
  

  
  
  
  

  )12(شناسان  معرفت
  

  Isaac Newton   )1642ـ1727(ايزاك نيوتن 

  زندگي نيوتن
مالـك در ليـنكن شـاير         او تنها فرزند يـك كـشاورز خـرده        .  به دنيا آمد   1642نيوتن روز كريسمس    

(Lincolnshire)         در كـالج    1661نيوتن در تابـستان     .  بود كه سه ماه پيش از تولد نيوتن درگذشت 
او بعـدها اسـتاد     . ر سي و پـنج سـال آينـده وطـن او شـد             ترينيتي د . ترينيتي، كيمبريج پذيرفته شد   

مطالعـات  . هـاي زنـدگي او در ترينيتـي تعلـق دارد     همة سهم نيوتن در علم به سـال       . رياضيات شد 
مستقل او در رياضيات توجه او را به طرف حساب جامعه و فاضله معطوف ساخت و او در همـان        

 شناخته شد تضعيف، و در (Tract of October 1966) 1966اوايل آنچه را كه به نام رسالة اكتبر 
مند شد   و پديدة رنگ عالقه(Optics)در همان زمان او به نورشناسي . آن اصول خود را مطرح كرد

  .و نخست توجه خودش را به ناهمگني نور معطوف ساخت
يـن  ها ا شود، و او در اين درس  هاي درس گفتارهاي او به همين مسئله مربوط مي          نخستين دوره 

 دهنـدة آن ناشـي      ها را پرداخت كه پديدارهاي نور از تحليل نور ناهمگن به اجـزاي تـشكيل                نظريه
 منتشر كرد، تقريباً همـة محتـواي        1704 خود را در     (Opticks)نورشناخت  هر چند كتاب    . شود  مي

ـ      ها، او به مسئلة مكانيك نيز مـي         در همان سال  . شود   مربوط مي  1660آن به دهة     ارة پرداخـت و درب
 دوباره به علم مكانيك روي آورد و 1680او هنوز در ترينيتي بود وقتي در دهة . انديشيد  گرانش مي 

اصول رياضي فلسفة طبيعـي    پرداخت، و سرانجام(orbital dynamics)به مسئلة ديناميك مداري 
كه را نوشت  (The Mathematical frinciples of  Natural Philosophy)اصول  ـ به اختصار

نيـوتن تقريبـاً   .  منتشر شد؛ كتابي كه آوازة او را در علم براي همة اعصار جاودان سـاخت              1687در  
او در لنـدن نخـست سرپرسـت و         .  از كيمبريج به لندن مهاجرت كرد      اصوليك دهه پس از انتشار      
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 انجمن سلطنتي او را بـه رياسـت انجمـن برگزيـد و     1703در . سپس رييس ضرابخانة سلطنتي شد   
  . هر دو پست را در اختيار داشت1727 مار 20ن تا زمان مرگش در نيوت

  نيوتن و الهيات
البته، دليلي براي ترديد در اين نكته       . نيوتن در كيمبريج مطالعة الهيات را نيز با جديت آغاز كرد          

وجود ندارد كه او در عصري كه مردان جوان تمايل به ديندار بودن داشتند طبيعتاً يك جوان ديندار                  
شايد .  ندارند 1672مانده از او نشاني از مطالعة مداوم الهيات تا            هاي باقي   نوشته  بوده است، اما دست   

بايست در خـالل هفـت سـال پـس از اخـذ       ها مي مقررات الزم كالج تربيتي كه براساس آن بورسيه     
يـات وا   درجة آموزگاري از كليساي انگليس نيز درجه بگيرند در آغـاز نيـوتن را بـراي مطالعـة اله                  

 گرفـت و درجـة كليـسا را بايـد در            (.M.A) درجه آموزگـاري     1668به هر حال او در      . داشته بود 
به هر حـال دسـت      . كرد، و نيوتن هرگز كسي نبود كه انجام وظايفش را سهل بگيرد              اخذ مي  1975
  مطالعـة الهيـات را بـسيار جـدي         1672گذارند كه او در حدود        هاي او جاي ترديد باقي نمي       نوشته

