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 یادداشت مترجم

رود  گیـرد و طبعـاً انتظـار مـی     اگرچـه در زمـرة تـواریخ فلسـفه قـرار مـی       فلسفۀ عصر رنسانس
هاي فکري و فلسفی در عصـري خـاص بـه     برخی اندیشمندان و جریانة اطالعاتی کلی دربار

مطالب به نحوي است که خواننده ارتباط مطالـب،  ۀ ارائة دست دهد، اما سبک نگارش و شیو
کنـد.   ها و، خالصه، نحوة تأثیرها و تأثرها را به طرزي زنده و واضح درك می مکاتب، جریان

انـد،   تسلط چشمگیري بر حوزة پژوهشـی خـویش داشـته    کوپنهاورشمیت و اروشن است که 
روح و گسسـته، بلکـه تصـویري     خیِ بیزیرا آنچه در این اثر ارائه شده نه مشتی اطالعات تاری

اي کـه نیـاز    اندیشـه اسـت، آن هـم بـا چنـان دامنـه و گسـتره        زنده و پویا از مقطعی از تـاریخ 
 کند.  خوانندة عام و خاص را به یک اندازه برطرف می

ویژگی نخست، نحوة ورود به بحث است. کتاب بـه   :این اثر چند ویژگی مهم دارد
فکري و فرهنگـی ایـن   ۀ زمین ستقیماً سراغ نویسندگان عصر رنسانس برود، پسمآنکه  جاي

آمیـز از زمینـۀ    کند. از این رو، فصل نخست با شرحی فشـرده و بصـیرت   عصر را ترسیم می
هـاي اساسـی ایـن     شود. سپس در همین فصل مؤلفه قرون وسطایی اندیشۀ رنسانس آغاز می

شود. ویژگی دیگر کتاب، که ناشی از آن  ده میعصر برشمرده و در بستر تاریخی خود نشان
اند، پیوستگی مطالب است. فصول دوم  است که تنها دو نویسنده به نگارش آن اهتمام داشته

نحوي  ها و اندیشمندان عصر رنسانس اختصاص دارد، به ترین جریان که به بیان مهم متا پنج
 به جاي قطعاتی جداگانـه از تـاریخ  طوري که خواننده  به  اند، یکپارچه و منسجم نوشته شده

شـود. ویژگـی    ها، با تصویري یگانه، همچون یک پردة بـزرگ نقاشـی، مواجـه مـی     اندیشه
دیگر، شیوة نویسندگان براي به پایان رساندن کتاب است. به جاي رها کـردن خواننـده در   

ــه ــیده   يا نقط ــندگان کوش ــامعلوم و نامشــخص، نویس ــا  ن ــد در فصــل پای ــه برخــی از  ان نی ب
تفصیلی از طور  به کم اشاره و گاه اندیشۀ عصر رنسانس دستدربارة هاي متأخرین  دیدگاه

 ها بحث کنند.  آن
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و جـز   و کاسـیرر  خوشبختانه در زبان فارسی آثاري ارزشمند (همچون آثار بورکهـارت 
رسد آنچـه اکنـون در    با وجود این، به نظر نمی ،رنسانس در دسترس استعصر ۀ ها) در زمین آن

دسترس است نیازهاي علمی و پژوهشی را تمـام و کمـال برطـرف کنـد. کتـاب حاضـر ممکـن        
عـالوه،   تخصصی فلسـفه در عصـر رنسـانس را پـر کنـد. بـه       تاریخ است از این حیث جاي خالیِ

اي که در انتها آمده است (و در متن انگلیسی بالغ بـر هشـتاد صـفحه اسـت) منبـع بسـیار        کتابنامه
 کند.   مناسب و جامعی براي شناخت آثار مربوط به عصر رنسانس فراهم می

 اینکـه،  نخسـت  :اشاره کـنم در انتها الزم است به چند نکته دربارة ترجمۀ فارسی این اثر 
انـد از منـابع موجـود در زبـان      ها، اصطالحات و آثاري که به زبان التینی آمده در ترجمۀ عبارت
هـایی   لغـزش  برخی دوستان، ممکن استکوشش خود و کمک  رغم بهاما  ،ام فارسی مدد گرفته

