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در سیر تحوالت اندیشه نیز  شده استند. قرابت میان انسان و خدا در اساطیر سبب دار

. این دشو، جایگزین خدایان هافرهنگانسان یونانی با سهولت بیشتر، نسبت به سایر 

کنندة قدرت فرجامین خدایان و تسلط تساهل فرهنگی یونانیان با گذشت زمان خلع
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 تحقیق یشناسروش

بردن کاربهدر مقالة حاضر، روش تحقیق به صورت کیفی بوده و با توجه به اینکه مطالعة حاضر با 

مربوط به رویدادهای گذشته و نقد و تفسیر آنها صورت گرفته، لذا این پژوهش  یهاداده

اطالعات در این نوشتار به صورت مطالعة  یآورجمع. استتحلیلی و با رویکرد تاریخی توصیفی

شده از روش یآورجمعاست و نهایتاً برای تجزیه و تحلیل اطالعات  یاخانهکتاباسنادی و 

 ده است.ی استفاده شاستقرای

 مقدمه

تمامی دانش و تفکر بشر در طول تاریخ تکوین خود همواره پیرامون یکی از سه موضوع اصلی 

وله سه مقکه پرسش دربارة هر یک از این  یاگونهبه  ،طبیعت، انسان و خدا محوریت یافته است

. تاسکنندة سیر اندیشه و بیانگر مختصات تعقلی مردمان آن روزگار در هر زمان و مکان روشن

م مهانسان و تغییر نگرش در جایگاه او در پایان قرون وسطای اروپا یکی از عوامل  دربارهبحث 

 امانیبتنازع  1.شودیمدر تاریخ بشری دانسته  جدید یغربی و آغاز عصر ینیبجهاندگرگونی 

ی، که امروزه بیش از چند سده از عمر آن گذشته، همچنان با میان جهان جدید و جهان سنت

موضوع انسان و اعتقاد به اصالت آن ارتباطی تنگاتنگ دارد. انشقاق کامل این  دربارهبحث اساسی 

د؛ جریانی که با استمداد از مواریث فکر، فلسفه و فرهنگ شزمان با رنسانس اروپا ایجاد دو باور هم

، دورانت) مدعی ایجاد تحول در تمدن بشری بود گسست از اندیشة مسیحیکنار  یونان باستان در

تعاریف خردگرایانه از جهان و انسان تا سدة هجدهم کردن مطرحبا  جدیداین تمدن  .(1ج: الف 2831

از عالم و  دجدیبه اوج خود رسید. نگرش  ییگراعقلو استیالی  یسمتپروتستانت و به مدد توفیقا

ی بنیادین در ساحات اصلی تفکر غیردین یهایدگرگونتبلور یافته بود به  محوریانسانآدم که در 

، بدل یعنی عصر مدرن غرب انجامید و نهایتاً به نیرومندترین تمدن غیرمذهبی و غیرسنتی تاریخ،

غربی ماحصل گسستن از نگرش دینی و برقراری اقتدار قطعی نیروی  محورینسانسان اد. بدینش

گفت تاریخ عصر جدید  توانیمترتیب د. بدینشاکمیت نیروی متعال ایجاد بشر در مقابل ح

 ن نیچهوپیوستگی قاطعی با تغییر جایگاه انسان و تکامل فردی او داشته است. اندیشمندانی چ

                                                             
 .(712: 1831( اشاره کرد )لین، William of Ockhamبه آرای ویلیام اکام ) توانیمدر این خصوص  .1
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(Nietzsche) و بورکهارت (Burckhardt)  قرائت « تکامل فرد»صراحتاً تاریخ مدرنیته را همچون

متوسل به فرهنگ مدرن  شدر تعریف بنیادین محورینسانیة تحقیق، با آنکه ا. بر پایة فرضاندکرده

گفته که گادامر چنانآن را در یونان و روم باستان بازجست؛  ةیمابنریشه و  توانیمشده است اما 

ترین ساخت تفکر انسانی در همین درهای مهم میبریمهنگامی که پی  مییآیمبه شگفت »است 

در  محورینسانبدین جهت برای تعمق در مبانی و اصول ا. (11: 1831)گادامر، « شودیمسرآغاز باز 

نگاهی به دنیای اساطیری افکند و نخستین اعتقادات دربارة انسان، خدایان  دیبااش سیر تاریخی

 د.کرا را بررسی هو ارتباط میان آن

 ونانی یهااسطورهماهیت 

mythین نکته ضروری است که واژة دانستن ابرای شناخت ماهیت اساطیر یونان مقدمتاً 
در  

 ، داشته است؛میکنیمتری از آنچه ما امروز بدان اطالق فرهنگ یونانی دایرة معنایی وسیع

 mythosکار نرفته، ه و میتولوژی ب اساطیر یاطور دقیق برای تعیین معنه ب «میت» ةلمک

 یمعنا به را آنمر هُ قرار داشته. عمل، ،ergonقول و گفتار و در مقابل  یامعن به آغاز در

استعمال کرده ولی در قرن پنجم و  راست یا دروغ، ،(le recit) و سرگذشت تیحکا

 ،Logosو در مقابل  (fiction) وهم و خیال یامعن به را آن ،(Pindar) نخستین بار پندار

 .(1: 1811)گریمال،  8کار برده ب حکایت راست،

؛ در این شدیماز سوی دیگر، تا سدة ششم پیش از میالد متون یونانی به صورت منظوم نگاشته  

 :زمان بود که نثر پا به عرصة ادبیات نهاد

کردن( است، )به معنای صحبت (legein) «لژین»فعل  ، اسمی که وابسته به«لوگوس»

نویسندگان اولیه از کتبشان به عنوان  ]...[ بود که برای توصیف نثر انتخاب شد یاکلمه

: شودیمنیز  (Herodotos) هرودوت نگارخیتارکه شامل اولین  اندبردهنام  «لوگوس»

ه باور داشته باشم ک را آنباید بگویم ولی مجبور نیستم  ندیگویممن آنچه را که مردم 

 (Thucydides) توسیدید]...[ در واقع  ابدییممن تسرّی  یهالوگوساین اصل به تمام 

                                                             
چون قبل از  طبیعی و عادی است، معنای وهم و خیال استفاده شدهه ب« میتوس» ةاز کلم این مطلب که بعدها. 2

راست و صحیح  در نظر مردم، شدخدایان و قهرمانان نقل می ةحکایاتی که دربار ها بعد همقرن پنجم و حتی مدت
 : چهار(.1811)گریمال،  بود
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)یعنی  دهدیم (logographoi) «لوگوگرافوا»اولیه عنوان  سانینوخیتاربه تمام 

دادن به پوشش منظور بهکه  «لوگوس»]...[ این گسترش واژة  نویسندگان لوگوس(

راندن مرزهای اسطوره انجامید بگسترش سخنان بوده است، در نهایت به عق

(Dowden, 2000: 4). 

mythترتیب بود که بدین 
و به معنای آنچه خیالی است و جز خود مرجع و  «لوگوس»مباین با  

myth چون به بیان دیگر، غایتی ندارد، درآمد.
مخالف با خرد و برهان عقالنی دانسته شده، تمامی  

وجوه ذهنی و زندگانی بشر که تبعیت از عقل و منطق نداشته باشد، همچون خیال و افسانه، در 

مطالعة  1(Voltaire) شاید بر همین اساس بوده است که ولتر است. پذیرو قلمرو آن تعریفحیطه 

mythهمین  حال،با این  .(1: 2831روتون، ) دانسته است خردانیباساطیر را کار 
که به ظاهر بر ها،  

مردمانی  ،اندداشتهنقشی اساسی در اندیشه و باورهای یونانیان  ،اندشدهاستوار  بنیاد غیرعقالنی

