
 
 

 فلسفۀ دین هگل: دیالکتیک تثلیث در رابطۀ سکولار خدا و جهان
 1 سید حمید طالب زاده

 2پاریزیفاطمه دلاوری 

 چکیده
پرسش از رابطۀ خداوند و جهان، در طول تاریخ فلسفه، پرسشی همواره مهم و حیاتی بوده است. این 

در اینن نوتنتار آن و متصل و گاه منفصل و اصطلاحاً سکولار است. بهای جدی و آنرابطه گاه رابطه

پنردازد، بنه تلاش تده که بر مبنای فلسفۀ دین هگل، فیلسوف مهمی کنه بنه بازتفسنیر مسنیمیت می

ایضاح رابطۀ خدا و جهان در نظرگاه وی پرداخته تود: جایگاه خداوند در جهان چیست؟ برای اینن 

 تعریف سکولاریسنم جهنت تبینین به ،تعالی و حلول در تفسیر پروتستانتیزم ۀانوگپس از طرح دکار، 

دینن هگنل جایگناه مهمنی  ۀمهم مسیمیت که در فلسنف ۀتوضیح تثلیث، آموز این مفهوم و سپس به

ابنهه را در -تود. این آموزه بنا به تفاسیری از خود هگل، زیربنای دیالکتیک سنوههپرداخته می ،دارد

طنۀ خندا و . در انتها رابدهددهد و او مواقف دیالکتیک را با اقانیم تثلیث توضیح میهگل تشکیل می

 تود. جهان از منظر دوگانۀ حلول و تعالی در نظرگاه هگل ترح و توضیح داده می

 ، دیالکتیکحلول، تثلیث تعالی و هگل،فلسفۀ دین ، و جهان خدا رابطۀ :یکلید گانواژ
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 مقدمه
نوع پیوند و نسبت بین خدا و جهان، همواره یکی از مسائل مهم، چنالش برانگینز و ممنل 

بوده که فلسفه گاه خود را متکفل آن و گناه خنود را عناجز از پاسنخ بنه آن تأمل فلسفی 

دانسته است. این پرسش همواره در برابنر فلسنفه وجنود دارد کنه چنه پیونندی مینان امنر 

ناممدود و امر ممدود وجود دارد و هر تفسیر و تقریری از این پیوند، چه نسنبتی را مینان 

بنا توجنه بنه تنرین فیلسنوفانی کنه نوان یکی از مهمهگل به ع .کندخدا و جهان برقرار می

به  توان گفت کهمی ،دین ۀگفتارهای فلسفدرسو  پدیدارتناسی روحهایی از کتاب پاره

توجنه اسنت.  اش در اینن زمیننه بسنیار مهنم و قابنلفلسنفه ،پنردازدبازتفسیر مسنیمیت می

متنناهی و  ،به عبارت دیگر هگل را تفسیر نسبت میان مطلق و مقید یا ۀتوان کلیت فلسفمی

 پردازان در حوزۀ فلسفه دین دانست. ترین نظریهو او را از مهم نامتناهی قلمداد کرد

( خطوط اصلی فلسفه دین خود را ترسیم 9-1021های اقامت در ینا)هگل در سال

که ریاست دانشکده فلسفه دانشگاه برلین را بر عهده دارد در حالی 1021کند. در سال می

کند. او دو بار دیگر نیز در همان دانشگاه اولین دروس خود را درباره فلسفه دین آغاز می

)سال وفاتش( با موضوع فلسفه دین،  1011و  1021های های تابستانی سالدر نیم سال

کند. در تاریخ ثبت تده که هگل خود هرگز به انتشار این مباحثی را ارائه می

 های خود ثبت و ضبط کردهها را در جزوهدانشجویانش آن گفتارها اقدام نکرده ودرس

اند. این مجموعه و این مجموعه دروس را در نخستین ویراست مجموعه آثار او گنجانده

 گفتارها در دو جلد تانزدهم و هفدهم مجموعه بیست جلدی آثار هگل با عنواندرس

چاپ انتشارات   Vorlesungen tiber die Philosophie der Religion اصلی

Suhrksmp  منتشر تده است. ترجمه انگلیسی اثر 1701فرانکفورت کنارماین سال 

 ) 2هاجسون. سی پیتر ،(آرهانتین ،Conicet) 1فرارا ریکاردو مشترک کار ماحصل

                                                           
1 Ricardo Ferrara 

2 Peter C. Hodgson 
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 (بوخوم ،Uriiversitat روهر) 1یشکه والتر و ،(تنسی دانشگاه واندربیلت، نشویل،

ترجمه تده  2ماینر ورلاگ ی تهیه تده توسط فلیکسباتد که بر اساس متن آلمانمی

 سال در آلمانی زبان به هامبورگ انتشارات و توسط است. یشکه این متن را ویرایش

 ریکاردو که توسط اسپانیایی، ایاست. همچنین نسخه در سه جلد منتشر کرده 1701

تده همزمان با ترجمه انگلیسی منتشر و توزیع تده است. ترجمه انگلیسی  فرارا ویرایش

توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا و در سه جلد مطابق با نسخه آلمانی ماینر منتشر تده 

 ( 2-211، ص 1171است.  )دلاوری پاریزی، 

از باید اتاره کرد که الهیات پروتستان از آغ در فلسفه دین جایگاه هگل برای فهم

 ،برداتت حلولی از خداوند . در1و حلول 1کند: تعالیبا دو واهه در مورد خدا صمبت می

را « دیگری کاملاً»او حکم  ،او متمد با بشر و متجسد در آن است و در تصویر متعالی

ای از خداوند هگل با چنین طرح دوگانه(witten, 1993, p. 31).  برای بشر دارد

، که به نوعی اصالت بیشتری به خدای مسد را به پروتستانتیمواجه است. او دلبستگی خو

و از  کندو لوتری مذهبی پنهان نمی کانت« نفی قیمومیت غیر»دهد، و به طرح پسر می

 هگل آیاپردازد. خدا و جهان می ۀخدا و انسان یا همان رابط ۀبه تفسیر رابط این جایگاه

 در نظرگاه وی سپهر متناهی آیا است؟ عالم امور از تقدس و تعالی نفی   هرگونه دنبال به

