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مقدمه

در قرن هفدهم میالدی، اتفاقی شگفت افتاد، اتفاقی که هم ابعادی بسیار عظیم 
داشت و هم به شخصی ترین نحو ُرخ داد. فیلسوفان در دهۀ 1600 میالدی در 
پی فهم جدیدی از جهان بودند و می خواستند راه نویی برای اندیشیدن دربارۀ 
انسان پیدا کنند. شاید دقیق تر این باشد که بگوییم فیلسوفان در پی راه های نویی 
برای اندیشیدن دربارۀ این چیزها بودند. چون همۀ آن ها بر سر ماهیت عالم 
و طبیعت آدمی اتفاق نظر نداشتند. آنان در این مورد که بدن ها از چه ساخته 
شده اند و چه چیزی آن ها را به حرکت درمی آورد، اختالف نظر داشتند. این 
با جهان  ارتباط خدا  نظرات مختلفی دربارۀ وجود خدا و  فیلسوفان صاحب 
بودند، و بر سر این مسئله که معرفت چیست و از کجا می آید، بحث می کردند. 
خیلی از این متفکران »جدید« معتقد بودند که انسان ها از لحاظ متافیزیکی و 
است،  حاکم  طبیعت  بقیۀ  بر  که  قوانینی  از  و  دارند  جایگاه خاصی  اخالقی، 
معاف اند - ما روح داریم و صاحب اختیار هستیم. عده ای دیگر، برعکس، بر 
این نظر پا می فشردند که ما »موجود ویژه ای« نیستیم. ذهن و بدن ما هم مثل هر 
موجود دیگری، جزو طبیعت است. بعضی ها حتی تا آنجا پیش رفتند که گفتند 
ما چیزی جز مادۀ در حال حرکت نیستیم و از این رو، آزادی  ما از علل و عوامل 

تعیین کننده ، بیشتر از آزادی سنگ  و چوب نیست. 
این گروه متنوع و به شدت اهل بحث و مجادله از فیلسوفان، با وجود همۀ 
این تفاوت ها، در برخی مفروضات اساسی با هم اتفاق نظر داشتند. همۀ آن ها 
اعتقاد داشتند که رویکرد قدیمی و قرون وسطایی در فهم جهان، دیگر به درد 
نمی خورد. به عقیدۀ آن ها این رویکرد، با آن شکل های معنوی و قدرت های 
غیبی و عالقه اش به دفاع از اصول عقاید مسیحی و دلبستگی  غالباً کورکورانه اش 
به نظریه های ارسطو یا افالطون، دیگر به کار نمی آید و مدل های فکری مفیدتر 
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و مستقل تری باید جای آن ها را بگیرد. آن ها همداستان بودند که فلسفۀ طبیعی 
- یعنی آنچه ما امروزه »علم« می نامیم - باید براساس چیزهای آشنا و نه گنگ 
و مبهم، اشیا را توضیح بدهد. از همه مهم تر این بود که آن ها تأکید می کردند 
فلسفه نه با مالحظۀ سخنان نویسندگان روزگار باستان یا به جا آوردن مطالبات 
شواهد  یا  عقلی  متمایز  و  روشن  تصورات  براساس  باید  بلکه  دینی،  مراجع 

آشکار تجربی پیش برود. 
درخشان ترین قرن در تاریخ اروپا چه قرنی است؟ دالیل قانع کننده ای به 
نفع آتن در قرن چهارم قبل از میالد می توان آورد، زمانی که سقراط، افالطون، 
به  پریکلسی  دموکراسی  دوران  در  آریستوفانس  و  سوفوکلس  آیسخولوس، 
ارسطو  مجدد  کشف  شاهد  که  میالدی،  دوازدهم  قرن  یا  رسیدند؛  شکوفایی 
و ظهور دانشگاه ها و اندیشۀ مدرسی یا اسکوالستیِك سطح باال بود. و البته به 
نفع دوران رنسانس ایتالیایی هم می توان دلیل آورد. با این همه، سخت بشود 
علیه این ادعا دلیل آورد که قرنی که چهره هایی مانند گالیله، بیکن، دکارت، 
هابز، بویل، اسپینوزا، الک، الیب نیتس، و نیوتون را در خود جای داده، برای 
فلسفه از درخشان ترین قرن ها در تاریخ اروپاست. قرنی که پیدایش متافیزیك و 
معرفت شناسی مدرن را به خود دید و شاهد پیشرفت بی سابقه در فهم طبیعت 
و الگوهای جدید در ارتباط میان شهروندان و حکومت بود. ممکن است دیگر 
دقیقاً در قالب همان اصطالحاتی که این نخستین متفکران دورۀ مدرن را هدایت 
می کرد، فکر نکنیم. ولی نحوۀ نگرش مان به انسان و جهان، ریشه در تالش های 
خالقانۀ آن ها دارد. ریشه در تحقیقات فلسفی ای دارد که به رغم - یا به احتمال 
بیشتر، به علت - تفاوت های فکری و جدال های شخصی و شرایط سیاسی و 

