


(1)مکاتب فلسفی و آرای تربیتی 

:عنوان
قراطآشنایی با فیلسوفان یونان  قبل از س

: پژوهشگر
زهرا نادری 

زیر نظر دکتر رضاعلی نوروزی  



تاریخ فلسفهیمطالعهضرورت 
یکافکــارمجــردیارائــهوتــرجمهصرف
قبلیآراءابآنپیوستگیبهخوانندگاناگرفیلسوف

ناآشآنتاریخییزمینهوبعدیتطورسیرباو
فهموفلسفیآراءشناخت.استفایدهبینباشند
«لسفهفتاریخ»درنخستفیلسوفهرواقعیافکار

لسفهفتاریخهمانرافلسفههگل.استامکانپذیر
دردبایفقطرافلسفهاویعقیدهبهانست،دمی

.آموختفلسفهتاریخ



فلسفه در یونان 
تکاملییمشکرد،طلوعصغیرآسیایدرآنکهازپسیونانییفلسفه

رسطواوافالطونیعنیبزرگ،فیلسوفدودراینکهتادادادامهراخود
فکرتشکلربعظیمتأثیرینوافالطونییفلسفهتوسطوشدشکوفا

نخستینوصغیرآسیایساحلیونانییفلسفهزادگاه.بخشیدمسیحی
یونانشاعربزرگترین.بودند(Ionia)ایونیامردمازیونانیفیلسوفان

.داردتعلقایونیابههردومنظم،یفلسفهسرآغازو(هومر)

زمینمشرقباستانیمللازیونانییفلسفهکهنداعقیدهاینبربرخی
اشدبچنینهماگر.استشدهگرفتههندوایرانسوریه،مصر،یعنی
باولیگرفتندرامعلوماتآنماحصلوجملهیونانپراستعدادقوم
ونانیانیدرکل.نداافزودهآنبرخودعمیقتحقیقاتواستعدادونبوغ

دانست،وپاارقیبربیوبالمنازعدانشمندانومتفکراننخستینبایدرا
روحیکباراآنوکردندمیجستجومعرفتخودبرایرامعرفتکه

.نمودندمیدنبالتعصبوغرضازخالیآزادوعلمی



یدهساواخرتاباستانزمانازیوناندرحکمتسیردر
ازکهسالپنجاهودویستحدودظرفدرم.قپنجم
یاربسافرادیوناندربینیممیشد،شروعطالسزمان

کتبیارآثایشانازالبته.اندکردهظهوردانشمندیوحکیم
انیمدمیافکارشانازآنچهتقریباًونماندهبرجایزیادی

وحکمایاندیشهبرولیاست؛متأخرینقولنقلبه
ینجاادر.اندگذاشتهزیادیتأثیرخودازبعدیفالسفه
بتهال.اندشدهمعرفیدوراناینفالسفهوحکماازبرخی

یمنزلهبهکهاندبودهنیزگانههفتحکماییوناندر
نداکردهخدمتمیهنشانبهرایزنوگذارقانونفرمانروا،

شدهنقلایشانازفراوانآمیزحکمتونغزسخنانو
لون،خیبیاس،:استقراراینبهتنهفتایننامواست

کهالسطوسولونپیتاکوس،پریاندروس،کلئوبولوس،
.نیستندمابحثموضوعالبته



فالسفه ی پیش از سقراط 

طالس  •
آناکسیمندر  •
آناکسیمنس  •
هراکلیتوس •
پارمندیدس  •
زنون  •
امپدکلس  •
آناکساگوراس  •



یدهسدریونان،دانشمندانترینقدیمیاز(سمیلتواهل)ملطیطالس
شتهدادستینجوموهندسهدرکهوی.استمیزیستهم،.قششموپنجم

یکویهمچنین.کندپیشگوییم.ق585سالدرراکسوفیاستتوانسته
آنهاهسایوسیلهبهرامصراهرامارتفاعطالس.کردتهیهنجومییسالنامه

بلندیمساویماسایهکهزمانیمشاهدهراهازراآنوکرداندازه گیری
رامطلباینطالسقضایایازیکیهندسه،در.آوردبدستماستقامت
دایرهقطر،ACخطوباشنددایرهروینقاطCوBوAاگرکهمی کندبیان

.بودخواهدقائمزاویهیکABCزاویهوقتآنباشد،

طالس



جهان شناسی طالس  
طوارس.استارسطوطالس،جهانشناسینظریهدربارهمااطالعمنبع

شناورآبرویزمینطالسنظربربناکهکندمیاظهارمابعدالطبیعهدر
دارایچیزهایهمهغذایاینکهیمشاهدهدلیلبهارسطو،نظراز.است

