
 

 
 
 
 

 3طیپيشا سقرا ةاینهمانی در دور «4اصل»قوام 

 ناصر مومنی
 ول(ئ)نويسنده مس

  محمد جواد صافيان

 چکيدهچکيده
 اينهمـاني اسـت. مـراد از ايـ       «اصـل »يکي از مهم تري  مسايل مورد توجه بشـر  

« اصـل »در اينجـا   -چيست؛ چگونه آغاز گرفت  آيا اساسا  بدث از آغاز چيـزی  "اصل"
ور زمـان آ ـکار و يـا    امکان پذير است؛ آيا اصول، اموری هستند که بـه مـر   -اينهماني

کشف مي  وند  متفکران اوميه يونان هر يك بـا مترفـي عنصـر اوميـه، بطـور ضـمني       
نـي را نشـان دادنـد.    آ نگرک خود نسبت به مسائلي چون و دت و کثرت و هماني و نه

ادراکي که در ابتدا بصورت ثبات و عدم ت ي ر عنصر نخستي  در طي زمان بـود. در واقـع   
ر نخستي  در طي زمان تتريف آنان از اي  همـاني بـود؛ امـری کـه     ت ي ری عنصاي  بي

بيشتر بصورت و دت آرخه ادراک مي  د. تـالک آنـان در تفسـير عـامم بـدون تمييـز       
منجر گرديد. اصل که علي  «اصل اينهماني»، در نهايت به قوام« اصل»مفهوم منطقي 

ود تنهـا بـه مثابـه    از خـالل آن، وجـ   رغم اهميت انکار نشدني آن، بسـتری گرديـد تـا   
 موجودات تلقي گردد.

تالک مي  ود تا با بررسي سرآغازهای يوناني در يابيم آنچه را که تفکر يـا فلسـفه   
يوناني مي نامند، چيست. اي  کار با بررسي چند ت  از مهمتري  فالسفه پيم سـقراطي  

ي الزم انجام مي  ود. اما برای اي  کار مقدمه ای در باب نگـرک و ندـوه تفکـر يونـان    
 است.

 )اي  هماني(، پيشا سقراطي. «اصل»: هماني، واژگان کليدی
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 مقدمه

رسد که برخي  به نظر مي»سقراطيان بسيار د وار است. زيرا  ويژه پيم سخ  گفت  از تفکر يوناني، به
مرکزی وا د هستند کـه رو ـ  گردانـدن آن بـا عبـاراتي       ۀهای پيم سقراطيان،  اصل يك ايد از نظام

مختلفي را بـرای   ۀتوان متون و فالسف . مي(Guthrie, 1962: 427)« نمايد پيوسته د وار ميمنسجم و 
کنـيم بهتـري     آغاز اي  بررسي انتخاب کرد،اما ما با انتخاب متني منقول از ديوگنس الئرتيوس ستي مـي 

 در پيم گيريم. هماني اي آغاز را برای بدث 
دهند، متتلق بـه يونانيـان    را که به بربرها نسبت مي کنند که دستاوردی اي  نويسندگان فراموک مي»

گويد کـه   (. ديوگنس مي1783:16)ديوگنس، «است که نه تنها فلسفه بلکه نوع بشر با اينان آغاز مي  ود
دهند و همي  نظر را آتنيان نسبت به فردی به نام موسايوس  اهامي تبس اي  نظر را به مينوس نسبت مي

ای ساخت و عقيده دا ت همه چيز از  خدايان را تدوي  کرد و کره ۀد که تبارناماومي  کسي بو»دارند. وی 
جا به چشم مي خورد: اول  (. دو نکته در اي 16)همان، « ود و دت نيز راجع مي و دت پديد مي آيد و به

 کند که باور دارد همه چيز از و ـدت  قوم خود مترفي مي ۀکه جامب است که ديوگنس فردی را نمايند اي 
. ايـ   „  تدوي  کردن تبـار نامـه خـدايان اسـت    „پديد آمده است و بدان نيز باز خواهد گشت. دوم عبارت 

که هر گو ه  داند يا اي  يك خدا مي ۀنامه چه ربطي به عقيده به و دت دارد  آيا تمامي خدايان را زاد تبار
کرده است؛ و دت مورد نظـر  ای را از کار جهان به خدايي خاص داده است و بدي  سان و دت را ايجاد 

 موسايوس کدام است 
زماني بود که همه چيز ناگهـان بـه وجـود    »گويد که مينوس  تری سروده بدي  آغاز که ديوگنس مي

که عقل آمد  گويد همه چيز در ابتدا به هم ريخته بود تااي  ديوگنس آناکساگوراس که مي ۀو به عقيد« آمد
(. برای ما فهم نسـبت و ربـط   16مينوس است )همان،  ۀانديش ۀکنند نظمي را به نظم درآورد، باز گو و بي

گـر   که رو ـ  -گيرد  نهايي خود را مي ۀآناکساگوراس با مينوس مشکل است. اما در ادامه، ديوگنس نتيج
کـه فلسـفه بـا     (. نسبت دادن اي 16)همان، « در نتيجه، فلسفه در يونان پديد آمد: » -اي  ابهامات است
غاز  ده و نه طامس، برای ما که باور داريم با دومي آغاز  ده و نه اومـي، عجيـب اسـت.    آناکساگوراس آ

آناکساگوراس به جهت مطرح کردن مفهوم نوس يا عقل برای ما  ناخته  ده و متمايز از ديگران گشـته  
يوناني مترفي کنـد. ديـوگنس    ۀگاه فلسف است. همي  ويژگي است که باعث  ده که ديوگنس وی را آغاز

(. 16)همـان،  « های بيگانه را ندارد  تي خود اي  نام فلسفه قابليت ترجمه به زبان»گويد که  در ادامه مي
 دهنــداما  پـردازد کـه برخـي فلسـفه را بـه ارفيـوس تراکيـايي نسـبت مـي          وی بـه نقـد ايـ  اعتقـاد مـي     

انم وی را فيلسـو   تـو  سـختي مـي   خدايان بر زبان رانده، م  بـه  ۀبا در نظر گرفت  سخناني که او دربار»
دهد چه  کاری های آدميان را به خدايان نسبت مي ها و تبه کسي که سختي ۀ(. زيرا دربار16)همان،« بدانم

