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بازنُمودِ آراء امپدوکلس در گفتار مالصدرا


محمدحسين ايراندوست

(تاریخ دریافت9310/50/22 :؛ تاریخ پذیرش)9310/57/59 :

چکیده
«امپدوکلس» ( 012- 035قبل از میالد) شهروند فرهیخته اکراگاس درسیسیل بود .در فلسفه امپدوکلس اشیاء عالم کل هائى هستند کهه
موجود و فاسد مى شوند ولى درعین حال این از اجزا فنا ناپذیر ترکیب شهد انهد .فیلسهوفا اسهالم از امپهدوکلس در مباحهخ مختله
فلسف یاد کرد اند .دراین میا مالصدرا در آثار و تالیفات خود به صورت ویژ ای او را معرف نمود و آراء وی را به شکل خاص تحلیل
و تفسیر نمود است .این مقاله درصدد است تا به روش توصیف به این سئوال پاسخ دههد کهه «امپهدوکلس» در آثهار مالصهدرا ونونهه
معرف شد و نظریات مهم او از ننا صدرالمتالهین ویست؟ و این نتیجه حاصل شد که در گفتار مالصدرا« ،امپدوکلس» در زمر گهرو
پنج نفر مشهور و شایسته عنوا «حکیم مطلق» و از روسا و رهبرا سیاس شهر یونا بود کهه علهم و دانه را احتمها از حضهرت
داوود (ع) آموخته و از زُهاد و عابدا عصر خوی بود و به آخرت و معاد اعتقهاد داشهت .و آرائه ماننهد ترکهب عهالم از عناصهر اصهل
وهارگانه بسیط ،انحصار بسائط در عناصر وهارگانه ،کمو برخ اشیاء در اشیاء دینر ،و ابطال کو و فساد از نظرات مهم اوست.

کلیدواژگان
امپدوکلس ،عناصراربعه ،گرو ثمانیه ،مالصدرا.

 استاديار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهmohirandoost@gmail.com :
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مقدمه
يکي از فالسفه امپدوكلس ( 094- 034قبل از میالد) شهروند فرهیخته اكراگاس درسیسیل بودد .او
اهل سیاست و رهبر حزب دمدكرات شهر خدد بدده است .اشتغال اصلي او حکمت و فلسوفه بودد
اما در طبابت هم مهارت داشت و نظريات خدد را مانند برخي فالسفه يدنان ،تقريبوا بوه نظوم بیوان
كرده است .در آثار فالسفه اسالمي تاريخ زندگي او مختصر اشاره شده ولوي او را از حکمواک كوم
نظیر و برجسته و بزرگ مي دانند كه احتموا اتتقوادات تدحیودک داشوته و خودا بواور بودده و از
ماديات دنیدک رويگردان بدد .ولي در كتب تاريخ فلسفه غرب ديدگاه ديگرک وجودد دارد .در ايو
كتب داستانهايى پیرامدن فعالیتهاى او به تندان جادوگر و معجزه گر نقول موى شودد و بور اسواس
داستانهايى گفته شده كه وى از زمره فیثاغدريان به خاطر «دزديدن گفتارها و خطابه ها» اخراج شد.
در تی حال گفته مى شدد وک در طبابت نیز باتث پیشرفتهايى بدده است( .راسل ،0304 ،ص)65
برخي نديسندگان مانند برتراندراسل براي باورند كه امپدوكلس خدد را شايسته پرستش مى دانسته
به طدريکه طرف برخى شاگردانش از او به نام خدا هم نامبرده شده است ( .راسل ،هموان ،ص)65
در مدرد مرگ او نیز داستانهائى وجدد دارد كه معروفتري اي داستانها اي است كه وک خدد را به
دهانه اتش فشان اتنا افکند تا مردم تصدر كنند كه به آسمان رفته و از خدايان بودده ولوى بدبختانوه
كفشهاى معروف برنجی خدد را كنار آتشفشان جاى مى گذارد.
راسل در تاريخ فلسفه غرب مي گديد :تركیب فیلسدف و پیامبر و تالم و شار تان كه قوبال در
فیثاغدرس مالحظه شد نزد امپدوكلس هم به نحدک بارز صدرت گرفتوه اسوت (راسول ،هموان).در
حدود  00ق .م متدلد شود معاصور جودانتر پارمنیودس اسوت از موردم آكراگواس بودد سیاسوتمدار
دمدكرات بدد (همان)در بیشتر شهرهاک يدنان كشمکشي میان دمدكراسي و اسوتبداد برقورار بودد و
هركس مغلدب مي شد ،تبعید شده يا اتدام مي شد .امپدوكلس هم بوه ندبوه خودد تبعیود شود .در
تبعید زندگي حکیمانه را برزندگي يک پناهنده تدطئوه گور تورجیا داد.دربواره امپودوكلس افسوانه
فراوان است (همان) مي پنداشتند معجزات و كرامواتي از او سورزده اسوت .امپودوكلس نیوز ماننود
پارمنیدس به نظم مي ندشته است لدكريتدس ،همان شاتر رومي كوه در قورن اول قبول مویالد موي
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زيست ،از او متاثر است و امپدوكلس را به تندان شاتر كامال ستدده است .تلم و دي امپودوكلس
را بايد جداگانه بررسي كرد چدن اي دو باهم تدافق ندارند( .همان ،ص )65برتراند راسول لیسوتي
از فعالیتهاک تلمي و كمکهاک انباذقلس به جامعه تلموي را اسوتخراج نمودده (هموان ،ص )65كوه
تبارتند از:
 .0اثبات هدا به تندان يک ماده مستقل
 .4اثبات وجدد هدا با آزمايش
 .3اثبات نیروک گريز از مركز با آزموايش فنجوان آب و چورخش آن ماننود آتشوگردان و تودم
ريزش آب
 .0زوج بددن و نر و ماده بددن گیاهان
 .6نظريه تکامل و بقاک نسب جاندران كه البته راسل بدون دلیول آنورا خیالبوافي دانسوته اسوت
(ص)65
 .5اثبات حركت ندر در زمان بسیار كدتاه و غیر قابل تصدر
 .5اثبات تابش ماه به واسطه انعکاس ندر
 .8نظريه كسدف در نتیجه قرار گرفت ماه مقابل خدرشید
در فلسفه امپدوكلس چیزى كه اهمیت دارد تغییرات و تبديالت و ارتباط مدجددات اسوت نوه
تدلد و مرگ اينان .به باور او اشیاء كل هائى هستند كه مدجدد و فاسد مى شدند ولى درتوی حوال
اي از اجزا فنا ناپذير تركیب شده اند .طبقه بندى مشهدر چهار تنصر اختراع امپدوكلس بدد .بیوان
تناصر اربعه از سدک امپدوكلس در برخوي منوابت تواريخ فلسوفه تاكیود شوده اسوت (