ا گوشـزد کنـد تـا در    هـا ر  رود آن دان انتظـار مـی   در متن دیده شود که از خوانندة تیزبین و نکته
 هـاي خـاص   فرهنگ تلفظ نـام هاي خاص عمدتاً به  هاي آتی تصحیح شوند. در ترجمۀ نام چاپ

در ایـن  اینکـه   ام (گـو  و در سایر موارد از اینترنت مـدد گرفتـه   تألیف فریبرز مجیدي تکیه کرده
رتاسـر مـتن   در س اینکه، ام). نکتۀ دیگر خصوص، به آثار موجود در زبان فارسی نیز رجوع کرده

انـد   اند که گاه طی یک فصل و حتی فراتر از یک فصل تکرار شـده  هایی به التینی آمده عبارت
اند تا خواننده در قرائت متن بـا وقفـه مواجـه     ها به پانویس منتقل شده در متن فارسی عمدة آن و

را کـه   هـایی  نوعی ضرورت داشته است). عبـارت  ها در متن به جز مواردي که ذکر آنه نشود (ب
هاي افـزودة نویسـنده نیـز داخـل      عالوه، عبارت ام. به ام داخل قالب [ ] آورده خود به متن افزوده

هـایی را کـه خـود     ام. پـانویس  اما تمامیِ این موارد را در پانویس مشخص کـرده  ،اند قالب آمده
که به صـورت   جز موارديه ها (ب ام و طبعاً سایر پانویس مشخص کرده .»م -«ام با عالمت  افزوده

 اند) از نویسنده است. التین اسامی، اصطالحات و آثار مربوط
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 پیشگفتار

بـرخالف تحـوالت سیاسـی و     -هاي پانزدهم و شانزدهم  سده  یعنی فلسفۀ -فلسفۀ عصر رنسانس 
همان دوره، و برخالف فلسفۀ عهد باستان، فلسفۀ عصر مدرن پـس از بـیکن    دینی، ادبیات و هنر

، و حتی فلسفۀ قرون وسطی، تنها در صد سال اخیر یا چیزي در همین حدود موضـوع  و دکارت
هاي مبسوط و ویرایشِ متـون تنهـا از پایـان     نگاري تکبیشترِ  بوده است، ومطالعۀ جدي تاریخی 
چنـان   وجهـی  بـه هاي تازه چنـان عدیـده و    اند. مساهمت منتشر شدهسو  این جنگ اول جهانی به

 هـاي مربـوط و   هـا و ویراسـت   نگاري تکختی شنا اند که ضبط کتاب وسیع جسته و گریخته بوده
افـزون دشـوار شـده اسـت.      طـرزي روز  بـه تحقیقات جامع یا جنبـیِ متعلـق بـه موضـوع،     ویژه  به

، الخصـوص مایـۀ مسـرت اسـت     بنابراین، انتشار اخیر کتب راهنماي جامع به زبان انگلیسی علـی 
ها درآمدها و آثاري مرجع خواهند بود چه براي محققان و غیرمتخصصان و چه براي  آنچراکه 

د داشت، اطالعـات موجـود را   ، عالقه به این حوزه را زنده نگاه خواهن آموزگاران و دانشجویان
در مـورد مؤلفـان، مسـائل و    بیشـتر   سهولت در دسترس قرار خواهنـد داد و همچنـین پـژوهش    به

 اند برخواهند انگیخت. نشده بر جاي مانده پیوندهایشان را که تا کنون تجسس
 ،2آرتـور ربیـل  قلم  به 1عصر رنسانس اومانیسم :اند از هایی که مد نظر دارم عبارت کتاب

فقیـد، کـوئنتین اسـکینر،     4شـمیت اویراسـتۀ چـارلز بـی.     3،فلسفۀ عصر رنسـانس کمبـریج   تاریخ
آن را آغـاز کـرد و بـراین    اشمیت  که چارلز بی. -و کتاب حاضر  5جیل کراي، ،اکهارت کسلر