) 1632ــ   1704(الك    هـا بعـد، جـان       سـال . او كتاب مقدس را به دقت تمام مطالعه كـرد         . آغاز كرد 
نيـوتن پـدران قـديم    . اعتراف كرد كه هرگز كسي را با تسلط بيشتر بر كتاب مقدس نشناخته اسـت            

نيوتن در دهـة بعـدي عمـرش،        . كليسا را نيز مطالعه كرد و خود را در اين ادبيات نيز استاد ساخت             
.  گذاشـت  دانـيم،  ت بسيار اندكي در موضوعات علمي و رياضي، كه ما آنها را با نام او مرتبط مي               وق

ها، مطالعة الهيات و در كنار آن علم كيميا، بخـش اصـلي حيـات عقالنـي او را تـشكيل                  در آن سال  
 هـاي الهيـاتي نيـوتن    نوشـته   اين روند را بر هم زد و در خالل بيست سال بعد دسـت          اصول. داد  مي

با اين همه، او در خالل دهة نخست سدة هجدهم دوبـاره بـه الهيـات    . بسيار رو به كاهش گذاشت  
نيوتن هرگز ورقي را بـه      . بازگشت و از آن زمان تا دم مرگش الهيات در مركز توجه او قرار داشت              

مدت در الهيـات اسـت بـاقي          هايش كه حاصل غور طوالني      رو، همة نوشته    انداخت، از اين    دور نمي 
هاي او در الهيات بسيار زياد است و دست كم شـامل چنـد ميليـون كلمـه                    نوشته  دست. انده است م

هاي ديگـر بـسيار زيـاد     هاي او در زمينه  ها از حيث كميت نسبت به نوشته        نوشته  اين دست . باشد  مي
  .هستند

در زماني كه نيوتن دوباره به مطالعـة الهيـات بازگـشت، يـك سـنت الهيـات طبيعـي در ميـان                       
نور طبيعت تاريكي   هايي با عناوين      دانشمندان كتاب . انشمندان انگليسي بسيار خوب جا افتاده بود      د

 حكمـت  (The Darknes of Atheism Dispelled by the of Nature)الحـاد را از هـم پاشـيد    



  

263  

ت
عرف

م
ناس

ش
  ان

 The Wisdom of God Manifested in the Work of) خداوند در آثار آفرينش متجلـي اسـت   
the Creation)كه داراي تأليفات بـسيار  )1627ـ91(رابرت بويل . ساختند در پي منتشر مي  را پي ،

آورد و سـرانجام پيـام همـه را در كتـابي      است، تقريباً در هر يك از آثارش استداللي از اين نوع مي   
دانـشمند  تـوان آن را    كه در عين حال مـي ،(Christian Virtuso)گر مسيحي  صنعتتحت عنوان 

او . نيوتن در اين ادبيات نيز سهيم شـد .  نيز ترجمه كرد، گرد آورد(Cristian Scientist)مسيحي 
ام را دربـارة   وقتـي رسـاله  «:  نوشـت ,Richard Bentley) 1662ــ 1742(اي به ريچار بنتلي در نامه
ها را بـه      نگريستم كه ممكن است انديشة انسان        با اين اميد مي    اصولمان نوشتم به اين گونه        منظومه

كند كه دريابم كـه ايـن آن    تر از اين شادمان نمي طرف الوهيت معطوف سازند، و هيچ چيز مرا بيش       
اشتغال « تأكيد دارد كه     نورشناخت در اواخر    28اي در سؤال      فقره. »سازد  همين هدف را برآورده مي    

ولي برسـيم،  ها، تا اين كه به علت ا       ها از معلول    استنتاج علت ... اصلي فلسفة طبيعي عبارت است از       
ترين تقريـرش از ايـن اسـتدالل، يعنـي در             او شايد در فصيح   . »علتي كه يقيناً ديگر مكانيكي نيست     

 ضميمه شـد، بـه توصـيف منظومـة     اصولكه به ويرايش دوم  (General Scholiam) حاشية عام
كننـد در     پردازد با سيارات و اقماري كه در همان جهت و در همان سـطح حركـت مـي                   شمسي مي 

ايـن زيبـاترين    «: كنـد   او چنين استدالل مي   . كنند  دار نيز در ميان آنها سير مي        لي كه ستارگان دنباله   حا
نيرومنـد و عقالنـي     هـستي   دارها فقط با نظارت و حكومت يـك           نظام خورشيد و سيارات و دنباله     

