
 

 

  
  
  

 بررسي انتقادات هگل از تجربة ديني شاليرماخر

 
   2 رضا گندمي نصرآبادي ،1*نادر صميمي

  . كارشناس ارشد فلسفة دين دانشگاه تهران 1
  . دانشيار دانشگاه تهران2
  )96/ 5/ 15، تاريخ پذيرش: 11/94/ 30(تاريخ دريافت: 

  چكيده
ـ  اود. شـ شـاليرماخر مطـرح    توسـط  بـار  نخسـتين  ، منسجم نسبت به ةنظري يك عنوان به ديني ةتجرب  بـه  را دينـي  ةتجرب

 وسـاطت  ازنيـاز   داند كه بي مي احساسرا شهود و  دين شاليرماخر گوهر .كرد تعريف »قمطل امر به وابستگي احساس«

 تـرويج  ، شخصي كردن عنصر اساسي ديـن  توان مي را شاليرماخر ديني ةتجرب نتايج و آثار جمله است. از عقلي مفاهيم

عنـوان منبـع شـناخت و امكـان حصـول       ، در نظر گـرفتن احسـاس بـه    خدا صفات و ذات شناخت ةباررد سلبي رويكرد
 روح آگـاهي  از مراحلـي  دو هـر  و است چيز يك فلسفه و دين محتواي ، هگل نظر اساس بر .دانست واسطه شناخت بي

 امكان عدم بر مبني خود نظر بر تكيه با برد. هگل پي الهي ذات و خدا وجود به توان مي انديشه با تنها وي نظر . بههستند

 و توصيف از ناتوان را احساس بر مبتني الهيات و كند مي نقد را شاليرماخر شهودگرايي و ديني ةتجرب ، واسطه يب آگاهي
امكـان شـناخت   شاه بيت انتقادهاي هگل بر تجربة ديني مورد نظـر شـاليرماخر عـدم     . داند مي خدا و دين صحيح تبيين
، عدم توجه بـه يگـانگي    ، ناتواني آن از شناخت ذات خدا واسطه و انتقاد به شخصي بودن عنصر ديني در تجربة ديني بي

  .عنوان منبع شناخت است قواي ذهني و انتقاد از در نظر گرفتن احساس به

      واژگان كليدي
  .هگل ، واسطه بي شناخت  ،شاليرماخر ، ديني ةتجرب آليسم، ايده
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  مقدمه
شـاليرماخر   . شـود  حسـوب مـي  ديـن م  ةديني يكي از موضوعات مهم در فلسـف  ةامروزه تجرب

.   كنـد  ، آن را به احساس وابستگي به مطلق تعبير مي  ديني ةعنوان نخستين طرفدار و مبلغ تجرب به
ـ  واسـطه و احسـاس معرفـي مـي     اساس ديـن را شـهود بـي    ،سميرمانتثر از نهضت أوي مت .  دكن

هاي فكري در فلسفه و كالم و حتي در  هايي از طرف ديگر نحله شاليرماخر همواره با مخالفت
ديد رودولـف   ةتوان به زاوي عنوان مثال مي به ؛ ديني مواجه بوده است ةميان ديگر قائالن به تجرب
ي مسـيحي  ، ايمانگرا كارل بارت يديگر ةعنوان نمون . به ديني اشاره كرد ةاتو با او در تبيين تجرب
  .)Welker,1999:169(  داند يك الهيات جدي مي ةوي را ناتوان از توسع

دينـي شـاليرماخر داشـته     ةنسبت به تجرب هاييباور آلماني نيز انتقاد هگل فيلسوف ايده
. وي در آثاري متعدد و در درسگفتارهاي خـود بـه انتقـاد از امكـان حصـول آگـاهي        است
طور مستقيم و هـم غيرمسـتقيم در آثـار     هگل هم به هايقاد. انت پردازد واسطه و شهود مي بي

بخـش فاقـد    عنوان امري معرفـت  واسطه به . از نظر هگل شهود بي وي قابل شناسايي هستند
  . ارزش و اعتبار است

تـوان   اختالف نظر ميان هگل و شاليرماخر در باب شناخت و همچنين دين را مي ةريش
مسائلي از قبيـل   بايدنظرها  بررسي اختالف براي .  سم يافتآليسم و رمانتي در تمايز ميان ايده

ـ  أها و منش ، زمينه واسطه ، شهود بيسميرمانت،  آليسم ايده و انتقادهـاي    دينـي  ةگرايش به تجرب
    .  شده مد نظر قرار گيرد مطرح

هـاي الزم را بـراي ظهـور     زمينه ،گرايي افراطي با شك ةپس از مواجهدوران روشنگري 
هـاي   واكـنش  ،. شكافي كـه كانـت ميـان سـوژه و ابـژه قائـل شـد        كانت فراهم آوردفلسفه 

كانـت و   ةتوان دو واكـنش بـه فلسـف    آليسم را مي ايده. رومانتيسم و  گوناگوني در پي داشت
 .  همچنين روشنگري دانست

كانـت شـعار    .)15:  1382،  (كاسـيرر   هفدهم و هجـدهم دوران روشـنگري اسـت    سدة
ـ  كند مي ) عنوان 17:  1376،  (كانت»  كار گرفتن فهم خويش هلير باش در بد «روشنگري را  ه . ب
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ـ   مي ترتيب روشنگري را  ينا . در ايـن   كـارگيري آن دانسـت   هتوان اعتماد به فهم انسـاني و ب
:  1382،  (كاسـيرر خواهد بـود   دنبال آن  است كه انسان به نچهآ ةورزي محور هم دوران خرد

، طبيعت و عقل استقالل خود را  و اعتماد به عقل در دوران روشنگريتوجه  ةدر نتيج .)59
  .)117:  1382،  (كاسيرر  نهايت گسستدر دست آوردند و پيوند الهيات و فيزيك  هب

  هاي اصلي تجربة ديني شاليرماخر مؤلفه

  . قيام آگاهي1
خود مانند فعل از نظر شاليرماخر اگر احساس بتواند در جهان بودن انسان را نمودار كند و 

ــكار   ــر انســان آش ــدا ب ــود،خ ــوا و خداترســي    ش ــان تق ــن احســاس هم ــاه اي   اســتآنگ
)Schleiermacher,2006,45(. پيش از انديشه است به نظر او شهود و درك پويايي زندگي ،: 
  .)ibid:41( »  ، به خودتان گوش فرادهيد شما بايد بدانيد چگونه قبل از آگاهي خود «

همـين   كند و به مي نگري را بهترين راه فهم گوهر دين معرفي  درون شاليرماخر شهود و 
  سـتايد  مـي  نگـري آنهـا را    درون هاي عرفاني و   دليل نگاه الهياتي افالطون و پيروانش و جنبه

)ibid:134(. كنـد كـه    مي خود را به حالتي متوجه  ،ديني مخاطبان ةوي براي تشخيص تجرب
كـه خـالي از هـر     اسـت  حركت آگاهي و تحريك آگاهي  ، بلكه به گمان وي آگاهي نيست

، نه  شما قيام و ظهور آگاهي خود را مالحظه كنيد «:  شده است گونه مفهوم از پيش انديشيده
ـ  از نظـر شـاليرماخر    .)ibid: 41 - 42(»  روي شـما حاضـر اسـت    هانعكاس چيزهايي كه روب

ديني نيز بر اساس كلمـات   ةتجرب . محتواي كلمات قادر به توصيف كامل اين تجربه نيستند
  .)ibid: 144(  گيرد در ذهن صورت نمي

  تمايز دين از علم و عمل. 2
 .)ibid: 44(  كننـد  مـي  شناسايي   (ابژه) يء، جهان را از طريق ش نظر شاليرماخر دانش و عمل در

.  ها  مند تنها هستي ي تمام هستي و نهامعن . البته جهان به گيرد مي وي دين را با در جهان بودن يكي 
، در خدا بودن و همـه   دين از نظر شاليرماخر يعني زندگي كردن در طبيعت نامتناهي و در خدا

بود كه  شدهبراي شاليرماخر محرز  .)ibid: 37(  ، يگانگي وحدت و كثرت چيز را در خدا ديدن
   .)ibid: 44ا (آنها و مبتني بر آنه ةقرار دارد و نه در ادام  ، در كنار علم و عمل دين
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  . توجه به احساس  3
بلكه اهل عقل و استدالل و  ،، دشمن اصلي دين و دينداري را نه كافران شاليرماخر رمانتيك