انـد و از ایـن    رساند. این سه اثر جملگی از حیث دامنه و محتوا متفـاوت  پایانشبه  کوپنهاوری. پ
شـوند. ربیـل خـود را بـه اومانیسـم عصـر رنسـانس         رو، بدون ملحق شدن به یکدیگر کامل نمـی 

                                                                                                                                              
 قلم پل اسکار کریستلر. به 

1. Renaissance Humanism 
2. Arthur Rabil 
3. The Cambridge History of Renaissance Philosophy (Cambridge University Press, 1988). 
4. Charles B. Schmitt 
5. Quentin Skinner, Eckhard Kessler, Jill Kraye 
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در ویـژه   بـه  در اندیشۀ عصـر رنسـانس و   مستقیم غیرکند، جنبشی که افاداتی مهم و  محدود می
 این جنبش داشت، اما ایـن جنـبش فقـط یـک بخـش از فلسـفۀ عصـر رنسـانس را         فلسفۀ اخالقِ
اي  دهد و، از سوي دیگر، مشتمل بر موضوعات فراوانی است که حتی وقتی از جنبـه  تشکیل می

گیرنـد، موضـوعاتی نظیـر بالغـت و      فلسفه قرار میة شوند خارج از حوز وسیع در نظر گرفته می
 تاریخ کمبـریج  تور زبان و مطالعات کالسیک. در سوي مقابل،نگاري، شعر، مطالعات دس تاریخ

هایی تقسیم شـده اسـت کـه     دهد، اما به فصل هاي فلسفۀ عصر رنسانس را پوشش می کلیۀ حوزه
و فلسـفۀ   هاي فلسـفی بنیـادینی چـون منطـق     ها رشته اند. این فصل حاصل کار شماري از محققان

اي  اي پرمایـه و کتابنامـه   دهند و خود کتاب حـاوي مقدمـه   جداگانه پوشش میطور  به ار طبیعی
اي متفاوت در نظر گرفته شـده و در خـدمت مقصـود متفـاوتی      جامع است. مجلد حاضر از جنبه
امـا خواننـدگانی    ،آشنا هستند مفید خواهـد بـود   تاریخ کمبریجاست. این اثر براي کسانی که با 

تـر   تر را نیز مجذوب خواهد ساخت. نیز بسیار موجزتر و لذا براي خوانشِ پیوسـته مناسـب   افزون
توان از آن به عنوان کتابی مرجع سود جسـت. نگـارش آن فقـط بـر عهـدة دو       است، هرچند می

عمـدة   تر است و مطابق با مکاتـب  مؤلف بوده است و بنابراین، از لحاظ درك و محتوا یکپارچه
، مکتـب اپیکـوري،   ی، مکتـب رواقـی  گرایـ  ، افالطـون فلسفۀ عصر رنسـانس نظیـر ارسـطوگرایی   

کلیـۀ متفکـران   دربارة نگارانۀ مختصري  مرتب شده است و بحث تک و فلسفۀ طبیعت شکاکیت
 ،6و پاتریتسـی  5پیکـو  ،4فیچینـو  ،3کوسانوس ،2و دزابارال 1بزرگ این عصر، از جمله پومپوناتسی

ــا ــو ،11کــاردانو ،10و لیپســیوس 9مــونتنی ،8رامــوس ،7والّ ــو ،12تلزی ــا 13برون ــور ،14و کامپانلّ و  15م
اي بنیـادین دربـارة بسـتر و زمینـۀ عصـر باسـتان، قـرون         دهـد. در مقدمـه   به دست می 16یماکیاولّ

زمینۀ سیاسی و دینیِ آن مـورد مالحظـه    شود و اومانیسم و پس وسطی و عصر رنسانس بحث می
                                                                                                                                              
