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  طرح مطلب 
: ی ديالکتيک عبارت است از توصيف جهان به مثابه عرصه نبرد ضدينيکی ازآموزش ها

 همين نبرد.  مرگ و زندگی و غيره و غيره، گذشته و آينده، نو و کهن،ميرنده روينده و
تغيير و سرچشمه جنبش تکاملی نسج هستی  متضادهاست که محرک انگيزه درونی حرکت و

بشر از . اين واقعيت مطلب تازه ای نيست درک .از ساده به بغرنج، از نازل به عالی است
مقام  باز وجود نبرد متضادها را در طبيعت و اجتماع می ديده و به اقتضای درجه ودير

 در ديالکتيک ساده لوحانه اوليه بشر انديشه .تکامل فکری خود آن را بيان می کرده است
دريش انگلس در اثر  ديالکتيک ساده لوحانه يا ابتدايی يعنی چه؟ فردي.منعکس است تضاد

يی را به نحو زيرين دياکلتيک ساده لوحانه ابتدا» آنتی دورينگ«ه معروف خود موسوم ب
  : توصيف می کند

جهت فکری مورد  هنگامی که طبيعت يا تاريخ بشر يا فعاليت روحی خودمان را از«  
تأثيرات متقابل بررسی قرار می دهيم در برابر ما ابتدا منظره درهم بافتگی بی پايان روابط و 

 متحرک و غيرمتغير نيست، همه  چيز درظره هيچ چيز غيرظاهر می شود و در داخل اين من
بدين سان ما در ابتدا منظره . ( پديد می شود و نابود می گردد،حرکت است، تغيير می کند

عالم را می بينيم که در آن اجزاء کمابيش به عرصه عقب می روند و ما بيش تر به حرکت، 
قال می يابد، به هم تقال، روابط عطف توجه می کنيم تا به آنچه که حرکت می کند، انتان

 اين منظره ابتدايی ساده لوحانه ولی ماهيتا صحيح در جهان، ويژه فالسفه .)مربوط می شود
 هراکليت گفت همه چيز وجود .يونان باستان بود و بدوا به وسيله هراکليت آشکارا بيان شد

حال وجود ندارد، زير همه چيز در جريان است، همه چيز دائما تغيير می در عين  دارد و
 در مورد اين تعريف عميق انگلس از 1.پذيرد، همه چيز در پروسه دائمی ظهور و زوال است

نخست اين که در ديالکتيک ساده لوحانه : ه ابتدايی بايد دو نکته را افزودديالکتيک ساده لوحان
جاويد منعکس است بلکه منظره نبرد متضادها چنان که نمونه بدوی نه فقط منظره حرکت 

. آن خواهد گذشت نشان می دهد نيز منعکس است مزده يسنا و انواع جريانات ديگری که ذکر
دوم اين که تنها فالسفه يونان باستان نبودند که به درک اين منظره قادر شدند، فيلسوف 

بودا به مراتب قبل از «: ذکر می شود کهوريجن روی به حق متمارکسيست معاصر هندی مون
   2.»هراکليت شکل روشنی به ديالکتيک داد 
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مورد فلسفه در » ديالکتيک طبيعت«به اين نکته خود انگلس نيز بعدها در کتاب   
 لذا بيان عميق انگلس در مورد .می نامد نيز اشاره می کند» ديالکتيکی«بودايی که وی آن را 

توجه به انواع نمونه های ديگر از تاريخ تفکر خلق های  ليه باديالکتيک ساده لوحانه او
 تفکر ديالکتيکی اوليه چنان که انگلس .مشرق زمين محتوی وسيع تر و عميق تری می يابد

کند زيرا هنوز به تجارب علمی متذکر می شود محتوی واقعی تفکر و تضاد را درک نمی 
 محتوی غالبا عبارت است از پندارها و .ترسی ندارد و هزاران راز وجود را نگشوده اسدست

ولی خود حرکت، انتقال، ارتباط، . تخيالت مذهبی و اساطيری و ساخته های تجريدی ذهن
نبرد و تضاد را ادراک می کند و همه اين ها را بر نسج افکار مذهبی و تخيلی خود انطباق 

