکتیـو اسـت. خـدا در      ،امـا  ؛بیند لی میی و عینی درمقابل روح کئخود را آگاهی جز

 ،چـون مـن   هـم  ،موجـودات ۀ شود کـه همـ   ادیان جوهري، جوهري واحد و یگانه تلقی می
 انگارانـه وجـود دارد؛   ي وحدت وجود سادها هند. در چنین تصوري از خدا، نحوا اعراض آن

 ند. یخدا ،ی و طبیعی خودموجودات با حفظ همان خصوصیات جزئ
ق در جهان تصور شده است، اما در آن از عقـل  ئصورت قدرتی فا  خدا به ،ادیاندر این 

در  ،و غایتی معقول اثري نیست. این گوهر قـادر مسـتقل نیسـت و آزادي نـدارد؛ بنـابراین     
هـاي آزاد   هاي سیاسی و دولـت  تحقق نظام ،هایی که چنین ادیانی حاکم است، هنوز فرهنگ

که خدا در آن روح و آزاد باشد قـوانین  نداشته باشند ینی مردم دکه  تا زمانی 4ممکن نیست.
  و به آزادي نخواهند رسید.  ندارندخوب و دولت آزاد نیز 

هـا را در   و آن بـرد  مـی و بودایی نام  ،هگل در معرفی دین جوهري از ادیان چینی، هندو
  کند.  می تشریحو اعتقاداتشان را مسیر تطوراتشان تحلیل 
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صورتی  اما در ،صورتی ابتدایی به اندیشه درآمده است روح به ،در دین چینی چینی:  دین
 برتـرین قـدرت شـناخته شـده     »تیان« ،شود. در این دین ور دیده میتعینی و در وجود امپرا

ـ امپرا . فقـط شود تعیین می ورتامپرادست  به است و حاکمیت او بر زمین است. ور بـا او در  ت
 ،موجـودات  ۀرواي همـ  ور فرمـان تـ شود. امپرا آسمانی مطلع میهاي  و از فرماناست ارتباط 

ور خـدایی  تتیان بدون امپرا ،بري از وي واجب است؛ بنابراین فرماناست و  ،ازجمله مردگان
. بودنوعی تکامل  ةدهند دین دیگري نیز به نام تائو وجود داشت که نشان ،تهی است. در چین

خواهـد بـا سـیر درونـی بـه حقیقـت برسـد.         فـرد مـی   ،معناي راه است. در این دین تائو به
اي اخالقی براي زندگی  صورت شیوه  با ایجاد اصالحاتی در دین چینی، آن را به ،کنفوسیوس

 ند.ا ههم پیوند خورد  اي دیگر به گونه هدین و دولت ب ،درآورد. در این آیین
 ۀخدا گوهري واحـد و بـدون تعـین و صـورت اسـت. همـ       ،در دین هندو دین هندو:

شوند. این واحد شـخص اسـت امـا روح و شـخص      موجودات در برهمن یگانه ناپدید می
شود. واحد هندوها بـا کثـرت    بعدي مطرح است تصور نمی ۀمعنایی که در ادیان تطوریافت به

یات خارج ئاند. جز نیامدهبیگانه است؛ یعنی واحدي است کلی و تهی که کثرات از آن پدید 
کـه   ،ها تصـور پیوسـتگی و یگـانگی    بین آن ،ند؛ بنابراینا چون موجوداتی مستقل از آن و هم

اسـاس اسـت کـه     ها پدید آید، وجود ندارد. بـرهمین  تواند با تصور حاکمیت عقل بر آن می
بینـد؛   وار مـی  سمت وحدت، نحوي شـرك دیوانـه   گیري به جهترغم  به ،هگل آیین هندو را

 ند. یمستقل و رها ،یاعتقاد دارد، باز موجودات جزئبه گوهر واحد اگرچه چون 
یافتن برهمن در کریشنا اعتقـاد دارنـد. بسـیاري از پادشـاهان و      به تجسد ،در دین هندو

اند. تصور  بوده ،در زمان خود ،برهمن ۀیافت اي صورت تجسد هاي افسانه روایان و چهره فرمان
به  اعتقادعلت   بهبار در این دین پدید آمده است. یک هندو  اولین براي انخداي در قالب انس

ن و تعلقـی  به جایی برسد که عاري از هر تعـی هم خواهد  خدایی تهی و عاري از محتوا، می
  باشد.  يپرستد، مجرد محض و خالی از هر صورت و اثر مانند خدایی که می ، باشد و هم

 ،سـبب  همـین  . بـه اسـت  دین بودایی کافی و دقیق نبـوده : اطالعات هگل از دین بودایی
حال، وي دین بودایی را آخرین قسم از  این دین مخدوش است. بااین ةبارهاي وي در تحلیل

