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 و سیاست در اندیشه هگل جوان 1نسبت دین پوزیتیو

 بهزاد کورشیان نویسنده: 

 

 چکیده

 که دوره نیا. ی اوست رجوع کرداست که پیش از دوران پختگی فلسفهی دین و سیدرباره هگلملات به نخستین تأ دیبا سیاسی استبداد با دین پوزیتیو نسبت نییتب یبرا 

ی واسطهتأثیر بی. شد آن یمرزها یفراسو در سپس و اروپا کل در اساسی و مهم تحولات و رییتغ سرآغاز که بود فرانسه ریکب انقلاب وقوع با مصادف ،است هگل یجوان امیا

گیری دیدگاهی بود که بر مبنای آن وی میان استقرار ه آن واکنش نشان دهد. حاصل این تأملات برای او شکلاین رویداد بر هگل جوان موجب شد تا او در آثار متعددی ب

 های جوامع باستان سوق داد.خواهانه مطابق با الگوموضعی جمهوری سوی اتخاذ؛ برآیند چنین دیدگاهی هگل را بهربطی وثیق ببیند پوزیتیواستبداد سیاسی موجود و دین 

ها به چنین نتایجی دست یافت بررسی و به قدر وسع ها و منابعی را که وی از درون آنهگل جوان و ریشه ی این اندیشه درگیرمقاله تلاش خواهد شد تا سیر شکل در این

 تبیین شود.  

یآزاد ،یاسیاستبداد س ،یگانگیب ن،ید ته،یویتیپوز :یدیکل واژگان  
                                                             

از او جستجو کرد. نخست، نهضت  شیبزرگ تفکر پ انیتوان در دو جریمفهوم را م نیا یریگشکل یهاشهیبرن است. ر یهگل در دوره یورزشهیدر اند یادیبن یمفهوم Positivity  تهیویتیپوز1 

 گاهیجا فیسو و تضعکیهگل از  ینظر سمیاومان یریگمنجر به شکل یطور کلعمده به انیدو جر نی. ایکانت رفت و دوم، نظام اخالقیآن به شمار م یبرجسته یندهینما نگیکه لس یآلمان یروشنگر

که او در صدد بود تا از دل  ینحواست؛ به یفکر یهاشهیر نیفرارفتن از ا ا  نوع تهیویتیشد. اما تالش هگل در برساختن مفهوم پوز گرید یاخالق کانت از سو یفلسفه یهاآموزه ریثأتحت ت نید ینهاد

جوهر  یگانگینبود، ب Entfremdung  یگانگیجز ب یزیمعنا چ نینو به مسائل کهن باشد. ا یکردیرو یخود حاو نیشیبودن از دو نقد پرا استخراج کند که ضمن برخوردار ییمعنا تهیویتیمفهوم پوز

در مفهوم  یگانگیب یضمن یمعنا ن،یکند. با وجود ایم فایا «روح یدارشناسیپد»و در  نای یدر دوره ژهیوخرتر هگل بهأدر فلسفه مت یمحور یگونه که مشخص است نقشاست و همان تهیویتیمفهوم پوز

اخالق مدرن. هگل با اشاره به  ینییخودآ تیو خالق ییایدر برابر پو ینید یهاآموزه یگر جمود و مردگتیروح است و هم روایخشک و ب یتینیسوژه در ع یزنده تیماه یگر وانهادگانیهم ب ،تهیویتیپوز

  و جامعه است. نیدنو در  ییگراعقل شیزاو باز ایاح یشدن آن در پمفهوم و با خواست محو نیا
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 .درآمد1

هایی است ، اجتماعی و الهیاتی اوست؛ نوشتهی سیاسیهای نظریهی نطفهدربردارندهها و تحولات عظیم ناشی از انقلاب که های هگل جوان به دگرگونینخستین واکنش

گری و استبداد پرستی، بیداداذهان عموم ملت و نبرد با خرافه روشن ساختن»و فرانکفورت نوشت. هدف هگل در این برهه  2اش در توبینگن، برنهای اقامتکه او در سال

 1931بیزر، « ) های متعال و مدنی حکومت جمهوریآلهساختن مردم برای پذیرش ایددی سیاسی به این مضمون بود: مهیاموزشی، مقصوبود. و اما ]فراسوی[ این هدف آ