Routledge

 )History of Philosophy, Volume II, p15تاريخ فلسفه راتلج كه مجمدته اک از مقا ت تخصصي
است ادتاک مي كند كه در اي مطلب هیچ شک نیست

(p23

 .)ibid,بنابراي امپدوكلس معتقد بودد

كه اشیاء به سبب اختالط تناصر چهارگانه (آب آتش خاك و هدا) به وجدد مى آيند .تشوق تامول
جذب يا كشش اي اجزا چهارگانه است و نفرت يا ستیزه اجزا را از هم جدا مى كند .وک فراگورد
تالم را دايره وار دانسته ،يعني تناصرِتالم هستي در آغاز بوا هوم مخلدطنود .بوراى تشوکیل اشویاء
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مخلدطى كلى از خاك هدا آتش و آب زم است .در اي مرحله اصل حاكم ،فراگرد تشوق اسوت.
اما نفرت گرداگرد سپهر است و وقتى به درون سپهر نفدذ كرد فراگرد افتوراق و جودائى آغواز موى
شدد.
در فلسفه امپدوكلس چیزى كه اهمیت دارد تغییرات و تبديالت و ارتباط مدجددات اسوت نوه
تدلد و مرگ اينان .او معتقد است وجدد هست و مادى است ( مانند پارمنیدس) و نیز اتتقاد داشت
وجدد نمي تداند بدجدد آيد يا از میان برود زيرا نه مىتداند از وجدد به وجدد آيد و نوه میتدانود
وجدد شدد پس ماده بى آغاز و انجام يعنى فناناپذيراست .امپدوكلس درتی حال منکور تغیور بوه
تندان يک حقیقت نبدد و آنرا به اي صدرت تدجیه میکرد :اشیا كلهائى هستند كه مدجدد و فاسود
مي شدند ولى درتی حال اي كلها از اجزا فنا ناپذير تركیب شوده انود و فقو آنچوه وجودد دارد
اختالط و مبادله اي اجزا است و جدهر (طبیعت) تنها نامى است كه كه آدمیان بوه اشویا داده انود.
(خراساني)0365 ،
دراي مقاله بعد از معرفي امپدوكلس در آثار مالصدرا بوه تحلیول و تفسویر نظورات او از نگواه
صدرالمتالهی مي پردازيم.
معرفي امپدوکلس در گفتار مالصدرا
مالصدرا در جلد پنجم اسفار بخش مستقلي با نام «الفن اخلامس » گشدده و درصدد است تا ثابت كند
نحده وجدد اجسام طبیعي به طريقه «تجدد مستمر» و حدوث استمرارک اسوت .و بوه ايو منظودر
فصدلي را گشدد و در فصل سدم آن ،در صدد اثبات نظريه «حدوث تالم» است و اي نظر را « جُمماً
افَ َا االجسا ِف حاد ث ِ
ِ
االع ال ام َ » (شویرازک،
َعلیا » بی انبیاء و حکماء دانسته و تصريا مي كند كه «الخ َ َ َ
ج
 ،0385ج ،6ص  .)446وک دراي فصل تاكید دارد كه مسئله حدوث تالم را به تندان يوک نظريوه
اجماتي میان حکماک متقدم و متاخر و انبیاء و دانشمندان دي مطرح نمدده و آن را هوم بوا مبواني
فلسفه و براهی تقلي و هم با اركان تدحید نظرک و تقدس خداوند از تغییر و تکثر سازگار بدانود.
(همان)
بدي منظدر به سراغ آراء و نظرات اولی حکما رفته است .وک استدانه هاک حکمت و فلسوفه
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قديم را با اتکا به برخي نظرات در هشت نفر منحصر نمدده كه آنها را به دو گروه سه تايي و پونج
توايي تقسوویم نموودده اسووت .گوروه سووه تووايي از حکموواک ملطوي هسووتند كووه تبارتنوود از :تووالس،
انکسیماندس ،آغاثاذيمدن .و گروه پنج تايي از يدنوان بودده و تبارتنود از :امپودوكلس ،فیثواغدرث،
سقراط ،افالطدن ،ارسطد .تبارت مالصدرا چنی است:
«ل اعلف أن أسمط احلكمة امل تربة عناا طمففاة نمةیاة :ثفثاة سان امللنيیا

لا ل اةكنایممة ل اوام منن ل سان

الیاانيةی ةنااة اةلاام فل ل حی ااموناع ل سااطناو ل أحفطاان ل أاساانيمطملی فاااك ا ةفنسااحلف ل أ اان نم ا
دعمفحلف ل َن تحلف» (شیرازک ،0385 ،ج ،6ص .)445

اام

يعني :بزرگان حکمت و فلسفه نزد گروهي از حکما هشت نفرنود .سوه نفور از آنوان حکمواک
ملطي بددند .و آنها تالس ،انکسیماندس ،آغاثاذيمدن هستند .و پنج نفر از ايشوان يدنواني بودده كوه
تبارتند از :امپدوكلس ،فیثاغدرث ،سقراط ،افالطدن ،ارسطد .از خداوند مسئلت مي نمايم كه نفدس
آنان را پاك و مقدس نمايد و ما را در دتاک نیک و بركات آنان سهیم گرداند.
تبارات مالصدرا نشان مي دهد كه اندار حکمت واقعي از سدک «امپدوكلس» و ديگور اسوتدانه
هاک حکمت قديم در تالم منتشر شده است و با تالش اي افراد تلدم ربدبي در قلدب مردم جاک
گرفته است( .همان)
به باور مالصدرا همه اي گروه ثمانیه تالوه براينکه حکیم و فیلسدف بددند از زُهاد و تابودان
تصر خديش اند كه از زخارف و ماديات دنیا روک گردان بدده و به آخرت و معاد اتتقاد داشتند و
به همی دلیل فق اي گروه را كه «امپدوكلس» هم در جمت آنوان اسوت شايسوته تنودان «حکویم
مطلق» مي داند .و فالسفه ديگر را كه بعد از ايشان آمدند «حکیم مطلق» نمي داند .بلکه آنوان را بوه
اشتغا ت و حرفه ها و مشاغل ديگر منتسوب موي دانود .موثال بقوراط را «طبیوب» و ارشومیدس را
«مهندس» و ذيمقراطیس را «طبیعیدان» معرفي كرده و چنی تصريا مي كند كه:
«ل ااه الااكالن اامةنا ثكماامن االاامدا علاامدا ست ا

