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Abstract
Although Presocratics in 600 B.C founded new research ways in science and philosophy,
wrote the first scientific essays, introduced basic conceptions of deduction, and abandoned
mythological explanations, all we have of their works is but the fragments in the works of
further doxographers, biographers, historians or philosophers who brought their statements
between their own words. This would sometimes result in misunderstanding the presocratics’
purposes. Hermann Diels in his Doxographi Graeci raised a new method for dealing with
doxography tradition. Diels’ new approach to doxography returned all this tradition to
Aristotle’s pupil, Theophrastus. Some scholars like Jaap Mansfield criticized his disregard for
the sophists like Gorgias and Hippias, and the successions of philosophers. According to his
criticism, some matters like the Sophists’ influence on Plato, Aristotle’s definition of Doxa in
the Placita and the influence of the succession and interpretation tradition on doxogtaphy are
more noteworthy than Diels has thought.
Keywords: Greek philosophy, Presocratics, Fragment, Doxography, Doxa, Testimonies,
Placita.
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چکیده 
پیشاسقراطیان در سدۀ ششم پیش از میالد ،شیوه های پژوهش دو قلمرو علم و فلسفه را پایه ریختند؛ نخستین
رساالت علمی را نگاشتند و مفاهیمِ پایه در فرآیند استنتاج را معرفی کردند .با وجود این ،هیچ اثر مستقلی از ایشان
به دست ما نرسیده و هرچه داریم پارههایی است منقول از سخنان ایشان در آثار پسینیان که هریک ،پارهنوشته را در
سیاقی متفاوت آورده اند .ولی این شیوه همیشه در فهم سخن و ارزیابی پیشاسقراطیان کارایی ندارد .هرمان دیلس با
کتاب عقیدهنگاری یونانی خود شیوهای نو در باب عقیدهنگاری را مطرح کرد .وی سنت عقیدهنگاری را به کتاب
تئوفراستوس شاگرد ارسطو بازگرداند .بیتوجهی دیلس به سوفسطاییان و سایر منابع را دانشمندان بعدی ،از جمله
منسفیلد ،1نقد کردند .براساس سخن وی ،تأثیر سوفیستها بر افالطون ،تأثیر نظر ارسطو دربارۀ عقیدۀ «دکسا» بر
گلچینها و کتابهای آموزهای ،و تأثیر سنت سلسلهنگاری و آثار شارحان بر شکلگیری متون عقیدهنگاری ،از
جمله موارد تأثیرگذار و شایان توجهی هستند که دیلس به آنها نپرداخته است.
واژگانکلیدی :فلسفۀ یونان ،پیشاسقراطیان ،پارهنوشته ،عقیدهنگاری ،عقیده ،شواهد ،آموزهها.

Jaap Mansfeld
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منسجم پیشاسقراطیان را بررسی کرد و کتاب اثرگقذار

درآمد 

5

پیشاسقققراطیان گونققهای نققو از حکمققت را بققه جهققان

و سققترخ خققود ،فلسققفۀ یونققان گ )1852-1844را

شناساندند .ایشان بی هیچ سقابقه ای ،در سقدۀ ششقم

نگاشت .کتاب نخست ایقن مجموعقۀ سقهجلقدی بقه

پیش از میالد در هیئت حکیمقانی پدیقدار شقدند کقه

پیشاسقراطیان از طالس تقا سوفسقطاییان مقی پقردازد؛

می خواستند نه فقط ایقن یقا آن رخقداد یقا سقنت یقا

کتاب دوب به فیلسوفان دوران کالسیک ،از سقرا تقا

وضققع ،کققه همققهچیققر را یققکبققاره توضققین دهنققد.

ارسطو می پردازد؛ و کتاب سوب به دوران یونانیمقببی

پیشاسقراطیان همچون دانشآموزان طبیعقت آغقاز بقه

6

و پس از آن .در  1879هرمقان دیلقس کتقاب بسقیار
7

اندیشۀ «منظم فلسقفی» کردنقد گگقاتری.)16 :1969 ،

اثرگذار خود ،عقیده نگاری یونان را منتشقر کقرد کقه

آنان طبیعقت را قلمرویقی آزاد بقرای شقناخت از راه

دربردارندۀ مجموعۀ منابع باستانی و چکیقده هقایی از

توانشهای خود طبیعت گرفتند .در تفکر اسقطورهای

دیدگاه های اندیشقمندان یونقان باسقتان اسقت .جقان

آن عصققر ،حتققی خققود مفهققوب طبیعققت بققهشققکل

برنت 8دانشمند مشهور اسکاتلندی در  1892نخسقتین

حیرت انگیری بی پیشینه بود؛ اما آثار پیشاسقراطیان که

کتاب راهنمای آثقار پیشاسققراطیان را بقهنقاب فلسقفۀ
9

نخستین رسالههای علمقی را نگاشقتند و مفقاهیمی را

نخستین یونان منتشر کرد .در آغاز قرن بیستم ،هرمان

که اکنون بدیهی می دانیم پی نهادند ،با گذشقت زمقان

دیلس کتاب پاره نوشقته هقای پیشاسققراطی را منتشقر

از دست رفت و آرای ایشان با پیشرفتهای بعدی در

کرد.

ابهاب فرو رفت .با این حال ،از دوران باسقتان بقه ایقن

در زبان فارسی در دورۀ جدیقد ،عقالوه بقر آثقار

سو ،پیشاسقراطیان بنیانگقذاران راه جدیقد اندیشقیدن

ترجمقهشققده ،نخسققتین متنققی کققه بققه پیشاسقققراطیان

دربارۀ جهقان گبرنقت )9 :1930 ،و ارتبقا بقا جهقان

پرداخته کتاب مرحقوب فروغقی 10اسقت کقه در جلقد
نخست ،مختصر به دیدگاه های این فیلسوفان پرداخته

شناخته شدند .
گققرایش بققه فیلسققوفان نخسققتین یونققان در دوران

است .کتاب آقای خراسقانی ،11اثقری نسقبتاج جقامع و

1

کامل است که هم دربردارندۀ پارهنوشتههاست و هقم

گکه به ناب التینی هنریکوس استفانوس 2بیشتر معروف

در فصولی به تحلیل و گرارش عقاید این فیلسوفان را

است) شماری از پارهنوشقتههقای پیشاسققراطی را در

تحلیل و گرارش کرده است .در بخش سوب از مقدمقۀ

کتاب شعر فلسفی 3گقردآوری کقرد .در فا قلۀ ققرن

مفصققل و بسققیار عالمان قۀ ایققن کتققاب منققابع مطالع قۀ

شانرده تا نوزده چند تکنگقاری از برخقی فلیسقوفان

پیشاسقراطیان مطرح شده که خواندنی است و دربقارۀ

پیشاسقراطی مانند امپدوکلس و پارمنیدس منتشر شد.

کتبی که در باال آمدند ،سخن گفته شده است .به جقر

ادوارد تسلر 4نخستین دانشمندی است که بقهشقیوهای

ترجمهها ،تکنگاریهای چندی نیر دربقارۀ برخقی از

جدید به حدود سال  1573برمی گردد که هنری اِتیِن

5

Die Philosophie der Griechen
Hermann Diels
7
Doxographi Graeci
8
John Burnet
9
Early Greek Philosophy
6

Henri Estienne

1

 ،Stephanus Henricus 2دانشمند فرانسوی قرن شانرده میالدی که
در حوزۀ مطالعات کالسیک آثاری منتشر کرد.
Poesis philosophica
Eduard Zeller

3
4

10محمدعلی فروغی ،سیر حکمت در اروپا
11شرفالدین خراسانی گشرف) فیلسوفان نخستین یونان

چالش هایی در منابع مطالعۀ فیلسوفان نخستین یونان21 /

این فیلسوفان مانند هراکلیتوس 1نگاشته شقده اسقت.

به توجه آنها بر تأثیر بافت و زمینۀ قطعات نقلشده بر

رویکرد این آثار بیشتر تاریخی اسقت و بقه مسقالل و

خوانش آن قطعات ،تالش کند به منقابع کهقن مهمقی

مفاهیم موردبحث پیشاسقراطیان میپردازنقد و هقدف

اشاره کند که بر خالف نظر دیلس ،بسیار بر خقوانش

آنها معرفی جامع دیدگاههای فلسفی پیشاسققراطیان و

قطعات پیشاسقراطی ،و حتی بر نگرش خود ارسطو و

گاه مقایسۀ مفاهیم و مسالل موردبحث آنها با مفقاهیم

افالطون بر پیشاسقراطیان اثرگقذار بقوده انقد .در ایقن

و مسالل سنت فلسفۀ اسالمی است.
در غرب در پقژوهش هقای دوران مقدرن دربقاب
پیشاسقققراطیان دو رویکققرد دیققده مققیشققود :نخسققت
رویکرد تقاریخی قفلسقفی کقه در برخقی دانشقمندان
آلمانی مانند تسلر ،دیلس و کرنتس دیده مقیشقود؛ و
دوب رویکرد تحلیلی که مورد نظر دانشمندان انگلیسی
و آمریکایی است؛ مانند برنت ،کورنفورد ،چقرنیس ،و
بقارنر .رویکققرد نخسقت کققه رویکقرد قققارهای اسققت
حا ل ترکیب عنا ر تاریخگرایی دیالکتیکی هگقل و
پدیدارشناسققی اسققت؛ رویکققرد دوب پیققرو مسققیر
استدالل های فلسفی و منطق وری است که راسل و
ویتگنشتاین آن را آغقاز کردنقد گاسقتاماتلوس:2012 ،
 .)6طبیعتاج در رویکرد تاریخیقفلسفی توجه به منابعی
که نقلقولها از آنها آمده بسیار بیشتر است و بسیاری
مواقع داوری دربارۀ رویکرد فلسفی آن منبع ،میتواند
بر اعتبار و معنای نقلقولهقا اثقر بگقذارد .از ایقن رو
بخش مهمی از کار علمی دانشمندان آلمقانی در ایقن
حوزه ،این است که منابعی را کقه نققلققولهقا را در
خود جای دادهاند ،بررسی کنند و این منقابع در زمقان
را تا رسیدن به سرچشقمههقا ردگیقری کننقد و بقرای
بازسازی آنهقا تقالش کننقد .دیلقس و کقرانتس ایقن
سرچشمۀ نهایی را کتاب تئوفراستوس ،شاگرد ارسطو