بهواستآمدهوجودبهرطوبتازگرماخوداینکهواسترطوبت
تطبیعاشیاییهمهبذرهایوشود،میداشتهنگهزندهآنیوسیله

یمادهطالساست؛مرطوبچیزهایطبیعتمبدأآبوداردرطوبتی
.داندمیآبرااشیایهمهیاولیه

پُرچیزهاتمامکهاینستداده،نسبتطالسبهارسطوکهدیگریبیان
نچنیارسطوگفتهظاهراز.استروحداراریرُباآهنواستخدایاناز
بودهاشیاءهمهدرنادیدنینیروهایوجودبهمعتقدطالسکهمی آیدبر

ندگیزوتپشجنبش، سرچشمهآنها،سکوتوسکونآنسویکهاست
ودهجنباننیونانیان،دینیاعتقاداتدرخدایانکهگونههمانآنهاست،
نهفتهوهاینیراینطالسبرای.بوده انداشیاءوآفرینشدستگاهگرداننده

روحگوییکهچناننداشیاءوآنهاست،درونیمحركنیزچیزهادر
شناسیخدابرمبنیراطالسدیدگاهایننبایدو.خدایانندازپُریادارند

.کردقلمداداو



میآبرااشیایهمهیاولیهیمادهطالسروایناز
کهاستسؤالاینطرحدرطالساهمیت.داند

اینهبکهپاسخیدرنه«چیست؟عالمنهاییطبیعت»
یکمتغیرصُورعنوانبهرااشیاوی.دهدمیسؤال
انعنوبهاومقام.کردمیتصورنهاییواوّلیعنصر

دروحدت»مفهومکهیونانیفیلسوفنخستین
ولوباشدمیاهمیتحائزکند،میادراكرا«اختالف

.دنکناستداللمنطقیسطحدررامفهومایناینکه



آناکسیمندر

مورددرنثربهکتابیوی.بودطالسشاگردآناکسیمندر،میلتوس،دیگرفیلسوف

نهاییواوّلیعنصرجستجویدرطالسمانندنیزاو.نوشتخودفلسفییهانظریه

بیکلِمتشغیروغیرمتعیناستچیزیموجوداتاصلوینظربه.بوداشیایهمه

.دیسروتری،گرمیخشکی،اضدادجامعوجاوید،وانجامبیوآغازبیوپایان

ودهدمیرویحیاتوتولدبروز،ظهور،شوند،میجدایکدیگرازاضدادهرگاه

واندتنمیاشیایهمهنهاییواوّلیعنصرپس.مرگگردندمیجمعباهمبازچون

.استاضدادازیکیخودرطوبتیاآبزیراباشد،آبمثالًماده،ازخاصینوع

میجودبوآنازاضدادکهاستاضدادازتراوّلیو،نامتعیناولیه،عنصراینپس

.نامیدمادیعلترااولیهعنصراینوی.گردندمیمنحلآنبهوآیند



یگردازیکهیچنهواستآبنهاوّلیهعنصر»آناکسیمندریگفتهبه

وهاانآسمتمامکهنامتناهیوهاآنبامغایراستطبیعتیبلکهعناصر

«.شوندمیناشیآنازهاآندرونعوالم

عنصربرعنصریکتجاوزواندازیدستآناکسیمندریشاعرانهبیاندر

بمرتکتابستاندرگرمعنصراست؛شدهمعرفیبیدادگریدیگر،

.زمستاندرسردعنصروشودمیبیدادگری

سببهبحیواناتکنونیصُوروشودمیناشیدریاازحیاتوینظربه

:دگویمیانسانمنشأمورددراو.اندرسیدهظهوربهمحیطباسازگاری

کهدرحالیزیرااست،شدهمتولدحیواناتازدیگرینوعازانسانآغازدر»

