
 

 

 بخش یکصد. پانزدھم

  ل گذشتھجنبش کار گری در یکصد سا

  بحث اول

  آغاز فصل روشنگری یا رنسانس

  

  

  بزرگ اروپا در شروع دگر گونی  ها ي .115-1

  :عصر روشن اندیشی.115-1-1

  خانواده  هاي شاهی اروپا

عصر روشن اندیشی از چه  چشمه ا قبل ازورق میزنیم تا ببینیم   اروپ تاریخ اروپا در سده  هجدهم کمی به عقب بر میگردیم واین بار 
  ای آب میخورد:

  در انگستان



.ولی رویهمرفته   )1625-1604در انگلستان یعقوب اول با پارملان در افتاده و میخواهد  آنرا منحل کرده به تنهایی حکومت کند.( 
ل وبسیاری لس کشف می شود.پارملان از قرار دادن پول در اختیار پادشاه امتناع می کند؛در نتیجه  پادشاه جملس را منحتوطئه اهندام جم

  اعضای سرشناس جملس را به زندان می افگند.

 )1625-1660( یا انقالب پاك دینان انقالب پورتیانري.115-1-2

ول روابط دربار و پارملان وخیم تر می شود؛جنگ  با اسکاتلند  ، شاه چارلز را وادار میسازد تا جملس را بعد از یازده در زمان چارلس ا
عدجملس را منحل میکند.پارملان بعدی  که به صحنه  سیاست انگلستان داخل میشودبا شاه  قطع رابطه سال فرا خواند؛ سه هفته ب

لس "کرام ول" شکست  میخورند. چارپاهیان شاه از از لندن می گریزد.در جنگ خانگی س میکند که در نتیجه شاه  چارلز
از مرگ کرام ول چارلز دوم از تبعید بر گشته و پادشاه انگلستان می شود.پس  اسیر و گردن زده می شود.لرد  کرام ول  حاکم

  انگلستان می شود.

 )1660-1742( نوسازي و انقالب شکوهمند. 115-1-3

. پس از تولد پرس  شاه   تصور حكومت در زمان سلطنت چارلز دوم به دفعات منازعات ضد كاتوليكی رخ  ميدهد

به "ویلهلم فن اورانیون" و مهسرش "ماریا" سپرده  می شود.پس و ختت  كاتوليک قوت  ميگريد.به مهني خاطر تاج يک خاندان
  گلستان می شود.، جورج فن  هانوفر پادشاه ان از مرگ ملکه "انا"

  

  فرانسه

 )1715-1780(نوح فرانسه در طوفان. 1-4 -115



رانسه وخیم تر میشود.متام تالش  وضع ف» می سی سی پی«پس از مرگ لویی چهاردهم فرانسه تقریبًا ور شکسته شد.به واسطه فریب 
  برای دریافت مالیات های جدیدبا خمالفت اشراف مواجه شده  به شکست  منتهی می شوند. های لویی پانزدهم و لویی شانزدهم

  میخواند. انج سال لویی شانزدهم شورای عالی را فرپس از صدو هفتاد و پ

  

  مستعمرها

 )1664-1763( مستعمر ها و حکومت  هاي استعماري.115-1-5

نگ  های  هفت پرتگال و هلند گسرتش میدهند. طی جانگلستان و فرانسه  متصرفات ماورای احبار خود رابه خرج اسپانیا، 
  ساله، انگلیسی ها  متصرفات  فرانسوی ها را  در کوبک  از آِن خود  میکنند.

  ]1.[انگلیسی  ها فرانسوی  ها را از ساحل شرقی هند بیرون میرانند 

توان که از نظر امهیت و شدت تأثیرگذاری می ه است وقوع پیوستهای فکری گوناگونی دراین عصر  بهوالت و دگرگونیحت
  ست.ای اساسی شکل گیری عصر رنسانس داهآهنا را  پایه
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  بخش یکصدو پانزدھم

  بحث دوم

  ازقرون وسطی تا تصویر نوین جھان

  عصر روشن گری در اروپا

  

  مخترعین و هنر مندان منداندانش . 115-2-1

  :در صبح رونسانس بحران انسان غربیتذکري در مورد 

پای دانش روشنگرانه عصر رنسانس اصطالح به که مقام بلند انسان را در حمراب عبادتش به  بود غربی انسان وجدان حبران خنستین این
طبیقی در این  عصر رو منا گردید و از جانب دیگر و آن با انکشاف دانش در علوم  زمینه  های تازه  ای از علوم تدر هم شکست 

حیات فکری اواخرسده  هجدهم و متام سده  نزدهم پیچیده تر از مهه  سده های پیشین بود که این امر چندین علت :« خباطری بود  که
همی بر سرمایه فکری مزید  کردند، و داشت:خنست جوالن میدان  فکر از هر زمانی وسیع تر بود؛ با پا درمیانی امریکا و روسیه سهام م

می و شبه قاره هند اگاهی یافت .دوم علم که از قرن هفدهم به الاس داناروپا بیش  از سابق از فلسفه  های قدیم و جدید دانشمن
 لنائ ی عضوی ،یمیازیست شناسی و ک و اسیکشفیاتی بزرگی خمصوصًا در زمین شنبعد یکی از منابع عمدۀ نو آوری شده بود به  

. سوم ، تولید ماشینی ساختمان اجتماعی را عمیقًا دگر گون کرد  و به افراد بشر تصور تازۀ از نیرو هایی آهنا در ارتباط حمیط آمد
مادی خود خبشید .چهارم طغیان عمیقی که  هم فلسفی بود و هم سیاسی بر ضد دستگاه  های  فکری ، سیاسی و اقتصادی  کهن 

بر ضد  عقایدو سازماهنایی بر انگیخت  که تا آن زمان  محله به ساحت شان غیر ممکن بود (این در حالی بود  که  پدید آمد و محالتی را



به  شعله  های آتش  مال  روحانیون کلیسا هادر اروپا،اروپا تازه  از زیر یوغ  تفتیش  عقاید که جوخه  جوخه مردمان بی گناه را توسط ع
نو فکران و جوانان قبل از اینکه در یک چرخه  علمی ای از دانش بند بیایند بی باکانه عملیاتی را زیر نام  خالص شده بود و  ،می سپاریدند

کوچه پس کوچه براه انداختند و صد ها نفر از اشخاص مهم را که موجودیت شان در جامعه آن وقت ضروری بود درعصر روشنفکری 
تعصب و بد بینی شان را که ناشی از قدرت بی حد و حسر انقالبیون بود در خامی متام زیر تیغ  گیوتین از بین بردند و های پاریس و در

یکی رومانیک و دیگری  « زهر آن را باالی عقاید و اعتقادات مردم ریختند)این طغیان ها را  برتراند راسل اینطور توجیه  میکند:
 فرانسوی سفهاله موسیلینی و هیتلرمی رسد ؛ طغیان عقالنی با فو شوپنهاور و نیچه ب نی ؛ طغیان رومانیک برخواسته از بایرونالعق

د، و بشکل نرمرت با رادیکاهلای انگلستان می رسد .و سپس نزد مارکس(که ما در حبث جامعه شناسی در انقالب کبیر آغاز می شو
در روسیه وتوسط انقالب (د و به وسیله  شوروی داشتیم)شکل عمیق تری  خبود  می  گیر مباحث گسرتده ایاو   آرایباره 

د...؛ بسیاری  از مطالبی که در تفکرات آملانی غریب مینماید  انعکاس حالت منتقل می شوبلشویکی و قلمرو  های جماور واقمار آن،)
خود حمروم مانده اند .باوجودیکه املان موقع جهانی روحی ملت نیرو مندی است که بواسطه تصادفات تاریخی از سهم طبیعی قدرت  

وری از دست داد...هنضت تسلط خود را بر تبعۀ امسی امپراط بود،ولی این امپراطوری  به تدریج» مقدس روم«مدیون امپراطوری را
را از وحدت آملان باقی مانده بود از میان برد. در سده  هجدهم تنها یک دولت آملانی، یعنی پروس  آنچهاصالح دین  و جنگ سی ساله  

.. در آملان در پروس شرقی اشراف ده کبیر نام گرفت. ،ه مقاومت کند ؛ و هبمین جهت بود  که فریدریک توانست در برابر فرانس
کار گران حتی از الفبای تربیت عاری بودند.کوششهای فریدریک ، مانند کوشش  های سایر  بیشرت در جهل روستایی غرقه و  نشین

مل نبود؛ تنها کاری که صورت گرفت گرد آمدن گروهی از حات اقتصادی وسیاسی را شاالحکام روشن اندیش زمان، اص
] در این عصر فالسفه و دانشمندانی نیز بوجود آمد که مانند ایپ نیتس از حقایق موجود شجاعانه دفاع 2[.بودمداحان روشنفکرمزدور

که انقالبی روشن را اذعان داشت هان بینی خدا باوری نظریه  های در مورد ج ت کهنیتس این اس الیب یکی از مشخص ترین فلسفه کرد:
تعدد جهاهنا ممکن  اظهار نظر کرد که او که بعدًا آنرا  تصریح خواهیم کرد؛ »مناتیایلو»را در خدا باوری بار آورد و حربه ای بود مقابل 
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کن  هست که خدا پیش  و پذیرفتنی است ، تعداد نا حمدودی  جهاهنای مم» ممکن«هانی که با قوانین  منطق متناقض نباشد، است ، هر ج
ون خوب است ، اراده کرد تا هبرتین جهان های ممکن را  خلق کند، و آن جهانی بارۀ آهنا اندیشیده  است . خدا چ در فعلی از خلق جهان

دی را هبرتین جهاهنا دانست که در آن تفوق خوبی  بر بدی بیش از جهاهنای دیگر بود. خدا میتوانست جهانی را خلق کند که حاوی ب
. نباشد، اما آن  جهان خبوبی جهان فعلی منی بود. این بدان سبب است که  بعضی خوبیهای بزرگ  با بدیهای خاصی الزم و ملزوم اند 

در یک روز گرم ، هنگامی که  تشنگی زورآورده باشد، ممکن است چنان لذتی به انسان  نکبعنوان مثال نوشیدن یک جام آب خ
شنگی با مهۀ دردناکی به حتملش می ارزد ، زیرا اگر آن رنج منی بود این لذت چنین فراوان منی بدهد که انسان بیندیشدآن ت

که معلوم منودن رابطۀ  گناه با اختیار است.اختیار خوبی و نالحابرای اهلیات مهم است  این گونه مثاهلا نیست ، آنچهشد.
اختیار کند و هم فرمان دهد که گناه نباشد.بنا بر آن خدا بر آن  ضبزرگی  است ، اما مطلقًا برای خدا غیرممکن میبود  که هم تفوی

شد که انسان را خمتار سازد ، گو اینکه پیش بینی میکرد که آدم از شجره ممنوعه  خواهد خورد ، و گناه الجرم مکافات بدنبال 
بدی بیش از  هر جهانی ممکن  اوی بدی است ، تفاضل خوبی آن بری که از این تصمیم  حاصل شدگرچه حخواهد داشت . جهان

ودات عامل به ویژه چون انسان موجودی در میان موج.]3[ است، و بدی ایکه در این جهان وجود دارد دلیلی بر ضد خوبی خدا منیشود.
لی ممکن، ح در راه  حل کوضوام میکانیکی قرار میگیردیانه،به در درون یک نظ ع  مطرح  میشود که آیا او کالاست ، بالطبع این موضو

واجد یک نفس روحانی برخورداراز از این عقیده دفاع کند که انسان وجود دارد.  از یک طرف فیلسوف میتواند  برای پاسخ به این مسأله
موهبت اختیار است،و به جهت داشنت این نفس روحانی  وخمتار تا حدی از عامل مادی و نظام عّلیت  میکانیکی (ماشینی) تعالی دارد 

دیگر میتواند  نظریۀ علمی عامل مادی راطوری بسط دهد  که بطور کّلی شامل انسان نیز شود.در آن صورت رویداد  های  . از طرف
یر  تفس دنرویداد  های طبیعی یا، به تسامیح بیشرت ، به عنوان اینکه  خود وجود مادی دار یدار  های  عارضیدنفسانی  حمتمال به عنوان  پ

حسب ماده توصیف کرد و معتقد است  که عامل مادی را  میتوان بر  »دکارت«.دی مورد نفی قرار می  گیرمی شوندو اختیار انسان
نرا با امتداد هندسی و حرکت یکی دانست  و مهۀ اجسام  منجمله اجسام زنده ، بوجهی ماشین اند .اما انسان را منیتوان، هویت  آ
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 و حتویل کرد، زیرا او واجد نفسی است  روحانی  که نسبت به عامل ماده و قوانین ایجابیصرفًابعنوان  عضوی از این  نظام  میکانیکی تبدیل 
را می (دکارت)  »پدر فلسفه جدید«که حاکم بر این عامل است تعالی دارد . بنا بر این در آستانه عصر جدید به اصطالح   علیت فاعلی

بازمانده ی خمروبه یک  اذعان میکند. و این اذعان فقط ان  به حنو اخصاعم ونفس روحانی انس م که بوجود واقعیت روحانی به حنوبینی
که علمی جدیدبه اصطالح و منو دار جزئی از پاسخ او به حتدی دیدگاه زئی الینفک از نظام دکارت است . ، بلکه جستسنت قدیم نی

کال شناخته نشده بود ، بعوض در آن زمان ،هنم غیر مسئوالنه با مفاهیم فوق در تعارض قرار می گیرد که  کشف حرکت  های زمین که آ
   ]4[»)ایلومناتی(.اینکه راه بشر را در شناخت کائنات باز کند  گره  های کوری در نزد دست و پای تعقل انسانی انداخت

  

  ایلومیناتی یا محفل  روشن ضمیران

ر عصر روشنگری در اروپا و خمصوصًا در جامعه ی ایکه داحساس ضرورت میشود تا پیش از اینکه در مورد تغییرات  مادی و معنو
  بشناسانیم: را ]ایلومیناتی[ه  فرانسه و پروس رو منا گردید این واژ

 ایلومیناتی

 آزاد ۀپدیا، دانشناماز ویکی
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  نیز دیده  میشود دالر امریکا نامند در پشتضمیران میکه عالمت روشن آنچه

ضمیر است و در اصطالح به به معنی روشن illuminatus)، مجع کلمه التین Illuminati: نالتی (به ایلومیناتییا  ضمیرانروشنحمفل 
شد، گفته می» باوریا«های شود. از بعد تاریخی، به ایلومیناتیگروههایی تاریخی و امروزی و مهچنین واقعی و خیالی گفته می

شود که در حکم دولت گر خمفی گفته میازماهنای توطئهتاسیس شد. در ایام کنونی به س ۱۷۷۶ضمیرانی که در گروه سری روشن
کنند. معموًال به و شرکتهای بزرگ امروزی کنرتل می رخدادهای دنیا را از طریق دولتهارسد کنند که به نظر میعمل میو تاریکی  در سایه 

به  نظم  نوین جهانیمعموًال در ارتباط با  ایلومیناتییات ادب ادبیات امروزی ،. درمیباشند1776باوریای  و تداوم ایلومیناتیهای عنوان نسل نوین
ود مورد نظر خ نظم نوین جهانی، هزاردستانی در پس وقایع هستند که جهان را به مست ایلومیناتی، معتقدند نظریه توطئهرود. معتقدین کار می

  کنند.راهربی می

  تاریخچه ایجاد

  (هردو در آملان) گوتامیالدی در ۱۸۳۰نوامرب  ۱۸، وفات  اینگولشتاتمیالدی در ۱۷۴۸فوریه  ۶زاده  آدام وایسهائوپت



  
د مینرواغجمسبل حمفل روشن ضمیران / مینروا، اهله حکمت، هنر و ابداع در اساطیر روم است و ج ،غد مینروا مناد غد پرنده اوست. ج

  حکمت است.

  
  ، مناد روشن ضمیران غد مینرواجتصویر



  
  آدام وایسهائوپت

  
  کرددر آن تدریس می آدام وایسهائوپتکه  اینگولشتات(یسیوعیون) شهر اجنمن عیسیانشگاه د

) در تاریخ یکم مونیخ(خاستگاه دانشگاه امروزی  اینگولشتاتدر دانشگاه شهر فلسفه کاربردی وقوانین دینی رشته  آملانیپروفسور
بنیان هناد (یعنی کسانیکه قابلیت تکمیل کردن دارند). دلیل آغاز ها را Perfektibilistبا دستیاری دو دانشجو، گروه  ۱۷۷۶ماه مه 

سال بیش سن نداشت، فضای عقالنی حاکم بر دانشگاه بود. در آن زمان اکثریت مطلق  ۲۸این فعالیت وایسهائوپت که در آن زمان 
دست داشتند. فرقه یسوعیون در  در اجنمن عیسییا یسوعیونفرقه را برادران روحانی برکنار شده از دانشگاههای تدریس کرسی

بود که از این استاد دانشگاه تنها  آدام ویسهائوپتمنحل/ ممنوع اعالم شد و فعالیت ایشان بصورت زیر زمینی و خمفی درآمد. ۱۷۷۳سال
جود بیاورد بود تصمیم گرفت گروهی را بو گذراند. اینفرقه نبود و دوران سختی را در کنار برخی دانشجویان در مجع یسیوعیون می

بردند حتت محایت درآورد. از اینرو و خباطر اینکه های یسیوعیون رنج میها و دسیسهگریتا دانشجویان زیر فشار را که از موذی
خواست دانشجویان بتوانند به کتب انتقادی مذهبی دست یابند، او "گروه خمفی وایسهائوپت" را تشکیل داد. در ضمن وایسهائوپت می



که در آن زمان روز بروز قوی تر و در عین حال  فراماسیوهنا" بوجود بیاورد که شاخه ایست خمفی از چلیپای گلگونحمفل "قطبی علیه 
  شد. (منبع: خبش آملانی و انگلیسی مهین مقاله)خمرب تر می

در سازمان بوجود آورد. در ابتدا  اولین دوران شکوفایی این حمفل زمانی بود که "فرانتس اکساور فون تسوک" شاگرد وایسهائوپت تغییراتی
ل حتت فرمان "ملکه"، عس زنبور عسلبایستی چون وایسهائوپت نام "فرقه زنبور عسل" را پیشنهاد کرد زیرا بر این باور بود که اعضای فرقه می

(نورانیان/ منوران / روشن آوری کنند)، ولی عاقبت تصمیم گرفته شد که نام "فرقه ایلومیناتور ها" دانایی و حکمت را دریابند (مجع
  ضمیران) را انتخاب کنند. نتیجه این شد که سازمان یا حمفلی خمفی با شباهت بسیار با فرقه یسوعیون تشکیل یافت.

ممنوع اعالم شده و رمسًا تعطیل شد ولی شایعات در مورد آن هرگز قطع نشد. در این رابطه  ۱۷۸۵و  ۱۷۸۴این حمفل فرقه مانند بین ساهلای 
 ها و خبصوصو یا تئوری "تسلط بر جهان" که اروپاییکلیسای کاتولیک ، انقالب فرانسه توان به این موارد اشاره کرد: اغلب مبارزات علیه می

های جهانگیری ایرانیان باستان طرح کردند. (منبع: خبش آملانی و انگلیسی رومیان در ابتدا با در نظر گرفنت الگویی علیه سیستم
  ]6-5[مهین مقاله)

  این مقاله از ویکی پیدیا دانشنامه آزاد استنساخ گردید

  

  )1265-1321( دانته آلیگیري.1

 حمسوب ایتالیایی متعدد های ازمجهوری درآنزمان،یکی که»فلورانس«درشهر ۱۲۶۵سال جوالی۶ در»آلیگیری دانته«
 درحمیطی دانته کودکی دوراندرگذشت.  سالگی۵۶میالدی،درسن۱۳۲۱دنیاآمدودرسال به متوسط ای میشد،درخانواده

 محایت پاپ ازحزب دانته شد. خانواده سلطنتی) طی وحزب پاپ حزب ونیرنگ (بین وستیزودسیسه ازآشفتگی،جنگ
                                                             
5 Babylon: Secret Rituals of Illuminati" Leilah Publications, LLC (March 23, 2007) ISBN 1-4196-5456-X" 
 H. Bermühler لئوپولد انگل، تاریخ ایلومیناتھا، ١٩٠۶ نشر 6



 خاطروابستگی به دانته منود. ساهلابعد پیشرفت اوازنظرسیاسی ازتولددانته،خانواده پس آهنا،چندماه نظامی میکردوباپیروزی
  بسیارکشید. خودرنج سیاسی

 ودانش علم کسب به »پالودا«و »فلورانس«دردانشگاههای  هابود. دانته هاوحمرومیت تلخکامی سرشاراز دانته زندگانی
  داشت. واخالق فلسفه های رشته به زیادي وعالقه بود برجسته ازشاگردان یکی پرداخت. وی

 آمسانی این عشق رادروصف اشعارخود سالگی،خنستین۱۹شد که در»بئاتریس«نام  به دخرتی دلباخته سالگی درنه دانته 
  رابربادداد.  دانته وآرزوهای كرد وبااينكار،آمال ازدواج ديگري باشخص ولی حمبوبش خودسرود

 مرگ باغم میسرود،ناگهان زمینه شورانگیزدراین واشعاری میسوخت حمبوب عهدی وسست مهری بی هنوزدرآتش که دانته
  شد. مواجه بئاتریس

 کرد. او کشورخودشرکت بامهسایگان فلورانس قوای ودرزدوخوردهاي پرداخت سیاسی های فعالیت به سالگی درسی دانته
 سفیرفلورانس سـمت ،به۱۳۰۰درسال بعد،یعنی درآمدوچهارسال فلورانس»صدنفری شورای«عضویت  به۱۲۹۷و۱۲۹۶درساهلای

 درپست دارشد. وي راعهده ورانسفل»کشور دیوانعالی ریاست«نظیر  نیزسـمتی منودوچندماهی عزیمت»سنجمیتانو«به 
 ایرادمنود. هنوزچندماهی -میکرد  دخالت دانته وموطن ملت درسرنوشت که –وپرشوربرضدپاپ  آتشین نطق جدیدخودچندین

شد.  عنوان فلورانس اودردادگاه درباره عدلیه حکم اولین۱۳۰۲سال ژانویه۲۷در بودکه نگذشته  درفلورانس پاپ ازحکومت
بود  برضدپاپ هایش درسخنرانی دانته محالت به درحقيقت،پاسخی بود،ولی»دولتی ازاموال سوءاستفاده«اهر هبظ دانته حمکومیت

  که او ا به این قضیه متهم گردانیدند.