 .اندبودهآتی  یهاسدهگذاران فرهنگ خردگرایی در که بنیان

رایج فرهنگی در خودشناسی  یهاوهیش نیتریاصلیکی از  توانیمبه طور کلی اساطیر را 

بنیادین  یهاپرسش کردنطرحمآن با  یهاناشناختهانسانی که در برابر طبیعت و  ؛دکرانسان تلقی 

خویش با دنیا و ایجاد نوعی سازش با شداید و مشقات زندگی و در تالش برای کشف رابطة 

ه پیکرة اصلی اساطیر را ب هاپرسشباید گفت پاسخ بشر به این  ،غموض طبیعت است. در واقع

؛ ستا ساختن حقیقتی بنیادین دربارة جهان، انسان و خداوجود آورده است. ماهیت اسطوره روشن

 هب؛ البته اعتبار آن نوعاً و استة سرشت و سرنوشت بشر به دنبال یافتن پاسخی دربار اغلبو 

اسطوره  دیگویمگونه که هگل ماهوی با حقایق تاریخی و علمی متفاوت است. همان صورت

، به نقل 01-11: 1811، زرمانیاو)« مستقل طور بهنشانة ناتوانی اندیشه است در استوارساختن خود »

نماد تجربیات  هااسطوره ،به بیان دیگر .(Hegel, Works in 14 volumes, vol. 2, p. 139 (in Russian)از 

و یکی از  هااسطوره ریناپذییجدا. پارة اندجامعه یعیطبفوق یهاارزشکنندة انسانی و مجسم

مشترک در اساطیر جهان، موضوع خدایان و ارتباط آنها با دنیای فناپذیر آدمیان اصلی  یهاپرسش

 .(23 :2811روزنبرگ، ) است

                                                             
بود و بعدها نام  François Marie Arouetاش نام اصلی( که 1223ـ1961. فیلسوف و نویسندة فرانسوی )1

Voltaire .را برگزید 
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 در اساطیر یونان جایگاه انسان و خدایان

شهرهای متعدد که مدام در ستیز با در یونان باستان به سبب ساختار سیاسی و وجود دولت

 بود.هم ممذکور بسیار  یهاتشکلیکدیگر بودند، پرستش خدایان برای ایجاد اتحاد و یکپارچگی 

مرتبط با آن در میان یونانیان با آنچه ما امروز از آن  یهانییآاما باید توجه داشت که نیایش و 

 یگریانجیمکه در امور دنیا  خواستندیماز خدایان  آنهااساسی داشت.  یهاتفاوتدر ذهن داریم 

پرستشی بیشتر معطوف به آرام و خشنودساختن خدایان بود  یهانییآکنند. در فرهنگ یونان 

تیب تر. بدینرفتیپذیمصورت  هاگاهپرستشدیگر و ساخت که معموالً با دادن قربانی، هدایای 

؛ بوداهل توأم با تس هافرهنگپرستشی سایر  یهانییآ ، در مقایسه بااصول اولیه پرستش در یونان

دای و به خ ندکشبسادگی امکان داشت از پرستش یک خدا دست تا آنجا که برای این مردمان به

یونانیان باستان هیچ بد  دادینمبه پرستندگانش پاسخ زیرا اگر یک خدا »دیگر روی آورند. 

که ایمانشان را از یک خدا به خدای دیگر که احتماالً استغاثة آنان را پذیراتر بود،  دانستندینم

برای این مردم وعدة مشخصی برای زندگی  .(01و  08: 1831 ،یکندکسونید)« تغییر دهند

زندگانی دنیوی صورتی گذرا و ناپایدار نداشت  فقطلذا نه .مندانه پس از مرگ وجود نداشتسعادت

در آنها انسان به خدا بسیار نزدیک بود و  و طبیعی داشت یاآموزهبلکه باورهای مذهبی کامالً 

. این تساهل که از مقتضیات فرهنگی یونانیان بود با گذشت افتییمبودی با آن همانبعضاً حتی 

 د.ش هاانسانکنندة قدرت فرجامین خدایان و تسلط مطلق ایشان در امور زمان خلع

یونان و در دیگر ابعاد مختلف فرهنگی، خدایان و  یهاداستانبدین ترتیب است که در 

درستی به توانینما تا حدی است که هآمیختگی میان آن گاهدر کنار یکدیگر قرار دارند و  هاانسان

در اندیشة باستانی داد،  یمکه در ادامه شرح خواه، د. از سوی دیگرکرص را مشخ آنهاوجوه افتراق 

در  ،انیشاعر یون ،ندار؛ پِدارندنسب مشترک، آمیختگی و امتزاج با یکدیگر انسان و خدایان  ،یونان

؛ ما روح حیات را اندخانوادهآدمیان و ایزدان از یک »سدة پنجم قبل از میالد صراحتاً گفته است: 

باور به خویشاوندی انسان و خدایان گرچه به  .(81: 1811)ژیران، « میارفتهیفراپذدر از یک ما

ن نیز د ایزداشد اما در وجه دیگر سبب ر افکار یونانیان یاری رساناعتباربخشی موقعیت انسان د

خدایان در آغاز با یگدیگر »ند. شو بهرهیبچون آدمیان از اقتدار تام و تمام و توانایی مطلق 

رو آدمیان از ، زناشویی کردند، از اینهاانسانسپس با زادگان خود،  .آمیختند و انسان را زادند
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و اشتباه  خورندیمها فریب ند. خدایان علم و قدرت تام ندارند و، مانند انسانانسل خدایان

عالوه بر آنکه در صفات و سجایای درونی  ،یونان خدایان. (018 :0، جب 1831، )دورانت« کنندیم

تند؛ ، هسبه شکل کلی یا جزئی ،حاالت انسانی دارند، در صورت ظاهر نیز دارای خصایص انسانی

ترتیب موضوعات هنر و ادبیات یونان نیز تحت سیطرة همین عقاید قرار داشت و شعر حماسی بدین

هنرهایی چون پیکرتراشی و نقاشی  از هومر تا واپسین مراحل فرهنگ یونانی و موضوع اصلی

یر د در سشمشخصاً معطوف به صور انسانی بوده است. این قرابت انسان و خدا در اساطیر سبب 

ایر د؛ اتفاقی که در سشوتحوالت اندیشه نیز انسان یونانی با سهولت بیشتر جایگزین خدایان 

زیباترین و نیرومندترین بدین شکل رخ ننمود. بر همین اساس هنرمندان کوشیدند  هافرهنگ

هدف نهایی و کانون  عنوان بهخصایص انسانی را در قالب خدایان شکل دهند و در نتیجه انسان 

گفت رویکرد اندیشة یونانی به خدایان،  توانیم ،دقیق قرار گرفت. در واقعات مطالع ضوعتوجه مو

و رهایی انسان از باورهای  آنهاباستانی، حذف قدرت مطلق و ناشناختة  یهاتمدنبرخالف سایر 

 یان را در عالم اندیشة یونانیقرابت باالی انسان و خدا توانیمترتیب بدین بود. کهن نیآفروحشت

به عنوان دارایی خدا و « خرد»وضوح دریافت؛ شباهتی که دلیل آن را باید در وجه مشترک به

 انسان بازجست.

