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Abstract
Renaissance thinkers have pristine ideas since they were the manifestation of a new
era. Mirandola (1463-1494) despite being obscure in the history of philosophy, played
a role in Western thinking. His view of the issue of human dignity and its place on this
fundamental issue in the history of Western intellectual makes study his thinking so
meaningful. So, he can be considered one of the most influential thinkers on the issue
of human rights in the present era. With the help of the narrative of Miranda's
thoughts, we will explain Western thought on human dignity and human rights.
Accordingly, our central question in this study is: "What is the basis of human dignity
in the thought of Miranda, and what does the relationship of this basis with the human
right?" To find out the answer to our question, we focus on Gadamer's Philosophical
Hermeneutic approach to discussing the texts of Mirandola. Mirandola speaks on a
chameleon man who has the right to legislate and determine his own destiny. This
perspective has direct implications on human rights and is a chain that connects
contemporary human rights thought with the thought of Mirandola.
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شکوری2

چکیده
اندیشمندان دورة رنسانس ،بهواسطة اینکه تجلیگاه یک دوران ددیکد بندنکد ،از اندیشکههکا
بکر برخنردارند .پیکندال میراندوال (4136-4141م) با ودند گمنکام بکندن در تکاریل فلسک ه،
نقشی بسزا در نگاه غربی به انسان باز کرد .نگاه او به مسئلة کرامت انسان و دایگاهش در این
مقنلة بنیادین در تاریل فکر غرب ،بررسی اندیشة او را چنان پرمعنا میکند که میتنان و را از
تأثیرگذارترین اندیشمندان در مسئلة حقنق بشر در عصر کنننی دانست .با کم تشریح اندیشة
میراندوال ،بهننعی به تشریح اندیشة غرب در مقنلة کرامت انسان و حقنق بشر خناهیم پرداخت.
بر این اساس سؤال محنر در این پژوهش این است که« :مبنا کرامتمند انسان در اندیشة
میراندوال چیست و این مبنا چه نسبتی با حک انسکان براکرار مکیکنکد » بکرا یکافتن پاسکل
پرسشمان براساس رویکرد هرمننتی فلس ی گادامر به گ توگن با متنن میراندوال میپکردازیم.
میراندوال از انسان تعینناپذیر سخن میگنید که ح اانننگذار و تعیین سرننشت خند را بنکا
به انتخاب خند دارد .این دیدگاه پیامدها حقنق بشر مستقیمی دارد و بهمثابة نل تسکبیحی
است که اندیشة حقنق بشر معاصر را به اندیشة رنسانسی میراندوال متصل میکند.
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مقدمه
نظام حقنق بشر غربی ،با ودند ادعا دهانشمنلی خند ،نتنانسته است نظر همگان را دلب کند
و انتقادها زیاد از سن فرهنگ اسالمی ،فرهنگ آفریقایی و فرهنگ شرای به آن وارد شکده
است .دلیل این امر در نقص این نظام حقنق بشر نیست ،بلکه بکه ریشکههکا فلسک ی و نگکاه
مت اوت غرب به انسان از دوره رنسانس بر میگردد .پس ضرور است ریشهها انسانگرایانه آن
منرد واکاو ارار گیرد .اروپا در دوران ارون وسطا ،درگیر سلطة غیرعقالنی کلیسا در همة امنر
زندگی بند .در منظر مردمان آن روز اروپا ،دنیا ارزشِ فکر کردن و بهتر زیستن نداشت و رنک و
دردها نهتنها بد نبندند ،بلکه ح ِ انسانی بند که دچار گناه نخسکتین [خکنردن میکنة ممننعکه]
شده بند و این دردها ،مکافات او برا دنایتی اسکت ککه آدم در بهشکت انجکام داده بکند .پکس
تالش برا بهتر زیستن ،در وااع تالشی برا فرار از مجازات بند .این دیدگاه تنسط کلیسکا بکه
تمام انسانها القا می شد ،پس تمام تالش انسان در این دنیا طلب آمرزش از خدا بند تا دوباره او
را به بهشت بازگرداند .به تعبیر اگنستین همة ما گناهکاریم و برا رفکع گنکاه تنهکا ککار ککه
میتنانیم بکنیم ،رفتن به شهر خداست و شهر زمینی سراسر بدبختی است .این ت کر را بهعینکه
میتنان در رسالها در باب فالکت وضع بشر  ،4از پاپ ایننسنت سنم مشاهده ککرد .امکا ایکن
نگاه خرافی و افراطی ،باید منتظر دگرِ افراطی خند میماند و این دگر با پایان استیال کلیسکا و
آغاز رنسانس ،بهتدری شکل گرفت ،دگر به نام «اومانیسم» که انسان و این دنیا را محنر امکنر
ارار میدهد .در دوران رنسانس انسان بهدا اینکه از بدبختی خکند بگنیکد ،از کرامکت و شکأن
واال خند میگنید .میراندوال نیز در این برهه در رسالها به نام «در باب کرامت انسکان »2ککه
به تعبیر عدها مانی ست رنسانس لقب گرفته است ،نظر پیشروانها را مطرح مکیکنکد ککه در
این مقاله به تشریح آن میپردازیم« .کرامت انسان» در وااع آن ویژگی خاصی است ککه انسکانِ
بماهن انسان را مندند مت اوت از سایر مندندات ،مستح حقنق و زندگی باشرافت مکیکنکد.
در این معنا م هنم «کرامت» 6ارتباط مستقیمی با م هنم «ح » 1پیدا میکند .اگر ایکن معنکا از
کرامت را درنظر بگیریم و سپس به تکاریلِ فککرِ بشکر ردکنی کنکیم ،مکیتکنان دالیلکی را بکرا
کرامت مند انسان در نزد برخی اندیشمندان یافت .میراندوال نیز پاسل دالبی بکه ایکن پرسکش
میدهد .بدینسان سؤال محنر این پژوهش این است «مبنا کرامتمند انسکان در اندیشکة
میراندوال چیست و این مبنا چه نسبتی با ح انسان برارار میکنکد » میرانکدوال از انسکانِ آزاد
تعینناپذیر سخن میگنید ککه کرامکتمنکد انسکان بکهواسکطة ارادة آزاد اوسکت ،لکذا نسکبت
مستقیمی میان کرامت و ح انسان ایجاد میکند .این نظر پیامدها حقکنق بشکر متعکدد
1. On the Misery of the Human Condition.
2. On the dignity of man
3. dignity
4. right
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دارد که در این مقاله به آن میپردازیم .برا رسیدن به پاسل پرسش اصلی این پکژوهش ،ابتکدا
پیشینة تحقی را بیان میکنیم .سکپس اشکارها بکه رویککرد هرمننتیک گکادامر بکهعنکنان
چارچنب نظر تحقی داریم ،آنگاه با تشریح منابع مندند متن اندیشگی میراندوال به گ توگن
با متنن اندیشگی او در خصنص مسئلة این پژوهش میپردازیم .سپس نظریها را که از اندیشة
او در عصر حاضر مست اد میشند ،بیان و نسبت کرامت و ح انسکان را تشکریح مکیکنکیم و در
پایان درسهایی را که از اندیشة او در عصر کنننی میتنان گرفت ،تبیین میکنیم.

پیشینة پژوهش
در زمینة اندیشة میراندوال تاکننن هیچ تحقیقی در زبان فارسکی صکنرت نگرفتکه اسکت .امکا در
دنیا انگلیسیزبان ،اندیشة میراندوال از دهات مختلف بررسی شده است و عمدة بررسکیهکا در
نگاه انسانگرایانة اوست که دامعترین آن ی پروژة کالن با عنکنان «//the Pico Projectپکروژة
پیکن» که دامعة بین المللی همکاران وابسته به دانشگاه بنلننیا و دانشگاه براون در ایتالیاست که
به بازشناسی آثار و اندیشهها میراندوال میپردازد .همچنین در پروژها دیگر با عننان «پیکندال
میراندوال و کاباال » 4که دنلیی بایسی با هدف نگاه میراندوال به کابالیسم به بررسکی کتابخانکه و
متننی که میراندوال در منرد کابالیسم (عرفان یهند ) داشته است ،میپردازد .ارنست کاسیرر نیز
در پژوهشی با عننان «پیکندال میراندوال :مطالعها در تاریل ایکدههکا رنسکانس »2بکه بررسکی
انسانشناسی میراندوال میپردازد .اما در منرد ایدة کرامت انسان میراندوال و نسکبت آن بکا حک
انسان ،و بهطنر خاص تأثیر آن بر نظام حقنق بشر غربی تاکننن پژوهشی صنرت نگرفته است.