 حمکوم مدنی ازحقوق ابدي حمرومیت ومهچنین نقدی جریمه تبعید،پرداخت دوسال ویرابه و داد جلسه تشکیل طورغیابی به دادگاه
 ازخانواده شد. دوری شروع دانته وآوارگی دری بعد،دربه به تاریخ شد. ازاین تعیین ای جایزه وی دستگیری اینیزبر کرد،مدتی



 تاپایان ترتیب،دانته شوند. بدین خارج ازفلورانس هیچوجه نداشتندبه اوحق خانواده ترورجنورترمیکرد،چون هرروزاوراشکسته
 سیروسیاحت به عمردانته خودميسوخت. بقیه عزیزان دوری آتشدر نشدومهچنان خود دیدارمهسروفرزندان به عمرموفق

  کرد خودوداع دردناک بادنیای میالدی،تنهاوبیکس۱۳۲۱سپتامربسال۱۴درشب سراجنام که شد،تااین سپری خمتلف درکشورهای

، »ضیافت«، »نو زندگانی«آهنا  معروفرتین را نیز تالبف کرد که متعددی بزرگرتین شاهکار دانته کمیدی اهلی است .کتاهبای
 وهبشت است : دوزخ،برزخ شده نگاشته خبش هنگها نیز میباشد.کتاب کمیدی اهلی اودرسهآ، و تصنیف بعضی »سلطنت«

 برزخ سرودبرای۳۳و دوزخ سرودبرای۳۴گرفت. او کم آنرانبایددست کالسیک وآموزش است ساختارجهان به ای اشاره که
است.  دوزخ خاص ماندکه می دیگرباقی سرود۳۳کنیم، فرض کتاب متام مقدمه نوانع رابه دوزخ سرود اولین دارد. چنآنچه وهبشت

 مشابه ای اهلی،نشانگرجتربه کمدی به سطحی دارد. نگاهی اشاره شدنش مصلوب درزمان مسیح عیسی سن به 33ظاهرًاعدد 
  است. اجنامیده طول به۱۳۲۱تاسال۱۳۱۴ازسال کتاب این نیزهست.تألیف خوددانته درزندگی

  .شد دنیاترمجه زنده زباهنای متام به کتاب دانته،این ازمرگ انگیزبود. پس آنزمان،اعجاب وسطایی قرون درشرایط کتاب این راانتش

 هاوجمالت،دانته درروزنامه مقاالتی ،طی»شاتوبریان«و »ولرت«، »ویکتورهوگو» «المارتین«وشعرامانند  نویسندگان هبرتین
  ]7قراردارد .[ ادب آثاردنیای درمشارباارزشرتین»اهلی کمدی«کردند. کتاب  یمعرف وادبی فلسفی شخصیت رابزرگرتین
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  یوهانس گوتنبرگ.2

)خنستین کتابش را  توسط ماشین اخرتاع شده اش  در اروپا   1450اولین خمرتع ماشین چاپ و صنعت کلی چاپ در اروپا که در سال ( 
  منتشر میکند.

 ازحروف استفاده روش اولین دادابداع اواجنام راکه اماآنچه شودیادمی چاپ صنعت رتعخم عنوان به اغلب گوتنربگس  ازیوهان
 به ودقتوقت  راباسرع گوناگونۀ شدنوشته مطالب آوردتابتوانمی رافراهم امکان این بودکه چاپ وماشین جاجبایی قابل چاپی
 درزمان آن صنعتی وکیفیت خطی زیبایی ازحلاظ است،که سطری۴۲یااجنیل گوتنربگ اجنیل اثرگوتنربگ ترینرساند. مهم چاپ

  .نظیربودبی اجنیلی خودش



  

 به درشهرماینزآملان۱۴۰۰اودرحدودسال که دانیمنیست. تنهامی دردسرتس گوتنربگ حال شرح پیرامون زیادی اطالعات
 باشدکهمی گوتنربگ مقدس کاراوکتاب ترین کرد. معروف هنرچاپ خودراوقف فعالیت متام قرن دنیاآمدودراواسط

  است.  شده درماینزچاپ۱۴۵۴حدودسال

 است،هبچشم شده اوچاپ مسلمًاباجتهیزات که گوتنربگ مقدس درکتاب او،حتی چاپی ازکارهای یک درهیچ گوتنربگ نام البته
  ]8خورد.[منی

  

   لیونارد دوداونچی.3

  )۱۵۱۹مه۲ - ۱۴۵۲آوریل۱۵معروفرتین نقاش دوره رنسانس  دوره زندگی(

 شناس کش،گیاهشناس،نقشهدان،مهندس،خمرتع،آناتومیست،زمیندان،ریاضیساز،معمار،موسیقیش،جمسمهدانشمند،نقا
 کبارزیۀ منون عنوان است. لئوناردومعموالبه بوده موردتوجه ازهرچیزدیگری اوشایدبیش بود. نبوغ رنسانس دوره ایتالیایی ونویسنده

 استعدادترین اورابا نیز ای کنند. عدهیادمی تاریخ نقاش رگرتینبز طورگسرتده به ازاو] 9شود.[می معرفی مردرنسانس
گر و زیست  کرده و در عرصه  های هنر نقاشی  جمسمه ساری ، مهندسی و اخرتاع زندگی جهان دراین تاکنون دانندکهشخصیمی

  شناس ساکن فلو رانس  ایتالیای کنونی بود .
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  تصویر لئوناردوداونچی

  دیل را  نقاسی کرد :این آثار گراهبا و بی ب



  
  )Leonardo_da_Vinci(  ) کار لیونارد دوداونچیM0na_liza.تابلوی مونالیزا(  1

 به داوینچی اجنامید. شهرت طول به۱۵۰۷تا آن کارکردوامتام آغازبه۱۵۰۳ازسال مونالیزا تابلوی کشیدن برای اوینچیودد
  است.درتاریخ،مونالیزا،بوده خاطراثرماندگاروی

  



  

  
  وناردو داونچی مریم باکره  مهراه (عیسی) طفلکار لی .1

   



  

  

  :کوپر نیک وانقالب فکري.4

در عصر رنسانس  نظر قرارداد. بااینعامل  مرکزرا یاخورشید زمین،خورشیدحموری وجبای رامردودمشرد مرکزی زمین نظریه کوپرنیک
 بی مهتا درکیهان موجودی رادیگر انسانزینبود. (سرآمد خملوقات ) خملوقات دیگراشرف نیز وانسان دیگرمرکزجهان زمین

  .بیکران مشرده منیشد

 راقابل اشهنوزنظریه آورگردانیداماکوپرنیکنام اروپایی دانشمندان روبروشدواورادرمجع زیادی بااستقبال کوپرنیک کوتاه نوشته
 اعتباربیشرتی آن دتابهکر شواهدومدارک آوریومجع دقیق حتقیقات بعدراصرف هایوسال دانستمنی علمی درحمافل عرضه

 نشنیده اوچیزی انقالبی نظریه درباره نبودکه رسیددیگردراروپادانشمندی امتام به کوپرنیک حتقیقات که۱۵۳۶خبشد.در
  بودند.  خواستارانتشارآن وکنارقاره درگوشه باشدوبسیاری

 ایمردفاضل«... نوشت:  کوپرنیک به خطاب ایدرنامه فونشونربگ نیکالس داشت؛کاردینال پرنفوذی درکلیسانیزحامیان اوحتی
 دیگرخنبگان قضاوت رادرمعرض کائنات درباب خود کشف که کنممؤکدًاازتواستدعامی ولی رابیجاندانی تقاضایم که امیدوارم

 ارسال برایم است مربوط ن آ به که وهرچه باجداول خودرامهراه ازنظریه شرحی ممکن فرصت وضمنًادراولین قراردهی جهان
 اشانقالبی انتشارنظریه نبودتااورابه کافی بسیارارزمشندبودولی کوپرنیک برای آمیزاگرچهتشویق نامه این» داری...

 شاگردی آشناگردیدواورابه رتیکوس گئورگیواخیم نام به دانی باریاضی که۱۵۳۹متقاعدکند.کوپر نکس ،درسال
  کردند. جدیدرامطالعه نظریه پذیرفت. ایندوباهم



 کوپرنیک نام به۱۵۴۲ودر نوشت زمین حرکت رادرباره»ناراتیوپریما«کتاب کوپرنیک تئوری ازاصول بااستفاده سرتیکو ازدوسال پس 
  رامنتشرکرد.  اودرمثلثات ازپژوهش خبشی

 اوبه  ظارتبفرستدتابان نورنربگ کندوآنرابه خودفراهم نظریه درباره کاملی شرح که پذیرفت کوپرنیک باالخره رتیکوس دربرابراصرارشدید
  منتشرشد.۱۵۴۳در کتاب رسد. سراجنام چاپ

  
  هلستانی شناس ستاره کوپرنیک نیکالس

  ) 1600-1548( جوردانو برونو .5

دادگاه تفتیش بود به حکم  کلیسای کاتولیک بو د. او خباطر عقایدش که خمالف تعلیماتفیلسوف و کیهان شناس ایتالیای و کشیش 
 .دانندسوزانده شد. به مهین دلیل برخی او را خنستین شهید علم می رومردر شه تمپاپ کلمنت هش و با موافقتعقاید

نوشته است که به فارسی نیز  »پاپ و مرد مرتد«بر اساس داستان زندگی جوردانو برونو کتابی به ناممایکل وایت شایان ذکر است که 
 .استبرگردانده شده



سالگی  ۱۴خواند، پسر یک مرد نظامی بود. در می» رزند خورشید و زمینف«و » مهشهری و خادم جهانیان«جوردانو برونو که خود را 
را فرا گرفت و به زودی به پوچی آن پی برد و از آن روی تابید و شروع به  اسکوالستیسم  وارد خانقاه شد و به سرعت علوم مربوط به

د و او را حتت تعقیب قرار دهند. جوردانو برونو تبلیغ افکار خمصوص به خود منود و مهین امر موجب گردید خشم کلیسا را برافروز
شخصی  ۱۵۹۱گسیل داشت. در سال  فرانسه به انگلستاناو را به عنوان سفیر کبیر هانری سوم   فرار کرد و در آجناپاریس   به

برونو در اثر اشتیاقی که به وی نامه نوشت و از او دعوت کرد به ایتالیا سفر کند و معلم او شود. جوردانو » جووانی موچینگو«به نام 
رفت و در آجنا گرفتار سازمان تفتیش عقائد مذهبی شد و به جرم احلاد اعدام ونیز  برای دیدار وطن داشت بار سفر بست و به

 .گردید

گفت دانست بلکه میدانست. او خدا را خارج از جهان منیه وحدت وجودی داشت و زمان را الیتناهی مییجوردانو برونو نظر
خدا جوهر  .آهنگی جاودانی منبعث از اوستشود. همجزو جهان است. او واحد است و متام تضادها در او حمو و نابود می خدا

طبیعت است. هبرتین طریق پرستش او شناخت قوانین طبیعت و استفاده از این قوانین به حنو احسن است. وی روح را عنصر فنا 
گیرد و از او تاثیر می باروخ اسپینوزاها فیلسوف مشهور هلندی دانست. بعدهیکی می دانست، منتهی روح و ماده راناپذیری می

تاثیر  هگل و مارکساز مجله فیلسوفانی چون  بر ایدهئولیزم آملانینیز بر باروخ اسپینوزا  .دهدرا بنیان می مهه خدایی  ۀفلسف
را اسپینوزایی خوانده بود و به خدای اسپینوزا که خود را در  بارها خودش اینشتاینگذارد و نیز بر دانشندان قرن بیستم چون می

  ]10.[دهدمی نشان را برونو و جوردان تاثیرات روند مطالب اینۀ کند، ایمان دارد. مهآشکار می طبیعتقوانین و ساختار 
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 )1601-1549( تیکو براهه.6

. منود قطعی شناسی ستاره برای را او تصمیم که شد کسوف از ای منظره شاهد سالگی چهارده در او. بود دامنارکی منجم براهه تیکو
 برای هون جزیره در ایرصدخانه دامنارک امپراتور. شد او شهرت و والدینش توسط طرد موجب و شد منتشر ۱۵۷۳ سال در کتابش اولین

  )(ویکی پیدیا.کرد تأسیس وی

 )1630-1571( یوهانس کپلر .7

 برای کپلر. بود توأم بدخبتی و تنگدستی و فقر با کپلر کودکی دوران. شد متولد آملان دراشتات وایل در 1571 مه ماه 16 در کپلر یوهان
. شد توبینگن دانشگاه روانه استادانش بوسیله داد نشان خود از که استعدادی و هنر اثر در و رفت پروتستان طالب مدرسه به حتصیل

 خود ناچیز درآمد به افزودن برای وی. شد انتخاب گراتز در پروتستان روزی شبانه همدرس ریاضیات معلم مست به 1594 سال در کپلر
 و چاپ کرد، می بینی پیش نیز را ترکها قیام و جنگ وقوع خطرات ها، شاهزاده سرنوشت هوا، وضع چیزها سایر میان در که جنومی تقویمهای

 بندی فرمول آن سیارات حرکت برای قوانینی و گشود را مشسی منظومه معماری رمز فراست با که است انسانی خنستین منوداو می منتشر
 بنابراین کنند می طی دوایری خورشید ردو به سیارات کوپرنیک هیئت موجب به چون گفت خود با جنوم علم در مطالعات اثر در کپلر. کرد

 سیارات حرکت که داد نشان تیکوبراهه( گیرد قرار فضایی دایره یک روی باید است شده رصد تیکو بوسیله که مریخ اوضاع متام جمموعه
بود سرگرم گیری اندازه و مستقیم رصدهای به بیشرت تیکوبراهه که آجنا از. دهد منی وفق مرکز هم های دایره تصویر و منایش با کامال 
 واگذار بود وی دستیار تیکوبراهه زندگی آخر سال در که کپلر یوهان به کار این و نداد اجنام خود نتایج حتلیل و جتزیه برای کوششی هیچ
 سیارات حرکت مسأله کننده حل ریاضی قوانین کشف به کمر کپرنیک نظریه درستی به ایمان با و معلومات گنجینه این به مسلح کپلر). شد

 عمر از سال ده مدت شد ناچار کپلر و کرد منی صدق کامل بطور کوپرنیک مرکزی خورشید بزرگ نظریه در شده یاد رصدی اطالعات. بست



 بدون و تنهایی به را کارها این مهه او. کند آهنا بر حاکم ریاضی قوانین و سیارات حرکت در عملی بررسی سخت کار وقف صبورانه را خود
 قتحقی متوجه اهلام نیروی به ناگهان 1609 سال در کپلر. نشد درک تن، چند سوی از جز به او کار ارزش و کرد کسی از گرفنت یاری
 از پیش که شد ظاهر خورشید دور به زمین مسیر حقیقی شکل بودن بیضی کشف با کپلر نبوغ. »است بیرونی مسیر روی مریخ ستاره« شد

 فتگ و منود آن حرکت بینی پیش به شروع کرد کشف را سیاره شکل بیضی مسیر کپلر وقتی. بود شده پذیرفته و دانسته کامل دایره یک آن
 حماسبه راه از را نتیجه آن او. کرد مشاهده موعد حمل در موعد رأس در را ستاره جا مهه و گیرد قرار موضع فالن در باید وقت فالن که

. کردند می صدق بیضی مسیر یک در تنها رصدی های داده زیرا گرفت یکدیگر با خورشید و مریخ و زمین مکانی های موقعیت رابطه
 گرفنت نظر در با زمینه آن در او دستاورد. شد دیگر شده شناخته سیارات مدار و حرکت به مربوط حماسباتکار اجنام  به دست  کپلر

 بودن بیضی با رصدی معلومات ارقام دقیق انطباق کشف بر عالوه وی. بود چشمگیر و بزرگ بسیار زمان آن در ریاضیات کم پیشرفت
 کتاب در 1609 سال در. دارد عکس نسبت خورشید از نآ فاصله با خورشید دور به سیاره هر حرکت سرعت که کرد کشف مدارها

 به اند بوده عزیز بطلمیوس نظر در اینقدر که ای دایره حرکت دیگر بار این. منود ذکر ساخته ابدی را او نام اولی که قانونی دو) جدید جنوم(
  .برد مهراه را قدیم جنوم و رفت بین از کلی

 سه قوانین ها یافته آن پایه بر کپلر. شد خود سوم قانون کشف به موفق 1618 سال در اراتسی حرکت در مطالعه سال چندین از پس کپلر
  :کرد بیان سیارات حرکت درباره را زیر گانه

  .دارد قرار آن کانون دو از یکی در خورشید که است بیضی یک خورشید گرد به سیارات حرکت مدار -1

  .کند می جاروب مساوی مساحات مساوی یزماهنا در خورشید به سیاره هر کننده وصل خط -2

  .دارد مستقیم تناسب سیاره گردش کامل دور یک زمان مربع با خورشید تا سیاره هر متوسط فاصله مکعب -3



 و زیادتر خورشید تا فاصله است حرکت در مسیر بیضی دور نقاط در سیاره که زمانی: کرد بیان نیز زیر صورت به توان می را دوم قانون
 می زیادتر سیاره سرعت و کمرت خورشید تا فاصله رسد می مسیر بیضی نزدیک نقاط به سیاره که تدریج به. است کمرت رکتح سرعت

 فواصل در فضا در اش درنوردیده مساحت باشد، دور آن از چه و نزدیک خورشید به چه سیاره که شود می سبب سرعت در تغییر این. شود
 سه توان به خورشید تا سیاره هر متوسط فاصله هرگاه: کرد بیان گونه این به توان می هم را کپلر سوم قانون. ماند می ثابت ثابت، زمانی

 یکی سیارات متام برای و ثابت مهواره نسبت این شود تشکیل حاصل اعداد نسبت و رسانیده دو توان به سیاره دور یک شدن کامل زمان و
. یافت حتقق صورت گالیله بوسیله بعدها که زد حدس مکانیک در را) جرب اصل( دمان اصل بار خنستین کپلر این، از گذشته. است

 منی مطالعه را او آثار کس هیچ و رفت ها خاطره از مرگ از پس زودی به کپلر. گفت بدرود را زندگی 1631 سال نوامرب 15 در کپلر
 کتاب من: «بود نوشته چنین خصوص این در قبال خود او. ندشد هشناخت الپالس و نیوتن که گردید آغاز زمانی او افتخار دوران ولی کرد

 خوانندگان انتظار ساهلا تواند می کتاب این. ندارد تفاوتی باشند آیندگان یا فعلی مردان آن خوانندگان خواه نویسم، می را خود
  ]11[.»شد پیدا وا آثار برای متاشاگری تا کشید انتظار سال هزار شش نیز خداوند نه مگر بکشد، را خود واقعی

  

 گالیله .8

  گالیله فکري انقالب

 ازاهلیات رامستقل کردوفیزیک کلیسارامتزلزل تعالیم بنیادهای کردکه اعالم را طبیعت ازحقایقی  تازه گالیله مفهومی
 خردانسان پس ازآن فیزیک علم گاه دانست. تکیه مستقل ازاهلیات کردوآنرا از دین جمزی را فیزیک علم ساخت.گالیله

                                                             
  تعلیق گردیده است. 25/06/1392.سایت بیوگرافی دانشمندان.این مقالھ  بتاریخ1394اسد  30اکا ایران ،  11 



 روندکارساعتهاازاینوها یاماو ستارگان حرکات گیری اندازه بود که این قانون برای کرده راکشف آونگ قانون .گالیله]12[بود.
  کنند. می استفاده قانون

 شوندمی حرکت باعث راکه ونیروهایی حرکت قوانین که واکنشی جدیدبود دینامیک فیزیک آغاز آونگ اودرباره هایآزمایش
د. گالیله در اثر جتربیاتش در یافت که دو جسم به اوزان خمتلف در یک زمان و برابر هم  سرعت سقوط دارد که  با این گیردربرمی

 اجسام سقوط کرد (سرعت راکشف مهم فیزیکی قانون یک ترتیب این به جتربه  نظریه دوهزار ساله ارسطورا را باطل ساخت.گالیله
 نگاشته اصل مهین درستی رابرپایه»عام نسبیت«خود معروف اینشتین،تئوری ربتآل که بعدًاندارد). آهنابستگی وزن به

 ولی ومتجیدبسیارگشت حتسین موجب انتشاردادکه آمسان»قاصد کتاب«نام  به ای رادرجزوه نتایج این متام۱۶۱۰است.درسال
 پرسیدند اومی واز ددنکر براواعرتاض ازمردم مجعی بلکه نداشت ومتجیدمهراه حتسین فقط قاصدآمسان انتشارکتاب

 سوراخهفت  آدمی داردودرکله شاخههفت معبد ومشعدان استهفت  تعدادفلزات داندوحاآلنکهیمن هفتاچراتعدادسیاراتر
گالیله را شود. اشتباه کنیدتاازمشارفع نگاه دردوربین خود باچشم گفت فقط سؤاالت متام درجواب گالیله موجوداست

به نامه زیر را در حالی به اجراء  در آورد که با زبان  توبه نامه را می خواند و لی با انگشتانش بر روی ت تا توخاصحاب کلیسا جمبور سا
  »با اینهم زمین می چرخد«زمین  می نوشت : 

  متن توبه نامه  گالیه

 توبه میکنم ودملسخ وبادستهای دارم چشم راپیش مقدس کتاب که ودرحالی ام زانودرآمده مشابه درمقابل زندگی سال درهفتادمین
  وآنرامنفورومطرودمینمایم. راانکارمیکنم زمین حرکت ازحقیقت خالی وادعای میکنم

 ازآنکه دادوپیش خودادامه جتربی هایآزمایش به طورپنهانی برجامانداوبه پای براعتقادخویش مرگ تادم گالیله
 حتریردرآوردآثاراوخنست رشته یگررانیزبهارزمشندد گویددوکتاب راوداع دارفانی فلورانس درحومهادرآسرت1642درسال
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 به گالیله به امروزهم انتشاریافت شدواجازه خارج ممنوعه) کتاهبای سیاه،(لیست ازلیست کاتولیک کلیسای ازسوی1835درسال
 یک دادکه نشان جهان اوبه میگذاریم احرتام است اومدیون بسیاربه بشریت که کوش پژوهشگرسخت یک عنوان

 نشاندادکه گذارداومهچنین رابنیان جدیدی های هستندنقدکندونظریه اشتباه راکه هایی نظریه باشدکه راداشته یدانشمندبایدآزاد
  ]13[کند. شده حتریف دینی دانشمندنبایدخودراگرفتاردستورهاویاروایات یک

  

 

  
  ایتالیایی وفیزیکدان شناسستاره گالیله

  

  )۱۷۲۷-۱۶۴۳(  اسحاق (ایزاك) نیوتن.9
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 متوسط و مستقل کشاورز آن افراد که است ایخانواده از شد متولد گالیله مرگ سال یعنی 1642 دسامرب 25 روز در هک نیوتن یزاک
و سه ساله بود که مادرش با بارناباس املیت کشیش مرفه با سنی دو برابر سن  .زیستندمی وولستورپ قریه در دریا جماور و بودند احلال