و چيزی از عمق مضمون ديالکتيک ساده لوحانه اوليه با آن که بر سطح می غلطد . می دهد
پروسه ها را خبر ندارد و از محتوی واقعی حرکت تکاملی بی خبر است، با اين حال روابط 
متقابل اشياء و پديده ها را به درستی منعکس می کند و از اسلوب جامدی که منکر حرکت و 

  .تضاد و تکامل است گام ها پيش است
  
  مزده یسنه و تضاد  ـ 1

 اين .سنه طی حيات طوالنی خود تحوالت درونی بسياری را طی کردکيش زرتشت يا مزده ي
 توضيح و تفسير، . آن ها خود را در ظرف زمان می گنجانند.سرنوشت همه مذاهب است

لذا       .  دگرگونی می سازندزمان فقوانين و شرايع، آداب و رسوم خود را متناسب با عر
» به دينی«  با 3ن مزدايی کهن آميخته بود نمی توان مزده يسنای مغان اوليه را که با دي

   .موبدان دوران اخير ساسانی يکی دانست
هدف ما در مقاله غور در اين مسئله که خود موضوعی جالب دقت است نيست زيرا در اين 

 ما در اين جا مزده يسنه را به معنای اعم آن و .باره در گفتار جداگانه ای سخن خواهيم گفت
   . به مثابه يک جهان بينی ايرانی مورد بررسی قرار می دهيمدر مقطع تاريخی آن

مزده يسنه در درجه اول يک مذهب است ولی هر مذهب يک جهان بينی است و به ويژه در 
جوامع باستانی خاور زمين هنوز جهان بينی فلسفی، مبری و معری از مذهب نمی توانست 

ند مذاهب به مثابه جهان  اکديگر جدا نشدهفلسفه و دين از ي در آن هنگام که علم و .پديد شود
 لذا شگفت نيست اگر در بررسی تاريخ تفکر کلی، تفکر فلسفی .بينی بغرنج و مرکبی هستند

آيا بايد «:برخی در اين جا شک می کنند. ايرانی بررسی مزده يسنه يکی از فصول مهمه باشد
ن بينی ها و تاريخ فلسفه يکی جهاآيا تاريخ «، »ب را با تاريخ فلسفه در هم آميختتاريخ مذاه

مسلم است که نبايد تاريخ مذاهب را با تاريخ فلسفه درآميخت، نبايد تاريخ جهان بينی » ؟است
ها را با تاريخ فلسفه يکی پنداشت ولی در بررسی منابع نخستين تفکر فلسفی ناچار به آن 

طيری دارد و جهان انواع جهان بينی هايی برخورد می کنيم که هنوز شکل مذهبی و اسا
ساس ايجاد پيوندهای سحر شناسی خود را نه بر اساس استدالالت تعقلی و منطقی بلکه بر ا

 مصر، چين،( تاريخ فلسفه در خاور زمين. منطقی عرضه می دارند تعقلی و غير آميز غير
 اساطيری –به بررسی اين نوع جهان بينی های مذهبی ) هند، ايران، بين النهرين و غيره

توان تنها يک تفکر  مبدا خير و شر را می  به همين جهت انديشه نبرد و.بور استمج
در اين جا مظهری از درک بدوی انديشه  صرفا مذهبی ندانست بلکه) دوآليستی(ثنوی

   .ديالکتيکی نبرد متضادها ديد
مزده يسنا که نقطه مقابل ديويسنه است آموزش خود را بر قبول نبرد دو عنصر متضاد 

 سراپای هستی ازاين 4.مبتنی ساخته است) انگرامايی نوئو(اهريمن  و) آهورا مزدا( داورمز

                                                 
در ) اورمزد، مهر، ناهيد(متذکر می شود تثليث » ايران از آغاز تا اسالم « ه چنان که گيرشمن در کتاب خود در دين مزدايی اولي 3

 مرکز قرار دارد و نه تقابل اورمزد و اهريمن 
به معنای گوهر و سرشت روشن ) سپنتامائی نو (گاه اهريمن که معنای لغوی آن گوهر و سرشت تيره است در مقابل سپيتامن يا  4
 .مقدس قرار می گيردو



 

 2 قطعه 45 در يسنای .ختم خواهد شد انباشته است) اورمزد(نبرد که به پيروزی مبدأ خير 
  :يان جالبی از اين نبرد وجود داردب