کینیازمندآدمیتنهایابند،میراخودخوراكبسرعتحیواناتدیگر

چنانکهآغازدراواگرکهطوریبهاست،شیرخواریمدتدرازیدوره

.«بماندباقیوزندهتوانستنمیهرگزبود،میهستاکنون



هاجهانازنامحدودیشمارکهداردمیاظهارجهانپیدایشمورددرآناکسیمندر

هبازلیحرکتیواسطهبههاجهان.هستندفناپذیروشماربیکهدارندوجود

.«اندآمدهوجودبههاآسمانکهداشتوجودازلیحرکتیک»مثالً.اندآمدهوجود

ازیااشوقتی.باشدمیهمازاشیاکردنغربالوکردنجدانوعیازلیحرکتاین

یچرخندهحرکتیکیوسیلهبهشناسیممیراآنماکهجهانیشدندجداهم

رکزمدرآب،وخاكتر،سنگینعناصرکهمعنیاینبهگرفت،شکلگردبادی

مینز.ماندباقیوسطدرهواوشدراندهمحیطسویبهآتشماندند،باقیگردباد

.«شکلیاهاستوانطبلمانند»استکوتاهییاستوانهبلکهنیست،قرصیکهمچون

ازوی.هددمینشانراپیشرفتیطالسینظریهبهنسبتآناکسیمندرینظریه

امتناهینمفهومبهورودمیفراتراوّلیعنصرعنوانبهمتعینعنصریکتعیین

ونهچگپرسشبهکوشدمیو.رسدمیآیدمیپدیدآنازچیزهمهکهنامتعینی

.دهدپاسخاندیافتهگسترشوظهوراوّلیعناصرازجهان



آناکسیمنس

السطازوگفتتركراآناکسیمندربیکرانینظریهوی
ینتعیالموادمادهعنوانبهرامتعینعنصریوکردپیروی
وجهتبانظرایناستممکن.بوداهومتعینعنصراین.نمود

نفسهکمادامآدمیزیرا.باشدرسیدهاوفکربهتنفسامربه
وکندمیتشبیهطبیعتوانسانبیناو.استزندهکشدمی
نگهراماهواستکهمانَفسکههمانطوردرست»:گویدمی
احاطهجهانتمامبرهواهمونَفَسهمطورهمینداردمی

کهاشیاییآنازکهاستعالمالموادمادههواپس.«دارد
ناشیالهیاموروخدایانبود،خواهندواندبودهوهستند

.اندشده



هواازاشیاپیدایشچگونگیتبیینبرایآناکسیمنس
مطرحار(انبساط)تخلخلو(انقباض)تکاثفمفاهیم

دفراگردرامااستنامرئیخودخودیبههوا.کندمی
منبسطورقیقوقتی.شودمیمرئیانقباضوانبساط
ود،آیمیدرآتشصورتبهوشودمیترگرمشود،

.ودشمیسنگوخاكآب،ابر،باد،انقباضحالتدر
باکهدانستمیوسطحدنوعیراهوااوروایناز

(جماداتوآتش)عناصرسایرآنانقباضوانبساط
.گردندمیپدیدار
.نمودمیفرضمسطحرازمینطالسمانندوی
وقوعیعنی.نمودارائهکمانرنگینازدقیقیتبیین

بردخورشییاشعهکهاستآنسبببهکمانرنگین
.کندذنفوآندرتواندنمیکهافتدمیضخیمیابـــر



ایونیایی  یفالسفه
«ونیانای»اروپاییاننزددرشدندبردهنامتاکنونکهدانشمندانی

لسؤاطرحدربیشترایونیانیعمدهاهمیت.شوندمیخوانده

سؤالبههکخاصیپاسخدرتااستاشیانهاییطبیعتبهمربوط

کرف:اندبودهمادهازلیتبهقائلهمگیآنان.انددادهشدهمطرح

نمیخطورآنانذهنبهمادیعالَماینیدربارهمطلقآغازیک

نوانعبهراایونیشناسانجهاننیستدرستچندانالبته.کند

بهزهنوروحومادهبینتمایزچراکه.بدانیمجزمیمذهبانیمادی

.رآیندبمادهاثباتوروحنفیصدددرکهبودنیافتهراهآنانذهن

ومبدأتاکوشیدندمیکهبودندمذهبمادیجهتاینازآنان

.نمایندتبیینمادیعنصریازرااشیایهمهمنشأ



هراکلیتوس

رنقاوایلوششمقرناواخراو.استاِفِسوسشهرازهراکلیتوس
اوولی.بودسلطنتىاشرافواعیانازاوخانواده.میزیستهم.قپنجم

وی.واگذاردبرادرشبهراآنونرفتریاستومقامکسبدنبالبه
اشخاصهموکردمیتحقیررامعمولیشهروندانومردمیتودههم

ین،اندوهگ)مالیخولیاییفردیراوی.راگذشتهبزرگوبرجسته
ینابهشایداند؛کردهمعرفیانزواطلبو(بدگماناندیش،تاریک

اشلسفهفودانستهچیزهراصلراثباتیبیوقراریبیاوکهدلیل
ارهکنمردمازوورزیدهاصرارامورناپایداریدروبوده،پایهاینبر

یزمرهازرااو.استگرفتهنمیچیزیبهرادنیاوداشته،جویی
راتأثیرنبیشتریوی.خوانندمی«گریانحکیم»وشمرندمیبدبینان