. و دلیل شودیمانسان و خداوند اشاره  هالعادفوقدر برخی از افکار یونانی به شباهت 

در انسان است، در تمام این مراحل انسان از نظر « عقل»این قبیل تشبیهات وجود 

 .(101-101: 1811)الندمان،  شودیممقام شناخته نی و عالییونانیان عنصری عقال

کته نت. همین عقل یا خرد عامل تشبّه انسان به خدایان در اندیشة یونانی اس ،به بیان دیگر

ه ک یامنطقه ؛آوردشمار در یونان باستان به  یمدارانساناندیشة  یهابارقهرا باید نخستین 

پرستشی دیگر مناطق، سرزمینی بود که بیشتر خدایانش به جای آسمان در  یهافرهنگبرخالف 

مذهب مشبّهه  ،شکل انسانه تصویر خداوندان ب» .(211: 1ج، ب 2831دورانت، ) زمین سکونت داشتند

ها برای آنها سرگذشت پرشاخ و برگ خدایان موضوعی شد و مردم یونان داستان .شودیمنامیده 

 .(110: 1810)ماله و ایزاک، « ساختند

 

 



 محوریانسانغربي يونان تا  یهااسطورهاز  «انسان–خدا»نگاهي به چگونگي استحاله مفهوم  
 

 

 انسان و خدا در اساطیر یونان یِنسبهمبودی و مصادیق هم

 یعنی خائوس ،فناناپذیرن موجودات نخستی در ابتدای عالم، از درون خأل ،طبق اساطیر یونانی

(Chaos) مغاک باز و دهان گشاده(، گایا( (Gaia) تارتاروس ،)مادر زمین( (Tartarus) (نیترژرف ،

 ،)عشق( پدیدار شدند. گایا (Eros) جای در جهان فرودین( و اِروس نیترنییپاو  نیترکیتار

را زایید؛ گایا با  ،(Uranus) یق بکرزایی پدر آسمان، اورانوسهمسری داشته باشد، از طر آنکهیب

 پرومتئوس هاتانیتاز آن دو به دنیا آمدند. یکی از  (Titans) هاتانیتاورانوس ازدواج کرد و 

(Prometheus)  است. او نژاد انسان فناپذیر را از گِل و آب « اندیشپیش»بود که نامش به معنای

برادر پرومتئوس که نامش به معنای  ،(Epimetheus) و قدرت استدالل داد. اپیمتئوسه ابآفرید و 

که در واقع حوّای اسطورة یونان  (Pandora) با نخستین زن فناپذیر، پاندورا ،است« ندیشاپس»

است، ازدواج کرد. این نخستین امتزاج خدا و انسان در اساطیر یونان است. وقتی پاندورا با 

و داده بودند گشود و از آن تمام ه ان باپیمتئوس ازدواج کرد صندوقی )یا گلدانی( را که خدایا

 /Cronos) بر پرومتئوس و اپیمتئوس، کرونوسانسان بیرون آمد. عالوه  یهایگرفتارو  هایماریب

Cronus)  آنها و پدر زئوس، خدای خدایان، بود. خویشاوندی  نیترکوچک، هاتانیتیکی دیگر از

روشنی مشخص است؛ شاید نکتة جالب توجه ان و خدایان در اساطیر یونانی بهبسیار نزدیک انس

که زئوس، که در رأس خدایان  در حالی ،این است که انسان در واقع زاییدة نسل دوم خدایان بوده

و حتی  رفتینم، از لحاظ زمانی، نخستین خدا به شمار بوداولمپی و به عنوان خدای خدایان 

و مقدم بر ا هاتانیتکرونوس و سایر ، انوساور ،که ذکر شدچنان ،زیرا .ستا نسبت به انسان متأخر

بودند؛ در اساطیر یونانی جهان پیش از خدایان وجود دارد و آدمیان و ایزدان پس از آن به وجود 

 1.اندآمده

اج یونانیان، امتز یشناساسطورهعالوه بر نحوة پیدایش و نسب مشترک انسان و خدایان، در 

 فهرست زنانموسوم به  یامنظومهاز  ییهاپارهکامالً معمول بوده است؛  یادهیپدخدا و انسان نیز 

(Catalogue of women) که با  پردازدیمباقی مانده که به شرح احوال زنانی  0منسوب به هسیود

                                                             
 نظر داشت. دشویمدر اندیشة باستان و آنچه امروز از این واژه متبادر « زمان»به تفاوت مفهوم  دیبادر اینجا . 1
 نظران نسبت به صحت انتساب این اثر به هسیود تردید دارند.از صاحببرخی  .7
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 ییخدامهین یهاخصلت آمدندیمو عموماً فرزندانی که از این زنان پدید  اندکردهخدایان وصلت 

صراحتاً به پیوند زنان و تئوگونی ابیات منظومة  نیتریانیپاهسیود در  .داشتند یانسانمهین -

 ستربهممیرایان  همگی نامیرایانی هستند که با نهایا» :دیسرایمچنین و  ندکمیخدایان اشاره 

دختران زئوس  آواز،نشین خوشالومپ 1اینک، ای موساهای زاییدند. گونیخداشدند و فرزندانی 

 .(1100-1101ابیات : 1831)هسیود، « ز تبار زنان بسراییدسپردار، ا

، (Argos) ، آرگوس(Dionysus) به دیونیزوس توانیمترین و مشهورترین این فرزندان از مهم

 ، رئادامانتیس(Minos) ، مینوس(Perseus) ، پرزئوس(Epaphus) ، اپافوس(Herakles) هراکلس

(Rhadamanthys)سارپدون ، (Sarpedon) ،پولوکس (Pollux)هلن ، (Helen) د. اینان کر... اشاره  و

 یهاییناتواناو  هایکاستاما بعضاً  شوندیمعموماً در متون اساطیری با صفاتی خداگون ظاهر 

خدای شراب و ، در داستان دیونیزوس مثالً؛ انددوگانهو در مجموع دارای وضعی  نددارانسانی 

ترین خدای جهان یونانی متأخر و در واقع بزرگ خدایان یونانترین که از مهم رهایی مستانه

د متنوعی از چگونگی تول یهاداستانچنین وضعیتی کامالً مشهود است. گرچه  ،)هلنیستی( بود

؛ دیونیزوس شودیماما در اکثر روایات او خدایی است که از انسان زاده  ،دیونیزوس روایت شده

چون صورتی گذار تِبِس، است و ، بنیان(Cadmos) دختر کادموس، (Sémélé) فرزند زئوس و سِمِله

 یهاجرنو او از این بابت متحمل  ندکردیمبسیاری از مردمان خدایی او را انکار  کامالً انسانی داشت

طبیعت و خدای الهام و جذبه است  بخشیمستدیونیزوس نماد نیروی سکرآور و  شد.یمبسیار 

وأم و افسارگسیخته ت آورسرسام یهایکوبیپاه با رقص، موسیقی و مخصوص او ک یهانییآکه در 

رو ه؛ در داستان دیونیزوس با خدایی روبافتندییمدست  گونهخلصهپیروانش به حالتی  استبوده 

 خشدبیمقدرتی خدایی  هاانسانبه  یاژهیو، در مراسم اشیانسانمهینهستیم که عالوه بر منشأ 

و برخالف انگاشت مردم که خدایان زندگی جاوید دارند، دیونیزوس همانند  ،(11: 2816همیلتون، )

 .شودیمشکار مرگ  انسان

 دیورزیمعالوه بر سمله، زنان میرای دیگری از نسل انسان نیز بودند که زئوس بر ایشان عشق 

 شمیرایی که زئوس عاشق. نخستین زن شدیممختلف ظاهر  یهاصورتا به هو برای آرمیدن با آن

                                                             
فارسی بیشتر به صورت  در Muses .شودیمزئوس و منمسونه و ایزدبانوان شعر و هنر، بازنویسی  گانهنه. دختران 1
 رود.به کار می« موزها»
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 خواهر فورونوس و دانائه 1بود. ایو ،و مادر آرگوس (Phoroneus) دختر فورونوس، (Niobe) نیوبه شد