با تفسیری که از نسبت مطلق و مقید  ومطلق )خدا( است  ۀ)انسان یا جهان(، آتکارکنند

و با توجه به تعریفی که از سکولاریسم ارائه دهد امر الهی را طبیعی و تاریخی ساخته می

 آورد. ان، پیش نظر میای کاملاً سکولار از خدا و انسان یا خدا و جهتود، رابطهمی

 تعریف سکولاریسم .3

                                                           
1 Walter Jaeschke 

2 Felix Meiner Verlag GmbH 

1. transcendent 

1. immanent 
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 تده است بیان(Ritzer, 2004, PP. 680-2)  سیاسی نظریۀ المعارفۀدایر در

 است قرن یک یا سال صد معنی به که 1لاتین سوئکولوم کلمۀ به سکولاریسم ریشۀ که

. است داتته کاربرد قرن بر حاکم روح معنی به پنج و چهار قرون در و گرددبرمی

 هاییکشیش مقابل در گفتند،می سخن زندگی قوانین دربارۀ که هاییکشیش به همچنین

 آن، بر علاوه.  است تدهمی گفته سکولار گفتند،می سخن دیگر جهان دربارۀ صرفاً که

 سکولار زندگی گیرد، قرار خدا با تقابل در که زندگی سبک یا زندگی به که تده اتاره

 .  است بوده مستعمل «رهبانی زندگی» عبارت آن، مقابل در و تدهمی گفته

 لدر مدخ(Kurian, 2011, pp. 1525-6)  سیاسی علوم المعارفۀدایر در

 قوانین، آن در که جهانی تصور یعنی سکولاریسم است که تده ذکر سکولاریسم،

 مبنای بر جهان این. توندنمی اخذ قدسی یا خدایی منبعی از و هستند طبیعی و مکانیکی

 از عالم مختلف امور در دیگری منبع منبع، این جز و تودمی بنا بشر تصمیمات و عقل

 سکولاریسم از تعریف این. کندنمی دخالت... و  تربیت و خانواده و اخلاق و سیاست

 قرون در اش،گذتته از فارغ اصطلاح این. عالم امور از زداییقدسیت و تدن عرفی یعنی

 قرار استفاده مورد بسیار معنی این در روتنگری، دوران از بعد و میلادی هجده و هفده

 .گرفتمی

 مذهبی، احساسات عدم بر ضمنی دلالت سکولاریسم، کلمۀ مشتقات امروزه

 سیاست، در مذهب سهم کاهش حداقل یا و اخروی رویکرد جای به دنیوی رویکرد

 و قرین این. دارد یادگیری مختلف هایتاخه و پرورش و آموزش اجتماعی، زندگی

 (Kennedy, 2006, p. 2).  است دولت و کلیسا جدایی همراه

 حق مسیر در کهاین برای انسان هر کاتولیک، نگاه در کرد اتاره باید همچنین

 خدای و تعالی بر را مموریت آنان واقع در. است نیازمند او کمک و الهی نور به باتد،

 انسان خود» و است پسر خدای با مموریت پروتستانیسم در کهحالی در گذاتتند؛می پدر

                                                           
1. Soeculum 
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 خود درنتیجه .(Kennedy, 2006, p. 15) «کندمی کفایت خویش بخشینجات برای

 انسان خودبنیادی معنی به سکولاریسم، مفهوم گسترش در فراوانی تأثیر هم پروتستانتیسم

 از خروج» را نیز روتنگری کانت. دارد آن، از زداییقدسیت و عالم تدن عرفی و

 فهم کارگیریبه در بودن دلیر و (11، ص. 1101)بار، « خود خویشتن تقصیر به نابالغی

 است مصر و داندمی (11، ص. 1101 بار، ) غیرخود هر قیمومیت از خروج و خویش

هگل در چنین . کند قلمداد خویشتن برای گیریتصمیم و قوانین وضع ممور را انسان

 پردازد. فضایی به تفسیر رابطۀ خدا و جهان می

 گانهتثلیث یا اقانیم سه .0

د که در وجود الوهیت سرمدی، سه تمایز ازلنی و ذاتنی وجنود کنبیان می  1تثلیث ۀآموز

متعنارف در  ۀانند. اینن قاعنددارد که به لماظ سنتی، پدر، پسر و روح القندس ننام گرفته

ر یک جوهر و در مسیمیت  ترق، سه اقنوم در ینک وجنود مسیمیت  غرب، سه تخص د

هرچند زبنان تثلیثنی در عهند جدیند و در  ه بود؛است. این آموزه تا قرن چهارم تبلور نیافت

تود. در باب تثلیث، تفسیرهای بسیار زینادی وجنود دارد کنه اینن کلیسای اولیه دیده می

 2العناده پیچینده تند. اقننومفنوق های سیاسنی و کلیسناییمناقشات الهیاتی به دلیل رقابت

تندریج اینن اصنطلاح بنه. داتنتکه نقش مهمی در این مناقشنات  اصطلاحی یونانی است

تند.  1پرسونا را به خود گرفت و بنابراین معادل اصطلاح لاتین« جوهر فردی»معنای ثابت 

ینا « ک جنوهرسه اقنوم در ی» ۀاین امر متألهان لاتین و یونانی را قادر ساخت تا بر سر قاعد

  .(1172توافق کنند )هاروی، « سه تخص در یک جوهر»

به  ،دین هگل جایگاهی بنیادی و اساسی دارد. او برای تبیین تثلیث ۀتثلیث در فلسف

القدس، وضع مجامع خدای پدر و خدای تود. درواقع، روحساختار ارگانیسم متوسل می

                                                           
1.Trinity 

2. Hypostasis 

1 .Persona 
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همبستگی، متمایز و در عین تمایز، القدس در عین پسر است. دم پدر، دم پسر و دم روح

