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لختی درنگ کن! تا برای تو حدیث سایه را بخوانم:
این سه ساعتی که با هم گذراندیم و قدم زدیم

دو سایه به دنبال ما آمدند که خود ساخته بودیم
حال که خورشید باالی سرماست
این دو سایه را زیر پا لِه کرده ایم؛

و فروکاهی همه چیز را نمایان ساخته است. 
- جان دان،»خطابهایدربابسایه«



آغاز سخن

منفیزیکدانهستم،نهتاریخدان،بااینحالطیسالیان،اندکاندکشیفتهی
تاریخعلمشدهام.تاریخعلمداستانحیرتانگیزیاستکهدرتاریخآدمییکی
ازجالبترینآنهاست.تاریخعلمداستانیاستکهدانشمندانیچونمندرآن
سهمداریم.دانشیازپژوهشهایگذشتهمیتواندچراغراهپژوهشهایامروزی
ویاریرسانآنباشدوبرایبرخیازدانشمندان،دانشتاریخعلمالهامبخش
ما امروزی پژوهشهای امیدورایم این، باوجود آنهاست. کنونی پژوهشهای

بخشی،هرچندناچیز،ازتاریخبزرگعلومطبیعیباشد.
منکهدرنوشتهیپیشینامبهاختصاربهتاریخپرداختهام،بیشترتاریخمدرن
فیزیكبودهکهکموبیشازاواخرقرننوزدهمشروعمیشودوتاحالحاضر
ادامهمییابد.هرچنددراینعصربودهکهمامطالبزیادیآموختهایم،اّمااهداف
ومعیارهایعلومفیزیکیبهلحاظمحتواییفرقنکردهاست.هرگاهمیشدبه
بنیادی ذّرات فیزیك و کیهانشناسی استاندارد مدل 1900 سال فیزیکدانهای
ایدهیجستجویاصولخشکیکه اّما راآموختآنراحیرتانگیزمییافتند،
تنّوع تأییدکردهاستودستآخر را آزمایشآنها بهشکلریاضیدرآمدهو

گستردهایازپدیدههاراتوضیحمیدهند،برایآنهاازهرنظرآشنامیآمد.
مّدتهاپیشبهایننتیجهرسیدمکهنیازدارمدربارهیتاریخعلمادوارگذشته،
آنگاهکههنوزاهدافومعیارهایعلمبهشکلکنونیخوددرنیامدهبود،بیشترو
عمیقتربدانم.طبیعیبودکهمثلهرتحصیلکردهای،منهمهربارکهخواستهام
مطلبیرابیاموزم،داوطلبشدهامآنرادرسبدهم.درطولدههیگذشتهدر
که کارشناسی دورهی دانشجویان از دسته آن برای گاه از هر تکزاس دانشگاه
زمینهایدرعلم،ریاضیّات،یاتاریخنداشتهاند،تاریخعلمواخترشناسیدرس

دادهام.اینکتابکاملشدهییادداشتهایایندرسهاست.
باکاملشدنکتاب،شایدقادربودهامکهچیزیبیشازنوعیروایتگونهی
سادهازمطلبرابازگوکنمکهنگرشدانشمنددرحالپژوهشامروزیبهعلم
گذشتهاست.فرصتیبودهکهنگرشخودمبهطبیعتعلومفیزیکیورابطهی

تنگاتنگآنبادین،فناوری،فلسفه،ریاضیّات،وزیباشناسیراتوضیحدهم.
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ماقبلتاریخهمنوعیعلموجودداشتهاست.طبیعتهرلحظهتنّوعیاز
پدیدههایرازآلودهایرادربرابرمامیگستراند:آتش،توفانهایتندری،وبا،
حرکتسیّارات،نور،جذرومّد،وغیره.بامشاهدهیجهانهستیتوانستهایم
باران از تندرحکایت تعمیمدهیمودریابیمکهآتشگرماست، را دانشمان
دارد،آنگاهکهماهکاملیاتازهباشدجذرومّدباالترینارتفاعرادارد،والیآخر.
اینهابخشیازعقلسلیمنوعآدمیشدهاند.اّمااینجاوآنجابعضیهاطالب
را هستی جهان خواستهاند آنّها بودهاند. واقعیّتها گردآوری از بیش چیزی