.استگذاشتهرواقیانبرخودازبعدزماندر



کهنسخایندرکردادافلسفهبههراکلیتوسکهسهمی

هاگرچ؛نبود«انددائمسیالنوجریانحالتدراشیایهمه»

همچنین.استبودهوینظریهازمهمییجنبهسخناین

نهید،گامرودخانهیکدردوبارتوانیدنمیشما»استگفته

از؛«دگذرمیشمابروداردجریانپیوستهتازههایآبزیرا

نرواهموارهکهکندمیتشبیهرودیبهراعالمویرواین

میکرمنرابقاوثبات.نیستدیگردمماننددمیکواست

بهوهستاعتباریکبهبنگریراهرچه:گویدمیوشود

وسهراکلیتینظریهاهمیتحالعیندر.نیستاعتباریک

.استوحدتدراختالفواختالفدروحدتمفهومدر



عنوانهبرااضدادجنگکهآناکسیمندریفلسفهخالفبر

را«واحد»صفایکهکردمیمالحظهاختاللونظمیبی

دوجوبرایرااضدادکشمکشهراکلیتوسکند،میآلوده

یزچهیچبهنسبتگفتمیودانستمیاساسی«واحد»

«شدن»و.شودمیگفتبایدبلکهباشد؛میگفتتواننمی

المعدرجنگسبباینبه.استاضدادکشمکشینتیجه

قتوافوسازشباهمراعالماجزاءِکشمکش،.استضروری

حالدربایدولینداالزمیکدیگربرایاضداد.دهدمی

یرونباعتدالحالازیکیکههمینوبمانندتناسبواعتدال

.برمیگرداندخودمقامبهرااوعالمعدلشد



.دداروجوداضدادکشمکشدرفقط«واحد»دیگرعبارتبه

لعدستیزهوداردوجودچیزهمهدرجنگکهبدانیمبایدما»