گلوی سیاست کند و هم یز آن هم بر گردن مذهب سنگینی میکند، که تیغ تهگل همچون شمشیری دو لبه عمل می یی جوانی، ادبیات نقادانهوره(. در تمامی آثار د 04:

کردند. ی بازی میمذهب و سیاست هر دو زیر پوشش واحد»نویسد: میلادی می 1931آوریل  11ه تاریخ ای به شلینگ باست. در همین رابطه هگل در نامه را نشانه رفته

اش در چیزی به اعتبار انسان بودن، برای خویشتن امر خیر، ناتوانی دادناش در انجامانگاشتن نوع انسان، ناتوانیخواست: نادیدهداد که استبداد میمذهب آن چیزی را یاد می

 (. hegel,1984,35«)بودن

ی این مناسبات مذهبی و سیاسی را فراهم کند، او اعتقاد داشت که هدف این فلسفه آن است ی نابودی همهنهبایستی زمیی نو در آلمان میبود که فلسفهآن هگل جوان بر 

فیلسوف  تابود  قدرآنثیر فلسفی و سیاسی هگل گذاشت. این تأ یری ژرف و ماندگار بر سرشت اندیشهثیی نو تأببیند. کانت در مقام منادی این فلسفه انقلاب را تدارک که

ی آزادی بردن اندیشهبود که راه (. او بر این باورhegel,1984,35«)اماش چشم به راه انقلابی در آلمانظام کانت و برترین صورت کامل شدهاز ن»جوان اعلام کند که 

ی او در این دوران بود. امری که سبب شد تا پیوندی العادهی آلمان کشف خارقانقلاب فرانسه و فلسفه بینمیان مردمان، تکلیف انقلابی فلسفه است. برقراری ارتباط 

تواند توانایی آزاد تصویر کرد که در آن هر فردی می« هاجمهوری اراده»ه را در مقام آیند یکانت، جامعه»ی وی شکل بگیرد. نی میان فلسفه و سیاست در اندیشهناگسست

                                                             
2 Berne 
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ثیری عمیق بر اراده، تأ و استقلالِ 3(. تلقی کانت از آزادی، خودآیینی193:  1931)راوچ، « جا که این توانایی با توانایی دیگران تصادم نکنداخلاقی خود را به کار برد تا آن

ابزاری در نبرد  یمثابهنت را همچون آرمان فلسفی خویش بههای خود، اصل بنیادی خودآیینی کانوشتهبر جای گذاشت. او در نخستین دست مفهوم آزادیبرداشت هگل از 

و استبداد  پوزیتیوبر پیکر واحد دین عیار ای تمامی کانت، ضربهی فلسفهگیری از قوای نقادانه. هگل جوان بر آن بود تا با بهرهبا مرجعیت و شریعت مسیحی به کار برد

لی برای وضعیت دینی و سیاسی های عهد باستان همچون بدیشهرار نبود بلکه نگاه او متوجه دولتسلبی و مبتنی بر رد و انک سیاسی بزند. اما رویکرد او در این دوره صرفاً

بلکه چون  شرایط مشخص و معین به وجود آمد و از میان رفت، یربوط به گذشته که در نتیجهی اجتماعی موان پولیس یونان را نه چون پدیدههگل ج»ی معاصر بود. دوره

ی برای او عهد باستان چون یک نمونه»ترتیب، (. بدین94:  1931)لوکاچ، « گرفته در نظر میای پیشتاز برای انقلاب معاصر در دولت و جامعالگویی همیشگی و نمونه

ی اصلی عملی، سازی است که وظیفهرا زنده کرد، در واقع، همین زندهدهد. ممکن است از میان رفته باشد، اما باید آن بقای خود ادامه می ه برای بشر بهبالفعل و زند

 گیرد. ستبداد شکل میگانگی، استیلا، و ا، بیپوزیتیویتهی نقد مفاهیمی چون واسطه(. رهیافت سیاسی هگل به 91: 1931لوکاچ، « ) ی مدرن استفرهنگی و دینی زمانه