گويـد   قول فو  که مـي  با توجه به نقل „چه نظری مي توان دا ت„(. 16توان دا ت  )همان،  نظری مي
، يتنـي  «توانم وی را فيلسو  بدانم سختي مي خدايان بر زبان رانده م  به ۀبا توجه به سخناني که دربار»
توان وی را فيلسو  خواند. فيلسو  از نظر ديـوگنس کسـي اسـت کـه در آ ـفتگي و       که چگونه مي اي 
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ای نظم و تبارنامه بيابد يا وضع کند.اي  وضع تبارنامه  بيه است به، منظ م ساخت  هـرج و   نظمي گونه بي
جهـت نيسـت کـه ديـوگنس،      گيـرد. پـس بـي    د عقـل صـورت مـي   پيدايم. اي  کار نيز به مد ۀمرج اومي

چند نسـبت مينـوس بـه      مينوس را اختيار کرده است. هر ۀکند که انديش آناکساگوراس را کسي مترفي مي
آميختگـي همـه چيـز،     هـم  موسايوس متلوم نيست، ومي آناکساگوراس همچون کسي است که با قبول به

وس را تاييد نموده است. اما در ادامه بـا وارد کـردن عنصـر عقـل     مين ۀپيدايم ناگهاني و هرج و مرج اومي
 ۀنامـ  برای ايجاد نظم در اي  هرج و مرج اوميه، در واقع همچون موسايوس عمـل کـرده اسـت کـه تبـار     

خدايان را تدوي  کرده بود و باور دا ته است که همه چيز از و دت اسـت و بـدان بـاز خواهـد گشـت.از      
ازگشت  يتني توجه به خدا يا خدايان يوناني؛ توجهي که به مدد عقـل صـورت   و دت پديدآمدن و بدان ب

رسد کـه از منظـر ديـوگنس     گيرد و کثرت و هرج و مرج را به و دت باز خواهد گرداند. مذا به نظر مي مي
خدايان با د که در مجموع  ۀنام بخشي به هرج و مرج با وضع تبار خاص و دت ۀدر آن دور متنای فلسفه

 ۀمـذکور توضـي  دهنـد    ۀو تبييني عقالني است.از طرفي هم مجموع رويکرد وی به فلسفه در دورتوجيه 
کـار گرفتـه    مينوس باور دا ـته و آن را بـه   ۀاي  است که چرا وی متتقد است که آناکساگوراس به انديش

عنـوان   کـه چـرا   که چرا با آناکساگوراس است که فلسفه آغاز گشته و ايـ   طور ضمني اي  است؛ و هم به
خدايان کاری نيسـت   ۀهای هستي و تتيي  تبارنام فلسفه غير قابل ترجمه است. به نظم درآوردن آ فتگي

که قابل ترجمه با د، زيرا فتاميت و در واقع، سنتي است که مخـتص دوره ی ذکـر  ـده و آن متفکـران     
 است. 

ن اساسا  عامم را خدايي يا امـوهي  مفهوم خدا و خدايان در عامم يوناني بسيار  ائز اهميت است، زيرا آنا
 ود و در واقع، اومي  تـالک بـرای بـه نظـم      که عموما  امهيات طبيتي ناميده مي نگريستند. رويکردی مي

 درآوردن جهان است. اي  ندو نگريست  به جهان تنها مختص متفکـران پـيم گفتـه نيسـت، بلکـه مـا       
پيدايم خدايان هزيود نيز نظامي مبتني بـر عقـل و    ۀينظر»توانيم آن را در نظريات هزيود نيز ببينيم. مي
آ کارا « مبدإ طبيتت جهان»(. وصف 1747:111)يگر، «مبدإ طبيتت جهان است ۀجستجوی آگاهان ۀنتيج

داند. قدم نهادن در ايـ     مار خدايان مي نگری قرار دارد که جهان را مومود و متلول بي در تقابل با جهان
ها را تابع طبيتتي وا د قـرار دادن، تـاريخ تفکـر يونـاني      ن خدايان و سپس آنمسير يتني به نظم درآورد

يونـاني را بايـد همچـون فراينـدی      ۀتاريخ نشو و نمای فلسف»است که به سوی عقالنيت رهسپار است. 
ای روز بـه روز   جهان و به عبارت ديگر، تصور اسـطوره  ۀبفهميم که از طريق آن تصور ديني ابتدايي دربار

 (.117)همان، « ی عقالنيت پيم رفته استبه سو
 „همـان „ ود تا نشان دهيم که امف( راهنمای برخـي از متفکـران يونـاني در     در اي  مقامه ستي مي

بـودن چيـزی رفتـه     „همان„چه بوده است؛ ب( چگونه  „هماني اصل اي  „ناميدن چيزی، پيم از قوام 
همـاني و در   بندی نهايي خود را در اصـل ايـ    تاز اصول انديشه درآمد که صور „اصلي„رفته به صورت 

 هماني با آرخه چيست. فرمول امف = امف بازيافت و ج( ربط و نسبت اي 
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 طالس

صـورت    تي اگر  ده بـه »گويد که در آن  اهميت اي  گزاره مي ۀ؛ نيچه دربار„همه چيز از آب است„
(. ايـ  تـالک عقالنـي    51-51: 1784)نيچـه،  « چيزها يکي است ۀجنيني اي  انديشه جای دارد که هم

 ـود: يتنـي تبيـي  کثـرات.      فردی، برای غايتي است. غايتي که اومي  بار است که اي  چني  ا کار مـي 
گونـه   انـد امـا ايـ     اييان نيز از آب بتنوان مادر و مبدإ جهان سخ  رانده هرچند کساني چون هومر و اورفه

و بتـد.  1783:114)ر.ک  ـر ،  تبيي  جهان اسـت ای متفاوت از تالک طامس برای  نگرک های اسطوره
مثابـه   وبتد(. با طامس در واقع جهان کاسموگونيك يوناني ديگر نـه بـه   67همچني  يگر،امهيات نخستي  