 اسـت  چیز از واحدي که نیستی است پدید آمده همه ،بیند. در این دین نیز ادیان جوهري می
بودایی نیز درصدد نفـی تعینـات خـویش و    اساس است که فرد  همین گردد. بر و به آن بازمی

همـان   ،هـا خبـري نیسـت. ایـن مقـام      به مقامی است که در آن از تکثرات و رنگ  بازگشت
  شود.  هاي مکرر رها می شدن انسان از عذاب هست در آن نیروانایی است که
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 ها تصـور  رسیم که در آن به ادیانی می ،: در این مرحلهانتقال) ۀدین روحانی (مرحل 3.1
کنـیم کـه جـوهر     عنوان روح تغییر یافته است. تأکید می عنوان جوهر به تصور خدا به به خدا

و  ،که روح کلی، انضـمامی، مشـخص   حالی و بدون تشخص است؛ در ،تهی میانکلی، بسیط، 
کند.  گرداند و فردیت پیدا می خود بازمی  و بهکند  می ی را صادر ئمتعین است. روح کلی جز

دسـت   و این آگاهی بهشود  میی و کلی برطرف ئاست که تعارض میان جزهمین مرحله  در
 ی، همان کلی است. ئآید که جز می

  اند: به این شرحادیانی که در این مرحله قرار دارند، 
تفاوت این دین با دین هندو آن است که خداي دین زرتشت متعین است؛  دین زرتشت:

ترین قدرت است و در صورت اهورامزدا  بزرگیافته است. خیر و نیکی  یعنی در نیکی تعین
یـافتن آن اسـت، امـا چـون هنـوز       شود. تفاوت این تصور با خدایان گذشته، تعین تصور می

 ،دیگـر  يبودن خدا در آن وجود دارد. ازسو شود، آثار جوهر صورت یک قدرت تصور می به
؛ چون اهریمن و بدي است ، کامل نیست و مقابلی دارد که شراین کلیت و تعین و تشخص

 لیسـت آدیـن زرتشـت دینـی دو    ،خود جـوهري مسـتقل دربرابـر اهورامزداسـت. بنـابراین     
گوید دین پارسیان را نبایـد   هگل می ،بر دو مبدأ خیر و شر است. البته انگار) و مبتنی (دوگانه

ها حتی از ستارگان هم، تصـوري از فرشـتگان    که تصور آن حساب آورد، چرا پرستی به آتش
ت. تصور زرتشتیان از قلمرو حکومت نیز درخور تأمل است؛ چون این قلمرو را از بوده اس

  دیدند.  و پادشاه را در مقام نیابت اهورامزدا میدانستند  میآن نور و خیر 
وجود تضاد میان دو نیرو در عالم از جهتی دریافـت ژرفـی اسـت، امـا در ایـن      هرچند 

خود شرح کـرده، توجـه نشـده     ۀهگل در فلسف گونه که آن ،تصور هنوز به تمام لوازم تضاد
چون  ، هماین تقابل ،داراي روح نیستند. در نظام هگلی یاست. اهورامزدا و اهریمن اشخاص

کـه اهـورامزدا نـور و     شود؛ امـا ایـن   ی فهمیده میتی براي درك تقابل میان کلی و جزئپیشرف
تـوان   نـد و نمـی  ا طبیعـی  يهرااست که این دو هنوز جوعلت آن   بهاهریمن تاریکی است، 

  روح دانست. ،با تمام خصوصیات ،ها را آن
تقابل بین دو امر بیـرون از   ،واقع تقابل میان خیر و شر در دین زرتشت، در دین سوري:

ـ   اما در دین سوري تقابل درونی است. این تقابل هـر ، است دیگر یک  لیکوسـمب  ۀچنـد جنب
 ةدر خـود مطلـق اسـت. هگـل از دو اسـطور     درك تقابل درونی  دهندة  نشان(نمادي) دارد، 

بـرد. ققنـوس    دادن سیر تطـور آن نـام مـی    ققنوس و آدونیس براي بیان این برداشت و نشان
میرد و  شود. آدونیس نیز می سوزد، ولی دوباره از خاکستر خود زنده می اي است که می پرنده
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شـامل خـدایان نیـز    شود. مرگ در این دین امري است کـه   روز دوباره زنده میسه پس از 
پیشرفت مهم  ،که نفی روح است، خارج از وجود خدایان نیست؛ پس ،اما این نفی، شود می

 بودن امور مقابل و متضاد است.  در این دین، درونی
، در دیـن  شود محسوب می در دین سوري عنصر نفی در درون خدا چه آن دین مصري:

از حیـات   میرد و پس نیز می ،)Osiris( ؛ یعنی خداي خدایان مصر، اُزیریسهستمصري هم 
 أو بـر منشـ   دهـد  میبدکاران را هم کیفر  ،شود. این خدا مجدد، خداي زندگان و مردگان می

 ،ترین اعتقادات دین مصري نظر هگل از مهم  شود. به پیروز می »تیفون«یعنی  ؛ها بدکاري ۀهم
نفـی روح و نفـی زنـدگی آن    به روز قیامت است. مـرگ،   در مقایسه با ادیان گذشته، اعتقاد

ی و شدن آن، سپس نفی جزئ یفی است. این سیر با نفی کلی و جزئقیامت نفی این ن و است
 کند.  ی ادامه پیدا مییگانگی کلی و جزئ ،ه کلی و باالخرهب  بازگشت

 ةچنین تطوراتی در دین مصري، بـاز بایـد آن را در زمـر   باوجود کند که  هگل تأکید می
لیک است و هنوز نمادهاي طبیعی در آن نقش وسمب ،ست. زبان این دین نیزادیان طبیعی دان

مثـال،  بـراي  گیـرد.   هایی طبیعی و تجسمی صورت مـی  در قالب ،دارند. پرستش خدایان نیز
و  شود بناهاي عظیم ساخته می ،. براي خدایانشوند می پرستشو  اند برخی حیوانات مقدس

جانورپرسـتی مصـریان را در ایـن     ةپدیـد علت کنند. هگل  ها قربانی می براي خوشنودي آن
دین طبیعی و دین فردیت روحانی قرار دارد و حیوانـات   ةدور ۀها در میان داند که دین آن می

  ند. ا تاز سویی روح و از سوي دیگر در طبیع
  

  دین فردیت روحانی .2
 ۀبـا همـ   ،روحمنزلـۀ   بـه  ،شـود، خـدا   ها اطالق می در ادیانی که عنوان فردیت روحانی بر آن

د. اگر در دین طبیعی تا آخرین شکل شو یک فرد تصور و پرستش می ۀمثاب هخصوصیات و ب
آن هنوز از نمادها و تصورات طبیعی اثري بود، در این ادیان خـدا یـا خـدایانی     ۀیافت تکامل

به محسوسات و امور طبیعی آلوده نیستند. البتـه   اند و شوند که مستقل از طبیعت پرستش می
ها از عالم نیست. خدا داراي فردیت و روحانی است و وارد  ماندن آن معناي جدا این تمایز به

شود؛ بنابراین در این ادیان خدایان در امور زندگی، از جمله در تحـوالت طبیعـی و    عالم می
دا یا خـدایان در تعیـین سرنوشـت مـردم     کنند. خ مربوط به آدمیان است، دخالت می چه آن

بـودنِ   کنند. یکی از آثار روح ثیرگذاري خود غایتی را دنبال میأکلی در ت طور و به دارندنقش 
  کلی و داراي روح و از هنگـام  ةشود؛ چون انسان زایید خدا آن است که انسان آزاد تلقی می
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بـه زنـدگی     دادن ادیان، براي سـامان  به این انسانِِ معتقد ،اساس شدن آزاد است، برهمین زاده
  کند.  یافتن او هم معنا پیدا می کوشد و کیفر سیاسی و اجتماعی خود می

هنـر   ةبـا دور  ادیان طبیعی را متناظر ةهنر، دور ۀدین با فلسف ۀبین فلسف ۀدر مقایسهگل 
مورد  در بته،لا دهد. با هنر کالسیک قرار می ادیان فردیت روحانی را متناظر ةلیک و دوروسمب

نمایـد، چـون دیـن     آمیز مـی  دین یهود و دین زرتشت استثنا وجود دارد و این تفسیر تکلف
هنر، هنـر یهـودي در    ۀولی در فلسف ؛دین در گروه ادیان روحانی قرار گرفته ۀیهود در فلسف

محسـوب شـده اسـت. دیـن      ،لیک آسیایی، مانند هنر هنـدي و مصـري  وهنرهاي سمب ةزمر
به دیـن روحـانی قـرار دارد،      انتقالة ادیان دور ةدر سیر تطورات دینی، در زمر ،زرتشت نیز

  ولی در سیر تطورات هنري به دورة هنر ماقبلِ تاریخ تعلق دارد. 
واسطه روح و داراي وحدت است؛ هـم   اي بی گونه خدا به ،: در دین یهوددین یهود 1.2

طور ابژکتیو و انضـمامی   کند، ولی به فرمان صادر می ،بنابراین .قوانین أخالق است و هم منش
خدایان خالق جهان  ،مثل دین هندو یا دین یونانی ،شود. در ادیان گذشته در جهان وارد نمی