مذهبی متالطم زمانۀ آ ن ها، رونق پیدا کرد. 
اگر  بله،  »سنت شکن« هستند؟  واقعاً  کتاب،  این  در  فیلسوفان  آیا همۀ  اما 
با  مغایر  دیدگاه های  ترویج  کالً  بدعت،  یا  »سنت شکنی«  اصطالح  از  منظور 
به اصطالح مرسوم  باشد که خود را جای حقیقت جا زده اند و  دیدگاه هایی 
شده اند. حاال می خواهد این حقایق مرسوم، در علم باشد یا دین، یا فلسفه، یا 
اقتصاد و امثال آن ها. برخی از آن ها از طرف مراکز دینی یا سایر مراکز، رسماً 
متهم به بدعت شدند. البته برونو و گالیله به همین دلیل توسط کلیسای کاتولیك 
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مجازات شدند. اسپینوزا هم از طرف جامعۀ یهودیان پرتغالی آمستردام به خاطر 
»بدعت های شنیع و اعمال هولناکش«، تکفیر و طرد شد. بعالوه، عمالً هر یك 
از فالسفه ای که در این کتاب تصویر شده اند، نوشته هایی داشتند که در فهرست 
کتاب های ممنوعۀ واتیکان قرار گرفتند. آثار برونو، گالیله، بیکن، دکارت، هابز، 
پاسکال، اسپینوزا، آرنولد، مالبرانش، بویل، الک، الیب نیتس، و نیوتون همه در 
این فهرسِت بدنام ظاهر شده اند. مراجع دینی در قرون وسطا و اوائل دورۀ مدرن 
گاهی وقت ها روزگار سختی داشتند و سردرگم می شدند که چطور میان تفکر 

مستقل و بدعت تمایز بگذارند. 
تعریف  را  فلسفه  تاریخ  در  دوره  درخشان ترین  داستان  کتاب،  این  در  ما 
می کنیم. متفکرانی که از آن ها سخن می گوییم، چارچوب های مفهومی پیشینیان 
هم  پارادایمی«  »جابه جایی های  و  انقالب ها  نکردند؛ حتی  رها  بکلی  را  خود 
رگه هایی از گذشته را در خود حفظ کردند. بعالوه، تقسیم بندی میان دوره های 
تاریخی همیشه در بازنگری ها، پیراسته تر و پرداخته تر می شود. بخش زیادی از 
فلسفۀ قرن هفدهم، همان طور که تحقیقات اخیر نشان داده، در پی این بود که 
اندیشۀ مدرسی را جذب و اصالح و به روز کند، نه این که آن را یکجا رد کند. 
در عین حال، نخستین متفکران دورۀ مدرن، کامالً آگاهانه دنبال این بودند که 
فلسفه را دگرگون کنند و آن را در مسیر جدیدی بیندازند؛ از گالیله و دکارت 
در نخستین دهه های قرن هفدهم گرفته تا الیب نیتس و نیوتون در اوایل قرن 
و  حیرت انگیز  واقعاً  آن ها سرآغازهای  بود.  نظر  مورد  هدفی  چنین  هجدهم، 
بزرگی هستند. کتاب حاضر، داستان این سرآغازها و شخصیت هایی است که 

در آن ها نقش اصلی داشته اند. 





روم

1600
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عالمبینهایت،وآتشدرمیدانشهر!

قرن هفدهم، برای فلسفه خوب شروع نشد. جوردانوبرونو این نظر را مطرح 
که  هستند  خورشیدهایی  ستارگان،  و  نیست.  عالم  مرکز  زمین  که  بود  کرده 
خیلی خالف  هم  او  سیاسی  و  الهیاتی  نظرات  می گردند.  آن ها  دور  سیاراتی 
ُعرف و سنت بود. جوردانو برونو از طرف دادگاه انگیزاسیون یا تفتیش عقاید، 
بدعت گذار اعالم و به مرگ محکوم شد. در 17 فوریۀ سال 1600 میالدی، در 

میدان کامپو دی فیوری شهر روم، جوردانو برونو را زنده در آتش سوزاندند. 



روم

1633
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امازمینهمچنانمیگردد!

سه دهه بعد، کلیسای کاتولیك همچنان مراقب بود که فیلسوفان دربارۀ عالم 
چه می گویند. زمانی که گالیله استادی جوان در دانشگاه پیزا بود، به فیزیك و 
حرکت اجسام عالقۀ زیادی داشت. او با خودش می گفت: اجسامی که از ارتفاع 
یکسانی سقوط می کنند، با شتابی واحد و در زمانی واحد به زمین می افتند. و 
این موضوع به وزن آن ها بستگی ندارد. او در آزمایشی هم این موضوع را در 
برابر چشم همه ثابت کرد، به این ترتیب که دو گلوله با وزن مختلف را از برج 

پیزا به پایین پرت کرد، که هر دو همزمان به زمین رسیدند. 
دیری نگذشت که عالقۀ گالیله به ستاره شناسی جلب شد. او تلسکوپ های 
از آن ها برای تماشا و رصد آسمان شب استفاده کرد.  خودش را ساخت و 
گالیله در سال 1610 چهار شی ء نزدیك سیارۀ مشتری دید، و متوجه شد که 
موقعیت آن  ها در طول چند شب تغییر کرد. مشاهدات او نشان می داد که سیارۀ 
ونوس دوره های روشنایی دارد و روشنی سطح آن تغییر می کند. یکی دیگر 
از مشاهدات گالیله این بود که نقطه های سیاهی روی سطح خورشید حرکت 
می کنند و موقعیت شان عوض می شود. گالیله همچنین متوجه شد که سطح 
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ماه آن طور که با چشم غیرمسلح به نظر می رسد، هموار نیست بلکه کوه ها و 
دره هایی دارد. 