تند، از آنچه که گوهری که در آغاز زندگی وجود داش خواهم سخن بدارم از آن دو من می« 
  » .آرزو و گفتار و کردار و زندگی و روان ما با هم بيگانه و يکسان نيست آن گوهر ِخَرد و

سپس اهريمن، هستی را که  موافق اساطير مزده يسنه در آغاز دو گوهر از هم جدا بودند و
 رسيد و) گوميزشن(هماهنگی استوار بود بيالود و دوران اختالط دو مبدأ  بر روشنی و

سرانجام بار ديگر مبدأ خير از آاليش شر رها می شود و بار ديگر نور و هماهنگی خرد و 
 بر اساس اين اختالط و آميزش، هستی نسج در هم پيچيده ای از .ظفر خواهد يافت مهر

توان از بررسی مقوالت   ثنويت متضاد زرتشتی را می.عناصر متضاد است مقوالت و
  : و متضاد يکديگرند درک کرد » همستار« ه اصطالح زيرين که نقطه مقابل هم يا ب

  مبدأ شر         مبدأ خير     
  اهريمن         اورمزد    
  )اکامنه(اکامانه           بهمن     
  ايندرا        ارديبهشت     
  ساروا        شهريور     
  نائونگ سی تيا         سپندارمذ    
  تائوروی          خرداد     
  زايی ريش          مرداد    
   )خشم ( ائشمه         سروش     

  
در مزده يسنا مبادی تضاد از جهان طبيعت به اجتماع و روحيات انسانی نيز بسط داده می 

در تعاليم اخالقی زرتشتی نيز تقابل و تضاد دو رشته اخالقيات تصريح می گردد به . شود
  : نحو زيرين 

  )پندار بد( دوش مت       ) پندار نيک (هومت     
  )بد گفتار ( دوژخت       ) گفتار نيک ( هوخت     
  )کردار بد( دوژورشت      ) کردار نيک ( هوشت     

الهيات مزده يسنا در دوران های اشکانی و به ويژه ساسانی در قبال فشار مسيحيت و دين 
يهود و به قصد تحکيم موقع خود از قبول ثنويت مطلق تن باز می زد و می کوشيد تا ثابت 

من را يع تعاليم مزده يسنی اورمزد واهر در واق.کند که مزده يسنا کيش وحدانی است نه ثنوی
 از آن گذشته کوشش هايی بوده است که در مفهوم عام تری .دو عنصر همسنگ نمی شمرد
و برخی ) مکان(» تواشه«برخی از الهيون باستانی مفهوم . دو مبدأ متضاد مستحيل شود

    .يا زمان را به مثابه بستر حل دو عنصر متضاد مطرح ساختند» زروان« مفهوم
الحاد (در جريانات الحاد آميزی که از کيش زرتشتی منشعب شد به ويژه دو جريان عمده 

انديشه نبرد يزدان واهريمن، نور و ظلمت به مثابه انديشه مرکزی ) مانوی و الحاد مزدکی
   .حفظ شده است

 مخلوط درهم و برهمی از انواع جريانات فکری زمان بود، زيرا الحاد مانوی  
متضادها  مرتاضانه و بدبينانه خود مسئله نبرد  اين مانوی با آن جنبه عميقا عرفانی وارذبنيادگ

ظلمت جهان پديد       به نظر مانی از ستيزه بين نور و.را به نحوی ويژه خود مطرح می کند
 ارواح که از نورند در کالبد ظلمانی زندانی اند و .روان نورانی است ولی تن ظلمانی. می آيد

 با آن که سر انجام .رگ از اين قفس رها شده به سوی خورشيد صعود می کنندپس از م
                                                 

يده است     ل تفحص    . زروان درنگ خدای بی کران بعدها منشأ کيش و دين مستقلی شد که يک رشته آن نيز به ماديگری کش ه قاب نکت
ا     ا ب دی است    » loca«در اين زمينه همسنگ بودن مفهوم زروان م ا هن فه لکايات ی دهر است      . در فلس ه معن در . لکاوزروان هر دو ب

  .جانشين اين دو مفهوم شده و دهر در عين حال هم مفيد مفهوم زمان است و هم مفيد مفهوم جهان» دهريون« ترجمه عربی 



 

