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 چگونه از این کتاب بیشترین 
بهره را برگیریم

چه کسي چه وقت و چه چیزي را کشف کرد شما را با رشد ایده هاي علمي در ۵00 
سال گذشته و با کساني که این ایده ها را پرورانده اند، آشنا مي کند. در این کتاب آن 
ایده ها در بافت زمان قرار مي گیرند و چارچوبي براي فهم و درك مفاهیم و نظریه هایي 

فراهم مي آید که دیدگاه ما به جهان علمي امروزي را تشكیل داده اند.
این کتاب علم در حكم  ایده و نظر علمي اي از خأل سر بر نمي آورد. در  هیچ 
یك فعالیت افزایشي و برهم کنشي ارائه مي شود و حاصل کار پژوهشگران، معاصران 
و آیندگانشان را تغذیه مي کند. حتي بزرگ ترین ذهن هاي علمي ــ نیوتون، الووازیه، 

داروین، پاستور، اینشتین ــ از حاصل کار دیگران توشه برگرفته اند.
در این کتاب کار دانشمندان را جلوه گر مي کنیم و بر نقش تعیین کننده ي مشاهده 

و اندازه گیري و تأثیر متقابل شواهد و نظریه تأکید مي ورزیم.
آدمي طي قرن ها بارها و بارها به راه هاي خطا افتاده و از مسیر درست منحرف 
برخوردار  همگاني  حمایت هاي  از  گوناگون  زمان هاي  در  که  ایده هایي  است.  شده 
ـ عالم یا جهان هستي زمین مرکز، نظریه ي فلوژیستون، کالریك، اِتر، پیدایش  شده اندـ 
خودبه خودي حیات، آب گرایي1 ــ اما بعداً ناکافي یا غلط و نادرست از آب درآمدند. 
با همه ي این احوال، حتي این ها براي فهم کامل تر نظم طبیعي و نیز داد و ستد علم 

1. neptonian (neptonism)
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نقش ایفا کرده اند و از این رو در این کتاب جایگاهي به آن ها اختصاص یافته است.
هر فصل رویدادهاي ۵0 سال را در بر مي گیرد و جمع بندي اجمالي پیشرفت ها 
و روندهاي عمده ي این دورة زماني در ابتداي آن مي آید. در البه الي مطالب فصل ها 
ترتیب  به   2000 سال  تقریباً  تا   1۵00 سال  حدود  از  تاریخ  بر حسب  مدخل هایي 
نگاشته شده اند. منظور این است که به راحتي مي توانید ترتیب کشف ها و یافته ها را 

در گستره ي وسیعي از پهنه ي علم پي گیرید، و روابط متقابل آن ها را دریابید.
هر حكایتي کشف و یافته ي خاص یا ایده ي جدیدي را نقل مي کند که با تصویري 
یك  فقط  پژوهشگران  اکثر  است.  آمیخته  هم  در  شرایط شخصي اش  در  کاشف  از 
تك مدخل دارند، اما پژوهشگران پر کارتر و فعال تر را چندین مدخل همراهي مي کند، 
که به طور کلي جمع بندي حیات و آثار و تأثیرشان بر معرفت علمي را شكل مي دهد. 
ارجاع تاریخ به صورت حروف سیاه بخش قبلي یا بعدي حكایت را به شما مي نمایاند. 
نماد پیكان و تاریخ در انتهاي هر حكایت مانند   1603، به مدخل بعدي در زندگي 

آن پژوهشگر خاص ارجاع دارد.
این کتاب چندین فایده دارد: سري به پاسخ پرسش هاي علمي ــ مانند پرسش و 
پاسخ ها دربارة آزمایش مایكلسون ـ مورلي یا کارهاي مندل درباره ي ژنتیك یا چگونگي 
ـ بزنید؛ به برداشت کلي سودمندي مثاًل از  کشف کربن دیوکسید به دست ژوزف بالكـ 
پیشرفت هاي علمي در نیمه ي نخست قرن بیستم دست مي یابید؛ حوزه ي ذهني خاصي 
از  منظور  یا  زمین  کره ي  به سن  مربوط  استدالل هاي  یا  اتم،  ایده ي  تكوین  را چون 
ـ صفحه اي را به طور تصادفي  کروموزوم ها را پي مي گیرید؛ یا صرفاً آن را ورق مي زنیدـ 
مي آورید و به ماجرایي مستقل بر مي خورید که توجه تان را جلب مي کند، اطالعاتي به 

شما مي دهد و سرگرم تان مي کند.
هر طور که از این کتاب بهره گیرید، امیدوارم به سودتان باشد!