در يك کالم، طامس بود »جهان، بلکه توده ای در هم از کثرات فهم  د که نيازمند تبيي  عقالني است. 
« عنوان تجليات گوناگون چيز وا دی در طبيتت تبيي  کند ت را بهکه برای نخستي  بار کو يد تنوع طبيت

اي  کثرات گـويي بـدي  متناسـت کـه ماهيـت       ۀ(. تالک طامس برای فهم آرخ144، ص1736 )گاتری،
توان از آن ادراک و دريافتي دا ت؛ و به نسبت  چه در پس اي  کثرات هست، به گونه ای است که مي آن

اصـل  »نظـم را در نظمـي منطقـي و متقـول قـرار داد.       ن اي  امور کثير و بيتوا با همان امر است که مي
همواره اصل برای يك چيزی است. مدتوای هر اصلي با کارکرد آن تتريف مي  ود اصلي که بـه هـيچ   

    و دت در کثرت يا اصل و دت اگر ادراک(. 11 :1785)ريتر،« آيد کاری نيايد... اصل  قيقي به  مار نمي
پذيری اومي  ويژگـي   ، به طريق اومي توانايي تبيي  کثرات را هم نخواهد دا ت. مذا اي  ادراکپذير نبا د

چـه   بدي  ترتيب طامس و دت و يگانگي هـرآن » عامم با د ۀهر آن چيزی است که بخواهد اصل يا آرخ
کـارکردی  عبارتي برای بيان خاصيت وجودی و  (.اما برای بيان آن به58 :1784)نيچه،« هست را ديده بود

چـه   ای از سنخ آب بيان دا ت تا گويي بگويد: هر آن پذيری با د، آن را با استتاره اصل که قابليت ادراک
طور با د که آب در پـس ت ييـر و تبـدالت خـود و در ا ـکال رطـوبي و        خواهداصل با د، بايد همان مي

قابل روئيت و قابل ادراک با د. جامدی قابل ادراک و قابل روئيت است، اصل و آرخه ی عامم نيز بايد که 
بر آن  د تا آن را بيان و منتقل کند کارک »امبته طامس هنگام تالک برای بيان اي  اصل و هنگامي که 

 (. 1784:58)نيچه،« آب کشيد ۀبه  ر  زدن دربار

 آناکسيماندر

نامددود  ۀدها ما هستنده ۀآناکسيماندر... جانشي  و  اگرد طامس گفت که اصل نخستي  و عنصر هم»
آپايرون بوده است و نخستي  کسي است که اي  نـام را بـرای اصـل مـادی بـه ميـان آورده اسـت. وی        

اصطالح عناصر ديگر، بلکـه طبيتـت نامدـدود ديگـری      گويد که اي  نه آب است و نه هيچ يك از به مي
ه چيزهـا از آن پديـد   چـه کـ   آيند. آن هايي که در آنند پديد مي جهان ۀها و هم آسمان ۀاست که از آن هم

روند زيرا به يکديگر به سبب بيـدادگری   آيند همان است که بار ديگر در آن بنا به ضرورت از ميان مي مي
 (. 174 :1783) ر ، «دهند خود مطابق با فرمان زمان تاوان و جريمه مي

که به در اي  گزارک آناکسيماندر  اگرد طامس خوانده  ده است و چيزی که مهم است اي  است 
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نظر مي رسد اگر پاسخ آناکسيماندر به تبيي  کثرات صرفا واکنشي به استاد خود مي بود وی بايد مثال 
هوا يا هر عنصر ديگری را مي نهاد؛ در  اميکه چني  نکرد.وی ازآپايرون سخ  رانده  -بجای آب، خاک
زند.  سر باز مي "اصل"تگي مددود از تتي   ياف -(. وی با بيان اي  نا174)همان،  مددود-است يتني نا

گونه که خوانم مرسوم از آرخه  چرا که آپايرون امری متتي   يا متجس د )به متنای مادی کلمه( نيست؛ آن
 ود. با آناکسيماندر و تتيي  آپايرون يا نامتتي  به مثابه ی آرخه  مادی انگا ته مي -يتني آب-ی طامس 

ستای دوری جست  از  سيات صر  و تتيي  آرخه صرفا بر واقع يك گام بسيار مهم و انتزاعي در را در
 „اصل„تجس د  „نفی„در واقع  „نا„این  .(Peters, 1967:23) مبنای ادراک  سي بردا ته  د.

« آن چه براستي هست، نمي تواند از ويژگيهای متي  برخوردار با د»مذا آرخه يا اصل يا  .است

مددود و متتي   بودن  „نفي„يا  „نا„آناکسيماندر  „نفي„يا  „نا„(. بدي  جهت 38، ص1784)نيچه
ا تمامي را »...امری است که قرار است آرخه ی عامم با د. بر اي  اساس آپايرون يا نا متتي  آناکسيماندر 

که آرخه چيزی بسيار اساسي تر از آن چيزهايي است که مي تواند توسط  واس ادراک  مطرح مي نمايد
بدي  جهت الزم است تا وی از ضرورت سخ  گويد تا بر جازم و قاطع  .(Peters, 1967:23) «گردند

  چيز با د „يك„همه چيز،  „اصل„بودن عنصر و آرخه ی عامم تاکيد کند. وی قبول ندا ت که 

بودن يتني مادی بودن آن را منکر  د و بجای آن امری  „يك„)يك چيز به متنای مادی(. بدي  جهت 
هم نامتتي  . اي  بي  د و نامتتي   امبته دربردارنده همه چيز است در ذيل  را نهاد که هم بي  د است و

عامم است بايد بر ضرورتي استوار با د که بر بيدادگری و  ۀ(. از اي  جهت که آرخ174 :1783) ر ، خود
ر در واقع چنانچه امری از امو (.174)همان،  از  د و تتادل خارج  دن ديگر چيزها تنبيه و مجازات نهد

واقع فزوني يابد مثال سرما، گرما و غيره مستومي  ود اي  به اي  متنا است که امر مذکورستي دارد با 
با اينکه  برکشاند و اي  در قاموس آناکسيماندر مساوی است «اصل» ۀغلبه بر ديگر امور خود را به مرتب