 نزد هگلبه و نقد کانتی دین  4هت.پیدایش مفهوم پوزیتیوی2

انسانی و استقرار مفهوم مختاری ای برخوردارند. اومانیسم کانتی از مسیر خودهای کانت در باب آزادی و خودآیینی از اهمیت و اعتبار ویژهمعتقد بود که آموزههگل جوان 

عنوان موجودی عقلانی با سایر موجودات طبیعی در جریان همین مناسبات اخلاقی است. گذرد. تمایز انسان بهگذاری اخلاقی میی قانونقوه عنوان اصل بنیادینآزادی به

پوزیتیویته را به کار تعبیر  ددارد و از درون همین نقده، در راستای نقد دین گام بر میارا ویژه اصل خودآیینی یا استقلالِبا در اختیارگرفتن مبانی فلسفی کانتی بههگل 

 برد. می
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. به داندمیفساد و تباهی دین را موجب پوزیتیویته دین دارد. بر این اساس، او  پوزیتیوحیث در بیگانگی انسان است که به گمان او ریشه ی هگل جوان ترین مسئلهعمده

گردد. دین در ل قوای عقلی میگرفتن مستقمر خود نیز منجر به فقدان به کارکند که این افراهم میرفتن آزادی اخلاقی را  پوزیتیویته در دین موجبات از دستنظر هگل، 

ماورایی  نیروهایدست وفصل امور انسانی بهپوزیتیویته، حلی زیست انسان ندارد. شود که هیچ نسبتی با مسائل عمدهروح میپوزیتیو آن مبدل به عینیتی مرده و بیشکل 

داشتن به مرجعیتی بیگانه با عقل آدمی جستجو کرد. او بر در باور بایستیی متصلب را میپوزیتیویتههای این ، ریشهزعم اورس و حدودوثغور عقل است. بهو خارج از دست

اق بارز انقیاد و بردگی انسان آن را مصد گوید وپوزیتیویته و آزادی سخن میناپذیری عقلانی است. هگل آشکارا از آشتی آیینیپوزیتیو الغای خوداین باور است که ایمان 

 مرجعیت دیگری است. سرسپردگی بهناپذیر تسلیم یا ی بازگشتاو در حقیقت نقطهدر نظر  پوزیتیوداند. بر این مبنا، ایمان می

یا تعلیق عقل آدمی و واگذاری  5«مکانیسم مرده»انسانی و  بستن عقل در اموراراده یا به کار استقلالِ بینهمان عنصر متمایز  ،در معنای هگلی آن پوزیتیویته ،ترتیببدین

اظ اصول خویش، ی اخلاق برآمده از چنین امری، از لحآموزه»نویسد: باره میداند و در اینمحصول همین ایجابیت دینی میرا نیز  پوزیتیوامور به دیگری است. او اخلاق 

(. او معتقد است که 111: 1931هگل، « ) ی آدمی نیستاراده گر استقلالِیت بر آزادی نهاده نشده و بیانخویش نیست. یعنی ذات اخلاق بهعلمی مستقل و قائم 

ی خارج گذار و نه هرگز مرجعقانون-ی خودی قانون اخلاقی صرفاً ارادهگذار خویش باشد، که پایهنها هنگامی میسر است که سوژه، خود قانونشدن کنش اخلاقی تبرانگیخته

صورت چرا که مسیحیت قوانین خود را به گذاری در دین مسیحی وجود ندارد،. هگل مدعی است که روح این قانونی خودبنیاد استی این خواست و ارادهدایرهاز 

ی فراتر از خواست بشر به او نیست. اکند، و این چیزی جز تحمیل ارادهشده است بر ما عرضه می مقررای از قواعد متصلب و جزمی که بیرون از ساحت وجودی ما مجموعه

 آورد که همانا برآیند کنش و فعالیت عقلانی است.ن از عینیت واقعی سخن به میان میی دیگل در برابر عینیت مردهه

 و استبداد سیاسی .دین پوزیتیو3
                                                             
5 Lifeless machine 
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پوزیتیو و قدرت سیاسی پوشانی قدرت دین هماز نظر او دید. میهای مسیحی آلمان را بیش از هر چیز در آموزهماندگی سیاسی و اجتماعی های عقبهگل جوان ریشه