توضیحدهند.
هستی جهان دربارهی ما را آنچه ما گذشتهگان که این نه تنها نبود. ساده
باید را چیزهایی چه نمیدانستند آن، از مهمّتر بلکه نمیدانستند، میدانیم
دربارهیجهانهستیبدانندوچگونهبایدآنهارابیاموزند.درحینآمادهسازی
یادداشتهایایندرس،بارهاوبارهاازاختالفیکهبینعلمدرقرونگذشته
وعلمدورانخودموجودداردشگفتزدهشدهام.الپیهارتلیدررمانواسطه
میگوید»گذشتهکشوربیگانهایاست؛مردمدرآنکارهاراجوردیگریانجام
میدهند.«امیدوارمدراینکتاببهخوانندهنهتنهانشاندادهباشمکهدرتاریخ
علومدقیقهچهرخداده،بلکهایناحساسرابهویمنتقلکردهباشمکهانجام

اینکارهاچقدردشواربودهاست.
پدیدههای چگونه بگوید که نمیکند اکتفا این به تنها کتاب این بنابراین
گوناگونجهانهستیراآموختهایم.طبیعیاستیکیازویژگیهایهرکتاب
تاریخعلمنیزبایدهمینباشد.رهیافتمناندکیمتفاوتبودهوخواستهامنشان

دهمکهچگونهآموختیمکهچگونهدربارهیطبیعتبیاموزیم.
آگاهامکهواژهی»تبیین«درعنواناینکتاب،فالسفهیعلمرابامشکالتی
توصیفمشکل و تبیین بین دقیق تمایز که کردهاند اشاره آنها میکند. روبرو
است.)درفصل8دراینبارهاندکیخواهمگفت.(اّمااینکتابدربارهیتاریخ
علماستنهفلسفهیعلم.منظوریکهازتبییندارمدقیقنیستبلکهبهمعنی
روزمّرهیآناست،برایمثال،آنگاهکهتالشمیکنیمتوضیحبدهیمچرااسبی

درمسابقهبرندهشدهیاچراهواپیماییسقوطکردهاست.
واژهی»کشف«درزیرعنواناینکتابنیزمشکلسازاست.خواستمزیرعنوان
کار به را علم انسانها اگر اینها، از بگذارم.گذشته ابداع علوم مدرن را کتاب
نمیبردند،علمیوجودنمیداشت.بهجایاینکهاز»ابداع«استفادهکنم»کشف«
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رابهکاربردهامتابگویمعلمبهآنشکلیکهامروزههست،بهخاطرابداعات
تاریخیمختلفنیست،بلکهبهخاطرایناستکهطبیعتآنرادیکتهکردهاست.
علوممدرنباهمهینواقصیکهداردفنّیاستکهچنانباطبیعتجفتوجور
استکهمیتوانآنرادربارهیطبیعتبهکاربردومطالبقابلاطمینانیدربارهی
جهانهستیآموخت.ازایندیدگاه،علمفنّیاستکهمنتظرماندهتاانسانهاآن

راکشفکنند.
که بزنیم را حرفهایی همان علم کشف دربارهی میتوانیم ما بنابراین
تاریخدانهادربارهیکشفکشاورزیمیزنند.کشاورزی،باآنتنّوعونواقصی
کهدارد،روشیاستکهبهاینخاطربهشکلکنونیدرآمدهکهدرعملبهخوبی
باواقعیّتهایزیستشناختیسازگاراستوازاینروچنانعملمیکندکهما

میتوانیممواّدغذاییخودراباربیاوریم.
از بودکهمیخواستم این اینزیرعنوانداشتم ازآوردن هدفدیگریکه
تعداداندکیساختارگرایاجتماعیکههنوزهستندفاصلهبگیرم،ازجملهازآن
جامعهشناسان،فالسفه،وتاریخدانهاییکهنهتنهافرآیندعلمراتوضیحمیدهند
بلکهحتّیبراینباورندکهنتایجعلممحصولجامعهیفرهنگیخاّصاست.