 ۀنحـو سـوبژکتیو نقطـ    اما در دین یهود خدا بـه  ،اند حتی پس از جهان پدید آمدهو  اند نبوده
موجـودات تـابع    ۀهمـ  ،سـبب   همـین  بهود. ش ها تصور می موجودات و خالق آن ۀآغازین هم

شـخص اسـت؛ واقعیتـی مسـتقل و      ،اند. خداي یهـود، یهـوه   و بیرون از او خلق شدهند یاو
فانی درمقابل ایـن کـل    ياجزا ،اما .ناپذیر که درهرصورت متعالی از موجودات است تقسیم

درمقابـل او تصـور   و  شده است یهوه خلق ۀوسیل روند. جهان به استقالل ندارند و از بین می
لطـف و   ۀوجـود موجـودات نیـز نتیجـ     ؛رود خود او از بین مـی  ۀوسیل به ،شود و باالخره می

 ،دادن بـدکاران  بردن موجودات و کیفـر  بین با از ،برکت اوست. خداي مقتدر و خوفناك یهود
امور همین خداي قادر است. بـاالترین کـار آدمـی     ۀدهد. غایت هم قدرت خود را نشان می

خوف فقط به عظمت خداوند و ستایش قدرت اوست. در نسبت میان انسان و خدا   ردنب پی
باید از او ترسید. اصل وجود آدمی فقط رقیب است و  و ترس حاکم است. خداوند قاهر بی

اسـاس   انسان بـر  ،کند؛ پس اي دوام پیدا نمی زندگی انسان لحظه ،از اوست و اگر او نخواهد
 ۀساختن براي خداونـد نیـز، نشـان    از او اطاعت کند. حرمت مجسمه ، صرفاً،حکم ازلی باید

 عبور از دوران تصورات محسوس از خداست. 
کند که کار خوب انجام دهد، پـس   چون خداي دین یهود به انسان امر می ،از نظر هگل

 که فرمان الهی بر سر انسان است و او ترس از تازمانی. تواند آزاد باشد فرد یهودي هنوز نمی
دادن عمـل   فرد یهودي مطابقت ۀترین دغدغ تواند آزادانه زندگی کند. مهم نافرمانی دارد، نمی
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از همـین تصـور    ،عبادات و مناسک و رفتـار وي نیـز   ۀخود با خواست خداوند است و هم
خـداي یهـودي    ،این بر کند؛ عالوه شود. دین یهود براي مؤمنان ایجاد محدودیت می ناشی می

 است.  خداي یک قوم خاص
ترین تطـوري کـه در دیـن یونـانی      : دین یونانی دین زیبایی است. مهمدین یونانی 2.2

شـود و خـدایان در    آید این است که دیگر جهـان درمقابـل خداونـد تصـور نمـی      پدید می
. خـداي  کنـد   مـی خدا بیش از هرجایی خود را در آثار هنري آشـکار   ،ند. در این دینا جهان

چند این خدایان نیز  شوند. هر یهود به خدایان روحانی فرد تبدیل میواحد روحانی در دین 
شـوند. زئـوس در هـوا و     د نمیوها محد شوند، اما فقط به آن در نمادهایی طبیعی تصور می

هـا برتـر از    ذات آنند؛ هـا نیسـت   کند، ولی محدود به ایـن  آپولون در خورشید تجسم پیدا می
دیـن یونـانی    ،سبب  همین بهشوند.  ها تصور می سانچون ان محسوسات است. خدایان نیز هم

، هـاي یونـانی   شـود. در اسـطوره   دینی که در آن انسان نفی نمی ؛شود دین انسانیت تلقی می
ند. در دیـن  ا ها در ذات خود روح و خدایان و انسان اند  دوست و گاه رقیب خدایان ها انسان

 5ها خدایان را دوست دارنـد.  انسانو  ندیو خدایان زیبا و شکیبااست یونانی نیز جهان نیک 
 کند.  انسان یونانی با جشن و پایکوبی خدایان را ستایش و پرستش می رو، ازاین

دادنـد؛ در   شکلی الوهی به خدایان نیز نسـبت مـی   یافتند به میدر خود  چه آنیونانیان هر 
منشـأ   ،خـدا همـین نحـوة تصـور     6خدایان یونانی امر نامأنوس و ناآشنایی وجود نداشـت. 

در صورت تحقق آزادي در زندگی عینی مـردم راه  فقط، برداشت دیگري براي هگل است. 
طرفه است؛ یعنـی   دوشود. این نسبت  به خدایانی با این خصوصیات گشوده می براي اعتقاد

رسد  با دین یونانی و پیدایش چنین تصوراتی از خدایان، هم آزادي انسان به منصۀ ظهور می
نسبت خدایان و قوانین و مناسبات اسـت؛   ،کند. نکتۀ دیگر امکان ظهور پیدا میو هم فلسفه 

و هم خداي سیاست  ستها اي که زئوس هم خداي خدایان و خداي جهان و انسان گونه به
 و قوانین و اخالق است.

