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 مقدمٍ:
 ختِ تَد.س هغشب صهیي ًاضٌاٍی تشای هذتْا حتی د(  فیلسَف ایتالیایی است وِ اًذیطِ ّای 1668-1744) 2جیاهثاتیستا ٍیىَ

 تٌذیتَ. 3( ًَضتِ سٍتشت فلیٌت1884)"ٍیىَ"اٍلیي وتاتی وِ دس تاسُ اًذیطِ ٍیىَ تِ صتاى اًگلیسی ًَضتِ ضذ، وتاتی تَد تا ًام 
 ذیطِ ّای ٍیاً ( تِ هؼشفی1911)"فلسفِ ٍیىَ "دیگش فیلسَف ایتالیایی دس وتاب خَد تا ػٌَاى ( 1866-1952) 4وشٍچِ

 تِدس هؼشفی اًذیطِ ّای ٍیىَ وِ  اص جولِ اٍلیي وتاتْایی است( 1913والیٌگٍَد)تشجوِ اًگلیسی ایي وتاب تِ ٍسیلِ   .پشداخت
اها اص آًجا وِ دس ایي وتاب وشٍچِ سؼی هی وٌذ تفسیشی ّگلی اص ٍیىَ اسائِ دّذ، تشخی اص جٌثِ . جاهؼِ اًگلیسی هَفك تَد

 ٍ تشخی دیگش اص صٍایای اًذیطِ ّای ٍی دس حاضیِضذ طَف تِ فلسفِ تاسیخ است تیطتش هَسد تَجِ ٍالغ ّای تفىش ٍی وِ هؼ
 لشاس گشفت. 

هْوتشیي اتفالی وِ دس اتتذای ًیوِ دٍم لشى تیستن تاػث الثال سٍص افضٍى تِ اًذیطِ ّای ٍیىَ ضذ، سخٌشاًی ّای ایضا تشلیي دس 
دس  "ٍیىَ ٍ ّشدس"هیالدی تَد. هجوَػِ ایي سخٌشاًی ّا صیش ًظش ٍی تا ًام  1951دِّ اًستیتَی فشٌّگی ایتالیا دس لٌذى دس 

تِ صتاى اًگلیسی فصل  "داًص ًَ"هیالدی چاج ضذ ٍ ّویي اثش تِ ػالٍُ تشجوِ تشخی وتاتْای ٍیىَ اص جولِ  1971سال 
ثییي ٍ تفسیش اًذیطِ تی ٍ آثاس فشاٍاًی تشای تاهشٍصُ حلمِ ّای هطالؼا تا جاییىِجذیذی سا دس هطالؼات اًذیطِ ّای ٍیىَ گطَد 

 ٍی تِ ٍجَد آهذُ ٍ دس هحافل فلسفی غشب اص ٍیىَ تِ ػٌَاى یه فیلسَف طشاص اٍل یاد هی ضَد.  ّای
 

  :بیان مسألٍ
یت ّذف ها دس ایي هفالِ تَصیف ٍ تحلیل ضیَُ ّای تؼمل اص دیذگاُ ایي فیلسَف ایتالیایی  ٍ ًمص آى دس حَصُ تؼلین ٍ تشت

است. سپس سؼی خَاّین وشد تا اص ایي هٌظش سیستن آهَصش فلسفِ دس جاهؼِ خَد سا هَسد ًمذ لشاس دّین. ٍیىَ دس دٍ وتاب 
تِ هؼشفی دیذگاُ خَد دس تاب سٍضْای تؼمل هی پشداصد.  "داًص ًَ "ٍ  "دس تاب سٍضْای آهَصش دس صهاى ها "ػوذُ خَد یؼٌی 

آى سا هْوتشیي اثش ٍیىَ داًست. تا ًگاّی تاسیخی تِ تشسسی سٍضْای تؼمل پشداختِ ٍ وِ هی تَاى  "داًص ًَ "ٍی دس وتاب 
دٍسُ ّای هختلف تاسیخ سا تا ضىلْای هتفاٍت تؼمل هتٌاظش هی داًذ. ٍی دس ًظشیِ فلسفِ تاسیخ خَد تاسیخ سا تِ سِ دٍسُ اصلی 

