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 فرید ســـــیاوش

فلظفۀ ًْ افالطًْی در :ها در جظتار لثلی گفتین کَ فلظفۀ یًْاًی در طَ ػاخَ 
غزب،فلظفۀافالطًْی در ػزق ّ فلظفۀ ارططْیی در جٌْب ّ هیاى اػزاب تَ دیات خْد 

ایي طَ ػاخَ در اّاخز لزّى ّططی در ػوا ایتالیا تَ ُن پیْطتٌذ ّ رّد خاًَ ای . اداهَ داد
فزٌُگ خْد را در اطپاًیا اػوال کزدًذ ّ فزٌُگ یًْاًی ًیش در  اػزاب.ػظین تَ ّجْد آّردًذ

فزٌُگ تاطتاى " ووزایی"در چٌیي ایاهی رًظاًض آغاس ػذ ّ ػصز .یًْاى ّ تیشاًض داکن تْد
دّرۀ ػکْفایی فزٌُگی  "تجدید حیات"هٌظْر اس رًظاًض یؼٌی . چِزۀ ارّپا را تغییز داد

الیا آغاس ػذ ّ تَ طزػت در ًْادی ػوالی ارّپا ارّپاطت کَ در لزى چِاردُن در ػوال ایت
 .گظتزع یافت

پض اس دّرٍ ای طْالًی لزّى ّططی کَ دیات اًظاى را در اًْار الِی خالصَ هی کزد، یکثار 
تازگػت "در طز لْدَ ایي دّراى .دیگز ػصز آى فزارطیذ تا اًظاى در هزکش ُظتی لزار گیزد

 .ذاری دّرۀ تاطتاى چیشی دیگزی ًثْدتْد ّ ایي هثذا هِن جش اًظاى ه"تً مثدا

در ایي دّرٍ، . رًظاًض یؼٌی درّاًی کَ ٌُز ّ فزٌُگ دّرۀ تاطتاى تجذیذ دیات هی یافت
تیزّى کؼیذى ُشاراى هجظوَ ّ دطت ًْیض ُای تاطتاًی اس سیز خزّار ُا خاک، ًْػی 

زدم هتذاّل ّرسع یا تفزیخ ػوْهی تَ دظاب هی آهذ،دتی فزاگیزی ستاى یًْاًی ًیش هیاى ه
 .ػذٍ تْد ّ ایي اهز طثة ػذ تا تَ تزرطی هجذد فزٌُگ یًْاًی پزداختَ ػْد

تزرطی ّ هطالؼَ رػتَ ُای .هطالؼَ اًظاى هذاری یًْاًی ُذفی آهْسػی ًیش داػت
هختلف ػلْم اًظاًی طثة ػذ تا هزدم ًْػی پزّرع کالطیک تیاتٌذ ّ اس ایٌطزیك همام 

 .ز تیاتٌذاًظاى را تاالتز اس هْجْدات دیگ

هِن تزیي ػْاهل پذیذ آهذى  (قطة وما، تاروت و صعىت چاپ)در دمیمت طَ اختزاع ػوذٍ 
 .ػصز جذیذی اطت کَ آًزا رًظاًض ًاهیذٍ اًذ

کار دریاًْردی را آطاى کزد ّ اتشار هِوی تزای طفز ُای اکتؼافی تَ  قطة ومااختزاع 
ای جذیذ ایي اهکاى را تزای طالح ُ.ُن هطزح تْد تاروتُویي هْضْع تزای . دظاب آهذ

ارّپا هظاػذ طاخت تا تز فزٌُگ ُای آهزیکایی ّ آطیایی ّ افزیمایی ّ اطتزلیایی تظلظ 
ُن تزای  صىعت چاپ.ًاگفتَ ًواًذ کَ تارّت در داخل ارّپا ُن ًمغ ػوذٍ ای داػت.تیاتٌذ
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ظا تا کلیػذصٌؼت چاپ تاػث .اًتؼار آرای هتفکزاى دّرۀ رًظاًض اُویت ّیژٍ ای داػت
پض اس هذتی،چٌذ ّطیلۀ دیگز ُن تَ .لذرت اًذصاری خْد را تزای ًؼز ػلْم اس دطت تذُذ

تْد کَ اًمالتی در سهیٌۀ ًجْم تَ  تلطکوپیکی اس ایي اتشار ُا .ایي اتشار ُای اّلیَ اضافَ ػذ
 .ّجْد اّرد

در پایاى لزّى .تْد تثدیل اقتصاد طثیعی تً اقتصاد مالییکی اس هِن تزیي تذْالت،
التصاد تزپایۀ تجارت اطتْار .ططی،درتزخی اس ػِز ُای ارّپا صٌؼت رًّك فزاّاى یافتَ تْدّ