  .»تواند پيش رود مي
هيچ دليلـي، هـر چـه باشـد،     اند؛  اين فقرات از زماني كه نيوتن آنها را نوشته است شناخته شده           

با وجود اين، اين فقرات چيزي نيستند كه در بـسياري از            . براي ترديد در صداقت آنها وجود ندارد      
هـا    شده تكرار دينداري موروثي، و تـأثير سـده          فقرات نقل . شود  هاي الهياتي او يافته مي      نوشته  دست

رسـد    جديد، هر چند به نظر مي     مسيحيت است كه بخشي از دين نيوتن هستند نه تعليم جدي علم             
شده   يابيم كه به دين تثبيت      ها، نيوتن ديگري مي     نوشته  ما در دست  . اند  كه از علم جديد هم سود برده      

اين رويكرد متفاوت به علم جديد مربوط است، هر چند نه بـه             . و جاافتاده رويكردي متفاوت دارد    
تـر بـه      رويكرد مورد نظر بيش   . يكي است نتايج آشكار آن كه سازندة تصويري جديد از واقعيت فيز         

پرسش از وضع علم جديد مربوط است، وصفي كه مرجعيت را يكـي پـس از ديگـري رد كـرد، و               
» برخورد فلسفة سرد«سخن از ) با تكرار تعبير سدة هيجدهمي( وقتي (Basil Willey)بازيل ويلي 

  .گويد آن را در مد نظر دارد مي
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  گرايي نيوتن آريان
اش در الهيات، جذب آموزة تثليث و مشاجرات سدة چهاردهم بـين آنچـه                العات اوليه نيوتن در مط  

 250ــ 336(او بـا آريـوس      .  شـد  (Arianism)گرايي    گرديد و آريان  » كيش  مسيحيت راست «بعدها  
(Arius,                   همدلي كرد، تعليم آريوس اين بود كه مسيح مخلوق است و نبايد او را همچـون خـداي 

 كـه در واقـع معمـار اصـلي          ?,Athanasius) 296ــ 373( بـا آثاناسـيوس      پدر ازلي دانست؛ نيوتن   
نيوتن رأي آثاناسيوس و همفكران او در سدة چهارم را          . كيشي بود مخالفت كرد     گرايي راست   تثليث

دانست كه مسيحيت را از راه فريب و حقـه            دانست؛ بلكه آنها را تبهكاراني مي       صرفاً يك اشتباه نمي   
 به نفع اهداف خود تحريف نمودند، حتي فقراتي به نفع خودشان در كتـاب               مصادره كردند و آن را    

هاي پيش از سدة چهارم كتـاب مقـدس           مقدس وارد ساختند كه نيوتن نتوانست آنها را در ويرايش         
نمـا دربـارة اخـالق و اعمـال           هـايي تنـاقض     پرسـش «او در يكي از مقاالتش تحت عنوان        . پيدا كند 

اي و اخالقـي        اناسيوس را واقعاً محكوم كرد و او را مسئول گناهان آموزه          آث» آثاناسيوس و پيروان او   
  .رايج دانست

. نيوتن يا آريان شد يا چيزي چنان نزديك به آريـان كـه تميـز آنهـا از يكـديگر دشـوار اسـت                       
بـه عقيـدة طرفـداران ايـن مكتـب          . گرايي است اما با آن يكي نيـست         آريانيسم چيزي شبيه وحدت   

لي همچون خدا نيست بلكه  اولين مخلوق خدا اسـت و واسـطة بـين خـدا و             شخصي از ) ع(مسيح
كنـد، و     هايش بر تمايز بين خداي قادر خالق و مسيح تأكيد مي            نوشته  نيوتن در دست  . ها است   انسان

نيـوتن  . به عقيدة او مسيح تابع خدا است و خدا او را براي نشاندن در طرف راستش برگزيده است          
او در دورة كهنـسالي هنـوز   .  پـذيرفت، هرگـز عقـب ننشـست    1670 دهـة  از اين موضعش، كه در   