مینمیاازوآیندمیوجودبهعدلسبببهاشیاتمامواست،

حالعیندرامااست،«واحد»،«واقعیت»وینظربه.«روند

درواحدیعنیذاتی؛طوربهبلکهعرضیطوربهنهاست،کثیر

.اختالفوآنینهدروحدتوهمانیدارد،وجودکثیر

ارناسازگآنچهچگونهدانندنمیمردم»:گویدمیهراکلیتوس

هکبودبرخطاهومرگویدمیو.«استسازگارخودبااست

«بستبرمیرختآدمیانوخدایانمیانازستیزهکاش»میگفت

.کردمیدعاجهانتباهیونابودیبرایندانستهاوچراکه



واحد در کثیر چیست؟
درانچهچن)هاستپدیدهتمامبنیادوزیرینالیهآتشهراکلیتوس،نظربه

جوهوونمودهاها،پدیدهو(اندکردهاقتباساوازرااندیشهاینکهرواقیاننظر

اینیهمهاماهستند،کهاستچیزهایییهمهآتش.هستندآنگوناگون

شخامووافروختنوسوختنستیزه،کشش،دائمیِحالتیکدرچیزهاست

مىآغازآتشازهستى.(الموادمادهعنوانبهآتشوصیرورتهماهنگی)شدن

دخواصلبهمجدّداًمدتىازپسوآیددرمىگوناگونهاىصورتبهوگردد

ماداتجوزمینصورتبهگردد،مىمتراکمومنقبضآتشوقتى.گرددبازمى

مىوانرورودمىتحلیلآتشوسیلهبهکهزمینازبخشآنوشودمىمتجلّى

هبآندرآتشحرارتنفوذوسیلهبههمآبوآیدمىدرآبصورتبهگردد،

صورتبهآندرآتشنفوذحرارتوسیلهبههمهواوآیدمىدرهواصورت

.اشیاستهمهنهایتومبدأآتشبنابراین،.شودمىمتجلّىآتش



تبیین اندیشه ی وحدت در اختالف هراکلیتوس

دکوشمیذهناما.استروشنکافییاندازهبهکثرتوجود

تنپیوسهمبهبرایجامعینظرتاکندادراكرانظامییاوحدت

بااستمطابقفکرهدفوغایتاینو.آورددستبهاشیا

نفسابانسانحتی.اندوابستههمبهاشیا:اشیادرواقعیوحدت

.ستاوابستههستیعالموآفرینشیبقیهبهفناناپذیرش

سخنخردمندعنوانبهوخدا،عنوانبه«واحد»ازهراکلیتوس

یهمهدروندرکهکلیقانوناست،جهانیعقلخدا.گویدمی

یرتغیودهدمیپیوندوحدتیکبهراچیزهاتمامهست،اشیا

.کندمیمعینوکلیعامقانونطبقبرراجهاندردائم



نسبیت در عین وحدت 

ییکدرواقعنیستیوهستیوزندگیومرگوبدونیک

،استاعتباریونسبیهاآناختالفاتواشیاخواص.است

.بدانسانمذاقدرواستخوبماهیمذاقدردریاآبچنانکه

خاكدرهامرغووشویندمیراخودالیوگِلدرهاخوكیا

کنندمیسازشوتوافقهاکششیهمهواحد،دراما.خاشاكو

ازیباشیایهمهخدابرای»:شوندمیهماهنگاختالفاتیهمهو

وخطاراهاآنازبرخیآدمیانامااند،درستوخوبو

یناالبته.«درستوخوبرادیگربرخیوشمرندمینادرست

هرهکاستانگارخداهمهیفلسفهیکناپذیرِاجتنابینتیجه

.استموجهابدیتوجاودانیدیدگاهازچیزی



گــاهودارنیشوتنــدوپرمغـزهراکلیتوسهایگفتهازبسیاری
:ازعبارتندآنانبرخیجملهاز.استکنندهسرگرم

«اوستسرنوشتانسان،شخصیت».
«باشدپنهانکهدارددوستطبیعت».
«دهندمیترجیحطالبرراکاهخران».
«راایبچهمردکههمانگونهنامیده،کودكراانسانخداوند».
«استنامقدسشئاعراستمعمولمردممیاندرکهشعائری».
«دهدمیدلفیهاتفتوسطراخودغیبیپاسخکهخدایی،

المتعباآنرابلکهپنهان،نهوکندمیآشکارنهراخودمقصود
.«دهدمینشاناشارهو
راآنتیوقآدمیان»:گویدمیبشربهخویشتنپیامیدربارهوی

یوقتکهعاجزندآنفهمازقدرهمانشنوندمیباراولینبرای
.«باشندنشنیدهراآنهنوز



پارمنیدس

.استیدسپارمنتاریخیوفلسفیلحاظازالئائیینحلهگذارپایه
تهنوشنظمبهراخودیفلسفهاو.استشدهمتولدم.ق5قرندراو

به)هست«واحد»یاوجودکهاینستاختصاربهوینظر.است
یزیچاگرزیرا.استتوهمتغیّروصیرورتو(نیستآمدنیوجود

ازاگر.الوجودازیاآیدمیوجودبهوجودازیابیاید،وجودبه
ردالوجود،ازاگروهستقبالًاینصورتدربیاید،وجودبهوجود

.آیدنمیوجودبهچیزهیچهیچ،اززیرا.نیستچیزهیچاینصورت
.ستاتوهمصیرورتلذا.استناپذیرتباهیونامخلوقهستآنچه

.استتوهمنیزکثرتزیرااست؛واحدوجودوهستفقطوجود



شوند،مینمودارحواسبرکههستندپدیدارهاییحرکتوتغییر

.استهکردردراحسینمودطریقحرکت،وتغییرردباپارمنیدس

طرحمرانمودوحقیقتیاحس،وعقلبینتمایزمهمتریناوپس

.اردداساسیاهمیتتمایزاینافالطونییفلسفهدر.استکرده

برایهنپارمنیدس،یفلسفهدرحسوعقلبینتمایزبرتأکید

اتریالیستمنظامیکاثباتبرایبلکهایدئالیستینظامیکاثبات

ذفحتوهمعنوانبهحرکتوتغییرآندرکهاستانگارانهیگانه

.تاسایدههمان«واحد»کهشودنمیتغیّرنتیجهنفیاز.استشده

اقعیتیوکند،دركراواقعیتتواندمیعقلفقطکهآنجاییازبلکه

سمایدئالینهنظریهاین.استمادیواقعیتییابددرمیعقلکه

.است(مادهاصالت)ماتریالیسمبلکه(معانیاصالت)