1. Pomponazzi 
2. [Jacopo] Zabarella 
3. Cusanus 
4. Ficino 
5. Pico 
6. Patrizi 
7. Valla 
8. Ramus 
9. Montaigne 
10. Lipsius 
11. Cardano 
12. Telesio 
13. Bruno 
14. Campanella 
15. More 
16. Machiavelli 
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پیونـدد و ایـن    گیرد. فصل پایانی، فلسفۀ عصر رنسانس را به اندیشۀ مدرن و معاصـر مـی   قرار می
هـا از تـاریخ فلسـفه     دانشجویان فلسفه خواهـد بـود کـه بسـیاري از آن    ة یژموضوع مورد عالقۀ و

 گذارند. ورزند یا آن را به عنوان امري نامربوط کنار می غفلت می
ترین و روشنگرترین و قابل اعتمادترین مجلـد اسـت. مـن     به عقیدة من، این مجلد جالب

موضـوعی دشـوار و پیچیـده    ارة دربتألیف  این کتاب را به عنوان بحثی متوازن، مختصر و خوش
عقیده باشند. همچنین مـایلم   خوانندگان در این باب با من همبیشترِ  نهم و امیدوارم بسیار ارج می

آمیـز نیـات چـارلز اشـمیت را بـه       تبریک بگویم که به طرزي دقیق و موفقیت کوپنهاوربه براین 
   ه کار افزوده است.فراوانی نیز از جانب خویش بة هاي ارزند تحقق رسانده و بینش

 
 دانشگاه کلمبیا، نیویورك

 1990نوامبر 



 

6 

 دیباچه

هـا و   را بشناسد، با او تحصـیل کنـد، یـا کتـاب    اشمیت  هر که این بخت نیک را داشته که چارلز
بـود اگـر محققـی چنـین عـالم و       مقاالت متعدد او را بخواند، خواهد دانست که چقدر بهتـر مـی  

هـا و   را به پایان برساند. مجلـد حاضـر (سـواي یادداشـت    فلسفه  این تاریخمانْد تا  خالق زنده می
هـزار کلمـه بـه     40نویسی در تقریباً  هزار کلمه است. چارلز پیش 117کتابنامه) مشتمل بر حدود 

کتـاب   چـارچوب جا گذاشت که شاید یک پنجم آن در مرحلۀ بازنویسـی کنـار گذاشـته شـد.     
 آیند متناظرند. دو فصل نخسـت  هایی که در پی می شش فصل که کمابیش با فصل -ایدة او بود 

هسـتند. در چهـار فصـل آخـر     او، تا حد جملـه،  ي ها  از چهار فصل آخر دربرگیرندة نوشته  بیش
توان مشاهده کرد تا در جمالتشان. کل مـتن   می ها فصلتر  گستردهدر ساختار بیشتر  حضور او را

نویسِ او فاقـد بخشـی در بـاب کلیسـا و      حاضر تعمیم پردامنۀ ماترك اوست. فصل نخست پیش
مطـالبی   4و ویتوریـا  3میـر  ،2لوفـور  ،1هاي مربوط به تراپزونتیـوس  دولت بود. در فصل دوم بخش

هـاي متنـاظر بـا     تـر از بخـش   هاي سوم، چهارم و پنجم بسیار حجیم ایم. فصل هستند که ما افزوده
هزار  66نویسِ چارلز در این سه فصل به  هزار کلمۀ پیش 22مزبور هستند:  نویس دستها در  آن

کلمه افزایش یافتند. چارلز براي فصل ششم فقط یک عنوان به جا گذاشت که اندکی با عنـوان  
 فعلی متفاوت بود. 