 بسته هستند. هم

در ازل کلمه بود. کلمه با خدا بود و »هگل در ترح آیات ابتدایی انجیل یوحنا، 

کلمه انسان تد و در میان ما ساکن . ... از ازل کلمه با خدا بود .کلمه خود خدا بود

ای که در ذات پدر و از کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه .... گردید

سرسپردگی خود  ،( 1§1)انجیل یوحنا،  «.او را تناسانیده است ،تر استهمه به او نزدیک

اول اینکه با طرح این مفهوم  ؛کندبه مفهوم ارگانیک عالم را معلول دو علت قلمداد می

 تثلیث را تبیین کند:  ۀتواند انگارمی

هر یک از اشخاص  ،یز ارگانیسم استطور که اجزای هر ارگانیسمی خود نهمان»

تنهایی یک شخص مجزاست. دوم اینکه این مفهوم ارگانیک تثلیث نیز خود به

آید: اگر عالم یک ارگانیسم عالم بر بیگانگی فرد و طبیعت از یکدیگر فائق می

توان از طور که عالم را نمیدرست همان ؛توان جدا از آن ساختباشد، فرد را نمی

 .(153ص. ، 1931)بایزر، « ختفرد جدا سا

ها اما در عین حال این دم ؛تودپس بدین نمو استقلال تخصی اقانیم حفظ می 

کند، اتاره می (71-71 ص. ،1172طور که هگل )درواقع همان. دارندوحدت جوهری 

رسد میانجی و بدون داتتن فعلیت پیشین، در آغاز و در سیر خویش به تکامل می ایده بی

آن به حال آزاد و کلی، که در  ایدهاین تضادی است میان کند. و ضدش را وضع می

انتزاعی و درونی ممض. بدین ترتیب نفس  ۀاندیش ۀقائم به ذات است و به منزلایده 

انسانی در مقام ذره یا گوهر فرد و طرف نهایی  «من» آید.به وجود می «من»انسانی یا 

 ۀدر این حال از یک سو به منزلایده ایستد. پس در برابر کمال مطلق می ،دیگر این تضاد

ای خودسرانه )انسان( مفهومی انتزاعی و اراده ۀکمال گوهری و از سوی دیگر به مثاب

                                                           
دایرۀالمعنارف اند، مثنل دهندۀ تمارۀ آیه است. در کتبی که به صورت اپیزودیک نوتنته تندهاین علامت نشان §. 1

تود. ارجاع به تمارۀ بند از ارجناع بنه تنمارۀ صنفمه ، نیز از این علامت برای نشان دادن تمارۀ بند استفاده میهگل

 ماند. کسان باقی میهای مختلف یدر متدهای ارجاع، معتبرتر است؛ چراکه در چاپ
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هان از یکدیگر جدا ج ۀکند. این همان حالی است که در آن خدا و همعرض وجود می

  اند.اند و با هم ضدیت یافتهتده

ه بپذیر، این بالاترین حد آزادی، این تناسایی صوری، با این همه این هستی پایان

سبب پیوندش با بزرگی و تکوه خدایی که در مقام مثال مطلق، آنچه را که باید باتد 

ین ه اروید و بدر آن میعنصر روحانی تناسایی  ۀتناسد، گویی زمینی است که دانمی

-ای از واقعیت صوری آن. برای ترح تفصیلیای است از مطلق، هرچند جلوهگونه جلوه

اولین موقف، روح در خویشتن  کنیم.هر موقف را جداگانه بررسی می ،تر این گذار

 خویش است.

 روح در خویشتن خویش .1

خدا را بررسی کنیم، عنصر اندیشه است. بشر نخسنتین  ۀنخستین عنصر که در آن باید اید

اش، عنصری است کنه وجود دارد. ایده در زمان حال ازلی بار در اندیشه است که حقیقتاً

 ۀبنه مثابن ،در خنود و بنرای خنود ،یزلیلم ۀد. ایدکنتممیل می آن را هنوز وجود دیگری

نفسه لنفسنه و ایده فی .Hegel, 1993, Ein)1(ایده در حقیقت مطلقش در اندیشه است 

تود. اینده در اینن تفکر مطرح می ۀاولین اقنوم خداست که به عنوان ابه ،همان با خوداین

هننوز بنه سنمت تقسنیم »چراکنه  ؛مرحله فروبسته است و به روی جهان گشودگی نندارد

)فلناح « آغازین یعنی به سوی دیگری پیش نرفته است. ایده در اینن دم همنان پندر اسنت

  .(97ص. ، 1172ع، رفی

 کند که:هگل اتاره می

م وجود خداست. برای آگاهی خدا در اقنوم اول در آگاهی حضور دارد. اندیشه مقوّ»

یعنی در  ؛تواند به صورت خدا دارای وجود باشداندیشیده یا حسی است که خدا می

اش در خود و برای خود. نمودش امر دیگری است. خدا در ذاتش یزلیذاتیت لم

متعلق اندیشه و در نمودش متعلق احساس است. خدا از آنجا که نوعی مضمون 

                                                           
 Einleitung. مقصود پیشگفتار است: 1
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 .(Hegel, 1993, P.227)« ی اندیشه استابر از این رو اساساً ،است

گیری سوهه و ابهه امری پیش از تکل ۀکند روح را به مثابهگل در ادامه تلاش می

کند که خدا فعلیت پیشین ندارد و روح پنداری و توخالی هرچند اتاره می ؛ترح دهد

 در ابتدای راه قرار دارد. در این موقف هنوز گذار به اقنوم بعدی صورت نگرفته است. 