مذا  نيست. „ اصل عدم تتي „ ود؛ و اي  چيزی جز نفي  «اصل»عنصر يا اسطقس خاص،  „يك„
ای از جهان است که خود نامتتي  و نا ناختني است به همي   تالک آناکسيمندر، تتريف يا تبيي  جنبه

)يا ادراک نا دني(  )يا ادراک  دني( است اغلب با آنچه که نامتقول در اي  فرايند آنچه که متقول»جهت 
 . (Guthrie,Vol.I,1962:78) «است توضي  داده مي  ود

با د بايد فاقد تتـي    «اصل» خواهد چه که مي تامالت آناکسيماندر ما در مي يابيم که هر آناز خالل 
 يا آرخه است. «اصل»مادی با د. اي  دومي  ويژگي 

 آناکسيمنس

همنشي  آناکسيماندر مانند وی مي گويد که طبيتت بنيادی يکي و نامددود است.اما چـون نـزد آن   »
(. بـه نظـر   146 :1783) ـر ،  «نامـد.    اسـت و وی آن را هـوا مـي   فيلسو  نامتتي   نيست بلکه متتـي  

فهمد که آن بايد امری متتـي   و ضـروری    رسدآناکسيمنس متنای نامددود آناکسيماندر را اينگونه مي مي
ای از  با د. ضروری برای همه چيز از جمله  يات. هيچ چيز ضروريتر از هوا نيسـت. برگشـت بـه عقيـده    
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بتنوان آرخه توسط آناکسيمنس، نشان از نوعي ناخرسـندی دارد   „يك عنصر„ب سنخ طامس يتني انتخا
تواند چيزی با د که متلوم نيست که چيست.  که عنصر اوميه نمي  آناکسيماندر نهفته است. اي  ۀکه در آرخ

دی، هرچند که مزومي ندارد تتي   مادی دا ته با د،اما در هر صورت بايد امری با د متلوم، بدون تتي   ما
نفـس   ۀبلکه با استتار ،جويند و دارای ضرورتي  ياتي، که توسط آن ديگر عناصر نه تنها سهم خود را مي

 ۀکشيدن و  ياتي بودن هوا برای موجودات، آن عناصـر در واقـع وجـود خـود را مـديون آننـد. بـه عقيـد        
آيـد و هـوا    يـد مـي  گفت زندگي در کيهـان از هـوا پد   مادۀ نخستي  هوا است نه آب؛ و مي» آناکسيمنس 

« کند که نفـس بـر بـدن؛ و خـود نفـس هـم هـوا و دم و پنومـا اسـت         گونه بر جهان  کومت مي همان
کند، هم از اي  جهت که چنـان عنصـر    (. آناکسيمنس با انتخاب هوا، طامس را انتقاد مي171 :1747)يگر،

ي   مادی کمتری نسبت به آب دارد، که هوا قطتا تت بايست در يابد، درنيافته؛ و از آن جايي  ياتي را که مي
که قطتـا  متلـوم اسـت     „هوايي„کند. از طرفي هم با اي  عنصر  تجسم مادی عنصر طامس را نيز نقد مي

رو ني دريافته است که يك چيـز مـي توانـد     کند. وی به چيست، نامتتيني عنصر آناکسيماندر را انکار مي
تتي   مادی ندارد يا  ـداقل   „هوا„ا تتي   برخوردار با د.که تتي   مادی دا ته با د، از تشخص ي بدون آن

جا  جا و آن تتي   کمتری نسبت به آب دارد و از طرفي عنصری متلوم و مشخص است که در قامب باد اي 
آميختگي همـه   (. ظاهرا  آناکسيماندر با اي  در هم35-36 :1736)گمپرتس،  مي رود و استنشا  مي گردد

کـه هـر کلمـه بـه چيـزی       های تفکر يوناني را به زير سوال مي برد: اي  تري  ويژگي چيز، يکي از بنيادی
ای که دريافت آن برای يونانيان  عقيده»که هر کلمه مدمول و مصداقي وا د دارد.  خاص ا اره دارد يا اي 

اي  فکری د وار مي نمود، اي  بود که يك کلمه ممک  است بيم از يك متنا دا ته با د.  ۀدر آن مر ل
 ابتدايي جادويي کـه در آن اسـم و مسـم ا چيـز وا ـدی را تشـکيل        ۀترديد با نزديکي به مر ل مشکل بي

کردنـد، يـك    کند که اينان گمان مي (. ارسطو نيز ا اره مي51-51 :1736)گاتری،  «دادند، مربوط بودمي
ت نتايج عجيبي گرفتنـد.  تواند با د و به همي  جه چيز تنها به يك گونه هست و يا تنها به يك گونه مي

گويد که برخـي بـرای ممانتـت از کثيـر      که وی در کتاب فيزيك با برسي عقايد مربوط به وا د مي چنان
که گويي وا د و است تنها به يـك متنـا بـه     چنان»کردند،  را به وا د  مل نمي „است„ ۀ دن امور کلم

 ۀرسـد کـه بـرای آناکسـيمنس، آرخـ      مـي هر ال، چني  به نظـر   (. به186a :1733)ارسطو، «روند کار مي
 ـده   فهم اينکه تمـامي صـور  ـناخته   »تواند امری موجود با د.  آناکسيماندر به جهت نامتتي   بودن نمي

چه يك عنصر  که چنان طوری بايست در همان سط  موجود مداظ  وند،دستاوردی عقلي بود، به تجربه مي
تر و  امتي خنثي و نه چندان قابل درک از ا يا با د کـه   يييا جوهر اوميه وجود دا ته با د، آن بايد ابتدا

 . (Guthrie,.I,1962:116)« تمامي عناصر مشابه از آن بسط و گسترک يابند
چه که  هر آن „ ياتي و پايدار بودن„ ويم: رو مي روبه „اصل„از خالل آناکسيمنس ما با ديگر ويژگي 

 با د.  „اصل„بخواهد 
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 هراکليتوس

عامم تابع قاعده است... همه چيز مطابق قانوني  ۀهم»...ا قانوني کلي در ارتباط است. گفته های وی ب
موگـوس هراکليـت عقـل    »( اي  قانون کلي موگوس نـام دارد.  47 :1736)گمپرتس،« دهد متي  روی مي