پژوهش ،مبنای کار گقرارش سقنجیده و دقیقق جق
منسفیلد از این منابع کمتر شناختهشقده اسقت کقه در
متن مقاله بیشتر به آن میپقردازیم .ایقن امقر از آن رو
بسیار اهمیت دارد که هر دسته از منابع را کقه مبنقای
مطالعۀ پیشاسقراطیان قرار دهیم ،تماب مسقیر شقناخت
ما از پیشاسقراطیان و آنچه را که گمان میکنیم از آنها
میدانیم ،متأثر و دگرگون خواهد کرد.
نوشتههاوشواهد 


ثارپیشاسقراطیان:پاره
یک.آ
پیشاسقراطیان از آغازگران نوشتن اندیشههای فلسقفی
بودند .آناکسقیمندر اگقر نگقوییم نخسقتین ،در زمقرۀ
نخستین اندیشمندانی بود که دیدگاههقایش را بقه ن قر
نوشت؛ آن هم در زمانی که خواندن در یونقان هنقری
نسققبتاج تققازه بققود و مصققالن نوشققتن گققرانبهققا بققود.
رسالههای او گونهای کامالج نو از ن قر را بنقا نهقاد کقه
2

بعدها بهناب درباب طبیعت شهرت یافت .این عنقوان
در پایان سقدۀ پقنجم ،هنگقامیکقه نقابگقذاری بقرای
کتاب ها متداول شد ،آشکار شد گگراهقاب)46 :2010،؛
امقققققا در عقققققین حقققققال نشقققققان از گونقققققهای
3

کیهانشناسی/کیهان بنی دارد که فیلسوفان نخستین در

نظر داشتند .شاید نخستین آثقار موسقوب بقه «دربقاب
طبیعت» ،چکیدههای کوتقاهی از یقک تقالش فکقری

میدانند.
در این مقاله نویسنده در نظر دارد ضمن معرفقی
رویکرد تاریخیقفلسفی دیلس و کرانتس و پقرداختن

peri phuseōs
cosmology/cosmogony

2
3

ا طالح نخست اغلب به کیهانشناسی بازگردانده میشود؛ یعنی
مجموعۀ تعالیم یک فیلسوف درباب کیهان در بررخترین مقیاس آن،
از جمله نظریه هایی دربارۀ منشأ جهان ،پویایی آن ،تکامل و آیندۀ آن.

 1داریوش درویشی ،فیلسوف تاریک :نگاهی به نگاشتهها و

ا طالح دوب که ما به کیهانبنشناسی برگرداندهایم بهویژه مجموعه

انگاشتههای هراکلیتوس

تعالیم یک فیلسوف است درباب منشأ کیهان گیا منشأ خود واقعیت).
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مسققتمر بودنققد و شققاید مقا ققد آموزشققی داشققتند و

رونوشققتی از متنققی دیگققر اسققت؛ بققه همققین دلیققل

معمققوالج در قالققب تققکنگققاری ،یققا مجموعققهای از

اشتباهات در هر مرحله مقیتوانقد بقه نسقخههقا نیقر

پاپیروسها بودند گگراهاب .)6 :2010،تدریجاج این آثقار

سرایت کنند .در برخی موارد ،نسخه های بازمانقده بقا

نایاب شدند و بهطقور معمقول حتقی بقرای یونانیقان

یکدیگر نمی خوانند و خود متن ا قلی بایقد از میقان

باستانِ پس از ارسطو نیر دشقواریاب شقدند .از میقان

خوانش های متفاوت بازسازی شود گبقارنر.)3 :1982،

آثارِ بهتمامی ناپدیدشده ،آنچه بر جای مانده است ،یقا
گرارشهایی است دربارۀ آنها گ«شواهد ،)»1آن هقم در
خقققالل منقققابع باسقققتانی ،یقققا نققققلققققولهقققایی
گ«پارهنوشتهها»2یی) است جایگرفته در دیگر آثقار ،و
یا در انقد پقارههقای دسقتنوشقتهای اسقت کقه از
نابودی نجقات یافتقه اسقت .وظیفقهای کقه بقر دوش
خوانندۀ جدید است ،بازسازی فهمی از درونمایه این
نوشته های پراکنده 3است که خود امر سهل و سادهای
نیست.
نیاز به گفتن نیست که بازسقازی بایقد از اسقنادی
شروع شود که از شماری متن برجقایمانقده از دوران
باستان تشکیل شده اسقت .پقیش از اختقراع دسقتگاه
چاپ در سدۀ پانردهم مقیالدی ،کتقاب هقا بقا دسقت
بازنویسققی مققیشققدند و نسققخههققا هققم اگققر نجققات
مییافتند ،نسل به نسل با فساد نوشتافرار گپقاپیروس
یا پوست) از میان میرفتند .بقه سقبب هرینقۀ مقواد و
ساعت کار موردنیاز برای بازنویسی ،کتاب ها کمابیش
گران و نایاب بودند .طی دورهای طوالنی ،بقای کتقب
بقه پسقند خواننقدگان و بخققت تقاریخی بسقته بقود
گگراهاب .)7 :2010،معموالج هر متن باستانی رونوشقتی
از یک مقتن اسقت و مقتن اخیقر نیقر بقه نوبقۀ خقود

Testimonia
ipsissima verba, Fragments
3

حتی با وجود متون معتبر پیش رو ،کار تفسیر تازه در
آغاز راه است و چالش ا قلی آن اسقت کقه اندیشقۀ
اندیشمندی را بفهمیم که در زمانی و در جقایی بقس
دور و در فرهنگی متفاوت و به زبانی غریقب سقخن
می گفته .ما در چشم یونانیان باستان در مقوالتی چون
زبان ،سنت و فرهنگ همچون بربرها ،غریبه به شقمار
می آییم گبسقنجید بقا اللرتیقوس )3 :1925 ،و الجقرب
باید بهگونهای ،جهان یونانی و دلمشغولیهای ایشقان
را بفهمیم .در این زمینه شواهدی از شرحهای باستانی
یاریگرند؛ زیرا نویسندگان آنها تا اندازهای به اندیشقۀ
پیشاسقراطیان آگاهی داشتند .شماری ،و نه همۀ آنهقا،
نیققر بققه مجموع قۀ کامققل نوشققتههققای پیشاسقققراطی
دسترسی داشتند؛ اما بیشتر شارحان دستکم یک سده
بعققد از اندیشققمندی کققه دربققارهاش نوشققتهانققد،
می زیسته اند؛ البته در همقان پهنقۀ فرهنگقی ،ولقی در
زمانی متفاوت و بقا شقرایط فرهنگقی متفقاوت .از آن
گذشته ،جای تأمل دارد که آیا آنهقا ماننقد دانشقمندان
جدید بقه دگرگقونی تقاریخی نظرگقاه خقود آگقاهی
داشته اند یا نه گبنگرید به نیچه )378 :1911 ،و به نظر
مققیرسققد چنققدان در بازسققازی متعهدانققۀ مققتن،
باریکاندیش نبودند.