تَ  ای مثادلۀ کاال تا کاالتَ ایي تزتیة .ػذٍ تْد ّ دتی هْطظات تاًکی تَ ّجْد آهذٍ تْدًذ
ّ ُویي اهز تاػث ػذ تا . داد مثادلۀ کاال تا پولػثارت دیگز التصاد طثیؼی جای خْد را تَ 

التصاد هالی سهیٌَ ُای رػذ .ز التصاد،خاللیت،اطتؼذاد ّ تزًاهَ ریشی تَ ّجْد آیذدر اه
 .جذیذی را تزای افزاد جاهؼَ تَ ّجْد آّرد

ُواًطْر یکَ فیلظْفاى یًْاى تاطتاى تْاًظتٌذ خْد را اس اػتمادات اطاطیزی فزٌُگ سراػتی 
ك خْد را اس سیز طلطۀ در دّرۀ رًظاًض ُن هزدم طؼی کزدًذ تا اس ُویي طزی.خالؽ کٌٌذ

در ُویي ایام،ارتثاط ًشدیک تا اػزاب در اطپاًیا . هالکاى ّ ارتاتاى لذرت کلیظا تیزّى تکؼٌذ
 .ّفزٌُگ تیشاًظی در ػزق،طثة ػذ تا فزٌُگ یًْاًی تار دیگز ػٌاختَ ػْد

هِن تزیي هظالَ ای کَ در رًظاًض تَ چؼن هیخْردتصْیز جذیذی تْد کَ در ایي دّرٍ اس 
اًظاى هذاراى دّرۀ رًظاًض اػتماد جذیذی ًظثت تَ اًظاى ّ ارسع .ى هطزح هی ػْداًظا

در لزّى ّططی فمظ تَ .ُای اّ ػٌْاى هیکزدًذ کَ تا دیگاٍ لزّى اّططایی ػذیذآ در تضاد تْد
طثیؼت گٌاُکار اًظاى تْجَ هی ػذ،ّلی در دّرۀ رًظاًض اًظاى هماهی تظیار ّاال ّ 

ًام  مارضیلیو فیچیىوزیي ػخصیت ُای ػصز رًظاًض یکی اس هِوت.ارسػوٌذ داػت
یکی دیگز "!جلد آدمی؛خود را تػىاشای موجود خدایی در " اّ فزیاد تز آّرد کَ . داػت

در تاب غوکت اوطان "تْد کَ هذدی تذت ػٌْاى جوواوی پیکودالمیراودوالاس آًِا 
ٌمً چیس در در قرون وضطی .چٌیي چیشی در لزّى ّططی غیز لاتل تصْر تْد.ًْػت"

 .خداوود خالصً می غد،ولی در دورۀ روطاوص مرکسیت ٌمً چیس اوطان تود

اُویت دادٍ هیؼْد، سیزا هتفکزاى ایي  فرد گراییدر درّۀ رًظاًض تیغ اس دّرۀ تاطتاى تَ 
ایي اػتماد .ػصز هؼتمذ تْدًذ کَ ها فمظ اًظاى ًیظتین تلکَ ُز کذام ها هٌذصز تَ فزدین

ْد تشرگ تیٌی تی در ّ پیکز هٌجز ػْد؛ّلی دذ هطلْب آى چیشی تْد کَ هوکي تْد تَ ًْػی خ
هٌظْر اس اًظاى ػصز رًظاًض،اًظاًی اطت کَ تَ .ػٌْاى اًظاى ػصز رًظاًض یافتَ اطت

اًظاى رًظاًض هاًٌذ اًظاى ػصز تاطتاى تَ . توام جٌثَ ُای سًذگی،ٌُز ّ ػلن هی پزداسد
پزاختٌذ ًَ تٌِا تخاطز هظایل طثی تلکَ تزای  اًاتْهی ّ کالثذ ػٌاطی ّ کالثذػگافی هی

ًوایغ تذى تزٌُۀ اًظاى در آثار ٌُزی هتذاّل ػذ؛هی تیٌین کَ تؼذ .آفزیٌغ ُای ٌُز ی ًیش
اس یک درّۀ طْالًی ػزم ّ دیا هزدم اس تیي رفتَ ّ اًظاى تالع هی کٌذ هجذدآ ُواى چیشی 