ظاهرا سخت بر شخصیت او اثر گذاشت و تقریبا مسلم است که رفتار بعدی وی نسبت به زنان  خود ازدواج کرد. جدایی از مادر
آمد که مترکز او منحصرا روی کارش بود را نیز شکل داد. نیوتن هیچگاه ازدواج نکرد اما یکبار (شاید هم دو بار) نامزد کرد به نظر می

رای وی ساهلای دردناکی بود، داستاهنایی بر سر زبان است که نیوتن جوان ب .نه سالی که نیوتن در وولستورپ جدا از مادر گذرانید
کرد، از دور ببیند. آموزش ابتدایی رمسی نیوتن از قبه کلیسا باال می رفت تا نورث ویتام ده جماور را که مادرش اینک در آن زندگی می

هر دو برای رفت و آمد روزانه به خانه او نزدیک های اسکلینگنت و راچفورد صورت گرفته بود که در دو مدرسه کوچک دهکده
  .بودند

 کشف استعداد 

رسد که اول بار دایی او که کشیشی به نام ویلیام آیسکاف بوده است متوجه شد که در نیوتن استعدادی مافوق کودکان چنین به نظر می
که خودش نیز از شاگردان قدیمی )دانشگاه کمربیج  بدین ترتیب ویلیام آیسکاف مادر را جماب کرد که کودک را به .عادی وجود دارد

ا مادر نیوتن قصد داشت وی را در خانه نگهدارد تا در کارهای مزرعه به او کمک کند، در این راین دانشگاه بود) بفرستد. زی
پیوریتانیسم انگلیس  ساله بود. کمربیج در آن زمان دیگر آکسفورد را از مقام اولی که داشت خلع کرده ، به قلب 15هنگام نیوتن 

  .و کانون زندگی روشنفکری آن کشور بدل شده بود

 از یکی در نیوتن. کردمی افالطون و ارسطو آثار مطالعه غرق را خود ، کارشناسی دوره دیگر دانشجوی هزاران مانند آجنا در نیوتن
 من دوست هم ارسطو و من دوست ونافالط. کرد وارد خود یادداشت کتابچه در را زیر شعار 1664يا  1663 سال روزهای

 پیش جربی روشهای مبحث تا سریعا کرده وعشر حتلیلی هندسه در دکارت کارهای از او است حقیقت من دوست هبرتین اما است،



 کل در دوره چشمگیرترین توانستمی که او آموزشی دوره گرفت، را خود کارشناسی درجه نیوتن که 1665 آوریل در بود، آمده
  .رسید امتام به رمسی شناسایی هیچگونه بدون باشد انشگاهد تاریخ

 کرد مراجعت خود زادگاه به نیوتن. کرد مرخص را خود دانشجویان دانشگاه و یافت شیوع طاعون مرض 1665 سال حدود در
 بود گذاشته جا دانشگاه در را خود هایجزوه و کتاهبا متام زیرا گشت، آشکار بزرگ نابغه استعداد و هوش که بود موقع مهین
 بیش ولی نداشت سال 22 از بیش نیوتن هنگام این در. مناید استفاده خود خاص منابع از تنهایی به که گذاشت آزاد را خود فکر

 بی عناصر حساب بود ولستورپ در که سالی دو ضمن نیوتن بود، شده دقیق جهان ساختمان معرفت درباره دکارت و ارمشیدس از
  .گذاشت بنیان را نور تئوری و کرد کشف را عمومی اذبهج قانون کوچک هنایت

  

  داستان سیب نیوتن

 پرسشها این حلظه آن از او آیدمی درست نظر به است انداخته عمومی جاذبه کشف فکر به را نیوتن درخت از سیبی سقوط که داستان این
 قانون کشف به را او بعدها هااندیشه این افتد؟منی زمین بر ماه چرا و کند؟می سقوط باال نه و پایین به سیب چرا: کرد مطرح خود برای را

 را فیزیک قانوهنای از یکی واقع در بیابد، توانست را پرسش این پاسخ بعد سال چندین نیوتن که هنگامی شدند، رهنمون گرانش نیروی
  .حکمفرماست عامل متام بر که بود کرده کشف

  کشفیات نیوتن

 که آنچه از بیش کشفهایی و آگاهیها به ماه 18 طی ، مادرش مزروعی ملک به بازگشت و طاعون شیوع از پس او گرانش نیروی قانون
 او. کرد آغاز را گرانش نیروی قانون ساز و ساخت مدت این در او. یافت دست یابند،می دست خود عمر طول در دیگر دانشمندان

 هاییمعادله و داد تشخیص درستی به را خبصوصی حرکات و قوانین کرد، کشف را مد و جزر دلیل کرد، پژوهش آن رنگهای و نور باره در



 گرانشی نیروی چنین زمین تنها نه که بود معتقد نیوتن گرانش نیروی مورد در. شد مکانیک دانش بنیان و اساس بعدها که نوشت آن برای
  .دارند خصوصیتی چنین اجرام و اجسام متام بلکه دارد،

  نیوتن تصویر

  
  

  

  

  

 به سفید نور که کرد کشف کار این با او. بتابد آن میان از خورشید نور پرتو تا داد اجازه و گرفت دست در را منشوری او که روزی
 رنگهای آهنا شود،می جتزیه گوناگون رنگهای با اصلی نور پرتو 7 به و شودمی منحرف ایشیشه منشور به ورود هنگام
  .بنفش و نیلی ، آبی ، سبز ، زرد ، نارجنی ، سرخ: از عبارتند و شوندمی نامیده اببین یا طیف که هستند کمان رنگین

  



 را خود حتصیالت تا برگشت لندن به او و شد کن ریشه طاعون باالخره رسانید اجنام به ماهه 18 زمانی دوره یک در را کشفیات این متام او
 را ایآینه جنومی دوربین خنستین مهچنین او. کرد نور طبیعت و ماهیت در پژوهش و کاوش صرف را آن از پس سال 3 و برساند پایان به

  .است شده بنا نیوتن قواعد و اصول اساس بر دارد قطر مرت 5 آن آینه که ، نیز کالیفرنیا در پالومار مونت رصدخانه ایآینه تلسکوپ ساخت

  دوران میان سالی و بیماري نیوتن

 در دومی و 1678 سال در ظاهرا اولی کرد، پیدا نیوتن که عصبی ناراحتی دو از. شد عصبی ناراحتی به المبت فراوان مطالعات اثر در نیوتن
 عامل صورت هر به کشید، دست ذهنی تالشهای به مربوط مکاتبه گونه هر از سال 6 مدت وی دره این در. بود او مادر فوت از بعد سال

 ار نیوتن بسیار تدبیر با توانست هالی دوران این در دارد، ارمجندی مقام بشر فکری اریخت نظر از 1686و  1684 مابین دوران. بود کیهانی
  .داد رضایت کار این به نیز نیوتن و کند تدوین انتشار منظور به حرکات علم و جنوم در را خویش اکتشافات که دارد وا

  

 هالی خرج با بود شده نوشته التین زبان به که کتابش در را حرکت باره در قانون سه و زمین جاذبه قانون سالگی 45در  1687 سال در
 و احلرکات علم قوانین بردن بکار با اینکه آن و است نشده کامل نیز امروزه حتی که پرداخت دیگری عظیم مطالعات به نیوتن. کرد منتشر

 این کمک به و کرد حماسبه باشدمی حمورش دور به زمین روزانه دوران نتیجه آنکه قطب دو در را زمین رفتگی فرو عمومی جاذبه قانون
 جغرافیایی عرض تغییر برحسب را اجسام وزن تغییرات نیوتن. دهد قرار مطالعه مورد را سیاره تدریجی تکامل سیر برآمد صدد در حماسبه

 هیچگونه تواندمنی باشد، شده حمدود متجانس و متحداملرکز مروی سطوح به که خالی تو جسم هر که کرد ثابت نیز و آورد بدست مکان
  .کند اعمال باشند داشته قرار آن داخل در مشخصی غیر نقطه در که کوچک ابعاد با اجسام بر نیرویی

  



 گونه هر از که بطوری شد، بسرتی و مریض سختی به شدمی نزدیک رسید سالگی 50 به که هنگامی 1692 سال پاییز در نیوتن
 ااروپ قاره در نیوتن شدید کسالت خرب. شد تبدیل کامل خوابیبی به تدریج به که گردید مفرط وابیخبی دچار و شد بیزار غذایی و قوت

 خدمات از دانی قدر منظور به بریتانیا حکومت. گردیدند شادمان دوستانش دادند را او هببودی خرب آنکه از بعد لیکن. یافت انتشار
 منصوب سلطنتی کل دار خزانه عنوان به میالدی 1700 سال در او و کرد اعطاء یو به دولتی باالی بسیار منصب یک بزرگ دانشمند این

  .کرد حفظ را آن عمرش آخر تا که منصبی شد،

 عنوان وی به) انگلستان ملکه( آن ملکه حضرت اعلی 1705 سال در شد، انتخاب نیز فرانسه علمی آکادمی عضویت به سال مهان در
 در او فضل تقدم علت به تا است بوده مسکوکات ضرب در او خدمات مناسبت به بیشرت افتخار این ایاعط قوی احتمال به و کرد اعطاء سر

  .کمال و عقل معبد

  

  نیوتن از نگاه خودش

 مردم چشم به دامنمنی من: داد بدست را خالصه این آن از اشگذشته طوالنی علمی زندگی به نگاهی با وفاتش از پیش چندی وی
 یا صافرت ریگی یافنت به زمان هر را خود توجه و کندمی بازی دریا کنار در که مامنمی کودکی به خود چشم در اما آیم،می چگونه دنیا

 روزهای آخرین است، گسرتده او جلوی در مانده نامکشوف مهچنان حقیقت بزرگ اقیانوس که حالی در. کندمی منعطف زیباتر صدفی
 مناند هبرهبی فراوان رنج از بشر افراد سایر مانند نیز نیوتن چه اگر. است بوده عمیق و قوی یانسان جنبه از و برانگیز تأثر وی زندگی

 گلی تاج بر دیگری هایشکوفه داد نشان خویش زندگانی اخیر سال سه دو دائمی شکنجه و درد مقابل در که بسیاری بردباری لیکن
  .افزایدمی دارد قرار او فرق بر که

  وداع با دنیا



 در لندن در سالگی 84در  1727 مارس 20 در آرامش هنایت در بود آسوده جانگداز درد از زندگی روزهای ینآخر در
 نیوتن را نیرو واحد بزرگ دانشمند این از قدردانی برای. شد سپرده خاک به آبی وستمینسرت در بسیار شرف و عزت با و گذشت

 مانند بزرگی و عظمت حلاظ از اثری هیچ و نداشته وجود نیوتن مافوق از نامی بشریت تاریخ در گفت توانمی تردید بدون. اندنامیده
  ] 14.[بود خنواهد او) اصول(کتاب

    نظریات الپالس و الگرانژ در مورد نیوتن

 نابغه دانش عمق ابد تا که است معظمی بنای اصول کتاب: گویدمی چنین اشدرباره او اکتشافات دهنده ادامه بزرگرتین الپالس
 نیوتن: گویدمی چنین او درباره الگرانژ. داشت خوهد ملل جهانیان به است بوده طبیعت قوانین مهمرتین کاشف که را رگیبز

 مشهورترین از ولرت. ندارد وجود آمسان یک از بیش عامل در که افسوس. کند توصیف را جهان دستگاه توانست که بود خوشبخت
  ورزی؟منی حسادت نیوتن به نسبت تو بگو راست ابدی جوهر ای و آمساهنا ررازدا ای: است نوشته چنین او ستایندگان

  

  

 )1650-1596( دکارت فکري انقالب.10

  باشد. آشكارشده برخودتان آن وصحت درستی نكنید،مگرآنكه چیزراقبول اید،هیچ وخوانده ودیده شنیده آنچهاز

 »رنه دکارت«

  زندگی و تألیفات.1

                                                             
  .3108، ردیف (ن ی )، ص1380دایرة المعارف فارسی ، بھ سرپرستی  عالم حسین  مصاحب،تھران: انتشارات اکیر کبیر ،  14 



زاده است  پدرش  از قضاة و جنبای متوسط بودطبع کنجکاوی و حمققی 1596های کوچک فرانسه در سال  رنه دکارت  در الهه از شهر  
کرد ند او از زمان  کودکی منایان شد.پدرش او را فیلسوف میخواند. دوره  حتصیل آنزمان را در مدرسه الفلش که ژوزئت  ها اداره  می

توجه بنقص  تربیت  علمی  خویش پرداخت و چون به سن بیست رسید  م هم به  علم طب و حقوق در طی هشت سال طی کرد چندی
  بر جهان گردی گذاشت. اگردید بن

او که حاالت فرانسه را پر از فتنه و دسائس میدید هر گز به طبع او سازگار نبودو از این رو به نا چار اهنگ  کشور  های دیگر 
داخل شدن به  آن لشکر نه  منظور جنگ  کردن و نه هم منظور معاش گرفنت  کردو داخل در لشکریان  کشور هالند شد. و دکارت  در

   .چنانکه چندی بعد از هالند به املان رفت سیر وسیاحت  می جست لۀوسی را داشت، بلکه

مهان  در حالیکه در کنار آتش تفکر میکرد  روش تازۀ علمی بر او مکشوف شدو1616روزی در نورانربگ  از شهر  های املان در سال 
شب سه مراتبه خواهبایی دیدو تعبیر آهنا را چنین کرد.که خداوند او را بدنبال  کردن آن رشته از تفکرات  گمارده است اما باز هم 

فاق وانفس  اشتغال گردش منود و مدت نه سال به سیر آ و ایتالیا وشاید دمنارک و هلستان سیاحت را رها نکرد و از آملان به جمارستان
 ی پرداخت.پسشمندان مالقات و گفتگو  ها داشت. سر اجنام  از جاه و جالل و شهرت صرف نظر و به گوشه  نشینو با دان

در نقاط خمتلف  بیست سالهالند را که برای او  کشور بیگانه بود و میتوانست در آجنا جمرداز روابط  و عالئق باشدبر  گزید و مدت 
رانسه بیکی از دوستان واگذاشت وامور  علمی خود را نیز بیکی از دوستان فرانسوی کرد.امور مالی خود را در ف آن دیار زیست
و نوشت وخوانددکارت با  دبو "الفلش" عصر و مانند خود دکارت از تربیت یافتگان نام داشت و از فضالی  :مرسن"خود سپردکه 

ی  او میباشد.او مهه  گونه  علوم  را  از سیر شمه اگاهی بر احوال دانشمندو حتقیقات علمی و عقاید فلسفمهمرتین سرچ مرسن
در افاق  وانفس و از طریق مکاشفه  های روانی اش دریافت میکر د وبه  کتاب و کتاب خوانی عالقه ای نداشت .او در هالند پس  از 

لقت و یکی از اصول عقایدی ۀ خو ان بیانی بود از کلّی» عامل «چهار سال حتقیق و اشتغال به امور علمی  تصنیفی حاضر کرد موسوم به  
ن هنگام غوغای حماکمه گالیه بلند شدو خرب در آ ن اظهار منوده  حرکت زمین بودو میخواست آن تصنیف را بچاپ برساندکه در آ



(سال رسید که آن دانشمندبه سبب اظهار عقیده به حرکت زمین مبغوض اولیای دین شده و در حمکمۀ شرع  حمکوم  گردیده است .
یدو )دکارت چون ستیزه با اهل دیانت  وغوغای مذهبی را خوش نداشت با تأسف بسیار از نشر کتاب خود منصرف گرد1633

ار در روش درست راه بردن عقل و طلب حقیقت در علوم گفت«کتاب دیگری بچاپ رسانید موسوم به  ن واقعهچهار سال پس از آ
صی دکارت حتقیقات و تفکرات شخ که مندر جات این کتاب  مهه نتیجۀ »هندسه مذیل به سه رساله در مناظر و مرایاو کائنات و جو و

انسه نوشته شده  زیرا که  پیش از آن در سراسر اروپا فضال نوشته های خود فلسفی است که به زبان فرلمی و بودو این  خنستین کتاب ع
مقدمه این کتاب  چون مشتمل بر سرگذشت سپ واقع شد.را به التین مینوشتند از مهین رو  تصنیف مزبور در نزد عامه  بسیار دلچ

و اعتبار خود باقی مانده و پس از سه میباشد از حلاظ تاریخی  بامهیت  و بیان روش  علمی او روحانی دکارت واصول عقاید فلسفی
ویا » گفتار در روش«اختصار  شمار میرود و نام آن کتاب را بهمعترب ترین کتاهبای علمی فرانسه بصد و اندی سال  هنوز هم  یکی از 

  میگویند. »گفتار«تنها  

و » تفکرات در فلسفه اولی«هفت سا بعد دکارت دو تصنیف دیگر بچاپ رسانید  یکی تنها در مباحث مابعد الطبیعه موسوم به 
 میباشد» فتارگ«و تفسیر خبش چهارم و پنجم  که در واقع شرح»اصول فلسفه«دیگری در کلیۀ حکمت اللهی و طبیعی موسوم به 

» تفکرات«او اشکال کرده بودند  جواب آنرا هم نوشته دنباله کتاب   آرایبر دکارت منوده  و بر بعضی  و اعرتاضاتی که  علمای عصر وی
(     م های هوالند  "وئسیوس" این بود  که معلم اهلیات دارالعلرا که دکارت از آن  اعرتاض میکرد واقع گردید و آن  آنچهقرار داد. ولی 
Voatius( )کشیش و واعظ که معلم اهلیات در آن  درالعلم نیز بود ،به  "اورژیوسReius( که از معتقدان دکارت بود ودر هنگام

معارضۀ درسش که از حتقیقات طبی دکارت استفاده میکرد بنام محایت از دین و حکمت ارسطو مبخالفت  اورژیوس یعنی در واقع به 
اورژیوس از مدرسی باز مانده و  بپا کرده و با دریدن  یخن و خاک برسر منودن  علم تکفیربر افراشت.  دکارت  بر خاست و هنگامه

دکارت بر سر زباهنا افتادو متهم شد به این که  کار کن فرقۀ ژزوئیت است  تا مذهب پروتستان را خراب کند وبعضی دیگر  گفتند 
اد خدا پرستی را  در نزد عوام متزلزل سازد.  هیئت  مدرسان دانشگاه هم حکم دالیل ضعیف می آورد تا بنی برای اثبات وجود صانع



بطالن  تعلیمات دکارت را صادر کرد.در این هنگام دید اگر خاموش مباند امر مشتبه  میشود و سخن  مشتبهان به کرسی می 
ته به دیوان عدالت  داد خواهی منودو حکم علم  کشیش مذکور دست بر نداشرا رد کرد و سّخریه قرار داد . م نشیند. دعوی ایشان

غیابی صادر شد. کم مانده بود که دکارت را تبعید کنند وکتاهبایش را طعمه آتش  سازند مطلب  را با سفیر فرانسه در میان گذاشت 
را مبذهب و او به رئیس مجهوری متوصل  و حکم حمکمه توقیف شد. پس از دوسال دیگری از متعصبان دامن بکمر زدکه دکارت 

پروتستان در آورد دانشمند از مباحثه و مناقشه  دوری جسته در جواب گفت:از مذهب پادشاهم منیخواهم سر پیچی کنم. این 
امتناع دکارت از پیروی مدعّیان باز  نزدیک بود غوغا بلند کند  دوباره دست بدامن رئیس مجهور ی شدندو از ماجرا جویی جلو گیری 

که به زبان ساده نوشته شده بود باوجود  پیچیده بودن  مطالب در دل مردم  می نشست و آهنا را در  راه احیای کردندومصنفات دکارت 
علم و ایجاد کتاخبانه ها  واالت و ادوات علمی   تشویق مینمود.دکارت حاضر بود در هر وقت و زمانی با مردم مبباحثه بپردازد.او با 

 )Elisabeth( الت  را می نوشت و از مجله  کسانیکه در این راه وارد شدند پرنس الیزابتکمال سادگی و مهربانی  واهتمام سؤا
و نسبت به دکارت ارادت  پیدا کرد حتی  است.شاهزاده  کمال سیرت را با مجال صورت مجع کرده فضل و دانش را دوست میداشت

شاد بودو کتاب  شد .دکارت از حسن توجه  شاهدختاینکه در کار  های شخصی اش از او پند می گرفت و بدیدار او نیز مایل 
ت عقاید لیزابت  منتهی شد به اینکه  دکارهزاده بانو اساخت.باری گفتگو  های فیلسوف با شام او موشح رابن » اصول فلسفه«

ان فرانسه بچاپ رسیدو و آن به زب»در انفعاالت نفسانی ی رساله« ورد موسوم به بصورت کتابی در آ خود را  در احوال نفس برای پرنسس
  تین ترمجه شدکه آخرین تصنیف دکارت حمسوب می شود.السپس به 

قف بیست ساله  در هالند به فرانسه سفر منود و باز هم اوضاع نا  بسامان فرانسه  به دل او برابر نیامد و بنا او که چندین مراتبه بعد از تو
علمی و فلسفی مشغول شد.اما  هحثت و با ملکه به گفتگو  و مباد رف)به پایتخت سوئ1649( لسا در بر دعوت ملکه سوئد



هار در )به سن پنجاه و چ1650بیماری در ( سرمای سوئد  به مزاج او ساز گار نیامد و به ذات الریه  گرفتار شد و پس از نه روز
  ]15[گذشت.  