س نضا عاان الاااةیم سطلل ا

ف االخاانة ححلااكالن ناامنن حلكمااة

املنيلطة مث نف أثا َ ا الكالن ثكیمم» (همان ،ص.)445
سپس گروه سه تايي حکماک ملطي يعني تالس ،انکسیماندس ،آغاثاذيمدن را از گروه پنج توايي
فالسفه يدنان كه «امپدوكلس» در زمره آنان است ،متمايز ساخته و مي گديد سخنان زيوادک از ايو
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افراد در خصدص دانشها و تلدم بشرک به ما رسیده است كه ما آنچوه را كوه در خصودص نظريوه
«حدوث تالم» بیان مي كنیم از سخنان همی حکماک مطلق است (همان ،ص .)448
آنگاه «امپدوكلس» را بصدرت ويژه معرفي مي كند:
«ل سن عظممن احلكمة ل ربافحلام أةلام فل ل الان سان اخلمناة امل احلناة سان اانسامن انين امن

اسامن دالد النا

ع ل تلطااا ال لااف سن ا ل اختلااا ف لطماامن احلكاایف ل افتاال سن ا احلكمااة مث عاامد ف اانين .ةطااه عنا أة ا فااما ن ال اام
سن اام ساان اسسنيطناام اساَااً ل ة ا لاای لاانالاام ا ن أَناام سنحلاام ل ن اس اایمن مسنااة َ اااحلم َ اال ل أَنيااه
الكنن ل الفنمد ل االستحملة ل النمن» (همان).
يعني :يکي از بزرگان و رهبران حکمت يدنان كوه در زموره گوروه پونج نفوره مشوهدر هسوتند،
«انباذقلس» است .وک از روسا و رهبران سیاسي شهر يدنان قديم است كه در زمان حضورت داوود
(ع) زندگي مي كرد .تلم و دانش را از حضرت داوود (ع) ياد گرفت .و با لقمان حکیم نیز رفت و
آمد داشت .و «حکمت» را از لقمان آمدخت .سپس به يدنان بازگشت .اي نظرات از او نقول شوده
كه گفت « :تالم مركب از تناصر اصلي چهارگانه است .اي تناصر بسی هسوتند و هویچ چیوز در
تالم از اي تناصر بسی تر نیست» و گفت« :برخي اشیاء در برخي اشیاء ديگور پنهوان هسوتند» و
گفت« :كدن و فساد و استحاله و نمد در تالم باطل است».
همچنی مالصدرا در معرفي امپدوكلس به هنگام تحلیل و شرح نظريه كمدن كه گفتوه اسوت «
برخي اشیاء در برخي اشیاء ديگر پنهان هسوتند» بوه صوراحت قودر و منزلوت و جايگواه تلموي «
امپدوكلس» را برتر از تفسیر و فهم جمهدر فالسفه مي داند .و براک منزلت تلمي او ارزش زيوادک
قائل است .آنجا كه مي گديد:
« ل أسم سذالم الكمنن حلای س نامم سام ححلما ارمحلانا سان أالاه النظان أن

الناما سا ف اناة سمفیاة لف اه ال أ ام

أخفیت عن اسَصما ل استلنينت ل ت نيلت عن ح لحلم سن الترب ا ل الرتطیام ل ومهاام ل اذا اسمنامخ اسخان حا ن
الذا النمه أمه فااا ل أعظف علمم سن أن ذالم لی س ه الذا النأي َاه املاناد ا ن آخان سنسانا ااد داا ا عان ححلاف
ارممالمه سن النمك».
يعني :در مدرد نظريه كمدن ،به هیچ وجه نظر امپدوكلس مطابق تفسیر و فهم جمهودر فالسوفه
نیست كه گفته اند مراد از كمدن در گفتار امپدوكلس آن اسوت كوه در شویئي ماننود «آتوش» موثال
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«صدرت آب» بالفعل مدجدد و پنهان است .با اي شراي كه «صدرت مائیه» از چشم ما پنهان است
و البته خددش نیز در بط «آتش» جاک گرفته و لذا افعال و آثار «صدرت مائیه» مثل سورد كوردن و
يا خیس كردن و غیر از آن دو....در اي شیئ فعلي (آتش) متدقف شوده اسوت!! جايگواه و منزلوت
امپدوكلس برتر از اي فهم و تفسیر است .و تلم و دانش او بیشتر از آن است كه چنوی نظورک را
اراده كند .بلکه مراد واقعي او دقیقتر از فهم جمهدر مردم است (همان ،ص.)400
بنابراي مي تدان آنچه را مالصدرا در معرفي امپدوكلس در اي فصول بصودرت پراكنوده گفتوه
است مي تدان در چند بند خالصه نمدد:
 از بزرگان و رهبران حکمت يدنان قديم و در زمره گروه پنج نفره مشوهدر بودده و شايسوتهتندان «حکیم مطلق» است.
 از روسا و رهبران سیاسي شهر يدنان قديم است. وک در زمان حضرت داوود (ع) زندگي مي كرد .و تلم و دانوش را از حضورت داوود (ع)ياد گرفت.
 وک با لقمان حکیم رفت و آمد داشته و «حکمت» را از لقمان آمدخت. از زُهاد و تابدان تصر خديش بدد كه از زخارف و ماديات دنیا روک گردان بدده است وک به آخرت و معاد اتتقاد داشت. مبادک و اصدل حکمت و فلسفه از او و گروه ثمانیه است و ديگران جیوره خوداران ايشوانهستند.
آراء امپدوکلس در گفتار مالصدرا
آنطدركه اشاره شد صدرالمتالهی در «الفو الخوامس» درصودد اثبوات «تجودد مسوتمر» و حودوث
استمرارک براک اجسام طبیعي بدد بدي منظدر در فصل سودم ،نظريوه «حودوث توالم» را «مُجموت
تَلیه» انبیاء و حکماء دانست و از اي رهگذر به آراء امپدوكلس اشاره كرد .اي نظرات تبارتند از:
 تركب تالم از تناصر اصلي چهارگانه بسی -انحصار بسائ در تناصر چهارگانه
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 نظريه كمدن ابطال كدن و فساد تناسخ به قرائت خاصاكندن با نگاه صدرالمتالهی به شرح مختصر اي نظريات مي پردازيم:
ترکب عالم از عناصر اصلي چهارگانه بسیط