(Danae) دختر آکریسیوس (Acrisius)نیترشده، فرمانروای شهر آرگوس، نیز از شناخته 

 ، آلکمن(Leda) ، محبوبة فینیقی زئوس، لدا(Europa) از اروپ ،زئوس بودند. همچنین یهامعشوقه

(Alcmène)  با ایشان ترفندهای  یخواهکامنام برد. زئوس برای  توانیمو زنان متعدد دیگر نیز

و خود را به اشکال مختلفی همچون ابر، آبریزة زرین، قوی زیبا، ورزا یا  بستیمشمار به کار بی

. آوردیدرمهمسر آلکمن(  (Amphitryon) ونیتریآمفت اشخاص دیگر )مثالً به شکل ئحتی به هی

چه در پس برخی از این روایات، تمثیلی از حقایق طبیعی یا رویدادهای تاریخی به چشم اگر

 عاشقانه به خدای یهاداستانتأمل آن است که یونانیان در انتساب این  در خوراما نکتة  خوردیم

وظ ا ملحاز احساسات بشری خویش ر یاترجمهواقع خدایان، صورتی کامالً انسانی ایجاد کرده و به

 .اندداشته

این باور همچنان به قوت خود باقی است؛ در اقوال افالطون در  ،در ادوار بعد و در عصر فلسفه

بنا  .که مؤسسان سرزمین یونان خدایانی بودند که با آدمیان درآمیختند میخوانیم کریتیاسرسالة 

و اخالف او بود که بر آن حکمرانی  دونیئپوسهبه رسالة مذکور جزیرة آتالنتیس ابتدا در اختیار 

و به سبب آمیزش مکرر با آدمیان طبیعت خدایی در وجودشان » هانسل، اما با گذشت کردندیم

در  .(1311: 1831افالطون، ؛ 212 :افالطون، کریتیاس) «ناتوان گشت و طبیعت فانی انسانی غلبه آورد

یز ن ییهاانسان، رندیگیمت انسانی قرار عالوه بر خدایانی که در موقعی ،فرهنگ اساطیری یونان

اً عموم که گذشت،چنان. شوندیمکه خصایص خداگونه به دست آورده و حتی به خدا بدل  هستند

 گونیخدا یهاانساناز جملة این  اندآمدهفرزندانی که از امتزاج یک خدا و یک انسان به وجود 

 وانتیم؛ از آن جمله رندیگیماشخاصی از نسل انسان نیز در موقعیت خدایی قرار  گاههستند. اما 

که س، پس از اینسمِلِه، دخترکادمُ» آورده است: ش. هسیود در اشعارکردبه داستان سمله اشاره 

روغ، رفبه یک بستر اندر شدند، در همبستری یک میرا با نامیرا، پسری پُعاشقانه به زئوس، 

-111ابیات : 1831)هسیود،  0«خدا هستند آنهازنده را به دنیا آورد؛ حال دیگر هر دوی سر، دیُنوسُس

110). 

                                                             
 . ایو بعدها با ایزدبانوی مصری ایزیس یکی گرفته شد و پسرش اپافوس را آپیس به شمار آوردند.1
 مادر و پسر است.« هر دوی آنها»منظور از  .7
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در  (Cassandre) در اولمپیا، کاساندرا (Hippodameia) ه بر این، افرادی چون هیپودامیاعالو

... مقامی خدایی یافته و  در اسپارت و (Helene) در کولونوس، هلنه (Oedipus) لئوکترا، اودیپ

 .(111: 1ج، ب 2831 دورانت،)شدند حتی پرستش 

یونان باستان و تعمق در باورهای پرستشی آن، قرابت  یهاافسانهترتیب با مطالعة بدین

ن ، روشهاتمدنسایر  ازوجه ممیزة فرهنگی یونان  نیتریاصلایزدان و آدمیان، به عنوان  چشمگیر

کننده و در عین حال ضروری آن فرهنگی، معاشرت انسان و خدایان وجه قانع. در چنین شودیم

و اساساً بین این دو گروه روابطی ساده و کامالً انسانی برقرار است.  دیآیمبه حساب  ینیبجهان

 .کندیمو گاه در رقابت با خدایان تصور  ترازهمانسان در چنین فرهنگی خود را 

 تأثیر اساطیر بر عصر فلسفه

و ود بمنسوب به خدایان  ،جدید یشناسانسان ةیمابنوجه اصلی و  ،عقل و خرد ،در یونان باستان

به عنوان خدای خرد  (Athena) بود. آتنا بهرهیبانسان از آن  قدرت ایشان قرار داشت و دی در

گرچه در زمرة  ،دختر زئوس و مظهر بالهت نیتربزرگ ،(Ate) که آته در حالیشد، میرستش پ

 .(81: 2811گرانت و هیزل، ) فرستاد هاانسانبه میان او را اما نهایتاً زئوس  آمدیمخدایان به حساب 

در عصر سلطة اساطیر بر اندیشة یونانی، انسان هرگز آن خودباوری را نداشت که از خود دربارة 

ام خاستگاه خرد را چیستی خرد و عقل پرسش کند و فرهنگ اساطیری با صراحت و قاطعیت تم

. با پیدایش آگاهی اجتماعی و ایجاد نخستین جوامع با دکریمفوق طبیعی و فراانسانی تعریف 

ت از سرعو گرچه این نظامِ جانشین به فراهم آمدساختار طبقاتی، موجبات ظهور اندیشة انتقادی 

، اما به مرور سبب شد اندیشة انسان دربارة شدو اعتقادات ناشی از آن عاری ن یااسطورهنگرش 

ت دست یابد. سیر تحوال یاتازهبه تعاریف  یانسانفوقجهان و زندگی انسانی، مستقل از هر قدرت 

 بعد وامدار این تغییرات بود. یهاسدهاندیشه در جهان غرب در 

 یاهدیپدان با ظهور فلسفه، عصری فرا رسید که در آن تبیین منشأ و ماهیت جهان، به عنو

الگوی نظری  چونو  ؛گرفتیم، از مفهوم سنتی آن فاصله گونهانسانبرآمده از قدرت خدایان 

ذا ل کردیمخاصی تبعیت  یشناختاسطوره، از شکل شعصرهم یهاتمدنیونانی، برخالف سایر 
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غییری ت باید گفت پیدایش فلسفه ،. در واقعافتییمآزادی اندیشه در آن با تساهل بیشتری ظهور 

 ی خرد.یخاستگاه ماورا یااسطورهویژه از اندیشة در نگرش اساطیری بود؛ به

فاصل دو دنیای اسطوره  حد توانیموی را، از لحاظ نوع اندیشه،  مسلکانهمو  (Thalès) تالس

دربارة اولین اندیشمندانی که در باب علت نخستین مابعدالطبیعه ارسطو در و فلسفه قلمداد کرد؛ 

که  بردیمنام  (Heraclitus) و هراکلیتوس (Anaximenès) از تالس، آناکسیمنس اندکردهپژوهش 

 به جای توسل به افسانه خدایان، به تجربه، دلیل، برهان و شواهد روی آوردند یابیعلتبرای 

 و به تفسیر دیگر طلیعة اندیشة انیسقراطشیپبا اینکه ارسطو آغاز تاریخ  .(88-11: 2831ارسطو، )

از هومر و هسیودوس، یعنی نخستین سرایندگانی »فلسفی را با تالس دانسته، اما در عین حال 

پیش از آن  .(3: 1831)گادامر، « بردیم، نیز نام ستندینگریم« یشناسزدانی»که به امور از جنبة 

 در اقوال فالسفه را بازگو کرده است، در رسالة یااسطورهافالطون نیز صراحتاً تکرار اندیشه 

است که از  یانکته توسیئهراکلهسخن : »میخوانیماز زبان سقراط  (Kratylos) کراتولوس

فالطون، ا ؛111کراتولوس، ) «یافت توانیمهومر نیز  یهاگفته...[ گفته شده. آن را در کهن ]روزگاران 

1831 :110). 