هرمنوتیک فلسفی؛ رویکردی متن -مفسرمحور
در این پژوهش براساس رویکرد هرمننتی فلس ی گادامر ،به خنانش و فهکم متکنن اندیشکمند
منردنظر میپردازیم .هرمننتی  6دانشی است که به «فرایند فهم» میپردازد و چگننگی دریافت
معنا از پدیدهها گنناگنن هستی اعم از گ تار ،رفتار ،متنن ننشکتار و آثکار هنکر را بررسکی
میکند .دانش هرمننتی با نقد روششناسیها پنزیتنیستی ،میکنشد تا راهکی بکرا «فهکم
بهتر» پدیدهها ارائه کند (شرت .)63-64 :4640 ،هرمننتی دورههکا مختل کی را طکی ککرده
است که شامل هرمننتی در دوران باستان (مصکر ،یننکان و روم) ،هرمننتیک کتکاب مقکدس،
هرمننتیکک فلسکک ی آلمککان در چهککار مکتککب روشککنگر  ،رومانتیسککم ،پدیدارشناسککی و
اگزیستانسیالیسم و در نهایت هرمننتی فلس ی اارها پس از دنکگ دهکانی در نگکاه گکادامر،
1. Giovanni Pico della Mirandola and the kabbalah
2. giovanni pico della mirandola a study in the history of renaissance ideas
3. Hermeneutic
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هابرماس ،ریکنر و دریدا است .اساساً تمام این شاخه ها هرمننتی برا ت سیر با چهار حکنزه
منادهاند :متن ،4مؤلف ،م سر ،و زمینه و زمانه .2هر کدام از این شاخهها هرمننتیکی بر ی یا
دو منرد از این چهار حنزه تأکید دارند .برا مثال هرمننتی پیشکامدرن بکرا ت سکیر ،تأکیکد
صرف بر «متن» داشت یا هرمننتی رمانتی بر «متن-مؤلف» تأکیدداشت.
گادامر بر مبنا ایدة امتزاج اف ها ،6عمل فهم را ی رخداد تنلید میداند« .اف م سر»
که مشحنن از پیشداور هاست ،در امتزاج با «اف اثر» که مقنلها تکاریخی اسکت ،بکه تنلیکد و
ساخت معنایی میپردازد که زنده و سیال است .معنا متن ،نهفقط گاهی ،بلکه همناره به فراتکر
از مؤل ش میرود ،زیرا فهم صرفاً ی فعالیت بازتنلید نیست ،بلکه همناره فعالیتی تنلید نیز
است (.)Gadamer, 1989: 81
بدینترتیب می تنان گ ت نگاه گادامر به هرمننتی  ،متن-م سرمحنر است .از نظکر گکادامر،
در فهم ،چند عامل دخالت دارد :تاریلمند  ،زبان ،پیشداور ها ،گ توگن بکا مکتن و ککاربرد
بندن .تشریح ت ت این منارد در این مقال نمیگنجد .ازاینرو برا ورود به متن میراندوال بکه
دو منرد «پیشداور » و «کاربرد بندن» که در هرمننتی گادامر مهمترند ،میپردازیم.
از نظر گادامر ،آدمی با ذهن خالی به سراغ متن نمکیرود ،بلککه بکا مجمنعکها از انتظکارات و
پیشداور ها با متن مناده میشند .آغاز هر فهمکی در مکنرد مکتن بکا پکیشداور همکراه اسکت
( .)Gadamer, 1989: 90پیشداور ها نهتنها مانع فهم نبنده که شرط ضرور آن است .ریشة این
پیشداور ها را باید در سنت ،پرسشها و انتظارات افراد دستودن کرد .گادامر بر مت کران عصکر
روشنگر ایراد میگیرد که چرا درصدد حذف پیشداور ها بندند .از نظر و پیشداور ها نهتنها
ارزش من ی نداشتند که بدون آن فهم امکانپذیر نیست .و پیشداور ها را بر دو اسم درسکت و
غلط تقسیم میکند و پیشداور ها غلط را عامل سنء فهم بهشمار مکیآورد ( Gadamer,1987:
 . )20از نظر گادامر برا هر م سر پرسشها خاصی مطرح است که بر مبنا آنهکا بکه ت سکیر
متکن میپردازد .بدون پرسشها و انتظاراتکی که م سکر از متن دارد ،نمیتناند به ت سیر آن دسکت
یابد .پیشفرض مثبت در نگاه گادامر همین معنا را دارد .اما پیشفرض من ی به این صکنرت اسکت
که ابل از ورود به متن پاسل را در ذهن خند داریم و اصدمان از مطالعة متن این است ککه پاسکل
خند را مستند کنیم .ازاینرو متن در انتها پژوهش ما ارار دارد.
کاربردی بودن مهمترین مؤل ه ا است که گادامر در فهم هرمننتی مطرح میکند .اساساً
فهمِ صرفِ مت ن بدون تنده به زمانه و بدون یافتن راهکار بکرا مسکائل حکال حاضکر دامعکه
امر بیهنده و عبث تلقی میشند .شاید دلیل بیاهمیت دلنه یکافتن بسکیار از پکژوهشهکا
1.text
2. context
3. Fusion of horizons
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حنزة علنم انسانی بیتندهی به کاربرد آن پژوهش در دامعة کنننی است .پژوهشی راهگشاسکت
که در پی یافتن پاسل مسائل دامعة کنننی خند از درون سنت فککر و فرهنگکی خکند باشکد.
بی تندهی به سنت فکر خند و دنبال یافتن پاسل مسائل زمان خند در آینده بندن ،پژوهش را
سطحی و غیرکاربرد میکند و این دایقاً همان کار است که روشها پنزیتنیستی در حنزة
علنم انسانی انجام میدهند و دامعه و انسان را ماننکد شکیء بکیدکان تصکنر مکیکننکد ککه بکا
دستکار و دابه دایی فرهنگ و رفتار او میتنان و را در حکل مسکائل کمک ککرد .از سکن
دیگر ،برخی از روشها ت همی نیز به دنبة کاربرد بندن بیتندهاند و راهکارهایی که آنها از
فهم متنن بهدست میآورند ،بیشتر در آسمانهاست تا در زمین و اساساً به همین دلیل بند ککه
روشها علنم تجربی تنانستند در علنم انسانی اد علم کنند و به گ تمان غالب تبدیل شنند.
در پایان میتنان گ ت در رهیافت گادامر  ،فهم مبتنی بر دیالنگ یا گ توگنست .نخست
م سر با پرسشها امروز خند بکه سکراغ مکتن مکیرود و از آن مکیپرسکد .مکتن نیکز ضکمن
پاسخگنیی به م سر ،پیشداور ها و مناعیکت هرمنکنتیکی او را بکه پرسکش مکیگیکرد .در ایکن
پژوهش براساس چنین رویکرد به فهم متنن منردنظر میپردازیم و با امتزاج اف ها به مسکئلة
کرامتمند انسان و نسبتش با حقنق بشر تنده داریم.

میراندوال اومانیستی آغازگر؛ مسئلة منابع
کنت دنوانی پیکندال میراندوال (4141-4136م) در شهر در ایتالیا (نزدی مندنا) که بکه نکام
خند او معروف بند ،به دنیا آمد؛ در بنلننیا و پاریس تحصیل کرد و تقریباً در همة دربارها اروپا
به گرمی و احترام از او استقبال شد .ذهن پژوهندهاش او را بکه دکذابتکرین شخصکیت انجمکن
آکادمی افالطننی 4تبدیل کرد .او در منضنعات مختل ی از فلس ه و الهیات تکا شکعر و منسکیقی
ورود کرد و در هر منضنی و رشته کامیابیها درخشانی بهدست آورد .چنانککه یککی از القکاب
فئندالی او کنت کننکنردیکا (تنافک ) بکند .او در وااکع مظهکر ترکیکب منضکنعات مختلکف بکند.
میراندوال بسیار از اندیشهها عربی و یهند را تحسین میککرد و بسکیار از یهندیکان را در
ردة استادان و دوستان گرامیش ارار میداد« .کاباال» عرفان یهند را مطالعه و اعکالم ککرد ککه
در آن دالیل کاملی برا اثبات النهیت مسیح یافته است .وظی ة سنگین ایجکاد مصکالحه میکان
همة ادیان بزرگ  -یهندیت ،مسیحیت ،و اسالم -و نیز بین ایکن ادیکان بکا فلسک ة افالطکننی ،و
افالطنن با ارسطن را بر خند فرض میدانست .به خالف بیشتر اومانیستها دیگکر ککه فالسک ة
مدرسی را بهعننان متحجرانی که فقط به بیان منهنمات مکیپردازنکد رد مکیکردنکد ،میرانکدوال
دربارة فلس ة آنها نظرها مثبتی داشت (.)Cassirer, 1948:8-20
 .4این نهاد علمی با حمایت کازیمن مدیچی و مدیریت فیچینن تقریبکاً از سکال 4161م تأسکیس و تکا مکرگ لکنرنزو
مدیچی در سال 4142م رون زیاد داشت و به بازخنانی متنن فلس ی کالسی میپرداختند.
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پیکن برا بیان اندیشهها اومانیستی خند فرصت زیاد نداشت .با ودند این ،چنکدین اثکر
از خند به دا گذاشت که تأثیر زیاد در دریان اومانیستی در اروپا داشت .این آثکار بکه مکا در
شناخت اندیشة او و یافتن پاسل مسئلة خند کم زیاد میکند .در اینجا شرح کنتاهی از آثار
او ارائه میشند .اولین اادام او در ارائة اندیشهاش در بیستوچهارسالگی با نشر فهرستی از نهصد
تز مختلف دربارة منط  ،مابعدالطبیعه ،الهیکات ،اخکالق ،ریاضکیات ،فیزیک  ،دکادو و «کابکاال»،
کشیشان و پیشنایان دینی را حیرتزده کرد ( .)Farmer, 1998: 20در همین فهرسکت بکند ککه
و نظریة تند و بدعتآمیز خند را نیز مبنی بر اینکه هرادر هم که گناهان فانی بکزرگ باشکند،
بهعلت محدود بندن سزاوار مجازات ابد نیستند ،گنجانده بند (.) Bori, 1998: 10
پیکن سپس بهعننان مقدمة این نهصد تز ،رسالة معروفی را نگاشت که بعکدها بکه مانی سکت
اومانیسم مشهنر شد ) .(Brians, 2017: 5او در رسالة «در باب کرامت انسان »4با شنر دنانانه
نظریة متعالی اومانیستها را دربارة ننی انسان  -که با بیشتر نظریهها ارون وسطایی ناسکازگار
بند  -شرح داد .ایدة مرکز پیکن در این رساله این است که انسکان بکهواسکطة اراده در تعیکین
سرننشت خند ،از دایگاه ممتاز در کائنات برخنردار است .در این پژوهش تنده ویژها به این
رساله بهعننان نقطة ادیدن اندیشة میراندوال در خصنص انسان خناهد شد.
آثار دیگر میراندوال هری مانند پازلی در ترسیم فکر او بکه مکا کمک شکایانی مکیکنکد .در
رسالة «هپتاپلنس »2پیکن به تبیین دایگاه انسان در هستی میپردازد .او برا تبیین ایدة خکند
از چندین متن از منسی ،افالطنن و ارسطن اسکت اده مکیکنکد .هپتکاپلنس پیککن ،یک نمکایش
عرفانی و تمثیلی از آفرینش با تنده به ه ت حنزة کتاب مقدس است.
متافیزی پیکن اگرچه نسبت به ایدهها او در خصنص انسکان کمتکر شکناختهشکده اسکت،
برا تاریل فلس ه بردستگی خاصی دارد .پیکن در سالها پایانی عمرش رسالة هستی و واحد6
واحد 6را ننشت و در آن به انطباق متافیزی ارسطنیی و افالطننی پرداخت.
کتاب دیگر میراندوال نتیجهگیر فلس ی ،کابالیسکت و الهیکات 1اسکت ککه در آن بکاالترین
ستایش را در دهان ،مخصنص انسان دانسته است ،از همین رو از سن پکاپ ایننسکنت هشکتم
کتابی بدعت گذارانه خنانده شد .پیکن زبان عبر را برا یکادگیر عرفکان کابکاال یکاد گرفکت و
سعی کرد از روشها رمز و نمادین آن در ت سیر خند از انسان بهره ببرد .بکا تکالشهکا او،
روشها کاباال که عرفان یهند است ،وارد مسیحیت میشند .یکی دیگر از متنهکا مشکهنر
میراندوال «در منرد همه چیز که ودند دارد و برخی دیگر »0که تأثیر آن در برخی از ننشتهها