تناصر اربعه با نامهاک ديگرک مثل اركان اربعه و يا چهار اركان ،و يا چهوار آخشویج ،و يوا اجسواد
اربعه ،امهات اربعه يا چهار گدهر نیز بیان شده است .تناصر اربعه را به دو دسته تقسیم كورده انود:
 .0تناصر خفیف  .4تناصر ثقیل .دو تنصر آتش و هدا (باد) را به سبب قرار گورفت بوا ک ديگور
تناصر ،تناصر خفیف ،و آب و خاك را به سبب حركتشان به سدک پايی  ،تناصر ثقیل نامیده انود.
محققان درباره مشابهت اي چهار تنصر بنیادي در بسیارک از فرهنگ ها توذكر داده انود كوه ايو
چهار تنصر پايه حیات براک انسان ها بدده اند .خاك ،غذاک ما را تامی مي كرده ،آب و هدا زموه
ادامه حیات ما بدده اند و خدرشید و آتش ،گرما بخش زنودگي بودده انود پوس طبیعوي اسوت كوه
بسیارک از گرايش هاک ديني ،مفاهیمي خاص براک اي چهار تنصر ابداع كنند يا حتي فالسفه اي
چهار تنصر را تناصر اولیه جهان بدانند .ابدتلي سینا در كتاب قاندن مودتي اسوت كوه دو تنصور
سنگی  ،يعني خاك و آب ،سازنده اتضاک بدن هستند و دو تنصر سبک ،يعني آتش و هدا ،سازنده
روح هستند( .اب سینا)0385 ،
خاك يا زمی اولی تنصر از تناصر اربعه جهان در فرهنگ يدناني و بسیارک از ديگور فرهنوگ
هاک باستاني است .خاك سرد و خشک است و معمد به صدرت طلسم پنج گدش ،شیر ،ضوربان
قلب ،مربت سبز ،طبل ،پدست حیدانات ،سکه ،جداهرات ،و استخدان نمايش داده مي شودد .خواك
نمايش دهنده قدرت ،وفدر ،پايدارک است.
آب تنصر دوم از چهار تنصر قديمي يدنان باستان و بسیارک ديگر فرهنگ هاک جهوان اسوت.
آب سرد و تر طبقه بندک مي شدد .اي مفهدم گاهي با يک هالل آبي ،جام ،زنوگ ،صودف ،سونگ
صفیر و جدرد ،اشک و ديگ هاک بزرگ نمايش داده مي شدد .و تالمت و نشان دهنده هیجانات
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و احساسات آدمي ،وتلم و دانش و روح است .معمد با ريخته شدن آب روک اشویاک ديگور ،دم
كردن ،جادوهاک شفا بخشي ،حمام هاک رسمي و رها سازک اشیا در تالطم آب كاربرد پیدا ميكند.
تنصر آب به راحتي مي تداند بر تنصر آتش فايق شدد ولي خدد تحت سلطه تنصر خاك است.
آتش تنصر سدم معمد با خدن ،شمت ،گیتار ،مثلث قرمز ،ياقدت و بخدر نشان داده مي شودد.
اي تنصر نماينده انرژک ،هیجان و مردانگیست .آتش با سدزاندن اجسام ،جادوهاک تشق ،آشوپزک
و روش كردن شمت و آتش حضدر مي يابد .حضدر نماد آتش نشان دهنده اراده ،شخصیت و رشد
و تدسعه انرژک است .و معمد ً با جاه طلبي ،رضوايت ،همواهنگي و تعوادل مورتب اسوت و اراده
واقعي را نشان مي دهد .در ديدگاه برخي « آتش ،نماد تزكیه و باززايي است...نماد تطهیر از طريوق
فهم و تفهم است ،تا به معندک تري شکلش برسد ،كه نماد ندر و حقیقت است؛ آب نماد تطهیر از
امیال است ،تا به رفیعتري شکلش برسد كه نیکديي است» (شدالیه0358 ،ج .)59 ،0
مالصدرا در جلد پنجم اصل اتتقاد به تركب توالم از تناصور اربعوه را بوه امپودوكلس نسوبت
ميدهد:
«ةط ااه عن ا اة ا ف ااما ان ال اام سنا اام س اان االسنيطن اام االاَ ااً» (شووویرازک ،0385 ،ص .)400يعنوووي از
امپدوكلس نقل شده كه او معتقد بدد تالم از تناصر اربعه تركیب يافته است (جدادک آملي0356 ،؛
نیز شیرازک 0354 ،و نیز سبزوارک)0354 ،
در جلد دوم اسفار خدد فصلي را تحت تندان غايت و اتفاق گشودده اسوت (شویرازک،0385 ،
ج ،4ص  .)464در اينجا سخ امپدوكلس در خصدص نحده تركیب تناصر اربعه را بیان مي كنود.
از نگاه مالصدرا ،هیات تركیبي تناصر اربعه در اتتقاد امپدوكلس به صدرت اتفاقي و بدون غايوت
و غرض است .وک سخ امپدوكلس را چنی تدصیف مي كند:
«ل أسم أةلم فل حزعف أن تكنن اسمناخ اسسنيطنیة التفمد حمام اتفاإ ن مةات الیااة امتممعیاة علاا لما صال

لللطمن ل الننه َط ل سم اتفإ ن كن ذلك لإ ل ل

لك ثجج .سنحلم أن النيلی اة ال ال اة ام حكیاا ف اه

سمه ونض».
يعني :امپدوكلس مي پنداشت كه تناصر اربعه به نحد اتفاقي با هم تركیب شده و هبات اجتماع
را تشکیل مي دهند .اگر نحده تركیب اتفاقي اي تناصر به گدنه اک بدد كوه شايسوته بقواء بودده و
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صالحیت ماندن داشت .به همان تركیب باقي مي ماند و نسل خدد را بقاء پیدا مي كرد اما اگور بوه
گدنه اک بدد كه صالحیت ماندن نداشت نسل آن هیات مركبه نیز باقي نموي مانود .وک بوراک ايو
ادتاک خدد براهی و استد ل هايي داشت .استد ل نخست اي بدد كه طبیعت هویچ رويوه واحود
ندارد.پس چگدنه میتداند براک غايت و غرض كاركند؟
مالصدرا اگرچه استد لهاک او را در بخش بعد مردود دانسته است اما سعي كرده اصول سوخ
استد لي او را خدب تشريا كند .اولی استد ل امپدوكلس رابوه صودرت قیواس حملوي اقترانوي،
چنی بازگد كرده است:
 مقدمه اول :طبیعت (تناصر اربعه) رويه واحد ندارد مقدمه دوم :هرمدجددک كه رويه واحد ندارد ،غايت و غرض ندارد نتیجه :طبیعت (تناصر اربعه) غايت و غرض نداردوک در تدجیه اي سخ مي گديد مدجددات يا مخلدق هستند يا ابداتي .و امپدوكلس تناصور
اربعه را مدجدد ابداتي مي دانست نه مخلدق .تدضیا آنکه مدجددات توالم يوا «خلاإ سان ادن = از
چیزک آفريده باشد» هستند يا «خلاإ ال سان ادن = خلق از تدم» .و مدجددات ابداتي مسبدق به مبدأ
قابل نميباشد و تنها با فاتل استناد دارد( .جدادک آملي ،0350 ،ص .)448
از نظر ايشان جهان بدون ماده ازلي آفريده شد ،يعني مدجددک ابداتي و بودون پیشوینه اسوت.
تنها مبدأ و تلوت فواتلي داشوت ،و تناصور اربعوه از نظور امپودوكلس ابوداتي و ابتوداتي اسوت.
(سبزوارک)0354 ،
نظریه کمون