موگـوس ..، عقـل   (. ».. 168 :1747)يگر،«  ود است، يتني آمتي که متني جهان به وسيله آن دريافته مي
 (. دانـايي در ايـ  اسـت کـه بـه موگـوس       14 :1783) ر ،« هان يا قانون جهاني کلي و همگاني استج

گوک بسپاريم و هم سخ   ويم که همه چيزها يکي است. پس نخستي  هسته تفکر هراکليت اي  است 
(. فهم هراکليت از وجـود، متنـاقض نمـا    148 :1783) ر ، که هستي در عي  کثرت، وا د و يکي است

(. نبايـد گفـت کـه هسـتي بـرای      148 :1783) ـر ، (« 8توافق اسـت..)قطته  ».. اما اي  تناقض  است.
ها است. زيرا به نظر مي رسد کـه مجموعـه دال  بـر سـکون و      ای از تضادها و تناقض  هراکليت مجموعه

هستي عبارت است از »اضداد.  ۀنيست با مجموع مساوی امری انتزاعي دارد و ما صل تجريداست.هستي
« تالک و کشاکم پيوسـته و جاويـدان در ميـان عوامـل و جريانهـای متضـاد. هسـتي در  ـدن اسـت         

 ود؛ هم بدي  متنـا کـه زمسـتان     (. مذا زمستان هيچ گاه نيست، بلکه زمستان مي168، ص1783) ر ،
ا  ود. مـذ  امری تدريجي و  دني است و هم به اي  متنا که در برابر تابستان است که زمستان خوانده مي

ندوه بيان عبارات هراکليت تصويری دقيق از نظـم  »موگوس يا قانون جهاني،  اصل جمع اضداد نيست؛ 
« واقتي و بامفتل جهان است: نظامي موزون که در آن اضداد تجليات يك رابطه دروني و پنهاني هسـتند 

(Johansen,1998:33)توانـد از   ميموجود بودن آن ن ۀ مول است که ندو . موگوس قانوني کلي و جهان
 موجود بودن  مثال اضداد با د.  ۀسنخ ندو

همـاني صـفتي اسـت کـه      هوهوي ت يا ايـ  » هماني يا هوهوي ت گفته مي  ود که اصل اي  در تتريف
، „هماني اي „(. در اي  گونه نگريست  به 84 :1733)فومکيه،«  ود چيزی عي  چيز ديگر  ود موجب مي

ابطه يا قضيه است. چنان چه طرفي  در مورد يا مواردی مشـترک  چه که اصل و اساس است، طرفي  ر آن
خوانيم؛ و اگر چنان يکـي با ـند کـه هـيچ گونـه       همان( مي )يا اي  „مشابه يا هماهن،„با ند ما آنها را 

(. بـرای مثـال   34 :1787)صانتي،  ت ايری از هم ندا ته با ند، به قول اليب نيتس يکي هستند و نه دوتا
 ای خاصيت ب با د آنگاه چنانچه  ي ج هم همـان خاصـيت ب را دا ـته با ـد آنگـاه      اگر  ي امف دار

همان هستند و يا مطابق با خاصيت ب ما دو گونه  ي  گوييم که  ي امف و ج هماهن،، مشابه يا اي مي
. اگر تواند امف با د مگر آنکه ديگر ج نبا د داريم: امف و ج. اما اگر  يئي تنها امف با د آنگاه  ي ج نمي

انـد يـا    هماهنـ،  "دو متر قد دا ت "زيد دارای دو متر قد با د و بکر هم دو متر قد، آنگاه زيد و بکر در 
کـه  ـامل اضـداد و متقـابالت      اند. ومي هيچ زيدی بکر نيست. بدي  جهت قانون جهاني هراکليت همان
ـ . »„هماهنگي در ناهماهنگي„با د، چني  است:  مي الک مـي کنـد و از آنهـا    طبيتت نيز در پي اضداد ت

: مردمان نمـي داننـد کـه    61. يا قطته ی 18آورد نه از همانندها؛ قطته ی  هماوازی )هماهنگي( پديد مي
« چگونه از هم جدا دگي عي  به هم پيوستگي است: هماهنگي کششهای متضاد چون در کمان و چن،

گردند. اي  قاعده بيانگر  ا   وجود مي(. ا يا به تأسي و در تطابق با اي  قاعده م174و175 :1783) ر ، 
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و ذات عامم است نه اينکه خود موجودی از سنخ موجودات با د. امـا موجـودات چـون موجـود گردنـد، از      
)کـه ايـ  گونـه ای ناهمـاهنگي      مداظ اي  موجود بودن، ديگر با آن قاعده کلي و جهاني مطابق نيسـتند 

بـا   „مطابق„و از آنجا که همه چيز نجا که موجود  ده اندنيست . اما از آ „موجود„است(؛ زيرا آن قاعده 
 بـه   يك از  ـر (، بـه نـوعي نيـز در تطـابق بـا آن قاعـده قـرار دارنـد.         ۀ آيد )قطت اي  موگوس پديد مي

مـا در همـان رودخانـه فـرو     »توان گفت هم هستند و هم نيستند.  همي  جهت است که در مورد ا يا مي
...« رويم، ما هستيم و نيستيم. نيـك و بـد يکـي و همـان اسـت و       و نميرويم و در همان رودخانه فر مي

(. موگوس يتني همي  قاعده و قانوني که در  ا  ا يا هست. جهان هراکليتي 88و  85 :1736)گمپرتس، 
گردد. يك امر جاويد و هيچ گاه بتمامـه درنيـافتني، کـه      ود و رفع مي کليت فرا دی است که ظاهر مي

 گردد تـا قـانوني کلـي در ا ـيا      يت آن در هر يك از اضداد متقابل موجود است، باعث ميای از ماه گو ه
 مطـرح گرديـد.    „همـاني و نـه آنـي   „و امور جزئي موجود با ـد. بـا وی بطـور دقيـق و ا ـکار مسـئله       

از اصل اساسـي در نهـاد جهـان مشـترک مـا       کند تبييني عقالني درواقع انچه هراکليت بدان دعوت مي»
از  (.Taylor,2005:88)«  نويم هنـوز از درک و فهـم ان عـاجزيم    ری که با اينکه ما آن را مياست. ام