1. On the dignity of man
2. Heptaplus
3. On Being and the One
4. Conclusiones philosophicae, cabalasticae et theologicae
5. Of all things that exist and a little more
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تنماس منر مشهند است ،این اثر در وااع نمننة دالبی از رسالة در طبیعت اشیا 4اثر لنکریتکنس
است.
2
نامهها او برا اندیشة معاصر اهمیت بسزایی دارنکد .ویکرایشهکا زیکاد آثکار او در اکرن
شانزدهم بهطنر شایسته ا تأثیر او را در ت کر غربی اثبات میکند .این نامهها ت ککر اومانیسکتی
میراندوال را بهخنبی نشان میدهد .پییر مار در کتاب اومانیسم و رنسانس مدعی میشند ککه
ت کر میراندوال را می تنان آشکارا تا اگزیستانسیالیسکم سکارتر پکی گرفکت ککه آن را در فرمکنل
پرآوازها چنین متعین میکند :انسان نه با ماهیتی ویژه ،بلکه با این اابلیت تعریف میشند ککه
بتناند ودند خند را به طرحی آفریننده و آزاد بخش مجهز کند (پییر.)61 :4641 ،
در ادامه با ابتنا به آثار اصلی میراندوال سعی در یافتن پاسل مسئلة محنر پژوهش خند داریم.

گفتوگو با متن ،سؤاالت ما از میراندوال
برا یافتن مبنا کرامت انسان ابتدا باید سه پرسش ،انسان چیست  ،دایگکاه انسکان در نظکام
هستی چیست و وده ممیزة انسان چیست را از منظر میروندال بررسی کنیم .پاسل به پرسش
سنم ،عمالً پاسخی به مسئلة ما در این پژوهش است .اما بدون بررسی دو سؤال اول ،نمکیتکنان
به پرسش سنم پاسل داد .اندیشة میراندوال با ودند تننی و گنناگننی ،منسکجم اسکت و در همکة
حنزهها هدف یکسانی داشته است .او مانند هر اومانیسکت دیگکر دغدغکة «انسکان» را داشکته
است ،حتی زمانیکه به مباحث متافیزیکی و به تعبیر به حکمت نظر میپردازد ،باز تندهش
به انسان است .این امر را در همة آثار او میتنان یافت .این مدعا را در ادامکه در پاسکل بکه سکه
پرسش مطرحشده نشان میدهیم.
میراندوال در پاسل به پرسش انسان چیست انسان را مخلنطی کنچ شده از تمام دهان یا
به تعبیر خندش میکروکنزم 6میدانکد .کاسکیرر در کتکاب خکند بکه ایکن امکر اذعکان مکیکنکد:
«میراندوال انسان را مخلکنطی کنچک شکده از تمکام ادکزا دهکان مکیدانسکت؛ یک تصکنیر
کنچ شده از دهان» ( .)Cassirer, 1942: 320پائنل میلر نیز در مقدمها که بر آثار میرانکدوال
ننشته است ،بر همین نکته تأکید دارد ،او نیز معتقد است طب نظر میراندوال ،انسان نقطة ثقکل
دهان آفریده شده است .میراندوال انسان را ترکیبی از مندندات سهگانکه ،فرشکتگان غیرمکاد ،
مندندات آسمانی فسادناپذیر اما ماد و مندندات زمینی فسادپذیر مکیدانکد (miller, 1965:
) ،15البته میراندوال فرصت تشریح دامع و مانعی از طبیعت انسان ،پیدا نکرد ،چراکه او در عمکر
کنتاهش سعی داشت با رویکرد فلس ی و الهیاتی به تشریح عظمت انسان بپردازد ،ازاینرو بیش
1. De rerum natura
2. Lettere
3. microcosm
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از آنکه ب ه تشریح طبیعت انسان بپردازد ،به دایگاه انسان در نظام هستی پرداخت .بیش برا
اینکه بهتر بتناند دایگاه انسان در نظام هستی و همچنین وده ممیزة انسان از سایر مندکندات
را تدای کند ،اول باید چیستی طبیعت انسان را تشریح کند .تنماس م گکراس در مقالکة «دو
ایده در باب طبیعت انسان :میراندوال و تنماس کمپیس» به تشریح نگکاه میرانکدوال بکه طبیعکت
انسان در مقایسه با الهیدان همعصرش ،کمپیس میپردازد .او نشان میدهد کمپیس با اسکتناد
به منابع کتاب مقدس ،طبیعت انسان را بهواسطة رانده شدن از باغ عدن ،فاسد و تیره و تار مکی
داند که برا انسان مضر است و باید با پذیرش دعنت خدا ،آن را کنترل کند ،امکا میرانکدوال بکا
الهام از متنن فلس ی و عرفانی و عقاید ادیان دیگر طبیعت انسان را فااد شکل و ثبات و ترکیبی
از همة مندندات زمینی و آسمانی میداند .او انسان را مندند ترکیبی ماد و غیرمکاد مکی
داند ( .)MacGrath, 2014: 5همین طبیعت «بیایدوشرط »4انسان ،از ننی نگاه خنشبینانکها
است که میراندوال به طبیعت انسان در مقابل سنت هزارسکالة اکرون وسکطایی ناشکی مکیشکند
).(Heyd, 2003: 151–169
از شرح شارحان میگذریم و به متن اصلی میراندوال ردنی مکیکنکیم .میرانکدوال در ابتکدا
رسالة در باب کرامت انسان ،در منرد طبیعت انسان تصریح میکند:
طبیعت انسان برخالف سایر مندندات ،گنناگنن ،شکلناپذیر و بیثبات است (Mirandola,
.)B-1965: 6
میراندوال در اینجا می خناهد نشان دهد که طبیعت انسان را نه ذاتاً خنب و خیر و نه ذاتاً بد
و شرور میداند ،ب لکه به تناسب ننی انتخاب انسان ،طبیعت انسان متغیر است ،چراکه در ودکند
او ترکیبی از همة مندندات عالم ودند دارد .او در بخش دیگر از رسالة در باب کرامت انسان،
این نگاه ترکیبی خند به انسان را بهگننها دیگر بیان میکند.
2
اگر شما انسان را درگیر تأمین غذایش بر رو زمین میبینیکد ،او یک بنتکه [دانکدار صکرف]
است .اگر شما انسان را درگیر احساسات کالیپسنوار 6میبینید که همه چیزش را براسکاس مکیلش
تنظیم میکند ،او ی حینان است .اگر شما [انسان را] مندند فهمندهِ فیلسنف ،با خرد صکحیح و
ایمان میبینید ،او ی مندند زمینی نیست ،بلکه آسمانی است .اگر او ی اندیشهورز محک ککه
بیتنده به بدن و اسیر ذهنیتش است آن نه ی مندند زمینی و نه آسمانی است که مندند الهی
تحسینبرانگیز است و صرفاً در لباس انسانی است).((Mirandola, B-1965: 6
1. open-ended
2. bush

