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 فشیذ عـــــیبّػ

هب دس ثذث لجلی خبطش ًؾبى کشدین کَ داًؾوٌذاى ػقش سًغبًظ، طجیؼت سا اص طشیك آصهبیؼ ّ 
هْسد هْؽکبفی ّ ثشسعی لشاس هیذاًذ ّ ایي سّػ سا ثشسعی تجشثی ًبهیذٍ اًذ. داًؾوٌذاى تجشثَ 

 تْاًغتٌذثَ کوک ُویي آصهبیؼ ُب ّ اًذاصٍ گیشیِب ،ثَ اکتؾبفبت ثضسگی دعت پیذا کٌٌذ.

ایي سّػ ػلوی جذیذ صهیٌۀ صایؼ اًمالة فٌؼتی سا فشاُن ّ هوکي عبخت،ُویي تذْل فٌؼتی 
توبهی اکتؾبفبت جذیذ هِیب کشد. خالفَ ایٌکَ دس ایي دّسٍ هشدم کْؽؼ هذیظ هٌبعجی ثشای 

داؽتٌذ تب خْد سا اص لیذ ّثٌذ طجیؼت آصاد کٌٌذ.یؼٌی اًغبى دیگش ثخؾی اص طجیؼت ًجْد،ثلکَ ایي 
،فیلغْف فشاعیظ بیکهطجیؼت ثْد کَ هْسد اعتفبدٍ ّ ثَ سُجشداسی اًغبى لشاس هی گشفت. 

ؽٌبختی ثْد کَ اص  "داوش".هٌظْس اّ اص اعت" قذست"داوش َ اًگیغی ثَ ایي ثبّس ثْد ک
 طشیك تجشثَ ثَ دعت هی آهذ. 

ّ ادػبی اّ کَ خْسؽیذ ثَ دّس صهیي ًوی گشدد،ثلکَ صهیي اعت کَ ثَ دّس  کىپشویکهب اص 
خْسؽیذ دس دبل گشدػ اعت گفتین.ایي هِن تشیي ًظش کْپشًیک ثْد،اهب کْپشًیک خْسؽیذ سا هشکض 

ًغت دس دبلی کَ اهشّص هیذاًین خْسؽیذ یکی اص هلیبسد ُبعتبسۀ کِکؾبى هبعت ّ ػبلن هی دا
تبصٍ، ایي کِکؾبًی ُن کَ هٌظْهَ ؽوغی دس آى لشاس داسد،یکی اص هلیبسد ُب کِکؾبًی اعت 
کَ ّجْد داسد. ػالٍّ ثش ایي، کْپشًیک هؼتمذ ثْد کَ صهیي ّ دیگش عیبسات دس هذاسی دایشٍ ای ؽکل 

هٌجن آلوبًی دس آغبص لشى ُفذُن هیالدی پظ اص  یىهاوظ کپلشهی گشدًذ. اهب  ثَ دّس خْسؽیذ
عبلِب تذمیك ّ ثشسعی تْاًغت ثبثت کٌذ کَ هذاس گشدػ کشات ثَ دّس خْسؽیذ ثیضْی)تخوی( 
اعت.کپلش ثبّس داؽت کَ ثب ًضدیک ؽذى کشات ثَ خْسؽیذ،عشػت گشدػ آًِب ثیؾتش هی ؽْد ّ 

دّس ؽًْذ،عشػت گشدؽؾبى ُن کوتش هی ؽْد.دس صهبى کپلش ثْد  ُشچَ دس هذاس خْد اص خْسؽیذ
کَ ثبثت ؽذ، صهیي ُن چیضی ثیؼ اص عیبسات دیگش ًیغت.اّ هؼتمذ ثْد کَ هجوْػۀ لْاًیي 

 فیضیکی هؾخقی ثش توبهی ػبلن دبکن اعت.
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کَ دس ثذث لجلی ًظشیبت اّ سا ثیبى کشدین،  گالیلهػبلن ثضسگ دیگش ایي دّسٍ ثؼذ اص 
ثْد.هب تجییي کبهل هیالدی(  2111-2461فضیکذاى اًگلیغی) یىتهاعحاق و

هٌظْهۀ ؽوغی ّ گشدػ عیبسات سا هذیْى اّ ُغتین.ًیْتي ًَ تٌِب هؾخـ کشد 
کَ چشا عیبسات هٌظْهۀ ؽوغی ثَ دّس خْسؽیذ هی گشدًذ،ثلکَ دلیل ایي گشدػ 

 سا ُن تْضیخ داد. اّ ایي کبس سا ثش هجٌبی ًظش گبلیلَ اًجبم داد.