 یهاوزهآمیان با شکاکیت فزاینده و بدبینی عمیق به اعتبار سوفسطایدر سدة پنجم ق.م. 

خدایان، مکتبی را بنا نهادند که در آن انسان و مسائل  افسانهدینی و باورهای عمومی در باب 

یت اصلی و اندیشه و آموزش گستره و غا 1تصور شد. اشیهاالفارغ از منشأ  ش،پیرامون

یة اصلی سوفسطاییان ابداع روش جدیدی بود که تبیین یان مسئلة انسان بود. روسوفسطای

 یگراانسانو  گراشکموضع  .(281: 2811کاسیرر، ) دادیمرا وعده  یااسطوره یِهاداستان« عقالنی»

نمود یافته است؛ طبق نظریة  (Protagoras) بیش از همه در اقوال پروتاگوراسیان یسوفسطا

آدمی مقیاس همه چیز است، مقیاس اینکه آنچه هست چگونه »او در باب انسان:  یشناختمعرفت

 .(1010: 1831 افالطون،؛ 211 ،تئوسیثئاافالطون، ) 0«هست و مقیاس اینکه آنچه نیست چگونه نیست

                                                             
 .دانندینمگرچه برخی ایشان را دارای مکتب فلسفی خاصی  .1

نقل کرده است  839 ،را دوباره در محاوره کراتولوس« آدمی مقیاس همه چیز است»بخش نخست این پاره، یعنی  .7
الئرتیوس و سکستوس  ،. پس از افالطون، دیوگنسآوردمی b 1197کاّپا، ، عهو این بخش را ارسطو نیز در مابعدالطبی

 اند.امپیریکوس نیز پاره را نقل کرده
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 ، دیاگوراس(Prodicus) ، پرودیکوس(Critias) برجسته دیگری چون کریتیاس یهاشخصیت

(Diagoras)ودوروس، ثئ (Theodorus) گراشک... نیز در میان سوفسطاییان بودند که با نگاه  و 

و وشیدند کمیو در تثبیت قدرت مطلق عقل انسانی  ندکشید پرسشمسئلة خدایان یونانی را به 

به  «انسان» ،. از نظر سوفسطاییانکردندیمپیدایش دین و خدایان را محصول ذهن آدمی تلقی 

، یعنی انسانِ فیلسوفان، اصطالحی «انسان»ی فرد انسان بود و نزد ایشان اصطالح کلی امعن

 .(281: 2811کاسیرر، ) بود یاافسانهغیرواقعی و حتی 

با ظهور سقراط، در اواسط سدة پنجم پیش از میالد، تغییراتی اساسی در آتن رخ نمود؛ 

ه منصة ظهور درآمد. در همین زمان که اوج فلسفة یونان در آن ب شدتحوالتی که موجد عصری 

فلسفی  یارانگگانهیبنیادین و دغدغة اصلی فلسفه متوجه مسئلة انسان و نوعی  یهاپرسشبود که 

 ابد. با آنکه اندیشة فلسفی این دوره مسیری کامالً متفاوت ش یااسطوره ییگراکثرتدر مقابل 

 ی، و با آنکه سقراط در نزاعدیورزیمپیش گرفت و بر مسئلة وجود تأکید  دری یعقاید سوفسطا

ر دی قرار داشت اما در توجه به مسئلة انسان قرابت اندیشه آنها با نگرش سوفسطای العمرمادام

 بررسی است؛ خور

آنچه  از ترقیعمدر روند پیشرفتِ فرهنگِ یونانی شاید هیچ تنشی شدیدتر و هیچ تعارضی 

به رغم این  ست، وجود نداشته است. امااییان اسوفسط شهیاندسقراطی و  شهیاندمیان 

اساسی با یکدیگر توافق داشتند.  موضوعهتعارض، سوفسطاییان و سقراط درباره یک اصل 

ت طبیعت انسان باید نخستین خواس دربارهعقالنی  یاهینظر ارائهآنان بر این عقیده بودند که 

بررسی شده  یسقراطشیپ شهیانددیگری که در  یهاپرسش همهفلسفی باشد.  هینظرهر 

انسان دیگر صرفاً جزئی از کائنات شناخته  ،بودند فرعی و تَبَعی شناخته شدند. از این به بعد

 همهانسان میزان و معیار  گفتیم، بلکه مرکز کائنات گردیده بود. پروتاگوراس شدینم

زیرا هدف  چیزها است. این نظر را، به معنایی، هم سوفسطاییان قبول داشتند و هم سقراط؛

 .(101 همان:)فلسفه بود « کردنِانسانی»مشترک آنان 

ر دربارة را از تفک هاانسانبود که توجه  اینتحولی که سقراط در فلسفه پدید آورد  نیتریاصل

پس از سقراط، افالطون  .(238: 2813گاتری، ) کردطبیعت و جهان به تعمق در باب انسان معطوف 

را  سقراط، افالطون»گونه که کاسیرر اعتقاد دارد داشت و همان یاژهیونیز به مسئلة انسان توجه 

افالطون با نگاهی  .(181: 1811)کاسیرر، « انسان آغاز شود مسئلهمتقاعد کرده بود که فلسفه باید با 
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و انتقادآمیز از نظام اساطیری، راهکار ایجاد هماهنگی در نظام جهانی انسان را، وحدت  گراشک

 و از آنجا که در روزگار او، آنچه بر افکار سیطره داشت علم بود نه دین دانستیمهی الدر اندیشة ا

اساطیری اشاره کرده و روایات سنتی دربارة  یهاداستانبودن دروغین هب بارها (12: 2831گادامر، )

بود برای برقراری نظم و هماهنگی در معتقد  ،. همچنیندانستخدایان را بازتاب زندگی آدمیان 

خدایان در آسمان را پایان بخشید و از نقل  شماریب یهازهیستجامعة انسانی ابتدا باید منازعات و 

 :میخوانیماز زبان سقراط  ،جمهوریدر  ،د. در این بارهکرو نبردهای ایزدان خودداری  هاتوطئه

بدترین جنایتکاران، و حتی کسی که در  ما حق نداریم به جوانان چنین وانمود کنیم که

مقام انتقام پدر خود را با انواع شکنجه از پای درآورده است، کار وحشتناکی مرتکب نشده 

جمهوری،  ؛331: 1831)افالطون،  اندبودهترین خدایان سرمشق او و بزرگ نیترکهنبلکه 

 .(813کتاب دوم، 

در اقوال افالطون با آنکه شرح اساطیر از زبان شعرایی چون هسیود و هومر از سوی دیگر، 

 یاهاسطور یهاداستانه پیوند اندیشة فلسفی با گاه بکذب و دروغ بیان شده است، اما همچنان 

اقوال افالطون . (111؛ رسالة کراتولوس، 126-121: همان) داندیمو خاستگاه آن را یکی  ندکمیاعتراف 

تا جایی که  کرد،شدت مفتون خود نوپا را به محوراننسانا ،انسان، در عصر رنسانسدر باب 

 رانت،دو) قلمداد کردند و به شخصیت وی حالتی قدسی بخشیدند جدید عهد ترازهماو را  مکالمات

 .(283، 281، 16: 1ج، ب 2831

، لیوک یمحمدی و قه یبلخار) یان و اصحاب فلسفهیدر اندیشة سوفسطا یاریمعانسانتفاوت 

آن است که در اندیشة سوفیستی انسان به خودی خود مقیاس حقیقت و در  (211-216: 2811

یان با هدف مشترک پرورش یواقع موجودی خودبسنده است. کوشش فلسفی سقراط و سوفسطا

شناخت و حقیقت را اعتباری و  هاستیسوفکه  در حالی ؛همانندی و هماهنگی داشت هاانسان

اط بنیاد پژوهش خود را بر و گاه امکان دریافت حقیقت را منکر بودند سقر دانستندیمنسبی 