  سس فسفه جدیدؤرنه دکارت م.2

.او مقدار زیادی   عالی و هم جهان بینی اش  عمیقًا از فزیک و جنوم جدید متأثر استاستعداد فلسفی  آرایاو خنستین کسی بود که هم د 
  ]16[. درسی را حفظ داشتاز فلسفه م
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راکز علمی زیر نفوذ دستگاه حاکمھ قرار گرفت تا آنجا کھ بعد از رواج یافتن مسیحیت در اروپا و توام شدن قدرت کلیسا با قدرت امپراطوری روم م
ھ ت بدر قرن شش میالدی چنانکھ قبال اشاره شد دانشگاھھا و مدارس آتن و اسکندریھ تعطیل گردید این دوران کھ در حدود یک ھزار سال ادامھ یاف

    . ھا است س و دانشگاهقرون وسطی موسوم شده و ویژگی کلی آن تسلط کلیسا بر مراکز علمی و برنامھ مدار
 

الطونیان تبیین افالطون و نواف آرایاگوستین است کھ کوشید تا معتقدات مسیحیت را با مبانی فلسفی بخصوص  از شخصیتھای برجستھ این عصر سن
میگردید  ف عقاید مذھبی تلقیکند بعد از وی بخشی از مباحث فلسفی در برنامھ مدارس گنجانیده شد ولی نسبت بھ افکار ارسطو بی مھری میشد و مخال

بن سینا و ا و اجازه تدریس آنھا داده نمیشد تا اینکھ با تسلط مسلمانان بر اندلس و نفوذ فرھنگ اسالمی در اروپای غربی افکار فالسفھ اسالمی مانند
   .و نیز آشنا شدند ارسط آرایابن رشد کمابیش مورد بحث قرار گرفت و دانشمندان مسیحی از راه کتابھای این فیلسوفان با 

 
رفت و آنھا را فلسفی ارسطو را پذی آرایرفتھ رفتھ کلیسائیان در برابر این موج فلسفی تاب مقاومت نیاوردند و سرانجام سنتوماسآکوینی بسیاری از 

  . دگرایش غالب در آمدر کتابھای خودش منعکس ساخت و کم کم مخالفت با فلسفھ ارسطو کاھش یافت بلکھ در بعضی از مراکز علمی بھ صورت 
 مبھر حال در قرون وسطی نھ تنھا فلسفھ در مغرب زمین پیشرفتی نداشت بلکھ سیر نزولی خود را طی کرد و بر خالف جھان اسالم کھ پیوستھ علو

سفھ اسکوالستیک اشد بھ نام فلو معارف شکوفاتر و بارورتر میشد در اروپا تنھا مباحثی کھ میتوانست توجیھ کننده عقاید غیر خالی از تحریف مسیحیت ب
  . مدرسی در مدارس وابستھ بھ کلیسا تدریس میشد و ناگفتھ پیدا است کھ چنین فلسفھای سرنوشتی جز مرگ و نابودی نمیتوانست داشتھ باشد

بیان  قواعد زبان و معانی و ای از طبیعیات و فلکیات مورد قبول کلیسا در فلسفھ اسکوالستیک عالوه بر منطق و الھیات و اخالق و سیاست و پاره
  .(پایگاه اطالع رسانی حوزه)نیز گنجانیده شده بود و بھ این صورت فلسفھ در آن عصر مفھوم و قلمرو وسیعتری یافتھ بود 

  
سکوالستیک ا اسکوالستیک بھ معنای حکمت مدرسی است. ریشھ کلمھ اسپانیولی است و از کلمھ اسکوال بھ معنای مدرسھ گرفتھ شده است. از پیشتازان

  .قدیس بود توماس آکوییناس
 

 مفھوم مکتب اسکوالستیک
ً در مورد چرخش مشگیری داشت. در واقع نفوذ کلیسا در آموزش را نشان میاین مکتب در دوره تسلط کلیسا بر جامعھ اروپایی رشد چ دھد مثال

کرد خورشید بر دور زمین یا بسط تئوری افالطونی نقش بسزایی داشت. افکار کلیسا بھ نحو دلخواه از تسلط بر آموزش و پروش گسترش پیدا می
  (دانشنامھ آزاد).فکرات جامعھ اروپایی مذھبی بودداد یعنی پایھ تکھ دخالت گسترده دین در سیاست را نشان می

  
  لسفھ مدسی (اسکوالستیک)ف

ین ا فلسفھ قرون وسطی ، کھ در تاریخ فلسفھ بنام فلسفھ اسکوالستیک یا (مدرسی) معروف است ، با دورۀ آباء دو فرق اساسی دارد ، یکی آنکھ در
 مسیحیتشناختھ شده است ، در صورتیکھ در دورۀ آباء فلسفھ ای بجز کالم  و قواعد خاص خود  دوره فلسفھ بھ عنوان علم خاص با روش خاص

مای کالم و دین  مسیح  نیز بودند . وبزرگترین فالسفۀ قرون  وسطی  علباز در این دوره ، فلسفھ در خدمت دین بود ،  نمی شناختند .با این ھمھ ،
ا نیز پذیرفتھ ونیان رود  گرچھ،  در بعضی مسایل مھم فلسفھ نو ، عقاید نوی افالطیم ارسطو  مبتنی بدیگر آنکھ فلسفھ قرون وسطی بیشتر بر تعال

و ارستو مسألھ واقعیت خارجی  داشتن کلیات یا فقط ذھنی  بودن آن است . این مسألھ از مسائل ن ووارد مھم اختالف بین  فلسفھ افالطبودند. یکی از م
ذھنی بودن  کلیات نو مینالیس یا اھل تسمیھ خوانده  میشدند، و پیروان واقعیت خارجی  کلیات  در سرتاسر قرون وسطی بود. پیروان مھم مورد بحث



این کار از زمان ارسطو به  آنچهبنای فلسفی جدیدی بسازد. چن ندمنی پذیرد ، بلکه میکوشد از نوش ریخته بودولی اساسی را که اسالف
شده بود. در آثار دکارت در نزد دکارت نشانۀ اعتماد به نفس تازه ای  است  که از پیشرفت علم حاصل  نگرفته بود، و ایبعد صورت ن

  ن  دیده  نشده است.از افالطو پس تازه گی در هیچ یک از فالسفه  پیش از او، که اینبچشم  می خورد  نوعی تازگی

   

                                                             
میشدند.قدیس آنسلم، اسقف اعظم کانتربیری ، یکی از بزرگترین طرفداران  واقعیت خارجی کلیات بود، و ھمواست کھ ئالست یا اھل واقع  نامیده  ر

  خدا  عرضھ  کرد ، و ھموست کھ شعار نخست ایمان انکھ علم را رایج ساخت.برھان معروف علم الوجودی را برای اثبات 
ً ابو علی سی البر توس کبیر ، بکمک شارحین اسالمی و یھودی نا و موسی ابن میمون، فلسفھ ارسطو را بھ اروپائیان عرضھ فلسفھ ارسطو، مخصوصا

ور وحی و ن کسیست کھ  میان دانش طبیعی و  دانش الھی ، یا نور عقل فیلسوف مسیحی پیرو ارسطو  است ، و کرد .توماس اکویناس، بزرگترین
  ،فرق میگذارد ، گرچھ در عمل دانش طبیعی را تابع دانش الھی میکند، وفلسفھ را خادم  کام  میسازد.

ر نو و پیش روان فک اختھ شد ،فسفھ مدرسی بھ دور اند و مبانی ل)، در فسفھ جدید ، اصودکارت ، ھابز اسپینوزا،الیب نیتس: آغاز فلسفھ جدید 
ً ارسطواز ن کوشیدندتا اندیشھ ایشان مستقل باشد.دکارت از روی  استحقاق پیشرو فلسفھ جدید شمرده میشود، گرچھ  فوذ فکری یونانی و مخصوصا

دکارت بھ "شک  خود [اصطالح"شک عام" در مقالۀ»  شک  طریقی«بر او مقدم است .دکارت با  فرانیس بیکن در حملھ بر فلسفھ مدرسی
 طریقی"اصطاح شود]توانست تمام عقاید و  افکار گذشتھ را نفی کند، وبا شروع ازحقایق"مشخص وصریح"فلسفھ نوی بنیان گذارد . نخستین حقیقت

د وست نمیتوانوِد ا"صریح و مشخص وجود خود انسان است ، زیرا انسان میتوانددر وجود ھر چیزی شک  کند، اما تنھا در وجود این شک کننده کھ خ
 حقایق دیگر را بر روی این حقیقتم است (دکارت) پس از آن دکارت تما بیان کننده این استدالل»شک میکنم پس  ھستم«معروف  شک کند؛ و جملۀ

 ً مخالفی صریح و مشخص بنا میکند ، در فلسفۀ او جھان مادی  یا "گسترده"با جھان ذھن، کھ دور از گستردگی وابعاد است ، در  جھت کامال
ظر او ، وبھ ن ده بھ نظریۀ ماشینی معتقد بود،قراردارد، و تأثیر  این دو در یکدیگر فقط نتیحۀ اعجاز خداوند است . دکارت درتفسیرحوادث عالم ما

  در علوم طبیعی میتوان نتیجۀ مثبتی بدست آورد. فقط با بکار بردن روش ریاضی
ی او ذھن و ماده  ھر دو را ماشینی میدانست، و ماده و حرکت  نھایی می پنداشت  و ھمھ  چیز را س ھابز نیز از پیروان نظریۀ ماشینی بود.ولامتو

  با ماده و حرکت  قابل تفسیر  میدانست   .
  اشیاء است  معتقد است . ھابز با آنکھ مادی است ، بوجود خدا کھ علت نھائی

سفھ کارت ، فلسفھ ی مستقلی بر مبنای تفسیر ریاضی  جھان بیاورد .او برای بیان فلتسپینوزا ، بزرگترین فیلسوف قرن ھفده ، توانست با پیروی از د
و جھان و خدا را از میان برداشت، و خدا را ھمھ   ی خود زبان و تعبیرات ھندسی را بکار برد ، و در دستگاه فلسفی خود ، فرق میان ماده و ذھن

ّت و معلول اداره  می شود، و ھیچجھان کامالً  . بعقیده اوچیز و ھمھ  چیز را خدا دانست ونھ اختیار و انتخاب و آزادی وجود  گبر طبق قوانین عل
  و وحدت  وجود است . اصالت  تعقل ندارد . فلسفھ اسپینوزا  نقطھ اوج

ف الولی او ، بر خت  عمیقی کرده است، یکی دیگر از حکمای بزرگ قرن ھفده ، نیز ، ماننددکارت ، در ریاضیات مطالعات  و تحقیقا الیبنیتس
، زیرا یگفت اگر ماده را گسترش و ابعاد بدانیم  معنی آن انکار ماده  خواھد بودنست، زیرا م،دکارت و ھابز ، ماده را موجود واقعی و عینی نمیدا

ود مجرد ، فقط موجھی نخواھد شدھر بعد و گسترشی بطور الیتنھاھی  قابل تقسیم بھ اجراء  است. بنا بر این  ھیچ ماده ای بجزِء غیر قابل تقسم منت
) کشانید.موناد  ھا یا جواھر فردی مادی نیستند، و Monadsم  پذیر باشد.این نظریھ او را بھ اعتقاد بھ موناد ھا  (از ماده (روح و جان)میتواند انقسا

ھ شبھ حالت خواب است ، و باال ترین مونادھا ک درجھ ای از شعور  است آراییشمار اند.پاتینترین مونادھا داز حیث شعور بھ نفس،دآرای درجات ب
موجودی است کھ عقل ، حیات و اراده  محض است ، و آن خداست .ھمۀ موجودات جھان، در انقسام نھائی بھ موناد  ھا  ختم  می شوند، و ھر 

بل ، یعنی تأثیری بر یکدیگر ندارند، و تأثیر متقا"درجھ ای" بھ یکدیگر ندارند .اما خود مونادھا ، بقول الیبنیتستوسعھ و تکامل است  لمونادی در حا
 وند ، میان آنھا بر قرار کرده است جھان در بھترین نظام ممکن خویش است .(کھ باال ترین موناد  ھا یعنی خداآنھا نتیجۀ تناسب و ھم آھنگی است  

چاپ شرکت کتابھای جیبی ، تحت نظارت  1926-صص1925الم حسین  مصاحب ،  جلد سوم ،استنساخ از دایرة المعارف فارسی ، زیر نظر  غ
  موسسھ انتشاراتی فرانکلین)

  



  
  فرانسوی وفیلسوف ریاضیدان دکارت رنھ

را می یابد بدیگران نقل کند، می نویسد. شیوه نگارش  آنچهو حمقق، و به شوق اینکه ه، بلکه مانند کاشف ن به حیث معلم  دکارت 
وه این شیوه بسار عالی است.برای فلسفه جدید خوشبختی  مردم  هومشندند  تا طالب، به عالآسان دکارت که طرف خطابش بیشرت 

  ]17[شایان حتسینی بوده است . چنان  قریحۀ ادبی آرایبزرگی است که پیش اهنگ  آن د

دخت  الیزابت اشاراتی هوپا اثر حممد  علی فروعی در فوق از ارتباط  ادبی او با شار حکمت در ارگر  چند از قول  صاحب کتاب سی
انسه در سفیر فر) Chanut"( بد خبتانه بواسطه" شانو« ند راسل موضوع را روشنی بیشرتی میدهیم:اداشتیم  این بار نیز از قول برتر

ل پر شوری بود ، که می پنداشت چون ملکۀ سوئد شد، که بانوی فاض)Khristina( نا م، دکارت گرفتار مکاتبه با کرستیاسکهل
د، و عشق موضوعی بودکه دکارت ی در باب  عشق برای او فرستا هملکه است  حق دارد  مصدع اوقات مردان بزرگ شود. دکارت رسال

ن را برای در باب شهوات روح که دراصل آافل مانده بود .دکارت مهچنین برای کرستینا رسالۀ فرستاد گام از آن قدری غتا آن  هن
الیزابت دخرت "الکتور پاالتین"نوشته بود.این نوشته ها ملکه را بر آن داشت که حضور دکارت را در دربار خود تقاضا کند.  شاهدخت

)یک  کشتی جنگی برای بردن دکارت فرستاد.کاشف بعمل آمد که ملکه  1649رب (تامسر اجنام  دکارت تن در داد و ملکه در سپ
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 دکار را ندارد . این سحر خیزی غیر مالوف در هوای سرد و جز در ساعت پنج صبح وقت این میخواهد هر روز نزد دکارت درس خبوان
دکارت از او پرستاری می کرد مار شد و بیبانو سخت وه شانیه چیز بسیار خوبی نبود .بر عالاسکاندیناوی برای آن مرد ضعیف الب

  ]18»[) در گذشت.1650از بسرت بیماری برخاست اما دکارت دربسرت افتادو در فربوری ( .شه بانو

وه او آن بدست او پرداخته  نشد .بر عالسهم بزرگ دکارت در پیشرفت  هندسه ، اخرتاع  هندسه حتلیلی است؛هر چند شکل هنایی 
کارت بکار بردن حمور بکار برد. گر چند دراین خصوص قدما نیز کار  هایی اجنام داده بودند اما کار تازۀ د جرب را  نیز در هندسه

آن از دو خط ثابت . خود او امهیت این روش را  نقطه در یک صفحه  مستوی به وسیلۀ فاصله ع یکوض تعیینخمتصات بود ، یعنی  
) در باره عدسیه ها و کتابی 1637،در سال (» مقاالت فلسفی«را آسان ساخت. درنیافت ، ولی آنرا جبایی رساندکه پیشرفت بعدی

در باره  تشکیل جنین و مهچنین نوشته های روی گردش خون  نیز نوشت .او بدن انسان و جانوران را ماشینی در نظر می گرفت 
 نظر میگرفت  گاه انسان را در ماشینی که در عارف فارسی شرح شده  است .او جایملا در  حاشیه  این مطلب از قول دایرةکه قبال

جایگاه آن در غده  صنوبری  است . در این غده  روح با" نفس حیوانی"متاس پیدا میکند و  وحی می شناخت کهر آرایانسان را د
روح  ن سببصورت می  گیرد . مقدار حرکت در جهان ثابت است و از مهی وح و بدنین متاس  است  که فعل و انفعال ربواسطه  مه

رکت دین وسیله بطور غیر مستقیم  جهت حکت  نفس  حیوانی را  تغییر دهد ، و بحرانددر حرکت   مؤثر باشد؛ اما میتواند  جهت  منیتو
ریه  دکارت در مکتب او مرتوک گذاشته شد .خنست شاگر هولندی بدن  را دیگر کند.این قسمت از نظ سایر قسمت  های

ن را رها کردند.فزیکداهنا قانون بقای حرکت را کشف کردند، که مطابق آن یونوزا آو سپس اسپ )  Geuliocx( او گولینکس 
وح بر جسم که دکارت تصور میکرد  موضوع  نشان داد که آنگونه عمل رجهان در هر "جهت " معینی ثابت است.این مقدارحرکت 

نون دینامیک برای تعیین حرکت ماده کفایت میکندوحملی فزیکی اصابت است ، زیرا قا غیر ممکن است .با فرض اینکه ماهیت عمل
 که من برای تأثیر روح باقی منی ماند اما این موضوع  اشکالی پیش  میکند  که نظریه  دکارت را التزام پذیر میسازد ، مثال دست من وقتی

من  یک پدیدۀ فزیکی.اگر فعل وانفعال  ید ؛ در حالیکه ارادۀ من یک  پدیدۀ روحی  است و حرکت دستاراده کنم به حرکت در می آ
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روح و ماده  ممکن نباشد پس چرا رفتار بدن  من به حنوی است  که که گویی روح من آنرا اراده  میکند...در مورد حرکت اجرام مساوی 
ش از افازون بی شباهت به جهان شناسی فالسفه پی، جهان شناسی ای بنا میکند که دکارت برای گریز از مواخذه  تفتیش عقاید 

ی گوید: ما میدانیم که  جهان چنان که در سفر پیدایش آمده است خلق شده است ؛ اما جالب است  ببینیم که نیست . دکارت  م
اگر قرارمی بودبطور طبیعی به وجود آید، جریان ایجادش  چگونه میشد . نظریه  ای برای تشکیل گردش راه ها  می سازد بدین 

در مال وجود دارد که سیارات را با خود میگرداند. این  نظریه زیرکانه است ، اما  عظیمی  ]19[دشارقرار  :دور خورشید گر
منیتواند  توضیح دهدکه چرا مدار سیارات بیضوی است و دایره نیست ؟در فرانسه عموم دانشمندان این را پذیرفته اند ، تا اینکه به 

 یوتن" رااستنساخ کرد ، با بالغت متامرای اولین بار چاپ انگلیسی"اصول نکه بتدریج  نظریه  نیوتن آنرا منسوخ ساخت.کوتس کسی 
ورد که خدا سیارات را در جهت غیر از د، حاالنکه نظریه نیوتن الزم می آنجر به  کفر میگردماستدالل میکندکه نظریه گردشار 

  وتن ارجح است.جهت خورشیدبه حرکت در آورده باشد. وی عقیده دارد که به این دلیل نظریۀ نی

تاب به اندازه که هر دو ک» تفکرات«شد و مهچنان که اولین اثر او نیز میبا» گفتار در روش«دکارت دو کتاب دیگر نیز به عنواهنای 
میتوان گفت که به شک دکارتی  موجزلزومی ندارد که جدا از هم مورد حبث قرار گیرد.که به طور زیاد با مهدگر تداخل اندو 

  .پرداخته است 

                                                             
ً ھرگاه  سوراخ تۀ مخزنی پر از مایع راباز کنیم ، در جریان خالی شدن تودۀ از یک سیال[مای  19  ع یا گاز]کھ ذراتش حرکت دورانی دارند، مثال

شاری در مایع پدید می آید. در مکانیک تحلیلی حرکت گرد شاردر مورد یک سیال فرضی بدون دخالت ماش بحث میشود، کھ حرکت دمخزن ، گر
یجاد کرد و نھ از بین برد. چون سیالی وجود ندارد کھ مالش در آن دخالت نکند. برای حفظ حرکت گردشار، پیوستھ دائمی است ، ونھ میتوان آنرا ا

؛شار در فارسی بھ معنی فرو ریختن آب مثل آبشار وامادر اصطالح فزیک  3275دایرة المعارف فارسی ، پیشین ، ص. «باید  انرژی   مصرف شود
ر واحد زمان از یک سطح  میگذرد . شار از مفاھیم مھم فزیک است .محسوس ترین مثال آن،کھ منشاِء مفھوم مقدار سیال یا ذرات انرژی کھ د

، یعنی حجم آبی کھ در یک Sدر مجرائی در جریان باشد، شار آب از  Vشاربوده است،شار آب جاری از یک سطح  است .اگر آب با سرعت ثابت 
باشد، شار مذکور مساوی بھ صفر است.در غیر این صورت برای محاسبھ شارباید  Vموازی با Sدارد.اگر  Vبا  Fمیگذرد، بستگی بھ زاویھ  Sثانیھ از 

 M Mاست، پس از یک ثانیھ َ Sاز Mمالحظھ کرد کھ، بمناسبت حرکت انتقالی متشابھ بھ آب، ذره ای از آب کھ در لحظھ معین در نقطھ ای مانند 
میگذرد مساوی حجم استوانھ ای است با Sباشد، حجم آبی کھ در یک ثانیھ از Vباحامل  Sاز انتقال شکل حاصل S1ھم سنگ اند (حامل).پس اگر Vو

مایل باشدو Vنسبت بھ Sاست.واگر SVعمود باشد، مساوی بھ Vبر  S) اگر S. حجم این استوانھ یعنی (شارآب از Vومؤلدی مساوی و موازی Sقاعده 
). در حالت Nمولفۀ سرعت آب است در امتدادVnمیباشد (SVx) یا SVcosQمساوی( -نمایش دھیمQھ )بNو (خط  Sرا با خط قائم بر Vزاویھ امتداد

ّی یعنی وقتی سرعت جریان متغییر و  سطح دلخواھی باشد، محاسبھ شار ، بر اساس آنچھ  گفتھ شد،بھ وسیلۀ ریاضیات عالی صورت  Sکل
میدان  نیرو وی ً ا میدان مغناطیسی) میتوان شار حاصل میدان را  ازیک سطح بقیاس آنچھ  گفنھ شد تعریف میگیرد.باآلخره ، در ھر میدان  عاملی(مثال

ً میتوان  گفت کھ شار مغناطیسی در علم برقاطیسسی اھمیت بسیار دارد .اگر شار مغناطیسی کھ از یک سطح محدودبر یک مدار برق  کرد.مجازا
ر میگردد(القای برقاطیسی).شار مقناطیسی را با وبریا مکول اندازه  میگیرند.(ھمان میگذردتغییر کند، یک جریان القائی برقدر آن مدار بر قرا
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مغلق و پیچیده است و لزومی هم برای داخل شدن در جزئیات ب دیگر فلسفه هنایت  ن فلسفه و آرای دکارت که  مانند شعما در پیرامو
  دکارت می بندیم :منی پیچیم و این حبث را در مورد دوگانگی فلسفه    دیده منیشود 

افلش  فته بودو فلسفۀ مدرسی که در مدرسۀخود فرا گر او از علوم عصر آنچهدر فلسفه دکارت دوگانه ای حل نشدۀ ، میان 
ال مهین موضوع او را  از حیث ر فلسفۀ او منجر  شد.اما در عین حبدوآموخته  بودند، وجود دارد . این امر به پدید آمدن تناقضاتی د

ممکن بود اورا فقط  عدم تناقضهرفیلسوف کامال منطقی میتوانست باشد غنی ترین ساخت .انسجام و  آنچهاندیشه  های  مثمر از 
آنکه تناقض او را سر چشمۀ دو مکتب فلسفی مهم ولی متنافر ساخت.   لیک فلسفه مدرسی جدید در آورد ؛ و حا بصورت مؤسس

]20[  

   

  

  