تـر از يـك اشـتباه         گرايي را بـسيار شـنيع       او تثليث .  نوشت  جمالت آريان در باب ماهيت مسيح مي      
او در خلوت خـويش در      . ناميد  مي» پرستي كامل   بت«و  »  شيطاني نادرست   دين«او آن را    . دانست  مي

يك يادداشـت   . كرد  خطاب مي » پرستان روحاني    و كفرگويان و شهوت    پرستان  بت«اش آنها را      حجره
توانـد آن را راحـت بـه نيـوتن نـسبت دهـد در ميـان ايـن                     شكنانه كه معمـوالً انـسان نمـي         تيز بت 
و » پرسـتي كفرآميـز     موهـوم «: نويـسد   ها وجود دارد كـه در آن دربـارة آنهـا چنـين مـي                نوشته  دست

 و پرستش، و     ، و دعاي شفاعت آنها،      ها   كاذب، و آموزة دايمون     و معجزات   انگيز،  هاي شگفت   افسانه«
  .»پرستي كفرآميز بعد از آنها مطرح شد ساير موهوم
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براي كسي مثل نيوتن كـه      . داشتن چنين موضعي در اواخر سدة هفدهم در انگلستان آسان نبود          
 تا از بـورس      آمادگي داشت  1675آن موضع سرسخت را داشت، ادامة بورس ناممكن بود، و او در             

شد كرسي لوكاس را به طور جداگانه حفظ كـرد، امـا در               شايد مي . خودش در ترينيتي دست بكشد    
كيشي را آشكارا شرط عضويت قرار داده بود نـاگزير سـؤاالتي دربـارة نيـوتن                  اي كه راست    مؤسسه

وي نيوتن  اگر بگوييم كه تندر   . نامة كرسي لوكاس نيز آمده بود       كيشي در اساس    راست. شد  مطرح مي 
در لحظات آخر، احتماالً در اثر نفوذ ايـزاك         . ايم   تعديل شد و به تعادل رسيد اغراق نگفته        1675در  
 نـه    رئيس كالج ترينيتي، بخشودگي سلطنتي از تعهـدات بـورس،  ,Isaac Barrow) 1630ـ77(بارو

ه اكنون رازداري   نيوتن دريافت ك  . به نيوتن، بلكه به دارندة كرسي لوكاس اعطا شد و بحران خوابيد           
اش بـه    و نشاني از افشاي محتواي مقـاالت الهيـاتي     مطلق شرط تداوم حضور او در كيمبريج است،       

نيوتن هر چند خواهان بورس نبود، آمادگي داشـت كـه سـكوت را              . كسي در آنجا در دست نيست     
. وتن شـد نياز به حفظ اين جنبه از وجودش از دسترسي عامه جزئي ثابـت از زنـدگي نيـ      . نگه دارد 

روشـن  . ، او در اين شهر بزرگ نيز رازداري را حفـظ كـرد            1696حتي پس از مهاجرت به لندن در        
كـرد كـه      اي كوچك و محدود از جواناني مطرح مـي          است كه او در لندن عقايدش را فقط در حلقه         

عقايـد  اي از  كردند پـاره    چون بعضي از اين جوانان دقت نمي      . هاي او را بياموزند     مايل بودند بدعت  
هاي الهياتي او در دسترس  نوشته او در آن زمان افشا شد، اما فقط در اواخر سدة بيستم بود كه دست

  .آميز او شناخته شد هاي بدعت عموم اهل پژوهش قرار گرفت و ديدگاه

  عالقة نيوتن به پيشگويي كتاب مقدس
ر آغاز بـه كتـاب مكاشـفة        نيوتن همراه الهيات آريان به كتاب مقدس هم عالقه داشت، اين عالقه د            

عالقة او به نبوت و اخبار كتاب مقدس        . يوحنا بود كه بعدها به كتاب دانيال نبي نيز عالقه پيدا كرد           
 Observations)هـا   گويي مالحظاتي در باب پيشمعروف است؛ اندكي پس از فوت او، وراث او 

of the Prophecies)نوشتة  ده، كه در واقع دو دستهاي منتشرش نوشته اين دست.  را منتشر كردند
متفاوت به همراه تعدادي فصول گوناگون بود و وراث نيوتن آنها را در يكجـا گـرد آورده بودنـد،                    