ٍی ػصش خذایاى هتٌاظش تا ًَػی اص تفىش ٍ تؼمل است  یؼٌی ػصش خذایاى، ػصش لْشهاًاى ٍ ػصش اًساًْا تمسین هی وٌذ. اص ًظش
وِ ٍی اص آى تا ًام تفىش یا حىوت ضاػشاًِ یاد هی وٌذ. ٍیژگی ایي ضیَُ اص تؼمل تْشُ گیشی آى اص ػٌصش خیال است. اص ًظش 

یاى وِ ػصش تاسیخ ٍیىَ دس ایي ضیَُ اص تؼمل ػٌصش خیال ًمص اصلی ٍ اساسی سا ایفاء هی وٌذ لزا هی تیٌین وِ دس ػصش خذا
وْي تطشی است الَام ٍ هلل هختلف اص اسطَسُ ّا، ًوادّا ٍ ًمَش هتفاٍت تشای تیاى افىاس ٍ هماصذ خَد استفادُ هی وٌٌذ وِ 

 دس ّوِ آًْا ًَػی آهیختگی  ٍالؼیت تا خیال هطاّذُ هی ضَد.
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ای خَد سا تِ تفىش ضاػشاًِ هی دّذ. تا ظَْس ٍ تِ هشٍس صهاى تفىش ضاػشاًِ سٍ تِ ضؼف گزاضتِ ٍ اًذن اًذن تفىش ًماداًِ ج 
تشٍص تفىش ًماداًِ سفتِ سفتِ خذایاى خیالی اًساًْا سًگ هی تاصًذ ٍ لْشهاًاى اًساًی وِ دیگش جایگاُ آسواًی ًذاضتِ ٍ صشفا 

ٌَّص تاسلِ ّایی اص آى  هَجَداتی ایي جْاًی اًذ جای آًْا سا  هی گیشًذ. دس ایي دٍسُ ّش چٌذ تفىش ضاػشاًِ سٍ تِ افَل است اها
 دس افساًِ ّای حواسی لْشهاًاى وِ حاال دیگش جای اسطَسُ ّای خذایاى سا گشفتِ اًذ دیذُ هی ضَد. 

دس دٍسُ سَم یؼٌی دٍسُ اًساًْا تفىش ًمادی تِ اٍج خَد سسیذُ ٍ تفىش ضاػشاًِ تِ هحاق هی سٍد. دس ایي دٍسُ دیگش اص خذایاى ٍ  
ست. ّش اًساًی خَد سا هؼیاس ٍ هالن حمیمت داًستِ ٍ تِ خَد جشأت هی دّذ ّوِ چیض سا هَسد ًمذ لْشهاًاى اًساًی خثشی ًی

آى اتحاد  ضیَُ اص تفىش، تشای لذست گشفتي دس تشاتش لْشهاًاى است. اها ایي ػَام اتضاس اًتمادی تفىش لشاس دّذ. اص دیذ ٍیىَ 
تفىش ًماداًِ هتٌاظش تا ًَػی ضىاویت است وِ سفتِ سفتِ تِ ًَػی ّشج  .ضاػشاًِ است اص تیي هی تشد تفىشفشٌّگی سا وِ ًتیجِ 

ٍ هشج دس ػشصِ تفىش هی اًجاهذ. ٍی تفىش دواستی سا اٍج تفىش ًماداًِ داًستِ ٍ اص ّویي هٌظش تِ ًمذ ضیَُ تفىش دواستی هی 
 پشداصد. تفىشی وِ دس آى ػٌصش خیال ًمطی ًذاضتِ ٍ هثتٌی تش ًمادی صشف است. 