1
2

در التین به مجموعۀ پارههای شعرهای باستانی و دستنوشتهها یا

سایر محصوالت ادبی و فرهنگی بازمانده از دوران کهن« ،پارههای

دو.منابعبرایمطالعۀپیشاسقراطیان 
تا اینجا گفته شد که دانش ما دربارۀ پیشاسقراطیان ،از

پراکنده» گ )disiecta membraمیگویند؛ ا طالحی که هوراس،

منابع باستانی دست دومی مقی آیقد کقه نگقرشهقا و

شاعر سرشناس رومی سده نخست پیش از میالد آن را به کار برده

گرایش های ویژۀ خود را به ایقن گقروه از فیلسقوفان

است.
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دارند .گرارش های تاریخی موجود در این بقاره ،زیقر

گمانند درباب نفس ،کتاب اول) و بیشتر سبکی آزادانه

چهار عنوان طبقهبندی میشود:

در نقل نظریات پیشاسقراطیان دارد؛ به این معنا که در
آثار بازمانقده از پیشاسققراطیان بقر برخقی مفقاهیم و
موضوعات خا

الف.فیلسوفان :

تمرکر مقیکنقد و تقالش مقیکنقد

خقود

اتصال تاریخی یقک مفهقوب را در طقی ققرنهقا نقرد

را پیش میبردند .گرایش چیقرۀ ایشقان ایقن بقود کقه

اندیشمندان برجسته کشف و واکقنشهقای گونقاگون

پیشاسقققراطیان را نیاکققانی بخواننققد کققه بققا آنققان

آنها ردگیری کند گپالمر .)4 :2009 ،از اینجا پیداسقت

داشقتهانقد؛ هرچنقد در

که ارسطو بر تاریخ نگاران سقده هقای بعقدی نیقر کقه

مواردی از بحث ،همساز یا ناهمساز بودنقد .افالطقون

رویکردشققان در نگققارش تققاریخ فلسققفه همققین بققود،

نخستین فیلسوفی است که نوشتههقایی گسقتردهای از

اثرگقققذار بقققود .ارسقققطو هرگقققر نظقققر نیاکقققانش را

او در دسققت داریققم گدرواقققع همققۀ نوشققتههققای

به خودیِخود مهقم نمقی دانسقت؛ امقا آنهقا را جقدی

شناختهشدۀ او موجودند) .او نه مانند یک مورخ گو نه

می گرفت و به آنها پاسخ می داد؛ گاه بقا دققت و گقاه

حتی ماننقد فیلسقوفی بقا شقیوۀ بیقان مسقتقیم) بلکقه

شققتابزده گچققرنیس .)196 :1935 ،درواقققع او شققیوۀ

همچون نویسندهای ادبی ،گفت وگوهقایی معمقوالج بقا

آغققاز هققر بحققث فلسققفی را ایققن مققیدانسققت کققه

محوریت سقرا مقینوشقت .بقه طقور کلقی در ایقن

دیدگاه هقای اسقالف را ارزیقابی کنقد و پاسقخ دهقد

گفت وگوها ،شخصیت های پیشاسقراطی جانب دارانقه

گبسنجید با گاتری.)41-35 :1957 ،

فیلسوفان پسین هریک نحلۀ فلسفی خقا

دلمشغولی پژوهشی مشقتر

وارد بحث میشوند؛ مانند هراکلیتوس و پروتاگوراس

شققاگرد و همکققار ارسققطو ،تئوفراسققتوس ،شققیوۀ

در محاوره تئتتقوس 1گپقالمر .)38 :2009 ،خرسقندی

استادش را بقه کمقال رسقاند و چکیقدهای از شقانرده

افالطون بیشتر به این است که آرای ایشان را بخشقی

کتاب ،آموزههایی درباب طبیعت 2را منتشر ساخت که

از گفتوگوی درگرفته با سقرا ارزیابی کند؛ هرچند

دستکم بخشی از آن بهشیوۀ جدل گپرداختن به آرای

در تئتتوس ،پروتاگوراس به دفاع از خود برخاسقته و

ناهمساز) تدوین شده است .این آرا با سرفصقلهقایی

سقرا را برای برخی ویژگی های اخالقی نقد میکند

جدا شدهاند؛ بهگونهای که برای هر موضوع ،نظریقات

گافالطون.)168-166 ،1883 ،

پیشاسقراطیان دربارۀ آن موضوع را کقه مخقالف هقم

اما ارسطو بیشتر رساله می نویسقد تقا گرارشقی از

بوده اند ،در مقابل هم آورده است تا بتقوان آنهقا را بقا

یک گفت وگو گبه بیانی دقیقتر ،نگارش های ادبقی او

هم مقایسه کرد .به نظر میرسد فایدۀ این نظقرورزی،

کامالج مفقود شده است؛ در حالی که سقخنرانیهقا یقا

فراهمکردن فهرستی بود از ایدهها کقه بقرای پقژوهش

رسالههای مدرسقه اش بقاقی مانقدهانقد) .وی در ایقن

در یک موضقوع خقا

 ،بتقوان بقه آن مراجعقه کقرد

رسالهها ،قلمرو دانش را به شاخههایی تقسیم میکنقد

گمکدیارمید.)129 :1953 ،

و اغلب با جستوجویی در پیشینۀ بحث ،دیدگاههای

در این بخش الزب است به سنت تاریخنگاری ایقن

پیشین در موضوع موردبحقث را از نظقر مقیگذرانقد

فیلسوفان نیر توجه شود که خود یکی از منابع مطالعۀ

1

2

Theaetetus

Doctrines on Nature
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پیشاسقراطیان است .تاریخ گرارشقی سقاده مبتنقی بقر

ب.عقیدهنگاران 


دادههای قدیمی نیست؛ بلکقه ا قوالج دانشقی پیچیقده

نوشتههای ارسطویی ما را به گونۀ دیگقری از نوشقتار

است .همۀ ما اکنون نیک میدانقیم کقه تقاریخ فلسقفه

در دنیای باستان میرساند« :عقیدهنگقاری» 3گبرگقردان

پیکره ای مهم از دانقش فلسقفی اسقت؛ امقا در دوران

کلمهای که هرمان دیلس از ریشههای یونقانی سقاخته

باستان تاریخ فلسفه بقه معنقای واقعقی کلمقه وجقود

است) .با فرض دشواری بازسقازی کتقابهقا و بقازار

نداشت .افالطون اغلب در برخقورد بقا دیقدگاه هقای

ظاهراج پرشور فرهنگ های اندیشه کقه موضقوع محقور

پیشین به نوعی گرینش دست میزند .کتقاب نخسقت

هستند ،نسخه های کوتاهشقدهای از اثقر تئوفراسقتوس

مابعدالطبیعه ارسطو نردیکتقرین اثقر بقه آثقار تقاریخ

گ«گریدهها») 4تا پایان دوران باستان رایج بودند .ظاهراج

فلسفه است که میشود یافت و بهراستی هم ارزشمند

پیش از آن یعنی در آغقاز سقدۀ سقوب پقیش از مقیالد

است .ولی این تاریخنگاشت نیر ادامۀ بخشی از شقیوۀ

اثققری موجققود بققوده کققه دانشققمندان جدیققد آن را

تفسیری ارسطوست؛ نه بررسقی بقیطرفانقۀ نظریقات

کهنترین آموزهها 5می خوانند؛ اثری دیگقر در حقدود

گذشته .ارسطو با تعصب به نظریههای علیت یا تبیقین

سدۀ نخست پیش از مقیالد بقه آمقوزههقای کهقن ،6و

علمققی چشققم دوختققه اسققت گفیلی ق .)118 :1956 ،

دیگری در سدۀ نخست پقس از مقیالد بقه آمقوزههقا،

ارسطو ،بهویژه در بخقش الفقا از کتقاب متافیریقک ،و

نوشتۀ اَلِتیوس ،7مشهورند گکر  .)5 :1983 ،بقه نظقر

افالطون را شاید بتقوان نخسقتین نویسقندگان تقاریخ

میرسد هر بار کتابها کوتاهتر شدهانقد؛ ولقی نسقخۀ

«انتقادی» فلسفه دانست که از رف عقیده نگاری بقر

اَلِتیققوس را کققه تققا نسققل بعققدی فیلسققوفان را نیققر

می گذرند و شقاید همقین امقر در گقرینش و چیقنش

دربرمی گیرد ،پلوتار

مجعول 8گرینش کرده اسقت و

آرای گذشتگان مؤثر بوده است .در افالطون و ارسطو

استوبالوس 9آن را در گلچین 10معقروفش جقای داده

برخوردهایی کلی با نیاکان دیده میشود کقه بقه نظقر

است .هستۀ مرکری این مجموعهها بقه تئوفراسقتوس

مققیرسققد مققردهریققگ نویسققندگان پیشققین باشققد:

بازمیگردد؛ ولی موادی تقازه نیقر بقه آن پیوسقتهانقد.

وحدت گراها در برابر ک رت گراها ،طرفداران حرکقت

وجقود پیقاپی مجموعقههقای عقیقدهنگقاری نشققان از

در برابر طرفداران سکون ،و مانند آن .این برخوردهقا
بهظاهر از دو سوفیست معروف یعنی هیپیاس الیسقی

1

3

doxography
Epitomes
5
Vetustissima Placita
6
Vetusta Placita
4

و گرگیاس لئونتینیای 2سرچشمه گرفتهاند گمنسقفیلد،
.)154 :2009

7

 ،Aëtiusعقیدهنگار و فیلسوف اتقاطی سدۀ نخست گیا دوب)

میالدی.
8

 Pseudo Plutarchنویسندهای ناشناس ولی واقعی که آثاری

نگاشته که به نادرست به پلوتار
 Hippias of Elis 1سوفسطایی یونانی اواخر قرن پنج پیش از میالد
و همدورۀ سقرا که بر سوفسطاییان بعدی بسیار اثرگذار بود.
2

 Gorgias of Leontiniسوفسطایی ،خطیب و فیلسوف

پیشاسقراطی قرن چهار و پنج پیش از میالد که به همراه پروتاگوراس
نخستین نسل از سوفسطاییان را پدید آوردند.