 کردن تمامی روابطی است کهاز این انقیاد و سلطه و دگرگون خروج او یمدرن دیگر قابل پذیرش نیست. دغدغه ای جز انقیاد و سلطه ندارد، امری که برای انسانثمره

منجر به  یخی بر آن است تا شرایطی را کهنگرشی تاراتکا بر با ست، او عمیقاً ویژه مسیحیت هرگز انتزاعی نین بهکند. فهم هگل از دیچنین وضعیتی را به فرد تحمیل می

 یی ستمدیده در برابر تازیانهکردن تودهگیرد، مانند آیینی که جز رامای در خدمت وضع موجود در نظر میل کند. او مسیحیت را همچون آموزهتحلی چنین امری گشته

شود بلکه تاریخ متأخر آن را نیز در بر حیات آن منحصر نمی نخستینِ ی او از مسیحیت تنها به دورانِینانه و ناامیدکنندهبدب برداشتندارد.  چنتهاستبداد حکومت چیزی در 

 ی مردم است.ذهب و سیاست برای استیلا بر تودهی مهاابد، تاریخی که سرشار از دادوستدیا پیش از انقلاب فرانسه ادامه میگیرد، تاریخی که به باور هگل تمی

او ظهور مسیحیت را نیز در  ،نیز بود. بر این مبنا فراشدیک  یمثابهفرد او از تاریخ بهدرک منحصربهی تکوین ، زمینهی هگل جوانخواهانهدیدگاه مترقی و گرایش تحول

یعنی آگاهی و زیست انسان را دچار دگردیسی کرده است.  6گرفت. ضرورتی که کلیتورت عینی در نظر میمانند یک ضرکرد و آن را بهچارچوب درکی تاریخی تحلیل می

و آگاهی جهان کهن دچار فروپاشی شده بود. مسیحیت در مبتنی بر آزادی که حیات  پا نهدوجود ی عرصهتوانست به سان یک دین تنها زمانی نظر هگل، مسیحیت به در

تر گرفتار در آن بیش روزیِهای که بشر را در ناکامی و سیهیاستیز و دنیاگریز بود. آموزههای دنبودی جوامع باستان در قالب آموزهزوال و نا فراشد بندی همینحقیقت صورت

آزادی  رفتن خواستِهایی که تنها با از میانروزی نبودند. حکومتچیزی جز همین اشکال تباهی و سیه های سلطنتی منحط آن روزبرد. سیاست عملاً موجود و رژیمفرو می

بیگانگی فرد قدر برآیند ، چنین سیاستی همانکردن آنان را بر عهده گرفته بود. از نظر هگلو مسیحیت آشکارا مسئولیت تئوریزهی وجود نهاده بودند، و والایی پا به عرصه

های هگل گر نگرشا، ترس و بردگی نمایانرفتن فرد در انزوز گسیختگی سیاسی و اجتماعی و فروعیار از آن بود. این بیزاری و نفرت اای تمامتر الهیات جلوهپیشاست که 

 بود.  پوزیتیوی دین جوان درباره

                                                             
6 Universality 
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تاریخی  فراشدی یک مثابهعکس، او معتقد است که اگر دین بهگی انسان نگریست. برای مجزا از روند تکامل اجتماعی زندتوان به دین همچون پدیدهاما به باور هگل نمی

های دینی میسر تنها از درون تحول در قالب جنبش آزادی و خودمختاری انسان نیز توانسته دست در دست سیاست منادی سرکوب و انقیاد و بردگی شود، بازسازی و احیایِ

پذیر است. او از این دیدگاه حتی در دوران صلاحات ساختاری مبانی عقیدتیِ دینی امکانبندی های اجتماعی و سیاسی از مسیر اورتص است. به عبارت دیگر، راه اصلاحِ 

ان برداشت، یا توان موانع قانون و آزادی را از میگوید بدون آزادی وجدان میاین اصلی دروغین است که می»کند: صراحت اذعان میگی فکری نیز برخوردار است و بهپخت

پردازد، او تلاش ی اصلاح دینی میتر به مسئله(. با وجود این، هگل جوان بسیار جدی01: 1931)لوکاچ،  «تواند وجود داشته باشدکه بدون اصلاح دینی، انقلاب میاین