عشـق و اشـتياق را بـه آنچـه وي      ،رفتـاري خـود    اينان با بد به نظر او ، زيرا دانست مي عمل 
رسـد   نظـر نمـي   بـه  .)198:  1390 ، تـونر  و الكساندر(  كنند مي در انسان نابود  ،داند مي علوي 

.  ، بلكه گاليه از عدم توجه به احساس اسـت  ، انتقاد از توجه به تعقل باشد انتقاد شاليرماخر
از ابتدا  بايددانستند و بر اين باور بودند كه ن مي ثر ؤدنياي احساسات را در فهم م ها رمانتيك

  .)211:  همان( شد مي دنياي احساسات از دنياي انديشه جدا 
  . احساس وابستگي به مطلق4

  دينـــي را بـــه احســـاس اتكـــا بـــه مطلـــق تعبيـــر كـــرده اســـت ةشـــاليرماخر تجربـــ
)Schleiermacher,2006:101(.  كند كه نيرويـي برتـر    مي يعني انسان در درون خود احساس

 متكي بودن انسان به ،از او همواره وجود دارد كه با انسان در نوعي رابطه است و اين رابطه
ايـن احسـاس موجـب آگـاهي      ،طور كـه گفتـه شـد    . البته همانخواهد بودآن نيروي برتر 

ـ  ،اي از تجربـه را  . از نظر شاليرماخر براي اينكه لحظه شود مي واسطه از آن وجود  بي  ةتجرب
 ةو در نتيجـه سـاخت   اشدآن لحظه بايد مقدم بر تفاوت عين و ذهن ب ،حساب آوريم ديني به
  ن مطلب از طرف شاليرماخر بر مبناي اين اسـت كـه در شـناخت علمـي    . بيان اي آن نباشد

و   ، لـيكن بـراي فـرارفتن از شـناخت علمـي      شـود  مي (فلسفي) همواره ذهني از عيني آگاه 
و مقدم بـر آن   باشدامر مطلق مبتني بر تمايز عين و ذهن ن هتجرب ، بايدغيريت جستن از آن

  .)31:  1377 ، (پرادفوت  باشد
  ماخر و روشنگري. شالير5

يك وضعيت خاص در دوران مدرن است كـه مطـابق آن عينيـات بـه      ةالهيات شاليرماخر نشان
حسي كه تنها راه شناخت وجودهـاي   ة. در اين وضعيت اعتبار تجرب شود مي تجربه تحويل برده 

بـا اينكـه    .)Reid,2003:457 - 472(  خارجي است نيز مورد شك و ترديـد قـرار گرفتـه اسـت    
گرايي و ثمرات دوران روشنگري است، خود نيز متأثر از آن محسـوب   شاليرماخر منتقد تجربه

 .ديني فردي و شخصـي اسـت   ،رسد دين مورد نظر شاليرماخر مي نظر  بههمين دليل  شود. به مي
رتي كـه  در صو . « كند مي دين را امري در ارتباط با اجتماع انساني معرفي  وي صراحتاً حال با اين
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. زيرا طبيعت انسان اجتماعي است و در نتيجه  بايست اجتماعي باشد مي دين وجود داشته باشد 
  .)Schleiermacher, 2006:142» (  بايست اجتماعي باشد مي (دين كه امري انساني است) 

   مباني هگل در انتقاد از تجربة ديني

  مثابة آگاهي . دين به1
 ةفلسـف .  بيند مي سوي مطلق و آگاهي مطلق از خود  پيشرفت و تعالي بههگل تاريخ و انديشه را در 

»  جهـان ، خودآگاهي و آگاهي ما از  تالشي است براي بهبود شكاف ميان جهان خارج «روح هگل 
)Crouter, 1980:37(. دين را مانند يك نوع شناسـايي يـا    او در آثار پس از پديدارشناسي روح ،

، دين  هگل ة. در فلسف صورت نمادين يك نوع آگاهي از مطلق و البته به ، آورد مي آگاهي در نظر 
:  1390،  . (هگـل  كه توسط روح متناهي بـه تصـور درآمـده اسـت     است خودآگاهي روح مطلق 

   .)181:  1382،  (راچ بود هگل همانا شناخت خود  ةخصلت اصلي خدا يا مطلق در فلسف .)715
  آگاهي. وساطت مفاهيم در هر گونه 2

حسي تمام امكانات ما براي حصول شناخت  ةتجرب ،گرايان مانند هيوم و الك از نگاه تجربه
. بـا آنكـه در نگـاه     شـود  حسوب ميم . ليكن براي هگل اين تنها شروع مسير شناخت  است

، زيرا از آنچـه در عـين اسـت     رسد مي نظر  ترين نوع شناخت به حسي حقيقي ةنخست تجرب
تـرين مرحلـه از    مايـه  ، در واقـع كـم   دربـر دارد  آن را ظاهراً مي و تما كند ميچيزي را جدا ن

از نظر هگل هر شناختي مبتنـي بـر مفـاهيم     ).158: 1390 ، (هگل  دهد مي آگاهي را تشكيل 
يابيم كه حتي كمترين آگاهي كه پـس از ادراك حسـي حاصـل     مي مل درأو با اندكي ت  است

يابي نيـز   . اين موضوع در مورد درونخواهد بودپذير  مكانبا وساطت مفاهيم كلي ا ،شود مي 
    .)48:  1383،  صادق است (هيپوليت

  . مطلق در فلسفة دين هگل3
صورت آميخته با امور محسوس و نه  داند كه نه مانند هنر به هگل محتواي دين را مطلق مي

نمادين مطـرح   صورت صورت مطلق مانند فلسفه بيان شده است. مفهوم مطلق در دين به به
). هگل در كتاب پديدارشناسي، جان دين را آگاهي به ذات مطلق 667: 1381شد (استيس، 

شـود، همـان    ). يعني مطلقي كه در فلسفه از آن سخن گفته مـي 715: 1390داند (هگل،  مي
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معنـاي اعتقـاد بـه     خداي دين است. البته بايد توجه داشت كه يكي دانستن مطلق و خدا، به
خدايي  نيست و هگل بارها و از جمله در درسگفتارهاي فلسفة دين، تهمت همه خدايي همه

  ).198: 1390را رد كرده است (فالح رفيع، 
  . رابطة عين و ذهن4

در نظر هگل امر ذهني در ظاهر مطلقاً ذهني است. امر ذهني بر اسـاس منطـق هگـل خـود را     
: 1392كنـد (هگـل،    گذار مـي  داند) كند و به ضدش (ضدي كه فاهمه آن را ضد مي نقض مي

ناچـار   ). اگر عين يا موضوع آگاهي را با انديشه يا ذهن، دو حقيقت مخالف هم بدانيم؛ به424
آييم. در واقع عين و ذهـن يـك چيـز     نفسه ناشناختني گرفتار مي در دام قائل شدن به شيء في

  ).98: 1391هستند و هگل آن را وحدت شناسايي و هستي نام نهاده است (استيس، 

  انتقادهاي هگل از تجربة ديني شاليرماخر
دينـي پرداختـه    ةبه انتقاد از شاليرماخر و بحث تجرب هگل در درسگفتارهاي خود مستقيماً

و امكان يا عدم امكـان شـناخت     مفاهيم مربوط به شناخت ة. اين انتقادها هم در حوز است
مفاهيم مربوط به چيستي دين و چيستي گـوهر اديـان و شـناخت     ةو هم در حوز  واسطه بي

توان بـه   ديني شاليرماخر را مي ةانتقادهاي هگل به تجرب . دارندبررسي  امكان ذات خداوند 
  :چند مورد اصلي زير تقسيم كرد

    واسطه بي شناخت امكان عدم به توجه با ديني ةتجرب به نقد. 1
كنـد:   مـي  واسطه را چنين توصيف  ود يقين حسي بيخ» پديدارشناسي روح«هگل در كتاب 

تـرين   مايـه  تـرين و كـم   دارد كه انتزاعـي  مي ، آشكارا معلوم  واقع امر اين است كه اين يقين «
 ، ايـن  «دانـد:   مـي منحصـر   و آن را به كسب اين مطلـب   )158:  1390 ، هگل( »  حقيقت است

وقوف بـه هسـت    ،دهد مي كه تمام چيزي كه براي آگاهي روي  ابه اين معن )همان( » هست
. در ادامه از  خواند مي»  اين كس محض «. سپس فاعل اين نوع آگاهي را  است  يءبودن آن ش