تِ ًمذ ضیَُ ّای آهَصش دس اسٍپای صهاى خَد هی پشداصد. تِ   "دس تاب سٍضْای آهَصش دس صهاى ها "اثش دیگش خَد یؼٌی ٍی دس 
ًظش ٍی دس آى دٍسُ سیستوْای آهَصضی دس اسٍپا تِ ضذت تحت تأثیش سٍش تفىش ًماداًِ دواستی است. دس ایي ضیَُ اص آهَصش 

جایی تشای تفىش ضاػشاًِ ٍ پشٍسش ایي ضیَُ اص تفىش ٍجَد ًذاسد. تِ ًظش ٍی ّش  سیاضیات ٍ هٌطك ًمص اٍل سا تاصی وشدُ  ٍ
چٌذ تفىش ضاػشاًِ ضیَُ تفىش الَام پیطیي است اها صشفا تِ ایي تْاًِ ًوی تَاى ایي ضیَُ اص تفىش سا دس صهاى حال تِ ولی ًادیذُ 

ش تؼذ دیگشی اص ظشفیت تؼمل ٍ تفىش دس اًساى است وِ گشفت. ٍی تش ایي تاٍس است وِ ایي ضیَُ اص تفىش تِ خَدی خَد تیاًگ
 تفىش ًماداًِ دواستی تِ ولی اص آى غافل است.  

ٍیىَ تش ایي تاٍس است  ایي لَُ خیال است وِ هی تَاًذ استثاط ٍ اتصال تیي حَصُ ّای هختلف تفىش ٍ داًص تطشی سا تشلشاس 
ًص تطشی ّوَاس ساصد. تِ ػثاست دیگش تفىش ضاػشاًِ تِ دلیل تْشُ گیشی اص ساصد ٍ ساُ سا تشای اتذاع ٍ اتتىاس دس ّش حَصُ اص دا

ػٌصش خیال ٍاجذ ًَػی آیٌذُ ًگشی ٍ فشاسٍی است وِ تفىش ًماداًِ فالذ آى است. تفىش ضاػشاًِ تِ دلیل ّویي ٍیژگی، ّوَاسُ 
. لزا اص دیذ ٍیىَ تفىش ضاػشاًِ ًِ ضیَُ افمْای جذیذی سا فشاسٍی تطش هی گطایذ ٍ اص ایستایی ٍ سىَى تفىش جلَگیشی هی وٌذ

 ای واهال جذا اص تفىش ًماداًِ تلىِ هىول ٍ هحشن آى است. 
ٍیىَ تش ایي تاٍس ًیست وِ تایذ تفىش ًماداًِ سا تِ ولی وٌاس گزاضت، تلىِ تِ ًظش ٍی، یه ًظام آهَصضی واهل ًظاهی است وِ  

ًیض تش ًظام آهَصضی دس اسٍپای صهاى خَد تیطتش اص ایي هٌظش است وِ دس  ّش  دٍ تؼذ تفىش سا دس داًطجَ پشٍسش دّذ.  ًمذ ٍی
 ایي ًظام سفتِ سفتِ تحت تأثیش اًذیطِ ّای دواست ٍ هفسشیي ٍی تفىش ضاػشاًِ تِ فشاهَضی سپشدُ ضذُ است. 

فىش ضاػشاًِ هىول تفىش ًماداًِ است. لزا اص آًجا وِ دس فلسفِ تا تفىش ٍ تؼمل تِ ًاب تشیي هؼٌای آى سشٍ تٌا تش آًچِ گفتِ ضذ، ت
واس داسین، ّش ًظام آهَصش فلسفِ تایذ ّوضهاى تِ پشٍسش ٍ تؼالی ایي دٍ تؼذ اص اًذیطِ ٍ تفىش تَجِ داضتِ تاضذ. ًظام آهَصضی 

تِ پشٍسش ایي جٌثِ اص تفىش تپشداصد، ًظاهی ػمین است وِ دس آى لَُ ًَ آٍسی ٍ اتتىاس وِ صشفا تِ تفىش ًماداًِ تْا دادُ ٍ صشفا 
داًطجَیاى پشٍسش ًیافتِ ٍ دس ًْایت چٌیي ًظاهی ًوی تَاًذ هٌجش تِ ًظشیِ پشداصی ٍ اتذاع ضَد. اص طشف دیگش ػذم تَجِ تِ 

لسفِ اص َّیت اصلی خَد یؼٌی داًص هثتٌی تش استذالل ٍ تفىش ًماداًِ ٍ پشداختي صشف تِ تفىش ضاػشاًِ ًیض تاػث هی ضَد تا ف
 تشّاى دٍس ضذُ ٍ تِ ادتیات ٍ ٌّش ًضدیه ضَد. 