 :Calypso-like .6کالیپسن از اسطنرهها یننان باستان و نماد احساسات و میلها شکهنانی اسکت .در داسکتان ادیسکة
هنمر نقل شده است که اودیسئنس در راه بازگشت از تروا ،به این دزیره وارد شد .کالیپسکن بکه او دل بسکت و او را
ه ت سال نزد خند نگاه داشت .به اودیسئنس پیشنهاد کرد همیشه با او بماند و داودان شکند .امکا اودیسکئنس در
هنا خانه بند .عاابت زئنس ،هرمس را فرستاد تا کالیپسن را راضی کند دست از اودیسئنس بردارد.
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در این فقره ،میراندوال با ابتنا به ترکیبی بندن طبیعت انسان ،در پکی نشکان دادن ایکن امکر
است که انسان ظرفیت تبدیل شدن به هر مندند را دارد .او در دا دیگکر از رسکالة خکند
اذعان میکند که در طبیعت انسان بذر هر چیز گذاشته شده است که دلکنتر بیشکتر در ایکن
منرد تنضیح میدهیم .حال که از منظر پیکن انسان مندند ترکیبی و عصارة مندندات دهکان
است ،سؤال بعد که پیش میآید ،این است که دایگکاهش در نظکام هسکتی کجاسکت بکرا
پاسل به این پرسش باید گ ت که میراندوال براساس سنت افالطننی برا هستی سلسلهمراتبکی
اائل است ،اما دایگاه انسان در این سلسلهمراتب را تغییر میدهد و برخالف سنت افالطننی ککه
همة عناصر سلسلهمراتب هستی ،به لحاظ هستیشکناختی ،دارا دایگکاه ثابکت و معکین خکند
هستند ،در نزد میراندوال ،انسان دایگاه ثابتی ندارد و این امر بهواسطة آن وده ممیکزها اسکت
که او برا انسان اائل است که دلنتر آن را تشریح خناهیم کرد.
براساس سکنت افالطکننی ،4هسکتی در آغکاز از «واحکد» صکدور مکییابکد و از طریک یک
سلسله مراتب عمند در نهایت به ماده منتهی مکیشکند .در ایکن دیکدگاه ،انسکان در مرتبکها
مشخص است و حتی خند انسان که دایگاه مشخصی در سلسلهمراتب هستی دارد ،میان انسان
ها در آن دایگاه خند نیز سلسلهمراتبی ودند دارد که آن سلسکلهمراتکب انسکانی هکم متصکلب
است ،چنانکه افالطنن انسانها را به طالمنش ،نقرهمکنش و مکسمکنش تقسکیم مکیککرد و بکه
تناسب آن برا هری دایگاه مشخصی اائل بند که امککان تغییکر در آن ودکند نداشکت .ایکن
سنت سلسله مراتبی میان فیلسنفان افالطننی ،به اشکال مختلف ودند داشکت ،در اینجکا مجکال
تشریح دیدگاه فیلسنفان افالطننی در منرد سلسلهمراتکب هسکتی ودکند نکدارد ،2امکا از طریک
تشریح دیدگاه میراندوال نسبت به سلسلهمراتب هستی ،ککه شکباهتهکا بسکیار بکه دیکدگاه
فیلسنفان افالطننی دارد ،بهننعی اشارها به هستی شناسی افالطکننی نیکز اسکت .میرانکدوال در
رسالة هستی و واحد دیدگاه خند را در منرد سلسلهمراتکب هسکتی بیکان مکیکنکد .در دیکدگاه
میراندوال هستی از چندین ااننم 6تشکیل شده است.
 .4آنچه زمینة طرح م هنم سلسلهمراتب در اندیشة افالطننی را فراهم کرد ،همان ادیمیترین پرسش فلس ه یعنکی
منشأ هستی چیست بند .کشف دنهر دهان که در آغاز فیلسنفان پیشاسقراطی آن را مطرح کردند و پاسخی
ماتریالیستی و از منظر فلس ة افالطننی ت کر خام که دنهر دهان ماد را امر ماد میدانستند .فیلسکنفانی
مانند تالس ملطی ،انکسیمندر ،انکسیمنس که هری آتش ،اب یا خاک را منشأ هستی میدانستند.
 .2برا مطالعة بیشتر در این حنزه ر.ک:
Lycourinos, Damon Zacharias. Ritual Embodiment in Modern Western Magic: The Hierarchical Cosmos
Occult Theology as a Direct Continuation of Neoplatonism. London: Routledge, 2017.
Hierarchies: The Structure of Nature Theosophical Topics in Depth. In site: https://www.theosophynw.org/theosnw/hierarch/hi-selec.htm

 .6در انگلیسی ( )Principleبه معنا اصل و مبدأ ،این ل ظ تردمکة انگلیسکی کلمکة  hypostasisیننکانی اسکت ککه
مصطلح افلنطین بند .در عرف فلس ة اسالمی ،کلمکة اانکنم را ککه در اصکل سکریانی اسکت ،بکه ازا آن وضکع
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میراندوال ااننم اول را واحد میداند که مقدم بر هستی اسکت و هسکتی در وااکع از واحکد
بهودند آمده است .او مانند سایر افالطننیان واحد و هستی را یکی نمیدانکد و چکنن فیلسکنفی
مسیحی است ،واحد را خدا می داند و براساس یک اصکل منطقکی ککه هرگکاه متضکاد دو چیکز
مت اوت باشد ،خند آن دو چیز نیز مت اوتاند ،استدالل میکند که نقی هستی نیستی است و
نقی واحد ،کثرت و کثرت و نیستی یککی نیسکتند ،پکس هسکتی و واحکد هکم یککی نیسکتند
) .(Mirandola, A-1965: 38-40ااننم دوم در اندیشة میراندوال ،اانکنم فرشکتگان اسکت ککه از
ااننم واحد صادر میشند .این ااننم از سنیی به نقصان دچار است ،چراکه درگیر کثرت اسکت و
از سن دیگر کمالیافته است ،چراککه در کثکرت آن وحکدتی نه تکه اسکت .او متکأثر از سکنت
کاتنلیکی و اندیشة سنت تنماس آکنیناس ،ااننم فرشتگان را به سه مرتبه تقسیم مکیکنکد ککه
هر کدام شامل سه ننی فرشته می شنند .نزدیککی آنهکا بکه خکدا ،اسکاس ایکن تقسکیم اسکت .در
سلسله مراتب اول یا فرشتگان فراافالکی ،سرافین ،4کروب 2و ترون 6را ارار میدهد .طبک گ تکة
سنت تنماس ،ترونها از ادرت اضاوت برخنردارند .فرشته ترون برا میراندوال دایگکاه ویکژها
دارد ،که دلنتر به آن اشاره میکنیم .در دسکتة دوم فرشکتگان افالککی اکرار دارنکد ککه شکامل
دومینیشن(1مسلط) ویرتنس(0فضیلت) و پاورس(3ادرت) که امنر افکالک و آسکمانهکا را تکدبیر
میکنند و در دستة آخکر فرشکتگان تحکت امکر ککه بکه زمکین و امکنر آن مشکغنلانکد ،ماننکد
پرنسیپالیتس(7شاهزاده) ،ارچانگلس(1مقرب) و گاردن انجلس(4فرشته نگهبان)41.
ااننم سنم نزد میراندوال روح 44نام دارد که دایگاه وااعی انسان در این مرتبکه اسکت ،البتکه
براساس سنت افالطننی ،که میراندوال تغییراتی در آن میدهد .این مرتبه که مرتبة میانی اسکت
و دهان ارواح و تغییر است ،انسان در این مرتبه نیز نقش میانی دارد ،یعنی میکان دهکان روح و
ماده وساطت میکند و آن دو را به یکدیگر پینند میدهکد .از سکنیی خصکایص مراتکب فکرازین
هستی را دارد و از سنیی خصایص مراتب فرودین را .به تعبیر انسان نزد میراندوال سکاکن سکه
کردهاند (اتین ژیلسنن.)06 :4671 ،
1. The Seraphim
2. The Cherubim
3. The Thrones
4. The Domination
5. The Virtues
6. The Powers
7. The Principalities
8. The Archangels
9. The Guardian Angels

 .41برا آگاهی از تعریف و کارکردها هری از فرشتگان در سنت مسیحی میتنان به سکایت زیکر ککه اطالعکات
دامع ،مانع و مستند از فرشتهشناسی در دستگاه کاتنلیکی ارائه میدهد ،مرادعه کرد:
http://stmichaelthearchangel.info/angels.shtml#thrones
11. spirit
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ااننم است؛ ااننم فرشتگان ،ااننم روح و ااننم ماده .ازاینروست که آدمی فااکد هکر نکنی اصکل
متافیزیکی تعینیافتگی است .در نگاه میراندوال آدمی میتناند از مرتبت خکند فراتکر بکرود و بکه
دایگاه سراف برسد و بیواسطه در حرم آتش عش الهی بسنزد یا بکه مرتبکة ککروب برسکد و از
اننار حکمت الهی بهرهور شند و نیز میتناند به مقام ترون که مقکام حاکمیکت و اضکاوت اسکت،
برسد .در سنت مسیحی این ح حاکمیت تنها از آن خداوند ،مسیح ،رسنالن و در نهایت از آن
اسقف میشد ،اما میراندوال در وااع این ساختار را میشکند و ح حاکمیکت را نکه صکرفاً از آنِ
انسانها خاص ،بلکه مربنط به ننی بشر میداند .بهعبارتی همة انسانهکا را در دایگکاه بکاالیی
ارار میدهد .ااننم چهارم و انتهایی در سلسله مراتب هستی نزد میراندوال ،دهان ماد است که
او آن را بخش فروتر و بیمصرف دهان میداند و شامل حینانکات ،نباتکات و بکهطکنر کلکی امکنر
زمینی مکیشکند ) .(Mirandola, C-1965:127-139در زیکر سلسکلهمراتکب نظکام هسکتی نکزد
میراندوال در االب ی طرح شماتی ارائه میشند.