 )1677-1632(   اسپینوزا.11

  شرح زندگی سپینوزا.1

.پدر و جدش  از یهودیانی بودند که در پایان سدۀ شانزدهم پایتخت  هالند متولد شده است  در امسرتدام1632زا  در سال بروخ اسپینو
ند.مادرش پس از زادن او  و بیرون  کشیده ابتدا به پرتگال و سپس هبالند مهاجرت کرد تولیکهای  اسپانیا از آن  کشور بسبب تعدیات  کا

هر یگانه خود واگذار کرد. تعلیم و تربیتش پدر را خبوا ا تقریبًا متام میراثدو سالگی او در گذشتندو اسپینوز پدرش در بیست و
موخت و خمصوصًا به تعلیمات دکارت  آشنا سفه نیز آدر مدرسه اختصاصی  یهودیان  واقع شد اما به آن  اکتفا نکرده ریاضیات و طبیعیات و فل
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علیمات  عیسوی را باال تر یافت  واندک اندک دین یهود  مقّید مباند و ت نتوانست به تعلیمات ظاهری و ظاهرفکِر باز بود  آراید گردید.او که 
هتدید و تطمیع  خواستنداو را بر آن دارند که به آداب یهود تظاهر هود  گسسته  گشت. علمای یهود به رفت و آمدش حبوزۀ روحانی ی

ن ایالگی  مکّفر و از جامعه ی یهود کنداما او  باوجودیکه رمسًا از دین اجدادی بیرون نرفت  آن تعهد را  هم نکرد بناًا در بیست و چهار س
که توفیق نیافتند پس دست بدامن حکومت زدندو سپینوزا را از امسرتدام تبعیدش کردند و سر خراج شد.خمالفان  آهنگ  کشنت او را کردند ا

یکبار میشد که  در  هفته مشغول گردانید .بسا  د را مبطالعه و تفکر فلسفی  اجنام در الهه پایتخت دوم هالند اقامت گزیدو یکسره خو
و با صحبت  های پراگنده  جتدید  حالت  نیز از اطاقکش بیرون منیشدفقط گاهی برای رفع  خستگی به حجره صاحب خانه میرفت 

ایند اما او با مناعت نفسی که داشت قبول نکرد.با این مهه توجه بزرگان ستند تا به او  وظیفه ای معین منن الهه خوامیکرد.بزرگا
زا گفت آسوده باش که من آالیشی نویرسد.اسپب  غای عامه به او آسیبیگردانیدکه مبادا از غو بت به او صاحب خانه او را بیمناکنس

واهم از خانه بدر آمده و از مردم استقبال خواهم کرد و جمال خن و بیگناهیم آشکار است واگر غوغائی برخاست مطمئن باش که من ندارم
  تعرض شوند.داد که به خانه تو م

باری آن دانشمندروزگار را یکسره  حکیمانه و درویشانه گذرانید اما از دیر گاهی بیمار و ظاهرًا مسلول بود، بسیاری کار هم بر 
  ]21[در چهل و چهار سالگی راه جهان دیگر پیمود. 1677ناتوانی اوافزود و در آغاز سال 

  آرا و عقاید.2

 یکی است ، ذهن ، ماده  ، زمان مه فالسفه دوره رنسانس معتقد بودکه حقیقت وجود خدابا طبیعتدر مورد خداوند بر خالف عازاوونیاسپ
در ذهن  های حمدود  وجود دارد، و حقیقتی در نفس امر  ذات  یکتا است . شر یا بدی فقط و هر چیز دیگر که منودی دارد جتّلیات مهان 
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 باید بکوشدتا خود را با نقشۀ نامتناهی از بین  میرود. وی معتقد بود  که انسانندارد . واگر آن را چون جزئی از کل در نظر بگیریم 
  ]22[منطبق کند ، هوا  های نفسانی را طرد کند ، گرویده نظم باشدو به حوادث از جنبه ابدیت بنگرد.  

  فلسفه اسپینوزا .1

 ت را یگانه امری که قابل دلبستگی باشد انگاشتهدنیا داری  و ریب و ریا مربا بود . فلسفه را جبد گرفته حکم ،وشیز فضل فراو ا
ن عقاید ایمان راسخ داشته است چنانکه در یکی از نامه  هایش میگوید :من تابع اصول عقاید خود ساخته و در آو زندگی خویش را 

آن اندازه ای  است که  مشا اطمینان  و اطمینامن به درستی  آن به نرا حق میدامنولیکن خودم  آ ه هست یا نیستفمنیدامن فلسفه من هبرتین فلس
  دارید که جمموع زوایای هر مثلث دو قائمه است.

حکمت اسپینوزایکی از بزرگرتین فلسفه  هایی است که در دنیا به ظهور رسیده و طرفه اینست که اسپینوزا در حقیقت  مبتکر آن فلسفه 
و بعضی از فالسفه قدیم ، مهه حکما و دانشمندان با  قشری دینی لمایز ، گذشته از عتوان گفت از زمان باستان تا امرونیست بلکه می

(                            این مذهب بوده اند  وآن نوعی از وحدت وجود است  رایادانسته یا ندانسته بوجهی و تا اندازه ای د ذوق در مهه  اقوام و ملل
Pantheisire(.]23و پیروان او ، اوگوستین و معتقدان او و هم از حکمای اسالمی مانند  هم از افالطون ] شک نیست که اسپینوزا

موسی بن  میمون و از فالسفه یهود و هم از دانشمندان اروپائی قرون وسطی و  عصر جدیدو هم از دکارت خصوصًا اقتباس بسیار کرده 
ره نداریم جز اینکه فلسفۀ او را مستقل و بدیع بشماریم است.با اینهمه وحدت وجودبنحوی که او بیان  کرده و موجه ساخته چنان است که چا

  و در بیان  آن از شرح و بسط چیزی فرو نگذاریم .

چیزی بنام اراده آزاد(اختیار)و در عامل مادی  چیزی بنام  مطلق است .در عرصۀ نفسانیات در نظر اسپینوزا مهۀ امور   تابع یک  چیز منطقی
  .که وقایع جزء آن باشدکه هستند  یدهد تظاهری است از ماهّیت مرموز خدا، و مطلقًا حمال استروی م آنچهتصادف وجود ندارد. هر 
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هیچ امری متناهی »خدایا طبیعت«فقط یک جوهر داریم : «یاد گذارآن بود:مب ن  نوعی است که پار مندیساسپینوزا از آما بعد الطبیعی 
ماده ). راست است که حتی در نظر او  نیز خدا ، بیک معنی ، بیش از روح  –روح  –رت به سه جوهر قایل بود (خدا اقائم به ذات نیست. دک

، جزنسبت به قدرت اگاه اراده کند  میتواند  آهنا رانابود سازد؛ اموح و ماده را خلق کرده  است و هروماده جوهریت دارد؛ زیرا خدا ر
. پذیرفت. اسپینوزا هیچکدام از آهنا را  نات اندیشه و بسط  تعریف میشوندمطلق  خدا، روح و ماده دو جوهر مستقل اند   که به ترتیب با صف

ل اند. ارواح حمدود دیگر ی است که بر ما جمهو صفات نا رایابسط هر دو از صفات خدا هستند. خدا مهچنین ددر نظر او اندیشه و 
نیستند، بلکه فقط  جتلّیاتی از ذات باری اند. آن بقای روح  »چیز«منفرد و پاره های  از ماده در نظر اسپینوزا  امور وصفی  هستند؛ یعنی 

سیله ی حدود جسمانی یا منطقی خود قابل تعریف و بیشرت  به خدا .امور متناهی بوممکن است، که عبارت از پیوسنت  بیشرت  شخصی
باشد، و آن  هستی مطلق نا متناهی است .  فقط یک  هستی متامًامثبت  میتواند»هر تعیینی نفی است»: «نیستند« آنچهاند:یعنی به وسیله 

  از اینجاست که اسپینوزا به مسلک وحدت وجود کامل و خالص کشیده  میشود.

دی چیزی بنام  در نظر اسپینوزامهۀ امور تابع یک  چیز منطقی مطلق است . در عرصۀ نفسانیات چیزی بنام ارادۀ آزاد (اختیار)و در عامل ما 
روی میدهد  تظاهری است از ماهّیت مرموز خدا ، و منطقًا حمال  است که وقایع  جز آن باشدکه  هستندواین  نچهآتصادف وجود ندارد . هر 

با توجه بدین که مطابق   نکته در مورد  گناه تولید اشکال میکند، و نقادان در انگشت هنادن بر این اشکال درنگ نکرده اند.یکی از اینان
اسپینوزا در  نوعه خورد؟ند آیا خوب بود که آدم از مثرۀ مما است و لذا خوب است ،...با خشم می پرسنظر اسپینوزامهه چیز فرموده خد

متناهی وجود  فقط در نظر موجودات که منفی است بد  است ؛اما نفی آنچهمثبت است خوب است و   آنچهپاسخ میگوید که در این  عمل 
نفی وجود ندارد وهلذا بدیهای اموری که  بنظر ما گناه می آیند، چون مبثابه اجزای  که فقط اوست که واقعیت کامل دارد،دارد . نزد خدا 

در باره  ریه رمسی دیدنب عرفا بوده  است ، منیتوان با نظاعتقاد غال از یک  کل در نظر گرفته شوندوجود ندارند.اما این  نظریه را  گرچه
  مالزمت دارد ...گناه و لعنت سازش داد. این نظریه با رد کامل اختیار  



  لیل وبرهان در هر قضیه ای نزد اووردن دات دانسته است .بنا بر این آاسپینوزوا در دستگاه منطقی مابعد البیعه خود مهه چیز را قابل اثب
ت که ما منیتوانیم سامهیت اساسی داشت .ولی امروز علم  این را منی پذیرد و ما منیتوانیم این روش را بپذیریم ، و این عدم پذیرش بدان سبب ا

منطقی است ،نه فقط به  وسیله استدالل.اما برای  بپذیریم . زیرا ما منیتوانیم باور کنیم که ارتباط متقابل اجزای جهانراۀ او مابعد الطبیع
  اسپینوزا روش هندسی ضرورت داشت و مالزم اساسی ترین اجزای نظریۀ او بود.

شمۀ سر چ در مورد عواطف.طرح این  نظریه به دنبال یک حبث مابعد البیعی است در باره ماهیت واکنون می پردازیم به  نظریه ی اسپینوزا 
شهوات که در  اام» روح بشر معرفت کافی بر ذات  الیزال و نامتناهی اهلی دارد، «روح، که منجر به این بیان شگفت انگیز می شودکه: 

.در آجنا دناف خاطر می گردندو تصاویر عقالنی ما را از کل تیره و تار میسازمورد حبث قرار میگیرند، باعث احنر» اخالق«کتاب سوم 
عشق ونفرت و ستیزه از ». هر چیزی که ،  تا آجنا که  ممکن در نفس  خویش  است ، می کوشدکه در نفس وجود خویش باقی مباند:«یم میخوان

نکس که بداندکه هدف نفرتش نابود شده ، احساس لذت  میکند آ«اینجا بر میخیزند. روانشناسی کتاب سوم کامالخودخواهانه است . 
شخص  بر اگر ما بدانیم که شخصی از چیزی لذت میربد  که فقط به متلک یک شخص ممکن است در آید می کوشیم کاری کنیم که آن «؛.»

به طریق ریاضی را به دور می اندازد؛ مثال حتی در این کتاب هم حلظاتی هست که اسپینوزا  نقاب بدبینی اثبات شده  »یز دست  نیابد.آن  چ
مطابق نظریه اسپینوزا » از طرف دیگر میتوان آنرا بوسیلۀ  عشق نابود کرد. انفرت با عمل مشابه افزایش می یابد، ام«آجنا  که میگوید : 

آن است که ما را به ُکل وصل  در وجود ما واقعی و مثبت است  آنچهعواطف است ؛ اما وقتی که دریابیم  انگیزۀ اساسی صیانت  نفس
        آنوقت صیانت  نفس تغییر ماهیت می دهد.میکندنه آنکه فصل ظاهری را دوام می خبشد.

نام دارند،دلکش » وی فهم یا در باب آزادی بشردر باب نیر«و» شر یا قدرت شهوات در باب اسارت ب«که به ترتیب »اخالق«دو کتاب آخر 
به نسبت اینکه ریم ، و یبر ما میگذرد ناشی از علل خارجی باشند اس آنچهزا  هستند.ما به  نسبت اینکه ترین قسمت  های کتاب اسپینو

طایی ناشی از اشتباه فکری ننده اعمال مان باشیم، آزادیم . اسپنوزا را نیز مانند سقراط  وافالطون اعتقاد است  که هر عمل خخود تعیین  ک
خود را بفهمد خردمندانه عمل خواهد کرد  ، وحتی در احوالی که ممکن است برای دیگری بدخبتی  سی که بقدر کافی  شرایط حالاست : ک



رفتار بشر  است  حاکم بر مهۀباشد  خوشبخت خواهد بود .او معتقداست  که خود جویی ، بیک معنی خاص ، و خصوصًا صیانت نفس 
شخص خردمندبعنوان هدف  آنچهاما از تصور به »ابل تصور نیست.هیچ فضیلتی مقدم براین سعی که شخص وجود  خود را حفظ کند ق.« 

اخنت ت به خدا و عالیرتین فضیلت روح شنمعرف عالی ترین خیر روح:«بر می گزیند با تصور یک خود خواهی عادی فرق دارد  خود جویی
کن  است  شهوات شان متعارض عواطف چون از سر اندیشه ناقص بر میخیزندشهوت نامیده  می شوند.اشخاص خمتلف مم.»خدا است 

ید و بیم بد  باشد؛ اما کسانیکه به پیروی عقل زندگی میکنندبا یکدیگر  توافق خواهند داشت .لذت فی حد ذات خوب است ولی ام
میداند. و او زمان را  غیرواقعی .»  آنکس که از عملی نادم باشد، بد خبتی یا تزلزل مضاعف دارد  است؛ و خواری و ندامت  نیز بد  است 

تا آجنا که  چیزی را حتت فرمان عقل  روح«و لذا در نظر او مهۀ عواطفی که اساسًا بواقعۀ گذشته یا آینده مربوط می شوند خالف  عقل اند
   »یزی متعلق به زمان حال باشد و خواه گذشته و خواه آینده ، بیک اندازه متآثر می شود.در می آورد ، خواه آن اندیشه به چبه تصور  

انیم جنا میتواسپینوزا قصور فهمند. وقی که ما آر غیر مسلم در نظر بگیریم ؛ از رهگذر تفکر وقتی آینده را  در عواطف خود مهچون امو
ن کل ون جزئی از کل و عنصر الزم خوبی آیم که نظیر خدا بینی یا دید خدایی باشد، آنوقت هر چیزی را مهچ، چنان دیدی از جهان حاصل کن

اخت . جود ندارد تا بتوان آن را شنزیرا بدی و و خدا بدی را منی شناسد،.» ص است معرفت و بدی معرفت ناق«ید.بنا بر این خواهیم د
  در نظر بگیریم که گویی قائم بالذات اند.ن قط از اینجا بر میخیزدکه اجزای جهان را چنافظهور بدی 

هیچ امری کمرت از مرگ منی اندیشد، و  حکمت  همرد آزاد ب.«خالص  کند  رسنیت جهان بینی اسپینوزا چنان است که بشر را از چنگال ت
  .»زندگی  است  مرگ  نیست ، بلکه تفکر در بارۀ اوو تفکر در بارۀ

د .مانند سقراط ، طابق این معنی زندگی میکرد . در آخرین روز زندگی اش به متام معنی آرام بوم لیاسپینوزا خود به حنو بسیار کام
بلکه مانند روز  های دیگر از هر دری که موجب توجه   روحی به او دست نداد، د ، حال اعتالیدیده  می شو» دو  در رسالۀ نفیچنانکه 

خماطبش بودسخن میگفت . اسپینوزا بر خالف فالسفه دیگر نه تنها نظریات خود را باور داشت بلکه بداهنا عمل میکرد . من  هیج 
مرد  باوجود حتریکات شدیدبدان گونه حرارت و خشمی که اخالق وی آن را حمکوم  میکنددچارر شده موردی را سراغ ندارم که این 



حد اعالی کوشش خود رابرای اقناع طرف مقابل خود بکار می هر گز طرف را حتقیر منیکرد ، اما باشد.در حبث و جمادله منطقی بود ،
شخص خرد مند تا آجنا که خرد مندی اش در نظر گرفته  می شود، دچار «شد: او کتاب اخالق خود را به این کلمات پایان می خببرد....

ای حقیقی هرگز نابود منیشودو مهیشه از رض ی بر خود و خدا و اشیا آگاه است ،ضرورتی ابد اضطراب روحی منیشود، بلکه حبکم
آن حمال نیست.باید دشوار مینماید، کشف حصول این نتیجه نشان داده ام سخت  راهی که من بعنوان طریقروح برخوردار است .اگر 

س چگونه راه آن بی زمحت میسر میبود، پت یافنت به رستگاری آسان ویافنت زیرا که به ندرت پیدا می شود. اگر دس هم دشوار باشد،
  »هستند. ار اند  نادر نیزه  چیز  های عالی مهانقدر که دشومردم  آن را فراموش کنند؟اما مه ممکن می شدکه تقریبًا مهۀ

جهان کال از یک جوهر واحد ه یعنی نظریه ای که  میگوید ک-نامیده اند» وحدت وجود منطقی«منونۀ  بیعه اسپینوزا را  هبرتینمابعد الط
یک  رایاساخته شده که هیچیک از اجزای آن به تنهایی منطقًا منیتواندواجد وجود باشدواساس هنایی این نظر این است که هر قضیه ای د

اسپونیزا عقیده داشت که ماهیت »وع و یک حممول است .و این عقیده ما را به نتیجه ای میرساندکه روابط متکثر باید موهوم باشد.موض
ر که در برابمنطقًااز اصول مسلم استنتاج کرد . ما باید در برابر وقایع مهان روش  تسلیم و رضا را داشته باشیم  و حیات بشری را میتوان جهان

امًا مردود است ، وبا منطق جدید ه مت)داریم ؛ زیرا وقایع  نیز هبمین اندازه حمصول ضرورت منطقی  هستند. این ما بعد الطبیع4=2+2قضیه( 
و روش علمی سازش ندارد . حایق واقع را باید از راه مشاهده کشف کرد نه از را تعقل ؛ وقتی ما آینده  را درست استباط می کنیم ، این 

و آن مفهوم جوهر که اسپینوزا را مبا رسانده است .رت ندارند، بلکه معلومات جتربی  آهنا وسیلۀ  اصولی میکنیم که منطقًا ضرواستنباط را ب
نرا بپذیرد و نه فلسفه.اما از رهگذر اخالق و روش  های زندگی با که امروزه دیگر نه علم میتواند  آن تکیه دارد مفهومی است بر آ

میتوانیم با شرافت  ان بدهد که چگونه حتی وقتی که حدود اختیار را بشناسیم ،نظریه  اسپینوزا میخواسته است  نش مهۀ مردود بودن  این 
وجود دارندنصایح او هبرتین  نصایح است .مثال اگر مرگ را مد نظر بگیریم : هایی که  این  نصایح اسپینوزا   زندگانی کرد .اما در جا

که وقت خود را با ترس  وزاری از اینکه سر اجنام ساخته  نیست ، پس بیهوده خواهد بود افنت عمر جاوید ، برای ی از دست بشر هیچ کاری 
         خواهیم مرد تلف کنیم .



شخص مصائب خود را چنان هان عقیده ندارد . اسپینوزا می اندیشدکه اگر ج مسأله اسپونیزا آسان تر از کسی است که به خوبی هنایی
شخص وی  فقط برای ورد خواهد دیدکه اینهاز ازل تا ابد گسرتده است در نظر آستند، یعنی جزئی از سلسلۀ عللی که اه  که در واقع

ند، نه برای جهان ؛ بلکه برای جهان این مصائب فقط نغمه  های ناساز  گذرانی هستندکه هم آهنگی هنایی را کمال می ا مصیبت
من وقایع جزئی  مهانند  که  هستند، وبا جذب شدن در کل  تغییر ماهیت منیدهند . هر عمل بی رمحانه خبشند.من منیتوامن این را بپذیرم . بنظر 

م خوبی داخل کند، یا را  از حیطۀ بدی  خارج و به حری ای تا ابد جزئی از جهان باقی می ماندو هیچ امری که بعدًا اتفاق بیفتدمنیتواند آن  عمل
مشا چنین اتفاق افتاد که باید  چیزی را که از  را تشکیل میدهد کمال ببخشد.معذالک اگر قرعۀ فال بناماز آن  جزئیبکلی که این عمل بد  

نظر گرفنت مطالب بزرگرت   در  نصیب عادی سایر افرادبشر بد تر است  حتمل کنید ، اصل اسپینوزا دائر به در نظر گرفنت کل ، یا حد اقل
اتی  است که اندیشیدن بدین موضوع  که حیات بشری به آن رنج ها و بدیها یی که دارد جز از اندوه شخصی ، اصل مفیدی است.حتی اوق

برای  تسکین دهنده ای است . شاید اینگونه مالحظات ن چیزی نیست ، اندیشه تسلی خبش وذرۀ بی هنایت حقیری در برابرحیات جها
ن در برابر مفاوجی که از ی ت کمکی است به سالمت روح و تریاقی استتشکیل یک دین کافی نباشد ، اما در این دنیای دردناک مهین مالحظا

    ]24[به انسان دست  میدهد.  ًا شدید تدس
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اعجوبه  های  حكامی اروپا و از يكی از بزرگرتين)Gottfried Wilhelm Leibnizس (تگدفريد وهللم اليب ني

بود كه  ) املان متولد شد پدرش معلم و مشاور حقوقLeipzigدر شهر اليپزيک  ( 1649ل گار  است . در ساروز

 وق زياد داشت كتاهبايی را كه در كتابخانه پدرش بوددرشش سالگی اليب نيتس در گذشت ..او كه به مطالعه ش

لوم وفنون يافت و از مهه عتبحری بكامل  و از مهني سببميخواند  دشابش  ميبر آن در هر كجايی كه  كتاب دستي عالوه

كرتا دهبره برد.اما در مدرسه در رشته حقوق و فلسفه گرايش حاصل نمود، در بيت سالگی در رشته حقوق بدرجه 

سنديدو ميخواست با حشمت و جاه زندگی برس برد گريی از اجتامع و مردم را نمی پ گوشه رسيد .او كناره جويی و 

طنش املان ويدا كرد و بتوسط آهنا بكار  های دولتی استغال پيدا كرد..او برای يكی پاعيان  و بزرگان  عرص خود  نزدبا 

داشت .او آرزو داشت که کلیه اروپائیان خبیر و اروپائيان را در نظر  ۀمهيک وطن پرست  عالی بود و بنا بر غريت دينی  خري 
تاهنا  روتسک ها و پنایل شوند.او میخواست  تضاد  هایی که بین کاتولی فالح یعنی بعقیدۀ او به کیش مسیحی و هبره مند شدن از متدن اروپاوئی

با آملانی  ها متعارض بود کوشش کرد فرانسه موجود بود  از میان برداشته شود ولی کوشش های او جبایی نرسید .در زمان  لوئی چهاردهم که 
مسلمانان=کفار )خوانده  میشد برزمندولی در فرانسه رای او را بر ضد عثمانیهای که به زعم او(آورده و که هر دو کشور را به اصطالح 

و از ایشان هبره برد.او در فرانسه خمصوصًا علم خود را در ریاضیات تکمیل کرد و فرانسه مرتبت  ض با فضالی نپسندیدند و لی در عو
 )Calculs differential et integral( ردخ هنایت بی حماسبه و )Laus xiv(اخرتاعات منودکه از مهه مهمرت  حساب فاضله و جامعه

های موفق آمیزی را  نصیب   ه ) و خمصوصًا  در علوم طبیعی زمینCalculinfinitesmalو مهم  تکمله پس از دوره یونانیان قدیم در ریاضیات(



ولیکن رسیدن بدرجه افتخار  وبعضی دانشمندان دیگر هتیه شده بود دانش منود.گر چند این اخرتاعات قبال بوسیله  دکارت ، پاسکال
از او مهین حماسبه را یافته و به اخرتاع آن موفق شده بود.ولی شیوه  چند سال پیش )Newtonنیتس گردیدجز اینکه نیوتن (  بنصیب الی
او به انگلستان نیتس از شیوه کار نیو  تن ساده تر و کاملرت میباشدکه هر دو دانشمند از این کشف یکسان افتخار هبره دارند. کار الیب

مسافرت کرده با دانشمندان انگلیسی نیز ارتباط یافته و درباز گشت به املان در هولند باسپینوزا نیز مالقات کرده است .او برا ی  
ه  اشتدا با پادشاهان و امپراطوران هم عصر خود مکاتباتی ت اروپحتقیقات  علمی به اطریش و ایتالیا نیز سفر کرد .او خباطر ترقی و پیشرف

پاریس واجنمن  رهنگ و اقتصاد  کشور  های اروپایی یک سان گردد.او در این کوشش  هایش عضویت اکادمی واهتمام داشت تا دانش و ف
  علوم لندن را بدست آورد.