تش ایي اساس هی تَاى گفت دس آهَصش فلسفِ ّن تایذ تِ آهَصش هٌطك ٍ سیاضیات وِ دس پشٍسش لَُ ًمادی  داًطجَ ووه 
ال داًطجَ سا تِ سضذ ٍ تؼالی هی سساًذ. اها تِ ساستی دس ًظام هی وٌذ تْا دادُ ضَد ٍ ّن تِ آهَصش ٌّش ٍ ادتیات وِ لَُ خی
 آهَصضی ایشاى ٌّش ٍ ادتیات چِ جایگاّی دس آهَصش فلسفِ داسًذ؟



تألیف دس هشحلِ تحلیل فیلسَف سؼی هی وٌذ تا تا تحلیل  -2تحلیل  -1تِ ًظش ًگاسًذُ تفىش فلسفی ٍاجذ دٍ هشحلِ اصلی است 
هَجَد ٍ ًمذ آًْا واسآیی یا ػذم واسآیی سیستوْای فلسفی هَجَد سا هَسد لضاٍت لشاس دّذ. دس دلیك هفاّین ٍ اًذیطِ ّای  

ایي هشحلِ فیلسَف تِ ػٌَاى یه داٍس تی طشف سؼی هی وٌذ تا تِ تحلیل ٍ ًمذ اًذیطِ ّای فالسفِ پیطیي تپشداصد. دس ایي 
دس هشحلِ تؼذ فیلسَف سؼی هی وٌذ تا سیستن جاهغ تشی اسائِ هشحلِ تفىش ًماداًِ، اصل ٍ هثٌای تفىش فلسفی لشاس هی گیشد اها 

دّذ وِ دس ػیي ایٌىِ اص ظشفیتْای سیستوْای پیطیي تْشُ هی گیشد، تتَاًذ پاسخگَی سؤاالتی تاضذ وِ سیستوْای پیطیي اص 
سا تشای ًَع آٍسی ٍ اتتىاس تاص ػْذُ آى تش ًیاهذُ اًذ. دس ایي هشحلِ است وِ تفىش ضاػشاًِ هی تَاًذ تِ ووه فیلسَف تیایذ ٍ ساُ 

 وٌذ.  
تِ ػٌَاى یه ًوًَِ ػالی اص ایي سًٍذ وِ ّن هثتٌی تش ًمادی استاداًِ ٍ ّن هثتٌی تش رٍق ٍ لشیحِ ضاػشاًِ است هی تَاى تِ 

ًوایاى  ًظام فلسفی هالصذسا یؼٌی ّواى حىوت هتؼالیِ اضاسُ وشد. ٍی دس ًظام فلسفی خَد ّش دٍ سوي تفىش فلسفی سا تِ خَتی
هی ساصد. ٍی دس همام ًمذ، ًمادی چیشُ دست است وِ اًذیطِ تواهی هتفىشیي ٍ فالسفِ پیص اص خَد سا تِ تَتِ ًمذ هی وطذ اها 
دس ػیي حال رٍق ٍ لشیحِ سشضاس ٍی تاػث هی ضَد وِ افمْای جذیذی  سا تش سٍی تفىش تطشی تگطایذ، افمْایی وِ تذٍى 

 یافتي تِ آى اهىاى پزیش ًثَد.   داضتي چٌیي رٍق ٍ لشیحِ ای دست
دس پایاى تِ ًظش هی سسذ،  آهَصش فلسفِ دس ایشاى ، دس ػیي ایٌىِ  ًسثت  تِ تفىش ضاػشاًِ ٍ ًمص آى دس تىاهل تفىش فلسفی 
واهال تی تَجِ است، دس پشٍسش تفىش ًماداًِ ًیض تا حذٍد صیادی ًاهَفك است. یىی اص اسواى تمَیت تفىش ًماداًِ دس تیي 

اًطجَیاى فلسفِ، آهَصش سیاضیات است دس حالی وِ داًطجَیاى فلسفِ دس وطَس ها اصَال تا سیاضیات تیگاًِ اًذ ٍ جالة ایٌىِ د
داًطجَیاى سضتِ فلسفِ دس وطَس ها ػلی الماػذُ اص داًص آهَصاى ػلَم اًساًی اًتخاب هی ضًَذ وِ اتفالا یىی اص دالیل ٍسٍد آًْا 