ديويد اليارد



پیشگفتار:
 آنچه تا آستانه ي قرن شانزدهم

)سال 1500( مي دانستیم

علم و معرفتي که امروزه مي شناسیم، حتي در اروپاي غربي که خاستگاه آن به شمار 
مي آید، تا سال 1۵00 تقریباً ناشناخته بود. این تصور و انگاره که مشاهده و آزمایش 
)تجربه( بایستي راهنماي قابل اتكایي براي فهم و درك چگونگي کارکرد جهان فراهم 
آورند چیز جدیدي نبود، اما به طور گسترده اي هم پذیرفته نشده بود. ایده ها و آراي 
ـ ارسطو )384-322 پیش از میالد( در زیست شناسي  اندیشمندان بزرگ عصر باستانـ 
و فیزیك، بطلمیوس )حدود 8۵ تا حدود 16۵ میالدي( در حوزه ي نجوم و جغرافیا، 
گالن )131-201 میالدي( در طب ــ هنوز هم غالب و مسلط بود. حتي خردمندترین 
اندیشمندان غالباً در نوشته ها پاسخ به پرسش ها و مجهوالت را مي جستند و نه در 

مدارك و مستنداتي که در برابر چشم خودشان قرار داشت.
در حالي که تعداد اندکي یافت مي شدند که نسبت به ِگرد بودن کره ي زمین تردید 
مي کردند، تعداد کمي این تصور بطلمیوس را به چالش مي گرفتند که بر پایه ي آن 
کره ي زمین در مرکز جهان هستي ثابت و ساکن بود و تمامي اشیاي آسماني دیگر در 
مدارهاي دایره اي آن را دور مي زدند. رویهمرفته، ارسطوي کبیر فتوا داده و حكم کرده 

بود که حرکت دایره اي کامل ترین و طبیعي ترین نوع حرکت است.
درست مانند زمان هاي باستان، هفت جسم آسماني را مي شناختند: خورشید، ماه و 
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»ستارگان سرگردان« ــ عطارد )تیر(، ناهید )زهره(، مریخ )بهرام(، مشتري )برجیس( 
و زحل )کیوان(. تقریباً سیصد سال بعد به این تعداد افزوده شد. حرکت این اجرام 
آسماني هنوز هم بزرگ ترین دلمشغولي و توجه طالع بین ها به شمار مي رفت که در پي 

تعیین سرنوشت آدمي از موضع آن در آسمان مي گشتند.
علي رغم پیشرفت هایي که نصیب تجربه گران خاورمیانه و سایر نواحي تحت نفوذ 
اسالم شده بود، علم شیمي کماکان کیمیاگري بود: تمامي ذهن و حواس آن ها متوجه 
یا  کند،  تبدیل  به طال  را  اساسي  فلزات  بود  قرار  که  بود  جستجوي حجرالفالسفه1 
این که پیگیر یافتن اکسیر حیات بودند. در واقع، زمان درازي سپري شد تا چنین جّد و 
جهدهایي از لحاظ علمي بي ارزش تلقي شود. حتي دویست سال بعد، آیزاك نیوتون 

کبیر هم فكر مي کرد که کیمیاگري دست کم همانقدر مهم است که سایر کارهایش.
کیمیاگران، براي پشتیباني و تضمین کردن جستجو و پویش هاي خود، نظریه اي 
پرداخته بودند که بر پایه ي آن ماده از تعداد کمي »عنصر« شبه راز آمیز )شبه عرفاني( 
تشكیل مي شد. ارسطو و سایر متفكران باستاني این عناصر را خاك، هوا )باد(، آتش 
و آب نامیده بودند، هرچند که تفكر جدیدتر سه گانه ي نمك، آهن و جیوه را ترجیح 
داد. بین هر یك از این مواد در زمان هاي باستان با یكي از اجرام آسماني پیوند و رابطه 
برقرار بود ــ مثالً، طال با خورشید، نقره با ماه، و آهن با مریخ ــ و براي فلز و سیاره 
هم نمادهاي یكساني به کار مي بردند. طالع بیني )اختربیني( و کیمیاگري هنوز هم به 

طور تنگاتنگي در هم تنیده بودند.
داشت،  بي هماورد  و  گسترده  سیطره اي  هنوز  هم  فیزیك  حوزه ي  در  ارسطو 
بخصوص از هنگامي که دیدگاه وي با الهیات مسیحیت از طریق نوشته هاي توماس 
آکوئیناس هماهنگ و سازگار شده بود. چالش با ارسطو مستلزم به چالش کشیدن 
انكار  را  خأل  »طبیعت  که  بودند  معتقد  ارسطو،  مانند  مردم،  اکثر  بود.  کلیسا  اقتدار 
مي کند«؛ وجود اتم ها ناممكن است؛ باید پیوسته هر شيء را در معرض فشار دادن 
)هل دادن( قرار داد تا در حالت حرکت باشد؛ این که برخي مواد )موادي که از »تّلون 
مزاج« برخوردارند یا »دمدمي مزاج اند«( به طور طبیعي باال مي روند در حالي که مواد 
برخوردار از فرونشستن »گرانشي«، هر کدام مكان درست و موجه خود را در مدل 