بـه پرسـش از   »  ايـن «. پرسـش از   كند ميرا بررسي » اين«پرسش و ابتدا » اين هست«مفهوم 
در نفي اينكه در چـه  » اكنون«آورد  مي ثالي كه هگل . در م استپذير  بخش»  اينجا «و »  اكنون «

. نه شـب   كند مي ، معنا پيدا  نسبت داده شده است»  اكنون «، به  ، چه امري عبارتي و چه زماني
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نيز مستقل از »  اينجا«داند.  . هگل آن را يك امر عام مي محتواي واقعي اكنون است و نه روز
.  ستپذير اطالق كه به انواع چيزها است ، يك امر عام  دحمل شو»  اينجا «اينكه چه چيزي بر 

از يـك    در شناخت مـا  عنوان مفاهيمي  در نتيجه اينجا و اكنون هر دو امور كلي هستند كه به
محسـوب   ييابيم كه آن نيـز امـر عـام    مي نيز در» هست« ةمل در كلمأ. با ت امر جزئي دخيلند

اندكي بعـد   ،ميانجي بر ما آشكار شد صورت بي نظر به . در نتيجه امري كه در ابتدا به شود مي
 - 158: همـان (  نـزد آگـاهي حضـور يافـت    » بودن«و » اكنون«و » اينجا«با وساطت مفاهيم 

 ،بيند و با نفي آنها مي نيز فارغ از مني كه اين خانه يا آن درخت را »  من «از نظر هگل  .)163
  .)163:  همان( است  يخود امر عام

 , Schleiermacherنيسـت ( »  حسي ةتجرب «معناي  ديني شاليرماخر به ةدر تجرب»  احساس » 

، بلكـه همپايـه بـا عواطـف و نـوعي      انـد  ) كه در باال مورد انتقاد هگل قـرار گرفتـه  44 :2006
،  روشن است كه ايـن احسـاس و عواطـف و شـهود     .)28:  1377،  (پرادفوت است يابي  درون

شاليرماخر اين شناخت بدون وساطت مفـاهيم بـراي    ةست كه به عقيداساس نوعي شناخت ا
، خـواه امـري    واسطه از هر نوع كه باشد حال شناخت بي با اين .)همان(  شود مي انسان حاصل 

نخست كه ذهن با امـري در   ةزيرا در لحظ ؛ محتوا خواهد بود ، بي بيروني و خواه امري دروني
. حتـي كسـب آگـاهي     آميخته است  اهيش با اين مفاهيم كليآگ شود، مياينجا و اكنون مواجه 

عنـوان شناسـنده و همچنـين     ماننـد مـن بـه    همچنان با مفاهيمي  ،فارغ از مفاهيم زمان و مكان
، هـر   هگل با تحليل و انتقاد از يقين حسي در واقع «. در نتيجه  روست ههست بودن آن امر روب

و به نظر او شهود حسي همانقدر باواسـطه اسـت كـه    كند  مي اي را نقد  واسطه نوع شناخت بي
    .)48:  1383،  (هيپوليت»   شهود رواني

  نقد به عدم امكان شناخت ذات خدا  .2
كه شخص را به را ، اعتقاد به آن نداي دروني  راه ژاكوبي ة، شاليرماخر در ادام نظر هگل در

هگل نيز ايمان مبتني بـر ضـمير    .)203: همان(  به اوج خود رسانده است ،خواند خدا فرامي
نگري و روانشناسي جايز  درون ، ولي محدود كردن دين را به  كند مي باطني را مثبت ارزيابي 

پـذير   . هگل امكان آگاهي بـه وجـود خـدا را بـدون آگـاهي از چيسـتي آن امكـان        داند نمي
هي بـه خـدا و   . آگـا  نيسـتند  شـدني  زيرا از نظر وي آگاهي و محتواي آن تفكيـك  ؛داند نمي
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. در  شـود  مـي  پيوستگي آگاهي به وجود و آگاه شدن از محتواي آن است كـه ديـن ناميـده    
خـدا   ةما ديگـر هـيچ شـناختي از جـوهر     ،دشوواسطه اكتفا  كه اگر تنها به شناخت بي حالي

   .)55: (لگنهاوزن  خود با خدا آگاه خواهيم بود ةنخواهيم داشت و تنها به رابط
داند كـه خداونـد    مي هاي كتاب مقدس   ناخت خدا را برخالف آموزههگل عدم امكان ش

وي اعتقاد و پيشـداوري در   ».  داند مي تنها خداپرستي بلكه خداشناسي  ما را نه ةوظيف «در آن 
گويـد:   مـي  داند كه  مي مورد عدم امكان شناخت عقلي خدا را انكار اين آيه از كتاب مقدس 

شناسد و حتـي بـه ژرفـاي ذات خـدا دسـت       مي همه چيز را  برد و مي روح به حقيقت راه «
بـراي   .)44:  1336،  (هگـل »  ]دهم ةآي باب دوم، اول پولس رسول به ترنتيان، ةرسال[ يابد مي 

. وي در  رد محتــواي ديــن اســت ةمنزلــ بــه ،هگــل اعتقــاد بــه عــدم امكــان شــناخت خــدا
كيد كتـاب مقـدس مبنـي بـر     أبر ت دين خود نيز با مثالي از انجيل متي ةدرسگفتارهاي فلسف

گويد اگر  مي . وي  كند مي انتقاد  هستند، شناخت خدا از تعاليمي كه منكر امكان شناخت خدا 
مسـيح   ،چگونه چنانكـه در انجيـل آمـده اسـت     يست،پذير ن شناخت خدا و كمال او امكان

،  انجيـل متـي  [  تطور كه پدر آسماني شما كامـل اسـ   ، همان شما بايد كامل باشيد «گويد:  مي 
تـوانيم هماننـد او    مـي  ، چگونه  وقتي چيزي از خدا و كمال خدا ندانيم ». ]48 ة، آي باب پنجم
  .)Hegel, 1984:87 - 88(  كامل باشيم
 ةد كـه در وهلـ  شـو  مـي  با ايمان و احسـاس يقـين آغـاز     ،هگل آگاهي از خدا ةبه عقيد

) و ممكن اسـت ايـن ايمـان سـاده از     57:  (لگنهاوزن  نمايد مي  اي واسطه نخست معرفت بي
محتواي خود و شناخت خدا سر باز زنـد و موجـب رضـاي خـاطر      ةانديشه و تعمق دربار

اين ايمان سـاده تـا آنجـا پـيش رود كـه       شايد. اما  شخص از حضور و حكومت خدا شود
 سبب. اين امر  براي انسان تصور كند شدني فراتر از مقوالت فهم ذات خدا را كامالً ،شخص

كـه انسـان تـن بـه خيـاالت و       خواهد شـد  و موجب  شود ميرهايي انسان از بند عقالنيت 
ـ  گـذارد بگريـزي ديـن و عـدم امكـان شـناخت خـدا صـحه         و بر عقل بدهدتصورات  ه . ب

 .)45:  1336،  (هگـل  » آيد تهي از كار درمي هر گونه تصوري از خدا باطل و ميان « :ترتيب ينا
نهايـت  را در دين آرايي مانند آراي شاليرماخر  ةد در باب فلسفهگل در درسگفتارهاي خو
تعالي و بـه   و آن را به تهي كردن ذات باري»  خدا هست «داند كه  منتهي به آگاهي از اين مي
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،  شود عنوان خدايي زنده درك نمي گونه خدا به اين « كند: تعبير مي دست فراموشي سپردن آن 
  .)Hegel, 1984:126( » شود مانند روح درك كرد ن را نمي، آ مانند چيزي واقعي و منسجم

كـران را   توانـد بـي   هگل عدم امكان شناخت خدا را مبني بر اينكه انسان كرانمنـد نمـي  
خدا  ةتوانيم دربار مي ما فقط  . « كند مي رد   عنوان هستي آگاه ، با در نظر گرفتن خدا به بشناسد

؟ مـا فقـط    . امـا غرضـمان از آگـاهي چيسـت     گوييمعنوان هستي آگاه بينديشيم و سخن ب به
، آگاهي نسبت دهيم.  ، به خدا هاي آگاه  دريافتمان از خودمان همچون هستي ةتوانيم بر پاي مي 

 . به سخن ديگر درگير شدن با جز آورد مي ، آگاهي رويارويي با ديگري را الزم  در نظر هگل
 ة، ماننـد همـ   روردگار همچون هسـتي آگـاه  سان پ . بدين خود و بازشناخته شدن از سوي آن