 آًْا اص سیاضیات است.  تِ حَصُ ػلَم اًساًی، ضؼف
 

 : پرسص َای پژيَص
 ضیَُ ّای تؼمل اص دیذ ٍیىَ وذاهٌذ ٍ ّشیه تش چِ ػٌصشی تىیِ هی وٌٌذ؟  -1

 ًظشیِ ٍیىَ دس تاب ضیَُ ّای تؼمل ٍاجذ چِ داللتْایی دس حَصُ آهَصش فلسفِ است؟  -2

   تش اساس ًظشیِ ٍیىَ چِ ًمذ ػوذُ ای تِ ًظام آهَصش فلسفِ دس ایشاى ٍاسد است؟ -3
 

 ريش پژيَص: 
 تحمیك حاضش یه تحمیك ویفی است وِ اص طشیك تحلیل هثاًی هؼشفتی ٍیىَ سؼی داسد تا تِ سؤاالت فَق الزوش پاسخ دّذ. 

 
 :  وتایج پژيَص

ٍیىَ دس فلسفِ خَد تِ دٍ ضیَُ ػوذُ تفىش اضاسُ هی وٌذ وِ ایي دٍ ضیَُ ػثاستٌذ اص : تفىش ضاػشاًِ ٍ تفىش  .1
ماداًِ هثتٌی تش تَاًایی ػمل دس تجضیِ، تحلیل ٍ ًمذ هثاحث است دس حالیىِ تفىش ضاػشاًِ هثتٌی ًماداًِ وِ تفىش ً

تش ػملی است وِ اص لَُ خیال تْشُ هی گیشد ٍ ّذف آى ًِ تحلیل تلىِ تألیف یا یافتي استثاط تیي هسائل ٍ 
 هَضَػات ٍ حَصُ ّای هتفاٍت است.



ِ طَس خاظ دس آهَصش فلسفِ تایذ تِ پشٍسش ٍ تؼالی ّش دٍ تؼذ ػمل تٌا تش ًظشیِ ٍیىَ دس ّش ًظام آهَصضی ٍ ت .2
تطش یؼٌی تفىش اًتمادی ٍ تفىش ضاػشاًِ تَجِ ضَد. الصهِ پشٍسش تفىش ًماداًِ آهَصش هٌطك ٍ سیاضیات ٍ الصهِ 

 پشٍسش تفىش ضاػشاًِ آهَصش ادتیات ٍ ٌّش ٍ تَجِ تِ ضیَُ تؼمل گزضتگاى است. 

واهل اص تفىش ضاػشاًِ ًسثت تِ پشٍسش تفىش ًماداًِ ٍ  داًطگاّْای ایشاى دس ػیي غفلتتشًاهِ آهَصش فلسفِ دس  .3
 لَاصم آى ًیض تا حذٍد صیادی ون تَجِ است. 

 :مىابع  
Berlin, I. (1980).  Vico and Herder Two studies in the History of Ideas. London: Chatto & Windus. 

Croce, B. (2007), the Philosophy of Giambattista Vico. Tr. R.G. Collingwood, USA: Transaction Publishers 

Descartes, R. (1958). Philosophical Writings. Tr. N. K. Smith. NY: The Modern Library. 

Vico, G. (1948). the New Science.  Tr. Thomas Godard Bergin and Max Harold Fisch. Ithaca, NY: Cornell 

University .  

Vico, G. (1990). On the Study Methods of Our Time. Tr.  Elio Gianturco. Reissued with a Preface by Donald 

Phillip Verene, and including “The Academies and the Relation between Philosophy and Eloquence,” 
Translated by Donald Phillip Verene. Ithaca, N.Y: Cornell University Press. 

Vico, G. 1988.  On the Most Ancient Wisdom of the Italians Unearthed from the Origins of the Latin 

Language. Including the Disputations with the Giornale de’ Letterata d’Italia. Translated with an 

Introduction and Notes by L. M. Palmer. Ithaca and London: Cornell University Press.  