طبیعت مي جوید.
یا اصطالح »زیست   )واژه  مطالعه مي کردند  زنده  آن ها که در حوزه ي چیزهاي 
شناسي« سیصد سال بعد ابداع شد( چیز مهمي به حاصل تأمالت ارسطو اضافه نكرده 

1. Philosopher's stone
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بودند. توجه به گیاهان عمدتاً در جهت مقاصد طبّي بود. »کتاب هاي گیاهان دارویي« 
سرشار از دستورالعمل هاي درمان بیماري ها بسیار محبوب بودند، هرچند که همیشه 
هم بر پایه ي مشاهدات و تأمالت دقیقي استوار نبودند. از سال هایي پس از سال 1۵00 
که کاشفان و پویندگان در سرزمین هاي جدید جانوران و گیاهاني را یافتند که ارسطو 

از وجود آن ها بي خبر مانده بود، این اقتدار ارسطویي رو به افول نهاد.
پیشرفت  به نحوي چشمگیر  فناوري حتي در غیاب معرفت علمي ژرفي  البته، 
کرده بود. آزمون و خطا و مهارت و ابتكار صنعتگران راه هاي نوین بسیاري را براي 
مفید کردن چیزها گشوده بود. قسمتي از این فناوري، از جمله تولید کاغذ، باروت و 
قطب نماي مغناطیسي از چین به اروپاي غربي وارد شده بود. ساعت هاي خیلي دقیقي، 
صدها سال پیش از هویگنس و آونگ، اختراع شده بود. سالح هاي گرم و انواع توپ 
به طور منظم کاربرد یافته بود، گرچه که هیچ کس نمي دانست دلیل انفجار باروت 
چیست. شاید از همه ي این ها مهم تر گوتنبرگ و سایرین در اواخر قرن پانزدهم بودند 

که با استفاده از حروف چاپي متحرك در امر چاپ مهارت یافته بودند.
اوایل سده ي  در  مي رفت.  به شمار  تغییر  منادي  آزمایش  و  مشاهده  نیز  علم  در 
1400، نیوکالوس کوسانوس پي برده بود که گیاهان ظاهراً چیزي را از جّو جذب 
مي کنند. ارجاعاتي که به مواد نویافته اي چون بیسموت صورت مي گرفت. دریانوردان 
دریافته بودند که قطب نماي مغناطیسي آنان همیشه در راستاي شمال قرار نمي گیرد. 
در دهه ها و سده هاي بعدي یافته هایي از این دست خطوط عمده ي کاوش و جستار 

را برانگیخت.
در اواخر سده ي 1400 چهره هاي بزرگ اولیه ي پیشرفت و تكامل علم زاده یا 
فعال شدند. نیكوالي کوپرنیك در 1473 زاده شد. اندك زماني بعد از آن، لئوناردو دا 
وینچي ماشین هاي پرواز را طراحي کرد و با چتر نجات و لوله هاي موئین دست به 
آزمایش هایي زد. رگیو مونتانوسِ راهب آنچه را که بعداً دنباله دار هالي نامیده شد، با 

رصدهایش در نورنبرگ براي نخستین بار در اروپا، مشاهده کرد.
شور و شوق این روح جدید را مي توان در زمان هاي قبل تر نیز جست، که نیروي 
محرك آن ترجمه ي متون کالسیكي بود که آرا و ایده هایي را در دسترس قرار مي داد 
سیلزیا  اهل  وتیلو  سیزدهم،  قرن  در  بودند.  شده  فراموش  یا  دیرباز سرکوب  از  که 
و  نور  پیرامون  کلي  طور  به  و  چشم  کارکردهاي  درباره ي  گسترده تري  معرفت  به 
نورشناسي دست یافت. در انگلستان راجر بیكن، راهب فرقه ي فرانسیسكان، به قدر و 
قیمت آزمایش پي برده بود. وي قوانین بازتابش و شكست نور را تشریح کرد. او یكي 
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از ذره بین هاي ابتدایي را توصیف کرد. هرچند که راجر بیكن باروت را اختراع نكرده 
بود، اما ترکیب آن را مي شناخت.