اصطالح كمدن به معناک پدشیدگي و پنهاني و خفاء و نهفتگي و مقابل بروز و ظهدراسوت (معوی ،
 )0384اصحاب كمدن در كالم و فلسفه مي گديند :كمدن تبارت از ظهدر كام است و مراد آنوان
از اي جمله اي است كه همه اشیاء به حال كمودن مدجودد موي باشوند و حودادث توالم غیور از
ظهدرآنچه بدده و كام است چیزک نیست و محال است كه شي از شوي بدجودد آيود ،زيورا كوه
شيء معدوم محض است و منشاء و مدضدع شيء مدجدد نمي تداند باشود .پوس كودن و تکودن
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تبارت است از ظهدر از كمدن و خفا .و بد و طعم و رنگ و غیره از خداص مزاج و تركیب نیست
بلکه كام در تناصر است( .سجادک )0338 ،در تاريخ فلسفۀ يدنان باستان اسالمي ،آناكسواگدراس
و امپدوكلس ،قايالن به خلی يا اصحاب كمدن نامیده مي شدند .نظام معتزلوي (ابوراهیم بو سویار)
دربارۀ خلق ندع انسان بر آن است كه خداوند آدمیان را يک باره آفريده است ،ولي آنهوا در حالوت
كمدنند و تقدم و تأخر زندگاني ايشان به زمان خروج از حالت كمدن مربودط موي شودد .وک ايو
نظريه را از فیلسدفان معتقد به «كمدن و ظهدر» و ظاهراً از آناكساگدراس گرفته است (شهرسوتاني،
0356ق ،ج .)68 ،0
اب سینا اي نظر را مدرد نقد قرار داده چنانچه در فصل دوازدهم از مقاله سدم ف اول طبیعیات
از آناكساگدراس و اتتقاد او به اختالط تناصر ياد مي كند و اشکا تي به او وارد مي سازد .همچنی
وک در فصل چهارم از ف سدم در بحث كلي از رأک اصحاب كمدن ،به صدرت مبسدط بوه ابطوال
اتتقاد به وجدد اجزاک پنهان محدود يا نامحدود در هر جسم ميپردازد( .اب سینا)0046 ،
مال هادک سبزوارک نیز در مبحث حدوث اجسام ،ضم نقل آراک جمعي از حکماک كه  ،بوه
نظريۀ آناكساگدراس داير بر اينکه اصل اجسام آمیزه اک از اجوزاء غیرمتنواهي شوامل هموۀ اجنواس
است ،اشاره ميكند و آن را مردود ميشمارد( .سبزوارک)0354 ،
اما همانطدر كه اشاره شد ،صدرالمتألهی در اسفار ،طي بحث از اجماع پیامبران و فیلسدفان بور
حدوث تالم ،پس از ذكر اتتقاد تالس ملطي به وجدد خالق و وحدانیت وک ،از آناكسواگدراس بوه
تندان يکي از بزرگان حکمت كه رأک او در وحدانیت مانند رأک تالس است ياد مي كند و چکیودۀ
سخناني را كه از او دربارۀ اصل اشیا و نقش تقل در نظم بخشیدن به آنها نقل شده است ،موي آورد
و در ثبات صحت آنها به تأويل و استد ل ميپردازد.
مالصدرا حرف آناكساگدراس را در ارائه نظريه كمدن اينگدنه بیان و شرح مي دهد:
«ل ثکد عن حنحنا نك اة فما ا ه اال یمن منف لاثا سنضنع للکه ال م ل ل سن خینج مجیاً االمنامخ ل
الطنی ارنممةی » (شیرازک ،ج ،6ص.)449
وک براک اي حرف يک تاويل ارائه مي دهد و آن اينکه شايد مرادش از جسوم اول كوه اشویاء
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ديگر در آن كام و چنهانند ،همان مدجدد اول مادک يا همان هید ک نخست باشد.كه اي مدجدد،
مبداء قابلي تمام اشیاء مي باشد( .همان ،ص)404
ابطال کون و فساد