افزونش و بـراي      حاصل تفكرات نيوتن در دوران كهنسالي بود، و او آنها را با آگاهي از شهرت روز               
هـاي    اي در تـاريخ     ر واقع يـافتن نكتـه     د. آميز قديمش نوشته بود     تيره و تار ساختن اعتقادات بدعت     

ريختگـي زمـاني مطالـب بـه اصـل            هـم   البته اين بـه   . پراكندة ذكرشده در اين كتاب غيرممكن است      
.  نوشـت مربـوط نيـست      1670نوشتة نيوتن در تفسير مكاشفة يوحنا كه نيوتن آن را در دهـة                دست
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» ارتـداد بـزرگ   « شد كـه بـر       (Puritan)گرانه    ها جذب تفسير جاافتادة پيرايش      نيوتن در اين نوشته   
براي نيـوتن، عبـارت   . گر، ارتداد بزرگ عبارت بود از كليساي رم براي مفسران پيرايش  . متمركز بود 

در پايان  . هدف مكاشفة يوحنا پيشگويي پيدايش ارتداد بزرگ و پاسخ خدا به آن بود            . بود از تثليث  
 شـش شـيپور اول و    ،)هاي زمـان هـستند    دوره از ديدگاه نيوتن، مهرها به معناي     ( ششم   (seal)مهر  
تاخت و تاز وحشيانة امپراتوري     ) كه باز اشاره به ادوار زمان هستند      (هاي غضب مربوط به آنها        پياله

شقي كـه در      آيد كه بر مردم كله      هاي سختي سخن به ميان مي       كنند، و از عذاب     گويي مي   روم را پيش  
نيـوتن، كـه در اصـالت عهـد جديـد       . شود  اند نازل مي    فتهاثر فساد و فحشا دنبال خدايان دروغين ر       

نـويس متفـاوت از     موجود ترديد داشت، در جستجوي چنين تفسيري حدود بيـست نـسخة دسـت             
او معتقـد بـود كـه ايـن تفـسير فقـط زمـاني        . مكاشفة يوحنا گرد آورد تا اين كتاب را تصحيح كند         

اند صادق آيد، و او از اين جهـت           ا رخ داده  هاي تاريخ كه بعده     تواند درست باشد كه بر واقعيت       مي
  .در جستجوي اين واقعيت ما در تاريخ مسيحيت جديد نيز بسيار كوشا بود

در » الگـو «بردن او به نقش آيين يهـود بـه مثابـه              ، به سبب پي   1670تفسير نيوتن در اواخر دهة      
ـ و بـه مطالعـة   سان نيوتن جذب ادبيات يهود شـد    بدين. پيشگويي، جهت جديدي به خود گرفت

و موسـي بـن   ) م. پ30 م ـ حدود  45(و فيلون .) م37ـ 100حدود (آثار متفكراني مانند يوسفوس 
در ايـن زمينـه، شـكل دقيـق هيكـل در            . و ديگر محققان يهودي پرداخـت     )  م 1135ـ1204(ميهون  

ي هـا  و هيكـل ) ع(او متقاعـد شـد كـه خيمـة موسـي     . اي يافت  اورشليم براي نيوتن اهميت فزاينده    
او . انـد  تر بوده ها بزرگ اند، هر چند آن هيكل سليمان و حزقيال بني نيز همان شكل را داشته  ) معابد(

او بـر اسـاس همـين    .  كتاب حزقيال نبي پدا كرد40 ـ  43باره در فصول  بهترين توصيف را در اين
تـضائات  توصيف طرحي از هيكل با جزييات كامل رسم كرد و به هنگام ضرورت بـا اسـتفاده از اق                  

  !طرح هيكل متن را نيز تصحيح كرد
 كار بر روي يك رسالة الهياتي جديد را، كه هرگز به شكل نهـاييش               1680نيوتن در اوايل دهة     

هاي فلسفي  سرچشمهنويسي كه به شكل نهايي بسيار نزديك بود  نرسيد، آغاز كرد و آن را در دست  
ــصارا   ــات ن ــد (Theologiae gentilis origines philosophicae)الهي ــشمه. نامي ــا سرچ  ه