داشتندوقدرش مت وسیاست و میهن پرستی در پایان عمر  چون بزرگانی که با او دوستی کنیتس با مهه بلندی مقام در علم وفضل و ح الیب
تأهل اختیار )واو نیز مهچون دکارت و اسپینوزا  1716از دنیا رفت ( را میدانستنددر گذشته بودند در هفتاد سالگی مانند بیکسان

 ]25[اده  نداده بود.نکرده  و تشکیل خانو

  چنین اظهارعقیده  میکند:فالسفه  معاصر و رئیس هیئت مدیره کتاخبانه بریتانیادر مورد الیب نیتس  یک تن از نی کوئینانتو

 نطور که یکی از نظریات بنیادی در فزیک قرن بیستم این است که  ماده هنایتًا قابل بر گرداندن به انرژی است و جهان مادی در باالترینمها
ماده طور شگفت انگیزی نظیر مهین معنی است .او میخواسته بگوید که ل میشود که گفته  های الیب نیتس بتشکی حداز انرژی

درست است  که در قرن هفدهم و امروز ما میدانیم که این حرف  عداد، مادی نیستالیت ساخته شده ولی خود، این استاز استعداد برای فع
بلندی  ذهن، نفس، و روح  استفاده کرد.و به عباره  دیگر میشود گفت:در مورد این استدالل الیب نیتس اقبال یتس از واژگانالیب ن
 ، اساسًا عبارت از وضع  پویاستکه موضوع علوم طبیعی است  ه  ثابت کرد که حق با اوست .او اینطور فکر میکرد که طبیعتو آیند داشته

و دستگاه خشکیده و مرده ای نیست که از بیرون در حرکتش اندازند.از مهان  و یکی از ویژگی  های ذاتیش حرکت یا فعالیت است

                                                             
  .375تا 372محمد  علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج: دوم ، پیشین ،صص 25 



ت   تشکیل می شود، و در عین حال معتقد بودند که حرکت در ذات ماده  طبیعت  از مادۀ در حال حرکد که  زمان مردم به این عقیده بودن
وباید از منبع  خارجی بدنیای مادی منتقل شود.الیب  نیتس قایل به چنین فرضی نشدو گفت که حرکت با انرژی یا فعالیت که  نیست

   دنیا است. در ذات اجزای تشکیل دهندۀ ستلفظ کّلی برای ادای این مقصود ا احتماًال شایسته ترین

ت و به تفصیل صورت بندی زدر فلسفه نقش اساسی داشته ،بصراحالیب نیتس خنستین کسی بوده  نظریه ای  را که در آن زمان و تا امرو
کن صادق باشد به حنوی باید متعلق بیکی از دو قسم باشد.اوًال گزاره ممهر خرب یا گزارۀصادق یا کاذب کرده.استدالل او این بود که 

برای تعیین کذب یا صدق  الزم نیست کسی» مهه افراد جمرد در انگلستان غیر متأهل اند«که تعریف به حد صادق است.اگر بگوییم:
 نیاستعمال شده است حبکم معی که در آن  ه این خرب   نظر به الفاظدست به برسی اجتماعی بزنند و بدون  حتلیل و برسی میتواند بگویدک

ر  گفته گت مربوط  ممکن است به صدق یا کذب آن حکم کرد. ااست که فقط پس از احراز واقعی  صادق است.و گزارۀ دیگر هم
، ممکن است چنین چیزی صحت داشته باشدیا نداشته باشدو تنها راه تعیین صحت وسقم مطلب »میمونی در اطاق پهلویی است«شود: 

  که برویم نگاه  کنیم.

و از زمان  -خود گزاره احراز کرد لیلشان رابا حت یا کذب بین گزاره های که صدق آن وق العاده  مهم بدست میدهد کهپس این فرق ف
از خود گزاره و  . و گزاره  هاییکه صدق یا کذب شان فقط با فراتر رفنت معروف شده  است  » گزاره  های حتلیلی«الیب نیتس  به 

  می گویند.» ترکیبی گزاره  های«ز می شود. این قسم گزاره ها را سنجیدنش با چیزی خارج از خودش احرا

الیب نیتس در مورد  تکوین وقول خلقت  به برداشت  خاص خودش از رابطۀ خدا با جهان خملوق میرسد.خداوند نظر میکند در ذخیرۀ 
آنوقت ،از آجنا که خوش کامل است،هبرتین عامل را  منافات ندارندو،ر و منظومه  های ممکن، چیز  هایی که با یکدیگ بیکران  دنیا هایی ممکن

جمرد حیث ظ بشری و عملی و عاطفی، بلکه از حلااین است که خدا هبرتین جهان ممکن را نه از بر می گزیند.و نقطه نظر اصلی الیب نیتس
در آن وجود دارد. واو   قدار هستیمیبی بگوییم،بیشرتین به طور تقر یعنی جهان ممکنی که، اگر خبواهیمتر وفلسفی تری انتخاب میکند،

خرین عنصر وجودامکانی را هم زائل کرده است ، زیرا بظاهر ر از خدا ممکن الوجود است .با این استدالل ، حتی آدر نظر دارد هر چیزی غی



شد و چون خدا این طور الزم می آیدکه هرچه وجود خارجی دارد، واجب است که موجود باشد.واجب است که خداوند وجود داشته با
جهان ممکن، هبرتین است، خودش یکی از حقایق  کمال مطلق است، واجب است که هبرتین  جهان ممکن  را انتخاب کند. واما اینکه هبرتین

به آن قد ندهد.پس این یکی از حقایق ضروری یا واجب عقلی است  که هبرتین جهان  ولو عقل حمدود و متناهی انسان ضروری عقلی است
  جود دارد.ممکن و

ل گفته الیب نیتس این صراه حلی را گذارده است از این قرار:ماح و واکنشالیب نتس مانند اسپینوزادر مسأله چگونگی کنش 
ماده وجود حقیقی نداردو صرفًا پدیدار یا منودار است و، بنا بر این،حقیقتًا ماده ای نیست که نفس خبواهد با آن درکنش و واکنش «است که

تهی الیه در طبیعت به حنو بسیار ن.هر چیز دارای وجود حقیقی، امری نفسانی یا ذهنی است، منتها با شدت و ضعف:از یک مقرار بگیرد
آنچه از  بر خالف کامل. خدا وجودروحی حمض است ونه، تهی الیه ما بصورت بسیار ظریف، والبته در مورد خدابطورنو ابتدایی،تا م خام

  زادیده شد، وجودممتدودارای ابعادو مهه گیرو مادی است.یک جنبه در نظام فلسفی اسپنو

از اجزای غیر  بنا بر این ،جهان هنایتًا متشکل ز غیر مادی منحل یا بر گردانده شودو،توضیح اینکه هر چیز مادی قابل این است که به چی
اید حل له کنش و واکنش اصوًال منتفی اندنه این که بعنی میباشد که مسأنیتس و هم نزد اسپینوزابه این م مادی است . این امر  هم نزد الیب

، چنین بنظر میرسد که بدهد؟زیرا به هر حال رد طرح می شود  این است که او چه جوابی میتواند به مسأله علّیتشود.و سوالی که در این مو
  یز  های دیگر در کنش و واکنشند.دتًامرکب از چیز هایی است که با چجهان عم

می  نظومۀ از  وجود های بیشمارنفس مانند است که هر یک شان مهۀ وجودات دیگر را ادراکمعقیده به این است که عامل بعضی ها را  
دی سراسر جهان را از نظرگاه خودش ادراک میکند. هر کدام از این جهاهنای د. هر وجوو مبهم و حمدو کند،منتها اغلب به حنو مغشوش

چشم اندازی خمصوص خبودش  نسبت  "موناد "نزد خودش درست  میکند.لذا هر به تنهایی "موناد "ه هریری از جهان کیعنی تصو–ادراک شده 
یق میکند.تاریخچۀ هر موناد بعقیده الیب  نیتس ، هیچ کنش و واکنشی نزد موناد  ها نیست، فقط حمتوای شان با هم تطب ابه جهان دارد، ام

 کهکاملی کیفیت دیگر می شود.سیر حتول مفهوم فردی  هر  کیفیت در آن جانشین دش است و عبارت از این سیر حتولی است کهبا خو



ناد، آگاهی از موناد  های دیگر است .الیب نیتس هر مو ترتیب صورت می گیرد.خبش عمدۀ حمتوای بیشرت در باره اش کردیم، به این
می گذارد ، با    )Pre- established harmony(» پیشین بنیاد هم اهنگی«او نامش را  معتقد است که موناد  هااز طریق آنچه

وجود  سعی میکندوجود خدا را اثبات کند بستگی پیدا میکنند.او گاهی بر پایه حقیقت ادعایی این هم آهنگی ، هم تضایف یا هم
  این امر امکانی خارق العاده معرفی میکند. خدا را علت

ن بشود، اعتقاد به علّیت زاید از کار در می آید.اگر قائل به آ که اگر کسی  رد  : در اینجا اشکالی  در مورد تصور خاصی از خدا وجود دا
ولی آیندۀ هر چیزرا از ازل مقدر  کرده باشد، جایی برای این باقی منی ماند که و، بنا بر این ،سیر حت ه باشد وماهیتدخداوند مهه چیز را آفری

ا مهدگر راپدید منی آورند؛ خدا مهه چیز را پدید می آوردو خداست که در هر اشیاء یا رویداد هادر هم تأثیر بگذارند.رویداد ه
علولی دارند ر ما امور با هم پیوستگی علت  و محلظه باعث می شودامور اینطور باشند و جریان مهه چیز را دائمًا حفظ میکند.اگر بنظ

 انه ویکپارچه خداوند بوده است وآن پیوستگی های متقابلبه این دلیل است که متام کیهان از اول و در سراسر تاریخش ، خملوق یگ
  هنگی  های هستند که از پیش قرار شده اند، نه رابطه علی در هم بافته شده.ظاهری در حقیقت هم آ

می  حاال این سوال پیش می آید که اگر چنین است ، الیب نیتس  چطور میخواهد  تبین کند  که انسان خمتار است؟ به این جهت پرسیده
  برخورداریم. هدما بیک معنای مهم از اختیار یا آزادی ارا شودکه او مسلمًا معتقد بود که مهۀ

وجود خدا، غیر از اینکه به اقتضای حتوالت  روز کمی جرح و تعدیل شده ،کمابیش مهان هاست که از قدیم الیل عمدۀ الیب نیتس برای اثبات د
و آنسلم شباهت  نزدیک دارد، بنابر این سروکار مادراین  زمینه با تصوراتی است که از پیش  وجود داشته و روی مهرفته به براهین دکارت

که به روش سنتی بدست آمده .الیب با تصور خداوند است  برایمان مانوس بوده اند.نکته فوق العاده چشم گیر، حنوۀ برخورد الیب نیتس
تشکیل دهنده جهان است  وموناد  های دیگر  ید که خدا آفرینندۀ مهۀووم قدرت مطلق خداوند را بشدت بسط میدهدو می گنیتس مفه

ت و هر کدام را بذات  یا طبیعتی جمهز میکند که بی مهتا و منحصر بفرد است  و هر چه را آن موناد در آینده میکند، موجب می شود. به عبار
این  نظریه  سوال ایجاد می شود که باکائنات خورانده شده . بنا بر این ،به  دیگر ، مهه رویداد ها را خدا مهیا میکند و برنامۀ مهه چیز از پیش



ت بنظر می رسد، در حقیقت معلوم می شود نوعی مطابقت با توازی بین یک منتفی است.آنچه ظاهرًا رابطۀ علیو معلول ، رابطه متقابل علت 
است .الیب نیتس این نظریه را به حنوی با اعتقاد به آزادی  ها در یک  چیز و یک دسته رویداد های دیگر در چیز دیگر   ددسته رویدا

ر شودکه خمتار نبودن به این معناست که ممکن است چنین تصو ید.چونتدا کامال موفقیت آمیز بنظر می آاراده یا اختیار آشتی میدهدکه اب
می  دکه بر خالف طبیعت اوست، الیب نیتسعلی امور خارج از خودش باشدو از بیرون جمبور به کردن کار هایی شو رشخص حتت تأثی

گوید قدرت موجبه را در هر فرد ، خدا بکار می اندازد و این قدرت بکار افتاده ، مهان طبیعت فرد است که خدا در او به ودیعه گذاشته 
ر هیچ نظامی از کائنات آزادتر و است .بنا بر این ، اگر بنا بر مناظره و جماب کردن خصم باشد، الیب نیتس میتوانداستدالل کندکه افراد د

ب اعمال خودش است و آزادی از این بیشرت ممکن نیست .پی طرح الیب نیتس، هرچند نظام او نیستند.هر فردی شخصًاموج ازخمتار تر
مطابقتی که خدا  حمدودیتی برای من ایجاد منیکند، اما نظام–یعنی سایر مردم و حمیط طبیعی –وار فکر کنیم ، سایر خملوقات  اگر مال نقطی

و طبیعتی که او در من به ودیعه گذاشته و خودش یکی از جنبه های آن نظام است ، بکلی مرا حمدود   بین مهه چیز قرار داده است
اغلب  میکند.روی مهرفته مکتب اصالت عقل چون اصراردارد که مهه چیز را  میتواندتبیین کند، بسیار به اشکال میتواندامکانی برای آنچه

این تبیین باید علت  ور بنظر میرسدکهطزادی اردۀ انسان میگذارند در نظر بگیرد.اگر مهه چیز قابل تبیین باشد، اینش را  آردم امسم
ت جنا که تاریخ عقاید و نظریاو یکپارچه قابل فهم باشد.ولی تا آبعنوان خبشی از یک طرح یا نقشۀعظیم را بیان کندو هر رویدادی فقط میتواند

یانگلوساکسوهنادر قرن بیستم ،فالسفۀ فنی ، ال اقل در دنیا غرب مطالعه  میگردد عقاید  الیب نیتس بالفاصله مورد توجه و اقبالفالسفه 
  ]26[قرار بگیرد.

   اصالت روح لوزژيدومونا والیب نیتس 

 برای او که ویژگیهایی اما است »رجوه«  مهان واقع در »موناد.«کند می حبث »موناد« نام به یی واژه ی درباره او »مونادولوژی« در
 است واحدی »موناد. «دهند می نسبت »جوهر« مفهوم به فالسفه دیگر که است ویژگیهایی از متفاوت گیرد می نظر در »موناد«
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 واقع در و رندندا امتداد یا بعد. کنند منی اشغال را مکانی و هستند بینهایت »مونادها. «ندارد اجزایی و است بسیط ناپذیر، خبش و منفرد
 امتداد و بعد چون و هستند فلسفی ی ها نقطه آهنا مواقع در. است شده تشکیل »مونادها« از عامل ی سازنده اجزای. هستند روحانی

  .است »موناد« هم انسان هر نفس که مهانطور است، »موناد« خداوند. آیند می حساب به روحانی بنابراین ندارند

. ستا رو روبه دشواری با اصلی چنین پذیرش اصوًال اما. ناپذیرند خبش که هند می بنا هایی نقطه روی بر را دخو فلسفی بنای نیتس الیب 
  داد؟ ادامه هنایت بی تا را چیزی پذیری خبش نتوان  چرا

 انرژی زا سطح باالترین در مادی جهان اینکه و »است انرژی به شدن تبدیل برای ماده قابلیت« بیستم قرن در فیزیک بنیادی های نظریه از یکی 
 عداداست این و است برخوردار فعالیت برای استعداد و قابلیت از ماده که کند می مطرح را نکته مهین نیز نیتس الیب البته. است شده تشکیل

 در مردم یعنی. نبود روح و نفس و ذهن جز چیزی داشت وجود فعالیت غیرمادی مراکز از که تصوری نیتس الیب زمان در اما. نیست مادی
 دهنده تشکیل اجزای ذات برای نیتس الیب اما. نیست ماده ذات در که ویژگی یعنی دادند، می نسبت ماده از خارج به را حرکت زمان آن
 های گزاره میان جامع و واضح فرق که دانست خردگرا فیلسوف خنستین را نیتس الیب بتوان شاید. بود حرکت صفت به قائل دنیا ی

  ]27[است منوده تبیین را ترکیبی و حتلیلی

اعجوبه ای در فزیک و ریاضی.در نزد  توجه زیاد داشتند.الیب نیتس هم نابغه ریاضیات بود و هم الیبنیتس مانند اسپینوزاهر دو به ریاضیات
از فالسفه معترب در  کائنات مشغول بود. هیچ یکبه مسألۀ جایگاه خدا در کل نظام نیتس خاطر شان بیش از هر چیز  یبالاسپینوزا و 

[فیلسوف )S.Kierkegaerdدویست سال گذشته  از کانت به بعداین طور نبوده است،مگر اینکه بگوییم تنها کرکه گور د(
واز بنیان گذاران جدید اصالت وجود] از این قاعده مستثناست که او هم در فیلسوف متام عیار بودنش تردید وجود ندارد . از  دمنارکی

هم نبوده است.اسپینوزا والیب نیتس ریاضیات جدید  غراق در علوم ریاضیتیست سال اخیر مثأله مورد حبث مالزم با اسطرف دیگر دو
به بزرگرتین پیشرفها رسیده بودعمیقًا درک  میکردندو میدانستند که هر نظریه ای در باره جهان که  و فزیک جدید را که در قرن خود شان
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قائل باشد، باید هبر  حنوی که شده جایی در خودش برای علوم باز کند.اما هر دو در عین حال واقف بودندکه،  کسی بتواند بطور مداوم به آن
با اعتقادات موروثی در باره خداوندو نفس و اختیار و غیره کار آسانی نیست، وبنا بر این بساری از  ماقل در ظاهر سازگارکردن این علو ال

به کل هستی ارائه بدهندکه هم علوم ریاضی و هم خدا را در بر بگیرد.و این یک  تصور یا  جعۀ جامعی را در این فکر بودندکه نظری اوقات
 ابزاری که در نوشته هایش ظاهر ریاضی گردد این است که اسپینوزا برغم هاضاف عقیده درست است ، چیزی که باید بعنوان مجلۀ معرتضه

وداو را ریاضی دان مهپایۀ الیب نیتس حبساب جه منیشو ریاضی داشته ولی به  هیچ حتصیالت  بکار می برد ، واقعًا ریاضیدان نیست .البته
بزرگرتین چهره ها در تاریخ ریاضیات بود. قالب ریاضی در اسپینوزا تااندازه ای شبه صنایع معارف در اشعار شبانی از  آورد ولی حبق یکی

این مسأله را بطریق  و هر کدام یک چیز است هیتس هر دو در فکر شان سخت متوجکه بگذریم  هم اسپینوزا و هم الیب ن ااست .از اینه
به اکتشافات بزرگ در باره طبیعت جهان مادی  ه و فزیکداهنای قرن هفدهملبسیار متفاوت حل میکنند.قضیه از این قرار است که گالی

ه  می شد ، جایی برای دیانت باز بشود. روش دکارت کمابیش دست پیدا کرده بودندو می بایست در عاملی که در پرتوی این اکتشافات دید
که تفکر و تعقل در کارش  نیست ؛ »جهان مادی یکسره از ماده  تشکیل میشود«عقب بنشیند و بگوید  این بودکه در برابر این نیروی مهاجم

که گرچه به  –اهی اهلی نتو روح نا م انسانیعنی نفوس افراد -اما عالوه بر جهان مادی ، وجود های صرفًا روحانی دیگری هم  هستند
ز شقه کردن کودک یتس طبعًا از این طرارق از آن اند .اسپینوزا و الیب نتبط اند، بکلی جدا و مفبا جهان مادی مر راهای گوناگون
نگ تری با هم مجع به سبک حضرت سلیمان، ناراضی اندو درفکر اندکه علم و دین را به شیوۀ هم آه کائنات است شیرخواری که امسش

بر میدارد و  نگرشهای مذهبی  عی قرن هفدهم از جهان درست کرده ،کنند.اسپپینوزا برای رسیدن به این هدف ، تصویری را که علوم طبی
ند ه علم تصور میکمی گوید و مبراتب بیش از آنک که جهان بیشرت بگونه ایست  که  را به آن القاح میکند.الیب نیتس، بعکس معتقد است 