چرا وجود کامل است؟

،هستباشد،استممکنکهطبیعتیهردارایوجود،یاواقعیتپارمنیدسنظراز

نآبهتواننمیکهاستواحدیواقعیتوجودهمچنین.نباشدتواندنمیوداردوجود

.شودقسممنخودشازغیرچیزیتوسطبایدسپسبود،منقسمنبودواحداگرزیرا.افزود

چهیوجود،برعالوهزیراشودمنقسمخودشازغیرچیزیتوسطتواندنمیوجوداما

خودهخودبشودافزودهوجودبهکهچیزیهرزیراافزودآنبهتوانمینهو.نیستچیز

یعنیوتغیرحرکتتمامزیرااست،ومداومغیرمتحركآنازینرو.داشتخواهدوجود

.استمطرودشدنهایصورت
وجود دارای چه طبیعت و ماهیتی است؟

وغیرمتعینیعنینامتناهیوینظردر.استمادیوجودپساست،«متناهی»وجود

کند،غییرتتواندنمیباشد،نامعلومونامتعینتواندنمیواقعیمعنایبهوجودونامعلوم،

از.باشدلکامومتعینمعلوم،بایدشود،تصورتهیمکاندرگستردهعنوانبهتواندنمی

.ستامتناهیمکانینظرازولیپایاننهوداردآغازنهیعنیاست،نامتناهیزمانیلحاظ



پارمنیدس پدر ایدئالیسم؟

تمامعکسبر،ستاایدئالیسمپدرپارمنیدساندگفتهآنکهبرخالف

جهتایناز.استمتکیواقعیتیدربارهاوینظریهبرماتریالیسم

بزرگایدئالیستنخستینکهنمودتوجیهرانامگذاریاینتوانمی

.کردرتفسیایدئالیستیدیدگاهیکازآنراوپذیرفترااویعقیده

وکرداتخاذراوجودثباتوتغیرناپذیریمورددراورأیافالطون

عالمایحسعالَموعقلعالَمبینپارمنیدستمایزازمهمییاستفاده

درکهتأثیریسبببهراپارمنیدساگرلیکن.کردحاصلنمود

بایدالحدرعینکرد،توصیفایدئالیسمپدربتوانگذاشتافالطون

.ردکتوصیفراماتریالیستینظریهیکپارمنیدسخوددانست



زنون

دیالکتیکبنیان گذارراویارسطوکهباستانیونانریاضی دانوفیلسوف
یلسفهفسرسختمدافعوپیرووپارمنیدسدوستوشاگرداو.نامیده است

عدماتاثببرایهوشمندانهدلیلچندیندرابتکارخاطربهاو.بودالئائی
سرعتِوشجاعتبهیونانافسانهدر)آخیلِسمعمایمانندحرکت،امکان

اواحتجاجات.استمعروفخوبیبهپشتسنگو(استمعروفسیر
نظردرتاداسموضعاثباتبرایبلکهنیستگوییبذلههایبازیچهصرفاً
وتغییرهگفتواستکردهردراانگاریکثرتپارمنیدس.استشدهگرفته

بدیهیمعلوماتحرکت،وکثرتظاهراًکهازآنجایی.استتوهمحرکت،
مینونز.شدتمسخرموجبگستاخانهموضع،اینهستند،ماحسییتجربه
مجاباوکارپس.نیستمضحکوجههیچبهنظرایندهدنشانکوشد
نحوهب«محالبههایاحاله»سرییکباپارمنیدسفیثاغوریمخالفانکردن

.استزیرکانهوهوشمندانه



کتحراینکهاثباتبرایزنونجدلیاحتجاجاتمواردازیکی

حقیقتحرکتاگرگویدمیاستعقلخالفونداردحقیقت

میانهرگاهپس.استدیگرنقطهبهنقطهیکازانتقالباشدداشته

رامهنیآنوکردنیمهراآنتوانمیکنیم،فرضخطینقطهدوآن

هرقدرکردننصفایندرهمچنینو.نمودنصفتوانمینیز

وکردفنصتوانمیراماندمیباقیکهقسمتیآنبازرویمپیش

ازمتحركجسموداردبیشماراجزایخطآنپس.نداردنهایت

مدتبیشماراجزایازکردنگذروکند؛گذربایداجزاآنیهمه

نمیدمقصنقطهبهگاههیچجسمآنبنابراین.داردالزمنامتناهی

.استباطلحرکتکهشدثابتعقالًپس.رسد



فیلسوفان الئائی  

نامیدهاییاِلِئحکمایاروپاییانراایشاناتباعوزنونوپارمنیدسگزنفون،

.اندبودهاستواقعایتالیاجنوبدرکهالئایونایِمهاجرینازکهچرااند

مقابلردعقلی،استداللوتعقلیشیوهآنانیشیوهواندبودهعقلاهلآنها

ورتکثالئائیانپس.باشدمیاستحساهلیشیوهکهتجربهومشاهده

بیومادیکهاست«وجود»یعنیاصلیککنند،میانکارراحرکت

حسرارتکثوحرکتماکهنیستندمنکرآنانالبته.شودمیتصورحرکت

نمودمحسوس.استتوهمکنیممیحسماآنچهگویندمیبلکهکنیممی

بایدکرفیوسیلهبهبلکهحسیوسیلهبهنهراحقیقیوجود.استصِرف

.غیّریتنهوحرکتینهداردوجودکثرتینهکهدهدمینشانفکرویافت،



همه خدا انگاری یا یگانه انگار؟: فالسفه پیش از سقراط

جهانیدربارهدینیذهنیتلقیطرزکهاستکسیانگارخداهمهاگر1.