همـاهنگي در   „يابيم که: هر آنچه که مي خواهد اصل با ـد، بايـد کـه     تأمل در عبارات هراکليت در مي
 با د. „ناهماهنگي

 پارمنيدس

عث گونه ای تشت ت در اذهـان  ـد کـه    از وی با آراء هراکليت و برخي استفاده ها و تقليدهای ديگران
بيم از همه موجب آزرده خاطر  دن کساني بود که از تربيت رياضي برخوردار بودند از جمله فيثاغوريان 

برای او کساني که وجود و الوجود در نظر ان هم يکي است و هـم  » و  اگرد مکتب ايشان، پارمنيدس.
د و سردرگم. او آنها را از ان جهت که به موجب نظريه يکي نيست، هم کرند و هم کور، گله ای سرگردانن

(. بدي  جهت وجود و اوصـا   184: 1736)گمپرتس، «نامد اند، دارای دو سر مي ا ان ا يا دارای دو چهره
 پارمنيدس جای گرفت. ۀآن در کانون انديش

 « το γαρ αυτο νοειν εστιν τε και ειναι»عبارت بدث برانگيز پارمنيدس اي  است: 

) for thinking and Being  are the same( Heidegger, 1984, p:79 

 «Denn dasselbe kann gedacht werden und Sein»تسلر آن را چني  ترجمه کرده است: 
 «زيرا همان چيز است که مي تواند انديشيده  ود و هست با د»برنت نيز چني : 

)موارد فو  به  تواند انديشيده  ود و هست با د.  ر  آن را چني  ترجمه مي کند: زيرا همان چيز مي
 (.141 :1783نقل از  ر ،

 Thoughtانگليسي درسگفتار هيدگر آن را چني  ترجمه مي کند:  ۀاستمبو در مقدمه ی خود بر ترجم

and being are the same انـد.   . يتني تفکر و وجود همـان(Heidegger, 1969:7)    منظـور از ايـ .
بودن، اي  است که هستي متتلـق انديشـه    „همان„شه و هستي چيست. مراد از اي  بودن اندي „همان„



 489489 پيشا سقراطیة اینهمانی در دور «اصل»قوام  
(The formulation of the principle of identity in the pre-Socratic era.) 

 

انديشـد و نـه بـه نيسـت و نيسـتي.       و بتد(. انديشه تنها به هست و هستي مي 146 :1783است. ) ر ، 
پژوهم  ود چرا که بامکل ناپيمودني  -يتني ناموجود -دارد از اينکه در اي  راه  پارمنيدس خود بر ذر مي

(. پس تنها هستي هسـت؛ و آن همـان انديشـه    184، همچني : 5: راه  قيقت قطته 1783) ر ،  .است
 چـه کـه هسـتي اسـت، هسـت اسـت و        است. اي  انديشه به اي  مي انديشد که نيستي ، نيست؛ هـر آن 

بـودن  - ود. زيرا هردو کلمـه فـو  بـر نـه     تواند که نبا د. بر اي  اساس هيچ چيز نشده است و نمينمي
مت دارند و اي  مدال است که به گونه ای با ند. فلذا ب ير از هستي و بودن، هـيچ چيـز نيسـت؛ کـه     دال

هـم بـه   « آن هست يـا چيـزی هسـت    esti:ساده ی »  صورت سلبي گزاره هست، هست است. عبارت
د (. چني  به نظر مي رس35 :1735و هم به متنای رابطه و اسناد. )گاتری، (to be)متنای فتل بودن است 

آن „يگانه اصل موضوع برای پارمنيدس اي  بود که »که مراد پارمنيد از هستي، هستنده يا موجود است. 
چـه کـه مدمـول ايـ  بـه اصـطالح        (. در واقع آن51 :1736)گاتری،« يتني يك  ي وا د هست „است

م مقصود از هست هستي عيني و مجسـ »گيرد اي  است که  قرار مي« „هست„، يا „آن هست„»عبارت 
 „مفهومي„گردد و همه چيز تدت  (. بدي  سان کثرت نفي مي184 :1783) ر ،  «ا ياء در جهان است

چه که نماد و نشاني از نيستي است بری  اک بايد از هر آن آيد. وا دی که برای  فظ و دت وا د گرد مي
تي و بودن با ـد؛  عبارتي عي  هس . به„با د„با د. اي  کار هم در صورتي  دني است که خود به تمامه 
را بـرای آن بکـار    „همـان  „تـر کلمـه عنـوان     با خود به چنان صورتي منطبق با د که بتوان به درسـت 

بودن، يتني مساوی بودن انديشه و هستي يا انديشه و هستنده.اي  برابری وجـود و موجـود    „همان„برد.
دانـيم ايـ  اسـت کـه در آغـاز       يچه که ما اکنون م تمام آن» يا انديشه و هستي گويای تمايز هم هست. 

هنگامي که موجودات مورد پرسم قرار گرفتند، تمايز ميان وجود و موجود در  کلي از يك برابری وجود 
. با اي  اوصا  اکنون و دت نه بصورت خام آن يتني به متنـای  (Heidegger, 1995, p: 16) «دا ت

 ـود کـه بـر     قانوني از تفکر نگريسته مي و „اصل„عنوان  به بودن چيزی در طول زمان، بلکه „همان „
که از اي  پس نيرو و توان خود را نـه از واقتيـت و موگـوس ا ـيا بلکـه از       „اصلي„واقتيت سيطره دارد. 