حکومت جاودانی نور برقرار می شود ولی در حال حاضر ظلمت است که مسلط است، لذا 
   ∇ .است جهان عرصه رنج و بی داد

روحی بر پايه مبادی  در جهان شناسی مانوی نيز تقسيم مقوالت مختلف طبيعی و  
 مثال از جمله از مبدأ ظلمت، آتش مخرب، باِد مهلک و آِب گل آلود .می گيردمتضاد انجام 

حاصل می شود ولی از مبدأ نور چند فيض بر می خيزد که عبارت است از ادراک، عقل، 
 البته اين منظره سازی خيال آميز از جهان دارای هيچ  گونه محتوی جدی .اراده تأمل و

ه جهان شناسی مانوی نيز مانند جهان شناسی زرتشتی نيست ولی حاکی از اين حقيقت است ک
  . يزدان و اهريمن، خير و شر بافته می شمرد،نسج هستی را از تار و پود نور و ظلمت

 که در دوران سلطنت قباد ساسانی پديد شد و متوجه نبرد بر ضد الحاد انقالبی مزدکاما در 
روشنی در   نور و◊ .يگری استاشرافيت و مذهب مسلط بود رابطه نور و ظلمت به نحو د

 غلبه اش حتمی و قانونی و عادالنه است ولی ظلمت، .نزد مزدک مبدأ آگاه و با اراده است
 حرکت .تواند کاری از پيش ببرد خود محصول اتفاق و کور و ناآگاه است و سرانجام نمی

ادی امری  آميزش اين دو مبدأ و پيدايش جهان م.نور ارادی و حرکت ظلمت غير ارادی است
 در . نور هم اکنون بر ظلمت مسلط است ولی استيالی نور کامل نيست.تصادفی است

آميختگی ذرات نور و ذرات ظلمت کماکان ادامه دارد و هدف هر مزدکی بايد رهاندن ذرات 
 بدين سان مزدک بر خالف .نور از چنگ ذرات ظلمت و تأمين غلبه کامل و قطعی نور باشد

خندان يک انقالبی بی باک  چنگ ظلمت اسير می بيند با چهره اميدوار ومانی که نور را در 
  .تسلط قطعی آن را وظيفه خود می شمرد به غلبه عنصری نور باور دارد و تأمين نجات و

مقصد از ذکر آنچه که گذشت بيان معتقدات جريانات مختلف مزده يسنا و الحادهای منشعبه از 
خير و شر، نور و ( ت که مسئله تقابل دو مبدأ متضادآن نيست، بلکه تصريح اين نکته اس

 البته اين شيوه .مسئله مرکزی و روح تعاليم مزده يسناست)  يزدان و اهريمنظلمت،
و  ديالکتيک مسئله تضاد و نبرد  در. تفکر، با شيوه ديالکتيکی يکی نيست•»همستاری«

را به حق می توان شکل وحدت آن ها با محتوی ديگری مطرح است ولی اين شيوه همستاری 
  .بدوی تضاد ديالکتيکی دانست

پيدايش انديشه نبرد اورمزد و اهريمن، نور و ظلمت، خير و شر، هماهنگی و آشوب، مهر و 
  : در مزده يسنا دارای دو ريشه استخشم

انعکاس نبرد قبايل زراعت پيشه و طوايف بيابان گرد شبان است و  آن نخست ريشه اجتماعی
نام بسيای از خدايان اين طوايف بيابان . ه تاريخ دوران پيدايش مزده يسناستکه مضمون عمد

  .گرد در مزده يسنا به نام مقوالت ظلمانی و اهريمنی مبدل شده است
دوم ريشه طبيعی و آن انعکاس تضادی است که در پديده های طبيعی به ويژه در سامان 

 خشک سالی و فراوانی، اراضی حاصل خيز ،سرما و گرما. عبوس خاور زمين مشهود است
 ،و بيابان های شوره زار، شب و روز، طوفان و آرامش و ديگر پديده های متضاد طبيعی

   .انديشه تضاد را در ذهن پژوهنده انسانی منعکس می کند
  
  

                                                 
ق داشت                             ∇ وذی عمي ا نف ور و ظلمت پس از اسالم در افکار فالسفه م انوی ن ناصر  . نکته جالب اين جاست که انديشه زرتشتی و م