دارد. تأکید اخترشناسی و فیزیك بر کتاب این علم، شاخههای میان در
آنگاهکهدر بهویژه درآمد، بهشکلمدرن نخستینبارعلم بودکه فیزیك در
مانندزیستشناسی تاحّدیمیتوانعلومی البته بردهشد. بهکار اخترشناسی
فیزیك اساس بر دارند، بستگی تاریخی رویدادهای به بیشتر آن اصول که را
مدلسازیکرد.بااینحال،ازنقطهنظرهاییپیشرفتزیستشناسیعلمیونیز
شیمیدرقروننوزدهوبیستازالگویانقالبقرنهفدهمدرفیزیكپیروی

کردهاست.
امروزهعلمبینالمللیاست،آنهمبینالمللیترازهرویژگیدیگرتمّدنما،
اّماکشفعلممدرنکموبیشدرغربرخدادهاست.علممدرنروشهای
خودراازپژوهشهاییآموختهاستکهدرطولانقالبعلمیدراروپاانجام
شدهکهآننیزروشهایخودراازپژوهشهاییآموختهاستکهدرطولقرون
وسطیدراروپاوکشورهایعربیانجامشدهکهسرچشمهاشبهعلومآغازین
عاریت به دیگر جاهای از را علمیخود دانش بیشتر غرب میرسد. یونانیان
گرفتهاست،هندسهراازمصر،دادههایاخترشناختیراازبابل،فنونحسابرا
ازبابلوهند،قطبنماراازچین،والیآخر،اّماتاجاییکهمنمیدانم،روش های
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علوممدرنرانه.بنابرایناینکتابنیزمثلاسوالتاسپنگلر1وآرنولدتوبنبی2
برغرب)ونیزاسالمقرونوسطایی(تأکیدداردومنازعلومخارجازغرب
کمترسخنخواهمگفتوازپیشرفتجالبوکاماًلتكافتادهیعلمدرعصر

ماقبلکریستفکلمبآمریکاهیچنخواهمگفت.
درروایتاینداستانبهزمینهخطرناکیقدمخواهمگذاشتکهتاریخدانهای
معاصربهظرافتازآندوریکردهاندوآنداوریگذشتهبامعیارهایامروزی
است.چنینروایتیگستاخانهاستومنبیمیلنیستمکهروشهاونظریههای
گذشتهرابانگاهیامروزینقدکنم.منازبرمالکردنخطاهاییکهقهرمانانعلم

مرتکبشدهاندوتاریخدانهاازآنهاگذشتهاندشادمانهستم.
تاریخدانیکهعمرخودراوقفمطالعهیپژوهشهایمردبزرگیدرگذشته
کردهاست،چهبسادرگزارشدستآوردهایقهرماناشبهگزافهرفتهباشد.من
دیدهامکهبهویژهدرتوصیفکارهایافالطون،ارسطو،بوعلیسینا،گروستِست،
ودکارت،تاریخدانهاچنینکردهاند.اّماقصدمنایننیستکهفالسفهیطبیعی
گذشتهرابهخاطرچنینحماقتیسرزنشکنم،بلکهبانشاندادناینکهچقدر
است، بوده متفاوت علم از ما کنونی برداشت با بزرگ متفکران این برداشت
میخواهمنشانبدهمکهکشفعلوممدرنچقدرمشکلبودهوبهکارگیریو
استانداردهایآنچقدردورازانتظاربودهاند.آنچهگفتمهشدارینیزهستکه
چهبساعلمهنوزشکلنهاییخودرانیافتهاست.چندجادراینکتابپیشنهاد
ما باشد،شاید پیشرفتحاصلشده قدرهمدرروشهایعلم میکنمکههر