می دانیم که از آن پلوتار

منسوب شده بودند؛ ولی اکنون

نیستند و بیشتر آنها در قرن سه و چهار

میالدی نوشته شدهاند.
9

 Joannes Stobaeusیوانس گجان) استوبالوس اهل مقدونیه در

قرن پنج میالدی که شماری رسالههای ارزشمند نگاشت که در آنها
اندیشههای نویسندگان یونانی را در آن خال ه کرده است.
Anthology

10
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درخواستی مستمر برای چنقین آثقاری اسقت .ظقاهراج

را در سیرده جلد نگاشقت .بقا اینکقه بقهدسقتآوردن

اسققتوبالوس گسققدۀ پققنجم پققس از مققیالد) گلچینققی

داده های زندگی نامه هایی دربارۀ افالطقون یقا ارسقطو

چندجلدی در نظر داشته است کقه ققرار بقوده اسقت

بقققهنسقققبت سقققاده بقققود ،درمقققورد پیشاسققققراطیان

برترین منبع آموزشی به شمار رود گکر )2 :1983 ،؛

دشواری هایی وجود داشت و زندگینامهها عمومقاج از

ولی ظاهراج وظیفۀ انجاب این کار را بر فرزندش تحمیل

پاره هقای اطالعقات ،حکایقات و چیرهقایی مجعقول

کرده است گگراهاب .)10 :2010 ،ممکن است بپذیریم

برمی آمد .بنابراین زندگی نامه های فلسقفی پقر بقود از

که بیشتر این چکیدهها ،حتی اندکی بهتر از چکیدههقا

آموزههایی از عقیقدهنگقاریهقا؛ امقا از آن رو کقه در

و اقتباس های قبلی بوده باشند گاستوبالوس یک است نا

عقیققدهنگققاریهققای رایققج ،آرای اسققالف در قالققب

بود)؛ ولی این دادهها ،پیوسقته در گقذر زمقان از بقین

سرفصلهای مستقل آمده بود ،زندگینامهنگار باید بقه

رفتققهانققد ،امققا همچنققان بققا درنظرگققرفتن تبارنامققۀ

سراغ این دفترهای عقیقدهنگقاری مقیرفقت و آمقوزۀ

ارسطویی-تئوفراستوسی شان ،مجموعه های آموزه ای،1

متعلق به هر فیلسوف موردنظر را استخراج میکقرد و

داده های ارزشمندی را به دنیای معا ر منتقل میکنند.

همراه بقا ارزیقابی فیلسقوفانهای ،مجموعقه را مجقدداج

با اندکی تسامن می توان اینهقا را در ردیقف نخسقتین

جمع میکرد گگراهقاب .)9 :2010 ،بقه هقر روی ،ایقن

آثار در زمینۀ «تاریخ فلسفۀ تو یفی» بقه شقمار آورد؛

روش هم معلوب نبود بیقان روشقمندی در اختیقار مقا

ولی نه به معنای فهقم متقأخر بشقر در بقاب تقاریخ و

بگققذارد؛ بلکققه تنهققا آمققوزههققای انققدکی را بققه بهانقۀ

احکاب مربو بدان که وجهی کامالج سوبژکتیو به خود

زندگی نامه کنار هم می چید .مجموعۀ زنقدگینامقهای

گرفتهاند .دربارۀ عقیدهنگقاری در ادامقه بیشقتر بحقث

سترگی که از دوران باسقتان سقالم بقاقی مانقده ،ازآنِ

خواهد شد.

دیوگنس اللرتیوس ،5زندگینامهنگار آغاز سقدۀ سقوب
پس از میالد ،با عنوان حیات فیلسوفان نامقدار 6اسقت

نامهنویسان 
ج.زندگی 


که بیش از اینکه متأمالنه باشقد ،بقه شقیوۀ گقرینش و

گونۀ دیگری از نویسندگان پساارسطویی را مقیتقوان

الحاق دادهها به عمل آمده است گشقرف)93 :1387 ،؛

زندگینامه نگاران جدید نامید که از لحاظ سبک کار و

با این حقال تنهقا اثقر جقامعی اسقت کقه از نخسقتین

روش برساختن زندگینامه هقا نوانقدیش بقه حسقاب

سدههای میالدی در این باب بهدست ما رسیده است.

می آیند .برای نمونه ،شاگرد ارسقطو اریستوکسقنوس

2

چند زندگی نامه از فیلسقوفان نوشقت و در سقده دوب

سه.عقیدهنگاری 

پژوهش ها درباب فیلسوفان و فلسفههای نخسقتین و

قبل از میالد سوتیون 3مشالی سلسلههقای فیلسقوفان

4

Placita

1

بهره گیری عمومی نگاشته می شدند؛ ولی بخقشهقای

 Aristoxenusفیلسوف مشالی قرن چهار پیش از میالد و شاگرد

عقیدتی این آثار و چکیدههایی که از آنها تهیه میشد.

2

حتی گلچینهایی از سخنان ارزشمند آنهقا ،بقهمنظقور

ارسطو که آثاری در فلسفه ،اخالق و موسیقی نگاشته بود.
 Sotion 3اهقل اسققکندریه ،زنقدگینامققهنگقار و عقیققدهنگقار کققه از
مهمترین منابع دیوگنس اللرتیوس است.
Successions of the Philosophers

4

گرچه مطالب سنتی را در بقر داشقتند ،اغلقب بقهروز
Diogenes Laertius
Lives of the Eminent Philosophers

5
6
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میشدند؛ بدین معنا که گرایش های زمان خود را بقاز

کرد کقه عقیقده نگقاری درسقت در عهقد باسقتان ،بقا

میتاباندند گکقر  ،)1 :1983 ،و ایقن از روی قاعقده،

رسالههایی موضوعمحور در شانرده مجلد آغقاز شقده

تنها می توانست کار فیلسوفان حرفهای باشد .بنابراین،

که تنها پارهنوشتههای از آن رسالههقا گکقه بقه دسقت

گقرارش دیققدگاههققای فیلسققوفان نخسققتین یونققان یققا

اوسنر گردآوری و ویرایش شده انقد) بازمانقده اسقت

طبیعتپژوهان 1تنها به ورت پارهنوشقته نبقود؛ بلکقه

گکققر  .)5 :1983 ،ایققن کتققاب را چنققانکققه گذشققت

اغلب رنگ عقوض مقیکقرد و حتقی سقمتوسقویی

شاگرد و پیرو ارسطو ،تئوفراسقتوس تقدوین کقرده و

به خود می گرفت گالنگ .)22 :1999 ،این سیر

عنوان آن آموزههای فیلسوفان طبیعی 8یقا آنطقور کقه

و تحققول در عقیققدهنگققاری ،در قققرن نققوزدهم و در

عدهای مقیگوینقد ،آمقوزههقای طبیعقی 9بقوده اسقت

پژوهش سترخ هرمان دیلس نشان داده شد.

گبسنجید با بارنر.)473 :1982 ،

خا

دیلس معتقد است در مقطعی از دورۀ یونانیمببی،
اثر تئوفراستوس دچار دگرگونی شد؛ هم خال ه شقد

عقیدهنگارییونانی 
الف.هرماندیلس :
هرمقققان دیلقققس توجقققه بقققه گقققرارش دانقققش

و هم بقهمنظقور دربرگقرفتن دیقدگاههقای فیلسقوفان

پیشاسقراطیان را که هنوز هم کموبیش رایج است ،در

یونانیمبب و حتی برخقی پرشقکان و سقتارهشناسقان

اثققر مانقققدگار خقققود در سققال  1879موسقققوب بقققه

گسققترش یافققت گدیلققس .)182 :1879 ،دیلققس ایققن
10

عقیققدهنگققاری یونققانی 2پققرورش داد .عقیققدهنگققار 3و

مجموعه را آموزه های کهن مقی خوانقد کقه بنقا بقر

عقیدهنگاری 4واژههقای یونقان باسقتان نیسقتند؛ بلکقه

برخقققی گقققرارشهقققا بسقققیاری کسقققان ،از جملقققه

نوواژههقایی هسقتند گشقرف )89 :1387 ،کقه دیلقس

اپیکوری ها ،11سیسرون ،12وارو ،13انیسقیدموس 14کقه

بققققرای نشققققاندادن اخققققتالف ریشققققهای آن بققققا

منبع ا لی سکستوس امپریکوس 15از پیرهقونی هقای
16

زندگینامهنگاری 5که از نظر او گرارش گونهای است

جدیققد اواخققر قققرن دوب مققیالدی بققود ،سققورانوس

از اساس غیرقابل اعتماد برساخته است گالنگ:1999 ،

طبیعققیدان گحققدود سققال یکصققد پققس از مققیالد)،

 6.)23دیلس که براساس نظر استادش اوسقنر 7اثبقات
7

 1در یونانی  physikoiخوانده میشد.
2

doxographi graeci
doxographer
4
doxography
5
biography
3

 Hermann Karl Usenerهرمان کارل اوسنر دانشمند مسیحی

 1905-1834در حوزۀ واژهشناسی و دینشناسی تطبیقی که شاگردان
برجستۀ بسیاری از جمله فردریش نیچه و هرمان دیلس داشت.

Physikôn doxai
Physikai doxai
10
placita Vetusta
11
Epicureans
12
Cicero
8
9

 Doxai 6گ )δόξαبققه معنققای عقیققده و نظققر اسققت و بققه ققورت
 dokountaگ )τὰ δοκοῦνταیا  areskontaگ )τὰ ἀρέσκονταنیقر
آمده و معادل التینی آن  placitaاسقت  placitaقورت جمقع اسقم

 Marcus Terentius Varro 13مقارکوس ترنتیقوس وارو ،عقالم و

 placitumاست که در التین سه معنا دارد :یکی «نظقر» و «عقیقده» و

نویسققندۀ رومققی سققدهی نخسققت و دوب مققیالدی و منبققع بسققیاری از

آن دو تای دیگر مربو به حوزۀ حقوق و قانون هستند گیکی «فرمان»

نویسندگان رومی از جمله سیسرون.