 خواهی سیاسی را هموارتر کند.ابداع مفهوم دین قومی مسیر تحول و ،مبتنی بر طریقتیا  7ذاتدرونو دین  ی بر شریعتپوزیتیو یا مبتندینی  بینکند تا با تفکیک می

  ذاتدرونو دین  پوزیتیو.دین 4

 داند کهچیزی میشدن آنجا که او امکان بازسازی و تجدیدحیات سیاسی را در برچیدهنظر هگل بسیار حائز اهمیت است، تا آن در ذاتدرونو دین  پوزیتیودین  بینتضاد 

(، و تمام شئون زندگی ما hegel,1793,30« )ترین مسائل زندگی ماستدین یکی از مهم»کند که عنوان می 8ی توبینگننامد. هگل در رسالهینی میآن را دین عوی 

دین عینی، همان اصول اعتقادی و تعالیم دینی است، دینی » ،کند، به باور اوبین دین عینی و دین ذهنی تأکید میگیرد. با وجود این، وی از همان ابتدا بر تمایز ا در بر میر

« شودم، بلکه به احساس و عمل مربوط میدهد، این دین، نه به تعالیافراد به زندگانی خویش ادامه می که مقید و نهادینه گشته است. ]و[ دین ذهنی دینی است که از راه

 پژوهش هستند، آن کارآمد و موثر هایقدرت حافظه و ادراک دارد، ایشدهپذیرفته هستی عمل در که است یباور تجسم عینی دین» هگل، نظر از(. 11: 1931)بیزر، 

 ایسرمایه جز چیزی این هرچند باشد، عملی شناخت دارای همچنین تواندمی عینی دین. است موجود پیش از آن به ایمان حتی و پایان، تا آغاز از آن در ملأت واقع، امور

                                                             
7 Subjective Religion 

8 Tubingen Essay 
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 ذهنی دین. کرد اشارائه دیگران به سخنرانی صورتبه یا آورد در کتاب صورتبه و کرد مندنظام را آن توانمی داد، سامان ذهن در توانمی را عینی دین. بود نخواهد مرده

 در آن بلکه است، دیده تعلیم حوزه این در او که نیست معنی بدان این است، داردین شخصی گویممی من اگر. شودمی بیان اعمال و احساسات در تنها دیگر سوی از اما

 از پیش او بیند،می و شناسدمی هاانسان تقدیر در و طبیعت در را خدا او قلب داند،می ترنزدیک خدا به را خود و است، حیرت در او دارد، فعال حضوری اشقلبی احساسات

او دین  ، برایبنابراین (.hegel,1793,33-4) «دهدمی انجام که است اعمالی یهمه در خویش گرستایش و خود قدردان آورد،می جا به شکر یسجده خودش نزد خدا

گری و فعالیت مستمر صورت کنشتأثیر دارد و در بیرون از او به ی دین زنده و پویاست. دینی که در درون فردروح و برعکس دین ذهنی نمونهعینی نماد دین مرده و بی

 کند. بروز می

 10یقوم نید و 9یخصوص نید .5

ان دین لحاظ عملی دارای اهمیت بیشتری است. این تقابل نزد هگل با عنوکند، تقابلی که بهماهیت دین را مطرح می ذات و بینبر همین مبنا، هگل تقابل دیگری 

قومی، در  له است. در مورد دیندین قومی و دین خصوصی در یک مسئ نی میاتفاوت عمده»دارد: در توضیح این تقابل او اظهار می شود.خصوصی و دین قومی بیان می

، کند، و روح آن به ضرورت آزمون اصیل کسب فضیلت است. از سوی دیگربخشی رسوخ میمنداش، در روح با قدرت و الهامثیر نیروی تأواسطهقلمرو تخیل و احساس به

های خاص برای کسب فضیلت، تسلی و توجه و ها در این مورد، انگیزهشان و توصیه به آنبا تکالیف هاشان، چالش وضعیت آنتحصیل افراد در حراست از شخصیت

ش وضوح دارد، این امر همگانی که در ملاحظات پیروان که برای دین قومیِ شوند، در صورتیهمگی در دین خصوصی رها می -شخصی مراقبت در برابر مصیبت و بدبختی