برا تشریح بهتر ت اوتی که میراندوال در نظم سلسلهمراتبی نظام هسکتی در اندیشکة غربکی
ایجاد کرد ،طرح شماتی مقایسها را که انجمن رنسانس دانشگاه مینهسنتا در مقایسة اندیشة
اکنیناس و میراندوال ترسیم کرده است ،میآوریم4.

انجمن رنسانس دانشگاه میننسیتا

1. http://www.d.umn.edu/~smatthew/1207mid.pdf
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سلسلهمراتب هستی نزد اکویناسی

/

سلسلهمراتب هستی نزد میراندوال

پس از مشخص شدن پاسل دو پرسش انسان چیست و دایگاه او در نظام هستی چیسکت
اکننن ننبت به پرسش سنم و مهمتر وده ممیزة انسان نسبت به سایر مندندات میرسیم .پاسل
به این پرسش ،بهننعی آشکارکنندة مسئلة ما در اندیشة میراندوال ،یعنی مبنکا کرامکتمنکد
انسان است .در وااع ایدة اصلی پیکن نشان دادن تمکایز انسکان و بکهعبکارتی برتکر او از دهکان
طبیعت و دهکان ماوراءطبیعکت اسکت .ایکن ایکده ککه انسکان از ابکل تعکینناپکذیر و سکازنده و
شکلدهندة خند است ،عنصر ددید به م هنم دینی «تصکنیر خکدا» اضکافه ککرد و آن اینککه
دیگر خدا پس از آ فرینش مندند شبیه به خند ،او را در انتخاب مسیر خند رها و آزاد گذاشته
است .بیش از این به شرح و مقدمهچینی در خصنص پاسل میرانکدوال بکه پرسکش ودکه ممیکزة
انسان نمیپردازیم و از خند میراندوال میخناهیم پاسل ما را بدهد .میرانکدوال در رسکالة در بکاب
کرامت انسان بهصراحت نظر خند را در منرد وده ممیزة انسان ارائه میدهکد .بکهدلیکل اهمیکت
این منضنی ،در پاسل به مسئلة این پژوهش ،بخش عظیمی از متن رسالة در باب کرامت انسکان
را در زیر میآوریم:
پدران محترم ،در ننشته هکا عربکی ،از عبکداع ،عکرب مسکلمانی ککه ضکد صکلیبینن بکند،
خنانده ام ،که پرسیدند :در این صحنه دهان تحسینانگیزترین شگ تی چیست و او دکناب داد:
«مندند شکنهمندتر از انسان نیست» .هرمس تریسمگیستنس 4در تأیید این نظر گ ته است:
( :Hermes Trismegistus .4زبان یننانی باستان ἙρμῆςὁΤρισμέγιστος :به معنی هرمس سهبار بکزرگ) از دانشکمندان
علنم غریبه و صاحبان طب و کیمیا در مصر بندهاست .هرمس تریسمجیستنس نامی است که یننانیکان بکه تحکنت
دادهاند که در اساطیر مصر  ،ایزد دانش و دادوگر و ادبیات و سخنگن ایزدان اسکت .بنکا بکه اسکاطیر ککه از
کاهنان مصر نقل شده ،تحنت هجده هزار سال ابل از میالد به مدت سه هزار سکال بکر زمکین حکنمکت ککرد و
تمامی علنم را در بیست هزار دلد کتاب تدوین نمندهاست ( ویل دورانت ،4617 ،ج .)241 :4
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«معجزة بزرگ ،ا اسکلهپینس 4انسان است» 2.ولی من واتکی دلیکل ایکن گ تارهکا اصکار را
سنجیدم ،براهین متعدد که در خصنص سرشت آدمی تنسط بسیار ابراز شده بند ،مرا اکانع
نساخت؛ اینکه انسان واسطه ا بین مندندات است ،محکرم خکدایان اسکت ،پادشکاه مندکندات
پایینتر است ،آن هم بهعلت حناس دمعی او ،بهعلت تشخیص عقلش ،بهعلکت فکروغ ذککاوتش
که طبیعت را میفهمد و تعبیرش میکند ،حد واسطی بین ابدیت ثابکت و زمکان گکذران ،و (بکه
انل پارسیان) پینند یا حتی بهتر ،نغمة عروسی دهان ،و به گ تة داود در مقامی اندکی پایینتکر
از فرشتگان .این براهین هر چقدر هم که بزرگ باشند ،دالیکل اصکلی نیسکتند ،منظکنر ،دالیلکی
نیستند که بهواسطة آن [انسان] از همه تحسینانگیزتر باشد ،زیرا چرا خند فرشکتگان و دسکتة
آوازخنانان آسمانی را تمجید و تحسین نکنیم بهنظر میرسد [باید] سکرانجام پکی بکرده باشکم.
چرا انسان خنشاابال ترین مندندات است و در نتیجه مستح باالترین تحسین و اینکه مقکام
او در سلسلة زنجیر هستی چیست مقامی که نه تنها حینانات باید برایش غبطکه خنرنکد ،بلککه
حتی ستارگان و اذهانی که فراسن این دهاناند .این منضنعی است که به اعتقاد کار ندارد و
شگ ت انگیز است .و چراکه نباشد زیرا به همین دلیل خاص اسکت ککه انسکان بکهحک معجکزة
بزرگ و مندند شکنهمند خنانده شده است.
ولی ،پدران محترم ،گنش کنید که این مقام چیست و بکهعنکنان شکننندگان مهربکان ککه
لط تان را میرساند این محبت خند را از من دریغ مدارید .خداوند ،آن پدر ربانی ،معمکار ککه
بزرگتر از همه است ،این خانة سپهر را که میبینیم ساخت ،مقدسترین معبد ککه پروردگکار
براساس ااننن خردمند رازانگیزش بنا نمنده .او ناحیة باال عرشهکا را بکا باراکههکا هکنش
تزیین فرمنده ،کرات سماو را با روحها داودان زنده ساخته ،کثافتکده و بخکشهکا کثیکف
دنیا زیرین را با داننران گنناگنن تکمیل کرده .ولی واتی این کار به انجام رسید ،صانع آرزو
آن می کرد که کسی باشد تا به طرح چنین ککار بزرگکی اندیشکه نمکنده و زیبکاییش را دوسکت
داشته و از عظمتش در شگ ت شند .بنابراین بعد از اتمام همة کار (چنانکه منسکی و تیمکائنس
شهادت می دهند) ،باالخره به فکر آفرینش انسان افتاد .ولی در میان نمننهها اصلی که بتنانکد
زاده ا ددید سرشته و شکل منردنظرش را بدو دهکد ،ودکند نداشکت .در گنجینکهاش هکم آن
چیز نبند که بتناند به فرزند تازهاش بهعننان میراث ببخشد ،حتی در تمامی نقاط دنیا دکایی
ودند نداشت که این آفریدة نن بنشیند و دربارة عالم به تعم بپردازد .همه چیز در ایکن هنگکام
انجام شده بند ،تمام چیزها به باالترین ردیف ،متنسکط ،و دونتکرین مقکام اسکمتبنکد شکده
بندند .ولی در آخرین آفرینشش ادرت پدر در او باای بند و چیز از آن کاسته نشده بند .عقکل
 :Asclepius .4آسکِلِپینس (اسقلبینس) ایزدگننة پزشکی و درمان در اسکاطیر یننکان باسکتان بکند .واتکی کسکی از
درد ش ا مییافت ،حینانی را برا و نذر میکرد.
2. Asclepius I. 6 (Hermetica, ed. W. Scott, I, 294).