اما این  ؛نوعی وحدت وجود دارد ها آن خدایان متعددند و در پس کثرت ،در دین یونانی
بـرد. قـدرتی    و چنان تهی است که عقل در فهم آن ره به جایی نمـی  ،مبهم ،وحدت انتزاعی

و حتـی خـدایان وجـود دارد کـه تقـدیر و سرنوشـت نامیـده         ،جهـان ، وراي زندگی انسان
رود. در  تـا قلمـرو خـدایان پـیش مـی     فقط  و تقدیر راهی ندارد ةعقل به پسِ پرد 7؛شود می

  تواند بدان راه پیدا کند.  ت و لذا عقل انسان نمیسرنوشت خردمندي نیس
 بـاوجود (سنتز) دین یهود و دین یونانی است.  : دین رومی وضع مجامعدین رومی 3.2
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هـا توجـه کـرد. ایـن      هاي زیاد دین رومی با دین یونانی باید به تفاوت محتوایی آن مشابهت
به دین مسیحیت است. غایت خداي دهندة سیر ارتقایی از دین یونانی تا رسیدن  تفاوت نشان

اما خدایان یونانی غایـات محـدود و معـین     ،یهود، همان ذات مستقل و قاهر خودش است
 یداشتند و برخی از آن خدایان حافظ یک شهر یا مکان خاص و برخی دیگـر منشـأ اعمـال   

ایان و انتزاعی است. خد ،هاي دین یهود متوجه خدایی واحد، متعالی آموزه ۀهم. خاص بودند
 ،انسانی و اخالقی و محدود داشتند، ولی دین رومی هر دو جهت را یونانی هم غایاتی صرفاً

در خود جمع کرده بود. خدایان رومی غایتی کلی، اما مشخص و محدود  ،صورت خاصی به
. حفظ قدرت روم بود کلی این غایتکه  گیرند ی ذیل غایتی کلی قرار میئغایات جز. داشتند

 ةداي رومی بود. این غایت عقالنی نبود، بلکه کلـی و عمـومی و در محـدود   ژوپیتر مظهر خ
رومیان قـرار گیـرد.    ةباید جهان در سیطر ،معین و متعلق به همین جهان بود. طبق این غایت

خدایان از ژوپیتر  ۀگردند. این اعتقاد در پیروي هم ولی به غایت واحد بازمی ،غایات متعددند
 تر بیرونی بلکه بیش ،این غایت هنوز درونی و عقالنی نیست ،نظر هگلکند. به  نمود پیدا می

ها ذیل قانون و قـراردادي واحـد    انسان ۀگرفتن هم که قرار است و در قالبِ این غایت است
 ةرسید. در دین رومی خدایان زیبا نیستند، بلکه قدرتمند و در جهت سود و فاید ظهور می به

مثـال خـداي    ؛ بـراي ی دارندئهاي بسیار جز ها سودمندي آنکشور روم قرار دارند. برخی از 
هگل دین رومـی را دیـن سـودمندي بدانـد.     است همین امر باعث شده  .پزي آتش تنور نان

ایـن  . نـد ا رو، بلکـه سـرد و بیمنـاك    خالف خدایان یونانی، خدایان رومی نه شاد و خوش بر
بهتر از همه توصیف شـده اسـت.    )Publius Vergilius Maro(خصوصیات در اشعار ویرژیل 

چیز در نسبت با وضع کشور  این است که همه در در حیات سیاسی رومیانرومی تأثیر دین 
کند؛ قدرت امپراتور، قدرت خدا و پیروي از او، پرسـتش خداسـت.    و امپراتور معنا پیدا می

  و حکومت است.  ،سیاست ،در روم پایه و اساس زندگیدین  ،سبب  همین به
  

  دین مطلق .3
اي  بـه مرحلـه   ،مانند سـیر تطـور روح و هنـر    ،این نظر است که سیر تطور دین نیز هگل بر

از دیـن    پـس  ،شود. در سیر تطور دیـن  ترین صورت آن ظاهر می کامل ،رسد که باالخره می
رسد که غایت آن خـودش اسـت.    اي می که غایتی بیرون خود داشت، روح به مرحله ،رومی

