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فیثاغورس
قبل از میالد  570فیثاغورث در سال :  تاریخ و محل تولد

در ساموس از توابع ایونیا در کروتون در جنوب ایتالیا به
.دنیا آمد

. پدر او منسارخوس حكاك جواهرات بود



نحله فیثاغوري( الف
ثاغورث در  علمی بود که توسط فی–نحله فیثاغوري یك نحله دینی 
.قبل از میالد تاسیس شدنیمه دوم قرن ششم

ن اعضاء چون فیثاغورس یك ایونی بود نخستی: زبان فیثاغوریان 
.نحله به زبان ایونی صحبت می کردند

.جمعیت فیثاغوریان مانند حیات موسس آن در ابهام است



ویزگی ممتاز فیثاغوریان( ب
داشتن خصیصه مرتاضی و دینی 

در پایان تمدن ایونی یك بیداري دینی و احیاء دینی رخ نمود که کوشید  
عناصراصیلی را عرضه کند که نه اساطیر المپی را با خود داشت و نه جهان شناسی  

.ملطی را



کیش و یا ایین آن زمان(پ
آیین ارفه اي ، در این آیین به راز و وفا داري به  
شیوه مشترك زندگی ، عقیده تناسخ نفوس برمی  

خوریم آیین ارفه اي مربوط به پرستش دیو نوسوس
به  بود و این پرستش از تراکیه یا سرزمین اسكوتیا

نه  یونان راه یافت و نسبت به روح آیین المپی بیگا
ولو خصیصه جذابیت و وجد اور آن در دوران  . بود

ك یونانی انعكاس یافته است  آیین ارفه اي بیشتر ی
..دین بوده است تا یك فلسفه 



ادامه( ت
فیثاغورسی خصیصه جذابیت دین دیونزي نیست که آیین ارفه اي را با آیین

ورت مرتبط می سازد بلكه این حقیقت است که راز اشنایان ارفه اي به ص
ودند و به مجامعی سازمان یافته بودند و عقیده تناسخ نفوس را فرا گرفته ب

کننده  طوري که براي آنها مهمتریت بخش انسانی نفس است نه بدن زندانی
ود وبر خالف آنچه در آثار همر ظاهر می ش. در واقع نفس انسان واقعی است

و از همین جاست که اهمیت تربیت. خیال ساده اي از بدن نیست -سایه
شت تزکیه نفس که شامل رعایت دستور هایی مانند اجتناب از خوردن گو

.است ناشی می شود
وف داشته است که از قطعه معر“  همه خدا انگاري”آیین ارفه اي گرایش به 

ه زئوس سر است ، زئوس پیكر است ، از زئوس است که همه چیز ب” : 
.فهمیده می شود. وجود آمده است



محور افكار فيثاغورس

• مرتاضي -محور افكار فيثاغوريان و اعمال ديني
.آنها تًا بود عقيده تناسخ نفوس طبيع“ انديشه تزكيه و تطهير

به ارتقاء فرهنگ نفساني رهنمون مي شد تمرين سكوت ،  

تاثير موسيقي و مطالعه رياضيات همگي به عنوان كمك 

.هاي ارزشمندي در توجه به مراقبت نفس تلقي مي شد



تحليل 

ثاغورس  في. يقينًا آيين فيثاغوري وارث روح ارفه اي بوده است •

ز بود  به همان اندازه كه فيلسوف بود آموزگار ديني و سياسي ني

و را  و انجمن سازمان يافته اي از مردان تشكيل داد تا تعليمات ا

.در عمل پياده كنند

قواعد خارجي اي را كه ديو گنس الئر تيوس از نحله  •

رش تخيلي  فيثاغوريان نقل مي كند  نمي توان با هيچ بسط و گست

پرهيز از خوردن: ، عقايد و آراء فلسفي ناميد قواعدي مانند

باقال ، قدم نزدن در شارع عام ، نايستادن رو ريزه هاي ناخن

...  ،محو كردن آثار ديگ در خاكستر ، ننشستن رو ي پيمانه و



اگر تمام تعليمات فيثاغوريان از نوع فوق 

.بوده باشد مي توان گفت كه بيشتر از نوع 
ست عقايد ديني بوده است تا فلسفي اما  بايد دان

كه اين قواعد شامل تمام آنچه فيثاغوريان مي 

. دانستند نبود



نظريه فيثاغورس

در نظريه فيثاغورس نفس به عنوان يك فنا ناپذير

.است

.روان از تني به تن ديگر سرگردان است

درنظريه تناسخ نفوس آگاهي از هويت شخصي يا  

.خود آگاهي منظور نشده است



نتيجه بحث

نام بنيان  در انجمني كه بيشتر ديني باشد تا مكتب فلسفي1.