پـژواك افكـار او در      . ترين نوشتة او بـود      هاي اليهاتي نيوتن، و در عين حال مهم         ترين نوشته   اصولي
در بخـش نخـست   : سال آينـده كـامالً آشـكار اسـت     اين نوشته، در كارهاي علمي او در خالل سي      

 در 1690در خالل دهـة   كه حواشي كالسيك ، در به اصطالح     اصولگيري    نوشت اصلي نتيجه    دست
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، كـه  31تجديد نظرهاي كتاب سوم نوشته شد اما هرگز چاپ نگرديـد، در سـطور پايـاني پرسـش              
كه به ويرايش دوم    حاشيه عام    منتشر كرد، در دو يادداشت مربوط به         1706نيوتن آن را نخست در      

  . افزوده شد1713اصول در 
د كه در آن يك دين صادق واحد همواره  از تاريخ انسان يك الگوي دوري ارائه كرها سرچشمه

هـاي باسـتان خـدايان        نيوتن بر اين مطلب استدالل كرد كه همة تمدن        . شود  پرستي تبديل مي    به بت 
گانه متناظرند    اين خدايان دوازده  . اند  هاي متفاوت، پرستيده    گانة واحدي را، هر چند تحت نام        دوازده

 كه مردم باستان قهرمانان و قـوانين         (quintessence)با هفت سياره، و چهار عنصر، و عنصر پنجم          
اند   خواستند ادعا كنند كه از الوهيت نازل شده         پادشاهاني كه مي  . اند  دانسته  شان را با آن يكي مي       الهي

پرستي   از ديدگاه نيوتن الهيات نصارا نوعي بت      . اند  داراي هرگونه انگيزه براي ترويج اين دين داشته       
شـد، و     ا يك دين راستين آغاز كردند، ديني كه از مشاهدة طبيعت آشـكار مـي              نوع بشر ب  . هرزه بود 

تواند شواهد اين دين راستين را در ميان مردمان اوليه، و پـيش از آغـاز                  نيوتن متقاعدش بود كه مي    
او دريافت كه در سراسر جهان باستان، همه جا، معابدي وجود داشـته اسـت كـه                 . پرستي، بيابد   بت

همـة ايـن تـاالر، معبـدها     .  ناميد(prytanea)» تاالرها«اند و نيوتن آنها را      داشته همه طرح مشتركي  
اند كه با هفت شمع احاطه شده بوده اسـت، و ايـن نماينـدة جهـان ـ و در       يك آتش مركزي داشته

نخـستين مـدرك او   . واقع جهان خورشيدمركزي ـ بوده است؛ زيرا فلسفه توأم است با دين راستين 
گانـة او اجـداد       در واقـع، خـدايان دوازده     . و فرزندان او بود   ) ع(تين پرستش نوح نبي   براي دين راس  

اند، مردي كه هـر يـك از آنهـا آن دوازده تـا را نياكـان مـشترك خـود                       مشترك مردمان باستان بوده   
پرسـتي كـشاندند، سـاير        نخست مصريان اين دين را به بت      . دانستند و به آنها الوهيت بخشيدند       مي

  .پرستي را از مصريان آموختند ان نيز بتمردم باست
صورت   به اين .  در سدة بيستم البته امري است آسان       ها  سرچشمهپوشي بر حمالت بنيادي       چشم

يـابيم كـه رسـاله بـه نظـر       خنديم و دين را درمي كه به مسئلة عجيب و غريب نوح و فرزندانش مي     
ا نبايد از اين نكته غافـل شـويم   ام. زند رسد كه وحي يهودي ـ مسيحي انگ تعصب مسيحي مي  مي

به هـر حـال، او اسـناد        . زند، زباني كه تنها زبان در دسترس او بود          كه نيوتن به زبان روز حرف مي      
به طـور مثـال، او بـه        . دانست  هاي عبري معتبر مي     اي نوشته   مربوط به ساير مردم باستان را به اندازه       

فقط يك  » نوح«. اند  كند كه قبل از نوح بوده       ه مي يك داستان كلي دربارة سيل و ده رئيس قبيله اشار         
تـر مـصري      نام بسيار آشنا براي مخاطبان بالقوة نيوتن بود؛ در واقع، اين انسان به عقيدة نيوتن بيش               
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 از ايـن راه كـه مـسيحيت را          هـا   سرچشمهها،    باالتر از اين  . تر هامون بود تا نوح      بود تا عبراني، بيش   
بـه عقيـدة نيـوتن، تـاريخ        . دانست باد غرور آن را فـرو نـشاند           مي نمونة ديگري از چرخة تكراري    