و خـود را در   اسـت  به خویش به آگاهی رسیده  ت که در آن خدا نسبتدین کامل دینی اس
کنند. در چنـین   او را پرستش می ،با آگاهی ،به این دین  هاي مؤمن و انسان کند میآن آشکار 
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اسـت.   لاین دین همان دین منـز . سازد دینی، خدا خود را در ارواح و جهان خود ظاهر می
بـودن مسـیحیت ایـن     دین مسیحیت مصداق دین کامل و مطلق است. یکی از دالیل مطلـق 

کنـد. مسـیحیت یـک دیـن اسـت و       است که این دین امکان شناخت خداوند را تأیید مـی 
هگل و حقیقت مطلـق   ۀلحاظ صورت فلسفه نیست، ولی محتواي آن همان محتواي فلسف به

در مسیحیت ظهور یافته، همـین   ،ی و در قالب دینیصورت تمثل به ،است. اگر حقیقت مطلق
  هگل بیان شده است.  ۀناب در فلسف ۀصورت اندیش حقیقت به

رسـد.   صورت وحی یا الهام به انسـان مـی   داند که به را امري بیرونی می لمنزهگل دین 
ي هـا  شود آموزه و موجب می دارداین جنبۀ بیرونی با وجه سوبژکتیو انسان هم تناسب  ،البته

شود، تأییـد درونـی    به روح مربوط می چه آنمورد  هگل در. ها شویم آن را بپذیریم و تابع آن
توان گواه و حجتـی بـراي    را میمعجزه مثال، براي داند.  یا شهادت روح را مالك اساسی می

جا  نیست. هگل در اینحجت به روح   امور محسوس و بیرونی گرفت، اما براي امور مربوط
آن  ،حال پذیرد درعین شریعت و وجه ایجابی دین را می ؛است میانه در پیش گرفتهنیز راهی 

بـه امـري     و اقناع درونـی را منـوط   داند میرا حجت و دلیلی براي پذیرش درونی و عقلی ن
 ،نظر هگل  . بهباشددلی  متناسب با درون، مثل عقل یا پذیرش قلبی و پیدایش همداند که  می

معتقد اسـت کـه   او گیرد، اما  دین همان است که با عقل صورت می ترین صورت تأیید عالی
این راه براي همه قابل دسترسی نیست و نباید انتظار داشت که همه براسـاس فلسـفه و بـا    

 ،بـراي بسـیاري   ،سـبب  همین و به خدا اعتقاد داشته باشند. بهبرسند بر عقل به حقیقت   تکیه
  مردم، معجزه هم الزم است.  ۀخصوص عام هب

تکـرار   و انـد  کند که برخـی از متـون مقـدس را حفـظ کـرده      هگل به مؤمنانی اشاره می
هـا سـطحی اسـت و بـه حقیقـت دیـن        کنند و افراد پرهیزکاري هم هستند، اما ایمان آن می

ایمـان  کنند، بـراي   بر کتاب مقدس بر عقل نیز تکیه می کسانی که عالوه ،اند. بنابراین نرسیده
  خود دو مرجع دارند.

بـراي   ،گرفته است؛ ازسویی دو افراط درپیش ۀحقیقت دین مسیح راهی میان ةهگل دربار
کند و آن را روش نامناسبی بـراي بیـان چنـین     را رد میمعجزات بر   اثبات این حقیقت تکیه

نظر کسانی را که از نظر عقلی براي مسیحیت شأن و اهمیتی  ،دیگر  داند و ازسوي حقایقی می
داند؛  می یترین برهان براي هر حقیقت بر حقایق روح را مهم  کند. او تکیه نیستند، رد میقائل 
مهم آن است  ،نظر هگل  آورد. به که در این روش خود روح براي حقایق خود برهان می چرا

و آن را از منظر روح و اصول عقـل بازشناسـیم؛    که به محتواي مسیحیت درست توجه کنیم
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بـودن مسـیحیت را دریـابیم. از نظـر هگـل       توانیم مطلـق  از این منظر است که میفقط زیرا 
توصیف الوهیت به قادر مطلق، عالم مطلق و مانند آن توصیف کاملی از او نیست؛ خداونـد  

  شود.  می خدایی حی و متجلی در موجودات توصیفمثابۀ  به ،در دین کامل
، است القدس ظاهر شده و روح ،اقنوم پدر، پسرسه به  که در اعتقاد ،هگل خداي مسیحی را

 ۀفلسـف  ۀکه پای ،دمسه اساس  اقنوم را برسه داند. وي این  ترین صورت ظهور مطلق می کامل
از خلقـت    و قبل ،نفسه) (فی بنفسه ،کلی  درصورت ،دهد. اَب مطلق توضیح می ،خود اوست

و امـور   اسـت  یافته است که در آن خلقت صورت گرفته تعین درصورتو  ابن مطلقاست. 
گردند. این  یات و امور متعین به او بازمیئهمین جز ،اند؛ اما در دم سوم ی و متعین پیدا شدهئجز