 .تاػذ کَ ُظت ّ اس آًچَ ُظت ػزهٌذٍ ًثاػذ
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. ، ٌُز تیؼتز در خذهت کلیظاُا ّ درتار پادػاُاى ُز کؼْر تْدقرون وضطیدر اروپای 
در ّالغ هزدم ػادی هْطیمی خاؽ خْد را داػتٌذ کَ اس آى اطالػات تظیار کوی تجای هاًذٍ 

، ارّپاییاى پض اس پؼت طز گذاػتي دّراى دکْهت هطلك کلیظا، در آغاز روطاوص. اطت
تْجَ ػذًذ ّ تیؼتز هتْجَ سًذگی ایي جِاى  ًظثت تَ هذُة ّ سًذگی پض اس هزگ کن

آًِا تَ تذمیك در تارٍ گیاُاى، جاًْراى ّ ُوچٌیي تَ هطالؼات ًجْم ّ فیشیک پزداختٌذ . ػذًذ
 . تا تتْاًٌذ ُزچَ تیؼتز در تارٍ دًیای خْد تیاهْسًذ

 
زی تذصیل تزای ػذٍ تیؼت. در ایي دّراى ػیٍْ اًذیؼیذى اًظاًِا تَ خْدػاى ُن تغییز کزد

غیز اس طثمَ ثزّتوٌذ اهکاى پذیز ػذ ّ تثؼیض اجتواػی تا دذ سیادی اس تیي رفت ّ هزدهاى 
ثزّتوٌذ اس ٌُزهٌذاى دوایت کزدًذ تا در اًْاع ٌُزُا تَ درجات تاالتز تزطٌذ، دیگز درتار یا 

در چٌیي جْ ٌُزی، ٌُزهٌذاًی تا ُز . کلیظا لذرت هطلك ًثْدًذ ّ تٌِا ًمغ داهی داػتٌذ
هیٌَ اجتواػی لادر تْدًذ تا فارؽ اس لیذ ّ تٌذ ُای لزّى ّططایی، تا ُز درجَ کَ پض س

. هیتْاًظتٌذ رػذ کٌٌذ ّ اس طزف هزدم ّ داهیاى خْد تیؼتزیي ادتزام ّ تْجَ را دریافت کٌٌذ
آًِا تَ طفز در طزاطز ارّپا هیپزداختٌذ ّ توام ػًٌْذگاى ّ تیٌٌذگاى خْد را غزق در ػگفتی 

 . هیکزدًذ
 
 

فلمیع در اتتذای دّراى رًظاًض طثکِای غالة یکی طثک ًْادی ُلٌذ ّ تلژیک تْد کَ تَ 
(Flemish) کؼْرُای  0551اها در دذّد طال . ػِزت داػت ّ دیگزی طثک فزاًظْی

در ایي دّراى اًگلظتاى چٌاى درگیز . دیگز ُن در ایي سهیٌَ تَ فؼالیت تیؼتزی پزداختٌذ
ُیچ تذْل هْطیمایی در آى تَ ّجْد ًیاهذ ّ دتا پض اس  0155جٌگِای داخلی تْد کَ تا 

 .رًظاًض هْطیمی در ایي کؼْر، آًِا توام فْت ّ فٌِای خْد را تَ صْرت یک راس دفظ کزدًذ

دیگز اًظاى فمظ تَ .تالخزٍ تصْر جذیذ اس اًظاى تَ ًْػی ػٌاخت جذیذ اس سًذگی هٌجز ػذ
تَ ایي .خْاطت خذاًّذ آفزیذٍ ًؼذٍ تْد تلکَ خْاطت اًظاى ًیش در ایي آفزیٌغ هطزح تْد 

ایي ادظاص آسادی طثة .تزتیة اًظاى هی تْاًظت اس دضْرع در ایي دًیا ػادهاى تاػذ
اس ایي پض ُذف اًظاى ػکظتي هزس ُا ّ .ّدی در تزاتز اًظاى لزار گیزدػذ تا اهکاًات ًا هذذ

اوطان مداری عصر تٌاتزیي ها هی تیٌین کَ .گذػتي اس تواهی هذذّدیت ُا گذػتَ تْد
یؼٌی اًظاى هذاری .تفاّت ُای فزاّاًی دارد اوطان مداری دوري تاضتانتا  روطاوص

 .اکیذ داػتػصز تاطتاى تز آراهغ،اػتذال ّ التذار اًظاى ت

روطاوص تً غىاختی جدید از طثیعت هظالَ هِن در راتطَ تَ رًظاًض ایٌظت کَ 
اًظاى آى ایام ادظاص کزد کَ ایي دًیای هادی هٌشلگاٍ اّطت ّ سًذگی اّ در ایي .مىجر غد