گذار را با حرمت خاصي مي آورند و اگر بنيان گذار را

واقعًا نپرستند دست كم اورا قهرمان مي دانند  و به او  

مركزيت مي دهند و در نتيجه ياد و خاطره او به صورت 

ز به عنوان نمونه به نقل ا. افسانه و اسطوره ياد مي شود

مي  فيثاغوريان موجودات را به سه طبقه تقسيم: هردوت 

كردند شامل ؛ خدايان انسان ها و موجوداتي مانند  

.فيثاغورس 



ر يك  ارسطو نيز داستان هايي نقل مي كند كه فيثاغورث  د•

زمان در دو جا ظاهر مي شده است ، وقتي لخت شد ديدند 

ران پايش طاليي است  و وقتي از رود خانه مي گذشت 

درود بر تو ا ي فيثاغورس: صداي خداي رود خانه آمد كه 

شتن  در يك مكتب ديني نه تنها گرايش خاصي به محترم دا

بنيان گذار وجود دارد بلكه همه ي آموزه هاي مكتب  را به

.شخص بنيان گذار نسبت مي دهند



فيات  فيثاغوريان به واقع فيلسوف بودند و كش

علمي هم انجام مي دادند  اما اين كشفيات را 

ئي  مي نگريستند كه جزراز گشايي عمومًا چون 

بسياري از . است شهود عرفاني ضروري از 

در ذهن.كشفيات آنها ، كشفيات رياضي بود

يوناني بين تامالت ديني و ستاره شناسي و

.رياضي همواره پيوند نزديكي وجود داشت



است “ سري بودن آموزه ها” وي كي ديگر 

فيثاغوري گرايي مانند آيين هاي عرفاني ، رمز و 

راز هايي داشته است ارسطو از اين راز ها سخن  

مي گويد و در اثرش در باره قاعده تعليم و تربيت 

هرچيزي را نبايد براي ” مي گويد به عقيده آنها 

به عنوان مثال فرفوريوس در  ” همگان فاش ساخت 

آنچه را فيثاغورس:زندگينامه فيثاغورس مي نويسد 

به محرمان خود گفته است هيچ كس نمي تواند با  

قطعيت روشن كند زيرا محرمان او شديدًا به سكوت 

.  توصيه شده اند



زندگينامه فيثاغورس : ) يامبليخوس مي گويد

فيثاغورس از اعضائ انجمن مي ( 72، 94

خواست به عنوان بخشي از وظايف خود بايد پنج 

.سال سكوت كنند



چه كساني از فيثاغوريان اطالع داده اند؟
يارهبدركهاستنويسندگانيترينقديميازارسطو

هدربار.دهدميدستبهجزئياطالعاتفيثاغوريان

هستمتناقضياظهاراتفيثاغورسخودنويسندگيي

ماااستننوشتهچيزياصاًلخوداومعتقدندبرخي

.انددادهنسبتاوبهراآثاريحتيبرخي

حياتتجديدازمااطالعاتدقيقظاهرًاواعظمبخش

زمانحدوددركهگيردمينشاتفيثاغوريان

قرندرنوافالطونيمكتبتاوشدهآغازسيسرون

يانافالطوننوواقعدر.استيافتهادامهميالديسوم

.هستنداطالعاتاينازبسياريمستقيممنبع



اغوريان  از ميان نو افالطونيان  دو نفر در باره فيثاغورس و فيث

ليخوسيامبشاگرد فلوطين و دوم فرفريوساول .كتاب نوشته اند

و  مواد ن. اين هردو كتاب گرد آوري كرده اند. شاگرد فرفريوس 

، عشق به حيرت كه اين   اولافالطوني داراي دو نقص است 

قبل از ميالد است در 6و 5عشق متفاوت با آنچه در قرون 

عصري است كه مردم احسا س كردندكه در جهاني بزرگ  

فه دستخوش حوادث شده اند و موقعيت خود را گم كرده اند و فلس

ر برابر تو  به مثابه لنگري نگريستند كه مي توانند به وسيله آن د

ود و دين فلسفه مي رفت كه يكسره ديني ش. فان ايستادگي كنند

.اغلب به وسيله خرافات به انحطاط كشيده شده بود



ويسندگاننكهشدباعثفيثاغوريانخرافيدينيوطبيعينتيجهدوم

.اشندبانتقاديگونههرقدفاخودشروحتاليفدرسنتاينبعدي

يگرايفيثاغورسدرهمگياپيكوريورواقي،ارسطو،افالطون

بهكههاييآموزهكهدادتشخيصتوانميوگاهيدارندسهمي

.تاسرواقيانياارسطوابداعواقعدرانددادهنسبتفيثاغوريان