  و ملکوت روح دانست. ،توصیفی فلسفی از ملکوت پدر، ملکوت پسرچون  همبیان را باید 
 ایـن سـبب    به ،فرد نمود داردسه حال در  و درعین است خدا یگانهکه در مسیحیت،  این

توانـد   بودن خدا، آن هم روح مطلق، مـی  شخص نیستند. روحسه جزء و سه ها  است که این
هگل هم اهمیت اساسی دارد، توجیه و تأمین کنـد.   ۀکه در متن فلسف ،گانگی را گونه سه این

و روح پراهمیـت و   ،فلسفی هگل بـه منطـق، طبیعـت   بندي نظام  گانه با تقسیم تناظر این سه
اي در ذات  تنها تثلیث را خالف عقل ندانسته، بلکـه آن را قاعـده   است. هگل نهبرانگیز  تأمل
  .دانسته استعقل 

شد. ایـن زایـش از منظـر عقـل      زاده می  ملکوت پسر باید به حکم عقل از ملکوت پدر
آفرینش باعث پیـدایش   ،اما درهرصورتگرفت؛  ضروري بود یعنی آفرینش باید صورت می

ی، ئعنوان جز به ،همین دریافت است. انسان ۀشود و احساس گناه در آدمی نیز نتیج تقابل می
کند. این گناه ذاتی است؛ یعنی ناشی از پیـدایش   و احساس گناه می است از کلی دور افتاده

خود او قرار گرفته است. به   اما مشیت خداوند بر بازگشت ،روح در صورت متعین آن است
ـ آن بازگشت جزبه  ،در زبان فلسفه ،این بازگشت همان است که ی بـه کلـی و دم فردیـت    ئ

. هست، بلکه کلی هم نیستی ئروحی جزفقط روح انسان در مسیحیت ، د؛ بنابراینینوگ می
ر د ،کند. این اتحـاد  هاي مسیحی، اتحاد انسان و خدا در وجود مسیح تمثل پیدا می در آموزه
و بـه خـداي پـدر     شـود  مـی میرد، ولی دوباره زاده  رسد که مسیح می جایی می  به ،اوج خود

 ةتري سیر تطـور ایـد   دقت بیش دین خود، با ۀگفتار فلسف گردد. هگل در آخرین درس بازمی
دهد. مسیحیت یگانگی  دیالکتیکی است شرح می ۀمرحلسه می که مطابق با دسه خدا را در 

القـدس در جماعـت    کنـد. ملکـوت روح   حضور روح در انسان بیـان مـی  خدا و انسان را با 
  کلیسا ملکوت خدا بر زمین است.  ،وصف مؤمنان و کلیسا ظهور دارد که بااین
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مـورد بحـث    ،که فیلسوف آشتی است، انسان را با تعارضاتش، از وجوه مختلـف  ،هگل
دانـد. بـراي    ین مرحله میتر دین، رفع تعارض انسان و خدا را مهم ةدهد. او در حوز قرار می

» انسان ـ خدا«باید خدا در عالم تجسم پیدا کند. هگل این امر را که مسیح  ،رفع این تعارض
در انسان فقط داند؛ چنین وحدتی  به همین وحدت و آشتی می  شود رمز بازگشت نامیده می

  و در قالب انسانی ممکن است.
 

 گیري نتیجه
بسـیار سـخن گفتـه شـده و نقـدهاي       ،قرن گذشـته دو در  ،دین ةمورد افکار هگل دربار در

نبودن تفسیرهاي هگـل از   رسد دقیق نظرمی ترین انتقادي که وارد به ه است. بیششدمتفاوتی 
 پـذیر  این نقد باتوجه به شناخت متفکران اروپایی از ادیان شـرقی توجیـه   ،ادیان است. شاید

در بین ادیان از همـه سـؤال برانگیزتـر موضـع وي دربـارة اسـالم اسـت. علـت          ،اما ؛باشد
بـه  هگـل  تر شود. توجه  باره باید تحقیق بیش این توجهی وي به اسالم روشن نیست و در بی

بینانه  است. یک پاسخ خوش 8مولويبه اشعار   کوتاه و استناداتی ةاسالم محدود به یک اشار
ون اسـالم پـس از مسـیحیت آمـده و وي دیـن مسـیح را       توجهی آن است که چـ  به این بی

کننـده نیسـت.    این پاسـخ قـانع   ،دانسته، دیگر به اسالم نپرداخته است. اما ترین دین می کامل
هـاي   لحـاظ واقعیـت   اسـالم بـه   ،هاي اساسی دارد و درثـانی  اسالم با مسیحیت تفاوت ،اوالً