چ چیز امری نیست که آنها را از هم جدا کند. هی اندیشد و بدواًروح به روح می»

تواند شهود محض خوانده میان آنها نیست. تفکر وحدت محض خود است که می

تفکر در عنوان  .اندعام است و هنوز سوژه و ابژه شکل نگرفته شود. این فعالیت کلاً

 .(Hegel, 1993,P. 228)«  اش همان آگاهی استساده

ی دارد. خدا کند که خدا در نخستین گام، روح است و خصلت انتزاعاو اتاره می

خوبی روح ، هگل بهبخشدر این . تناسد و به خود آگاه استخود را می ،روح ۀبه مثاب

 را در اقلیم اول، اقنوم خدای پدر توضیح داده است: 

به محض به عنوان جوهر تصور شده بود،  ۀکه روح در اقلیم اندیش در ابتدا وقتی»

اما با این  ؛ذاتی جاودان استو  استهمان با خود این ای بسیط وواسطهنحو بی

بلکه به معنای روح مطلق است.  ،اش را از ذات در خود نداردحال معنای انتزاعی

یعنی فقط در این نیست که نمودار درون  ؛شودولی روح فقط در معنا خلاصه نمی

اگر در حد تصور و بیان  ،. پس ذات بسیط جاوداناستن ذات ح بروبلکه رو ،باشد

 ,Hegel) «کلماتی تهی است ۀبسیط باقی بماند، روح به مثابذات جاودان و 

7691§, 1977).  

روح است. وجود مطلقی که هنوز  ۀاین حرکت درونی بیانگر وجود مطلق به مثاب

همین بند  ۀهگل در ادام .شده باتد، تنها یک امر تهی ممض استنچونان روح دریافته 

به این  ،دارند و تا در کل تقرر نیابنداین مواقف رو به سوی کل که کند اضافه می

در این موقف،  کند کهاو اتاره می سازند.دهند و مضاد خودتان را میحرکت ادامه می

                                                           
 مراجعه تود.  9دهندۀ تمارۀ بند است. به پانوتت تمارۀ این علامت نشان .1
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روح میل به سوی مرکزی دارد و این مرکز در خود روح است. درواقع روح در خود 

دن به غیر است و با خود یکی است و به خود استوار است. او آزادی را همین وابسته نبو

 دهد: کند و ادامه میرا در استقلال وجودی درک مین و آداند می

هر آن چیزی  ۀآزادی روح در هستی آرام و آسوده نیست، بلکه در نفی پیوست»

است که این آزادی را به خطر اندازد. کار روح آن است که خود را پدید آورد و 

« یابدوجود مستقل میسان است که روح موضوع خویش کند و بشناسد، بدین

 .(53ص.  ،1931)هگل، 

چون در خود و برای خود و وابسته به خود و  ؛پس روح در اقنوم اول آزاد است

دیگر ترایطی  ۀای به مرحلمستقل از غیر است. اما این روح در صیرورت خود از مرحله

تواند می دیگر فقط  به ترطی ۀتکامل به مرحل ۀگذار روح از هر مرحلاین  .طلبدیمرا 

روی دهد که معیارهای کلی پیشین برداتته و نقص و ممدودیت آنها بازتناخته تود. 

تکامل و دیالکتیک در پیکاری این ترط تمقق دیالکتیک و تکامل به طور کلی است.  

 دهد. سرسختانه با خویش رخ می

دیالکتیک، هگل وارد ترح چگونگی گذار روح  ۀپس از این توضیح کلی دربار

. او  تودتمقق دیالکتیک در این سیر می ۀاز اقلیم خدای پدر به خدای پسر و نمو

ذات بسیط از آنجا که انتزاع است، درواقع نفی خویش است و  دهد کهتوضیح می

دن، درست همانا نفی اندیشه است یا بازتابی است به درون خود که منجر به دگرگون ت

 تود. مطلق تدن یا دیگری تدن می

یا به عبارت دیگر، دیگری محض  ؛با خودش متفاوت است ذات بسیط کاملاً

اما از  .ذاتی است که تنها برای خود یا برای ماست ۀخودش است. این روح به مثاب

نفسه یا خود و یا مفهوم که این محضیت تنها انتزاع یا نفی است، این فیا آنج

آنچه  ،تفکر تصویری به عنوان یک رویداد که ین ابژکتیو است و از آنجااست. بنابرا

شود که کند، گفته میشود تفسیر و بیان میرا که به عنوان ذات مفهوم بیان می

این ذات  ،آورد. اما در همین غیرشدگیوجود جاودان برای خودش غیری پدید می
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شدگی تفاوتی در خود است. زیرا تفاوت یا دگر ؛شده به خویشتن برگشته استداده

بنابراین وحدتی است که برگشت  ؛واسطه تنها با خودش متفاوت استاو به طور بی

 .(Hegel, 1977, §769) به خودش است

سازد. این چنین است که روح در عین وحدت، غیریت دارد و ضد خویش را می 

تود. اما این ضد در میکند و اینگونه با خویشتن بیگانه چونان که هر امر بسیط چنین می

 عیح حال که دیگری است ذات خویشتن است.

 روح در بیگانگی خویش .4

کنند. اقننوم تصور یا نمود است که در تفکیک و مصالمه خود را نمایان می ،دومین اقلیم

روح در اینجا دیگر ینک  است. ،یعنی خدای پسر ،یافته و امر جزئیتجسم ۀدوم همان اید

 ۀبنه مثابن ،بنابراین نفی ماهینت واحند و بسنیط خنودش اسنت ؛ذات ممض انتزاعی نیست

خدا در این اقلیم تمامیت است یا به عبارتی پسر است کنه بایند تجزینه و تملینل . دیگری

تود. در این مرحله با به میان آمدن میانجی، که طبق برخی تفاسیر همان حضنرت عیسنی 

 کند.ود پیدا میآگاهی سوبهکتیو و انضمامی نم ۀخدا به مثاب ،مسیح است

مسیحی عنصر جزئی است که ایده در حالت نمود  ۀگاندومین اقنوم از اقانیم سه» 

باشد. در این حالت ایده و آشکاری )محسوس و ملموس آن( یعنی خدای پسر می

ای که به حالت اولیه و نخست ایده، نمود به گونه ؛آمده استچیزی خارجی و برون

-شود و اینالهی شناخته می ۀو در این حالت است که به عنوان اید ؛بخشدمی

 .(Hegel. 1988.P. 473« )گیردهمانی خدا و انسان شکل می

کند که انسان از ( اتاره میHegel, 2010, §24هگل در ترح داستان خلقت )