،  ، داراي اين ضرورت دروني است كه خود را در طبيعت و زنـدگي انسـاني   هاي آگاه  هستي
 »  ، به آگـاهي كامـل برسـد    سازي يعني در ديگري بروني سازد و از رهگذر اين فرايند بروني

  .)50:  1383،  (پلنت
. از نظـر او در   داند مي مسيح را تجلي خدا  هگل با استناد به عقايد ديني مسيحيت ظهور

ممكن  اي كه شناخت خدا را نا داند كه خدا چيست و اين با هر انديشه مي دين مسيح انسان 
  .)50:  1336،  (هگل  در تضاد خواهد بود ،بداند
بر اساس نظر هگل تجلي خداوند در جهان از دو طريق به وقوع پيوسـته اسـت و وي    

عنـوان يـك انتـزاع     خـدا بـه   «شمرد:  مي طبيعت خود آن را چنين بر ةفلسفدر درسگفتارهاي 
 »  ديگر محقق شده او است كه همان طبيعت است ة، حقيقت او در جنب خداي حقيقي نيست

)Hegel, 1970:204(.  هيچ چيز در ذهن دريافته نيسـت كـه در تجربـه نبـوده      «از نظر هگل
روح  ةشـد  شـده و ديگـر   برون ةه با طبيعتي كه جنب) و ذهن هموار832:  1390،  (هگل»  باشد

گاهي خود را در قالب غيرخود عرضـه  آ. روح براي رسيدن به خود خواهد بوداست مواجه 
خدا در واقع روحي است كه در جهان و تاريخ مفهوم واقعي خود را  .)838 همان:(  دارد مي 

دانـد و بـر    مـي  ضروري و الزم  ، آنچنان . هگل شناخت جوهره و ذات خدا را كند مي نمايان 
كه حتي كتاب مقدس شناخت خـدا را بـراي    گويد در صورتي مي امكان آن اطمينان دارد كه 

جو كنيم تا به محتوايي از وجود او و در جاي ديگري او را جست بايد  ،انسان ناممكن بداند
  .)Hegel, 1984 :126(  دست يابيم
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  ني نقد بر عدم توجه به يگانگي قواي ذه .3
، بـه الهـام و    بر اساس نظر هگل اينكه كسي در اموري مانند مسائل اخالقي و ديني و غيـره 

حـاكي از ناآگـاهي وي از جـدا     ،دل و مكاشفه متوسل شود و اينها را بر عقل برتـري دهـد  
در  .)512:  1381،  (اسـتيس  اسـت  طـور انتزاعـي    هپذير نبودن آن ب نبودن قواي ذهن و بخش

و تنهـا در نگـاه اول     گـذرد  مـي  است و تنها از مراحلـي   يعقل امر واحد ةهگل قو ةانديش
  . آيد مي نظر  اي مجزا در ميان قواي ديگر به قوه

نگـرد   مي اي از آگاهي  عنوان مرحله يابد و به آن به مي هگل ايمان را نيز عنصري عقالني 
يـزي نيسـت كـه در    ايمـان چ  ،. به نظر هگـل  كه در وحدت كامل با ديگر مراحل آگاهيست

. محتواي ايمان از نظر وي مطـابق آنچـه در پديدارشناسـي روح     تقابل و تضاد با عقل باشد
و ايـن آگـاهي از    بـوده . ايمـان از جـنس آگـاهي     چيزي جز عقل نيست ،عنوان كرده است

  .)71:  1383،  (هيپوليت شود مي نامتناهيت است كه در عقل انسان پديدار 
ن و خدا و صفات خـدا كـه در ديـن آمـده و توسـط علمـاي ديـن        با آنكه انسان به دي
،  (هگـل   شناسـد  مي خدا و تعاليم الهي را  ،همزمان دين ؛ايمان دارد ،آموزش داده شده است

لذا از نظر هگل موضوع ايمان نيز شناختني است. حتي اگر اين آگاهي وضـوح   .)52:  1336
عقل «وقتي  حتي. است شدني من دركؤه براي مهر حال تعيناتي دارد ك ، به كامل نداشته باشد

، فقط از خـود صـحبت كـرده اسـت و بـدين       آورد مي ميان  از چيزي غير از خود صحبت به
    .)171:  1383،  (هيپوليت »  شود ، عقل از خود خارج نمي ترتيب

  نقد با توجه به بيان تمايزات انسان از ديگر موجودات    .4
. وي علـت آن را شـك    يابـد  مـي  درگير نزاع عقـل و ايمـان   هگل خداشناسي عصر خود را 

كند. بـا اينكـه الهيـدانان عقـل را از ورود بـه       مي خداشناسان در امكان شناختن خدا عنوان 
بـر    .)45همـان:  (  دانـد  مي ، هگل تنها راه شناخت خدا را در فلسفه  كنند مي خداشناسي نهي 

تواند به  مي ا توسط عقل، روح انسان تنها نظر وي در صورت عدم امكان شناخت خدمبناي 
كران را به هيچ طريـق   تواند محتواي روح بي جهان كرانمند دل ببندد و آن را بشناسد و نمي

، نه اينكه مانند  نماياند مي . وي معتقد است كه خدا خود را به بندگانش  كندديگري دريافت 
. هگل در انتقاد از آرايـي همچـون    اشدخدايان يونان باستان با بندگان خود عداوت داشته ب
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 ،شـود  مـي  واسطه و از طريق شـهود ادراك   آراي شاليرماخر كه در آن خدا تنها با آگاهي بي
و در پاسخ به چنين   اند هايي از آگاهي نينديشيده احساس و شهود هر دو صورت «گويد:  مي

نديشـه از جـانور   گـر اسـت و بـه يـاري ا     بايد گفت كه انسان موجـودي انديشـه   ،سخناني
، هرچنـد از آن آگـاه    كنـد  مـي  گر رفتـار   عنوان موجودي انديشه . انسان به شود مي بازشناخته 

بر نيروي انديشـه او   ، خود را ذاتاً كند مي كه خدا خويشتن را بر انسان آشكار  مي . هنگا نباشد
ـ ،  بر احساس او آشكار كند ، (زيرا) اگر خود را ذاتاً نمايد مي آشكار  ،  جـانور  ةانسان را همپاي

 »  دهـيم  ان نسبت نمـي رگاه دين را به جانو ، حال آنكه ما هيچ بهره از انديشه خواهد شمرد بي
 ،كه احساس در حالي ؛ورزي و تعقل است ، انديشه اصلي انسان ةخصيص .)47:  1336،  (هگل

بـه انسـان    . خدا در نمايانـدن خـود   شود محسوب ميعنصر مشترك ميان انسان و حيوانات 
صورت مقام انسان در  ، زيرا در غير اين كندانسان خود را آشكار  ةاز طريق خصلت ويژ بايد 

.  با حيوانات يكسان گرفته خواهد شد و اين خالف محتواي دين خواهـد بـود   ،پيشگاه خدا
ي پل ارتباط ميان انسان و خدا مبن بايد در نتيجه با توجه به تفاوت انسان از ديگر مخلوقات 

در واقع اگـر تنهـا    . « اشتراك انسان و حيوان است ةنه احساس كه نقط ،بر همين تمايز باشد
 .)48 همـان: ( »   انديشد مي روست كه جانور نيست و  از آن ،انسان است كه زندگي ديني دارد

آن حضـور مشـترك هـر     ةورزي است و نشان ورزي همپايه با خرد نظر هگل دين در واقع به
   . خواهد بود ت در انساندوي آن مقوال

  عنوان منبع شناخت   نقد به در نظر گرفتن احساس به. 5
بر اين اساس است كه آنها براي  ،ژاكوبي ها مانند ديگر رمانتيك به شاليرماخر و هگلانتقاد 

انـد و   منفـي كـرده   ةكانـت اسـتفاد   ة، از فلسف حفظ ايمان و دين از نقدهاي عصر روشنگري
    .)57:  1385،  (مجتهدي  اند عقل نهادهايمان را در برابر 

عيني  ةتر از جنب واضح تر و نا احساسات مبهم عيني ةجنب ، يند شناختااز نظر هگل در فر
. در نتيجه احساسي كه به ظاهر مسـتقل از   دكن مي سازي  عيني را معين ةو عقل جنب  آن است