 200فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار 1011

خدا این دنبه را نداشت که از عهدة تدبیر برنیاید .مهر خدا بکاالتر از ایکن بکند ککه بخشکایش
آسمانیش شامل انسان نگردد.
سرانجام صانع بزرگ برا مندند که وده مشخصها بدو داده نشده بند ،مقرر فرمند ککه
در هر آنچه ویژگی هر داندار مت اوتی است ،سهیم شند .از همین رو انسان را مندند سکاخت
با طبیعت نامشخص و دایش را در وسط دهان ارار داد و خطاب به او گ ت« :نه مسککن ثابکت
نه شکلی که مخصنص تن باشد و نه طرز عملی که ویژهات باشد ،ا آدم ،به تن دادم ،تکا خکندت
بنا به میلی که دار و داور 4ات ،منزل ،شکل ،و اعمالت را برگزینی .طبیعکت همکة مندکندات
دیگر را در چارچنب انانینی که خند ما مقرر کردهایم محدود و مقید ساختهایکم .تکن ،بکیهکیچ
محدودیتی که بر تن تحمیل شده باشد ،براساس اختیار آزاد که بکه تکن بخشکیدهایکم ،مجکاز
خندت محدودیت هایی برا طبیعتت اائل شن  .ما تن را در وسکط دهکان دکا دادیکم تکا از آن
مکان آسان تر مشاهده کنی در دهان چه میگذرد .ما تن را نه آسمانی ساختهایم و نه زمینی ،نه
فانی و نه مرگناپذیر ،تا با آزاد انتخاب و با افتخار ،همچن سازنده و شکلدهندة خکندت ،خکند
را بدان شکلی که خند بخناهی درآور  .تن ادرت این را خناهی داشکت ککه راه پسکتی رفتکه و
شکل ها دون هستی را بگیر که همه حینانی است .تن ادرت این را خناهی داشت ،براسکاس
اضاوت روحت ،بهصنرت شکلها باالتر دوباره زنده شن  ،شکلهایی که همه آسمانی است».
آه ا سکخاوت عظککیم خداونکد ،ا پککدر کککه در آسکمانی ،آه ا برتککرین و شکککنهمندترین
خجستگی انسان به انسان است که اختیار داده شکد هکر آنچکه را مکیخناهکد برگزینکد و آنچکه
می خناهد باشد .حینانات به مح تنلدشان (به انل لنسیلینس )2با خند از رحم مادر هر آنچکه
را میآورند که تنها داراییشان خناهکد بکند و صکاحب چیکز دیگکر نخناهنکد شکد .مندکندات
معنن  ،یا از ابتدا یا کمی بعد ،چیز میگردند که داودان برایشان خناهکد بکند .در انسکان بکه
هنگامیکه هستی یافت ،پدر آسمانی همة تخمها گنناگنن و دنانهها هر شینۂ حیکات را بکه
ودیعه نهاد .هر تخمی را که بشر کشت و در ودندش پرورش دهد مینه همکان را خناهکد چیکد.
گیاه خناهد شد .اگر از ننی احساسات و غرایز1
اگر این تخمها گیاهی 6باشند انسان هم مثل ی
باشند ،بسان حینان خناهد شد .اگر عقالنی 0باشند ،تبدیل به مندند آسمانی خناهد شد .اگکر
فرزانگی 3باشد ،فرشته و پسر خدا میشند و اگر سعادت این را بیابد که به مرکز وحدت خکنیش
راه یابد ،روحش با خدا یکی شند آن هم در ظلمت تنهایی خداوند که مافنق همة چیزهاسکت

(زادة  - 411درگذشتة  412پیش از میالد) از نخستین هجنننیسان روم باستان بند.

1. judgment
2. Gaius Lucilius:
3. vegetable seeds
4. sensation
5. rational
6. intellectual
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و بر همه پیشی خناهد دست .کیست که این سنسکمار ه کترنکگِ 4مکا را تحسکین نکنکد یکا
چیست که تحسینبرانگیزتر از آن باشد).(Mirandola, B-1965: 3-5
این فقرة بلند را ازآنرو بهصنرت کامل آوردیکم ککه تقریبکاً پاسکخی شک اف بکه پرسکش مکا
میدهد .ابل از شرح پاسل میراندوال با ابتنا به متن باال ،چند نکتها در منرد متن باال ضکرور
است که بیان شند ،چراکه به ما در شناخت الب فلس ة او کم میکند.
نخست اینکه در این متن ویژگی ترکیبی بندن ت کر میراندوال بهوضنح نشان داده مکیشکند
که برا اثبات مدعا خند به اندیشهها عربی ،ایرانی ،مصر و یننانی از ی سن و مسیحی از
سن دیگر استناد میکند.
دوم تأثیر پررنگ کاباال در اندیشة اوست که خداوند را «معمار بزرگ کائنات» لقب میدهکد،
نه خال دهان ،یعنی همان تعبیر که کاباالئیستها از خدا دارند.
سنم نظر خند در خصنص ارادة آزاد انسان را نه در انقطای رادیکال از ت کر مسیحی ،بلکه از
دل آن بیرون میکشد و از زبان خدا پدر به انسان اراده آزاد میدهد.
و در آخر ،برا پیکن طبیعت و فرشتگان فراماد آزاد نبندند ،زیرا هرگز نمیتنانستند خکند
را تغییر دهند .به همین دلیل در سلسلهمراتب میراندوالیی در مرتبکة پکایینتکر از انسکان اکرار
می گرفتند .اگر چیز در طبیعت تغییر کند ،به این دلیل است که چیز دیگر سکبب تغییکر
در آن شیء شده است .اما بشریت تنها بخشی از خلقت است که آزاد تغییکرات خکند را دارد،
یعنی انسان تنها بخشی از خلقت است که میتناند خند را با ارادة آزاد خند تغییر دهد .به تعبیر
هنکر این دیدگاه نقطة شروی تمام فلسک ههکا مکدرن ،از دملکه نیچکه ،مکارکس ،کیرکگکارد و
اگزیستانسیالیسم خناهد بند .بهدلیل این آزاد تغییر ،میراندوال دیدگاه مسکیحی را نسکبت بکه
مجازات یا پاداش ابد نمیپذیرد؛ اگر ویژگی منحصربهفرد بشریت این است که میتنانکد خکند
را تغییر دهد ،پس ن رین ابد  ،غیرمنطقی است ).(Hooker, 1996: 2
پس از این نکات برگردیم به یافتن پاسل پرسشمان از متن اندیشگی میراندوال ،چه دملها
بهتر از این دملة میراندوال در منرد انسان که «تن نه آسمانی و نه زمینی ،نه فانی و نه داودانکه،
بلکه خندت مسیرت را انتخاب میکنی ...تن ادرت این را خناهی داشکت ککه راه پسکتی رفتکه و
شکل ها دون هستی را بگیر که همه حینانی است .تن ادرت این را خناهی داشت ،براسکاس
اضاوت روحت ،بهصنرت شکلها باالتر دوباره زنده شن  ،شکلهایی که همه آسمانی اسکت».
پاسل روشن او بکه پرسکش ودکه ممیکزة انسکان را نشکان مکیدهکد .انسکان بکهواسکطة همکین
«تعینناپذیر » دارا کرامت است .دیگر نکه کلیسکا و نکه پکاپ و نکه حتکی خکدا حک تعیکین
سرننشت انسان را نداشتند ،بلکه ننی انسکان بکدون هکیچ محکدودیتی براسکاس ارادة آزاد ،حک
ساختن زندگی خند را دارد .حتی او این اراده و اکدرت را دارد راه پسکتی را بکرود و شککل دون
1. chameleon
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هستی را انتخاب کند و چنن انتخاب خند اوست ،بر او حردی نیست و نبایکد او را در ایکن دنیکا
تنبیه کرد.
وده تمایز میراندوال در همین دا مشخص میشند ،او چنن نقش مطلقکی بکرا اراده اائکل
است ،نه عقل مانند ارسطن و نه باور و عقیده مانند اکنیناس را شرط اراده برا انسان نمیدانکد.
بلکه هیچ اید تعیین نمیکند ،انسان بر چه پایها حرکت کند .این امکر نشکان مکیدهکد ککه
مخال ت بردسته با ارون وسطا و همسنیی با فلس ة مدرن با میراندوال تثبیت شد .پیککن در پکی
روش و دانش ددید بند که بر تاریکی روح انسان غلبه کنکد و ناگهکان نکنر ددیکد بکه ایکن
تاریکی پایان داد و این ننر ،آزاد بشر بند که بر فراز هر ضرورتی از طبیعت ارار میگرفت .اگکر
به رسالة در باب کرامت پیکن بهعننان اصلیترین اثرش بنگریم ،میبینیم ککه سکند بردسکتها
برا تاریل تمدن غرب است ،چراکه او برا مسئلة باستانی متافیزی  ،راهککار مکییابکد و آن
آزاد اراده است.
بدینسان ،زمانیکه تمام آثار و ساختار مرکز و اساس ایکدة پیککن را دریکابیم ،شکگ تزده
خککناهیم شککد .متافیزی ک  ،الهیککات ،اخککالق و فلس ک ة طبیعککی پیکککن ،همککه در خککدمت اصککل
«تعینناپذیر » انسکان اکرار مکی گیرنکد .مسکیر ککه تکاکننن پیمکنده ایکم ،مکا را بکه مبنکا
کرامتمند انسان رساند و آن هم ایدة آزاد و رهایش انسان در انتخاب سرننشت خند اسکت.
تا اینجا حرف میراندوال منرد ابنل است ،اما سؤالی که در وهلة بعد مطرح مکیشکند و در وااکع
مسئلة محنر این مقاله است ،یافتن نسبت مبنا کرامتمند انسکان بکا حک انسکان یکا بکه
تعبیر  ،پیامد این ایده بر ح انسان در دامعه است که در ادامه به تشریح آن میپکردازیم ،امکا
پیش از آن الزم است برا وضنح بیشتر کرامت انسان در اندیشة میراندوال را براسکاس معنکایی
که در این پژوهش مست اد کردیم ،تشریح کنیم.
کرامت آن ویژگی خاص انسان بماهن انسان است که او را از سایر مندندات متمکایز و دارا
دایگاهی ویژه میکند .پس از تشریح اندیشة میراندوال در منرد انسان ،اکننن میتنانیم نظر او را
در منرد کرامت انسان بیان کنیم .او ویژگی خاص انسان را در طبیعت تعینناپذیرش ککه ذاتکی
همة انسانهاست و ارادة آزادش در صعند و افنل در سلسلهمراتب هستی مکیدانکد و بکهواسکطة
همین تعینناپذیر و ارادة آزاد در تعیین سرننشتش صاحب کرامت است .بدینترتیکب کرامکت
نزد میراندوال هم ذاتی ،هم اابل صعند و افنل و سلبشدنی است .ذاتی است ،چراکه در نهاد هکر
بشر ،از بدو خلقت ،سرشتی تعینناپذیر و ارادها آزاد برا شکل دادن به آن نهاده شکده اسکت.
اابل صعند و افنل است ،چراکه این انسان تنان صعند تا باالترین مراتکب هسکتی را دارد ،یعنکی
میتناند به مقام سراف که نماد عش الهی و کروب ککه نمکاد حکمکت الهکی و تکرون ککه نمکاد
حاکمیت الهی است ،برسد و اگر از ارادة آزادش است اده نکند ،در همان مقکام دانکداران مکاد
می ماند ،اما به صرف داشتن این مزیت همناره دارا کرامت است و به هیچ عننان سکلبشکدنی
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نیست .انسان بهواسطة این مقامی که میراندوال بکرا نکنی بشکر اائکل اسکت ،از چنکان تنانکایی
برخ نردار است که حقنق و انانین خند را بسازد 4.انسان از چنان تنانی برخنردار است که نهتنها
ااننن میگذارد و اضاوت میکند ،بلکه بهمثابة حاکمی است ککه سرپرسکتی و حاکمیکت سکایر
باشندگان را میتناند بر عهده بگیرد .این امر را میتنان در تمثیل پادشکاه در رسکالة هپتکاپالس
مشاهده کرد .میراندوال در این باره میگنید:
اغلب در سنتها ودند دارد که پادشاهان پس از آنکه شهر نن بنا میکننکد ،مجسکمها از
خند را میساختند و در میانة شهر ارار میدادند تا مردم شهر آن را ببینند و او را بزرگ دارنکد.
به همین ایاس خداوند ،پس از خلقت دهان «انسان» را بهمثابة تصنیر خکند آفریکد و در مرککز
هستی ارار داد ).(Mirandola, C-1965: 134
این دملة میراندوال اگرچه در االب گ تمان دینی «تصنیر خدا» مسیحی اکرار مکیگیکرد،
میراندوال نیت دیگر از آن داشت .در سنت مسیحی تصنیر خدا شدن ،مختص تمام بشر نبند و
به این معنا نبند که انسان شکل خداست ،بلکه از باب تکریم و بزرگداشکت انسکان آن را مطکرح
میکردند و تنها مختص مسیح ،رسنالن و اسقفها بند که راه بندگی را طی میکردند .میراندوال
از همان مثال است اده ککرد ،امکا آن را بکیهکیچ ت کاوتی بکه همکة بشکر تعمکیم داد .او در وااکع
میخناست ننی بشر را به مقام حاکمیت برساند تا هیچکس با هیچ بهانکها نتنانکد او را تحقیکر
کند ،اما او به پیامد این حرف نمکی اندیشکید .ایکن سکخن اگرچکه انسکان را از نگکاه تحقیرآمیکز
کلیسایی رها میکرد ،چنان ادرتی به انسان میداد که صرفنظر از هکر مالحظکها بکه اعمکال
حاکمیت بر سایر باشندگان بپردازد و طبیعت را به تسخیر خند درآورد .در ادامه نظریة کرامکت
انسان آن را برا ورود به بحث اصلی نسبت کرامت و ح انسان ارائه میدهیم.