«كدن و فساد» نخستی بار تدس ارسطد تندان يک رساله قرار گرفت .در ايو كتواب بوه بررسوي
هست شدن اشیاء پیشتر نامدجدد (كدن) و نیست شدن اشویاء پیشوتر مدجودد (فسواد) مويپوردازد.
ارسطد در فرق بی كدن و استحاله بحث مي كند و آراء فیلسدفان ديگور را شورح موي دهود و نقود
مي كند .همچنی در اي كتاب از تلل اربعه و تناصر اربعه سخ مي رود .همچنی ارسوطد در ايو
كتاب نظريه وجدد جزء يتجزا يا اتم را رد ميكند( .ارسطد)0355 ،
كلمه «كدن» در زبان تربي بمعناک بددن است در اصطالح فلسفي بمعناک پديد آمودن و تقريبوا
مرادف با حدوث بکار میرود و در مقابل آن واژه فساد بمعناک نابدد شدن پديده استعمال میشودد و
بدي ترتیب مفهدم كدن اخص از مفهدم وجدد میباشد زيرا در مدرد مدجددات ثابت بکار نمیورود.
(مصباح يزدک)0355 ،
اي دو واژه معمد با هم استعمال میشدند و مصداق روش آن نابدد شودن جزئوي از مدجودد
جدهرک و پديد آمدن جزء ديگرک براک آن میباشد.
اما افزوده شدن جزء جدهرک بدون نابدد شدن جزء ديگر را میتدان كدن بدون فساد نامید و بور
تکس نابدد شدن جزء جدهرک بدون پديد آمودن جزئوي بجواک آن را میتودان فسواد بودون كودن
بحساب آورد (مصباح ،همان) .همچنی پديد آمدن ترض جديد را میتدان كدن بدون فساد و نوابدد
شدن ترض را فساد بدون كدن در مدرد اتراض بشمار آورد.
نیز میتدان تعلق گرفت روح به بدن را ندتي كدن تلقي كرد از اي نظر كه صفت حیات در بدن
پديد میآيد و در مقابل مردن را ندتي فساد بحساب آورد از اي جهت كه حیات بودن نوابدد شوده
است نه از آن جهت كه روح نابدد شده باشد زيرا روح قابل نابدد شدن نیست( .همان)
در بحث تغییر اشیاء در تالم طبیعت و حركت آنها ،نظريه اک در مدرد تغییور صودرت اشویاء و
تبديل آنها به مدجدد ديگرک مطرح است .كه به كدن و فساد معروف است .اي نظريه مي گديد كه
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اشیاء هنگام تبديل شدن به شیئي ديگر به جهت تغییر آني كه در تغییر صدرت آنها رخ میدهود بوه
شيء ديگرک تبديل مي شدند .پس كدن و فساد ،تغییر آني صدرتها مي باشد .در مودرد تغییور آنوي
گفته شده است كه اي چنی تغییرک فق در يک آن كه همان ابتدا و يا انتهاک يک قطعوه از زموان
است اتفاق مي افتد (تبدديت ،ج ،0ص.)454
بنابراي طبق اي نظريه ،تمام جدهرها مثل آب ،خاك ،سنگ و .....اكثر اوقوات ثابوت هسوتند و
فق در مقاطعي از زمان كه شراي خاصي فراهم است تغییرک در آنها رخ مي دهد و در يک آن به
جدهر ديگرک تبديل مي شدند .جدهر منعدم شده را «فاسود» و جودهرک كوه توازه پديود آموده را
«كائ » مي گديند .همچنی انعدام جدهر را «فساد» و پديد آمدن آن را «كودن» موي نامنود( .هموان)
طبق اي نظريه ،كدن و فساد تبارت از دو حالتي هستند كه متعاقب و متدارد بر مدجوددات جهوان
طبیعت اند چنانکه مدجددات همداره در معورض خلوت صودرت و لوبس صودرتي ديگرنود؛ خلوت
صدرت را فساد و لبس صدرت ديگر را كدن گديند چنانکه وقتوي آب تبوديل بوه هودا موي شودد
صدرتي را رها كرده و متلبس بصدرتي ديگر شدد .بطدر كلي مدجددات بر دو قسم اند بعضي قابل
كدن و فسادند و بعضي ديگر قابل كدن و فساد نمي باشند و بلکه مبودع بودده قابول تبوديل صودر
نميباشند (سجادک ،ج ،0ص .)0505مالصدرا آنچه را تحت تندان «ابطال كدن و فساد» از ديودگاه
امپدوكلس نقل شده به صدرتهايي از تغییر و تحدل مدجددات تالم ميداند كه قابول كودن و فسواد
نیستند .زيرا برخي مدجددات قابل كدن و فساد نیستند و نیز همه تغییرات مدجدداتي كه قابل كودن
و فسادند مشمدل كدن و فساد نیست.
تناسخ به قرائت خاص

در يدنان باستان فالسفه اک مانند فیثاغدرس و متفکران متأثر از وک به ندتي تناسوخ اتتقواد داشوته
اند .اورفئدسیان اي سرزمی نیز با اي تقیده معروف بددند .متفکوران معوروف ديگور نیوز هماننود
امپدوكلس به اي تقیده شهرت دارند( .گاترک )0355 ،چنان كه اي باور بوه افالطودن نیوز نسوبت
داده شده است( .همان) سوهروردک از طرفوي بوه تقايود بزرگوان يدنوان مخصدصواً فیثواغدرس و
امپدوكلس تدجه داشته و نیز ديدگاه ندافالطدنیان را مي پسندد؛ از طرف ديگر حکماک تهد باستان
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مشرق زمی و از جمله بددا را بزرگ مي دارد ،طبیعي است كه نسبت بوه تقايود آنوان بوا لطوف و
مدارا بنگرد .همی نکته باتث شده است كه تده اک او را معتقد به تناسوخ بداننود .آن چوه مسولم
است سهروردک تناسخ به معناک انتقال روح از بدن انساني به بدن انسان يا حیدان ديگر را هماننود
همه ک حکماک اسالم مردود مي شمارد ،اما چنان كه گفتیم براساس خدش بیني و مدارا با بزرگان
تهد باستان ،به گدنه اک با اي مسئله برخدرد مي كند كه سخ آنان را نیز به طودر كلوي نادرسوت
نداند .بنابراي دو راه را در پیش مي گیرد:
 .0يکي طبقه بندک نفدس و تأكید بر اي كه نفدس پاك و كامل به طودر كلوي از جهوان مواده
جدا مي شدند و هیچ گدنه تناسخي ندارند.
 .4و ديگرک پذيرش اي باور كه گروهي از نفدس نواقص چودن بوه كموال زم خودد بوراک
رسیدن به مقامات تالي دست نیافتهاند ،از قید ماده رها نميگردند ،او نیوز ماننود ابو سوینا
(اب سینا ،المبدأ و المعاد ،ص )000ميپذيرد كه نفدس ناقص به گدنهاک در ارتباط با ماده و
جهان مادک به حیات وابسته به ماده خدد ادامه ميدهند .اب سینا اي تقیده را از بعضوي از
تلما نقل ميكند كه احتمال دادهاند فارابي باشد (همد ،نجات ،الهیات ،مقاله  ،4فصل .)35
در مدرد ديدگاه امپدوكلس تحلیل و تفسیرهاک خاصي بوی فالسوفه مطورح اسوت .اشخاصوي
مانند شمس الدي محمد شهرزورک (متدفي پس از  )585در شرح حکمۀ ا شراق ،خدد راجوت بوه
امپدوكلس تفسیرک خاص دارد .خددش مدضت تناسخي دارد و سهروردک را با قطت و يقی معتقود
به تناسخ مي شمرد .وک به درستي اتتقاد به هموه اقسوام تناسوخ جوز مسوخ را از سوهروردک نفوي
مي كند .به نظر وک كساني كه تناسخ را باطل شمرده اند بوه انتقوال دائوم و تودم تجورد نفوس نوزد
تناسخیه نظر داشته اند ،اما حکماک اوايول مثول هورمس و انبواذقلس (امپودوكلس) و فیثواغدرس و
سقراط و افالطدن و حکماک مصر و ايران و هند و چی مرادشان از تناسخ اي اسوت كوه نفودس
ناقص تجرد نمييابند ،اگر اهل شقاوت باشند به اجسام حیداني مناسب خدد منتقل ميشدند و اگور
اهل سعادت باشند به اجرام فلکي متصل ميگردند (شهرزورک ،0384 ،ج ،0ص.)644
همانطدر كه مالحظه مي شدد شک و ترديدهايي در حا ت و صدر مختلف تناسخ وجدد دارد.
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و اي ترديدها در رد تناسخ و ضعیف بددن ادله نفي آن ،به همراه پیدايش طريقوه هوا و فرقوه هواک
معتقد به تناسخ در دوره متأخر اسالمي ،مالصدرا را با وضت خاصي روبرو كرد .او از سديي تناسوخ
را بنا به اصدل اتتقادک خدد مطلقاً رد ميكرد و از سدک ديگر با سنّتي روبرو بدد كه بوه گموان وک
از انبیاک كامل و اولیاک واصل و اكابر فالسفه گذشته بر جاک مانوده اسوت و ظواهر آن د لوت بور
صحت نقل و تناسخ دارد( .صدرالدي شیرازک ،0384 ،ج ،0ص )035مالصدرا به تأويل اي سنّت
و تفسیر اقدال منسدب به افالطدن و سقراط و امپدوكلس و ديگر حکماک باستان پرداخت.
وک ديدگاه امپدوكلس را ابتدا چنی گزارش مي دهد:
«ل ممم فما أةلم فل