و «حکم» ،دیگری «دادخواست») .پقس معقادل «نظریقات» بقرای ایقن

 Aenesidemus 14فیلسوف شکگرای یونانی در قرن نخست پقیش

عنوان شاید دقیقتر باشد ولی برای کاستن از ابهاب ایقن نقابگقذاری و

از میالد کقه گویقا شقاگرد آکقادمی افالطقون بقوده و انقدکی پقس از

متمایرکردن آن با سایر گونههای نظر و عقیدۀ فیلسوفان ،این عنوان را

سیسرون به دوران اوج خود رسیده است.

به «آموزهها» ترجمه کردهایم.

15

Sextus Empiricus
16
Soranus
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ترتولیانوس 1مسیحی گحقدود سقال دویسقت پقس از

هیپولیتوس ،4بخشهایی از سیسرون و فیلودمقوس 5و

مققیالد) و بسققیاری دیگققر از نویسققندگان از آن بهققره

آثار کمتر مشقهور را نیقر دربقردارد .بقر ایقن اسقاس،

بردند .اثر یادشده که اکنون موجود نیست ،از آن زمان

دیلس ادعا می کند که دادههای مربقو بقه فیلسقوفان

که نوشته شد ،باز کوتاهتر شقد و بقه دسقت شخصقی

پیشاسقراطی را که در بازساختۀ کتقاب التیقوس آورده

بهنابِ التیوس در قرن نخست مقیالدی بقازنگری شقد.

است ،گرچه در جریقان انتققال کاسقته شقده و تغییقر

آموزههای التیوس نیر از دست رفته است؛ ولی دیلس

کرده اند ،اگر رد آنها را بگیریم ،نهایتقاج بقه اثقر بقررخ

بازساخته ای از آن فقراهم آورده کقه گرچقه خقالی از

تئوفراستوس می رسند .این گونه ای اعتبار تاریخی بقه

ایراد نیست ،در اساس درست است گمنسفیلد:2009 ،

چیرهققایی کققه در ایققن بققازآفرینی آورده شققدهانققد،

 .)4 ،2دیلس نشان میدهد که:

می بخشد گمنسفیلد2 :2009 ،و .)21چنین اعتبقاری را

 .1نسخۀ بازمانده از تئوفراستوس یعنقی آمقوزههقا

می توان برای نویسندگانی قالل شد که در آثارشقان از

کققه منسققوب بققه پلوتققار اسقت؛ ولققی درواقققع اثققر

آموزههای کهقن گاثقری کقه دیلقس احتمقاالج آگاهانقه

پلوتار مجعول است) و مربو به قرن دوب مقیالدی

نمی خواست بازسازی اش از روی آن باشقد) اسقتفاده

اسققت ،نسققخۀ [بسققیار] کوتققاهشققدۀ اثققر التیققوس

کردهاند .دیلس می گوید متونی که نقاب آنهقا در ادامقه

استگالنگ)23 :1999 ،؛

می آید ،بهمیران زیقادی وابدار تئوفراسقتوس هسقتند:

 .2استوبالوس گقرن پنجم میالدی) در اولین کتاب

بیشتر فرازهای عقیده نگاری در نخستین بخش کتقاب

از گلچین بسیار مفصل خویش که تنهقا بخشقی از آن

نویسنده مسیحی یعنی هیپولیتوس ،بهنابِ ردیه بر همقۀ

به جای مانده اسقت و چکیقدههقای طبیعقی خوانقده

بدعت ها 6گآغاز قرن سوب میالدی) .همچنین فرازهای

میشد ،بخش های زیادی از اثر التیوس و موارد مهمی

کتاب استومایی ها اثر پلوتقار

را که پلوتار مجعول حذف کرده بقود ،آورده اسقت

اوسبیوس 7آنها را ثبت کرده ،چندین فصل از فصقول

گمنسفیلد)73 ،2 :2009 ،؛

کتاب نویسندۀ ناشناسی که شاید دیوگنس اللرتیقوس

مجعقول دیگقری کقه

 .3تئودورت مسیحی 2گقرن پنجم مقیالدی) در اثقر

باشد گو نویسقنده اخیقر نیقر در ققرن سقوب مقیالدی

خود یعنی درمان بیماری های یونانیان ،3تنها منبعی که

می زیسته) و بقه احقواالت و عقایقد فیلسقوفان کهقن

در آن [سه بار] ناب التیوس آمده ،بقهمیقران وسقیعی از

پرداخته است گبهناب زندگی و عقایقد کسقانی کقه در

اثر التیوس بهره برده است گالنگ.)24 :1999 ،

فلسفه ممتازند و ا ول هر فرقه) ،و درنهایقت برخقی

کتاب عقیده نگاری یونانی دیلس ،نسقخههقایی از

پارهنوشته هقای تئوفراسقتوس ،نخسقتین کتقاب ردیقۀ

4

 Hippolytusاهل روب و مهمترین الهیدان کلیسای مسیحی روب

در قرن سوب که افسانههای بسیاری دربارۀ وی وجود دارد .وی به
یونانی مینوشت و با بسیاری از کشیشان مسیحی جدال و کشمکش
داشت .اثر ا لی وی ردیه بر همۀ بدعتها ناب دارد.
 Philodemus 5فیلسوف اپیکوری و شاعر سدۀ نخست پیش از

Tertullianus

1

Refutation of all heresies

 Theodoret of Cyrus 2از عالمان و الهیدانان تأثیرگذار مسیحی

7

آخر قرن چهار و آغاز قرن پنج میالدی.
Graecarum Affectionum Curatio

میالد.

3

6

 ،Eusebius of Caesareaتاریخنگار مسیحی و یونانی که آثاری

درباب کتاب مقدس دارد از جمله آمادگی برای انجیل.
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دیگر از آثاری که کمتقر اهمیقت دارنقد گبنگریقد بقه

پسینیان است ،ولی منابع و دالیل انتخاب های خود را

دیلس.)103 :1879 ،

به روشنی بیان نمی کند و مانع دسترسقی مخاطقب بقه
خود منابع ا لی مقیشقود گمنسقفیلد2 :2009 ،و.)49
شمار پارهنوشتههای هر فیلسوف پیشاسقراطی محدود

نوشتههایپیشاسقراطی 
ب.پاره 

این بازسازی دسقت دوب از سقنت عقیقدهنگقاری،

است و اعتبار نسبی هر قطعقه ،بقر دو اسقاس تعیقین

مبنققای کتققاب برجسققتۀ دیگققری از دیلققس یعنققی

می شود :یکی جایگاه آن قطعه در بازسازی دیلقس از

پاره نوشته های پیشاسقراطی گ )1903است .این کتقاب

منبع کهن آن قطعه ،دوب داوری دیلقس دربقارۀ میقران

که هنوز هقم در سقطن وسقیعی مرجقع دانشقگاهیان

اعتبار خود آن منبع کهن .از اینجا پیداسقت کقه گویقا

است ،نخست در سال  1903منتشر شد و سقپس سقه

دیلس خود هر قطعه را به قورت جداگانقه و بقدون

بار بهدست خود دیلس بازنگری و گسترش داده شقد

ارتبا با جمالت و فرازهای پسینی یا پیشقینی در آن

و درنهایققت ویراسققت پققنجم گ )1934-7و ششققم

منبع کهن ،دارای معنا و اعتبار مقیدانقد و تقأثیر منبقع

گ )1952آن را والترکرنتسگکرنتققر) 1بققازنگری کققرد و

ا لی را فقط در ایقن حقد بقرآورد مقیکنقد کقه آیقا

مجلد ضروری نمایه را نیر بدان افرود .این کتاب نیقر

گرارشش وفادارانه است یا خیر و چقدر به این قطعقه

مکرر تجدید چاپ شد و همچنان مرجقع پایقۀ متقون

اهمیت داده است .البته این روش بهتمقامی و همیشقه

فیلسوفان نخستین یونان اسقت ،هرچنقد از ویراسقت

نادرست نیست؛ برخی پارهنوشتهها اغلب از یک منبع

ششم کرنتس به بعد ،دیگر تغییری نکرد .ایقن نسقخۀ

به منبع دیگری رفتهاند و سیاقی که آنهقا را در خقالل

نهقققایی سقققهجلقققدی ،تمقققاب شقققواهدی را کقققه از

آن یافتهایم ،هیچگاه برای تفسیر پارهنوشته تعیینکننده

پیشاسقراطیان در دست داریم جمع آوری کرده اسقت

نیست؛ حتی در مواردی میتوان نسبتاج یا کامالج مطمئن

و مشتمل بر سه بخش ا لی است :بخش الف 2شامل

بود که آنچه آمده ،از متن ا لی برداشته شقده اسقت.

تمامی گرارشهای هم عصر یا پسینتر دربارۀ زندگی

ولی به هیچ روی نباید تأثیر متنقی را کقه قطعقه را در

و آموزه های هریک از پیشاسقراطیان بهتنهایی؛ بخقش

خود جای داده کماهمیت دانست؛ چه از نظر دیقدگاه

ب 3شامل تمامی نقلقولهای مستقیم گپارهنوشقتههقا)

فلسفی فقردی کقه نققل ققول را آورده و چقه از نظقر

از آثققار پیشاسقققراطیان در بافققت ضققروری آنهققا؛ و

کاربستی کقه از آوردن قطعقه در نظقر دارد .در اینجقا

سرانجاب بخش سوب 4شامل همۀ گرارشها از تأثیراتی

باید هوشیار بود که لرومی ندارد نقلقول همیشه دقیق

که پسینیان از آنها گرفتهاند.