  : می نويسد » وجه دين « خود موسوم به خسرو علوی قباديانی شاعر و مبلغ معروف اسمعيلی در اثر 
  » يکی جسم کثيف و ديگری نفس لطيف : مردم از دو گوهر بودمرکب شده « 

متذکر می شود که غزالی سخن از نور و ظلمت می گفت و در آيه نور و مقصود از مصباح و       » غزالی نامه   « آقای همايی در کتاب     
ردم     مشکوه تحقيق می کرد و خدا را نور مطلق وماه     يات ممکنه را ظلمت محض می خواند و چون غزالی اين سخنان را می گفت م

ه    « رجوع به   ( عصر او، او را به گبر بودن متهم می کردند            د             » غزالی نام ام ابوحام د وافکار فلسفی ام ار و عقاي ا شرح حال و آث ي
 ).226محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی تأليف آقای جالل همايی، چاپ اول صفحه 

 درباره درست دينی مزدک گفتار جداگانه ای در اين کتاب آمده است  ◊
• Antithetique 



 

  اندیشه تضاد در مذاهب و جریانات فکری دیگر باستان  ـ 2
 ت متضاد طبيعت و زندگی به شکل مذهبی و اين انعکاس مقوالـنزد قبايل آزتک  در

 آزتک ها .اساطيری، به شکل فوق العاده بدوی در نزد ملل و قبايل ديگر نيز ديده شده است
  .در مکزيک در آستانه آمدن اسپانيولی ها نظرات مذهبی بسيار همانندی با مزده يسنا داشتند

  :استدر اين باره چنين  ذکر شده » آزتک های مکزيک « در کتاب 
تک ها نبرد دائمی سمبوليک بين نور و ظلمت، سرما و گرما، شمال و به نظر آز«  

 حتی ستارگان را به شرقی و غربی تقسيم می .جنوب، غروب و طلوع آفتاب جريان داشت
   ∗.کردند

 .رهای رومی انجام می گرفتودر ميان آزتک ها جنگی تن به تن مانند جنگ گالديات  
  : باره اين جنگ می نويسدمولف کتاب مورد بحث در

يعنی ايده نبرد دو (رها که غالبا به مرگ منجر می شود اين ايده وجنگ گالديات«   
 مهم ترين .در آداب و رسوم مربوط به خود منعکس می کند) ط.ا ـ عنصر متضاد را

جنگاوران مانند شواليه های عقاب هوئيت تسی لوپچ تلی و شواليه های ئوتسه لتا تتس کات 
 اين جنگ مقدس از مراسم و فلسفه . نبرد بين شب و روز را منعکس می کردند◊کا لی پ

   ♦ .مذهبی آزتک ها اشباع است
ذکر می کند که در فلسفه »  تفکر چينی«گرانه در کتاب .  مـدر فلسفه باستانی چين   

 يان و اين .می دانستند» اين«و » يان« را مرکب از دو عنصر متضاد باستانِی چين هستی
  :مانند اورمزد و اهريمن منشأ دو رشته مقوالت متضاد بودند به شکل زيرين

  اين         يان       
  ماده         نر        
  ظلمانی       نورانی       
  سرد        گرم       
  تر       خشک       
  نرم        سخت       
  )پاسيف(منفعل      )آکتيف( فعال       

  
 تعلق دارد و اعداد جفت به  اعداد طاق آسمان به آسمان.آسمان و زمين هم يان و اين هستند

   .°زمين 
رابطه و تناسب اين دو عنصر متضاد و غلبه و ظفر يکی بر ديگری که در مزده يسنا   

 در مزده يسنا .مطرح است در فلسفه باستانی چين نيز به شکل ويژه خود مطرح می شود
ی از صفحات برخی از مفسرين مذهبی کوشيدند تا اهريمن را فقط در برابر سپنتامينو که يک
 فونگ يوالن .اورمزد است قرار دهند و اورمزد را مظهر يگانه و عالی تر معرفی نمايند

درباره رابطه دو عنصر متضاد » تاريخ فلسفه چين«مولف چينی در کتاب خود موسوم به 
  : اين و يان چنين می نويسد

لذا  دارای  .سير آسمان چنان است که دو عنصر متضاد در عين حال پديد نمی شوند«  
 چنين است سير آسمان وقتی يکی از دو عنصر متضاد . يگانه است نه دو گانه.وحدت است