أسن امل مد أة لطا الذا ال م علاا النما الاذي عحلاايم سان النفانك الاب ت ال ت لنيلامفً

ل اسالاح الب ت لطت ل لمَك ثىت تنتغیث آخان اسسان ف الانف الكلیاة حیتاانع الا ف ال طاه ل تاانع ال طاه
ف الل ااماي حین اام الل ااماي عل ااا ال ط ااه ل ن اام ال ط ااه عل ااا ال اانف ل تن اام ال اانف عل ااا ال ااذا ال اام َك ااه ةناال اام
حینتا ن اسةف ارزفیة ل ت ند اساض ل ال م َننا اهبم ثىت ت م ن ارزفیام الكلیام حات لن سان ال الكة حتتصاه
اَّللج لَ ج ةجناا حَمم لَ ج ِس ْن ةجنٍا اةتحلا سم ةطه عن »
َكلیمهتم لتنتطن عمملحلم سننلاة حملناة َل َس ْن َْ ََْي َ ِه ه
يعني :آنچه كه امپدوكلس در باره معاد گفته است در واقت چنی است كه اي تالم كه ما بوا آن
روبرو هستیم با همی حالت و صدرت باقي مي ماند .با همی نفدس كه به طبايت موادک گرفتارنود.
و با همی ارواح كه به اجسام و ابدان آويخته و گرفتارند .همینگدنه باقي مي ماند تا زمواني كوه در
لحظه آخر اي تالم به «نفس كلیه» محتاج و وابسته موي شودد و آن «نفوس كلیوه» هوم بوه «تقول»
نیازمند و وابسته مي گردد .و تقل نیز به ندبه خدد به «واجب الدجدد» محتواج و نیازمنود ووابسوته
مي شدد و خدا به تقل اجازه مي دهد كه از ندرش بهره مند شدد و تقل به نفس و نفس كلیه هوم
به اي تالم اجازه مي دهد كه از ندر الهي بهره مند شدند .و به اي وسیله نفدس جزئي از گرفتارک
طبايت و ارواح از گرفتارک در قید اجسام و ماديات رها مي شدند.
در واقت مالصدرا در بحث تناسخ در مداضت ديگورک از اسوفار خودد و نیوز در كتواب شوداهد
الربدبیه ابتدا با وضت يک اصطالح شناسي جديد ،به واژه تناسخ سه معنا ميدهد:
 .0انتقال نفس در اي جهان از بدني به بدن ديگر ،خداه انتقال از مدجدد اخسّ به مدجدد اشرف
باشد خداه بالعکس.
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 .4انتقال نفس از بدن دنیدک به بدن اخروک مناسب با اوصاف و اخالقوي كوه در دنیوا كسوب
كرده است.
 .3مسخ شدن باط انسان و انتقال ظاهر او از صدرت انساني خدد به صدرت باطني.
تناسخ در معناک اول همان معناک متداول و مشهدر تناسخ است .كه مالصودرا بوراک ابطوال آن
د يلي مي آورد اما قسم دوم را به نحدک براک حل مسئله معاد جسماني مطرح كرده و مي پوذيرد.
وک در تالش براک اثبات معاد جسماني چنی استد لي دارد :نفس صدرت بدن اسوت و تشوخص
بدن به نفس است ،بنابراي