. پرسـتي بـاز دارنـد       فرستد تا انسان را از بـت        دهد كه خداوند پيوسته پيامبراني مي       بشريت نشان مي  
متفاوت از پيامبران ديگر نبود، اما تثليث آثاناسيوس، كه يـك مـصري بـود، نـوع بـشر را                  ) ع(مسيح

سازد زيرا تثليث آيا چيزي به جز اين است كه انساني را به عنوان                ور مي   پرستي غوطه   دوباره در بت  
 را، كه البته هرگـز ننوشـت، چنـين انتخـاب            ها  سرچشمه 11خدا پرستش كنيم؟ نيوتن عنوان فصل       

دين راستين فرزندان نوح، پيش از آن كه پرستش خدايان دروغين آن را تباه سـازد چـه                  «: كرده بود 
دين مسيحي بيشتر از اديان ديگر راستين نيست و كمتر از اديان            «: نويسد  ر مي او در جاي ديگ   » بود؟

دينـي موافـق بـا    » دين راستين فرزندان نوح  «رسد كه     پس به نظر مي   . »راستين ديگر تباه نشده است    
هـا وظايفـشان را در    شود و انسان اصول طبيعي بوده است، يعني دين كه در آن خداوند پرستيده مي      

  .دهند، و همه خواهان مطالعة دقيق طبيعت هستند  انجام ميقبال يكديگر
 1656ــ 1742( بود، وقتـي كـه مـشاهدة ادمونـد هـالي             ها  سرچشمهنيوتن در حال كار بر روي       

(Edmond Halley,  نيز اصولگونه كه در باال گفتيم،  همان.  كشانداصول او را به طرف 1684 در 
 و نيوتن بعدها نيز به مسئلة الهيات بازگـشت تـا افكـار              هاي الهياتي نيوتن است،     حاوي اين ديدگاه  

 ارائه كرد، روايتي كه     ها  سرچشمهشده از     او در اين بازگشت روايتي اصالح     . ترش را ترميم كند     قديم
، هاي اصالح شـدة گذشـته       تاريخ شماري پادشاهي  . هايش در باب پيشگويي است      نوشته  شبيه دست 

  .دهد  شد، اين اثر نشاني از مبدأ بنيادي آن به دست نمياثري است كه پس از مرگ نيوتن منتشر

  نتيجه
رسد كه اين سير نشان كوشـش   به نظر مي. ارائة تفاسير متفاوت از اين سير ديني نيوتن ممكن است   

ايـن سـخن تـا    . او براي تطبيق ميراث روحاني او با افكارش دربارة واقعيت عقالنـي جديـد اسـت     
آثار هر يك از اشـتغال همـة        . دانشمندان به الهيات طبيعي صادق است     اي دربارة اشتغال همة       اندازه

آثار هر يـك از ايـن دانـشمندان را بـه تنهـايي بخـوانيم،                . دانشمندان به الهيات طبيعي صادق است     
ناپذير نويسندگان آنها است؛ و اگـر         رسد كه شاهدي بر ايمان شكاف       بينيم كه هر كدام به نظر مي        مي

هـاي اسـالفش را تكـرار         بينيم كه هر يك از آنها ضرورتاً استدالل          مي  بخوانيم،اين آثار را پشت سر      
بـه طـور    . رود  باوري به آساني از بين نمـي        كند، نويسندگان اين آثار در واقع بر آن هستند كه بي            مي

تـر آن بـه ايـراد         ديني و الحاد، دوباره براي طرد هر چه بيش          ها پس از رد كردن بي       مثال، بويل مدت  
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كي در هزارة قبل چنين ضرورتي وجـود داشـت؟ دانـشمندان اواخـر              . ها پرداخت   له سخنراني سلس
ديني را بايد در تزلـزل        كردند كه علت اين نياز و ضرورت دفع الحاد و بي            سدة هفدهم احساس مي   