بیكن در راه آموزش »فلسفه ي طبیعي« در دانشگاه ها دست به مبارزه زد، اما به 
اتهام ارتداد به زندان افكنده شد. قدرت مرجعیت کلیسایي و سلطه ي آن بر ایده ها و 
آرا پر قدرت بود و تا عصر گالیله و حتي بعد از آن هم کماکان باقي ماند. حتي وقتي 
قدرت جبري و قهري کلیسا رو به زوال نهاد، همچنان ایده هاي ناشي از علم کالم و 
کتاب مقدس قسمت اعظم علم را شكل مي داد. تازه بعد از سال هاي 1800 بود که 
نفوذ داستان انجیلي آفرینش و توفان نوح بر زیست شناسي و زمین شناسي به تدریج 

کمرنگ شد.
در دو قرِن بعد از بیكن، دیگراني این ایده هاي ارتدادي را در فیزیك ارتقا بخشیدند 
که با افكار ارسطو در تناقض بود و پیشتاز گالیله و نیوتون به شمار مي آمدند. ویلیام 
آکمي1 )ویلیام اوکام( »تیغ« مشهور خود را مطرح کرد، که براي سادگي در توضیح و 
توصیف مشاهدات ارزش زیادي قائل بود. ویلیام مرلي2 حساب وضع آب و هوا را در 
آکسفورد نگه داشت تا معلوم کند بهترین ایام یك دهه از لحاظ آب و هوایي چه موقع 
است، و حتي تالش کرد به پیش بیني وضع هوا دست بزند. آزمایش هایي با آهنربا و 
قطب نما صورت گرفت، و پیرامون منشأ رنگین کمان تحقیقاتي صورت گرفت. معلمان 
و محققان در حوزه ي جراحي و کالبدشناسي آدمي هرچه بیشتر به مدارك ناشي از 
تشریح و کالبدشكافي تكیه کردند و اتكاي خود را به نگاشته هاي جالینوس هرچه 

کم تر کردند.
امر  این  دالیل  سر  بر  یافت.  شتاباني  آهنگ  روند  این   ،1۵00 سال  حدود  در 
مباحثات زیادي در جریان است. برخي اندیشمندان به رشد و گسترش اختالف آرا در 
درون کلیسا اشاره مي کنند؛ دیگراني هم هستند که گسترش دامنه ي افق ها را از طریق 
پویش هاي پویندگان در سرزمین هاي نو مؤثر و دخیل مي دانند؛ کساني دیگر هم هنوز 
معتقد به تحریك و انگیزش صنایع اولیه و چالش هایي هستند که پدید آورد. یكي 
دیگر از عوامل احتمالي هم سهولت در ثبت رویدادها و نشر و انتشار ایده ها از طریق 

چاپ و نوشته هاي چاپي بوده است.
دالیل این پیشرفت ها هرچه بوده باشد، مي توانیم به دوران پیرامون سال 1۵00 به 
عنوان سكوي پرش چیزي بنگریم که امروزه آن را علم مي نامیم. آنچه که بعد از آن 

1. William of Occam   2. William of Merlee
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روي داد نسبت به آنچه که پیش از آن گذشته بود، بسي متفاوت بود. و به همین علت 
است که این کتاب را از همان وقایع سال 1۵00 به بعد شروع مي کنیم.

و واپسین نكته این که: تقریباً تمام اکتشافاتي که در این کتاب از آن ها یاد کرده ایم 
در اروپا یا مناطقي تحقق پذیرفته اند که نفوذ اروپاییان در آن جا گسترش یافت، مانند 
اروپا دارد؛ سایر  تاریخ و فرهنگ  امروزي و مدرن ریشه در  آمریكاي شمالي. علم 
بخش هاي جهان فقط در سالیان اخیر شروع به بازي کردن نقش در این زمینه کرده اند. 
خیلي پیش از سال 1۵00، نورِ قرن ها تحقیق و جستار در هندوستان و سرزمین هاي 
اسالمي رنگ باخته و خاموش شده بود. چند قرني پیش تر، چین که در فناوري و 
سنت  بساط  استبدادي  مرکزي  دولت هاي  وقتي  بود،  بانشاط  و  فعال  بسي  اکتشاف 
تحقیق و جستار آزاد را برچیدند که براي شكوفایي علم بسي اساسي و حیاتي است، 

در محاق فراموشي و جهل فرو رفت.





1550 - 1500

چشم انداز جهان در این دوره

اروپاي سال 1۵00 کم تر شباهتي به اروپاي آرام و آسوده و هر چه یكپارچه تر قرن 
بیست و یكم داشت، که در این پهنه علم از همه جهات جا افتاده و پشتیباني مي شود. 