وقتی يکی در چپ است، آن ديگری در .  آن ديگری کاهش می پذيرد،اين و يان بسط يابد
 تابستان در . پاييز شمال، بهاران هر دو اين عنصرها به سوی جنوب می روند.راست است

                                                 
 175 صفحه 1960لندن G.G.Vallient  تأليف The Aztecs of Mexicoاز کتاب  ∗
 در ميتولوژی آزتک هوئيت تسی لوپچ تلی خدای جنگ است وئوتسه لتاتتس کات لی پکا خدای شب، موسيقی و رقص ◊
  175 صفحه 1960 لندن G.C.Vallient تأليف The Aztecz of Mexicoب از کتا ♦
  376 صفحه 1934 پاريس M.Granet تأليف La Pensee Chinoiseاز کتاب  °



 

 با هم .در کنار هم روانند ولی نه در راه هم. ، زمستان در پشت يکديگرگرنديبرابر يکد
   ∗. چنين است قانون ونظام آن ها.برخورد می کنند و هر يک به نوبت حکم می رانند

چنان که مالحظه می شود چينی ها نبرد دو عنصر متضاد را با ترتيب آرام تری از   
ر می گرفتند و جنبه تجريدی و فلسفی جنگ پر شور و شغب اهريمن عليه اورمزد در نظ

دو مظهر پاک و ريمن نيستند و از دو مبدأ خير و » يان«و » اين«. تفکر چينی بيش تر است
  .شر خبر نمی دهند، به طور ساده دو عنصر متضادند

 در کتاب تاريخ فلسفه هند "روی" چنان که قبال نيز متعرض شده ايم -در فلسفه هند  
تاريخ فلسفه «  در کتاب خود"روی" . را در هند باستان تصريح می کندوجود تفکر ديالکتيکی

  : چنين می نويسد» هند
رياليسم احکام اساسی مات.. .است» کاشانی کاوادا«در فلسفه هند نام ديالکتيک «  

اشتراط » بروز احساس«در آموزش ... می يابيم» سارواس تيوادی«ديالکتيک را در تعاليم 
ء مورد تصديق قرار می گيرد، نيز در اين آموزش به حرکت ذاتی و و پيوند متقابل اشيا

جنبش خود به خودی اشياء ابراز اعتقاد می شود و طرفداران اين مکتب بر آنند که پروسه 
رات، تحول کيفی نيز رخ می تبديل اشياء نه تنها مايه رشد کمی آن هاست، بلکه در نتيجه تغيي

نيز طرفداران مکتب سارواس تيوادی بر آنند که   و.دندکيفيت های نوينی پديد می گردهد و 
  .»تکامل، پيوسته زاده تضاد است و از طريق رابطه و تأثير موقت متضادها انجام می گيرد

 حاکی از تکامل قابل توجه انديشه ديالکتيکی در نزد هنديان باستان "روی"اين بيان   
سته ها و عناصر ديالکتيک در  وصف می کند ه"روی"است و اگر منظره چنين باشد که 

   •.فلسفه هندی به حد تکاملی بيش تری از ايران و چين و حتی يونان رسيده بود
که از خود ) فراگمنت ها(در قطعات » فيلسوف گريان« هراکليت ـدر فلسفه يونان   

باقی گذاشته جهان را عرصه نبرد متضاد و پديده های هستی را مظهر وحدت متضادها 
آيا هراکليت از فلسفه باستانی چين و هند و ايران در :  اين سئوال پيش می آيد.ندک معرفی می

  : رفته است ؟ کامال محتمل است زيرااين زمينه الهامی گ
اوال عده کثيری از پژوهندگان متوجه شباهت فراوان آموزش نخستين فالسفه يونان و   

علم و تمدن در « هم در کتاب "بيد" .متفکران هند و مصر و چين و ايران و بابل شده اند
از قول فونگ يوالن مورخ سابق الذکر تاريخ فلسفه چين می گويد آموزش اعداد » چين

 يان دارد که مايه حيرت ـاغورث چنان شباهتی با آموزش اين فيث) تئوری نومه رولوژينک(
  ♦است ؟

و استفاضه او از السال در کتابی که به نام هراکليت نوشته به سفر او به ايران : ثانيا  
ت شايد ملهم از قدسی  اين که هراکليت مبدأ اشياء را آتش دانسته اس.فلسفه مغان اشاره می کند