درخت معرفت نهی تد و چون آن میوه را خورد گناهکار و تر است. در  ۀخوردن میو

 تصوراین  ،رسیمتصور میان تر و تناخت یگانگی وجود دارد. وقتی به اینجا می این

تر است. در تناخت  أچراکه تناخت منش ؛آید که پس نباید در پی تناخت بودپیش می

  تود.د تر است یافت میاست که تناقضی که مولّ
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خدا  کند و با توجه به امکان تناختتناخت را نفی میهگل عدم ،از سویی دیگر

ای کید و ابرام دارد. به این ترتیب رابطهأبر تناخت ت ،که از کتاب مقدس برداتت کرده

بلکه ذات و خود انسان بودن آن چیزی است که  ،دهدبیرونی تر بودن را به انسان نمی

ا با خود دارد. تر بودن حمل راین تر بودن  ،که بشریت روح استیی تر است و تا جا

امر ابهکتیو دارا  ۀض را به مثابناقانسان باید این ت لکه خود او تر است.تود، ببر انسان نمی

ها های دیگر است. از این داراییست که داتتن سرمایههباتد. اما برای این تر مفری 

اتاره کرد و درنتیجه روح آزاد است و دارای  عام و اراده امر نیک، امر توان بهمی

ود است. در این جدایی برای خود بودگی ایجاب این جدایی در درون خ موقف اساسی 

مصالمه  همان جایی است که ما از آتتی واینجا  .کندتود و تر راه فراری پیدا میمی

 مصالمۀ خدای پدر و خدای پسر.  گوییم؛سخن می

 ۀباتد. اولین آن ایدکنیم که خود تامل سه موقف میحال مصالمه را بررسی می

تود و خدا در ممسوس ظاهر می ،در این موقف .مصالمه و نمود در فردی خاص است

مشخص اساسی تکل نمود  ۀسان جنبماهیت الهی و بشری تفاوت ذاتی ندارند. بدین

چون نمود خداست و نمود همواره برای دیگری است که این دیگری  ؛گرددمی

با و نامتناهی و سوهه و ابهه است که متناهی  امر  جماعت و امت است. روح در اینجا نفی

کند و ند. روح اینها را یکی میااما هنوز به صورت عنصرهای مخالف ،اندیکی تدههم 

همان وحدت پدر و پسر است  ،توند. پس اولین موقف از خدای پسرپدر و پسر یکی می

(Hegel, 1986b, P.262) .طبیعت و جان متناهی(  موقف جهان ،رگبه عبارت دی(

به حسب حرکت  ،آفریند و این آفریدن بازتاب برای خود مفهوم استروح جهانی می

 .(Hegel, 1977, §774)مطلقش 

دومین موقف مصالمه، حضور ممسوس و تاریخی مسیح است و در این موقف 

تاریخ، خودآگاهی خاصی است که ماهیت بشری و الهی در این  ۀتاریخ الهی به مثاب

موقف بدی و  ،عنصر بشری را در درون خودش متمد ساخته است. به عبارت دیگر

درواقع بدی یا تر در حکم نخستین وجود  .نیکی یعنی تضاد در درون روح و جهان
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ند و این تضاد تود و از آنجا که نیکی و بدی با هم تضاد دارآگاهی در خود پیدا می

اما درست به دلیل همین تضاد، آگاهی  ؛تر است این آگاهی ذاتاً ،هنوز رفع نشده است

نوع بشر است و نیکی، مسیح.  ،نیک هم در برابر آگاهی بد حضور دارد. درواقع بدی

در واقعیت و  ،بدی همان درخودفروروی وجود طبیعی است و درنتیجه نیکی برعکس

 ,Hegel, 1977تود )نهایت و چونان خودآگاهی نمودار می گیرد و دربیرون جا می

§774-780).  

افتد. در با مرگ مسیح، گذار به عالم روحانی اتفاق می ،سرانجام در سومین موقف

ای اساسی در ماهیت روح است و خود این مرگ تود و این برههمرگ، نفی مجسم می

ای از ماهیت الهی و خود د برههاست که باید در این فرد مشاهده گردد. این نفی خو

تود واسطگی نفی میچون بی ؛خداوند خشنود است ،خداست. از این رو در این مرگ

تود. پسر به سمت رسد و معنویت ایجاب میگاه با خودش به آتتی میو فقط خدا آن

سان روح برای روح به انجام رسیده و تعبیر و ایضاح تده راست خدا ارتقا یافته و بدین

است. برای روح نیاز است که حضور حسی بتواند در تصاویر و تمثلات و ذخایر مقدس 

اکنون از میان رفته است. این  هخود را نشان دهد و برای جماعت روحانی حضور بلاواسط

تود و روح وارد سومین گیری جماعت مربوط میست که به تکلا ایموقف نقطه

 . (Hegel, 1986b, P.268)تود قلمرو خود می

روح به  ۀبه عبارتی موقف رستگاری و آتتی یعنی ارتقای روح متناهی به مرتب

یعنی همان سومین قلمرو که قلمرو روح است. درواقع در اینجا در  ،معنای خاص کلمه

ذات بشری و خود  ،نیکی یعنی حضرت مسیح است ۀکننداثر حرکت آگاهی که تجسم

 کنند.وجود و یا خدا و بشر آتتی می

کیفیت تمقق موقف دوم است. اما باید دانست هدف تاریخ  ،تا اینجا ذکر تد آنچه

راستی خود چه هست هپس روح باید بداند که ب. این است که روح به خودآگاهی برسد

و این دانایی را عینیت بخشد و آن را به صورت جهانی واقعی درآورد و خویشتن را 

لزام روح آن است که خود را بشناسد و برترین ا .(90 ص. ،1172عینی گرداند )هگل ،
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( و این تناخت روح با تناخت سوهه از خود گره  97ص. ، 1172تمقق بخشد )هگل ،