ان حتقیق مثبت  دینی از عامل پی ریزی کرد بعنو دارد، وبنا بر این ، مفهوم علمی پدیدار ها را یکسره می شوید و بریک درک ذاتًاماهیت روحانی  
      ]28[روح بی هنایت  متعقلی که نامش  خدا است .
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 گزاره منود، احراز گزاره خود حتلیل با باید را کذبشان یا صدق که هایی گزاره  انواع گزاره ها در تفکر الیب نیتس
 دست به خودش از خارج چیزی آزمایش و گزاره خود از رفنت فراتر با کذبشان یا صدق که هایی گزاره و شوند می گفته حتلیلی های

  .شوند می نامیده ترکیبی های گزاره آید، می

 بگوییم اگر مثال برای. واقعی حقایق ی بردارنده در یترکیب های گزاره و هستند عقلی حقایق ی دربردارنده حتلیلی های گزاره 
 نیست بیرون عامل در وجو جست مستلزم کذبش و صدق تایید که ایم کرده بیان را عقلی و حتلیلی ی گزاره یک نیست، متاهل جمردی فرد هیچ

 است، شده چیده شام میز بغل تاقا در بگوییم اگر اما. داد کذبش یا صدق به حکم توان می منطقی اصول و عقل کارگیری به با و
 مستلزم نیز بودنش نادرست یا درست و است وجو جست و مشاهده نیازمند کذبش یا صدق تایید که ایم کرده بیان ترکیبی ی گزاره یک

  .نیستیم منطق نیازمند تکذیب یا تایید برای و نیست تناقض

 به الصدق واجب و الصدق ممکن حبث طرح از پس و گذارد می فرق ینامتناه عقلی حقایق و متناهی عقلی حقایق بین سپس نیتس الیب
 او غیراز دیگری چیز هر و داند می الوجود واجب را خدا ضرورت به فقط نیتس الیب  .پردازد می الوجود ممکن و الوجود واجب مبحث

  .است الوجود ممکن نباشد تناقض مستلزم وجودش که چیزی هر. بود خواهند الوجود ممکن

 و انتخاب را ممکن جهان هبرتین خداوند و است مطلق کمال خود آن خالق زیرا است ممکن جهان هبرتین موجود، جهان که است معتقد وا   
  .کند می خلق

 مورد »پانگلوس« نام به فیلسوفی هیات به را او »کاندید« عنوان با کتابش در و گیرد می مسخره و نیشخند به را نیتس الیب ولرت،   
  ».است ممکن وجه هبرتین به چیزی هر ممکن، عامل هبرتین این در: « که بود مجله این کتاب این در ولرت زبان ِورد. دهد می ارقر هجو



 داند می منتفی اصوًال را واکنش و کنش ی مساله او. نیست معتقد علیت به اصال او زیرا ندارد علیت ی مساله برای پاسخی نیتس الیب   
 حمتوای. کنند می پیدا مهبستگی یکدیگر با طریق این از »مونادها. «کند می مطرح را »بنیاد پیشین مهاهنگی« نام به مفهومی و
 بلکه شوند منی یکدیگر پدیداری سبب رویدادها. نیست موجود آهنا بین واکنشی و کنش هیچ اما است منطبق یکدیگر با »مونادها«

 وجود معلولی و علی ی رابطه امور بین کنیم می تصور ما اینکه. کند می حفظ را امور جریان حلظه هر در و آورد می پدید را چیز مهه خداوند
  .است برخوردار شده تعیین پیش از مهاهنگی از آن در چیز مهه رو این از و دارد یی یگانه خالق جهان ی مهه که است دلیل این به دارد

 یعتطب ی درباره علمی بزرگ کشفهای به بودند توانسته فیزیکداهنا دیگر و گالیله زیستند، می نیتس الیب و اسپینوزا که هفدهم قرن در   
 و حمفوظ مهچنان را دیانت جایگاه کوشیدند می نیتس الیب و اسپینوزا مهچون خردگرایی فیلسوفان رو مهین از. آیند نایل مادی جهان

 تا کوشید نیتس الیب و کند القا بود داده ارائه طبیعی علوم که تصویری به را مذهبی نگرشهای تا کوشید اسپینوزا. دارند نگاه استوار
 هک درکی. قرارداد عامل از دینی ذاتًا درک بر را پدیدارها علمی مفاهیم وی.  مناید تشریح و حتلیل کند، می تفسیر دین که یی گونه به را جهان

  .بود استوار روح اصالت بر

شایان ستایشی نبود.درست است  بود،اما آدمی زادۀ  عالی ترین مغز  های مهه روزگارا ن از«الیبنیتس میگوید:برتراندراسل در مورد 
اهد استخدام شودببیند در او وجود داشت؛ ساعی ،و صرفه جو ر کار نامه های کار مندی که میخوآن فضایلی را که انسان مایل است  د

نۀ عالی تری که  در اسپینوزا چنان بچشم  میخورد ، در او اثری نیست. هبرتین ومالیم و از نظر مالی درستکار   بود؛اما از آن فضایل فیلسوفا
حبس کرد  هنا را روی کاغذ آورد و در کشوی میزشآ اندیشه هایش  از آن گونه  نبود که برایش حمبوبیتی فراهم کند؛ بدین جهت الیبنیتس 

ولرت نیز از او تصویرروشن رسم نکرده و او رابشکل ته شده بود.و شاهزاده خامنها نوش .آنچه منتشر کرد برای جلب عنایت شاهزادگان
ل مسلمانان در ترکیه جامعه مسلمان جنگ  جدید صلیبی رامبقابمضحکی به نام داکرت پا نگلوس رسم کرده است .(او میخواست  بر ضد

برای   آورده  است  تالش  هایش» در اروپاسیر حکمت «حممد علی فروغی در کتابش بنام   عثمانی براه اندازد که کوشش  هایش قسمیکه  
.او ))159،ص ،ج:دومدر بین  کشور  های فرانسه و آملان موردقبول واقع  نشد.(سیر حکمت در اروپا و توسعه جنگ این خیزش ضد اسالمی



که جبای محله به املان به با رضایت اسقف اعظم الیبنیتس کوشید پادشاه فرانسه را متقاعد سازد  «مرد ما جرا جو وضد صلح بود چنانچه:
به او یاد آوری کرد که از زمان لویی قدیس به بعد  دیگر جنگ  مذهبی از مد افتاده است . نقشه الیبنیتس  از  مصر محله  کند، اما با کمال

آن را  کشف کرد.  1803نظر مردم پوشیده ماند تا آنکه ناپلیون، چهار سال پس از محلۀ بی نتیجه اش به مصر ، به هنگام اشغال هانور در 
جرای این نقشه الیبنیتس به پاریس رفت  و قسمت اعظم چهار سال بعد از این تاریخ را در آن شهر گذراند.معاشرهتایش برای ا1673در 

ا داشت؛زیرا که در این هنگام پاریس چه در فلسفه و چه در ریاضیات  جهانر پرورش قوای فکری  او امهیت فراوان در پاریس از حلاظ
  .حساب انفینی  نزیمال را اخرتاع کرد 66-1665رهربی میکرد. در این شهر بود  که الیبنیتس در 

  

  )1755-1689( مونتسکیوشارل دو.12

ازشهر های فرانسه  متولد   )Boreaux» (بردو«)از خانواده حمرتم و در Charles de Montesquieuچارلس دو منتسکیو (
  .صنیف مشغول شدو تناره گیری کرد ویکسره به  حتقیق بود که از کار ک چهل سالگی نرسیده ز به سنشد.هنو

  

  ونتسکیومیداد هاي زندگی رو

 تا وى. گشود جهان به چشم فرانسه »بردو« شهر نزديكى در و »البرد« قصر در ميالدى، 1689 سال ژانويه هيجدهم در »نتسكيووم«
 را مادرش كه بود نگذشته عمرش از سال هفت هنوز. رفت »البرد« به سپس و يافت تربيت روستاييان سنتى روش با سالگى سه سن

. پرداخت مذهيب علوم فراگريى به آجنا در ميالدى1711 سال تا و فرستادند دينى مركز يك به را او ميالدى، 1700 سال در. داد دست از
  .داد ادامه حقوق رشته در را خود حتصيالت و شد »بردو« دانشگاه وارد سپس

 رمنتش »عيسوى غري فلسفه از دفاع« نام با كتابى داشت، روم و يونان ادبيات به كه فراوانى عالقه و عشق دليل به سالگى بيست سن در او
   .كرد



 »ژاندالرتيك«نام به دخرتى با بعد سال يك و شد كار به مشغول »بردو« دادگسرتى در مستشار عنوان به ميالدى 1714 سال در منتسكيو
  .كرد ازدواج

. كرد استخدام نيز را او و رسيد »بردو« دادگسرتى رياست مقام به ميالدى 1716 سال در بود، آهنا خانواده بزرگ كه منتسكيو موىع
 روي ادبى و سياسى هاى مقاله و ها رساله نوشنت به آن، كنار در و گرديد »بردو« فرهنگستان كارمند مدتى از پس منتسكيو اما

   .داشت زيادى مطالعه فيزيك و شناسى گياه كالبدشناسى، هاى رشته در نيز طبيعى ومعل در اين، بر عالوه. آورد

 نامه« نام با را مشهورش و معروف آثار از يكى خود، علمى هاي حتقيق و مطالعات ادامه با برد، مي رنج بينايي ضعف از منتسكيو اينكه با
   .يافت فراوان شهرت كوتاهى، مانز مدت در كه كرد منتشر سالگى سه و بيست سن در »ايرانى هاى

 شارل. شد كار به مشغول فرانسه فرهنگستان كارمند عنوان به و بازگشت »بردو« به سراجنام اما كرد، سفر پاريس به بار چندين وى
 سال تا و رفت انگلستان به سپس كرد، بازديد هلند و آملان سوئيس، ايتاليا، جمارستان، اتريش، كشورهاى از ميالدى 1728 سال در

  .منود اقامت آجنا در ميالدى 1731

 در آن پرورش و آزاد حكومت يك انديشه و گرديد آشنا »الك جان« مهچون بزرگاني هاى انديشه و افكار با خود سفرهاي طول در او
  .كرد منو و رشد ذهنش

 »ردیف فضيلت« بر تکیه یعنی الک، سیاسی فلسفه همم اصول وي. رودمی مشار به »الک جان« پیروان از فلسفه زمينه در منتسکیو تردید،بی
 خود هاي نظریه مبناي را »عمومی نفع و اجتماع چارچوب در آزادی اصالت« نظریه مهچنین و »دولت با فرد رابطه« و قانون منشاء عنوان به

 متهم سکوالریزم و اندیشی آزاد تبلیغ به و شد روبرو متعصب کاتولیکهای جانب از هاییخمالفت با خود زمان در او البته. است داده قرار
  .کند توجیه متعصب هاي مذهبی نزد را خود باورهاي توانست »القوانینروح« به تكميلي و پاياني خبش يك افزودن با و زیرکانه که گرديد



 به. باشد حاکم باید که داند می انسان عقل را قانون اصلی منشاء او. نیست چیزها بین ضروری روابط جز چيزي قانون منتسکیو، نظر از
 و کند می رد را قانون کامل بودن وضعی نظریه او. کند می حکم آهنا به عقل که شودمی بنا کلیاتی مبنای بر کشوری و قوم هر قانون ترتیب، این
 نظر از. پذیرفت قانون نعنوا به را آن توان منی نباشد، سازگار بشر طبیعی وضع با عقل دیدگاه از قانون یک که مادام گويد، مي

 می حمقق مهه آزادی آن، واسطه به که داند می چیزی را قانون او. شود مشخص قانون حکم به باید ملت و دولت میان روابط ، منتسکیو
 تا قوانین هبرتین ،حال عین در و کند عمل خود دخلواه به و باشد خمتار نکرده، منع قانون كه آنچه در فرد اينكه يعين آزادی اساس، این بر. شود
  .دهد مي افراد به را آزادی بيشرتين نیفتد، خطر به اجتماع مصلحت که آجنا

  تسياد[ جتديد هدف با را كتاهبايى سفر، اين از بازگشت از پس و افتاد روم قديم امپراطورى بازسازي فكر به روم، به سفر در منتسكيو
 اب و كرد درك خوبى به را پيشه ستم دولتهاى فشار و استبدادى حكومت معايب ايش،سفره از جتربه كسب با و نوشت روم دولت]  برتري=

  .منود منتشر را »القوانني روح« مهم و مشهور كتاب گسرت، عدالت و پرور حق حكومت از جانبداري

 از برخي كه دارد...  و خيىتار اجتماعى، ادبى، علمى، هاي زمينه در كتاب شانزده از بيش ميالدى، هيجدهم قرن متفكر و دانشمند اين
  : از عبارتند آهنا

  میباشد. روم احنطاط و عظمت علل باب در مالحظاتي -سيال گوى و گفت -وظيفه -شهرت

 كتاب اين. كشيد فراوان زمحت و كرد مطالعه سال بيست مدت آن، نوشنت براى كه است »القوانني روح« كتاب منتسكيو، اثر مشهورترين اما
   .است شده نوشته انسانى اصول و شناسى جامعه سياست، اخالق، مبناي بر

  .رسيد مردم دست به 1950 سال در او آثار اما ،در گذشت پاريس در سالگى 66 سن در و 1755 سال فوريه در منتسكيو سراجنام

یج را در اصالح امور الزم میدانسته منتسکیو طبع معتدل و آرام داشته وبا انقالب و دگر گونی ناگهانی کار  ها  معتقد نبوده و مدارا و تدر
د  با اجتماع زندگی کند، چارۀ جز این نیست  بایدبا مهجنسان خواست .او در مورد زندگی اجتماعی چنین می اندیشد:چون انسان 



ر شود  نکه روابط میان مردم  حبکم قانون مشخص شود خواه قانون  نوشته و مدوواگر مجاعتی  باشدو خواه بر حسب آداب   وعادات مقر
بی قانون زندگی کنند در میان آهنا آزادی و امنیت خنواهد بود زیرا هر کس بندۀ قوی تر از خود خواهد شد وچون برای اینکه انسان خبوشی 
زندگی کند باید آزاد و آسوده  خاطر باشد پس مهم ترین چیزی که در زندگی انسان منظور نظر است  قانون است که باسطۀ  آن آزادی 

ده و از هیچ چیز ممنوع منع کرده است  خمتار عمل خود بو نوننچه  قاتأمین میشود. و از یکطرف  معنی آزادی این است که شخص در آ مهه
نباشد مگر حبکم قانون، و از طرف دیگر هبرتین قانون آن است که مردم را تا اندارۀ  که مصلحت عامه  اقتضا دارد  به منتها درجۀ آزادی 

علوم است و مبتنی بر این است که  . پس قانون گزاری یکی از مهم ترین کار  هاست  و علم قانون گزاری یکی از شریفرتین نایل سازد
ی  یت یعنمعلوم کنیم که با احوال تاریخی ومادی و معنوی خاصی که هر قوم دارد چه قوانین میان ایشان باید مقررباشدتا منتها درجۀ آزادی و امن

هنا فراهم گردد. منتسکیو در جایی میگوید : هنایت سعادت من این است که کاری بکنم که فرمان وضاع برای  خوشی آمساعد ترین ا
  دهندگان  بر وظیفۀ خود آگاه تر شوند وفرمان برندگان  از فرمان بردن دخلوش باشند.

ودخلواهی است و نه کار  ه کار های خدابی قاعده  وبی نظام ارد چه ندقوانین در میان مردم بیقاعده و بدخلواه مقرر منیشود و قواعدو  اصولی 
های مردم و نه امور طبیعی و مهه چیز در حتت ضابطه و اصول است.بعضی از حمققان گمان برده اند  نیک وبد و داد و بیداد بکلی تابع 

د زیبا خواهد بود ولی البته چنین نیست واین اجتماعیه هر چیز را منع کنند زشت می شودو هر چیز را جایز کنن وضع است  یعنی در هیئت
کسی دایره رسم کندشعاع    و نبودن شعاع های دایره  به اختیار مهندس است  و پیش از آنکه سخن مانند آنست  که بگویند متساوی بودن

  تساوی نبوده اند.هامهه م

تصادف  ام خمتلف دیده بودند گمام بردند آن مّقررات  مبوجباز طرف دیگر بعضی از دانشمندان نظر به تفاوهتائی که در آداب وقوانین اقو
یا به دخلواه  رؤسا وضع شده است  اما ضوابط و قوانین طبیعی  بطور مطلق هست که اگر آنرا جبوئیم  وبیابیم هبرتین اوضاع برای اصالح 

داره  میشودودانشمندان مزبور بر وفق این عقیده جویای ممکن است ا حال مردم فراهم وبر طبق  آهنا  هیئت اجتماعیه به نیکو ترین وجهی  که
هنا جایز نیست . مثال داد نیکو است و بیداد بد از آ آن قوانین طبیعی بوده انداما این عقیده هم  غلط است البته قواعدی هست که ختلف



ت  نه قوانین ، وباید دید چه قوانینی باید مقرر شود تا اصول کّلی اس ااست ، آزادی به از بندگی است ودانائی هبرت از نادانی است  اما اینه
و هر قومی  باشد نیست و ملل که یکدستگاه قانونی که مناسب حال مهۀ اقوام این اصول کلی  مرعی و منظور گردد واشکال اینجاست

 و استعداد آن قوم و رسوم و عقاید دینیو هر کشوری مقتضیاتی دارد که جای دیگر ندارد وقوانین هر قوم بایدبه احوال اقلیمی و اخالقی 
 یمتناسب باشدو این مناسبات را قانون گزار باید بیابد و رعایت کنندواگر نیابدو نکند قوانینش جمری منیشود و حمرتم منی ماند و هر بنائ

رتیب دهند کامال مانند دستگاه بر آن بنیاد ساخته شود  نا پایدارخواهد بود . قوانین و مقررات دستگاه  حکومتی  که بر طبق آهنا ت
کارخانه های ماشینی است که اگر چرخها و ماشینهای آنرا آن سان که سزاوار است ترتیب ندهندو با هم متناسب نسازند کارخانه کار 

ختیار او بیرون ز ایا بد کار میکندو باختیار مهندس نیست  که هر قسم ماشین و مساحل که دخلواه اوست قرار دهد ولیکن کار بکلی ا منیکند
انین فنی را منظور بدارد مقصود حاصل می شودو مهندس قابل آنست که آن قواعد را بداندو هر کار خانه را مبقتضای نیست و هر گاه قو

  حال بسازد.

انسان است  که باید هنا بر می آید وقانون حقیقی انسانی  مهان عقل و از طبیعت  آ قانون مها نا روابط ضروری است  که میان چیز  ها هست
  ]29[باشد عقل کائنات را بدست میدهد  و قوانین هر قوم و هر کشور  موارد خاصی است که   آن کلّیات   عقلی بکار میرود . حاکم

  

    اقسام  حکومت  ها در جهان

  حکومت ها در جهان سه قسم دیده شده است 

  خود سرانه یا دخلواهی –مجهوری  –پادشاهی 
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اعت است و آن  دو قسم است :اگر مجیع مردم در آن داخل باشند دیمواکراسی گویند یعنی حکومت عامه  وگر مجهوری حکومت مج
مجاعتی از مردم حاکم باشند اریستوکراسی گویند یعنی حکومت خواص. در هر صورت بنیاد  اینقسم حکومت  یعنی شرط آن میهن 

حرتام حقوق هر کس و حاضر بودن حکومت  کنندگان باینکه خیر و صالح پرستی است و قانوخنواهی ورعایت مساوات میان مردم  و ا
  عموم را  بر نفع شخصی بر تری دهند و برای ادای وظیفه فدا کاری کنندو از اغراض خود بگذرند.

که میان نه حکومت این است کند وشرط اینگوحکومت پادشاهی آنست که  حکومت با  پادشاه باشدو او بر طبق قانون با مردم رفتار 
دۀ پادشاه را برعّیت برسانند و حوایج رعیت را به پادشاه بنمایندو اپادشاه و رعیت طبقات متوسطی باشند دارای حیّثیات ومزایا که بتواند ار

  بنیاد این قسم حکومت بر پایه شرافت و غیرت و آبرو مندی  طبقات متوسط  است  که به حفظ حیثّیات خود  مقید باشند.

رانه  ودخلواهی آنست که در روابط میان حکومت ومردم قید و بندی نبوده و هواو هوس حاکم مدار امر باشد بعبارت دیگر حکومت خود س
  کار ها فقط به زور پیش برودو بنیاد این قسم حکومت  ترس است .

ل صحیح از حکومت اریستو دولت قدیم یونانی آتن است و دول جدید سویس و هالند و مثا از حکومت مجهوری دموکراسی ثال صحیحم
ام لیس است و مثال صحیح دولت خود سرآنه آنست که نزد اقوکراسی دولت قدیم روم است ، مثال صحیح دولت پادشاهی  دولت انگ

هار کرده اینست که دولت مجهوری فقط و از مجله عقاید اظ وحشی دیده  میشودو این  حتقیقاتی است که منتسکیوو دوصد سال قبل کرده 
  ]30داشته اند.[الت را که آتن و روم این حلت گروهی ندک باشندچنانی خبوبی پیشرفت  میکند که  کشور کم وسعت و مجائ

  

  فساد این حکومت ها
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این حکومت ها ی خمتلف هر وقت بنیادی که برای آهنا ذکر کردیم سست شودفاسد میگرددپس حکومت مجهوری دیموکراسی فاسد 
فسادش بیشرت  ، و مجهوری اریستو کراسیانون خواهی و احرتام  مساوات میان مردم  سست گرددمیگردد هرگاه میهن پرستی و ق

اده ومت بدست آهناست  قدرت خودر ابی قاعده بکار برند وبرای مناقع شخصی از آن سوء  استفکازین راه است که  اعیان و خواص که ح
داری داشته باشند و حکومت پادشاهی فاسد میشود  هرگاه  در کومت  صحیح کردن  باید کشید خودح تی که برایکنند و از زمح

فت و غیرت ضعیف گرددو کسی در بند حفظ حیثیات  نوعی نبوده مهه دنبال شئونات  و منافع شخصی باشند اطبقات متوسط حس شر
فاسد شدن ه  انه و خود سرانیا اینکه پادشاه عدالت را مبدل به قساوت  کند یا طبقۀ متوسط از میان برود، اما حکومت خود خواه

مت نیست  زیرا غرضی از حکومت منظور است یعنی حفظ آزادی و امنّیت مردم از آن خود بذات فاسد است ودر واقع حکو ندارندچون
مساوات است اما مساواتی در  حاصل منیشود. چون مبتنی بر  ترس است  سکوت حکمفرماست اما سکونی که دلیل به رضانیست 

خمصوص  وحشیان است باید قیاس کرد  عملی که از وحشیان دیده ایم  که هر وقت به میوه میل این قسم حکومت را که  بندگی است 
(در فارسی نیز مثلی است که بزرگی گفنه است:اگر زباغ رعیت میکنند درخت را می اندازندتا مبیوه دسرتسی داشته باشند.