ترسیم نظریة انسانگرایانه (انسانِ تعینناپذیر) در اندیشة میراندوال
میراندوال اگرچه در االب گ تمان دینی ،نظریة انسانگرایانة خند را ارائه کرد و از منابع دینکی و
از زبان خدا برا تقنیت نظریة خند بهره برد ،آنچه در ارائة ی نظریکه مهکم اسکت ،پیامکدها و
نتای آن نظریه است .میراندوال بهواسطة زمینه و زمانهاش ککه دوران گکذار از عصکر ادسکی بکه
عصر عرفی بند ،از زبان دین حرفها دنیاگرایانه زد .او از زبان خدا چنان دایگکاهی بکه انسکان
میبخشد که میتناند بهدا خدا بنشیند و اِعمال حاکمیت کند .انسان میراندوالیی آزاد است و
تنها ،چنن همه چیز بر رو دوش خندش است .حاکم است ،چنن خندش اانننش را میننیسد.
این دیدگاه به ننعی فردمحنر افراطی منتهی میشند ،انسان آزادِ فااد مسئنلیت ،بیش از آنکه
به مراتب باال انسانیت صعند کند ،افنل خناهد کرد؛ اگرچه میراندوال تنصیه میکند که انسکان
 .4همان رویکرد که اکننن به حقنق بشر ودند دارد.
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راه سعادت را بپیماید ،میل سرکش و پایان ناپذیر بکه اکدرت پکس از اکدرت ،بکا صکرف تنصکیه
فروکش نمیکند .این نقصی در نظریة میراندوالست که بعدها کانت با ارائة نظر انسان مکلف آن
را رفع میکند4.
ممکن است برخیها ت اوت حرف میراندوال با فیلسنفان مسیحی را که به تصنیر خدا بکندن
انسان معتقد بندند ،درنیابند ،در باال کم و بیش به ت اوت دیکدگاه میرانکدوال اشکاره شکد ،امکا در
اینجا ضرور است که ت اوت دیدگاه او را بهصراحت بیان کنکیم .دو ت کاوت عمکده میکان ت ککر
میراندوالیی با سنت مسیحی ودند دارد؛ نخست اینکه میراندوال ودکه تمکایز انسکان را داشکتن
ارادة آزاد میدانست ،اگرچه ممکن است برخی بگنیند الهیدانانی ماننکد اکنینکاس نیکز بکه ایکن
وده با استناد به متنن مقدس اشاره کردهاند ،اما ت اوت در این است که میراندوال این ویژگکی را
مختص همة ننی بشر نه عدها خاص میدانست که این خکند پیامکدها بسکیار در حکنزها
مختلف دارد .همچنین میراندوال برا این اراده هیچ مالحظة عقلی و شرعی اائل نبکند .ت کاوت
دوم اینکه او ح اانننگذار را از دایرة تنگ شریعت و الهیکات و ادیسکان برداشکت و آن را بکه
عمنم بشر اعطا کرد که این نیز پیامدها بسیار دارد که در دلنتر به آن اشاره مکیکنکیم .در
همین دیدگاه است که دایرة حقنق انسان به تناسب انتخاب انسان ،اب و بسط پیدا میکننکد.
در وااع چنن حقنق انسان به خند انسان واگذار شدهاند ،حقنق امر اختراعیاند ،نه اکتشکافی.
به تعبیر راس پُنل ،انسانها مانند باستانشناسانی نیستند که بکهدنبکال کشکف حقکنق خکند از
البهال کتابها مذهبی و الهی باشند ،بلکه بهسان هنرمندانی هسکتند ،ککه بکه تناسکب ارادة
آزاد خند شینة زندگی و حقنق متناسب خند را میآفرینند (راس پل.)240 :4641 ،

نسبت کرامت و حق انسان
با تنده به اینکه در اندیشة میراندوال ،انسان تعینناپذیر دارا کرامت ذاتی سلبنشکدنی اسکت،
نسبت مستقیمی با مبحث ح پیدا میکنکد .بکه ایکن معنکا ،ازآنرو ککه تمکام بشکر از کرامکت
بهصنرت ذاتی برخنردارند ،پس از تمام حقنق در تمامی حنزهها بهرهمندند ،همچنین ازآنرو که
هر محدودیتی برا بشر ،اصل اساسی ارادة آزاد بشر را خدشهدار میکند ،هیچ عملکی بکا هکیچ
بهانها نمی تناند این ح تعیین سرننشت را از انسان بگیرد .انسان چنن خند انتخاب میکنکد،
حقنق خند را نیز خند انتخاب میکند و این حقنق به تناسب اراده و اختیار انسکان محکدود یکا
گسترش مییابند .سؤالی که در اینجا باید به آن پرداخت این است که آیا در اندیشکة میرانکدوال
هیچ امر ارادة آزاد انسان را محدود میکند ،در سنت یننانی چنن ارادة انسکان برآمکده از اکنة
 .4البته این معنا آن نیست که اندیشة کانت در مبحث حقنق بشر بکینقکص اسکت ،در وااکع اندیشکة کانکت نیکز
پیامدهایی برا حقنق بشر دارد که بررسی آن را به پژوهشی دیگر منکنل میکنم.
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عقلی بند ،حسن و ابحها عقلی آن را محکدود مکیکردنکد ،در سکنت مسکیحی شکری مقکدس
محدودکنندة آن بند و در ت کر روشنگر کانت تکلیف اخالای محدودکنندة آن بکند ،امکا ودکه
ت اوت میراندوال که اندیشة او را متمایز میکند ،اائل نبندن هیچ محدودیتی بکرا ارادة انسکان
است .در اندیشة کانت که کرامت ذاتی را با محدودیت تکلیف درنظر میگیرد ،مکیتکنان برخکی
انسانها را که غایت بندن انسان را زیر پا میگذارند و نگاه ابکزار بکه انسکان دارنکد ،از حقکنای
محروم کرد .اما در اندیشة میراندوال حتی آنهایی که غایت بندن انسان را زیر پا میگذارند ،چنن
با ارادة خند عمل کردهاند ،بر آنها حردی نیست .در اندیشة میراندوال «بایکد و نبایکد»  ،نکه در
شکل عقلیاش ،نه در شکل اخالایاش ،و نه در شکل شکرعیاش ،مطکرح نیسکت .بنکابراین هکر
حقی که انسان تشخیص داد ،ح است ،به او اعطا میشند و کسکی بکا هکیچ بهانکه و تکندیهی
یارا محدود کردن آن را ندارد .این ایده پیامدها حقنق بشر بسیار دارد ککه در انتهکا بکه
تشریح آن میپردازیم.