کند؛ ضرورت منطقي که امبته به زعم پارمنيدس ضرورت هستي اسـت کـه در    ضرورت منطقي کسب مي
 ۀتوان دربـار  ست به سادگي عبارت است از آنچه مي ود که ه آنچه اظهار مي» زبان به گفت آمده است 
گردد که گويـای   هماني به اصلي بدل مي (. بدي  سان اي 67 :1735)گاتری، « آن سخ  گفت يا انديشيد

 رايط و امکـان بـودن و    ۀعامم و بيان کنند ۀرابطه و نسبت ميان وجود و تفکر است. اي  امر اکنون آرخ
عـامم هسـتي اسـت و ايـ  هسـتي از ضـرورتي        ۀتوان گفت که آرخ مينبودن موجودات است. مذا گويي 
ميـان وجـود و انديشـه،     ۀاند. اي  نسـبت و برقـراری رابطـ    بدان همان ۀبرخوردار است که بودن و انديش

 هماني از نظر پارمنيدس مي با د. اي 
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 مالحظات نهایی در باب این همانی

 „ Identitat „انگليسـي و  „ Identity „ات اصطال  ۀترجم „اي  هماني يا هماني يا هوهوي ت„

نمـايم داده   „هر امفي امف است„ صورت به „هماني اي „طور ساده  يوناني است. به در tautonو ممانيآ
هر چيزی خودک خودک است يا هر چيـزی بـا خـودک همـان      „ ود که مدمول آن چني  است که  مي
 . „است

 „بـودن تـا    „همان„رمنيدس مشاهده  د که چه ت ييراتي ازبا بررسي سير اجمامي يونانيان اوميه تا پا
وجود و  -وی  در عبارت „اينهماني„طور صري  ريشه بدث  صورت گرفت؛ کسي که به „هماني اصل اي 

توانـد   جا که تفکر متتلق انسان اسـت، مـي   هماني وجود و تفکر، از آن ، قرار دارد. اي -تفکر همان هستند
زيرا انديشيدن و هستي هـر دو همـان اسـت. الزم اسـت     » تتلق انسان است. بدي  متنا با د که وجود م

از  8و  5، 7)قطتـات  «گفت  و انديشيدن که هستنده هست. انديشيدن همان انديشـه اسـت کـه: هسـت    
جا که انسان و وجود عموما ، موجـود و   انسان و وجود است؛ و از آن ۀهماني گويای رابط  ر (. درواقع اي 
ای از  همـاني خصيصـه   اي  -امری که به تفکر متافيزيکي مشهور است -ت مداظ مي  وداز سنخ موجودا

 ـدن وجـود و انسـان.     „يکـي „، يا „تماميت„و  „و دت„ ود که اي  برابر است با  موجودات تلقي مي
کـه   جـای ايـ    بـود. بـه   A=Aطور که در نقل قول نيچه آورديم، اصل اساسـي و بنيـادی منطـق     همان

)تساوی( قـرار گرفـت.   « =»تلقي  ود، تاکيد بر آن نسبت  „با خود همان بودن هر چيز„، „هماني اي „
که برای ايجاد رابطه تسـاوی مـا    هماني برابر  د بامساوی بودن چيزی با چيزی؛ و اي  يتني اي  پس اي 

با ـد  جای آنکه خاصـيتي   خاصيت و ويژگي  د از آن موجودات، به „هماني اي „به دو موجود نياز داريم. 
 Aکننده ويژگي  بيان A=Aجا تفکر در نسبت با هم دريافته گردد. فرمول  آن وجود و از آن ۀکه به واسط

گويد  اي  فرمول  کار مي رود، چه مي هماني به که متموال برای بيان اصل اي  A=Aفرمول »است.   Aو
تساوی نيز به  ـداقل   ۀ. برای ايجاد يك رابط(Heidegger,1957:33)« کند را بيان مي Aو  A تساوی

هماني در پي چني  چيزی نيست زيرا برای بيان همان چيـز نيـازی بـه     دو عنصر نياز است. ومي اصل اي 
اگر کسي بخواهد اظهار خودک را تکرار کند، برای مثال گياه گيـاه اسـت،   » تکرار آن چيز، دوبار نيست. 

ا د، يك طر  کافي اسـت. نيـازی بـه دو    که چيزی خودک ب گويي پرداخته است. برای اي  وی به همان
تساوی از همان  ۀ. در واقع در اي  رابط(Ibid:33)« گونه که در رابطه تساوی چني  است، نيست طر  آن
 ود. به همي  جهت به زعـم   صدبت مي Aبا  A سخني گفته نشده است، بلکه از تساوی Aبا  Aبودن 

هماني قرار بوده است بيان دارد، بـه دقـت پنهـان     ي هيدگر اي  فرمول در صورت رايج آن، چيزی را که ا
 . (ibid:33)دارد.  مي
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 نتيجه گيری

 بشـری بـود. در ايـ  خـط      ۀتـري  مفـاهيم انديشـ    غرض از نگارک اي  مقامه توجه به يکي از بنيـادی 
 ۀهای  گزار ستي  د تا بارزتري  ويژگي -که مزوما  به متنای خط سيری منطقي يا ديامکتيکي نيست -سير

برخي از متفکران يوناني، در بستری وا د مترفي گردد.اصلي که در نزد کساني چون طامس و آناکسيمندر 
و... با موجوديت  موجودی برتر همسان بود. موجود برتری که امبته ضم  اتداد و عدم انفکاک آن از عامم، 

همـاني   و دريافت آنان از اي بودن در طول زمان، درک   د. اي  ثبات و با خود همان دستخوک ت يير نمي
تری  و دت گونه کاسته  د و صورت انتزاعي ۀتر رفته رفته، از اي  جنب بود. هرچند که نزد متفکران سپس

ای بدل گرديد که از ضرورت تسـاوی و برابـری    هماني به اصل يا قاعده خود گرفت. اي  در تفسير عامم به
گويانه فهميده  د.  ای همان هماني در قامب منطقي گزاره  گويد. در ادامه نيز اي ميان دو موجود سخ  مي

عامم که بايد از ويژگـي هـايي خـاص برخـوردار با ـد، در       ۀدر نتيجه تالک آن متفکران برای يافت آرخ
هماني که  کل و  مايل منطقي يافته است و از ضـرورت منطقـي برخـوردار اسـت،      اي  ۀنهايت در آرخ

عامم با د، بايد از چنان ضرورت تطـابق و يکسـاني بـا خـود      ۀخواهد آرخ چه که مي مندل گرديد. هر آن
عـامم،   ۀبرخوردار با د که آرخه بودن آن، به متنای موجود بودن و هست بـودن آن با ـد. بنـابراي  آرخـ    

 هستي )مد نظر پارمنيدسي( است.