از لحاظ سیاسي، اروپاي آن زمان بسي گسسته تر و ناآرام تر بود.
از  مجموعه اي  آن ها  جاي  به  نداشتند؛  وجود  اصاًل  امروزي  ایتالیاي  و  آلمان 
امیرنشینان و دوك نشینان ناآرام وجود داشتند. همین امر احتماالً به تثبیت علم یاري 

رسانده است، زیرا بسیاري از دربارها از »فیلسوفان طبیعي« اولیه حمایت مي کردند.
اسپانیا و فرانسه حكومت مرکزي داشتند و تمام قلمرویي را که امروزه هم در 
اختیار دارند کنترل مي کردند، هرچند که جناح هاي رقیب در فرانسه وجود داشت و 
قلمرو شرق و شمال آن تحت سلطه ي دیگران بود. قدرت باید با نیروي سالح حفظ 

مي شد، هرچند که مفهوم »حق الهي پادشاهان« تازه شروع به رشد کرده بود.
پردامنه ترین نفوذ و وسیع ترین قلمرو از آِن دودمان هابسبورگ بود. این خاندان 
از مراکز اتریش و اسپانیا قسمت اعظم ایتالیاي چندپارچه و »کشورهاي سفلي«، که 
بعداً به بلژیك و هلند تبدیل شدند، و نیز نواحي آلماني زبان اروپاي مرکزي را تحت 
سلطه و کنترل داشت و آن ها را تحت لواي امپراتوري روم مقدس گرد هم آورده بود.
از حدود سال 1۵17 به بعد اروپا بار دیگر، و این بار بین دو نحله ي بزرگ مذهبي، 
تقسیم شد. آغاز نهضت اصالح دین، که جرقه ي آن را مارتین لوتر آلماني و ژان 
کالون فرانسوي زدند، شاهد صف آرایي کشورها و حكومت ها چه به عنوان حامیان 
»پروتستان ها« )عمدتًا در سرزمین هاي شمالي رود راین( یا در حكم مدافعان ایمان سنتي 
»کاتولیكي« )عمدتًا به سوي جنوب( بود. شور و هیجان مذهبي و رقابت هاي سنتي 
آمیزه اي ناپایدار و بي ثبات را در این سرزمین ها فراهم آورد. دو قرن منازعه ي مذهبي 
بنیان کن، هم بین کشورها و هم درون هر یك از آن ها، در پي این سال ها پیش آمد.
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کلیساي  در  تباهي  و  فساد  که  آنچه  علیه  بر  بود  اعتراضي  دین  اصالح  نهضت 
کاتولیك رومي، هرچند که احساسات و هیجان ده ها سال و شاید هم قرن ها، در حال 
جوش و خروش بود. کلیسا لوتر را محكوم کرد و در سال 1۵4۵ در مقابل شوراي 
ترنت که مواد اصالحي اش را پیشنهاد مي کرد مقاومت ورزید، و با بنیان گذاري انجمن 
عیسي در سال 1۵40 مخالفت کرد )در قرن هاي بعد، »یسوعیان یا ژزوئیت ها« در میان 

اعضاي خود دانشمندان سرشناس رو به افزایشي داشتند(.
با همه ي این احوال انگیزه ي به چالش کشیدن ایده هاي دیرپا، که بسیاري از آن ها از 
علماي یوناني سرچشمه گرفته و کلیسا تقدیس شان کرده بود، نیرویي مقاومت ناپذیر از 
آب درآمد؛ این حرکت را تصمیم کلیسا مبني بر تهیه ي فهرستي از »کتاب هاي ممنوعه« 

برانگیخت، که نوشته هاي کوپرنیك و گالیله نیز در شمار این فهرست درمي آمد.
متمادي در  توانگر و قدرتمند قرن هاي  اسپانیاي  به همین علت است که  شاید 
علم سهم چنداني نداشت و قدرت هاي کوچك در زمین هاي پست )فروبومان1( و 
انگلستان و اسكاتلند، که در آنجا نهضت اصالح  نیز  سرزمین هاي اسكاندیناوي، و 
و  )رنسانس(  نوزایي  موج  افتادند.  پیش  قدرتمند  کشور  آن  از  دوانید،  ریشه  دیني 
از  چشمگیرتر  و  ایتالیایي،  دوك هاي  و  شاهزادگان  جانب  از  فیلسوفان  از  حمایت 
همه جا فلورانس، ایده هاي نو را در ایتالیاي کاتولیك تا مدتي پایدار نگه داشت، هر 
چند که براي ترویج گران علم، و عمدتاً براي گالیله )1633( مجازات و کیفر تعیین شد 
و باعث شد که آن موج بار دیگر فرو بخوابد. تا یك قرن بعد که فرمانروایاني چون 
لویي چهاردهم حمایت از علم را به عنوان یكي از سرچشمه هاي عظمت ملي آغاز 