سازي و علت عيني آن روشـن   مدر واقع از طريق عقل مفهو ،شود مي مفاهيم بر انسان ظاهر 
همين دليـل هـر امـري تحـت      . به خواهد بود پذير و انتقال شدني و در نتيجه فهم شد خواهد

  .)57: (لگنهاوزن  نه احساس و شهود صرف ،علم قابل شناخت خواهد بود
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ولي در مراتبـي بسـيار    است،  شدني از نظر هگل محتواي خداشناسي براي احساس دريافت
 ة. به عقيدباشد  ، نه اينكه راهي جداگانه در مقابل شناخت عقلي انديشه و در طول آن تر از پايين

، بلكـه   هگل احساس همواره با انديشه همراه است و لذا حالت بسـيط و بـدون واسـطه نـدارد    
ترتيـب هگـل حضـور احسـاس را در      ينه اب .)50:  1336،  (هگل  همواره با مفاهيم همراه است

ذات خـدا در مسـيحيت   از نظـر هگـل   .  داند مي ولي آن را ناكافي  ؛شود نمي دريافت ديني منكر
از ذات  توان گفت كه ما دسترسي به مفـاهيمي   است و ديگر نمي شدهصورت نمادين آشكار  به

بـا عقـل    ،احسـاس حضـور داشـته باشـد     شايداگرچه  ،. هنگام مواجهه با اين ذات خدا نداريم
بلكـه   يسـت، تهـي و انتزاعـي ن   نيز در اين ميان خـود ميـان   . احساس خواهد بود شدني دريافت

  . دشوباواسطه  بايد ناگزير براي دريافته شدن از طرف انسان  به
 ةكسـب دانـش از طريـق شـهود را عقيـد      ةواسطه يـا آمـوز   كسب دانش بي ةهگل آموز

جـود  نظر هگل بشـر بـه ناگـاه و    به .)88:  1392،  شمرد (هگل مي  يطلبانه و غيرمعقول راحت
سـوي مـاورا و ذات    . در گذشته انسان همواره به اصلي الهي را در خود فراموش كرده است

 وسـيلة  بـه ولي اينك پس از سپري شدن زمـاني طـوالني بـه ايـن جهـان       ،الهي نظر داشت
خـود را   ،با تالشي دوبـاره  بايد است كه  شدهنظر افكنده و چنان در اين دنيا غرق » تجربه«

سـوي   . در اين ميان تشنگي روح چنان اسـت كـه بـه    كندخود  ةرفت متوجه عظمت از دست
خـدا بـه آنـان در    «گونه است كه جايي براي آنـان كـه    دارد و اين ، خيز برمي آبي ةحتي قطر

دانـد و از   مي  شدني . هگل اين وضعيت را فهم گرديده است باز» كند مي خواب حكمت عطا 
  .)37 - 24:  1387،  (هگل  كند مي گذار ياد  ةعنوان مرحل آن به

  ديني   ةنقد به شخصي بودن عنصر ديني در تجرب. 6 
داند كه  مي »  خيزش آگاهي «ديني را  ةرود و تجرب مي شاليرماخر از معناي عادي تجربه فراتر 

  اي اسـت  بلكـه گـويي تنهـا آگـاهي از رابطـه      ،در مورد چيزي مانند شيئي بيرونـي نيسـت  
)Schleiermacher ,2006: 41 - 42(.  ًمـا بـدون هـيچ     اين آگاهي همانند وقتي است كه مـثال

بر نظر شاليرماخر اين آگاهي ديني  . بنا تصديق كنيم درستي خبري را قلباً ،دليل و شواهدي
خود شخص عنصر ديني را در خـود   بايد شخصي است و قابليت انتقال ندارد و تنها  كامالً

    .)79:  1377،  ت(پرادفو  پديد آورد
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هگل اين نوع خداشناسي مبتني بر تصورات شخصي و همچنين عـدم امكـان شـناخت    
هاي خودسـرانه در بـاب ديـن و      ها و فرضيه  گويي ياوه ةپذيرد و آن را سرچشم خدا را نمي
خودآگـاهي دينـي را در خـود     بايـد  اينكه شـخص   .)45:  1336،  (هگل  داند مي خداشناسي 

و ادعـاي    همواره با مشكل عدم امكان سـنجش مواجـه اسـت    كند،وجود آورد يا كشف  به
. اگـر هـر شـخص تنهـا خـود فهـم        نيست پذير ديني ارزيابي ةشخص مبني بر داشتن تجرب

همواره اين دغدغه وجود خواهد داشت كه  ،درستي از دين خود و خداي خود داشته باشد
چنـين   نبود. همچنين در مورد كساني كه با  يا خير ها در مورد امر واحدي است آيا اين فهم

كار دشوارتر خواهد شد و كار بـه ترديـد در وجـود     ،مواجهند احساس و شهودي در خود 
. هگل غايت هر پژوهش فلسـفي را طـرد    انجامد مي طور كلي  هخدا و حقيقت داشتن دين ب

كشف ضرورت در ميان امور  جوياي هلذا انديش .)32 همان:(  داند مي امور تصادفي و ممكن 
  .  است واقع تاريخي 

، انتقـاد بـه فردبـاوري     ها موضع ديگر هگل در برابر شاليرماخر و ژاكوبي و ديگر رمانتيك
دليـل نداشـتن    . اين نوع فردگرايي در دينداري بـه  گريز آنهاست زندگي عقل ةرمانتيكي و فلسف

 ,Crouter(  دهـد  مـي  جهـان از دسـت   ارتباط خـود را بـا طبيعـت و     ،تجسم كافي از دينداري

 ،كنـد  مي و فردگرايي را كه در نهضت رومانتيسم نقشي اساسي بازي »  من «به هگل  .)1980:24
نظر وي شناخت حقيقت ضامن صدور حكم درسـت از طـرف مـن     . به نهد چندان وقعي نمي

 »  اهميتـي اسـت   بـي  راستي چيـز بسـيار   ، به ، اعتقاد من اگر من نتوانم حقيقت را بشناسم« است: 
،  هاي ديگـر آن را غيرحـق    ) زيرا آنچه را كه يك من فردي حق بداند و من189:  1393،  هگل(

نيرويـي بيرونـي    ةبا آنها خود را از آزادي محروم خواهد يافت و بازيچـ  ةآنگاه من در مواجه
نظـر   . بـه  ودشـ  مـي  . لذا با اين معيار تنها خودسري و بوالهوسي است كه حاكم  خواهد دانست

 ،انـد  گذاري كرده پايه» من«ها اخالق و روش زندگي را بر اساس  گونه كه رومانتيك رسد آن مي 
معنـا داشـته   » مـن «تواند جز براي  بنا نهاده است و اين نمي» من«شاليرماخر دين را بر اساس 

هاي بسياري بر سر محصول چنـين نگـاهي اتفـاق نظـر داشـته      »من« شايد. با وجود اين  باشد
هاي دروني از نوع  هاي دروني خاص بر دريافت حقانيت اين دريافت دليل. ولي اين امر  باشند
بسته به اينكه از چه ديدگاهي به  «رو هستيم كه  هديدگاهي روب ا. در رومانتيسم ما ب يستديگر ن
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، يا نوعي قريحه يا اسـتعداد طبيعـي    اشتياق خواهد بود مي  ن جز، يا نوعي آيي آن نگريسته شود
كرديم شاهد بينش عـالم در عـين حيـات     مي . درست در همان لحظه كه خيال  براي الهام ديني

، همچنـان در سـپهر امـور     رغـم ظـواهر   ؛ بـه  ايم يدهت، دوباره در ذهنيت خودمان درغل آن هستيم
  .)121:  1387،  (وال » بريم مي سر  متناهي به

  هاي موجود در دو نظريه با تكيه بر ظرفيت هاي اختالف نظر ريشه
،  ، ادله نظر آنها در ديگر مباني فكري در اختالف ،اختالف نظر هگل و شاليرماخر در الهيات

. در  داردريشـه  ديـن   ةمسـئل  درآنـان  و نقاط قوت و ضعف رويكرد  ،، روش دستگاه فكري
نظرهاسـت كـه در ادامـه      يني شاليرماخر محصـول ايـن اخـتالف   د ةواقع نقد هگل به تجرب

  . خواهد شد بررسي
  تفاوت در پارادايم و دستگاه فكري . 1

ــي   ــاليرماخر را م ــتگاه فكــري هگــل و ش ــارادايم و دس ــاوت در پ ــام   تف ــاي تم ــوان مبن ت
اثبـات   ةدغدغـ  ،عنوان يك انديشمند رومانتيـك  شاليرماخر بهنظرهاي آنها دانست.  اختالف