ین نمو که تصور هر قوم از خدا به همان گونه است که تصورش از ه اب ؛خوردمی

تناخت خداوند  ،هگل. در نظرگاه (111 ، ص.1172اش با خدا )هگل، خویشتن و رابطه

و این چنین است  ؛تواند خدا را بشناسدو تلاش قومی است. جماعت است که میدر گر

 تود. یابد و وارد اقنوم سوم خود میکه روح در جماعت تمقق می

 اشروح در سرشاری .5

یعنی آگاهی خندا همچنون روح. روح  ؛گانه همان آگاهی استسومین اقنوم از اقانیم سه

 ,Hegel, 1988)همان اجتماع است  ،بخشدمیسان که وجود دارد و به خود واقعیت آن

P.473). بنا  ،تود که از دید هگل اجتمناع ینا بنه تعبینری دولنتبا این تعبیر مشخص می

ر الهنی در همانسنتی ذات خندایی و امن ۀمفهوم خدا گره خورده است. در این مرحله ایند

 تود. انسانی تناخته می

تود و در اینجا بودگی ممقق میدر این مرحله، گذار از برون و ظهور به درون

بینیم و این همانا جماعت و امت و کیش و ایمان است. خود را در رویشگاه روح می

روح در سومین اقلیم خود، در خودآگاهی  موقف سوم تجلی تناخت ایمان است.

 ۀحرکت اجتماع به مثاب»این روح اجتماع خودش است.  .جهانی بنا تده است

برای روتن ساختن آنچه در  ،کندخودآگاهی که خود را از بازتاب خویش متمایز می

. اینجا سخن از منشأ جماعت است که (Hegel, 1977, §781)« خود تقرر دارد است

ی خویش ایم. روح، چه در خویشتن خویش و چه در بیگانگدر سیر روح به آن رسیده

ما، یعنی همان »ایم. رسیده« ما»که همان تصور یا نمود است، برای ما است و حال به این 

. روح خود را از (Hegel, 1986b, P.276)« امت یا جماعت، جز همان آگاهی نیستیم

دهد و به دیدگاهی که حس و نمود که در دو موقف پیش از آن گذتتیم، ارتقا می

 رسد:میکند حقیقت را بررسی می

 خدایی با مرگ بشرِ .دهدرخ می و امترستاخیزی در جماعت  ،با مرگ واسطه» 
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که فقط در قالب  گیردصورت میحرکتی  است،انتزاعی امر  به عنوان نفیِ که

رسد. همین معنای طبیعی است که مرگ آن را عامیت طبیعی به سرانجام خود می

 ؛نبود این وجود فردانی نیستدهد.  مرگ دیگر در خودآگاهی روحی از دست می

میرد زنده است و در آن هر روز می امتشعامیت روح است که در بین  ۀبلکه چهر

   .(Hegel, 1977, §784) «شودو دوباره زنده می

داند؛ یعنی مرگ خصوصیت او در عامیتش میهگل در ادامه مرگ واسطه را 

گ او ذات انتزاعی که همچنین با مرتود. مرگ تخص به حیات اجتماع تبدیل می

در این  میرد و درنتیجه خود خدای انتزاعی مرده است.سوی خودآگاهی است نیز میآن

تدنی است که پس این آگاهی در حکم روح»تود. تمامه سوبهکتیو میمرحله جوهر، به

تود و جوهر برون ذات به آگاهی بسیط و عام از طریق آن جوهر به سوهه تبدیل می

  .(Hegel, 1977, §785) «تتبدیل تده اس

در این مرحله خدا به بالاترین برهه و دم و یا موقف خود رسیده است. روح با پشت 

تود. درواقع روح عینی در موقف سر گذاتتن نقطۀ آغازش، اکنون در جماعت زاده می

کند  و در موقف دوم، در حالی که در مقابل جماعت قرار دارد، خودش را ایجاب می

یابد. او اکنون خدای زندۀ فعالی است که فعالیت دارد و خود جماعت تمقق میسوم در 

سازد. این سومین موقف آورد. خودش فعالیتش است و خود را عینی میرا به وجود می

تود و در است و یعنی وحدت مواقف اول و دوم. دیگری بودن در موقف دوم رفع می

و آنچه ابهۀ وی  روحی است که به خودشبنابراین روح، رسد. موقف سوم به وحدت می

این مضمون بیانگر  .مضمون حقیقی مطلق است تصور وی همانو  دارد  آگاهی هست

پس  ؛بلکه حال در برون ذاتیت است ،نه فقط خودآگاهی ،خود روح است. این مضمون

( Hegel, 1977, §786-787)تناسد. هگل او اکنون مضاد خود را چونان خود می

خوبی بیند و وجود بهجهان را در آتتی با وجود در خود می« عشق»طرح  درنهایت با

بلکه آن را برابر با خود  ،داندداند خودش دیگر ابهه را چون چیزی بیگانه با خود نمیمی

 داند. در عشق می
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 کرده در جهانخدای هگل، خدای حلول .6

است که در منذهب  مهمی که باید به آن توجه کرد این ۀنکتسه موقف خدا بررسی تد. 

مانند. بنه بلکه در سه اقننوم بناقی می ؛است« سه در یک»تود خدا بیان نمی مسیمی صرفاً

ای هایی هسنتند کنه بنه عننوان جنبنهمواقف و برهه ۀبه مثاب گانه صرفاًاین ترتیب اقانیم سه

 توند. گذرا ایجاب می

به  .ن استخدا حاوی یگانگی و کلیت روح و آگاهی در وجود راستین آ ایدۀ

اند. در متناهی و نامتناهی( در آن با هم یکی تدهیا ناپذیر )پذیر و پایانسخن دیگر، پایان

تود. آئین آتکار می ،به عنوان جامع طبع انسانی و طبع خدایی ،خدا ایدۀدین مسیح 

زیرا پرستش چیزی نیست  ؛پرستش مسیح همین یگانگی طبع انسانی و طبع خدایی است

 ،1172جوید )هگل ،وجدان فردی از راه آن یگانگی خود را با خدا باز میجز عملی که 

موضوع دین به طور کلی حقیقت و یگانگی ذهن و عین است )هگل و اصلاً ( 111 ص.