امروزههنوزداریمتعدادیازخطاهایگذشتهراتکرارمیکنیم.
در که هستند پایبند پوسیده عقیدهی این به علم تاریخدانهای از بعضی
مطالعهیدانشعلمیگذشتهنبایدازدانشعلمیامروزییاریجست.بهگمان
منکهمابایدازدانشکنونیخوداستفادهکردهوعلمگذشتهراروشنکنیم.
برایمثال،هرچندشایدفعالیّتفکریجالبیباشدکهسعیکنیمبفهمیمچگونه
اخترشناسانیونانیآپولونییسوهیپارخوسبااستفادهازدادههاییکهدراختیار
داشتندنظریهایپرداختندکهبرطبقآنسیّاراترویمدارهایتدویریبهدور

1.اسوالتاشپنگلر)1936-1880(تاریخدانوفلسفهدانتاریخآلمانیبودکهبهریاضیّات،علم،و
هنرعالقهداشت.مترجم

2.آرنولدتوینبی)1975-1889(تاریخدان،فلسفهدانتاریخازبریتانیاییبودکهدرمدرسهیاقصاد
لندنودانشگاهلندنسمتاستادیتاریخبینالمللداشت.ویکتابهایمتعددینوشتهاست.مترجم
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به آنها که دادههایی از بسیاری ناممکن،چون است امری که میگردند زمین
کاربردهاندامروزهبیارزششدهاند.اّمامامیدانیمکهدرزمانهایباستانزمین
خورشید دور به دایرهای تقریباً مدارهای روی امروز، مثل درست سیّارات، و
چرخیدهاندوبااستفادهازایندانشماقادریمدرککنیمکهچگونهاخترشناسان
باستانبادادههاییکهدراختیارداشتندمیتوانستندنظریهیدایرهیمسیرخودرا
بناکنند.بههرحال،چگونهمیتوانیمامروزهباخواندناخترشناسیباستان،دانش
کنونیخوددربارهیاینکهدرمنظومهیشمسیچهچیزیبهدورچهچیزی

میگرددرافراموشکنیم؟
خوانندگانیکهمیخواهنددقیقتردرککنندچگونهپژوهشهایدانشمندان
گذشتهباآنچهدرطبیعترخمیدهدجفتوجورمیشوند،باید»یادداشتهای
فنّی«پایانکتابرابخوانند.برایاینکهمتنکتابرابفهمیمالزمنیستاین
یادداشتهارابخوانیم،باوجوداین،شایدتعدادیازخوانندگان،مثلخودمن
کهاینیادداشتهاراآمادهمیکردم،مطالبجالبیازفیزیكواخترشناسیرا

یادبگیرند.
شخصی جنبهی علم نتایج بود. آغاز در که نیست چیزی آن علم امروزه
هستند، مهّم علمی نظریههای پیشرفت در زیباشناختی داوری و الهام ندارند.
اّماراستیآزماییایننظریههادستآخربرآزمونهایآزمایشگاهیغیرشخصی
و فیزیکی نظریههای فرمولبندی در اگرچه است. متّکی آنها پیشگوییهای
اّماعلمشاخهای استفادهمیشود ریاضیّات از آنها، از نتایجحاصل محاسبهی
ازریاضیّاتنیستونظریههایعلمیرانمیتوانازاستداللهایریاضیمحض
استنتاجکرد.علموفناورییاریرسانیکدیگرند،باوجوداین،علمدربنیادیترین
سطحخود،بهخاطرکاربردهاییکهداردمطالعهنمیشود.هرچندعلمدربارهی
هستیخدایاحیاتبعدازمرگچیزیبرایگفتنندارد،اّماهدفعلمایناست
کهآندستهازپدیدههایطبیعیراتوضیحدهدکهدنیویمحضهستند.علم
ویژگیانباشتیداردوهرنظریهیتازهاینظریههایپیشینرابهشکلتقریبهایی
ازخوددردلنهفتهداردوآنگاهکهایننظریههابهدرستیپدیدههاراتبیینکنند،