سا هطشح کشد هٌظْس اص لبًْى جبرثۀ ػوْهی ایي اعت  قاوىن جاربۀ عمىمییْتي ً
کَ ُش دّ رسۀ هبدٍ دس جِبى،یکذیگش سا جزة هی کٌٌذ ّ ؽذت ایي جزة هتٌبعت ثب 

 جشم آًِب ّ ًغجت ػکظ هجزّس فبفلۀ آًِب اعت.

ذ ّ دًّْع ًیْتي ثبثت کشد کَ عیبسات دس هذاس ُبیی ثَ ؽکل ثیضْی ثَ دّس خْسؽیذ هی گشدً
دشکت داسًذ.یکی ثَ دّس خْد،تذت تبثیش ًیشّی ّاسدٍ اص کشات دیگش هٌظْهَ ؽوغی کَ هب ثَ آى 
دشکت ّضؼی هی گْیین ّ یکی ُن گشدػ ثَ دّس خْسؽیذ تذت تبثیش ًیشّی جبرثَ خْسؽیذ کَ 

دشکت  آًشا دشکت اًتمبلی هی ًبهین. دس ّالؼیت ًیْتي هْفك ؽذ ثبثت کٌذ کَ ایي لْاًیي دس هْسد
توبهی اجغبم دس کل کِکؾبى ُب فبدق اعت.اّ اص ایي طشیك تْاعت تقْسی سا کَ دس لشّى 
ّعطی هؼتجش ثْد،سد کٌذ.دس لشّى ّعطی هشدم هؼتمذ ثْدًذ کَ لْاًیي صهیٌی ثب لْاًیي آعوبًی 

 فشق داسد.دیذگبٍ خْسؽیذ هشکضی ثَ اثجبت سعیذٍ ثْد ّ لطؼیت داؽت.

خذاًّذ ثَ دعت داد. پظ اص جذایی فلغفَ ّ ػلن اص الِیبت،ثَ سًغبًظ تقْیش جذیذی ُن اص 
تذسیج تغییشاتی ُن دس جِبى ثیٌی هغیذی ظبُش ؽذ.سًغبًظ تقْیش جذیذی اص اًغبى ثَ دعت 
داد ّ ُویي تقْیش جذیذ ثبػث ؽذ تب دس ؽیْۀ ػجبدات هشدم تغییشاتی ثَ ّجْد ثیبیذ.ساثطۀ ُش فشد 

 کلیغب، اُویت ثیؾتشی یبفت. ثب خذاًّذ ًغجت ثَ ساثطَ اص طشیك

صثبى  گزاِس پشّتغتبًتیغن، هتشجن اًجیل ثَ ثٌیبى (3481-3841ماستیه لىتش )

،ؽبخـ تشیي چِشٍ افالدبت دیٌی اسّپب دس لشى ؽبًضدُن، کغی اعت  آلوبًی
کَ تْاًغت ثشای ًخغتیي ثبس اُویت ایوبى ػویك فشدی ثَ خذاًّذ سا ًؾبى 

 فتي لشّى ّعطی داؽتَ ثبؽذ. دُذ ّ ًمؼ هِوی دس پبیبى گش

لْتش کَ خْد کؾیؼ ثْد اص کلیغب ثشیذ چْى ًوی خْاعت ثشای آهشصػ سّدؼ 
ثَ کلیغب پْل ثذُذ. اّ هؼتمذ ثْد کَ آًچَ دس کتبة همذط آهذٍ اعت، هالک اعت ّ ًَ چیض 
دیگش.لْتش اص ایي طشیك عؼی داؽت تب ثَ عشچؾوَ هغیذیت ثبص گشدد؛دسعت ُوبًطْس کَ 

ذاساى دّسۀ سًغبًظ ثَ دًجبل عشچؾوَ ُبی ٌُش ّ فشٌُگ ػِذ ثبعتبى هی گؾتٌذ.اّ اًغبى ه
تْسات ّ اًجیل سا ثَ آلوبًی تشجوَ کشد تب ُشکظ کتبة همذط سا هی خْاًذ ّ کؾیؼ خْد 
هیؾذ. لْتش ثبس هغئْلیت ثضسگی سا ثشدّػ افشاد جبهؼَ گزاؽت تب ساثطۀ فشدی ثب خذاًّذ ثش لشاس 