ایي ادظاص طثة .جِاى تٌِا تَ ایي خاطز ًیظت کَ خْد را تزای طفز تَ آخزت آهادٍ کٌذ
طثیؼت تزای اًظاى جٌثَ ای .اس دًیای هادی تزای اًظاى تَ ّجْد آیذ ػذ تا تصْیزی جذیذ

تظیاری اس هزدم دتی هؼتمذ تْدًذکَ خذاًّذ در هیاى هخلْلات خْد اطت سیزا .هثثت یافتَ تْد
چٌیي . تزای خذاًّذ ًوی تْاى ًِایتی در ًظز گزفت تَ ُویي دلیل اّ در ُوَ جا داضز اطت

فیلظْفاى لزّى ّططی ُوْارٍ تز ػزصَ غیز لاتل .ًاهٌذ هی آییه ٌمً خداییدیذگاُی را 
گذر هیاى اًظاى ّ خذاًّذ تاکیذ داػتٌذ ّلی در دّرٍ رًظاًض طثیؼت پذیذٍ ای الِی تَ 

الثتَ کلیظا تواهی ایي اًذیؼَ ُای ًْ را . ًاهیذٍ هی ػذ"غکوي خداوودی"ػوار ّ دتی 
اّ .دلیل خْتی تزای ایي ادػا تاػذآهذ هی تْاًذ  جورداوو تروووآًچَ تز طز .ًوی پظٌذیذ

تٌِا هؼتمذ تْد کَ خذاًّذ در طثیؼت داضز اطت تلکَ اػتماد داػت کَ لضا تی اًتِا طت اّ 
هیالدی در هیذاى گل ُای  ۰۰۱۱اّ را در طال .تَ ُویي خاطز تَ هجاسات طختی هذکْم ػذ

ذ اًظاى هذاری تَ طادگی هتْجَ هیؼْین کَ در کٌار اًظاى هذاری ض. ػِز رّم طْساًذًذ
 .ًیش ٌُْس اطت ّ تیذاد هیکٌذ

داًؼوٌذاى ػصز رًظاًض تزای تزرطی طثیؼت در تالص تْدًذ تا اس دْاص ػاى اطتفادٍ 
رگَ ُای دمیمت جْیی ّ سهشهَ ُای هخالفت تا پیزّی چؼن تظتَ ّ یا کْرکْراًَ اس .کٌٌذ
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واى ػزّع لزى تؼالین کلیظا ّ ُن فلظفۀ ارططْیی ّ جوؼی اس ًظزات گذػتگاى اس ُ
یؼٌی داًؼوٌذاى ػصز رًظاًض ًتیجَ گیزی اس . چِادرُن هیالدی دیذٍ ّ ػٌیذٍ هیؼذ

رّػی کَ در توام در دّرٍ دّرۀ لزّى ّططی . طزیك تفکز هذض را دیگزهزدّد هیذاًظتٌذ
جای ّیژٍ ( روظ تررضی تجرتی)ّلی در دّرۀ رًظاًض،آسهایغ ّ تجزتَ. هْرد تائیذ تْد

ًاگفتَ ًواًذ کَ در . اس طزیك آسهایغ هْرد تذمیك ّ تزرطی لزار هیگزفت طثیؼت تایذ.یافت 
لزّى ّططی ًیش اس رّع تجزتی اطتفادٍ صْرت گزفتَ اطت، اها غیز هٌظن تْد،ّلی در دّرۀ 

 .رًظاًض تَ رّع ُای تجزتی ّآسهایغ ُا ًظن تخؼیذٍ ػذ

اطتْار ریاضیات  پایۀدر دّرۀ رًظاًض تالع ػذ تا هطالؼات ّ تذمیمات ػلوی خْد را تز 
کزدٍ ّ آًچَ لاتل اًذاسٍ گیزی تْد تایذ تَ ػکلی دلیك اًذاسٍ گیزی هیؼذ، ّدتی رّع ُای 

اوطان عصر روطاوص در تالظ آن تود تا خود و دیگران را . تزای اًذاسٍ گیزی کؼف ػذ
یؼٌی اًظاى دیگز تخؼی اس طثیؼت ًثْدٍ،تلکَ ایي دیگز .ازقید و تىد طثیعت آزاد کىد

 .ثیؼت تْد کَ تایذ هْرد تِزٍ تزداری ّ اطتفادٍ ّی لزار هیگزفتط

کتاب طثیعت تً زتان ریاضی هِن تزیي داًؼوٌذ لزى ُفذُن هؼتمذ تْد کَ  گالیلوگالیلً
 .ووغتً غدي اضت

 اداهَ دارد

 