هدف اصلی فلسفه، پرورش روح است. گرایش  ،قرار داد. از دیدگاه سقراط (Epistèmè) معرفت

 ر پرستشگاهدَراندیشة سقراطی معطوف به درون بود، درون فرد. شعار اساسی سقراط که بر سَ

افالطون، )( Gnothi séauton) «خود را بشناس»نگاشته شده بود:  (Delfoi) یآپولون در دِلفو

ترتیب اهل فلسفه پس از ست. بدینا دشناسی در شیوة فلسفی اومؤید این خو، (818پروتاگوراس، 

 یویسماولیه سوبژکت یهاهیماانسان،  یشناسدرونسقراط با تأکید بر مسئلة وجود و با گرایش به 
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با  نتوایمدیگر، در یک کالم  عبارت بهپایه افکندند.  یمدارانسانرا به عنوان بنیادهای اولیة 

در تعقّل ارسطویی و حتّی در »داستان شد که هم ،معاصر یگراسنت پردازهینظر، گفتة شوان

 .(11: 1831شوان، )« وجود دارد« مسلکیبشری»دیالکتیک سقراطی نوعی 

 رنسانسو ظهور  محوریانسان

ند؛ داراروپایی  یهازبانتباری کهن در  ش،شابهم و کلمات (humanism) «اومانیسم»واژة 

گستردگی استعمال این واژگان در ادوار مختلف تاریخ تفکر غرب، از روم باستان تا به امروز، کثرت 

 ده است.کرایجاد  شتوجهی در معنا و کاربرد در خور

ی خاک یا زمین است. ابه معن humusاز واژة التین  humble( humilisریشة این واژه )

ی خاکی یا انسان است. این واژه ابه معن humanusو ی هستی زمینی ابه معن homoلذا 

از آغاز در تقابل با سایر موجودات خاکی )حیوانات، گیاهان(، و مرتبة دیگری از 

. در ردیگیمقرار  (divinus, deusldivus) آسمان یا خدایان ، یعنی ساکنانهایهست

ی ابه معن divinitasمحققان و روحانیون میان « قرون وسطا»اواخر دوران باستان و 

یعنی  humanitas، و گرفتیماز معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشئت  ییهاحوزه

فرق گذاشتند. از آنجا که  شدیمکه به قضایای علمی زندگی دنیوی مربوط  ییهاحوزه

فزاینده،  طور بهرمی و،  یهانوشتهاین حوزة دوم بخش اعظم الهام و مواد خام خود را از 

، مترجمان و آموزگاران این آثار که معموالً ایتالیایی بودند خود گرفتیمیونان باستان 

 .(111: 1813)دیویس،  نامیدند« هاستیاومان»یا  umanistiرا 

نه در مفهوم عام احساسات  زباناننیالتنزد  «اومانیسم»دیگر، معنای اصلی واژة  انیب به

یافته، به مبتنی بر آموزش و یادگیری علوم انسانی بوده است، چراکه افراد تعلیم ، بلکهدوستانهانسان

؛ نددار با حیواناترا لذا حداکثر تفاوت  .شوندیمتلقی  هاانسان نیتریانسانواسطة شناخت و آموزش، 

که برای نخستین بار در  ،یا علوم انسانی شهرت دارد humanitasسبب این شاخه از علوم به بدین

 روم به کار گرفته شد.

. شدتعریف و تعقیب  l’humanitasدر دورة جمهوری رومی است که برای اولین بار واژة 

l’homo humanus  در مقابلl’homo barbarus  ؛ ردیگیمقرارl’homo humanus  به

...[ و در بخشد ]یممعنای انسان رومی است که فضیلت و تقوای رومی را ارتقا و تعالی 
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 :Heidegger, 1957) مشوییم مواجهروم باستان است که برای نخستین بار با اومانیسم 

43-45). 

renascens التینیبرآمده از زبان فرانسه و مشتق از ریشة  (Renaissance) «رنسانس»واژة 
به   

زندگی در کتاب  (Giorgio Vasari) نخستین بار جورجو وازاریمعنای زایش دوباره است. 

 کردن بخشی از تاریخ هنر و تفکر( برای روشنRinascita) «نوزایی» اصطالح .(م 1111) 1هنرمندان

آن را به نحو ، 11سدة  نگارخیتار، (Jacob Burckhardt) اکوب بورکهارتی و احتماالً گرفت کار به

 .رواج داد یترگسترده

، بازگشت مجدد به میراث عظیم اشمحتوای واقعی جنبش رنسانس در مراحل ابتدایی

شف رنسانس در ک یهامؤلفه نیتریاصلفرهنگی، اندیشگی و هنری یونان باستان است. یکی از 

تبارزدایی از آنچه خارج از موقعیت جدید انسانی و همنوایی آن با نیروهای طبیعی، در جهت اع

دة در س« اومانیسم»و  «رنسانس». پیوند عمیق واژگان شودیمساحت خرد انسانی است، خالصه 

خود معرف مجموعة  «رنسانس»رنسانس است. واژة  یگراانسانکنندة خصیصة نوزدهم، روشن

پیچیده و مبهمی از تحوالت عمیق سیاسی، فرهنگی، فکری و هنری در سدة پانزدهم بود که 

 به عنوان پشتیبان فلسفی در درون آن فرصت ظهور یافت. «اومانیسم»

 Dante) و دانته (Giovanni Boccaccio) ، بوکاتچیو(Francesco Petrarca) عموماً از پترارکا

Alighieri) ر نکه نماد آغازین عصر جدید دای. البته دربارة اندبردهپیشگامان اومانیسم نام  عنوان به

 Henry de) اوتی وجود دارد؛ هانری دونولهاکمتف هایدیدگاه است حوزة اندیشه چه کسی بوده

Nolhac)  هارت بورک که یحالدر  ،نامیده است« نخستین مرد نو»، او را نامة پترارکزندگینویسندة

این در حالی است که دیدگاه پترارک و  .(31: 2811 ژیلسون،) کندیماز دانته با همین عنوان یاد 

 بها رکه دانته ارسطو دانته دربارة فلسفة غالب عصر خویش در تقابل با یکدیگر قرار دارد؛ چنان

جهل خودم و جهل پیرامون ، پترارک در کتابی با عنوان دستایمی« استاد همة علما» عنوان

به ارسطو و فلسفة مدرسی دارد و یکی از این بسیاری جدیدی نگاه انتقادی .( م 1811) بسیاری دیگر

 .کندیمدیگر را ارسطو خطاب 

                                                             
1 .The Lives of the Artists121ص ،7 نوشتیپو  191، در ترجمة فارسی بنگرید به: ص. 
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ماری، ) بزرگِ اومانیسم دانست نندهیآفرکه باید او را نخستین  اندگفتهپترارک  دربارهاغلب 

 شدر آثار کردمقابله میاو که با طرفداران جدل ارسطویی  .(21: 1ج، الف 2831دورانت،  ؛11: 2812

تون، کاپلس) کمک فراوان رساند محورانهنسانبه احیای سبک کالسیک و اشاعة روحیة فردگرایی ا

اد و ایج هیکمدی االتی مشابه، با تألیف ئاندکی پیش از پترارک، دانته در هی .(116: 8ج، 2833

و گام استواری در جهت آگاهی  کرد، انسان را از هر حیث مستقل اگسست در اندیشة قرون وسط