.انگارندخداهمهندرتبهآنانپسگرفته،یکیخداباراجهانکهدارد

هانجمتعالیمبدأمنکراینکهعیندرکهباشدکسیانگارخداهمهاگر2.

اتنهآنراکهمذهبانمادیبرخالف)میکندفکرنهایتدرراجهاناست،

.نیستندخداانگارهمهنامسزاوارهمباز،(پندارندمیماده

هیچنداگفته.گرفتیکییونانخدایانباتواننمیراجهان،یعنیواحد،3.

وازطبیعتجزئیهومریخدایزیرانداردوجودهومردرطبیعیفوق

.رفتگیکیباواحدتواننمیاوراواستانسانیوصفتصورتمحدودبه

بهقائل)ارانگیگانهبایدراسقراطازقبلیفالسفهکهاستایندرسترأیپس

.خداانگارهمهنهنامید(وحدت



امپدوکلس

گرمعجزهوجادوگرعنوانبهاومورددرهاییداستان
ویمرگ.کردزیادیکمکطبرشدبهاو.داردوجود

رینتمعروف.بودبسیارییکنندهسرگرمهایقصهموضوع
تاندافکاِتِناآتشفشانیدهانهبهراخوداوکهاینستهاآن

خداهمچونرااوورفتهآسمانبهاوکهکنندتصورمردم
اجدهانهکنارراخودکفشلنگهبدبختانهولیبشمارند
راخودوداشتسردربزرگهایداعیهامپدوکس.گذاشت
نوشتهپارمنیدسمانندنیزاو.دانستمیمردمپرستشسزاوار

.استکردهبیانمنظومصورتبهراخودفلسفیهای



بهاستنبودهقبالًآنچهکهپندارندمیدارندکوتاهیافکارکهلوحانساده»

هبآنچهازتواندنمیچیزیزیرا.برودمیانازتواندمیچیزییاآید،میوجود

پس.«دبرومیانازبکلیهستآنچهاستمحالوبیایدوجودبهنیسترویهیچ

.استموافق«هستوجود»اینکهبرمبنیپارمنیدسنظرباامپدوکساینجاتا

راهیبایدپسشد،منکرراآنتواننمیکهاستحقیقتیتغیّردیگرسویازاما

یموجودبهنهکهمادیوجودوحرکتوتغیّروجودبینسازشبرقراریبرای

بهارسازشاینامپدوکس.کردپیدا(پارمنیدسنظریه)رودمیمیانازنهوآید

آناماوند،شمیفاسدوکائنکههستندهاییکلاشیاکهمیکندبرقرارگونهاین

هیمبادلواختالطفقط.اندشدهترکیبفناناپذیرندخودکهمادیاجزایازها

واندتنمیمادهنوعیکوینظرطبقبر.داردوجوداستشدهآمیختههمبهآنچه

آتشوا،هخاک،)عناصریامادهازلیواساسیانواعبلکهشودتبدیلدیگرنوعبه

.میکندیاد«چیزهمههایریشه»عنوانبهاینهاازاو.دارندوجود(آبو



سببهبوآیندمیوجودبهعنصرچهارایناختالطسبببهاشیاپس
نهوآیندمیوجودبهنهعناصرخوداماروند،میمیانازعناصرافتراق

میرااوینظریهپس.مانندمیباقیمتغیرهمیشهبلکهروند،میمیاناز
.نامیدحواسشهادتوپارمنیدسنظامبینوسطحدتوان

.تاسضروریفعالنیروهایوضعمنظوربدیندریافتامپدوکلس
یناسازگاروسازگارییا(کین)نفرتو(مهر)عشقویرانیروهااین

.کردتصورمادیوجسمانینیروهایعنوانبهرانیروهااینونامید
رااجزانفرتوسازدمیوآمیزدمیهمبهراعنصرچهاراجزایعشق،

ردفراگاونظربه.شودمیاشیاوجودتوقفعلتوکندمیجداهماز
دریعنی.داردوجودعالَممتناوبادواریعنیاست،واردایرهعالَم

وآتشهوا،خاك،اجزایهمهواستحاکماصلِعشق،اولیهیمرحله
تراقافوکندمیحکومتکینبعدیمرحلهدروپیوندندمیهمبهآب

تماموشوندمیجمعباهمآباجزایتمامگیرد؛میصورتکامل
ازراودخکارنوبتبهعشقآنازپسو.ترتیبهمینبهوآتشاجزای