 (. hegel,1793,47-8« )خوردبه چشم نمی
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گذارد و در نهایت نسبتی تنگاتنگ با فعلیت نیازهای زندگی فرد و امور عام مردم یک کشور گیرد و بر تخیل و احساس اثر میهگل دین قومی از عقل نشئت می از نظر

 ی اصلی رشد و بالندگیِ گی روح ملت است. دین قومی انگیزهالندی اصلی آن رشد و بو نباید نیست، بلکه برعکس وظیفه دارد. به باور او دین قومی دین امر و نهی و باید

ی آن بود تا این مفهوم را به نقطه که او بر نحویر دیدگاه سیاسی او در این دوره تأثیر داشت. بهشدت بقومی بهحس عظمت و شکوه مردم است. درک هگل از مفهوم دین 

که مذهب قومی را همچون ، در حالیدانستپایه و اساسی برای اخلاق فردی میهمین اعتبار او مذهب خصوصی را خواهی در آلمان مبدل سازد. بهجنبش آزادی عزیمتِ

ثیری ، تأطور کلیدینی که فاقد نیروی زنده و پویاست، دینی که به است؛ پوزیتیوی عملی دین ل نمونهگرفت. با این اوصاف، مسیحیت برای هگح قومی در نظر میبنیان رو

افکند و در بین مردم و دولت جدایی نمیجوامع باستان است؛ دینی که  ل دینی هگل، دین قومیِآاجتماعی افراد ندارد. برعکس، ایدهت و سستی در زیست سیاسی و جز رخو

 ست.عین حال زنده و پویا

 

 

 

  جهینت .6

 یریگبهره با وفلسفی اریخی/ ت یکردیرو با او. است افتهی یتجل یاسیس استبداد و یاجتماع مناسبات در که استی اسیس و یاجتماع انحطاط جوان هگل یمحور یلهئمس

 کیالکتید نیهم کشف دوره نیا در هگل دستاورد مهم موارد از یکی. کندیم جستجو تیحیمس یپوزیتیویته در را انحطاط نیا یهاشهیر یکانت یاخلاقیینی خودآ مفهوم از

 از یریگبهره با که او. است گرید یسو از مدرن یجامعه در یاسیس استبداد و یبردگ و سوکی از تیحیمس یپوزیتیویته یرونیب تیمرجع به اراده یِآزاد یواگذار انیم
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 یاسیس یهانظام گوناگون اشکال به و کند لیتبد استیس نقد به را اتیاله نقد توانست است، ینید یهاآموزه در یشیبازاند و تفکر فقدان ماحصلِ کهی گانگیب مفهوم

. باستان ونانی یشهرهادولت جز نبود یزیچ لیبد ای الگو نیا. کند دایپ مدرن یجامعه در یاسیس یهامیرژ یبرا یلیبد ای الگو تا شد این بر آن پس از کند، حمله موجود

 نیا و. است دیجد عصر در پوزیتیو ای ینیع نید و باستان ونانی یشهرهادولت در پوزیتیوریغ ای یذهن نید تقابل یبازساز جانیا در هگل لیتحل یاصل یشاکله

 حیمس نید یپوزیتیویته بر یمبتن یاسیس یبردگ و یبندگ استبداد، ظهور یبرا نهیزم باستان دنیای در فرد و دولت وحدتِ و اراده یِآزاد رفتندست از با که معناستبدان

 یالگو اتیدحیتجد و ایاح جوان هگل یمحور اندیشه ،نیبنابرا. ودب آن از پس اعصار یِ اسیس و یاجتماع انحطاطِ یدوره یریگشکل ساززمینه خود امر نیا و شد هموار

ای حال، او پیش از تحقق چنین ایدهبا این .است یبعد یهادوره تیحیمس بر یمبتن یاسیس یتباه برابر در وجدان و اراده ،یاخلاق یآزاد آن تبع به و باستان یهایجمهور

حدت ی بروز و ظهور حکومت مبتنی بر وزمینهبا استبداد سیاسی را توضیح دهد و پس از آن با نفی مطلق این مناسبات،  پوزیتیوی تنگاتنگ دین کند تا ابتدا رابطهتلاش می

 دهد. ارتبشاش در زیست سیاسی و اجتماعی را فرد و دولت و مشارکت فعالانه
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