ایـن مجلـد از نظـر بسـیاري از      تـرِ مربـوط بـه    هاي چـارلز در بـاب مسـائل عمـده     دیدگاه
ام آراء او را حتی در مـواردي کـه آراء خـودم بـا      من کوشیده خوانندگان پنهان نخواهند ماند و

اند حفظ کنم. اندیشۀ ارسطویی و شکاکانه در کتاب حاضر به این دلیل برجسته و  ها متفاوت آن
ها بـیش از   عصر مدرن به این اندیشهاوایل ن فلسفۀ باور داشت دیدرستی  به مهم است که چارلز

                                                                                                                                              
1. Trapezuntius 
2. Lefèvre 
3. Mair 
4. Vitoria 
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هـا کـه    اند. شماري از موضوعات و شخصیت که مفسران پیشین قبول داشتهآن چیزي بوده است 
؛ نقـش  اند: اهمیت فلسـفۀ طبیعـی   هشدفلسفه تأکید  ها متخصص بود در این تاریخ او در زمینۀ آن

نی و تعلیم و تربیت دانشگاهی؛ سیر و تحول سنت کتاب درسـی؛ احیـاي شـارحان مشـائی باسـتا     
  باستانی یا جایگاه پیکـوي جـوان   3نظران در میان صاحب 2جایگاه سیسرون 1د؛رش تداوم تأثیر ابن

ها و شـمار زیـادي از سـایر واقعیـات و تفاسـیر در زمـرة        در میان اندیشمندان عصر رنسانس. این
عینه مشـاهده  ه آید ب توان در آنچه در پی می ها را می افادات ویژة او در تاریخ فلسفه بودند و آن

نتوانسـت ایـن مجلـد را     1986ریـل  در آو کرد. با این حال، چون او بـه دلیـل مـرگ زودهنگـام    
هـا را قلـم    گیـرد کـه او اگـر بـود آن     تردیـد مطـالبی را در بـر مـی     تکمیل کند، مجلد حاضر بـی 

افزود.  ها را به کتاب می اندازد که او اگر بود آن بسا مطالب دیگري را از قلم می گرفت و چه می
مانْد. با توجه به عالئـق خـودم،    یخطاهاي اندکی که باقی مانده است از بررسی دقیق او پنهان نم

شود که  را شامل می 4ی و علوم خفیهگرای ، افالطوناین کتاب احتماالً مطالبی دربارة زبان، منطق
در دربـارة فلسـفۀ طبیعـی    کمتـري   بسا از آنچه ممکن بود در بر بگیرد بیشترند و شاید مطالب چه

 گنجانَد.   خود می
او احتماالً این  بود. نگاري معاصر حاوي مطالب اندکی دربارة تاریخ چارلز نویس پیش

موضوع را براي فصل آخر در نظر گرفته بـود کـه بـراي آن جـز یـک عنـوان چیـزي بـه جـا          
منزلۀ شالودة عصر مدرن به اوایل فلسفه در  مطالب مفصلی دربارة تاریخ متن فعلی 5نگذاشت.

ان تحقیقـات  گـذار  بنیـان جز ذکر شمار انـدکی از   دهد، اما تصویر مرسوم معاصر به دست می
گیـري   مطلب دندان -کریستلر  ،8واربورگ ،7کاسیرر ،6بورکهارت -مربوط به عصر رنسانس 

در فصـل پایـانی    دارد. از فلسـفۀ قـرن بیسـتم    دربارة پژوهش قرن بیستم در این حوزه بیان نمی
عصـر مـدرن داده    اوایـل معدود دربارة پیوندهایی با  ییهاپیشنهاد شود. در این فصل بحث می

شود که ممکن است براي دانشجویان معاصر فلسفه جالـب نظـر باشـد. کتابنامـه مجموعـۀ       می
آثـاري  فهرسـت  جامع یا حتی گویایی از آثار جنبیِ ناظر به فلسفۀ عصر رنسانس نیست، بلکه 

شناختیِ عـامی نیـز در    اند، اما آشنایی کتاب که در نگارش این کتاب نقش اساسی داشتهاست 
                                                                                                                                              
1. Averroist 
2. Cicero 
3. authorities 
4. occultism 
5. Schmitt (1989: ch. 15) 
6. Burckhardt 
7. Cassirer 
8. Warburg 
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ایـم انبـوه تحقیقـات     وجـه نکوشـیده   دهد. به هیچ تر به دست می اب اندیشمندان و مسائل مهمب
کارشناسانه در باب فلسفۀ عصر رنسانس را فهرست کنـیم. اگرچـه بخـش اعظمـی از بهتـرین      