ـ     خود را ندارد ةعقلي نظري دينـي سـخن    ة. وي آنجا كه در مـورد خيـزش آگـاهي در تجرب
ـ  در واقع به عقل ،گويد مي  ـ  دارداشـاره  دينـي   ةگريز بودن تجرب طـور كلـي انديشـمندان     ه. ب

.  پردازنـد  مـي  و بيشتر به توصيف يك صحنه يـا رويـداد    ندآوري نبود رومانتيك در پي دليل
احسـاس و شـهود    ،. در بستر فكـري او  گويد مي آگاهي از وجود خدا سخن شاليرماخر از 

نتيجـه وي    . در تر قـرار دارد  ابزار مناسب اين آگاهي است و شناخت عقلي در مراتب پايين
ـ   ةدغدغ  ةشناخت عقلي محتواي دينداري و ذات الهي را ندارد و احساسات ناشـي از تجرب

نكتة مثبت و شايان تـوجهي  . در اين نوع نگرش  داند مي و اساس دين در فرد  أديني را منش
مـرزي   ،هستي فرد همواره در تعامل با كل هستي است و به تعبيريوجود دارد و آن اينكه 

ـ  تواند كل را حـس كنـد   مي . در نتيجه شخص  ميان وي و كل هستي نيست ترتيـب   يـن ه ا. ب
. ايـن فردگرايـي و عـدم     ستا شخصي با خداوند  ةديني راه مناسبي براي درك رابط ةتجرب

بـراي يـك انديشـمند     ،ديني به ديگـري و سـنجش آن توسـط ديگـران     ةامكان انتقال تجرب
  .  رومانتيك نامطلوب نيست
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بسـتر فكـري    در به مسائل دارد و اي نگرانه آليست نگاه كلي عنوان فيلسوف ايده هگل به
گاهي از وجـود خـدا بـراي هگـل     . آ داند مي امور واقع را عقالني   مي . وي تما ديگري است

امـا بـه    ،آليسم هگل نيز فرد با كل هستي در ارتباط است . در ايده ستمعناي شناخت خدا به
 ةهگل فاصـل  ة. در فلسف شود مي ، مطلق از خود آگاه  . در من شناسنده يا سوژه يمعناي ديگر

. در نتيجـه   خشـند ب مـي  ميان سوژه و ابژه از ميان برخاسته است و هر يك ديگري را تعـين  
همـين   . به بوده و محتواي آگاهي و وجود يكي است شناخت هر چيز متضمن شناخت خود 

 ،. در چنـين بسـتر فكـري    شـود  مـي  دليل فهم يگانگي با كل هستي در ساحت انديشه ميسر 
  ماند. جايي براي اتكا به احساس و شهود باقي نمي

   ها پيشفرض و مباني در تفاوت. 2
تفاوت بعضي مباني نظـري و   ،ديني شاليرماخر ةداليل نقدهاي هگل بر تجرباز ديگر يكي 

در سـه   ترين مفاهيم و مباني نظري مورد اخـتالف  مهم آنهاست.هاي   ها در انديشه پيشفرض
  . اند بخش بررسي شده

  شناخت  ةها به مقول تفاوت نگاه. 1. 2
ـ  واسطه دانست شناخت بيتوان در نقد امكان  مي اساس نقدهاي هگل بر شاليرماخر را   ة. تجرب

تـوان   مـي   ،ادراك ةعنوان واسـط  دارد كه بدون نياز به مفاهيم بهرا ديني شاليرماخر دعوي اين 
واسطه را ناممكن و هم شهود محض را فاقـد   . هگل هم شناخت بي عنصر ديني را شهود كرد

در ايـن   بايد ناخت را . برداشت متفاوت هگل و شاليرماخر در مورد شداند مي  اعتبار و ارزش
وجود دارد كـه   يجو كرد كه براي شاليرماخر ميان سوژه و ابژه شكاف عميقو موضوع جست

، از آنچـه   هستي مستقلي دارند و سوژه در مواجهه با ابـژه   ،يافته صورت از پيش تعين هر دو به
انتقادي كانـت بـر    ةثير فلسفأرسد اين نگاه همان ت نظر مي . به شود مي آگاه  ،نماياند مي و ه اابژه ب
 ،. هگل در تالش براي به هم رسـاندن شـكاف ميـان سـوژه و ابـژه     است پس از خود  ةانديش

در  ،. ذهن در روند آگـاهي از عـين   يابد مي خارجي را با آگاهي از خود مرتبط  يءآگاهي از ش
. لذا  درانگا مي غير كه شاليرماخر موضوع آگاهي را همواره  . در حالي دشو مي واقع از خود آگاه 

تواند از علم مبتني بـر تمـايز سـوژه و ابـژه بهـره       نمي ،وي براي وحدت جستن با عنصر الهي
كـه بـا    حالي ، در اين وحدت ملموس باشد ،كه در آن كند مي ، در نتيجه طريقي را اختيار بگيرد
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، عنصـر   يهگل مبني بر عدم شكاف ميان شناسـنده و موضـوع شناسـاي    ةدر نظر گرفتن انديش
  .   الهي يا روح همواره در خود خواهد بود و تنها خود را خواهد شناخت

  اختالف نظر در مفهوم متناهي و نامتناهي . 2. 2
تـوان   دارد كه از لحاظ عقلي نمـي  مي رسد يكي از داليلي كه شاليرماخر را بر آن  مي نظر  به 

عين بخشـي نامتنـاهي بـراي آگـاهي     اين است كه متناهي را قادر به ت ،به گوهر دين راه برد
توانـد محتـواي    مـي  انسان  از نكات مثبت فلسفة هگل اين است كه در آنداند.  خويش نمي

انگارد و به تعاليم دين  مي . وي چيستي خدا را با چيستي انسان يكي  ذات نامتناهي را دريابد
يح تجلي و تجسد يافته كند كه در آن روح مطلق و متعالي در متناهي يا مس مي مسيح استناد 

. ميان تعريف نامتناهي و  است متناهي قادر به شناخت ذات نامتناهي  ،. لذا از نظر هگل است
. هگل فهم مفاهيم متناهي و نامتناهي را در گرو  متناهي نزد دو انديشمند تمايزي وجود دارد

تعين و محـدودش كـرده   آنچه م ،آوريم مي . وقتي امر متناهي را در نظر  بيند مي فهم يكديگر 
مـا در نگـاه    ،غيرمتنـاهي اسـت  را . آنچه  شود مي عنوان غير آن براي ذهن ما نمايان  به ؛است
ظاهر نامتناهي با آن امر متناهي پيشـين تعـين يافتـه     . اما اين امر به ناميم مي نامتناهي  اي ساده

نهـاد ايـن دو امـر     عنـوان هـم   . ولـي امـري كـه بـه     است و در نتيجه ديگر نامتنـاهي نيسـت  
شـود كـه هگـل آن را     مـي  از جمع متناهي و نامتنـاهي ظـاهري حاصـل     ،است شدني تصور

،  (هگـل   خواند كه در حقيقت با مطلق هماننـد اسـت   كراني راستين مي نامتناهي واقعي يا بي
 ،لحاظ منطق خود و هـم بـر اسـاس فهـم خـود از مسـيحيت       لذا هگل هم به .)251:  1392

كيـد  أبلكـه همچـون حقيقـت بـر آن ت     ،دانـد  تناهي و نامتناهي را ناممكن نميبودگي م هم با
،  دليـل داشـتن ذهـن متنـاهي     . وي ادعاي عدم امكان شناخت از خداي نامتناهي را به دكن مي 

نظـر   بـه  .)158:  1390،  (فـالح رفيـع    دانـد  مي تهي از ذات خدا  دركي انتزاعي و ميان دليل به
شده كه شاليرماخر شناخت  سببامكان شناخت متناهي از نامتناهي رسد اعتقاد به عدم  مي 

  .  ده استكراحساس محول  ةعقل خارج و به سطح و مرتب ةخدا را از حوز
  نظر در مورد مفهوم خدا  اختالف. 3. 2

، يعنـي از انسـان و    اسـت »  كلي ديگر به «تعبيري  كه به بودشاليرماخر به وجود خدايي قائل 
  تواند چيزي از او دريابـد  ، لذا عقل محدود انسان نمي رود ميفراتر   مي ن آدمفاهيم درون ذه