حتّیتوضیحمیدهدکهچرااینتقریبهابایدکارگرباشند.
هیچکدامازآنچهراگفتیمدانشمنداندنیایباستانیاقرونوسطینمیدانستند
واینهاهمهرابامشکلفراوانانقالبعلمیقرون16و17آموختهایم.هدفاز
آغاز،علممدرننبود.پسچگونهمابهانقالبعلمیدستیافتیموامروزهکجا
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هستیم؟اینهمانپرسشیاستکهباکندوکاوکشفعلممدرنبایدتالشکنیم
بهآنپاسخبدهیم.



۱ بخش   
فیزیک یونان  

بابلیان،چینیان،مصریان، ازآن، یاپیش یونان دردورانشکوفاییعلِم
هندیان،ودیگرانسهمبهسزاییدرفناوری،ریاضیّات،واخترشناسی
داشتهاند.بااینحال،ازیونانیهابودکهاروپاالگووالهامگرفتوعلم
مدرندراروپاآغازشد،آنسانکهیونانیاننقشویژهایدرکشفعلم

بازیکردند.
چرایونانیاناینچنیندستآوردهایزیادیداشتهاند؟بایدبدانیمکه
علمیونانآنگاهپاگرفتکهیونانیاندرشهرهایایالتیمستقلکوچکی
میزیستهاندودربسیاریازآنهادموکراسیبرقراربود.باوجوداین،
آنگونهکهخواهیمدید،یونانیانشگفتانگیزتریندستآوردهایعلمی
خودرازمانیبهدستآوردندکهاینایالتهایکوچكدرقدرتهای
بزرگجذبشدندکهاّولیپادشاهیهاییونانیوبعدیامپراتوریروم
بود.سهمیونانیاندرعلوموریاضیّاتدردورانیونانمداریورومیتا

دورانانقالبعلمیقرونشانزدهوهفدهدراروپابیرقیبماند.
اینبخشازگفتارمندربارهیعلمیونان،بهفیزیكاختصاصداردو
اخترشناسییونانرابهبخش2موکولمیکنم.بخش1رابهپنجفصل
تقسیمکردهاموطبقسلسلهمراتبزمانیباپنجمکتبفکریسروکار
داردکهعلمباآنهاعجیناست:شعر،ریاضیّات،فلسفه،فناوری،ودین.
درونمایهیرابطهیعلمبااینپنجمکتبفکریدرسرتاسراینکتاب

تکرارخواهدشد.



 ۱  فصل 

ماّده و شعر 

نخستبایدصحنهپردازیکنیم.درقرنششمقبلازمیالدیونانیانمّدتهابود
درکرانهیباختریجاییکهامروزهترکیهنامداردمستقربودندوبیشتربهزبان
ایونیاییسخنمیگفتند.ثروتمندترینوقدرتمندترینشهرهایایونیمیلتوسبود
کهدربندرگاهطبیعینزدیكجاییکهرودخانهیمیندربهدریایاژهمیپیوست
بناشدهبود.درمیلتوس،بیشازیكقرنقبلازروزگارسقراط،یونانیاندربارهی

ماّدهیبنیادینپدیدآورندهیجهانهستیشروعبهخیالپردازیکردند.
در نخستینبار که بودم کورنل دانشگاه در کارشناسی دورهی دانشجوی
درسهایتاریخوفلسفهیعلمبامیلتوسیهاآشناشدم.درایندرسهادربارهی
میلتوسیهاییشنیدمکه»فیزیکدان«بودند.همزمانباایندرسها،درکالسهای
نظرم به میکردم. شرکت نیز ماّده اتمی مدرن نظریهی جمله از فیزیك درس
البته ندارد. وجود مدرن فیزیك و میلتوسیها بین مشترکی وجه که میرسید
بلکهدرک بود، ماّدهغلط میلتوسیهادربارهیطبیعت نبودکهدیدگاه اینگونه
نمیکردمکهآنهاچگونهبهدستآوردهاییکهداشتندرسیدهبودند.اسنادچندانی
دربارهیافکاریونانیهایقبلازدورانافالطوندراختیارنداریماّمامطمئنبودم
کهدردورانباستانوکالسیك)بهترتیب،ازسال600تاسال450قبلازمیالد
وازسال450تاسال300قبلازمیالد(نهدانشجویانعلومطبیعیمیلتوسیها،و