تش دس ّالغ ثب دیذگبُِبی سایج دّسۀ سًغبًظ ُوخْاًی داؽت. یکی اص عبصًذ، ایي کبس لْ
 .:"لىتش مزهب سا آصاد کشد وه اوغان سا"داًؾوٌذاى گفتَ اعت 

غیش  دس ایي دّساى ؽیٍْ اًذیؾیذى اًغبًِب ثَ خْدؽبى ُن تغییش کشد. تذقیل ثشای ػذٍ ثیؾتشی
هشدهبى ثشّتوٌذ اص  اص طجمَ ثشّتوٌذ اهکبى پزیش ؽذ ّ تجؼیض اجتوبػی تب دذ صیبدی اص ثیي سفت ّ

دیگش دسثبس یب کلیغب لذست هطلك  ٌُشهٌذاى دوبیت کشدًذ تب دس اًْاع ٌُشُب ثَ دسجبت ثبالتش ثشعٌذ،
َ اجتوبػی لبدس ٌُشهٌذاًی ثب ُش پظ صهیٌ ًجْدًذ ّ تٌِب ًمؼ دبهی داؽتٌذ. دس چٌیي جْ ٌُشی،

ّعطبیی، تب ُش دسجَ کَ هیتْاًغتٌذ سؽذ کٌٌذ ّ اص طشف  ثْدًذ تب فبسؽ اص لیذ ّ ثٌذ ُبی لشّى
ادتشام ّ تْجَ سا دسیبفت کٌٌذ. آًِب ثَ عفش دس عشاعش اسّپب  هشدم ّ دبهیبى خْد ثیؾتشیي

 .ؽًٌْذگبى ّ ثیٌٌذگبى خْد سا غشق دس ؽگفتی هیکشدًذ هیپشداختٌذ ّ توبم
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 رنسانس و نخستین دولت شهر

ثَ گْاُی تبسیخ، اص دسّى اعتجذاد هزُجی فشٌُگی اسّپب ثشای اّلیي ثبس جٌجؼ 
عبلَ فشّصاى دس فلْساًظ ایتبلیب اص صیش خبکغتش ُبی ُضاس « ػمالًیت»اّهبًیضم

گؾت،دس فلْساًظ ثشای ًخغتیي ثبس دّلت ؽِش فلْساًظ ثش 
دّلت  ظ ایذۀسّی ؽبًَ ُبی طجمَ هتْعظ ؽکل گشفت، عپ

ّ هلت ثبػث دشکت داًؼ ّ ٌُش گشدیذ،اص هتفکشاى آى دّسٍ 
 (۵۱۵۱  مه ۱ - ۵۵۱۱ آوسیل ۵۱لیىواسدو داووچی)یکی 

 ٌُشهٌذ ؽِیش ایتبلیب ثْد کَ ثب آثبسػ سّح تبصٍ ای ثَ هلت
ایتبلیب ّ ثخقْؿ ؽِشًّذاى فلْساًظ دهیذ .اّ چَ صیجب گفتَ 

 اعت:

 معزفت سمان های گذشته و جغزافیای عقل را سینت و پزورش می دهند""

ًِبیت خالق ّ کٌجکبّ ثْد.ثیؾتش  ثیاًذ. اّ  داًغتَ« فشد سًغبًغی» الگْی کِيداّیٌچی سا 
 اعت. هًْبلیضاّ  ؽبم آخشُبی  ًمبؽی ًگبسگشیهؼشّفیت اّ ثخبطش 

کَ ثب اثش ُویؾَ ماکیاولی هتفکش دیگشی ایي دّسٍ کغی ًیغت ثَ جض 
جبّیذاى اػ یؼٌی کتبة ؽِشًّذ،ثشای ًخغتیي ثبس ثَ فْست ُذفوٌذ ّ 
ًظبم هٌذتیْسی دّلت ّهلت سا ثَ ثؾشیت پیؾکؼ ًوْد کَ دس غبیت 

 لت دّلت فشاًغَ تجذیل کشد.تکبهل فکشی خْد دّلت ؽِش فلْساًظ سا ثَ ه

تىماط عپظ لْیبتبى کَ ًوبدی اص دّلت اعت ثْعیلَ ای فلیغْف اًگیغی 
ثَ صثبى اًگیغی  2411-2811عبلِبی  ثَ دیث دّهیي اثشی ثْد کَ دس هابض