بسیاری  زیبرانگنیتحسبرداشت. در اقوال فیلسوفان معاصر دربارة جایگاه و شخصیت دانته عبارات 

آنچه دانته، شاعر زائر، : »سدینویمگفتة ادوارد سعید که دربارة وی  ،متعیّن شده است؛ از جمله

همو  .(110: 1831)سعید، « قراردادن درام انسانی در وجهی االهی است دکنیم اشیهنربا نبوغ 

در » :سدینویمو تعریف جدیدی که از انسان در آن اثر به دست داده شده،  هیکمدی االدربارة 

به همین  .(118 )همان:« دهدیماین اثر بزرگ هنری، تصویر انسان، تصویر خدا را در محاق قرار 

را  و رنسانس ااو مشخصاً فاصلة بین قرون وسط .باید دانست یاژهیوسبب دانته را دارای جایگاه 

در یک کالم و بنا به تقریر بورکهارت، دانته، همچون  شد.درنوردید و نویدبخش آغاز عصر مدرن 

 .(113: 2816بورکهارت، ) و دوران مدرن قرار دارد امرزی میان قرون وسط

خویش را در  محورانهانسانروح  تبارشناسی خدایانو در اثر معروفش تحت عنوان بوکاتچی

که ناندیشة دانته قرار داشت. ایساختار و قالب متنی قرون وسطایی بازتابانیده است؛ او تحت تأثیر 

 اندکردهیاد « کمدی انسانی»اثر شهیر بوکاتچیو تحت عنوان  1(The Decameron) دِکامرونگاه از 

 F. De) فرانچسکو دسانکتیس ،د سدة نوزدهمقتمؤید همین تأثیرپذیری است و اساس آن به من

Sanctis)،  گرایانه طبیعت. توصیف گرددیمباز(naturalistic)  بوکاتچیو در ترسیم  پردةیبو

زمینی و غرایز انسانی و صراحت بیان وی در اخالق مذموم و صفات رذیلة نمایندگان  یهاخواسته

طرح شده است، همگی به پشتوانة نگرش م دکامرونکوتاه  یهاداستانکه در  ،دین و مدعیان اخالق

 .نمودیم. یقیناً چنین متنی در سدة چهاردهم بدیع و نقادانه افتییمامکان تحقق  جدید مدارانسان

به خود و جهان  راجععمیق و متعدد بود که در بینش انسان  یهاانقالبر نوزایی، دوره عص

اختراع  جای گذاشت. انقالب علمی در کنار اکتشافات جغرافیایی و پیرامونش تأثیراتی دیرنده بر

                                                             
 به معنای ده روز است. δέκα, déka ("ten") and ἡμέρα, hēméra ("day") متشکل از دو واژه یونانی. 1
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زمانی این تحوالت، باید گفت هم ،در واقع .صنعت چاپ، دنیای نامحدودی در برابر انسان گشود

 ؛کردپانزدهم و شانزدهم میالدی را در تاریخ تمدن بشر ممتاز  یهاسده

همان قرنی که شاهد کشف امریکا بود، شاهد کشف مجدد یونان و روم نیز بود؛ 

ور از دریانوردی به د قدرترگرانادبی و فلسفی برای روح بشر نتایجی بس  یهایدگرگون

بودند  ،و نه دریانوردان ،هاستیاومان، زمین و پویش کرة خاکی به همراه داشت. در واقع

که انسان را از بند عقاید جزمی رهانیدند و به او آموختند که، به جای اندیشیدن دربارة 

 .(13: 1ج ،الف 1831)دورانت، عشق بورزد مرگ، به زندگی 

مار رش، که در اختراعات و اکتشافات پُهادهیپداین نگرش تازه به دنیا و ادراک ماهیت علمی 

ان که در می ،یطلبدانش. کردیم، جامعة نوجوی اروپا را از بنیان دگرگون افتییماین عصر ظهور 

نان بود که برخی آن را چ. اهمیت صنعت چاپ شناختینمحدی  ییگو بود، یافتهمردم رواج 

 حورانمننساااین اختراع ذهن تشنة  ،از سوی دیگر .اندکردهعلت بسط رنسانس قلمداد  نیتریاصل

-81: 2868ماله، ) کردیمرا، که پژوهندگان علوم انسانی و کاوشگران متون باستان بودند، سیراب 

 .(816: 2811برهیه،  ؛81

در فضای آزاد رنسانس، تالش برای تطابق دانش و فلسفه با اصول دین، جای خود را به 

شدن ودهترتیب با گشبدین .مطالعة مستقیم طبیعت با تکیه بر تجربه و عقل انسانی بخشید

؛ اما دیری دشو نامحدود برای کشفیات انسانی تلقی  انیپایبتازه در ابتدا جهان قلمرویی  یهاافق

نپایید که در یک سدة بعد، اوج و اشتیاق رنسانس رو به افول نهاد و در سراشیبی بحران افتاد. در 

 یاست؛ رنسانس به عنوان جریانمحوری نسانتأمل رابطة میان رنسانس و ا در خوراینجا نکتة 

 فکری لزوماً تابعی یدر جایگاه مشربمحوری نسانتاریخی دارای نقطة اوج و افول بود، حال آنکه ا

پس از نزول جریان تاریخی  محورینسانا ،تاریخی رنسانس نبود. به بیان دیگر اوضاع و احوالاز 

بنا به دالیل  ،بعد یهاسدهداد و در ذهنی به حیات خود ادامه  یرنسانس همچنان به عنوان باور

 کاسته شد. شاز اعتبار ،دیگر

 بعد یهاسدهدر  محوریانسان

ت نظری و تفکرا یهاحوزهبیشتر معطوف به  محورینسانیافتن دورة رنسانس، تمرکز ابا پایان

، (René Descartes) ، دکارت(Francis Bacon) چون بیکن یافالسفهطی چند سده، د. شفلسفی 
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، (John Locke) ، جان الک(Ludwig Andreas Feuerbach) رباخ، فوئ(Baruch Spinoza) اسپینوزا

فلسفی  یهاحوزهرا به  محورینسانو دیگران ا (David Hume) ، هیوم(George Berkeley) بارکلی

 .کردندوارد 

انی باست پیدایش علم جدید و انتشار آن به مدد امکانات چاپی، احیای مجدد اندیشه و دانش

ز دکارت ؛ عموماً ادادیمد که شکوفایی فلسفه را نوید کرو کاهش قدرت نفوذ کلیسا، فضایی ایجاد 

د، نک. دکارت کوشید اندیشه را از قیود قرون وسطایی رها شودیمبه عنوان پدر فلسفة جدید یاد 

 غایت ،در واقع کرد.افکندن روش عقالنی خاصی ساختن علوم، سعی در پیاو در تالش برای آزاد

ر شناختی ه دیشیاندیمفلسفی بر پایة ریاضیات بود؛ چراکه  ینظام افکندنیپمطلوب دکارت در 

است. دکارت پایة ریاضیات را نوعی نظام  یافتنیدستمستلزم یقین است و یقین در ریاضیات 

 ،ة مدرنسفاصلی فل یهاشاخصه؛ و بر این پایه یکی از دانستیم ناپذیرمعرفت یقینی و تردید

تایج است از استنتاج ن عبارتریاضیات صرفاً »را بنا نهاد.  ،یعنی تأکید بر سوژه یا ذهن شناسنده

ذهنِ شناسنده،  یهاقدرتبسیط و خودآشکار و این کامالً با تصویر دکارت از  یهادادهمنطقی از 

 یهاهیپابه  یشبخشکلدکارت در  .(11: 1831)تامسون، « یعنی شهود و استنتاج، همخوان است

یعنی  ،س فلسفة دکارتبود؛ اُس و اسا محوریانسانفلسفة خویش، عمیقاً متأثر از جریان 

 Cogito) فاعل شناسا که در عبارت کوجیتو یا همان خودبنیادی ،(Subjectivism) سوبژکتیویسم

ergo sum) «محورانهانسان یهاهیمادرونطرح شده است، بازتابی از م« ، پس هستمشمیاندیم 

د رنسانس بر وجو یهاتجربهدیگر، موقعیت انسانی که به واسطة  عبارت بهعصر رنسانس بود. 