شوند، کتابنامـه بـر آثـاري     اي منتشر می هاي اروپاي قاره آثار دربارة این دوره همچنان به زبان
کند که در دسترس طیف وسیعی از خوانندگان قرار دارند، البته در جـایی   أکید میت  انگلیسی 

اي نســبتاً روزآمــد بــراي اســتفادة  کــه چنــین آثــاري موجــود و در دســترس باشــند. کتابنامــه 
بـه   1988منـدرج اسـت کـه در سـال      تـاریخ فلسـفۀ عصـر رنسـانس کمبـریج     تر در  تخصصی

اسکینر، اکهارت کسلر و جیل کراي منتشـر شـده    و همراهی کوئنتیناشمیت  سردبیري چارلز
هایی اندك از تحقیقات جنبی به  قول ها ارجاعاتی مستقیم به منابع اصلی و نقل است. یادداشت

هـا مبتنـی    اي کـه ایـن کتـاب بـر آن     تنها به آثار جنبـی  تر نه وسیع وجهی بهدهند؛ نیز  دست می
بسـا سـودمند برسـند ارجـاع      خواننـده چـه   تري از منابع که به نظـر  است بلکه به طیف گسترده

بسـا عزیمتگـاهی باشـد بـراي      هـا و کتابنامـه چـه    به عبارت دیگر، ترکیب یادداشـت  ؛دهند می
 هاي عمدة مورد بحث در کتاب مطالب ها و جنبش اي که مایل است دربارة شخصیت خواننده
شوند که تفسیرها  میبیاموزد. بدیهی است دامنۀ کتاب و مقررات مجموعه مانع از آن بیشتري 

شماري به دست داده شود که فراپشت  آثار جنبیِ بیدربارة واري  و تعلیقات مبسوط و منظومه
 -ها تفسیرهایی از محققـان معاصـر مسـتقل     ست قرار دارند. برخی از بخشدهر تالشی از این 

 5در باب بیوِس 4و پاگدن 3، نورنادر باب کوسانوس 2، واتسدر باب تراپزونتیوس 1مونفاسانی
هـایی بـه    ترنـد، دیـن   ها پراکنده اند، اما غالب دین را در خود هضم کرده -و غیره  6،و ویتوریا

آن بـود. در دو فصـل نخسـت     قـدر  گرانبسیار اعضاي از ادبا که چارلز یکی از شمار بیشتري 
کنند بایـد از محققـانی کـه کارشـان      چارلز پیروي می نویس دستترین وجه از  نزدیک که به

 نـویس  دسـت شاید مورد عنایت قرار نگرفته باشد به طور ویژه پوزش طلبید. چارلز بـه همـراه   
ه است کـه  هایی را داشت تردید قصد بیان سپاسگزاري خود هیچ یادداشتی به جا نگذاشت و بی

 ام.  من از قلم انداخته
اي که این فیلسوفان بـه   زدند. متون یونانی فیلسوفان رنسانس عمدتاً به زبان التینی قلم می

ــانی    زبــان التینــی ترجمــه کردنــد منــابع اصــلی الهــام فلســفی بودنــد. نقــش زبــان التینــی و یون
                                                                                                                                              
1. Monfasani 
2. Watts 
3. Noreña 
4. Pagden 
5. Vives 
6. Vitoria 
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عصر مدرن دربارة زبـان و   اوایلآفرین شد که اندیشمندان  الخصوص زمانی پیچیده و مسئله علی
زبـان التینـی، بـه    ویـژه   بـه  هـاي باسـتانی،   ورزي زدند، به طـوري کـه زبـان    هدست به فلسف منطق

ــل فلســفی   ــدل موضــوعات اصــلی تحلی ــه وجهــی جــدایی  مب ــاً ب ــذیر از  شــدند، آن هــم غالب ناپ
. در دو یا سه مورد که طرز بیان اصـلی صـبغۀ انتقـادي    هاي ناظر به دستور زبان و خطابه پژوهش