کردند، اتفاق درخور توجهي در فرانسه ي کاتولیك نیفتاد.
عوامل خارجي نیز در ناپایداري اروپا سهم داشتند و دخیل بودند. یكي از آن ها 
دنیاي  در  اسپانیا  رهبري  به  امپراتوري،  گسترش  بر  اصرار  و  فشار  از  بود  عبارت 
نحو  به  فشار  و  تهاجم  این  دور«.  »خاور  و  آفریقا  در  پرتغال  و  امریكا«  »قاره ي  نو 
اجتناب ناپذیري به تنش در تجارت با سایر کشورها ــ بخصوص انگلستان و هلند 
ــ هدایت شد و به سهم آن ها در بازرگاني دست درازي کرد. تعارض و منازعه بین 
اسپانیا و انگلستان که در »آرمادا یا جهازات«2 اسپانیا به اوج خود رسید، قسمتي ناشي 

از تعارض مذهبي و بخشي حاصل مالحظات تجاري و بازرگاني بود.

Low countries .1، ناحیه ي شمال غرب اروپا، مشتمل بر هلند، بلژیك و لوگزامبورك کنوني. م
ــرانجام هم در نبرد دریایي از نیروي دریایي  ــپانیا، که س Spanish Armada .2 ، ناوگان جنگي امپراتوري اس

انگلستان شكست خورد. م
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یكي دیگر از مایه هاي تهدید و ارعاب در اروپا در جنوب شرقي آن نهفته بود. 
امپراتوري عثماني پس از سقوط قسطنطنیه در قرن پیش به داخل اروپا گسترش یافته 
و پیش رفته بود. دانشمندان گریخته از فاجعه ي سقوط آن شهر به ایتالیا رفته و به 
پایداري و احیاي نهضت نوزایي و برانگیختن مطالعات علمي کمك کرده و یاري 
رسانده بودند. اما ترك ها اکنون تا بالكان و مجارستان پیش تاخته بودند و در سال 

1۵29 وین را به محاصره درآوردند.
بر  پاي  ایتالیا  در  زاده شد،  مدرن  علم  که  بود  ناپایدار  و  پیچیده  محیط  این  در 
عرصه نهاد و در شمال و غرب اروپا گسترش یافت. علم از همان مراحل آغاز ساده ي 

رشدش جالب توجه و تماشایي بوده است.

هنر و اندیشه

اراسموس  کتاب  در  آن  اعالي  مظهر  که  بود،  انسان گرایي  فلسفه ي  کمال  اوِج  این 
ماکیاولي  نیكولو  کرد.  بروز  مسیحي  شاهزاده ي  یك  آموزش  عنوان  تحت  هلندي 
سیاستمرد ایتالیایي »قوانین فرمانروایان« کلبي مسلكانه تر خود را در سال 1۵13 در کتاب 
مشهورش شهریار به ثبت رسانید، در حالي که در سال 1۵16 همتاي انگلیسي اش، 
تامس مور، دیدگاه خود را از دولت و حكومت کامل در رساله ي یوتوپیا )ناکجاآباد( 
به رشته ي تحریر کشید، مارتین لوتر در سال بعد نهضت اصالح دین را به راه انداخت. 
کتاب مقدس )عهد جدید( از التین به سخن محاوره اي روز )به انگلیسي به قلم ویلیام 
تیندال، به آلماني به قلم لوتر( ترجمه شد. ترجمه ي انگلیسي آن تحت عنوان کتاب 

دعاي مشترك در سال 1۵40 چاپ و منتشر شد.
عاشقانه ي  داستان هاي  مي توان  زمان  آن  ادبیات  در حوزه ي  تباني ها  جمله ي  از 
را  کسي«  »هر  انگلیسي  اخالقي  نمایشنامه ي  برابر  در  ایتالیایي  لوکوویتوي1  منظوم 
مي شود  جمله  از  که  مي شد  شنیده  دربارها  و  کلیسا  در  معموالً  موسیقي  برشمرد. 