  303  يرماخرشال ينيد ةانتقادات هگل از تجرب يبررس

 

)Adams,2011: 4(. ديني و احساس اتكا بـه مطلـق    ةلذا وي راه تقرب به خدا را تنها تجرب
به چنين شكاف عميقـي قائـل    ،آن دو ة. ليكن هگل ميان انسان و خدا و رابط كند مي معرفي 
. آگـاهي در انسـان و    يابـد  مي . در نگاه هگل انديشه در انسان و توسط انسان خود را  نيست

خود با عنوان  ة. هگل در دستنوشت شود مي در واقع از خود آگاه  ،همزمان با آگاه شدن انسان
، امـا   عين و ذهننـد  ،بيند مي كه آن را  تپه و چشمي «گويد:  مي ها  ديني بر تناقض ةسرشت غلب

گونه از هم جدا نيسـتند؛   ، عينيت و ذهنيت اين ، بين روح و روح بين انسان و خدا ةدر رابط
،  (لوكـاچ  »  ، هر دو يك چيزنـد  شناسد مي ديگر است كه آن را  ايكي براي ديگري به اين معن

تنها ارواح همتـا و  ، و  ، شناخت روح از روح است ايمان « :پس طبق نظر هگل .)250:  1391
در  .)296:  1387،  (كوفمـان  » توانند يكديگر را بازشناسند و به هـم دررسـند   مي شبيه به هم 

اي كه  عنوان انديشه ، روح است و مطلق به عنوان موجود توانا به كسب آگاهي نتيجه انسان به
بـر اسـاس نظـر    ، بلكـه   تنها تضادي ميـان آنهـا نيسـت    . نه انديشد نيز روح است مي خود را 

،  (ژيلسـون   ميان انسان و مطلق برقـرار اسـت   اي طرفه دو ةعرفايي مانند مايستر اكهارت رابط
است و هـم مطـابق    شدني تثليث مشاهده ةاز نظر هگل اين رابطه هم در آموز .)624:  1389

وي  ةديشديني مبتني به ان ةرويكرد شاليرماخر را در تجرب بايد . در نتيجه  علم ةمثاب فلسفه به
؛  توان گفـت  مي مل أ. اما با اندكي ت ارتباط با انسان دانست بي در مورد وجود موجودي مطلقاً

توانـد بـا انسـان داشـته      مي اي  چه رابطه ،راستي موجودي كه هيچ سنخيتي با انسان ندارد به
منـام  شناخته و داراي صفاتي حداقل ه مي عنوان خدا در طول تاريخ  باشد؟ يا آنچه انسان به

؟ بايـد توجـه داشـت كـه بـا رد       چگونـه تبيـين خواهـد شـد     ،با صفات انسان بـوده اسـت  
، بلكـه اسـاس    شـود  تنها مشكل حل نمـي  ، نه هاي سنتي و اعتقادهاي رايج در آن  باوري خدا

مربـوط بـه    ،دهـد  مـي  ديني به انسان دست  ةاظهار نظر در مورد اينكه احساسي كه در تجرب
  .  ال خواهد رفتؤزير س ؛دين است

  له  ئتقرب به مس ةتفاوت در نحو. 3
. هگل با پديـدارهاي ديـن در تـاريخ سـروكار دارد و بـر       رويكرد هگل به دين تاريخي است

عنصر شناخت  ،. هگل در اديان كند مي سمت گوهر اصلي دين حركت  به ،اساس اين پديدارها
نامتناهي و تقرب جستن بـه آن در   جوي امرو كند كه بر اساس آن جست مي مطلق را شناسايي 
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هگـل   ة. اشار رسد مي شود و در مسيحيت به نهايت خود  مي تدريج آشكار  به ،طول تاريخ اديان
  .   است حاكي از توجه وي به پديدارهاي تاريخي  ،به تمثيلي بودن زبان دين نيز

بسـتگي بـه   . احسـاس وا  پردازد مي شاليرماخر با رويكردي روانشناسانه به موضوع دين 
رواني فـرد بـراي    هاي . در نتيجه حالت شود مي يابي و شهود حاصل  مطلق براي فرد با درون

. شاليرماخر براي اينكه مخاطبـانش   گيرد اول اهميت قرار مي ةكشف ارتباط با خدا در درج
ـ  مي سعي  ،ديني را در نظر آورند ةچيستي تجرب دينـي بـه    ةكند تا با توصيفات خود از تجرب

  .  ندكنآن حالت را در ذهن خود بازسازي كه ا كمك كند آنه
از عينيت زيـادي برخـوردار اسـت و     ،ديني كه بر اساس پديدارهاي تاريخي تبيين شود

كه تبيين دين توسـط عناصـر    . در صورتي خواهد بود شدني توسط انديشه و مفاهيم دريافت
  . است شدني ب مفاهيم ارائهسختي در قال و به بوده روانشناسانه بيشتر ذهني و دروني 

  تفاوت در روش . 4
روشـي   ،ديـن  ةش و از جمله مقولخوي  روش هگل براي پرداختن به مسائل دستگاه فلسفي

. ديـن   قرار دارد دين نزد وي در ارتباط تنگاتنگ با ديگر مقوالت فلسفي  ة. مقول عقلي است
استنتاج مقوالت بعـدي اسـت.    شود و خود مبنايي براي مي از مقوالت پيش از خود استنتاج 

دين و مقوالت وابسته به آن نيـز   ،در نتيجه اگر ديگر مقوالت اين نظام موضوع دانش باشند
  .  خواهند بود نيتوسط دانش شناخت

انسان را در زمان  هاي . وي حالت ديني توصيفي است ةروش شاليرماخر در تبيين تجرب
در كنار دانش و اخـالق    مي عنوان راه سو به و شهود را  كند مي ديني توصيف  ةحصول تجرب

بدون اسـتفاده از   پردازد كه انسان مثالً مي ي هاي بلكه به توصيف حالت ،دكن اثبات عقلي نمي
. روش اكثـر   دكنـ  مـي  شود يا ديگري را از حال خود آگـاه   مي كلمات از احوال ديگري آگاه 

هـا و    و لحظـه  هـا  . آنها بيشـتر حالـت   ها در بيان مطالب خود به همين گونه است رومانتيك
ـ  نـد كن مـي  نگـري توصـيف    درون ها و وقايع را با توجه به عواطـف خـويش و    موقعيت ه . ب

  .   كند مي ديني را تبيين  ةتجرب ،جوي روشي عقليو ترتيب شاليرماخر فارغ از جست ينا
  تفاوت در ادله  . 5
براي توجيه رجوع بـه قلـب و    وي.  روانشناسانه دارد ةديني جنب ةشاليرماخر در بيان تجرب ةادل
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هـايي   . اين داليل بيشتر مثال دكنكند تا مخاطب را متقاعد  مي مبنا قرار دادن احساس داليلي بيان 
طـور مسـتقيم    نيسـت و فـرد بـه   نيـازي  هايي كه در آنها به وسـاطت مفـاهيم    است از احساس

ـ  . داليل  كند مي موضوعي را شهود يا احساس  دينـي شـاليرماخر و توجيـه     ةهگـل در رد تجرب
واسـطه و عـدم اعتبـار شـهود      رويكرد عقلي خود به دين بيشتر مبتني بر عدم امكان آگاهي بـي 

. بر اساس  است عنوان مبناي آگاهي و همچنين عدم امكان شناخت ذات خدا توسط احساس  به
ـ  شـناخت مـرتبط باشـد    ةبـه حـوز   بايـد  كه ديـن   اعتقاد دارداين ادله هگل   ةروانشناسـان  ة. ادل

. انتقادهاي هگـل بـه ايـن ادلـه در واقـع تمـام        شاليرماخر با تفكر رومانتيك وي مطابقت دارد
. در بستر فكري رومانتيك اسـتفاده از داليـل روانشناسـانه     گيرد مي هاي رومانتيك را دربر   حوزه
همـين   . بـه  اين ادله ارزش چنداني ندارد سلماًباور م كه براي يك ايده . در حالي پذير است توجيه
  ريشه دارد.تفاوت پارادايم فكري آن دو  ، دراين دو انديشمند ةتفاوت ادل توان گفت مي دليل

  گيري نتيجه
دين حاكي از دو گـرايش فكـري متفـاوت در     ةاختالف نظر ميان هگل و شاليرماخر دربار