هایی را که در  ام. در سایر موارد، ترجمۀ عبارت دارد، متون التینی را بازتولید و نیز ترجمه کرده
هایی که از آنِ خودم هستند مگـر   ام، ترجمه اند قید کرده هاي خارجی نگارش یافته اصل به زبان

هـا اشـاره شـده اسـت. کلمـات یونـانی بـا الفبـاي انگلیسـی           نهـا بـه آ   مواردي کـه در یادداشـت  
آمـده   اُمگـا  در ازاي ô در ازاي اتـا و  ê در ازاي اوپسـیلون،  uهـا   انـد و در آن  نگاري شده حرف

نویسـی متعـارف بـراي متـون      دارد، از شیوة کوتـه بسیار کتاب خوانندگانی اینکه  است. با فرض
آنجـا   ام. از ها آمده اسـت اسـتفاده نکـرده    یادداشت ها در کالسیکی که ترجمۀ عناوین کامل آن

شوند معموالً عنـوان اصـلی را    شناخته میها  آن که آثار مهم عصر رنسانس غالباً با عناوین التینی
ام. هرگـاه مسـائل    در سطور اندکی از ترجمۀ اثر مربوط یا با نشانۀ معنایی دیگري به دسـت داده 

 -هـا و سـایر مسـائل منطقـی      قیـاس دربـارة  ، در بحـث  بـراي مثـال   -شـوند   تخصصی مطرح مـی 
المقدور به بند مورد نظر نزدیک است قید کنم، ولی هرگاه  که حتیاندکی زمینۀ  ام پس کوشیده

در » بنگرید بـه ادامـه  «ویژه اهمیت داشته است، عبارت طور  به ارجاع به بخش دیگري از کتاب
شـود. تـواریخ زنـدگی و مـرگ      منتهـی مـی  متن از طریق یادداشت متعاقب، به مطالـب مقتضـی   

بخش اعظمی از کتاب بر اساس موضوع مرتب شـده   1اشخاصِ تاریخی در نمایه قید شده است.
فصـل نخسـت و فصـل پایـانی     جـز   بـه  است نه بر اساس ترتیب تاریخی. با این حـال، هـر فصـل   

اي شخصـیت  کمابیش مطابق با ترتیب تاریخی است، هرچند خواننده در جایی که مضمون به ج
و پیکـو، واال و   هـا (کوسـانوس   اي وارونگـی  شود بـه پـاره   میمبدل دهندة عمده  به اصل سازمان

 ) پی خواهد برد.ها (برونو ، مور و ماکیاولی) و وقفهبیوِس
گیري آن خوانده  شده را در مراحل گوناگون شکل اي کل یا بخشی از نسخۀ ماشین عده

، کـارل  کوپنهـاور ها سپاسگزاري کنم: مایکل آلن، ربکا  اند و بر ذمۀ من است که از آن یا شنیده
یستلر، جـان  جکوبی، پیر کلر، جیل کراي، پل کر کرانور، دیوید گلیدن، ادوارد گاسلین، راسل

کـاترین کـالرك بـا تخصـص      2مونفاسانی، ریچارد پاپکین، الکس روزنبرگ، ننسـی سیریسـی.  
                                                                                                                                              

 م. -ایم  در ترجمۀ فارسی این تواریخ را در نمایه قید نکرده .1
2. Michael Allen, Rebecca Copenhaver, Carl Cranor, David Glidden, Edward Gosselin, Russell 

Jacoby, Pierre Keller, Jill Kraye, Paul Kristeller, John Monfasani, Richard Popkin, Alex 
Rosenberg, Nancy Siraisi 



 فلسفۀ رنسانس      10

 

همسرم، ویژه  به کتاب را در اختیار آکسفورد گذاشت. فرزندانم، گرگوري و ربکا، و فراوانش
تـوانم   انـد و مـن فقـط مـی     کتلین، همواره با صبر و درك فراوان حامی تحقیقات و تألیفاتم بوده

شـان در ایـن    ها حاصل کار را به نحوي از انحا نتیجۀ بسندة مشارکت حیاتی امیدوار باشم که آن
 اثر بدانند.
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