كوشـيدند بـراي مـسيحيت چـراغ جديـدي            هاي مسيحيت موروثي جستجو كرد، و بنابراين مي         پايه
خواسـت    تـري داشـت، او مـي        اما در اين ميان، نيوتن اهداف بيش      . اي جديدي بيابند  بيفروزند و مبن  

سازي كند، زيرا او تثليث       عناصر و مبادي مسيحيت را، به ويژه از تثليث و مسائل ملحق به آن، پاك              
دليـل تنـزل      درآوردي و بي    دانست كه دين مسيحيت را تا حد يك اعتقاد من           را امري غيرعقالني مي   

كند كـه بـه عقيـدة او     او به هنگام بررسي مسئلة تثليث به فقراتي از كتاب مقدس اشاره مي            . دهد  مي
  :نويسد كه باره مي اند و در اين تحريف شده

اگر بگويند كه ما نبايد با داوري و حكم شخصي خود بگوييم كـه چـه چيـز جـزو كتـاب                      
 مقـدس از ايـن   كنم كه فقرات بسياري از كتـاب  مقدس است و چه چيز نيست، اعتراف مي   

حيث قابل بحث نيست، اما در مواضعي از آن كه قابل بحـث اسـت دوسـت دارم آنچـه را                    
پرستي انسان هميشه او را شـيفتة         گرايي و موهوم    ميل و استعداد افراط   . فهمم برگيرم   بهتر مي 

دانند بيـشتر     ها آنچه را كمتر مي      گرداند، و به همين جهت است كه انسان         امور اسرارآميز مي  
: چنين كساني ممكن است از خواندن مكاشفة يوحنا بيشتر خوشـحال شـوند            . وست دارند د

اما من اين احترام را به يوحنا قائلم كه او مطالبش را با دركي عالي نوشته اسـت و بنـابراين       
  .اخذ اين درك عالي بهترين كار در حق او خواهد بود

ترين جهـت     در يك جهت، كه شايد مهم      به بصيرتي در باب دين راستين رسيد كه جز           ها  سرچشمه
تواند دشمنيش را بـا       آنجا كه خداپرست طبيعي ديگر نمي     . باشد، با خداپرستي طبيعي تفاوتي ندارد     

نيوتن در رسـالة    . كند  مسيحيت را فرو خورد، نيوتن باور دارد كه او مسيحيت راستين را تجديد مي             
 مسيحيت، يا دين راسـتين را بـه دو آمـوزه            كه به دوران كهنسالي او تعلق دارد،       (Irenicum) صلح

هـا رعايـت ظـاهر، رسـوم          او در بستر مرگ، پس از سال      . محبت خدا و محبت همسايه    : كاهش داد 
  .ديني كليساي انگليسي را رد كرد

هاي پس از     ها پيش از مرگ نيوتن فروكش كرده بود، و در سال            هيجان خداپرستي طبيعي مدت   
خود او در اين جنبش تقريباً هيچ . ي رسيدكه نيوتن از آن بيم داشتمرگ او، تحريفات ديني به جاي   

سهمي نداشت، زيرا او تقريباً همواره كوشش كرده بود كه دين راستين را به دور از هرگونه افـراط                   
توان گفت كه طغيان عليه دينداري در سده هجـدهم تحـت تـأثير              بلكه مي . و فرا خداپرستي دريابد   
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از ايـن جنبـه    . داشـت   ه نيوتن را به كوشش براي معرفي دين راسـتين وا مـي            همان انحرافاتي بود ك   
اي مباني مسيحيت رايج باعث شد كـه بـا طلـوع علـم                توان گفت كه سستي و خرافي بودن پاره         مي

ناپـذير   جديد و رشد عقالنيت در ميان مردم، و در نتيجه با طغيان عليه دين رايج اصلِ ايمانِ شكاف            
توان گفت كه آنچه در اين ميان از بين رفت            و در نهايت مي   . و به افول بگذارد   كم ر   نيز در غرب كم   

كوشيد از آن دفاع كنـد نبـود، بلكـه ديـن آميختـه بـا                  دين راستين كه دانشمندي همچون نيوتن مي      
ايـن داسـتان بـسيار      . خواسـت   دليل و فقـط از سرسـادگي مـي          تحريفات بود كه از مردم ايماني بي      

  .آموز است عبرت
  