باشد؛ در مواجهه با ایقن متقون ،بقه علقت گونقاگونی

شققیوۀ معرفققی دیلققس کققه مققیتققوان گفققت

سققبک ،جغرافیققا ،زبققان ،دورهی تققاریخی و نحلققهی

نیمهزندگینامهای است ،گرچه مبتنی بقر فرضقیههقای

فلسفی نویسقنده آن ،نمقیتقوان پقیشبینقی کقرد کقه

آشکاری دربارۀ نحوۀ انتقال علقوب پیشاسققراطیان بقه

قطعهی نقلشقده از چقه جهقت دارای ایقراد اسقت و
درنتیجه چگونه میتوان ایراد آن را برطقرف کقرد .بقه

1

Walther Kranz
A-fragments
3
B-fragments
4
C-fragments
2

هر روی قطعات نقل شقده الجقرب بقا بسقتر و سقیاق
متنی که در آن آمدهاند همسو شدهاند.
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چهار.نقدروشهرماندیلس 

تسلر گدربارۀ دیدگاه او نگاه کنید به گلدهیل:2006 ،

پیش از بازسازی دیلس از مقتن التیقوس ،دانشقمندان

 )224-220و دیگران مورد بازنگری قرار گرفته

آلمانی یونانپژوه میپنداشتند تمامی آن منابعی کقه در

است .بر اساس بررسی منسفیلد گ،1992 ،1990

بقاال بققه آنهققا اشقاره شققد و نویسققندگان بعققدی از آن

 )2009سنت عقیدهنگاری آنگونه که دیلس کمتر به

استفاده کرده یا آن را بازنگری کردهانقد ،بقه قورت

آن پرداخته ،شامل بخشهای زیر است:

یک منبع عمومی در زمان سیسرون وجقود داشقتهانقد
گالنگ .)26 :1999 ،اگر بازسازی دیلس از التیقوس را

الف.هیپیاسوگرگیاسوتأثیرآنهابرافالطون

به یک سو گذاریم ،آنچه میمانقد همقان آمقوزههقای

در روزگار باستان دو مجموعۀ عقاید وجود داشته

کهن خواهد بود .از همین روست کقه آن بخشقی کقه

که دو سوفیست آنها را مدون ساخته بودند :هیپیاس

دیلس به شکلی کلی به آموزههای کهقن مقیپقردازد،

و گرگیاس .ظاهراج افالطون و ارسطو از آنها اثر

ا الج رضایتبخش نیست و هرچقه بقه تئوفراسقتوس
نردیک تر می شویم ،راه پرخطرتر مقی شقود .منسقفیلد
میگوید دیلس در ادامه راه اسقتادش اوسقنر ،مطمقئن
بود بیشتر پارهنوشتههای مفصل ،یعنی آنهقایی کقه بقه
ا ققول مققیپردازنققد و از نوشققتههققای عقیققدهنگارانققه
تئوفراستوس سردرمیآورند ،از کتاب طبیعیات ارسطو
نقققل شققدهانققد؛ گرچققه دیلققس جققر اشققارات انققدکی
نتوانسته است تأثیر ارسطو و شباهت روایت ارسطو و
تئوفراسققتوس از ا ققول فلسققفه نخسققتین یونققان را،

پذیرفته و استفاده کردهاند گدرباب پیوند ارسطو و
هیپیاس بنگرید به  :بارنر4 :1982 ،؛ و درباب پیوند
ارسطو و گرگیاس به :گاتری2 :1969 ،و102؛ و
درباب اثرپذیری از گرگیاس به :همان347 ،؛ و
درباب اثرگذاری هیپیاس به :همان1 :و .)66هیپیاس
گلچینی موضوعمحور از نظریههای مرتبط ،به نظم و
ن ر برساخته و عالوه بر کسانی که فیلسوف خوانده
می شدند ،شاعران را هم در شمار آنان آورده است.
این کار ممکن است بدین دلیل باشد که دسترسی
آسان را به آنچه باید گسترۀ ناهمگونی از عقاید نامید،

آنطور که باید و شاید ،نشان دهد گهمان) .در نسقخۀ

فراهم میآورد .هیپیاس با کنارِهمچیدن نظریههای

دیلس-کرنتر ،اغلب فرازهای ارسطو که به فیلسقوفان

مرتبط از شعرای کهن گرفته تا شعرای زمان نردیک

پیشاسقراطی پرداختهاند آمده؛ ولقی نققش ارسقطو در

به خودش ،بر توافق و پیوستگی افکار تأکید میکند.

شکلدادن سنت عقیدهنگاری کمرنگ شده است.

تأثیر مهم رویکرد او در افالطون و ارسطو دیده

هدف ا لی دیلس آن بود که تا جایی که ممکن

میشود گدر افالطون رسالههای کراتیلوس ،مهمانی،

است با آشکارکردن آنچه وی «سنت ناسالم

تئتتوس؛ و در ارسطو کتاب پنجم متافیریک و در

عقیدهنگاری» میدانست ،به ریشۀ سالممانده و

رساله درباب نفس).

تئوفراستوسی سنت عقیدهنگاری ،و درنتیجه به قلب

از سققوی دیگققر گرگیققاس بققر آنچققه ناهمققاهنگی

خودِ فلسفۀ پیشاسقراطی نردیک شود .این گونهای

حل ناشدنی فیلسوفان میدانست ،پای میفشرد .هنقوز

روند نجات افکار و عقاید پیشینیان بود که

هم بند کوتاهی از متن ا لی او را در دست داریم که

میتوانست در نوع خود رهیافت و رهاورد نیکویی
باشد؛ ولی دیدگاه او توسط کسانی مانند منسفیلد،

نکتۀ مهمی از نظرهای قوی اوسقت .ایقن بنقد کقه در
کتاب طبیعیات ارسطو گکتاب سوب ،بخش پنج) آمقده
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از کتاب دیلس-کرنتس حقذف شقده اسقت .در ایقن

گرگیاس ،زنون ،دموکریتوس ،آرخیتاس 4و غیره.

عبارت ،گرگیاس فیلسوفان را کسانی تعریف می کنقد

پارهنوشتههای اندکی از این آثار در اختیار شارحان

که عقیدهای را جقای عقیقدهای مقیگذارنقد؛ یکقی را

ارسطو بود .او همانطور که گفته شد ،از گلچین

نابود و دیگری را جایگرین می کنند و بقاورنکردنی و

هیپیاس و از اثر گرگیاس و قطعاج از روش افالطون در

مبهم را پیش چشم روشقن مقی کننقد گالنقگ:1999 ،

نقل و استفاده از آثار پیشینیان متأثر بود گچرنیس،

 .)41کتاب گرگیاس بر دو اثر منسوب به بققرا  ،بقر
گرنفون ،ایسوکراتس 1و حتی بر افالطون اثر گذاشت.
بنققا بققر نظققر منسققفیلد ،افالطققون و ارسققطو رویکققرد
هیپیاس و گرگیقاس را درآمیختنقد و بقه آنچقه خقود
داشتند افرودند گبرای شواهدی در این زمینقه بنگریقد
به منسفیلد .)83-22 :1990 ،افالطون با مطالعۀ همین
آثار بود که تدریجاج به استاد بررگی تبدیل شد کقه بقا
تسلط کامل بر آرای گذشتگان و بحث و مقایسۀ آنهقا
کوشید از آنان فراتر رود .البته افالطون بیشتر رویکرد
مکالمهای داشت تا عقیدهنگارانه ،و کمابیش سقازوکار
مستحکمی که در پس تفسیر او نهفته بقود ،بقهشقکل

)235-6 :1935؛ ولی ارسطو رویکرد افالطون را زیر

روش دیالکتیک آورد که ا ول آن را در تحلیالت
ثانی و کتاب جدل آورده است .شاید بهترین م ال این
فرایند ،بحث از آرای گذشتگان از طالس تا افالطون
براساس نظریۀ چهار علت است که بخش زیادی از
کتاب اول متافیریک را به خود اختصا

داده است

گچرنیس .)240 :1935 ،براساس روش ارسطو هر
گرارهای با یک عقیده گدُکسا) ،شخصی و ملموس
میشود .از آن رو که سه گونه گراره داریم ،سه گونه
عقیده وجود دارد :اخالقی ،طبیعی ،منطقی گجدل،

گفت وگویی فرضی میان افراد بافرهنگ عرضه شد؛ نه

 .)105a34-b2این تقسیم ارسطو عنوان رسالۀ

بهشکل اجرای یک رسالۀ فنی.