گالیله همۀ این مشاهدات را دلیلی بر این گرفت که آسمان آن طور که همه 
تصور می کردند، یکدست و کامل نیست. او به این نتیجه هم رسید که زمین 
مرکز عالم نیست و اعالم کرد: حق با کپرنیك است، زمین خیلی هم خاص 

نیست و جایگاه ویژه ای ندارد. 

اووم
مواظب باشید!

پاپ پُل پنجم، در سال 1616 نظریۀ کپرنیك را بدعت شمرده و آن را محکوم 
کرده بود. او می گفت بر طبق کتاب مقدس، خورشید و همۀ سیارات دیگر دور 
زمین می گردند. او صریحاً می گفت که جلوی نظریۀ کپرنیك باید گرفته شود 
و کسی به طرف آن نرود. اما گالیله که حاال ریاضیدان و فیلسوف دوک بزرگ 
توسکانی بود، نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. او می خواست نشان بدهد 
که نظریۀ کپرنیك درست است. به همین دلیل در سال 1632 کتاب گفتگودربارۀ
دومنظومۀبزرگجهانی1 را منتشر کرد و در آن به دفاعی جانانه از نظرات کپرنیك 
پرداخت. گالیله می گفت: نظریۀ خورشیدمرکزی،2 پدیده ها و اتفاقات آسمان و 

زمین را بهتر توضیح می دهد. 
کلیسا خوشش نیامد. پاپ جدید، اوربان هشتم، در عین حال که با گالیله 
از  معروف  ستاره شناس  چرا  که  بود  عصبانی  دستش  از  ولی  داشت  همدلی 
دستور قبلی کلیسا سرپیچی کرده. او گالیله را سنت شکن خواند و به او گفت: 
تو هیچ راه دیگری برای من نگذاشته ای! گالیله محکوم به حبس خانگی تا آخر 

1. Dialogue concerning the two chief world systems      2. Heliocentric Theory
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عمر شد، و کتابش را هم ممنوع اعالم کردند. ولی همچنان می دانست که حق 
با اوست. معروف است که پس از صدور حکم دادگاه، زیر لب گفت: با این 

حال، زمین حرکت می کند!
در همین زمان ها، در هلند، یك فیلسوف فرانسوی در آستانۀ انتشار اولین 
کتابش بود. رنه دکارت به سرزمین شیر و آسیاهای بادی آمده بود تا به دور از 
مزاحمت به کار خود ادامه دهد. او با خودش می گفت: آمستردام شهر زیبایی 
است. ولی من با این همه سر و صدا نمی توانم کار کنم. اقامت در منطقه ای 

ساکت و آرام در بیرون شهر خیلی 
بهتر است. کتاب جهان دکارت در 
فلسفۀ  دهد  نشان  که  بود  این  پی 
»همۀ  می تواند  چگونه  جدیدش 
پدیده های طبیعت« را توضیح دهد. 
زمان،  این  متفکران  بیشتر 
را  ارسطو  باستان،  یونان  فیلسوف 
آن ها  می دانستند.  خود  راهنمای 
طبیعی،  اجسام  که  بودند  معتقد 
هستند.  و صورت  ماده  از  ترکیبی 

شاید در دل خود، خطاب به ارسطو می گفتند: چه رویایی! یك نابغۀ واقعی! 
نُفوس  بیشتر شبیه  فیزیکی هر جسمی است. صورت ها هم  ماده، خمیرۀ 
هستند. آن ها قدرت های روحانِی فعالی اند که توضیح می دهند چرا موجودات 
به این شکل  اند و چرا این طور رفتار می کنند. یك سیب به زمین می افتد چون 
صورت »سنگینی« دارد که باعث می شود در پی حرکت به طرف مرکز زمین 
باشد. اسب ها هم به سبب صورت »اسبی«شان است که به این شکل به نظر 
می رسند و این طور رفتار می کنند. به این ترتیب می شود تخیل کرد که سیب 
با خودش می گوید  به مرکز زمین برسد، و وقتی به زمین می افتد  می خواهد 

همین اندازه کافی است! سطح زمین مانع می شود که پایین تر برود. 
اتفاق  هر  او  نظر  به  دارند.  روح  انسان ها  فقط  که  داشت  عقیده  دکارت 
دیگری را که در آسمان و زمین می افتد می توان به نحو مکانیکی و صرفاً از 

بدعت گذار! 
تو هیچ راه دیگری

برای من نگذاشته ای! 