  خ (مؤلف))بر آورند عالمان او درخت از بی –ملک سیب خورد 

القوانین  حکومت ها دارای بازو  های قوت  میباشند که قانون کشور آنرا  تعیین و تثبیت  میکند خواه  ه  استنساخ موتیسکیو در کتاب روح نظر ب
ی و مقننه رژیم  های مجهوری در آن حاکم باشد یا پادشاهی این بازو  های قوت وجود میداشته باشند و آن عبارت اند :اول قوه قانونگذار

یت است خبوبی حاصل شود این زادی و امنی  اینکه مقصود از حکومت که حفظ آسوم قوۀ قضائیه  و برا – قانون یاجرا دوم قوۀ  جمریه  یا –
ه باید از هم جدا باشند وبکار یکدیگر مداخله نکنند تا قدرت حکومت تعدیل شود چه هر گاه قانون گزاری با اجرای قانون سه قو
ر واقع مجع این سه ق گزاری یا هر سه وظیفه با هم یکجا مجع شوندبیم آنست که قوانین ظاملانه وضع شودو ظاملانه اجراء گردددیا با ح

  ]31[مانند بی قانونی است . نیجهقوت در یک جا 
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 به. باشد حاکم باید که داند می انسان عقل را قانون اصلی منشاء او. نیست چیزها بین ضروری روابط جز چيزي قانون منتسکیو، نظر از
 و کند می رد را قانون کامل بودن وضعی نظریه او. کند می حکم آهنا به عقل که شودمی بنا کلیاتی مبنای بر کشوری و قوم هر قانون ترتیب، این
 نظر از. پذیرفت ونقان عنوان به را آن توان منی نباشد، سازگار بشر طبیعی وضع با عقل دیدگاه از قانون یک که مادام گويد، مي

 می حمقق مهه آزادی آن، واسطه به که داند می چیزی را قانون او. شود مشخص قانون حکم به باید ملت و دولت میان روابط ، منتسکیو
 تا قوانین ینهبرت حال، عین در و کند عمل خود دخلواه به و باشد خمتار نکرده، منع قانون كه آنچه در فرد اينكه يعين آزادی اساس، این بر. شود
 .دهد مي افراد به را آزادی بيشرتين نیفتد، خطر به اجتماع مصلحت که آجنا

 

  )François Marie Arouet((  )۱۶۹۴- ۱۷۷۸()  آروئه ماري-فرانسوا( Voltaire) (ولتر.15

 با هایشخمالفت اش، دهالعاخارق ذکاوت خاطر به او شهرت. است روشنگری عصر فرانسوی نویسندگان و فیلسوفان دارتریننام از
 شور متام. است پرده بى نظريات بيان در شجاعتش و سیاست از دین جدایی و بیان، آزادی مذهب، آزادی از محایتش کاتولیک، کلیسای

 هاینوشته و مقاله، رمان، شعر، منایشنامه، مجله از نوشتاری و ادبی هایسبک متام در ولرت.بود عدالت جوى و جست در او زندگى
؛بنا به گفته معروف آثار ولرت یک کتاخبانه نوشت رساله و کتاب هزار ۲ از بیش و نامه هزار ۲۰ از بیش او. داشت دست علمی و تاریخی

شعر و تیاتر است که مورد توجه ما در این حبث منیباشد ولی مهینقدر گوئیم این آثاراز اشعار درجه اول او یاد نوشته هایزاست مقدار 
ر جنس خود شاهکار است ومهه برای شته ، آهنا داعتنا است.داستاهنای را که به  نثر نو اری جهات قابلیسب ه نیست ولی ازادبیات فرانس

وانشاء سر  منظور فلسفی، یا اجتماعی وانتقادی نوشته شده است .قسمت  مهم دیگراز نوشته های او تاریخ است که برای تاریخ نویسی
آموخته است .باالخره لطیف نیز  هست و ولرت از مجله مؤرخانی است که تاریخ نویسی را بسبک جدیداط و دقایق و شامل نق مشق است

 عصر متفکران از بسیاری مانند های اونوشته   نام دارد؛» فرهنگ فلسفی«نوشته های فلسفی اوست که متعدد است و از مهه  معروف ترش 
  .پرداختمی خود عصر ۀفرانس در قدرت ساختار و مذهبی، تعصب دارا،م عدم نقد به اغلب آثارش در و بود] دئیست[ روشنگری



شاعری داشت در حمافل ادبی رفت و آمد  میکردو خبوبی پذیرفته  که مشرب  لرتو بدنیا آمد در پاریس1694 او در سال
بود از  تقاد و حّتی هجو ساخنتداشت مایل به بد گوئی و ان یتعیدند، ولرت طبانوان و بزرگان  با او مهربان بومیشد.شاهزادگان و ب

و ادب  اوضاع ت و سه سال آجنا ماندو به فلسفه و علم بت به انگلستان رفتبعید  گرفتار شد از مجله یک نو این رو  چندین مرتبه به زندان و
تیاتر با   ورت داستان ،هل سالگی آثار مهمی که از او ظاهر شد شعر بود بصدمش آشنا شد و بسیار پسندید.تا نزدیک به چآن  کشور و مر

  .هنم  تا اخیر عمر مهین قسم آثاراز خود ظاهر  مینمود قطعات متفرق پس از آ

  

  زندان و تبعید

 ولرت مستعار نام زندان ایام در. شد باستیل در او شدن زندانی باعث که سرود اورلئان خاندان از دوم فیلیپ ضد بر اشعاری ۱۷۱۵ سال در 
 بود، شده ضعیف قدرى به زندان در. یافت رهایى هوادارانش و دوستان تالش با اما بود زندان در ماه یازده تمد. برگزید خود برای را
 و بازیافت را خود سالمت مدتی از پس.بود برخوردار روحى مقاومت و استحکام از حال عین در نداشت، شباهت آدم به دیگر که
 به که کردند پیشروی آجنا تا حتی و کردند اهانت او به نیز فرانسه حکام. کرد حرکت ریبیدا و آزادی خمالفان جنگ به گذشته از پرواتربی

 به. آرمید مرگ بسرت در - تئاتر معروف هنرپیشه - لوکورور آدریان زمان، مهین در. انداختند وی جان به را اوباش و زدند بدبینی هتمت وی
 تصور رحیم و رمحان خدای مناینده را خود کهاین با مسیح عیسی آئین برخالف کشیش اما آوردند، وی بالین به را کشیشی مسیحیان، سنت

 استغفار او از و مشرد ننگین ایحرفه را هنرپیشگی آمیزی،خشونت غرور با بلکه نکرد، دجلویی هنرمند بانوی این از تنهانه کرد،می
 زباله و آهک با را جسدش و کرد خوداری او دفن از پلیس کلیسا، یکحتر به و کرد ترک را او خشم با شد، مواجه او افکار با وقتی. خواست

 متحد دو این کلیسا و حکومت بر. شد آتش پارهیک چون بود، رویداد این شاهد خود که ولرت. افزودند کلیسا بازار گرمی بر و سوزاندند
 کسی به کرد، خواهد لعن را تو خدا وگرنه شو عقیدههم من با: گویدمی که کسی: «گفت مردم به خطاب و شد ور محله قدیمی

 را ولرت دارنیش گفتار نتوانستند که فرانسه انانحکمر.» کشت خواهم را تو وگرنه شو عقیدههم من با: گویدمی من به که ماندمی



م پس معلو. شد انگلیس اررهسپ م۱۷۲۶ سال در ولرت. راندند بیرون فرانسه خاک از سپس و کردند زندانی دوم بار برای را او کنند، حتمل
م عیب جویی مینگریست و حمسناتی را که در دیانت وجود داشت عمدًا منیدید و  هرگز که ولرتمهچنان که در مسیحیت بچش میشود

رده  ویا نکنفهمیده بود در مباحث  فلسفۀ اولی وحتقیقات امثال افالطون و ارستو و دکارت  و اسپینوزا و الیب نیتس ومانند آهنا نیز درست أمل 
ننموده و نفهمیده است  که آن مفاخر عامل انسانیت  از دولت صفای ضمیر و هوش سرشار ومراقبه و تفکر به چه نکات دقیق برخورده و چه 

دند هرگز آهنا نیافته بونچه  ولرت وامثال او موهومات و خیال بافی خوانده اند اگر امه پنهان  است سیر منوده  اند وآعوامل بلند که از نظر ع
ع بشر باین پایه که امروز رسیده  منی رسید  وحتی در علوم طبیعی ریاضی و هندسه  و شیمی  هم ترقیاتی که میدانیم حاصل منیشد  مشاهر نو

.  

در  در حقایق  وخمصوصًادر چگونگی علم و عقل انسان هبر حال ولرت مرید الک و نیوتن است و میگوید :سخنان حکمای پیشین
در جنب نظر  ،گردباد  های دکارت،و رمان است و در جنب تاریخ و علم تشریح، و مهچنین است فرض  الک مانند افسانه تجنب حتقیقا

  در باب جاذبۀ عامل و قاعدۀ حرکات کرات آمسانی .،نیوتن 

در اثبات ذات باری بیانات  حد است وهنمه  گفته های ضد و نقیض که از او نقل قول شده است ، ولرت بر خالف تصور هم  عصرانش  موبا آ
مفصل دارد و دراین باب هم دقایقی بکار برده است ولی حتقیقاتش عمقی ندارد و مهان سخن  هایی است که مهه گفته اند.از مجله اینکه 

علم خلقت  عقل و حکمت در رو  هر امری را  غایتتی است وآثاو هر چیز  وجود موجودات و احوال و عوارض آهنا می بینیم که لغو نیست
ت غائی دقت باید کرد و از اشتباه دوری جست یص عّلپس عامل باید در حتت تأثیر ذاتی که حکیم است باشد.البته در تشخ، هویداست

اما وقتی امری را می  ومثال اگر کسی بگوید علت غائی بینی  این است که عینک روی او جا داده شودسخنی سخیف گفته است
هنا مهه که خواص آ بسیار است ن  نتیجۀ دیگری ندارد و مشاهده میکنیم وجودی  مرکب از اجزاییجه میدهدوجز آکه مهواره یک نت بینیم

و چون از تصدیق علت غائی ناگزیر شدیم باید بوجود  منتهی بیک نتیجه می شوند حق داریم آن نتیجه را غایت آن وجودو آن امور بدانیم
  .پروردگار مدک اذعان کنیم



ین عوامل است و هر بالغه مستلزم انکار وجود شر وبدی نیست و واجب منی آیدکه مانند الیبنیتس معتقد شویم  که این عامل هبرت تصدیق  حکمت
 ونیار نظراتش را دنبال کرده است و چرا ملزم قرارداده  به سبب عقیده خوش بینی بس الیب نیتس ،هبرتین وجوه است .ولرتچه درآن هست 

ه خواهد بود.این عامل  از اضداد تشکیل رتین  عوامل این باشد بد ترینش چا واقع  میشود یاد میکند میگوید اگر هبشروری را که در دنی
شده  است روشنی مقابل تاریکی ، زمستان مقابل  تابستان، خیر مقابل شر ، عدل مقابل بیداد مهۀ اینها  پارۀ از اضدادی هستند که درطول 

یج، مادی بودن جهان است و این مشکلی ااری و پیشرفت  نصیب کرده  است ؛ و شری که در عامل است نتهزاران سال به انساهنا رستگ
است که با زندگی سیارۀ ما جوش خورده است . ولیکن وجود شر دلیل انکار صانع منیشودو روشن است که این دستگاه با عظمت 

فرض کردوجود جهان را  ساعت را بدون ساعت ساز منیتوان و مهچنان که وجود دستگاه جهان از یک دستگاه ساعت کمرت نیست
ور کرد.. و از سخن  های دلکش ولرت در این مقام این است  که مکامله فرض کرده است میان یک نفر فیلسوف  هم بدون آفریدگارمنیتوان تص

سوال و جواب میکننددر یکی از مواقع که فیلسوف  با طبیعت که باهمبا طبیعت که با هم سوال و جواب میکننددر یکی از مواقع ایکه فیلسوف  
ست داده که نام مرا به غلط فرزند این تعجب بتو از این راه د«و میگویدامیکندطبیعت بشگفتی)0از بعضی از امور طبیعت استعجاب 

ا دیده  میشود. ولرت مقصود اینکه در طبیعت دست صانع آشکار ر» مه اندو مرا طبیعت نامیده اند وحاالنکه من سراپا صنعتگذاشت
است که یقین می آوردو هبرت از آن  دیق داردکه این دالیل در اثبات صانع استحسان است  و برهان  نیست ولیکن میگوید استحسانیتص

  ن هم نیست.که غالبًا فهمیده منیشود ومفید یقیبراهین فلسفی است 

 ا بر این عزم و ارادۀ انساننه وجوب ترتیب معلول را بر علت منکر منیتوان شدوبدر مسأله جرب واختیار حتقیقات ولرت به اینجا منتهی می شود ک
  ند و خمتار بودن  مهین است.ارادۀ خود میتواند عمل ک خود سرانه نیست  چون هر چه را قصد میکندعّلتی دارد اینقدر هست که موافق

و آیا قدیم   است ویا  اند داشته باشد؟ و ماده چیسته قوۀ ادراک میتوا فانی؟ آیا مادنفس انسان روحانی است یا جسمانی وآیا باقی است و ی
حادث؟ اینها مشکالتی است که بعقیده ولرت حل شدنی نیست و حبث آهنا هم برای زندگانی بشر سودی ندارد، آنچه میدانیم و دانستنش 

مردم بر یکدگر ستم و بیداد  کهراه سعادت ،این م حس و جتربه است ولم نفع و جهل زیان داردو راه کسب عکه عل سودمند است اینست



ن  حکم است که خیر عموم را خبواهدو عدل و داد امریست که فطرت بر آ ورعایت حق باشدو نیکوکار آن نکنندو مدار امور بر داد و قانون
       ]32ر است .[بیت نفوس مؤثرا منیتوان  تبدیل منودولیکن  تبدیل جهل به علم میسر و در تر میکندو طبیعت و فطرت

 أثیرت حتت سخت را ولرت و بود جلوتر اروپائی جوامع سایر از و یافته دست ساالریمردم بر صنعتی انقالب دلیلبه انگلیس جامعه :تبعید
 و دانشمندان حرمت پادشاه، قدرت حمدودیت دادگسرتی، دستگاه استقالل پارملان، اقتدار. ساخت جمذوب را او و داده قرار

  .نربد یاد از گاههیچ را او ویژه تشریفات و نیوتون تدفین مراسم. آورد وجد و شگفتی به را او فالسفه و نهنرمندا

بود انتشار داد و  هانری چهارم را كه درباره سلطنت ): La Henriade( آنرياد منظومه 1723 ولرت به سال

ريس را ترک گفته و به انگلستان برود. در جمبور شد پا1725 ناميشی را در پاريس روی صحنه برد. در سال1724 در

به  1729 اين زمان بود كه با چند تن از شعرای انگليسی آشنا گشت و مقاالتی به زبان انگليسی منترش كرد. وی به سال

را نگاشت و در  :) Brutus( بروتوس تراژدیپاريس مراجعت كرد و

حريف خود نوشت و در سال  كره بيون رقابت بارا به قصد  :) Sémiramis( (سمرياميس ناميشنامه 1748 سال

به چاپ رساند كه در اروپا بسيار حمبوب : andide ou l'OptimismeC (كانديد)( ساده دل كتابی با نام ٩۵١٧

در آن  :)gathocleA (آگاتوكل و :) Irène( ايرن پرداخت و قطعات شكسپري به انتقاد از آثار 1776 شد. در سال

 .تاسزمان نگاشته شده

 

  بازگشت به وطن

 با و ناپذیرخستگی تالشی با. بود ساله پنج و سی زمان این در که وی. داد بازگشت اجازه ولرت به فرانسه حکومت م،۱۷۲۹ سال
 .گرفت قرار کلیسا غضب مورد و کرد اعتنائیبی کلیسا قوانین از اییپاره به ضمنًا. پرداخت فلسفی و ادبی آثار خلق به قهرمانانه شوری
 داشتند، متایل او به چنانهم و بودند شده بیدار مردم ولی. فراخواند او نوشته طرد به را مردم و نامید فاسداالخالق و منحرف را او کلیسا
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 زرگب فریدریک و سوئد شاه سوم گوستاو هفتم، کریستیان روسیه، ملکه اکاترینا. کردند دعوت را او نیز اروپایی دربارهای از بسیاری حتی
 آوریمجع برمشردند، غیرقانونی را او هایکتاب بارها بود، حمروم آموزش از ولرت مهه،این با. ورزیدندمی اصرار دیگران از بیش پروس هشا

 او دمشنان از زور و زر صاحبان و ظاهرپرستان متامی هم جهان سراسر در حال عین در دادند، قرار تعقیب مورد را او. سوزاندند و کردند
 پوتسدام به و پذیرفت را بزرگ فریدریک دعوت داد، دست از بود هومشند اینویسنده که را خود مهسر وقتی م۱۷۵۰ سال در. رفتندمی مشاربه

 مبتذل برق و زرق ولرت وقتی اما. درآورد خود دائمی مالزمان مسلک در را او خواستمی و منود زیاد احرتام او به فریدریک. رفت پروس در
 و نکرد رفتار درستیبه وی با فریدریک اما. کند ترک را پروس خاک گرفت تصمیم کهاین تا گرفت فاصله کمکم فریدریک زا دید، را او

 از زودیبه اما. منود سکونت فرنی نامبه دورافتاده ایگوشه در وی. داد پناه ولرت به ژنو دولت م،۱۷۵۵ سال در. بست او بر را مرزها متام
 وقتی. دادند قرار پناهانبی سرایمهمان را او خانه و شدند مجع او دور فراریان و سیاسی پناهندگان از یاریبس اروپا گوشه چهار

!» آیمبرمی دمشنان عهده از خود من کند، حفظ دوستامن شر از مرا خدا: «کردمی زمزمه را مجله این نیایش عنوانبه ولرت شدند، مجع هااین مهه
 تولیدی واحد خود زیستگاه اطراف در گرفت تصمیم ولرت بودند، صنعتگر ایعده خمصوصًا هاگروه متام از ولرت اطرافیان بین در

 وجودبه »ولرت-فرنی« شهرک و یافت گسرتش او سکونت حمل دهکده شیوهبدین کنند، تولید ساعت کرد وادار را هاآن پس. مناید ایجاد
 عین در و زد جتارت و ساعت تولید به دست خود یاران مهکاری با ولرت دراز مدت این در کشید، طول سال بیست ژنو، در ولرت توقف. آمد

  .دادمی ادامه هم اشاجتماعی مبارزات به ترمهم مهه از. نبود برداردست خود ادبی و فلسفی هایفعالیت از حال

  

  غائلۀ ژان کاالس

 روز این در شد شايعه و گرفتند جشن مرتد، نامبه نفر ۴۰۰۰ قتل تمناسببه تولوز، فرانسوی شهر متعصب هایکاتولیک م،۱۷۶۲ سال در
 و کشته را او پدر و کردند مداخله حکومت و کلیسا و شده کشته)كاالس ژان( خود پدر وسیلهبه شدن کاتولیک دلیلبه پروتستان جوان یک

 دربار و کلیسا به قدرت متام با که کرد برآشفته آنچنان را  ولرت دردناک، فاجعه این خرب. بودند داده قرار اذیت و آزار مورد هم را او خانواده



 ارب جوان قتل پرونده فرانسه، پادشاه دستور به و او ناپذیرخستگی مبارزه اثر بر. کرد بیدار را اروپا وجدان راستیبه کرد، محله فرانسه
 و شد زدهخرافات اروپای ستمدیدگان پناهجان ولرت دثه،حا این از پس. کردند اعالم را خانواده گناهیبی و افتاد جریان به دیگر

 هاینوشته کهاین بیم از فرانسه مرز در. شد فرانسه راهی م۱۷۷۷ سال در ولرت. کردمی تالش اروپائیان انسانی حقوق پاسداری در مهواره
 داد توضیح خمتصر طوربه ولرت اما دادند، قرار بازرسی مورد را او خود کالسکه مجله از را او وسائل و هاکالسکه مهه نرسد، فرانسه به ولرت

 را او فرانسه حکومت که شد مانع ولرت املللیبین حرمت!» ندارد وجود بیاید، حساببه قاچاق که دیگری چیز. من خود از غیر: «که
  .کنند استقبال ولرت از آزادانه توانستند فرانسه مردم بنابراین کند، تعقیب

  

  تاریخ نگارى

 وی شده شناخته تاریخی کتاهبای از. است داشته گذشته به نظر جدید های راه ارائه بواسطه نگاریتاریخ توسعه بر عظیمی تأثیر ولرت
 جنس از نگاریتاریخ قالب او از پیش. منود اشاره) 1756(ملتها روح و سنن باب در مقاالتی و) 1751(چهاردهم لوئی عصر به توان می

 و علوم در هایی موفقیت و اجتماعی تاریخ آداب، و سنن کردن جایگزین با او اما بود، جنگی و نظامی وقایع و دیپلماتیک شرح بررسی
 این در. کرد جهان تاریخ نوشنت برای جدی تالش که بود کسی خنستین او. زد رقم عرصه این در را انقالبی نگاریتاریخ از حبث در هنرها
 ظرن در کل یک عنوان به را اروپا ملتها، از ای جمموعه جای به. کرد تأکید سیاسی تاریخ و فرهنگ اقتصاد، بر بیشرت ها بررسی این در او راستا

 ولرت. میانه عصر تضعیف یعنی دیگر، جانب از اما کرد، تأکید میانه اروپای فرهنگ بر شرق متدن سهم بر که کسی خنستین گرفت،
 صفحات در را شر او گرچه. نکنید باور داشت تضاد طبیعت معمولی مسیر اب که را چیزی هر که کرد می نصیحت را نویسندگان

 یو حتقیقی کارهای از. شود پیشرفت به منجر تواند می بیسواد توده آموزش و عقل به اّتكاء که داشت باور مکررًا او اما منود، می یافت تاریخ
 مرگ آثارش دیگر از. برد نام ارا)1756(ملتها روح و سنن باب در یمقاالت و چهاردهم لویی عصر و فلسفی فرهنگ و روسیه تاریخ توانمی

  .ذکرند قابل اورلئان دوشیزه و قیصر



  
  تصویر ولرت

  منابع و مأخذ:

 نورمن اروپا، ريختا ؛٩٣ققنوس واربرتون،انتشارات ناجيل فلسفه، از كوتاهى تارخيچه(دانشنامه آزا ویکیپیدیا ، استنساخ از 
 علمی اتانتشار خويی زرياب ترمجه دورانت ويل فلسفه تاريخ ؛نامه بريتانيكا، مدخل ولرتدانش ؛ ٨٧٦ديويس،صفحه

  )٢٢٨ صفحه فرهنگی،

   



 