تئوفراستوس ،عقاید طبیعی ،را روشن میکند و
همچنین میتوان از آن دریافت که این رساله به چه

آموزههای
ب .چهار علت ارسطو ،تئوفراستوس و  

دستهای متعلق است.
بهسادگی میتوان تأثیر عمیقق روش ارسقطو را در

پسین 
ارسطو شاگرد مستقیم افالطون ،مجموعهای از
رسالههای نظابمند عرضه کرده که در آن به عقاید

ادبیات آموزه ها دید گمنسفیلد2 :2009 ،و)97؛ زیرا در
بسیاری موارد نوع مسئله و مقولۀ ارسقطویی ،ترتیقب

پیشینیان پرداخته است .کتابخانۀ او شامل

هر فصل و کل سلسلۀ فصلها را در کتقاب پلوتقار

دستنوشتههایی بود از خال ۀ عقاید و نقلقولهای

مجعول تعیین میکند .در بسیاری از فصلها پلوتقار

کسانی نظیر ملیسوس ،2آلکمایون ،3فی اغوریان،

ابتدا با بحث در وجود موضوع آغاز میکند ،سپس به
نظریات مختلقف دربقارۀ ماهیقت جقوهری و سقپس
اعراض آن میپردازد .تئوفراستوس نیر عقایقد طبیعقی

 Isocrates 1عالم بالغی یونان باستان قرن چهار و پنج پیش از میالد
که یکی از ده خطیب آتنی و گفته شده که شاگرد تیسیاس بود.
 Melissus of Samos 2اهل ساموس ،پس از پارمنیدس و زنون،

را با جمع آوری و نظاببخشی به عقاید طبیعیدانان ،یا
شققاید برخققی پرشققکان ،و براسققاس جققنس و نققوع

آخرین عضو مکتب الئایی.
 Alcmaeon 3از برجستهترین فیلسوفان طبیعی و نظریهپردازان
پرشکی قرن پنج پیش از میالد.

4

 Archytasفیلسوف ،ریاضیدان ،اخترشناس و دولتمرد قرن چهار

و پنج پیش از میالد.

چالش هایی در منابع مطالعۀ فیلسوفان نخستین یونان31 /

ارسطویی و کاربرد روش تفکیکقی ارسقطو در تعیقین

خودشان است .رواقیان میقل داشقتند فلسقفۀ خقود را

شققباهت و بققیشققباهتی و تعیققین نققوع مسققئله و

برگرفته از هراکلیتوس بخواننقد و درنتیجقه تفسقیری

مرتبکردنش براساس مققوالت ارسقطویی پقیریقری

رواقی از هراکلیتوس پیش مقینهادنقد گالنقگ:1996 ،

کقرد؛ اگرچقه روشقن اسقت کقه تئوفراسقتوس روش

 .)44برای خود فیلسوفان ،سلسلۀ بررگی که از سویی

ارسطو را بازنگری کرده و چارچوب آمقوزههقا را بقر

از طققالس و از سققوی دیگققر از فی ققاغورس تققا دورۀ

همین روشِ بازنگریشده استوار کرده اسقت گکقورد،

یونانی مببی را دربرمی گیرد ،مفقروض اسقت .سلسقلۀ

.)8 :2008

ایونی ها از طالس شروع می شود و شامل ایقونیهقا و
«سقراطی ها» است که خود شامل سقراطی های خقرد،

ج.سلسلهنگاری،دیوگنسالئرتیوس 


آکادمی ،مشالیها ،کلبیها و رواقیقون اسقت .سلسقلۀ

سلسلۀ فیلسوفان 1گونهای ادبی و یونقانیمقبب اسقت

ایتالیققاییهققا بققا فی ققاغورس آغققاز مققیشققود و شققامل

که در آن هیچ نقلققول مسقتقیم و محتقوای مفصقلی

الئققاییهققا ،اتمیسققتهققا ،پیرهققونیهققای نخسققتین و

نمیآید .نخستین کسی که به این گونۀ ادبقی نگاشقت

اپیکققوریهاسققت گمنسققفیلد2 :2009 ،و .)127شققاید

سوتیون بود که اللرتیوس اغلب از او نقلقول میکنقد

بتوان از نگاهی دیگر سلسقلۀ سقومی هقم یافقت کقه

گپالمر .)61 :2009 ،انگیرۀ نوشتن چنقین کتقابهقایی

الئققاییهاسققت و بققا کسققنوفانس شققروع مققیشققود و

بیشتر اهداف آموزشی مدارس فلسفی آن زمقان بقوده

اتمیستها ،پیرهونیها و اپیکوریها را دربرمیگیرد.

است .در ایقن مقدارس کقه پقیش از دوران افالطقون

اثر دیوگنس اللرتیوس ،گرچه بیشقتر بقه فرققههقا

مرسوب بودند ،هر رلیس مؤسسه ،جانشینی 2داشت که

مققیپققردازد گاللرتیققوس15 :1925 ،و ،)17سققاختاری

انتخاب می شد و این روند تا نسلها ادامه داشت .این

براساس سلسله ها دارد .کتاب دوب تا هفتم به ایونیها

سلسله ها به ورت های گوناگون به مقدارس فلسقفی

می پقردازد و کتقاب هشقتم تقا دهقم بقه ایتالیقاییهقا.

بعدی مرتبط بودند .پقس در مقواردی کقه پیوسقتگی

فیلسققوفان نخسققتین یونققان کققه ایققونی هسققتند و بققا

عقیده ای فرضی یا واقعی وجود داشته باشقد ،ممکقن

آناکسیمندر شروع می شقوند ،کقه مقی گوینقد شقاگرد

است سلسقله ای در کقار باشقد .ارسقطو ،افالطقون و

طالس بوده و به این ترتیب به کتاب اول مقیپیونقدد،

تئوفراستوس گرایش بقه دسقته بنقدی افقراد براسقاس

در ابتدای کتاب دوب آمده اند .ایتالیایی-الئایی ها یعنقی

پیوستگی عقیدتی داشتند گم الج ارسقطو در متافیریقک

هراکلیتققوس و کسققنوفانس در کتققاب هشققتم و نهققم

 985و  986b22و افالطققققون در رسققققالۀ

آمده اند .فی اغورس در کتاب نهم آمده؛ زیقرا احتمقاالج

پارمنیقققدس  127bو  .)128 aافالطقققون در رسقققالۀ

اللرتیققوس او را شققاگرد دموکریتققوس مققیدانسققته و

سوفیست  242dاز «خاندان الئایی» سقخن مقیگویقد.

دیوگنس آپولونیایی به دلیل نقامعلومی در کتقاب نهقم

چیری کقه در ایقن زمینقه نققش مهمقی دارد گقرایش

پس از فی اغورس آمقده اسقت .ارسقطو در متافیریقک

برخی فرقهها به یقافتن نیاکقان بقررخ فلسقفی بقرای

 984a-56او را به آناکسیمنس متصل میداند؛ اما باید

-45b

دانست که بررسی اللرتیوس بسقیار ناعادالنقه اسقت؛
Diadochai tôn philosophôn, Successions of the
philosophers
2
diadochos
1

زیرا فصلهای بسیار مختصقری بقه فیلسقوفان ایقونی
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نخسقققتین گطقققالس ،آناکسقققیمندر و آناکسقققیمنس)

زنققدگی 2و نظریققات 3افالطققون فققرق مققیگققذارد

یافته و فصلهایی نیقر کقه بقه الئقاییهقای

گاللرتیوس3 :1925 ،و .)47ویژگی جالب «زندگیهقا»

نخستین میپردازند نسبتاج کوتاه هسقتند .فی قاغورس و

بققهخصققو

در سلسققلهنگققاریهققا ایققن اسققت کققه

فی اغورسیان در فصلهقای بقهغایقت مفصقلی بحقث

خوانش های مختلفی از نسب ،مکتب و داشتههای هر

می شوند و بخش هراکلیتوس و دموکریتوس نیر نسبتاج

شخص داده شده است .گاه این گونهگونیهقا جالقب

مفصل است گمِخِر.)99-3590 :1992 ،

توجهاند؛ م الج پارمنیقدس را هقم شقاگرد کسقنوفانس

اختصا

دیوگنس از منابع زمان خودش یا قرنهای نردیک

نوشققتهانققد و هققم فی اغورسققی گاللرتیققوس:1925 ،

به خودش اثر گرفته است .عقیده نگقاری هقای کتقاب

4و .)21انتخابها بستگی به این دارد که کداب تفسقیر

دیققوگنس کققه مربققو بققه فی ققاغورس ،امپققدوکلس،

از فلسفۀ یک فیلسوف را که بر جایگاه او در سلسقله

هراکلیتوس و دموکریتوس است از زنقدگینامقههقای

اثر میگذارد ،مهمتر بدانیم.