ًْؽتَ ؽذ،ُبثض دس تیْسی فلغفی عیبعی خْد،دّلت سا لْیبتبى ًبهیذ،لْیبتبى دس 
بس خطشًبک اؽبسٍ هیؾْد کَ ًوبد لذست کتبة همذط تْسات ثَ اژدُبس ثغی

اعت،ُبثض ایي ًوبد سا اص تْسات ثَ ػبسیت گشفت ّلی خْاعت ثگْیذ کَ ثبیذ یک 
لذست ّادذ ّجْد داؽتَ ثبؽذ تب لبدس ثَ کٌتشّل جبهؼَ ّ هلتی ثبؽذ کَ ایي 

 هلت سا تذاػی هی کٌٌذ. -ُوبى هفکْسٍ دّلت

غبیت تکبهل خْد ًشعیذٍ،اثتذا ثبیذ ًذجگبى جبهؼَ یؼٌی ایٌکَ تب ّلتیکَ هلت ؽکل ًگشفتَ ّ ثَ 
 پیؾمذم ؽًْذ ّ دّلت هلت ُب سا ثغبصًذ.

ُبثض طشفذاس ایجبد دّلت هتوشکض ّ لْی ثْد،چْى ثَ ػمیذٍ ّی اًغبى ُب راتآ خْد عش ّ 
اًبسؽیغت ُغتٌذ ّ تبسیخ ًؾبى دادٍ کَ لْی ُویؾَ ثش ضؼیف دبکویت داؽتَ پظ دّلت 

ثْجْد ثیبیذ تب سػیت ضؼیف ّ خْد عش سا ثب اعتمشاس صّس ّ اًظجبط، عش جبیؼ  پبیذاس اص ًیشّهٌذاى
 ثٌؾبًذ.

افل گپ ایي اعت کَ ُبثض تیْی دّلت هتوشکض هلی ّ تیْسی ؽِشًّذ سا پبیَ گزاسی کشد، ّ ایي 
 تیْسی ُب ثْدکَ دس فشایٌذ تکبهل خْد هلت دّلتِبی اهشّصی سا ثْجْد آّسد.

( جبهؼَ هذًی 2411-2176غْف اًگلیغی دس عبلِبی )فیل جان الکثؼذ اص ُبثض 
سا هطشح کشد ّ تیْسیضٍ عبخت، الک جبهؼَ هذًی سا لطت دّم دّلت هیذاًئ،الک ثَ 
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ایي ػمیذٍ ثْد کَ دّلت ُب ثذّى جبهؼَ هذًی ثَ عوت اعتجذاد هیشًّذ ّ ثشای تبهیي آصادی ُبی 
َ ًِبد ُبی هذًی اص یکطشف اص آصادی اعبعی هثل آصادی ػمیذٍ ّ ثیبى الصم اعت تب هلتِب ثْعیل

ُب خْد دشاعت کٌٌذ اص طشف دیگش ثش اػوبل دّلت ُب ًظبست داؽتَ ثبؽٌذ، افکبس الک اثش ژسف ثش 
اًمالة فشاًغَ،اًمالة اهشیکب ّ آلوبى گزاؽت ّثْسژّاصی فٌؼتی سادس لبسٍ اسّپب ثَ جبهؼَ هذًی 

افکبس جبى الک ثَ سّؽٌی دیذٍ هیؾْد ّ ثخؼ تجذیل کشد،چٌبًچَ دس اػالهیَ اًمالة کجیش فشاًغَ 
 اص هْاد اػالهیَ سا تؾکیل هیذُذ.

الک ثش ػکظ ُبثض ثَ ایي ثبّس ثْد کَ دّلت ثبیذ هؾشّػیت خْد سا اص هلت ثگیشد ّ هذًی ثبؽذ ّ 
ثْعیلَ ای لبًْى ُوَ ای ؽِشًّذاى اص لْی ّ ضؼیف داسای دك ثشاثش ثبؽٌذ.ثب ػمبیذ الک اعت 

دولت و  -ملتهیذُذ،یؼٌی  واعیىوالیغم مذویجبیؼ سا ثَ  م تاسیخیواعیىوالیغکَ 
 شهشووذ آصاد.

 