   ◊.زده يسنا و در مذهب قديم آريايی برای آتش قائل بودنداست که در م
پلوتارخ مورخ معروف يونانی به سفر عده ای از فالسفه يونان به خاور زمين : ثالثا  

   .داشاره می کن
از آن جمله در آثار پلوتارخ و ديگر مورخين رومی و يونانی مسافرت طالس به   

  .مصر و فيثاغورث به مصر و ايران و ذيمقراطيس به بابل تصريح شده است

                                                 
  24-23 صفحه – 2 جلد Fung Yu Lan تاليف History of Chinese philosophyاز کتاب  ∗
 337 صفحه تاليف مونوريجن» تاريخ فلسفه هند « رجوع کنيد به کتاب  •
  157-154جلد اول صفحه . کمبريج. »علم و تمدن در چين « رجوع کنيد به بديهم  ♦
را از اوستا ) کالم  ( logosاز قول السال نقل می کند هراکليت مفهوم  ) 393صفحه . چاپ روسی( » دفتر فلسفی « لنين در  ◊

  . در گفتارهای ديگر نيز اشاره کرده ايمگرفته و اصل آتش را نيز از آن جا اخذ کرده است، ما به اين نکته
  



 

توازی عجيبی است که بين طرز تفکر و حتی نحوه بيان هراکليت با برخی از : رابعا  
چين در عصر فلسفه «هيوگ در کتاب . ر. ئی.فالسفه باستانی خاور زمين وجوددارد

   ∇. شی متفکر چينی ياد می کند–از خوئه ی » کالسيک
 آفتاب .آسمان و زمين همانند يکديگر پستند و کوه ها و مرداب ها همانند يکديگر هموارند«

  .»در يک روز غروب می کند و هر موجود به هنگام زايش می ميرد 
از قول هراکليت فيلسوف يونانی » نی يوناناستابررسی جامعه ب«تامسن در کتاب . ج  

  : انندی برای گفتار فوق نقل می کندفراگمنت زيرين را به عنوان هم
 هم پير است و ،در وجود ما، هم مرده هست و هم زنده، هم بيدار است و هم خفته«  
 . زيرا اين که دگر شود بدان مبدل می شود و آن که دگر شود بدين مبدل می گردد،هم جوان

  ». هستيم و نيستيم.در اين رودخانه دوبار وارد نمی شويم
قرائن نيرومند فوق نشان می دهد که بر خالف دعوی کسانی که فرهنگ اروپا را قائم به ذات 
و مخلوق مبتکرانه ذهن خود اروپاييان می دانند منابع الهام نخستين فالسفه يونان را بايد در 

 آنچه از اين بحث برای ما جالب است آن .اگانه اين خود بحثی است جد.خاور زمين جست
  •.است که در ديالکتيک هراکليت به احتمال جدی تعاليم مزده يسنا بی سهم نيست

  
  نتيجه  ـ 3

بررسی اجمالی فوق که بی شک بايد با بررسی های عميق و همه جانبه ديگر تکميل   
کتيک ساده لوحانه ابتدايی عالوه شود اين دعوی ما را آغاز مقال ثابت می کند که اوال در ديال

 ثانيا .نبرد متضادها نيز به نحو وسيعی مطرح بوده بر انديشه حرکت و پيوند، انديشه تضاد و
گاه در       نه تنها يونانيان بلکه ايرانيان، هنديان، چينی ها و اقوام ديگر نيز اين انديشه را

 آموزش زرتشت و الحادهای منشعب  ثالثا.سيستم های مذهبی و گاه فلسفی منعکس کرده اند
از آن از اين انديشه سرشار است و بدون شک توجه عميق مولوی به نبرد متضادها دارای 

 رابعا احتمال جدی وجود دارد که انديشه دودآلود و ابتدايی ديالکتيک .سنت ايرانی است
يالکتيسين های ايرانی با همان قشر مذهبی و اساطيريش يکی از منابع عمده الهام نخستين د

 تمام اين نکات از جهت بررسی تاريخ .يونان باستان و از آن جمله هراکليت بوده است
  ∗ .مشخص منطق دياکلتيک دارای اهميت جدی است
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