مفصلی آمده است که در دسترسش بودنقد؛ در حقالی

برخی از مهمترین عقیدهنگاریهایی که دیقوگنس

که دادههای زندگینامهای از سایر فیلسوفان که برخی

اللرتیققوس رکققر کققرده ،ماننققد ردیققۀ هیپولیتققوس 4و

مانند لئوکیپوس 1جرو سلسلۀ هم بودهاند ،بسیار اند

استوماتایی5های پلوتار

بققوده اسققت .در جاهققایی کققه نوشققته یققا آمققوزهای از

به تمامی از تئوفراستوس ریشه گرفته اند؛ ولی این نظر

فیلسوف در اختیقار نبقوده ،خقود زنقدگی فیلسقوف،

چنققدان درسققت نیسققت گمِخِققر)83 :1978 ،؛ زیققرا

کارهایش و کلمات قصارش برای نویسنده کافی بوده

پیوستگی این آثار بقا ادبیقات آمقوزههقا را نمقیتقوان

است و جایی که در زندگینامقههقا هقم چیقری پیقدا

نادیده گرفت .این آثار ،کتاب دیوگنس اللرتیوس ،اثقر

نمی شده ،آنچه دیگقران مقی گفتنقد کقه او نوشقته یقا

هیپولیتققوس و اسققتوماتاییهققای پلوتققار مجعققول،

دیگران دربارۀ افکار او گمان مقیکردنقد مرجقع کقار

موضوعمحور نیستند؛ بلکه شخصمحوراند و از فصل

بوده است .از همین روست کقه زنقدگینامقهنویسقی

و فرازهایی تشکیل شدهاند که به یک فرد میپردازند؛

کهن ،یا دستکم بخشی از آن ،از اعتبار افتقاده اسقت

ولققی سققاختار عقیققدههققای طبیعققی تئوفراسققتوس و

گمولیگنیانو.)70 :1993 ،

آموزههای کهن براساس موضقوع اسقت گبنگریقد بقه

مجعول بنا بقر نظقر دیلقس

منسفیلد 2 :2009 ،و  133پانوشت  .)280البتقه گفتقه
نگاریوعقیدهنگاری؛هیپولیتوس 

د.زندگی 
نامه


شده رساله های گمشدهای از ارسقطو و تئوفراسقتوس

از نظققر دیلققس ،عقیققدهنگققاری تفققاوت آشققکاری بققا

هست که به یک فیلسوف پرداختهاند؛ ولی شاهدی از

زنقققدگینامقققهنگقققاری دارد کقققه از نظقققر او شقققامل

این رسالهها در دست نیست.

سلسلهنگاری نیر می شود .گرچه این حقرف خقالی از

نکتۀ دیگر آنکقه دیلقس در بررسقی کتقاب ردیقۀ

حقیقت نیست ،همیشه نیر ادق نیسقت .اللرتیقوس

هیپولیتققوس ،فصققلهققای مربققو بققه امپققدوکلس و

در جلد سقوب کتقاب زنقدگی فیلسقوفان نقامی بقین

هراکلیتوس را بهطور قطع زنقدگینامقهای مقیدانقد و
2

 Leucippus 1فیلسوف پیشاسقراطی قرن پنج پیش از میالد که در
برخی منابع پایهگذار مکتب اتمیسم دانسته میشود.

bios
doxai
4
Hippolytus
5
Stromateis
3
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نادیدهشان مقیگیقرد؛ بقا اینکقه آنهقا شقامل تعقدادی

سود جسقته اسقت گمنسقفیلد .)301 :1992 ،کلمنقت

پارهنوشتۀ کهن مهم هستند کقه برخقی از آنهقا جقای

اسکندرانی 3مسیحی گآخر قرن دوب مقیالدی) نیقر بقا

دیگری پیدا نمیشوند .و اینکقه دیلقس دربقارۀ متقون

نگققاه بققه فیلققون اسققکندرانی 4بققا نگققاهی م بققت بققه

مربو به هیپولیتقوس ،تنهقا در کتقاب عقیقدهنگقاری

پیشاسقراطیان پاره نوشته هایی نققل کقرده کقه از آنهقا

یونانی بحث کرده است؛ نه در کتاب پارهنوشقتههقای

برمیآید دستکم با در درست از ادبیات آمقوزههقا

پیشاسقراطی؛ در حالی که پارهنوشتههای کهن دربقارۀ

به پیشبرد اهداف دینی خود پرداختقه اسقت گبقارنر،

فیلسوفان دیگر در این کتاب یافت میشوند گبنگریقد

.)43 :1982

به بارنر .)33 :1982 ،گرچه منبع هیپولیتوس برای این
قطعات مشخص نیست ،رویکرد او چندان با رویکقرد

و.شارحان،بهویژهسیمپلیسیوس 5


افالطون به ایقن دو فیلسقوف تفقاوت نقدارد گرسقالۀ

شارحان فلسفی متنها را توضین میدادنقد و اگقر در

سوفیست.)242 d

آنها اشارهای به بح ی از فیلسوفی بود ،اشارات را هقم



توضین میدادند و گاه برای روشنشقدن موضقوع یقا

ه.منابعدیگر 

تأیید تفسیرشان شواهدی از آن فیلسوف را هقم نققل

دادههای زیادی از جملقه چنقدین نققلققول کهقن از

میکردند؛ م الج شرح پروکلس 6نوافالطونی بقر رسقالۀ

هراکلیتوس گکقر  ،)208-9 :1983 ،دموکریتقوس و

پارمنیدس افالطون پقاره نوشقته هقای کهقن مهمقی از

دیگققران در آثققار فیلسققوف و طبیعققیدان پیرهققونی،

پارمنیدس دارد که در جای دیگری یافت نمیشوند و

سکستوس امپریکوس 1گاحتمقاالج ققرن دوب مقیالدی)

او بیشک بقه نسقخه ای از اثقر پارمنیقدس دسترسقی

یافت می شوند که بیشترشان رویکرد شقناختی دارنقد.

داشته است گالنگ)38 :1999 ،؛ ولی مهقمتقرین ایقن
7

گققرارششققدن شققعر معققروف پارمنیققدس را مققدیون

گونه شرحها ،شرح سیمپلیسیوس بر کتاب طبیعیقات

سکستوس هستیم گمنسفیلد )134 :1987؛ اگرچه باید

و کتاب درباب آسمان 8ارسطو است .سیمپلیسیوس از

تقاریخی را

چند فیلسوف نخستین یونانی در مقیاس بقیسقابقهای

منتقل کنقد؛ بلکقه هقدفش در کقل معرفقی باورهقا و

بحث می کند و شاید انگیرۀ او برآمده از این بوده کقه

ضعف های جرمی اندیشقان بقود گالنقگ.)37 :1999 ،

با تسلط مسیحیت ،سنت فرهنگی چندخدایی یونقانی،

فرد دیگقر ،افلقوطین 2گ 205-70مقیالدی) اسقت کقه

بهخصو

سنت فیلسقوفان ،بقه محقاق رفتقه اسقت.

روایتی سودار ،نوافالطونی و در عقین حقال م بقت از

سیمپلیسیوس تنها منبع پارهنوشته های کهن از زنون و

فیلسوفان نخست یونان به دست داده است که به نظر

ملیسوس و بیشتر پارهنوشتههای کهقن آناکسقاگوراس

او پیشروان افالطون بودند .دستچین او شامل کسقانی

و دیوگنس آپولونیایی و بیشتر پقارهنوشقتههقای مهقم

است که در رسالههای افالطون از آنها ناب برده شده و

پارمنیدس و بسیاری از پارهنوشقتههقای شقعر طبیعقی

از برخی نقلقولهای او برمیآید کقه از منقابع ا قلی

3

دانست که او نمیخواست عقاید اشخا

Clement of Alexandria
Philo of Alexandria
5
Simplicius
6
Proclus
7
Physics
8
De caelo
4

Sextus Empiricus
Plotinus

1
2
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امپدوکلس است گالنگ)44 :1999 ،؛ گرچه بیشترشان

منابع :

همراه با تفسیرهای نوافالطونی هسقتند .اگقر او نبقود

شققرف ،شققرفالققدین خراسققانی گ ،)1387نخسققتین

دانش مقا از بسقیاری از پیشاسققراطیان بسقیار انقد

فیلسققوفان یونققان ،تهققران ،انتشققارات علمققی و

می بود .ولقی در عقین حقال برخقی فیلسقوفان ماننقد

فرهنگی.

هراکلیتقققوس و دموکریتقققوس هقققم هسقققتند کقققه
سیمپلیسققیوس بققه آثققار آنهققا دسترسققی نداشققت و
نقلهایش دربارۀ آنها از ارسطوست گمنسقفیلد:2009 ،
2و.)25
جمعبندی 

بققرای بررسققی پیشاسقققراطیان ،بققهعنققوان نخسققتین
فیلسوفان و گشایندگان راه فلسفه ،هقیچ اثقری کقه از
ایشان به دستمان رسیده باشد وجقود نقدارد .تنهقا بقه
متنهایی تکهتکه از این مفسقر یقا آن تقاریخنگقار یقا
عقیدهنگار یا زندگینامهنگار دسترسی داریقم کقه هقر
پارهنوشقته را در بقافتی ناهمسقان و در بیشقتر مقوارد
ناهمسو با سخن فیلسوف جای دادهاند .هرمان دیلقس
سققنت عقیققدهنگققاری را بققه کتققاب تئوفراسققتوس
بازمی گرداند .وی در کتاب عقیدهنگاری یونانی دست
به بازسازی آموزههای کهن مقیزنقد و براسقاس ایقن
بازسازی کتاب پارهنوشتههای پیشاسقراطی را تقدوین
میکند؛ ولی کسانی ماننقد منسقفیلد و تسقلر بقهروش
دیلس خرده گرفته انقد .از نظقر آنهقا دیلقس بقیش از
اندازه نقش تئوفراستوس را برجسته کرده است و این
سبب شده که تأثیر منابعی مانند هیپیقاس و گرگیقاس
سوفی است بر افالطون و بحث ارسطو درباب عقیده
و همچنین بحث علل چهارگانه و سنت سلسلهنگاری
و زندگینامهنگاری بر گلچینها و آموزهها و بقهطقور
کلی بر سنت عقیدهنگاری نادیده گرفته شود.
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