تصنیف هاي رابرت فیرفاکس انگلیسي و یوشكین دُوبره ي فالندري را یاد کرد.
در حالي که طغیان نوزایي در ایتالیا رو به فروکش کردن مي رفت، ایتالیایي ها در 
هنرهاي تجسمي به درجه ي استادي و مهارت رسیدند. میكل آنژ تندیس خود به نام 
داوود را در سال 1۵04 تراشید و تزئینات سقف نمازخانه سیستین2 را در سال 1۵12 
)ونوس  تیتیان  کرد.  را خلق  مونالیزا  تابلوي  در سال 1۵0۵  وینچي  دا  کرد.  تكمیل 
هنرمنداني  بي شمار  تعداد  جمله ي  از  کوّردجو  و  تینتورتو  رافائل،   ،)1۵38 اوربینو، 

1. Locovico Aristo   2. Sistine chapel
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به شمار مي آیند که جملگي به کار مشغول بودند، که از میان آن ها چلیني پیكرتراش را 
نیز مي توان برشمرد. هانس هولباین نقاش آلماني به خاطر نقاشي هایش از خانواده ي 
بود.  انگلستان و دربارش، مشهور  پادشاه  از جمله هنري هشتم  سلطنتي و اشراف، 
زندگي  صحنه ي  از  چوبي  باسمه هاي  اعتبار  به  نیز  دورر  آلبرشت  وي،  هم وطن 

روزمره ي مردم، پرآوازه بود.

اکتشاف

اوایل قرن شانزدهم دوران فعالیت فشرده اي بود که کاشفان و پویندگان اروپایي طي 
آن کماکان در جستجوي سرزمین ها و فرصت هاي نو به شرق و غرب کره ي زمین به 
دریا زدند. دریانوردان پرتغالي کرانه هاي برزیل را پوییدند، و اسپانیایي ها فلوریدا و 
شبه جزیره ي یوکاتان مكزیك را کشف کردند، تا پرو پیش رفتند و، به سوي شمال، 

گرندکانیون را یافتند.
شخصي ماجراجو طول رودخانه ي آمازون را از کوه هاي آند تا اقیانوس اطلس با 
قایق پیمود. واسكو بالبوآ برزخ پاناما1 را طي کرد تا براي نخستین بار اقیانوس آرام را، 
که خودش آن را به این نام نامید، مشاهده کند. در سال 1۵07 مارتین والد سیمولر، 
نقشه کش آلماني، پیشنهاد کرد که تمامي این منطقه باید به نام کاشف اسپانیایي آن، 

آمریكو وسپوس، آمریكا خوانده شود.
در این میان، پرتغالي ها مسیر آشناي پیرامون منتهي الیه آفریقا و عرض اقیانوس 
هند را بارها طي کردند. آنان به فراسوي هند تا گینه ي نو و »جزایر ادویه ي« ماالکا 
رسیدند، و مراکز بازرگاني و معامالت در سري النكا و چین برپا و با ژاپن تماس و 

مراوده برقرار کردند.
براي  بودند،  اسپانیایي  ماژالن  فردیناند  فرماندهي  تحت  ابتدا  در  که  کشتي هایي 
نخستین بار از طریق سفرهاي آبي کره ي زمین را دور زدند. آنان پیرامون رأس آمریكاي 
جنوبي را طي کردند و عرض اقیانوس آرام را پیمودند، هر چند که خود ماژالن دیگر 

در جریان کشف مجمع الجزایر فیلیپین زنده نبود.
پاپ، در سال 1494 در تقسیم بندي جهان حقوق انحصاري در آفریقا و آسیا را 
به پرتغال بخشیده بود و نیمكره ي غربي را به اسپانیا داده بود. این خط تقسیم کننده 
دماغه ي آمریكاي جنوبي را قطع مي کرد و برزیل تحت سلطه ي پرتغالي ها را تشكیل 

مي داد و مجمع الجزایر فیلیپین را که بعداً کشف شد در قلمرو اسپانیا قرار داد.

1. Isthmus of Panama
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نخستین گام در علم

را  خود  اولیه ي  روزهاي  زحمت  به  تازه  مي شناسیم  اکنون  که  علمي  که  هرچند 
مي گذرانید، در ظرف ۵0 سال تا 1۵۵0 در نواحي وسیعي به پیشرفت هاي چشمگیري 
نایل آمده بود: با کارهاي وسالیوس و بسیاري از معاصرانش در حوزه ي کالبدشناسي 
ابراز داشت؛ در  بیماري ها  انتقال  نویني درباره ي  آراي  فراکاستورو که  )آناتومي(، و 
ستاره شناسي با چالشي که کوپرنیك با فهم دیرپاي کیهان به راه انداخت؛ و نیز در پهنه ي 
ریاضیات. پاراسلسوس1 نخستین هیجان هاي تجدد در شیمي را برپا کرد، آگریكوال در 
زمین شناسي و گسنر در زیست شناسي، با دانشنامه هاي گیاهي و جانوري اش. بینش ها 
و بصیرت هاي غالباً ملهم از لئوناردو دا وینچي بر بسیاري حوزه ها و زمینه ها تأثیر نهاد.
آدم هاي فعال عمدتاً گرایش به اختیار کردن پیشه ي طبابت داشتند یا مي خواستند 
ریاضیدان شوند، و بسیاري از آنان هم از حمایت و پشتیباني برخوردار مي شدند. ایتالیا 

چه به عنوان محل زندگي یا جایي براي کار یا مطالعه، مكان اصلي به شمار مي آمد.