هـاي مشـترك محيطـي و      بـا وجـود زمينـه    .اسـت  نوزدهم  ةميان متفكران آلماني اوايل سد
بـه نتـايج    ،انـد  دهكردليل مباني و رويكردهاي متفاوتي كه اين انديشمندان اتخاذ  ، به تاريخي
تـوان در امـور    مـي  حال سرچشمه اين رويكردهـا و مبـاني را    . با اين اند دست يافته يمتفاوت
  . شود مي جو كرد كه در ادامه در قالب دو نظريه بيان و جست يواحد

  روشنگري به واكنش اساس بر يابي ريشه. 1
. اعتمـاد بـيش از حـد بـه      توان واكنشي منفي به روشنگري دانسـت  مي مكتب رومانتيسم را 

.  مـي را متحـول كـرد    هـا زنـدگي آد    دانش و روي آوردن به علوم تجربي براي تبيين پديـده 
.  دكـر راه را براي هر گونـه انتقـاد از تعـاليم دينـي بـاز       ،مي روشنگري با انتقاد از عقايد جز

انديشـي انسـان حركـت     سمت آرزوهاي بـزرگ يعنـي روشـن    هاي بلند به روشنگري با گام
ثابت براي نظام طبيعت كشف شد و انديشمندان اميد داشتند كه در علوم  هاي انون. ق كرد مي 

طابق آن به عدالت و اخالق و حكومت ثابت و هميشگي برسند و م هاي انونانساني نيز به ق
گرايي به پـيش   عقلگرايي و تجربه ة. روشنگري در دو نحل عادالنه و اخالقي دست پيدا كنند
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. لـذا غفلـت از ذات    بـود  شـدني  نظرها پيشـرفت علـوم مشـاهده    . با وجود اختالف رفت مي 
 ةدو ثمـر  ،ايـي گر انسان و نگرش مكانيكي به عالم و انسـان در كنـار بـروز شـك     ةفراروند
تـوان از واكـنش    مـي  . نخسـت   ندشدهايي مواجه  د روشنگري بودند كه با واكنشنناخوشاي

  .   ها هاي آلمان نام برد و ديگر از واكنش رومانتيك آليست كانت و ايده
گرايـي   سعي كرد بر شـك  هاي فاهمه و تعيين محدوديت جاي ابژه كانت با تكيه بر سوژه به

روي انسان را از علـوم خطـا    اعتبار خواندن نظرورزي در متافيزيك فرا بي فائق آيد و همچنين با
هاي فلسـفة   آليستي آراي كانت و رفع ضعف . فيشته و شلينگ پس از كانت به بسط ايده دانست

. هگـل همزمـان بـا انتقـاد از      دهنـدة ايـن فلسـفه دانسـت     توان ادامـه  مي . هگل را  وي پرداختند
گرايـان، بـه پاسداشـت علـم      اي فالسفة روشنگري، بخصوص تجربهه  ساحتي بودن انديشه تك

وسيلة منطق  گرايي رهاند و به . هگل با نگاهي نو به رابطة سوژه و ابژه، فلسفه را از شك پرداخت
. با بازگشت متافيزيك به حوزة انديشة  ديالكتيك خود، پرداختن به متافيزيك را مجدداً احيا كرد

  . وجود آمد دا و دين در فلسفه مجدداً بهنظري امكان پرداختن به خ
انسان به احساسـات و   ةذات فراروند عها در واكنش به روشنگري و براي اقنا مانتيكور

ي ها  براي بلندپروازي اي ترتيب انسان مجال دوباره ينه ا. ب عواطف و فردگرايي روي آوردند
ها بـا پشـت كـردن     رومانتيك.  آن دوران يافت  هاي علمي خود در جهت مخالف محدوديت

ـ  گرايـي نيـز رهـايي بخشـيدند     به دستاوردهاي روشنگري خود را از شـك  ترتيـب   يـن ه ا. ب
فيلسوفان روشنگري بـه ديـن از احسـاس و شـهود سـخن       ةبا حمل ةشاليرماخر در مواجه

گرايي هگل واكنشـي بـه    آل . در نتيجه هم شهودگرايي شاليرماخر و هم ايده آورد مي ميان  به
  .  استگرايي  اه مكانيكي دوران روشنگري به عالم و ديگر دستاورد روشنگري يعني شكنگ
  سنجشگري كانت   ةيابي بر اساس واكنش به فلسف . ريشه2
. كانت براي فـائق   است ناپذير انكار نثير كانت در تاريخ انديشه و چند نسل از انديشمنداأت

 ةفلسـف  ،گرايـي افراطـي هيـوم    چنين شكخود و هم ةگرايي افراطي رايج زمان آمدن به عقل
كانــت بــا مبنــا قــرار دادن ســوژه در شناســايي و تبيــين  . سنجشــگري خــود را ارائــه كــرد

گرايي هيوم در علوم تجربي بسـت و از طـرف ديگـر     راه را بر شك ،هاي فاهمه محدوديت
هـا  كانـت تن  ة. در فلسـف  هاي متـافيزيكي ناموجـه ماننـد آراي ولـف شـد       مانع بسط انديشه
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نفسـه همـواره ناشـناخته بـاقي      في يءناچار نومنها يا ش هستند و به شدني پديدارها شناسايي
. تعيـين   وجـود دارد ترتيب همواره ميان سوژه و ابژه يـك فاصـله و شـكاف     ينه ا. ب ماند مي 

آن  ةواسـط  بلكـه بـه   ،نفسـه شـد   في يءتنها موجب قائل شدن به ش هاي فاهمه نه محدوديت
نفس و آزادي نيـز در عقـل نظـري مـردود      ،به مسائل متافيزيكي مانند خدا امكان پرداختن

 مجـدداً  پـس .  دكـر كانت در عقل عملي اين مسائل را بررسـي   دليلهمين  . بهند شمرده شد
  .  كرد مي شكافي ميان عقل عملي و نظري عيان شد كه گذار از هر يك به ديگري را ناممكن 

آوردن جداافتادگي عين و ذهن و همچنين عمل و نظر و با يـافتن همنهـادي    هم هگل براي به
. در فلسفة هگـل عـين توسـط     براي فلسفة فيشته و فلسفة شلينگ، فلسفة مطلق خود را ارائه كرد

بخشـد،   مي كه عين را تعين  مي . در نتيجه ذهن هنگا شود و ذهن توسط عين مي ذهن تعين بخشيده 
اي  اسـت و فاصـله   ترتيب محتواي ذهن و عين هر دو يـك چيـز    . به اين كند مي ا نيز متعين خود ر

. روح ذهني در فلسفة هگل حيطة عقل نظـري اسـت و روح عينـي حيطـة عقـل       ميان آنها نيست
. در روح مطلق كه همنهاد روح ذهني و روح عيني خواهد بود، تمايز ميـان عقـل عملـي و     عملي

. دين در حوزة روح مطلـق قـرار دارد و يكـي از مقـوالت روح پـس از       شود مي عقل نظري رفع 
حلي بـراي رفـع شـكاف ميـان      توان فلسفة هگل را راه مي ترتيب  . به اين يگانگي عمل و نظر است

  .  عقل عملي و عقل نظري و همچنين شكاف ميان سوژه و ابژه در فلسفة كانت دانست
.  هـاي يادشـده نيسـت     جهت به هم رساندن فاصـله  واكنش ديگر به فلسفة نقادي كانت در

مي در كنار  عنوان عنصر سو رومانتيسم با تكيه بر فردگرايي و به ميان آوردن احساس و شهود به
هـا راه برقـراري    . رمانتيك هاي فلسفة كانت را دارد دانش و اخالق، قصد فراروي از محدوديت
توان به مسائل  مي نظر آنها با شهود  . به دانند مي شهود ارتباط ميان سوژه و ابژة از هم جدامانده را 

آوردن شـكاف ميـان عمـل و نظـر      هم . در نتيجه ضرورتي براي به فراتر از عقل نظري پرداخت
. شاليرماخر نيز تحت تأثير اين فضاي فكري، احساس را مبنـاي دريافـت    احساس نخواهد شد

كنـد كـه متضـمن     مـي  دستيابي به مابعدالطبيعه پيدا ترتيب راهي براي  دهد و به اين مي دين قرار 
  .  كاهش دين به اخالق نباشد

توان دو واكنش متفـاوت بـه    مي  ،بر اين اساس آراي شاليرماخر و هگل را در باب دين
    . سنجشگري كانت دانست ةيعني فلسف ،يك امر واحد
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