نتیجهگیری؛ پیامدهای تفکر میراندوال برای جامعة امروز
در هرمننتی فلس ی گادامر یکی از اهداف ت سیر اندیشهها ،کاربرد کردن آنها برا حل مسکائل
زمانه م سر است؛ وگرنه صرف فهم اندیشهها امر مهمی نیست .با ابتنکا بکه مطکالبی ککه در بکاال از
اندیشة میراندوال بیان شد ،پیامد اندیشة او را در حقنق بشر غربی بهخنبی اابل مشاهده مکیدانکیم.
هدف نظام حقنق بشر غربی که بر پایهها لیبرالیسم و آزاد مطلک بشکر گذاشکته شکده اسکت،
تقنیت آزاد عمل و استقالل ذاتی فرد است؛ پس به هیچ عننان امکان «محکدود ککردن» انسکان
ودند ندارد .هدف اصلی حقنق بشر به رسمیت شناختن انسانی است که نهفقکط تنانکایی انتخکاب
امنر خندشان را دارند ،بلکه ح دارند در شرایطی زندگی کنند که بتناننکد بکهعنکنان انسکانهکا
خندمختار ،سرننشت خندشان را خکند تعیکین کننکد ،در غالکب اسکناد بکینالمللکی حقکنق بشکر،
بهخصنص منشنر بینالمللی حقنق بشر ،این معنا و م هنم از کرامت انسانی بیشتر منرد تنده ارار
گرفته و حقنق بشر بر این مبنا شکل گرفته است .در همین دیدگاه است که دایکرة حقکنق انسکان
به تناسب انتخاب انسان محدود یا گسترده میشکند ،بکرا مثکال اگکر اکبالً همجکنسبکاز حک
محسنب نمیشد ،اکننن با انتخاب انسانها دزء دایرة حقنق انسان محسنب میشند یا اگکر خکند
انسان انتخاب کند که بردة دنسی شند و از بکدنش اسکت ادة ابکزار کنکد ،در ایکن دیکدگاه هکیچ
مشکلی ندارد 4.اما در دیدگاه کانت چنن غایت بندن انسان با این اعمال زیکر سکؤال مکیرود ،ایکن
رفتار ممننی است .میراندوال چنن فیلسنفی اخالای نبند و به طبیعت طمای و سرکش انسان تنده
 .4ودند کلنپها گستردها که در آن زنها یا مردان برا اسکت ادة دنسکی بکه فکروش مکیرسکند ،ازآنرو ککه
انتخاب خند افراد بنده است در این دیدگاه هیچ مانعی ندارد.
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نداشت ،نمیتنانست ببیند ،این ارادة آزاد سرکش فااد مسئنلیت چه بالیی بر سر دامعکه مکیآورد.
او اگرچه تنصیههایی برا انسان دارد که از این ویژگی ارادة آزاد برا رسیدن به مراتب بکاال بهکره
ببرد ،اما تنصیة او برا این ن س سرکش انسان ،کافی نیست .چنانکه گ ته شد ،اماننئل کانکت ،بکا
اشاره به این نکته که ارادة آزاد با تنانایی اندیشه و ت کر عقالنکی در انسکان ارتبکاط دارد ،نظکامی از
تکالیف اخالای (بهدا حقنق اخالای) که هدفش تقنیت استقالل و آزاد ارادة فرد است ،ایکن
نقص میراندوالیی را برطرف میکند .از نظر کانت اراده تنهکا زمکانی بکهطکنر مسکتقل و آزاد عمکل
میکند که رفتار انسان را بهگننها که هماهنگ با احترام بکه کرامکت انسکانی هکم دیگکران و هکم
«خند» باشد ،هدایت کند؛ با این ت سیر از کرامت انسانی و هماهنگ با نظام اخالاکی کانکت اسکت
که آزاد عمل انسان با تکلیف اخالای محدود میشند ،(Adam, 1992: 145-177) 4امکا متأسک انه
این کرامت ذاتی تکلیفمحنر کانت کمتر منرد تنده ارار گرفته و برعکس کرامت ذاتی ککه تأکیکد
بر فردمحنر و آزاد مطل دارد ،در نظام حقنق بشر کنننی بسیار منرد تأکید است .کانکت بکه
انسان آزاد اانننگذار مسئنلیت میدهد .اما میراندوال هیچ مسئنلیتی نمیدهکد ،چراککه در ذهکن او
هر مسئنلیتی ناا ارادة آزاد انسان میشد .این فقدان مسکئنلیت انسکان در اانننگکذار  ،او را بکه
سمت هر اانننی مکیبکرد .میرانکدوال بکرا رهکایش انسکان از غکل و زنجیرهکا اکرون وسکطایی،
نمیخناهد هیچ محدودیتی برا بشر اائکل شکند ،چراککه هکر محکدودیتی را مغکایر بکا کرامکت و
تحسینبرانگیز انسان میدانست.
مسئلة اابل بحث این است که حقنق بشر غربی که انسان را در تعیین حقناش آزاد میگذارد و
هر لحظه ممکن است ح ددید از دمله ح همجنسباز  ،ح خندکشی ،ح سقط دنکین
و ...را به حقنق بشر اضافه کند ،در وااع ریشههایش به ت کر اومانیستی میراندوالیی برمیگردد.
باور این نکته برا میراندوال که روز انسان علیه انسانیت ،حقیقکت و گکنهر نکاب خکنیش
ایام کند ،بسیار دور از انتظار بند .اما حال در عصر آگاهی بشر به نام حقنق بشر در خیابانهکا
هلند ،فرانسه و آلمان زنان و دختران درون ا سها فلز و شیشها  ،بکا ایمتکی مقطکنی بکه
فروش می رسند .رشد روابط لجامگسیختة دنسی با حینانات ،فروش سگها آمنزشدیکده بکه
مسائل دنسی ،افزایش میل به همجنسگرایی در سالها اخیر ،دستکار ها ژنتیککی ،تنلکد
ننزادان با روشها غیرطبیعی ،رحمها ادارها  ،تغییر دنسیت ،فریز ککردن انسکانهکا بکرا
زنده ماندن طنالنی ،تنقیح ژنتیکی انسان با حینان و ...همه و همکه از پنسکیده شکدن انسکانیت
انسان خبر میدهد .اما همة این ات ااات به نام نامی آزاد انسکان و بکه نکام نکامی حقکنق بشکر
صنرت میگیرد.
 .4البته باید به این نکته نیز تنده داشت که گاهی اواات دایرة این تکلیف اخالای چنان منسع مکیشکند ککه هکیچ
نقشی برا ارادة آزاد انسان نمیگذارد و به نام نامی اخالق انسان را در بند میکند ،در اندیشکة کانکت بایکد بکه
سنیه ها خطرناک تنتالیتاریستی آن هم تنده کرد.
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یکی از شاخصهها بسیار مهمی که از ت کر میراندوالیی ناشی مکیشکند ،ایکن اسکت ککه او
انسان را به سنژة مسلط تبدیل کرده و تمام اشیا ،پدیدهها و طبیعت را به مجرم تبدیل میکنکد
که باید آنها را تصرف کند .این آزاد مطل بیش برا ساختن زندگی خنب در این دنیا بند،
اما به زندگی تیره و تار منجر میشند .البتهصکرفاً نبایکد دنبکههکا من کی نظکر میرانکدوال را
نگریست و همانگننهکه کاسیرر میگنید ،این رهایشی که میرانکدوال بکرا انسکان اائکل اسکت،
زمینة تنسعة علمی بشر را نیز فراهم میکند ) ،(Cassirer, 1948: 321چراکه بکه انسکان ادکازه
داده شده است صرفنظر از هر محدودیتی به کنش دست بزند ،این میتنانکد بکرا انسکان ایکن
ننید را بدهد که به فضا برود ،هنش مصننعی درست کند ،ربات و ماشین بسازد.
در وااع نظر میراندوال به انسکان مکی گنیکد بکه هکیچ انتهکایی دل خکنش نکنکد و بکیهکیچ
محدودیتی برا ساختن زندگی خنب در تالش باشد ،این سخن در نگاه اول بینقص است ،امکا
زمانیکه محدودیتی ودند نداشته باشد ،میتناند انسانیت انسان زیر سؤال برود ،کانت با راهحکل
تکلیفمحنر در وااع کم بسیار به ما میکند که در پژوهشی دیگر مکیتکنان ت کاوتهکا و
تأثیرات اندیشة میراندوال و کانت را بر حقنق بشر مقایسه کرد.
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