  .(112ص. ، 1172،

ریزد اقانیم تثلیث، را با انگاری، و طبق طرحی که میهگل در ادامه این یگانه

اند از: داند. مراحل دیالکتیکی او عبارتهمراه می خوان ومواقف دیالکتیکی خود هم

واسطه، خودتمایزگذاری و نهایت نفی خودتمایزگذاری )نفی نفی( که منجر به مطلق بی

 عنوان به واسطهبی مطلق اولاً تود. طبق مراحلی که گفته تد،بازگشت مطلق به خود  می

نخست، پدر و نیرو و کلی مجردی است که به  ۀخدا در مرحل .تودمی مشخص خدا

خدای پسر است  تصویر تامل خودتمایزگذاری،  دوم حال پوتیده و بالقوه وجود دارد.

آید. گردد و به صورت پسر درمیدچار دوگانگی میکه از خدای پدر متمایز است و 

خدا خود  ای مستقیم از ماهیت اوست؛خودش جلوه ۀاو، به همان انداز« دیگر»ولی این 

سوم به  ۀنگرد و همین خودتناسی و خودنگری است که در مرحلتناسد و میرا می

 کند. عنوان روح)القدس( تجلی می

 یک از است که خود بازیافت خود، به مطلق رفتن یعنی خودتمایزگذاری، نفی

 به دوباره را مارپیچی حرکت این دیگر سوی از اما کند،می تکمیل را چرخه طرف
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ن معنی است که آنچه کل )ذات( خدا را تشکیل ه آاین ب. بردمی بالاتر سطوح سمت

 این سه با:  تنهایی. دهد، روح است نه پدر یا پسر بهمی

 تودمی مربوط منطقی ایدۀ به که دین، کلی مفهوم .1

 ممدود روح و طبیعت هایحوزه به است مرتبط که متعین دین .2 

  مطلق روح با است مرتبط که وحیانی، دین یا دین کامل، مطلق .1 

 مشابه،  طور به. نهشتی دارندهم

 در ایده یا پدر پادشاهی گانهسه ما کند،می بحث مطلق روح هگل دربارۀ کهوقتی»

 یا روح پادشاهی نهایتا و لنفسه،: خود برای ایده یا پسر پادشاهی نفسه،فی: خود

 خورد.دلیل این امر با تثلیث گره می.  داریم را لنفسه نفسهفی: خود برای و در ایده

 ساختاری، جنبش کند.می ارائه جنبشش در را روح ابدی فعالیت مسیحی، تثلیث

 حاضر آن مظاهر از یک هر در شود،می ارائه روح منطقی شالودۀ عنوان به  که

-می گرفته نظر در روح از نموداری و زیستی هایفعالیت تمام عنوان به و است

 به و هستند متحد همه مذهب و سیاست علم، انسانی، کار ارگانیک، حیات شود.

 . (Prabhu, 2010) «اندیافته پیوند معنوی کل یک در یکدیگر به درونی نحو

 اساساً  مسیمیت که دلیل این به است دیالکتیکال هگلی توجه به این نکته که فلسفۀ

بهتر رابطۀ تثلیث و دیالکتیک دیگری، باعث فهم  دور راه هیچ نه و است دیالکتیکی

 انگاره این برای ایپایه عنوان به داند،می مطلق حقیقت هگل که آنچه تثلیث،»تود. می

 الگوی تود و این یکمی ارائه فردیتش، و اشبودگی خاص اش،تمولیجهان مقام در

 .(Prabhu, 2010) «تودمی اجرا هگلی سمفونی سراسر در که منظم است
خدا به عنوان روح آتکار هگل با این توضیح که تنها در دین مسیح است که 

القدس را که جامع پدر و پسر است، در سومین روح (12ص.  ،1172 ،تود )هگلمی

روی آوردن به آن داند و به این ترتیب فرض تده در اقنوم اول می اقنومش همان پیش

تود. در هر هدف و نوعی یح داده میاساسی است و از طریق ماهیت مفهوم منطقی توض

صیانت نفس  .کندحیات خود را حفظ میروح، تویم. مواجه می روحاز فرایند حیات با 
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ارگانیسم خودش را از  .به معنای وارد تدن در تفکیک و مبارزه با خصوصیت است

چون  ؛یابد. به این ترتیب حیات فقط یک نتیجه استماهیتی غیرارگانیک متمایز می

 ؛دش را ایجاد کرده و یک ماحصل است و آنچه ایجاد تده خود فرایند حیات استخو

فرایند ». پس همان امر عام و کلی استفرض خاص خود است. این یعنی حیات پیش

 «آید از قبل وجود داتته استآورد و آنچه به وجود میچیز جدیدی به وجود نمی

(Hegel, 1986a, P.268) .علیت پیشین داتتن خدا نیست؛ بلکه اما این سخن به معنی ف

 تده است. به بیان خود هگل، فرضدر ابتدای امر او وجودی تهی و پیش

و  تر از آن، ماهیت جدلی صورت معقول به طور عاملماهیت منطقی و مهم»

درپی به خود در خور آن است که خود به خویشتن تعین بخشد و تعیناتی پی فعال،

- تر برسدآنها فراگذرد و از این رهگذر به تعینی مثبت و غنیتدریج از بگیرد و به

به  -این ضرورت و تسلسل ضروری و تعینات محض و انتزاعی صورت معقول

 .(189-181 ص. ،1931 )هگل، «شودیاری فلسفه شناخته می

ایده بنا تده و عقل در آن به تمقق پیوسته  ۀدهد که واقعیت بر پایفلسفه نشان می

حقیقت در جهان تود؛ یعنی واقعیت ممل تمقق آنچه خدایی است میت؛ یعنی اس

خدا آن  .گویدگوید و تنها از خود سخن مییابد. خدا سخن میمخلوق مصداق می

توان دریافت و آنچه نیرویی است که کلام عین ذاتش است و کلام او را به یاری عقل می

رسد که فه به این نتیجه میسان فلسیابد حقیقت و تصویر خداست. بدینعقل در می

تواند کمال بلکه فقط چیزی می ؛تواند آرمان و کمال مطلوب باتدهیچی و پوچی نمی

برای آدمی دریافتنی است ایده مطلوب باتد که واقعیت دارد و مفهوم کمال مطلوب یا 

 .(01-02، 1172)هگل، 

 ،لق استداستان مسیح، حقیقت کامل این تصور را که مطلق عبارت از روح مط

کند. خدا در اینجا دیگر کلیتی ممض نیست که بر فراز امور برای ذهن آدمی روتن می

بلکه به عنوان کلی، خویشتن را به اجزاء بخش  ؛دنیوی و در آرامش تادمانه زیست کند

تود. گذارد و دارای گوتت و پوست و استخوان میکند و گام به جهان واقع میمی
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ی در مسیح از راه زندگی و درد یاست. ذات خدا ،، یعنی مسیحخدا اکنون انسانی حقیقی