نهیونانیهامثلدانشمندانامروزیاستداللمیکردند.
نخستینمیلتوسیکهازاواسنادیبهجایماندهتالسبودکهدرحدوددو
کهخورشید بود تالس معلوم قرار از میزیست. افالطون روزگار از پیش قرن
گرفتگیسال585قبلازمیالدراپیشگوییکردوازمیلتوسقابلرؤیتبود.
تالسبااینکهازاسنادخورشیدگرفتگیبابلیهابهرهبردهاست،بهاحتمالزیاد
ناحیّهی تنهادر اینپیشگوییرابکندچونهرخورشیدگرفتگی نمیتوانست
جغرافیاییمحدودیقابلرؤیتاست،اّمااینکهتالسافتخاراینپیشگوییرا
یدکمیکشدحکایتازآنداردکهویدراوایلسالهای500قبلازمیالدبه
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بالندگیرسیدهاست.مانمیدانیمکهآیاتالسایدههایخودرابهرشتهیتحریر
درآوردهاستیانه.بههرحال،اگرهماینکارراکردهباشدازنوشتههایوی
حتّیتكعبارتیهمبهجاینماندهاستکهآیندگانبتوانندازآنیادکنند.او
نمادیافسانهایاست،ازآننمادهایی)مثلسولون،همعصراوکهقانوناساسی
آتنرانوشت(کهبهرسمقدمادرسیاههی»هفتفرزانه«یدورانافالطونیجای
دارد.برایمثال،تالسبهاینشهرتداردکهقضیّهیهندسیمعروفیرااثبات
کردهیاآنراازمصرآوردهاست)یادداشت فنّی ۱ را ببینید(.آنچهدراینجابرایما
مهّماستایناستکهمیگوینددیدگاهتالساینبودهکهاشیاازماّدهیبنیادین
واحدیتشکیلشدهاند.ارسطودرکتابمتافیزیک)مابعدالطبیعه(مینویسد،»اکثر
فالسفهینخستینبراینعقیدهبودندکهتنهامبادِیازنوعماّده،مبادیهمهی
چیزهاهستند...تالس،بنیانگذاراینگونهفلسفه،میگویدکهآباصلاست.«]1[
مّدتهابعد،دیوگنسالرتیوس)230بعدازمیالد(،زندگینامهنویسفالسفهی
یونان،مینویسد،»تالسبرآنبودکهآبماّدهینخستینجهانشمولاستو

جهانهستیزندهومملوازخدایاناست.«]2[
آیامنظورتالساز»ماّدهینخستینجهانشمول«اینبودکههمهیمواّدازآب
پدیدآمدهاند؟اگرچنینبودهباشد،هیچراهینیستکهبگوییمویچگونهبه
ایننتیجهرسیدهاست،اّماچنانچهکسیبتواندبپذیردکههمهیمواّدازماّدهی
مشترکواحدیساختهشدهاند،اینماّدهمیتواندآبباشد.آبنهتنهابهشکل
مایعیافتمیشودبلکهمیتوانآنرابامنجمدکردنبهجامدیاباجوشاندنبه
بخارتبدیلکرد.بدیهیاستکهآبازضروریّاتزندگانینیزهست.باوجود
این،مانمیدانیمتالسفکرکردهباشدکهبرایمثالآیاسنگهامیتوانستهانداز
آبمعمولیتشکیلشوند،یااینکهچیزبنیادیندیگریهستکهدرآبیخزده