 ها نوشت پی

 در نزد طامس و آناکسـيمندر  کار رفته است. اول مراد از اصل  در اي  مقامه اصل به چند صورت به .1
گوييم در روابط بي  کشـورها   جا که مي و آناکسيمنس يك جا به متني واقيتت و امر موجود است. مثل آن

 قرار داده  ده است، به متني امـری بنيـادي     „ „اصل بر منافع است. درجاهای ديگر که در اي  عالمت 
نيازمنـد تفکيـك عقـل،  ـس، مـاده و       ي  امـری جا که تشخيص چن و عقلي که  اکم بر ا ياست. از آن
قرار داده  ده است تا بدي  متني با د که مزوما  مراد اي  متفکران از  „ „صورت و غيره است در عالمت 
 ناسـي پرنسـيد در    از مدـاظ ريشـه  » چه که در فلسفه مراد است نيست...  اصل به متنای امروزی يا آن

دل آن در فارسي امری است که در اصل و اساس يك چيز يا يـك  فرانسه مراد  مبدإ و آغاز است و متا
 :1738)فومکيـه، « جهت عقلـي  ۀ ود و در نتيجه، آن امر يا چيز را بيانگر است يا نشان دهند امر يافت مي

(. امبته اي  کلمه در فلسفه هم دارای بار متنايي خاص خود است. ارسطو چنـدي  متنـا بـرای آن بـر     7-4
، دمتا فصل اول(. در واقع، سوای اي  متنـا يتنـي   1755)ارسطو، لت، سبب، آغاز وغيره مرد از جمله ع مي

فلسـفي، يتنـي هسـتي  ناسـي عمـومي       ۀکه بدث از آن مربوط به امور عام» و جهت و ...  علت، سبب
(. ويژگـي ايـ  اصـول بـي   و     81: 1733)فومکيـه، « است... به متنای قاعده و قانون و دستور هم هسـت 

ای کـه نيـاز بـرای     ها مستند است. به گونه که تمامي استدالالت ديگر ما بر آن بودن است و اي پيدا  خود
سقراطيان به اي  متنا اصـل   يك از پيم ها در واقع بيهوده يا ناممک  است. به همي  جهت هيچ اثبات آن

 اند.  کار نبرده را به
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ی نيستند کـه از مدـاظ زمـاني    چني  عده ا مراد از پيم سقراطيان ندله فکری خاصي نيست. هم .1
تر وی بوده است. با اي  اوصا   دانيم  داقل پارمنيدس متاصر بزرگ پيم از سقراط زيسته با ند زيرا مي

های پژوهشـي خـود بـا هـم ا ـتراک       سقراطيان گروهي از متفکران است که در برخي جنبه مراد از پيم
  ۀگفتـار جلـد دوم تـاريخ فلسـف     گاتری در پـيم انـد.  زيسـته  زماني نزديك به هم مي ۀدا ته و در يك دور

سقراطي را بر فيلسوفان پيشا سقراطي ترجي  داده است تـا تصـديق    يونان توضي  مي دهد که سنت پيشا
 سقراطي به متنـي دقيـق مفـظ نيسـتند. زيـرا بسـياری        هايي را که در بر مي گيرد، پيشا دارد که تمامي آن

 اند. اما  مل ايـ  عنـوان     ده هستند، فيلسوفان طبيتي يا فيزيکي تههايي که در يونان باستان  ناخ از آن
تـوان بـه بهتـري  وجـه      ها را مـي  اصلي آن ۀعالق» به کساني چون پارمنيدس و زنون د وار است چون 

ــود       ــيف نم ــوس توص ــدارهای مدس ــا پدي ــبت ان ب ــت و نس ــت واقتي ــي در سر  ــون پژوهش « همچ
(Guthrie,Vol.II, PXIII).  

 Die Fragmente derسقراطي ناميدن بيشتر در واقـع بتـد از انتشـار کتـاب ديلـز )      ااي  سنت پيش

vorsokratikerسقراطي داد. امری کـه   ( رواج يافت که در آنجا وی به متاصران سقراط هم عنوان پيشا
نگــرک و فلســفه ورزی آنــان قبــل از ايجــاد مکاتــب ســقراطي و نوافالطــوني ا ــاره  ۀبيشـتر بــه ندــو 

سـقراط نو ـته ای از خـود     . در کل مراد مرداني است که پيم يا هم عصر(A.A.Long,2006,p6)دارد
ـ   اند آن جای گذا ته به  ۀاوميـ  ۀهم عموما  به نظم. موضوعات مورد تامل آنان جهان طبيتت، فهـم خميرماي

بنـدی   مند بـه طبقـه   عمدتا  عالقه ارسطو و تئوفراستوس...»جهان، توجه به قواني  و نواميس برتر وغيره. 
« عقايد پيشينيان خود در موضوعاتي چون عدد و تتي   هويت اصول جهان، نفـس و ادراک  سـي بودنـد   

(A.A.Long,2006p7).  
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 يديي مهدوی، تهران، نشر دانشگاه تهران. هستی شناسی)بحث وجود(،( 1738فومکيه، پل، )
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 ، مهـدی قـوام صـفری، تهـران،    ه یونان، )اليایيـان( تارخ فلسف(، 1735گاتری، دبليو کي سـي، ) 
 انتشارات فکر روز.

 نشر فکر تهران،  س  فتدي، ،فالسفه یونان،از طالس تا ارسطو (1736سي،) کي دبليو، گاتری
 روز.

 مدمد  س  مطفي، تهران، انتشارات خوارزمي. متفکران یونانی،(، 1736گمپرتس، تئودور، )
 ، بهراد ر ماني، تهران، نشر مرکز.لسوفان یونانفي( 1783الئرتيوس، ديوگنس، )

 ، مجيد  ريف، تهران ، چاپ ديبا.فلسفه در عصر تراژیک یونان(، 1784نيچه، فردريك، )
 مدمد  س  مطفي، تهران، انتشارات خوارزمي. ،پایدیا( 1747يگر، ورنر، )
 ان، چاپ  کمت.، فريده فرنودفر، تهرالهيات نخستين فيلسوفان یونان(، 1741يگر، ورنر، )
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