زم نیست در آخرت تی همی مادّه دنیدک اتاده شدد تا مشکل اتاده

معدوم پیش بیايد ،بلکه تشخص هر بدني مرهدن بقاک نفس آن بوا موادّه توام و نوامعلدمي اسوت و
تبدل خصدصیات بدن در نحوده وجودد و مقودار و وضوت و سواير امودر ضوررک بوه بقواک بودن
نمي رساند .بدني كه در قیامت محشدر مي شدد غیر از بدني نیسوت كوه در دنیوا از آن قطوت تالقوه
كرده ،هرچند تی آن هم نیست .اي حشر مناسب با اوصاف غالب بور هور نفوس بوه صودرتي در
ميآيد .ظهدر نفس متناسب با اوصاف و اتمال خدد ،در اي جهان نیوز هسوت .بوه نظور مالصودرا
حکمايي مثل افالطدن كه تأكید بر تناسخ داشته اند ،نظرشان به اي امور بودده اسوت زيورا بوا ديوده
ملکدتي خديش ديدهاند كه اتمال در نظرشان مجسم ميگردد.
ديدگاه مالصدرا درباره مسخ باطني و تناسخ به معناک سدم مثبت است .به نظر مالصدرا آيات
و روايات بسیارک در مدرد اي قسم تناسخ ،يعني مسخ باطني ،آمده است .وک اي قسوم را تناسوخ
ملکدتي ،در برابر تناسخ مُلکي ،مينامد .اما در قسم سدم توالوه بور بواط  ،ظواهر فورد هوم مسوخ
مي شدد همچنانکه مطابق آيات قرآن قدمي از بني اسرائیل به صدرت بدزينه و خدك در آمدند .ايو
مسخ به تلت غلبه قده نفساني است تا جايي كه مزاج و شکل فرد از صودرت انسوان بوه صودرت
حیدان تبديل ميشدد (صدرالدي شیرازک ،0354 ،ج ،0ص430و.)433
نتیجه
مالصدرا امپدوكلس را از بزرگان و رهبران حکمت يدنان قديم و در زمره گروه پنج نفوره مشوهدر
مي داند كه شايسته تندان «حکیم مطلق» است .وک از روسا و رهبران سیاسوي شوهر يدنوان قوديم
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است .و در زمان حضرت داوود (ع) زندگي مي كرد .و تلم و دانش را از حضورت داوود (ع) يواد
گرفت .و با لقمان حکیم رفت و آمد داشته و «حکمت» را از لقمان آمدخوت .و از زُهواد و تابودان
تصر خديش بدد كه از زخارف و ماديات دنیا روک گردان بدده است .وک به آخرت و معاد اتتقواد
داشت.
آراء امپدوكلس كه تدس مالصدرا مدرد تاويل و شرح و نقد قرار گرفته اند ،تبارتند از :تركب
تالم از تناصر اصلي چهارگانه بسی  ،انحصار بسائ در تناصور چهارگانوه ،نظريوه اتفواق ،نظريوه
كمدن ،ابطال كدن و فساد ،تناسخ به قرائت خاص
از نگاه مالصدرا ،هیات تركیبي تناصر اربعه در اتتقاد امپدوكلس بوه صودرت اتفواقي و بودون
غايت و غرض است .مالصدرا اگرچه استد لهاک او را مردود دانسته است اموا سوعي كورده اصول
سخ استد لي او را خدب تشريا كند .اولی اسوتد ل امپودوكلس رابوه صودرت قیواس حملوي
اقتراني ،بازگد كرده و در تدجیه اي سخ مي گديد مدجددات يوا مخلودق هسوتند يوا ابوداتي .و
امپدوكلس تناصر اربعه را مدجدد ابداتي مي دانست نه مخلدق.
مالصدرا آنچه را تحت تندان «ابطال كدن و فساد» از ديدگاه امپدوكلس نقل شده به صدرتهايي
از تغییر و تحدل مدجددات تالم مي داند كه قابل كدن و فساد نیستند.
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منابع و مآخذ
 .0اب سینا ،حسی ب تبداهلل )0385( ،قاندن در طب ،ترجمه تبدالرحم شورفکندک ،انتشوارات
سروش.
 .4اب سینا ،حسی ب تبداللوه0046( ،ق) الشفاء (الطبیعیات) ،قم.
 .3اب سینا ،حسی ب تبداللوه ،المبدأ و المعاد ،به كدشش تبداهلل ندراني.
 .0اب سینا ،حسی ب تبداللوه ،نجات ،به كدشوش محمودتقي دانوش پوژوه ،انتشوارات دانشوگاه
تهران.
 .6ارسطد ،در كدن و فساد )0355( ،ترجمه اسماتیل سعادت ،مركز نشر دانشگاهي.
 .5جدادک آملي ،تبداهلل )0350( ،پیرامدن وحي و رهبرک ،انتشارات الزهراء ،تهران0350 ،ش.
 .5جدادک آملي ،تبداهلل )0356( ،رحیق مختدم ،شرح حکمت متعالیه ،به كدشش حمیود پارسوانیا،
چ  ،0مركز نشر اسراء ،قم.
 .8حايرک يزدک ،التعلیقات لجامت الحکمتی تلي تحفه الحکیم ،تهران ،مركوز نشورتلدم اسوالمي،
.094 ،0384
 .9خراساني ،شرفالدي  ،نخستی فیلسدفان يدنان ،تهران.0365 ،
 .04راسل ،برتراند ،تاريخ فلسفه غرب ،0304 ،ترجمه دريابندرک ،شركت سهامي كتابهاک جیبي.
 .00سبزوارک ،هادک ،شرح منظدمه ،به تحقیق مهدک محقق ،تهران ،مدسسه مطالعات اسوالمي موک
گیل.0354 ،
 .04سجادک ،سید جعفر ،فرهنگ لغات و اصوطالحات فلسوفي ،)0338( ،بوه اهتموام :حسوام الودي
قهارک.
 .03سجادک ،سید جعفر؛ فرهنگ معارف اسالمي ،تهران ،شركت مؤلفان و مترجمان ايران.
 .00شهرزورک ،محمد ب محمدد ،شرح حکمۀ ا شراق )0384( ،چاپ حسی ضیائي تربتي ،تهران.
 .06شهرستاني ،محمدب تبدالکريم ،الملل و النحل ،قاهره0356 ،ق.
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 .05شدالیه ژان و آل گربران (.)0386فرهنگ نمادها .ترجمه ک سددابه فضائلي .تهوران .انتشوارات
جیحدن .چاپ اول.
 .05صدرالدي شیرازک ،محمد ب ابوراهیم )0354( ،الشوداهد الربدبیوۀ فوي المنواهج السولدكیۀ ،بوا
حداشي مالهادک سبزوارک ،چاپ افست تهران  0354ش.
 .08صدرالدي شیرازک ،محمد ب ابراهیم )0384( ،المبدأ و المعاد ،چاپ جالل الدي اشتیاني ،قم.
 .09صدرالدي شیرازک ،محمد ،ا سفار ا ربعه ،تصحیا حس زاده آملوي ،حسو  ،تهوران ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.0385 ،
 .44صدرالدي شیرازک ،محمد ،الحکمه المتعالیه فوي ا سوفار ا ربعوه ،بیوروت ،داراحیواء التوراث
العربي.0980 ،
 .40صدرالدي شیرازک ،محمد ،الحکمه المتعالیه في ا سفار ا ربعه ،مکتبه المصطفي ،قم.0358 ،
 .44طباطبايي ،نهايه الحکمه ،قم ،النشرا سالمي.0354 ،
 .43تبدديت ،تبد الرسدل ،در آمدک به نظام حکمت صدرايي ،،قم ،سازمان مطالعه و تودوي كتوب
تلدم انساني دانشگاهها (سمت) .مؤسسه امدزشي و پژوهشي امام خمیني (ره).
 .40گاترک ،دبلید.كي.سي ،هراكلیتدس )0355( ،ترجمه مهدک قدام صفرک ،تهران فکر روز.
 .46مدرس زندزک ،آقا تلي ،مجمدته مصنفات آقا تلي مدرس طهرانوي ،باهتموام محسو كوديدر،
انتشارات اطالتات ،تهران 0358 ،ش.
 .45مصباح يزدک ،محمدتقي ،آمدزش فلسفه ( ،)0355قم ،انتشارات سازمان تبلیغات اسالمي ،نشور
سپهر.
 .45معی  ،محمد )0384( ،فرهنگ فارسي ،انتشارات امیر كبیر.
 .48میرداماد ،مصنفات میرداماد ،به اهتمام تبداهلل ندراني ،دانشگاه تهران.0386 ،
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