وسنگوهمهیجامداتدیگرمشترکاست.
تالسشاگردیادستیاریداشت،بهنامآناکسیماندر،کهبهنتیجهیمتفاوتی
رسیدهبود.اونیزبرآنبودکهماّدهیبنیادینواحدیوجوددارد،اّماویآنرااز
مواّدآشناندانسته،بلکهماّدهیاسرارآمیزیمیپنداشتکهبیکران،یابینهایتبود.
سیمپلیکیوس،نوافالطونیکهدرحدودهزارسالبعدازآناکسیماندرمیزیست،
دیدگاهاوراتوصیفکردهاست.سیمپلیکیوسگفتهیویرانقلقولمیکندکه

درمتنزیربهشکلایتالیکآمدهاست:



فصل ۱: ماّده و شعر    17

ازمیانآنانکهمیگویندماّدهینخستینیکیاستودرحرکتاست
و پیروان از میلتوسی پراکسیدس فرزند آناکسیماندر، است، بیکران و
شاگردانتالساست.ویمیگویدماّدهینخستینوخمیرمایهیاشیای
موجود،بیکراناست.بهگفتهیاواینماّدهینخستیننهآباستو
نههیچیكازعناصرآشنا،بلکهسرشتبیکراندیگریداردکههمهی
آسمانهاوهمهیجهانهاییکهدرآنندازآنپدیدآمدهاند.آنگونهکه
خودویشاعرانهبیانمیکند،آنچهچیزهاازآنپدیدمیآیند،هماناست
کهبنابهضرورت،باردیگردرآنتباهمیشوند،زیرابهسبببیدادگری
از وی که است بدیهی میدهند. جریمه و تاوان زمان، بهحکم خود،
مشاهدهیتبدیلاینچهارعنصربهیکدیگر،شایستهندیدهکهیکیاز
آنهارابهعنوانماّدهینخستینبرگزیندبلکهآنراچیزیغیرازاین

چهارعنصردانستهاست.]۳[
را ایده این دیگر بار آناکسیمنس، نام به دیگری میلتوسی بعد اندکی
مطرحکردکهاشیاازماّدهیمشترکواحدیتشکیلشدهانداّمااینماّدهبرای
آناکسیمنسآبنبودبلکههوابود.ویکتابینوشتکهازآنتنهایكجملهبه
جایماندهاست،»هوابرایجهان،همچونروحبرایتنآدمی،سرچشمهی

زندگیاست.«]4[
باآناکسیمنسسهممیلتوسیهانیزدریافتنجوهرماّدهپایانیافت.درحدود
تسخیر به صغیر آسیای ایونی بزرگ شهرهای و میلتوس میالد، از قبل 550
امپراتوریایرانیدرحالگسترشدرآمدند.درسال499قبلازمیالدمیلتوس
طغیانکردوایرانیهاآنراباخاکیکسانکردند.اینشهربعدهادوبارهجان

گرفتوشهرمهّمیدریونانشداّماهرگزکانونعلمیوناننشد.
یونانیانایونیدرخارجازمیلتوسهمچنانبهطبیعتماّدهپرداختند.گویا
به ایونی ازمیالددرشهرکولوفوندر قبل 570 کسنوفانسکهدرحدودسال
دنیاآمدوبهجنوبایتالیامهاجرتکردبراینعقیدهبودکهماّدهیبنیادینزمین
)خاک(است.یکیازاشعاراوبندیداردکهمیگوید،»همهچیزاززمینپدید
میآیدودرآنتباهیمیگیرد.«]5[شایدمنظوراوهمانشعاریباشدکهمسیحیان
هنگامخاکسپاریمیگویند،»ازخاکبرآمدیموبرخاکشدیم.«درفصل5کهبه

موضوعدینبرسیمفرصتیخواهدبودازکسنوفانسدوبارهیادکنیم.