خویش و تغییر جایگاهش در جهان آگاه شده بود و حکم بر موقعیت قائم به ذات خویش داده 

تگاه روشنی خاسبه مسئلهبود، به واسطة سوبژکتیویسم دکارتی، صبغة فلسفی یافت. این 

ه گرچه اندیشة دکارت بر باید توجه داشت ک؛ اما کندیماندیشة دکارت را نمایان  حورانهمانسان

 محورینساناما همچنان پیوندهایی میان ا ،و با نقادی دین شکل پذیرفت محورانهنسانپایة اصول ا

گفتار در روش ؛ دکارت در شودیمدیده  یگذارارزشو  یمندتیغاو خداباوری او، از لحاظ 

 :سدینویمبردن عقل کاربه

و مانند دیگران وصول بهشت را آرزومند  شمردمیمهی خودمان را بسی ارجمند علم اال

بودم، اما به من به یقین آموخته بودند که راه آن برای نادان و دانا یکسان باز است، و 
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 آنما است، پس: جسارت نداشتم که  یهاعقلکه برتر از  باشدیمرهبرش حقایق منزله 

را تابع قوة استدالل ضعیف خود سازم، و معتقد بودم که اقدام و نیل به مطالعه در آن 

)دکارت، از عالم باال و احراز مقامی فوق بشر است  العادهفوقحقایق محتاج به تأیید 

1811 :11-11). 

در عقاید خداباورانة دکارت، همچون اعتقادات یونان باستان، نوعی تشابه میان انسان و خدا 

: داندیمعدم محدودیت اراده، صفت اراده را وجه تشابه انسان و خدا  راجع بهدکارت  هست.نیز 

که به صورت و مثال خداوند هستم. زیرا ارادة  فهماندیمنامحدودبودن اراده است که به من »

با وجود آنکه دکارت در  .(111: 1811، همو)« اوند از جهت نامحدودبودن شبیه ارادة من استخد

اما همچنان گرایش مذهبی و  کند،میاصالت عقل انسانی تأکید  رب اشهورزانشهیاندتمامی نظام 

 .دارددیدگاهی مسیحی 

 نتیجه

لسفی و کشفیات ف هااستدالل از با مطالعة تاریخ فلسفة یونان و مکاشفه در آن، سرآغازهای بسیاری

از ابهام قرار دارند اما آنچه روشن است اینکه  یاپرده. گرچه سرآغازها عموماً در دشویمجدید روشن 

 عبارت هبریشة شناخت علمی و فعالیت فکری انسانی در غبار عصر پیش از فلسفه فرو رفته است. 

نی بلکه تدریجی و بطئی بوده است. لذا این ادعای ظهور انقالب عقلی انسان نه یکباره و ناگها ،دیگر

 انگاشتن پیوند میان مفاهیم دورة عقالنیعموماً از نادیده شودیمسنتی که فلسفة غرب با تالس آغاز 

ت گرفته است. با توجه به اینکه ظهور فلسفه، که به ئنش ،ییگرااسطورهیعنی عصر  ،تر از آنو پیش

سعی داشت خود را از اندیشة  یاندهیفزا طرز بهسانی شکل گرفت، عقل ان روشمندتبع خودآگاهیِ 

به منزلة مرحلة مقدماتی جهان  هااسطورهاما همچنان  ،دکنخدایان اساطیری متمایز  یعیطبفوق

؛ چراکه هر دو جهان فلسفه و اسطوره از خاستگاه و ریشة یکسان انددادهفلسفه به حیات خود ادامه 

در واقع همان اند مطرح کردهنخستین فیلسوفان )تالس و سایرین( که  ییهاپرسش. اندبرآمده

نزد نخستین ایزدشناسان )هومر و هسیود( یافت و  توانیمرا  آنهاپای  داست که ر ییهاپرسش

 اشییرواسنت حماسی هومر و هسیود به رغم صورت اساطیری و  کندیمکه گادامر اذعان چنان

کرد که فلسفه ادعا  توانیم ،به طور کلی و در نگاهی اجمالی .(281: 2831گادامر، ) داردارزش فلسفی 

آغازین تکامل یافت؛ از آنجا که در یونان  یااسطورهمرور از نگرة با اعتباربخشی به خرد انسانی، به
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ه راحتی و بنا ب، خرد و تعابیر آن مخصوص خدایان بود و از سوی دیگر ایزدان، بهسو کیباستان از 

لذا در چنین بستری پنداشت اصالت  ندشدیم هاانساندالیل و مصادیقی که ذکر شد، جایگزین 

ز قدرت خدایان نی اندکاندکو به تبع آن  ، به انسان تعلق گرفت؛میراث دوران قبل عنوان به ،خرد

فلسفه با گذر از در عصر باستان خرد الهوتی است و در دوران . یافتتسرّی به انسان  یتقابل

فلسفی و کنارنهادن مقدرات فراانسانی باستانی، خرد  یانگارگانهیاساطیر و به مدد  ییگراکثرت

. در قرون میانة اروپا، مسیحیت به عنوان ایدئولوژی ردیگیمو در اختیار آدمی قرار شود میدنیوی 

یونانی برآمد و بار دیگر تعبیر  زیآمشرکغالب و انحصاری دوران، در صدد خلع فلسفة خردباور و 

آن را، از لحاظ فرهنگی،  توانیمجدیدی از خردگریزی جهان باستان پیش کشیده شد که 

بازنگری نزول عقل ربانی از عالم الهوت به سرای دنیا دانست. این سیر نزول و صعود خرد از 

 شد و انسان به واسطة جهانیآسمان به زمین و بالعکس سرانجام با ظهور رنسانس بار دیگر این

رتیب تاین اندیشه در مرکز هستی و به عنوان موضوع اصلی شناخت فلسفی قرار گرفت. بدین

عصر  ارمدانسانبه فلسفة  یاتازهو باور به عقل بشری دوران باستان بود که پرتو  یاریمعانسان

 .کردشالودة اندیشة مدرن مطرح  عنوان بهتجدد افکند و آن را 

که محتوای اصلی رنسانس، بازگشت مجدد به میراث عظیم فرهنگی،  دهدیمان شواهد نش

عمیق و متعدد بود که در  یهاانقالباندیشگی و هنری یونان باستان است. عصر نوزایی، دوره 

 جای گذاشت. اما دیری نپایید که به خود و جهان پیرامونش تأثیراتی عمیق بر راجعبینش انسان 

پس از نزول  محورینسانو اشتیاق رنسانس رو به افول نهاد. با این حال ادر یک سدة بعد، اوج 

یافتن دورة نذهنی به حیات خود ادامه داد. با پایا یجریان رنسانس همچنان به عنوان باور

 ،نظری و تفکرات فلسفی شد. دکارت یهاحوزهبیشتر معطوف به  محورینسانرنسانس، تمرکز ا

میقاً متأثر او با آنکه ع .دکنکوشید اندیشه را از قیود پیشین رها  ،جدید گذار فلسفةبه عنوان بنیان

، همچون اعتقادات یونان باستان، نوعی تشابه میان اشخداباورانهبود اما در عقاید  محورینساناز ا

 .دانستیمانسان و خدا وجود دارد؛ دکارت صفت اراده را وجه تشابه انسان و خدا 
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