....وگیردمیسر



آناکساگوراس

تولدمصغیرآسیایدرکُالزُمنادرمیالدازپیشپنجمقرندراو
آتندراابتد.بودایرانیشهروندیکولیبودیونانیاگرچهاو.شد

بهحکوممکفرگوییجرمبهآنکهتابوداحترامموردوگزیدمسکن
ازلسپریکچوندوستانشازتنچندکمکبهلیکنگردید؛مرگ
کهاستکسانینخستینزمرهدرآناکساگوراس.کردفرارآتن

بازتابراخورشیدنورتنهاونداردنوریخودازماهفهمیدند
ستمی دانگداختهسنگ هاییراستارگاندیگروخورشید.می دهد

.نمی کنیمحسراحرارتشانما،ازدوریشانعلتبهتنهاکه



نهودوجکهراپارمنیدسینظریهامپدوکلس،مانندآناکساگوراس،
را،استتغیرناپذیربلکهرود،میمیانازنهوآیدمیوجودبه

جزاییانهاییواحدهایکهنیستموافقامپدوکلسبااما.پذیرفت
میمتعلیوی.هستند(آبوآتشهوا،خاك،)عنصرچهاربامشابه
آنکلعینکیفلحاظازآناجزایودارداجزاکههرچیزیدارد

لف،مختعناصرکهداشتباوروی.استغیرمشتقونهاییاست
هرکهطوریبهدارند؛گوناگونآورنده هایوجودبهوریشه ها

بهآبمثالًوآمدهوجودبهخودشبهمخصوصتخمهازماده
.نیستآتشآورندهوجود

موادهمهمی گفت.بردباالنامحدودطوربهراریشه هاتعداداو
ردرنظکهرامادّه ایهرامّاهستند؛اولیّهعناصروریشه هاهمهشامل

ایرسازبیشآن،ازمادّهآنکهمی کندجلوهعنصریآنبگیریم،
تشآفقطماامّادارند،آتشاشیاءهمهمثالً.برده استبهرهعناصر

بهرهاصرعنسایرازبیشآتشازکهمی دهیمتشخیصاشیائیدررا
چک ترینکوحتّیامااست،بخش پذیربی نهایتتامادّه.باشندبرده
.عنصرهاستهمهشاملمادّهذره



ومی بخشدجانمادّهدنیایبهکهرا«زندگینیروی»آناکساگوراس

(روحیاعقل)نوساست؛حقیقتسویبهانسانرهبرونیروسرچشمه

تفاوتیوداردحضورگیاهانوجانورانآدمیان،درنوس.نامیده است

نفوسبیناساسیتفاوتازناشیاشیااینمیانتفاوتبنابراین.نمی کند

کارکهآنهاست؛ابدانبیناساسیتفاوتبهمربوطبلکهنیستهاآن

یسألهماینبهزمانیکه.شودمیمانعیاکندمیتسهیلرانوسکاملتر

میاستنخستینیتودهازاشیاساختندارعهدهکهنیرویییاقدرت

.استردهکادافلسفهدرراخاصیسهمآناکساگوراسکهبینیممیرسیم

اکنونهمفنیرویزیراکند؛میطلوعضعیفیروشناییآناکساگوراسبا»

.«استشدهتصدیقوشدهشناختهاصل،عنوانبه



تهآمیخچیزهیچباواستخودمختـــارونامتــناهینوس»

آنراوی.«استخودبهقــائموبنفــسهوتنــهابلکهنیست،

.داندمیچیزهاترینخالصوترینلطیف

وتاسازلیماده.کردتصورمادهخالقعنوانبهنبایدرانوس

دروارحلقهودورانییاچرخشیحرکتایجادنوسیوظیفه

ووارحلقهعملاینخودکهاست،مخلوطیتودهقسمت

.دشومیبعدیحرکتعلتیابد،گسترشچونچرخشی،



منابع مورد استفاده  
اولجلدفلسفه،وتاریخ،(1368)فردریک،کاپلستون،•

:انتهرمجتبوی،الدینجاللسیدترجمه،(رومویونان)

.سروشانتشارات

اروپا،درحکمتسیر،(1375)محمدعلی،فروغی،•

.البرزرنش:تهراناعلم،الدینجاللامیرتشحیهوتصحیح



راپاداششوقوعذاباندوههراسمیخواهمتوازخدایابار

وهاندوخوانممیراتوآنبرایکهراچیزیلذتتاگردانیروزیم

.دریابمرابرممیتوپناهبهآنازکهراچیزی

صحیفه سجادیه مناجات بیست ودوم