پوشـی   چشـم   قابـل  ،فریقـا اهاي بزرگـی از آسـیا و    تمدنی و تاریخی در سرزمین ـ فرهنگی
  آور است.  راستی شگفت توجهی هگل به این واقعیت به بی ،نیست. بنابراین

خصوص در مسـیحیت، بایـد    هدادن بنیان عقالنی دین، ب کوشش هگل براي نشانرغم  به
که افـراد  یعنی دینی ، و اساس دین عقالنی نیست. دین عقالنی و تاریخی سا اقرار کنیم که

معنـاي   ، دیـن بـه  است اند و در سیري تاریخی پدید آمده براساس عقل بدان اعتقاد پیدا کرده
هایی که اهل یـک دیـن    صورت به ،توان رفتار مؤمنانه متعارف نیست و از چنین مؤمنانی نمی

شـدن   سـبب زایـل   ،دادن به عقل و تاریخی دیدن دیـن  داشت. اصالتانتظار متعارف دارند، 
بشـري   يبودن با امري ماورا رو شود. گوهر دین تقدس و احساس روبه سی آن میتصور قد

ـ م با مبانی هگل دیگر از دین به ،است. بنابراین داري خبـري  عناي متعارف و درنتیجه آثار دین
از  دبعـ ، . کاپلسـتون هـم  نـد ا هکردکگور نقد  متفکرانی چون کررا نخواهد بود. این برداشت 

تـوان   مـی  ،دیگر  کند. ازسوي از هگل، همین برداشت را تأیید می گرانه حدي ستایش شرح تا
اي اعـالم پایـان    گونـه  به نسبت آن با فلسفه، به خصوص با نظر بارة دین را، به طرح هگل در
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گفتارهـا   درسخود وي در اواخر  چه آندانست. این نکته را براساس  ،معناي متعارف به ،دین
لیستی که موضوع آن مطلق اسـت و  ایدئا ۀپیدایش فلسفتوان نتیجه گرفت. با  می است گفته

  .)Jaeschke, 2003: 474شود ( می پذیر توجیه پیدایش دولت مدرن، اعالم پایان هنر و دین
 ایجـاد  ترین دریافت هگل است که باعث توضیح وجه تاریخی ادیان مهم ،درهرصورت

  شود. میهاي دینی  پیدایش و بسط سنت ةخصوص فهم نحو بهبصیرت در فهم دین و 
  

 نوشت پی
  

 .)Hegel, 1971( استفاده شده استهگل هاي اولیۀ  نوشته. در این گزارش، از کتاب 1
روح مسـیحیت و  ، دیـن مسـیحی   یافتن تحصل، دین قومی و مسیحیتاند از  ها عبارت این رساله 2.

 .  اي از سیستم پاره، و طرحی براي دین و عشق، سرنوشت آن، زندگانی مسیح
شـرح یسـکه بـر    ، و علوم فلسـفی  المعارف دایرة، گفتارهایی دربارة دین درساین بخش براساس  .3

  روایت شده است. گفتارها درس
هاي خود به رابطـۀ اسـتوار میـان دیـن و      هاي دورة جوانی تا آخرین اندیشه هگل از آغاز اندیشه .4

سیاست اعتقاد داشت. او در بحث بین تصور از خدا در دین حاکم با قـدرت و سـاختار سیاسـی    
 بیند.  حاکم نسبتی می

ارانـه اسـت. در   د بینانـه و جانـب   ازحد خـوش  رسد توصیف دین یونانی در هگل، بیش نظر می به .5
آمیـز انسـان و    گونه توصیف از دین یونانی باید وجه تراژیک و خشن جهان و رابطـۀ رقابـت   هر

 خدایان را نیز فراموش نکرد.  
تواند درآمدي براي نظریات فویربـاخ دربـارة اصـل اعتقـاد بـه       گونه توصیفات از خدایان، می این .6

از خدایانشان تصور خالق جهـان و انسـان نبـوده    خداوند در تاریخ باشد. تصور خود یونانیان نیز 
هاي ذهن و خالقیت هنریشـان اسـت.    اند که خدایان آفریده ها ظاهراً، خود، توجه داشته است. آن

 کند که این هومر و هزیود بودند که خدایان را آفریدند. هرودوت در جایی اشاره می
 وجو کرد. ژدي یونانی جستازهمه، در ترا نمود این تصور یونانیان را باید، بیش .7
کنـد.   اد و حتی غزلی از وي را نقل مـی ن، چند بار به موالنا استعلوم فلسفی المعارف دایرةهگل در  8

  شود. آشنا می ولويموي ازطریق اشعاري که روکرت از مولوي به آلمانی ترجمه کرده بود با 
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