آید. این پذیر درمیهای جهان پایانو مرگ او، به میدان ستیزه 1و رنج و داستان جُلجتا

موقف به سومین  ،ولی در رستاخیز و عروج مسیح ؛تودکلی است که متجزی می

گردد و به یگانگی خوریم که در آن روح به اصل خود بازمیصورت معقول برمی

چاره  ،رسد و پراکندگی و نفاقی را که درون خویشتن پدید آورده بودمشخص می

 .Prabhu, 2010)کند )می

کند که کند. او استدلال میمی لفتامخهرگونه جدایی خدا از جهان  باهگل 

کران توسط کرانمند است. پس بی تمدید تدن  کران و کرانمند مستلزم جدایی امر بی

متضمن امر کرانمند باتد تا توسط  کرانبیباید این رابطه را چنان تعریف کرد که امر 

خدا امری متعالی و فوق جهان نیست که خلقت  ،آن ممدود نشود. پس با این برداتت

ان، بدون جه»دارد: اعلام می بلکه هگل رسماً ؛برای هویت او هیچ تفاوتی ایجاد نکند

در حال یگانگی، خدا جامع کلی و جزئی  .(211ص. ، 1171 )بایزر،« خدا خدا نیست

تدگی خدا، زیرا حتی عنصر جزئی نیز در آن مفهوم )حلول یا( انسان ؛تودپنداتته می

 یابد. معنای مثبت می

-هایی برای آن ذکر میهگل صراحتاً به یگانگی خدا و جهان اتاره کرده، نمونه

معتقد است  مفهوم حلول در دین هندو و هنر یونانی و کند به مثال اتاره می کند. به طور

یگانگی طبع انسانی و  تر در دین مسیمیت وجود دارد و آن ای ناباین حلول به تیوه

تصور حلول »کند که او اتاره میتود. در تخص مسیح آتکار میاست که طبع خدایی 

بلکه تصوری  ،آوردوار خداوندی او نیست درنمیخدا را به کالبد که سزا ،در دین مسیح

کند که . او اتاره می(112ص.  ،1172)هگل،  «گرداندخدا ممکن می ۀدرست را دربار

پذیرد. دین به طور عام، باید به خود واقعیت روح از راه موضوعیت یا عینیت واقعیت می

ویشتن به عنوان روح واقعی باید جهانی برای خود بیافریند تا روح بتواند از خ ؛ذاتی بدهد

                                                           
 .Calvary. نام مملی در بیت المقدس که مسیح در آن به دار آویخته تد: 1
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. او تاریخ جهانی را مظهر روح در زمان و طبیعت را (119 ص. ،1172آگاه تود )هگل، 

؛ یعنی تاریخ و طبیعت ممل (170 ص. ،1172)هگل، داند مظهر ایده در مکان می

روح »کند که آتکارتدگی و مظهر روح است. هگل در اظهارنظری صریح بیان می

 ،و از این رو به هیئت موجودی طبیعی ،ه هیئت موجودی متناهیب ،چون هستی پذیرد

 .(229ص.  ،1172 ،)هگل «آیددرمی

 نتیجه گیری .9

کرده در و حلنولمانندگار خدای هگنل درونریزد، بر اساس طرحی که هگل از خدا می

اجتماع انسانی است. خدا در موقف سوم جمع خدای پدر و پسر است؛ امنا اینن جمنع بنا 

اینن یعننی نفی پدر و پسنر در تخصنیت خنود و حضنور در اجتمناع انسنانی معننا دارد و 

صنراحت نشاندن اجتماع انسان در جایگاه خدا و یگانگی این دو. او در عبارات زیادی بنه

و از  ،روح چون هستی پذیرد به هیئت موجنودی متنناهیکند که ره میبه این موضوع اتا

. تبدیل خدا، کنه مفهنومی متعنالی از عنالم را آیددرمی ،این رو به هیئت موجودی طبیعی

کند، به مفهومی طبیعی و انسانی یعنی زدودن قدسیت و تعنالی از آن و اینن بنه تداعی می

منل تجلنی خداسنت و ننه امنری فراتنر از اینن معنای آن است که نهایتاً اجتماع انسنانی م

 اجتماع. 

این ادعا سکولارتر از آن است که صرفاً ادعا تود خدایی هست و در مقابل آن 

اجتماع انسانی طرح گردد؛ چراکه در آنجا در مورد خدا سکوت است و راز. مقام او 

دا هست تده از معادلات عالم باتد. اما در ادعای هگل، خممفوظ است، هرچند حذف

در هیئتی انسانی، و این یعنی انسان را خدا دیدن و او را بر جایگاه خدایی نشاندن. چنین 

کند و امکانات خدایی، چون تعبیری خدا را به انسان تقلیل داده، او را کاملاً عرفی می

سپارد. در طرحی که در ها، را به انسان میگیری و وضع قوانین و موقعیتقدرت تصمیم

گیرندۀ نهایی است، با نفی تمامی تود نیز انسان تصمیما سکوت میمورد خد

که های زمینی و آسمانی؛ اما انسان به عنوان انسان و در جایگاه انسان. در حالیقیمومیت

در طرح هگل، انسان واضع همۀ قوانین و تصمیمات است؛ اما در جایگاه خدا و مطلق. 
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زند و انسان را در جایگاهی فراتر از آنچه میاین سکولاریسم تدیدتر و حادتری را رقم 

 نشاند. هست می
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