لئوناردوس کامیلیس: شروع با سنگ ها

جمله ي  از  شد،  منتشر  و  چاپ   1۵02 در  نخستین بار  که  سنگ ها2  آینه ي 
کاني ها،  درباره ي  دانسته ها  و  معرفت  تدوین  و  تألیف  موارد  نخستین 

که  بود،  جامع  اثر  این  مي آید.  به شمار  قیمتي،  نیمه  و  قیمتي  سنگ هاي  بخصوص 
علي االصول تمامي 2۵0 کاني شناخته شده در آن زمان را دربر مي گرفت، و خواص 

فیزیكي چون رنگ و شكافت و رخ را توصیف مي کرد.
در آن زمان ایده ها درباره ي ترکیب شیمیایي چندان شكل نگرفته و در واقع وجود 
نداشت، از این رو کامیلوس درباره ي محتواي این سنگ ها چندان چیزي نگفته، بلكه 
بیماري هاي گوناگون  بهبود و شرایط و درمان  در  آن ها  بیشتر در خصوص قدرت 
سخن گفته است. تصور مي کردند رنگ سنگ ها با موضوع درمان بیماري ها متناسب و 

1. Paracelsus   2. Speculum Lapidum
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مربوط است. خرد متعارف که از زمان هاي خیلي قدیم جا افتاده بود، حكم مي کرد که 
سنگ هاي قرمزي چون انواع یاقوت قرمز و نارسنگ براي مهار خونریزي و عفونت 

مناسب اند، در حالي که یاقوت کبود جوش و کورك را درمان مي کند. 
طبیعي«  »فیلسوفان  از  بسیاري  مانند  کامیلیس،  ناردوس  لئو  کتاب،  این  مؤلف 
بورژیاي  دربار در خدمت سزار  پزشك  عنوان  به  بود. وي  آن روزگار خود طبیب 
بسیار  میان  در  کتاب،  این  در  بود.  تقدیم کرده  به وي  را  کتابش  بود و  جنگ ساالر 
مطالب دیگر، آمده بود که کهربا )کتیراي منجمد درخت( براي جلوگیري از افتادن 
دندان لَق بسیار مفید است، در حكم پادزهر و به مثابه درماني براي همه ي اختالل ها 
و بیماري هاي گلو به کار مي آید. به همین علت پي مي بریم که علم چه راه درازي 
در پیش داشت، چرا که براي چنین ادعاهایي چندان مدرك و گواهي وجود نداشت. 
آزمودن آن ها در مخالفت با تجربه  اهانت به اذهان بزرگ و متفكر گذشته به حساب 
مي آمد. تا زماني که حرمت نهادن به ایده ها و آراي کهن به مشاهده و آزمایش جاي 

سپرد، علم نتوانست به پیشرفتي نایل آید.

لئوناردو دا وینچي: در حوزه ي علم نیز سرآمد همگان

انساني،  تاریخ  ثبت شده در  استعدادهاي  تابناك ترین  از  این سال یكي  در 
اوج جنبش  در  که  او،  عظیم  دستاوردهاي  درگذشت.  وینچي،  دا  لئوناردو 
نظامي،  راهبرد  موسیقي،  ادبیات،  پیكرتراشي،  نقاشي،  در  آمد،  دنیا  به  ایتالیا  نوزایي 

اختراع و مهندسي از آوازه ي بسیاري برخوردار است.
لئوناردو در بسیاري از حوزه هاي علم اولیه، بخصوص در سال هاي آخر عمرش، 
پایان  به  ندرت  به  مي کرد  آغاز  که  را  پژوهشي  و  تحقق  هر  اما  داشت.  دست  نیز 
مي رساند و تعداد اندکي از آن ها را بر کاغذ یادداشت مي کرد. بسیاري از مؤثرترین 
ایده هاي وي حدس و گمان هاي صرف با اندك شواهدي براي پشتیباني آن ها در آن 
زمان بودند. با همه ي این احوال از اصول بسیار مهم درکي داشت که بعداً بنیادهاي 

کل زمینه ي علم را تشكیل دادند.

معرفت ژرف تر یا سطحي تري یافت نمي شود، بلكه فقط یك 
معرفت، آن هم ناشي از آزمایش وجود دارد.

لئوناردو دا وينچي
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