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Abstract
In the history of religious and philosophical thought of India, Charvaka
philosophy (Lokayata) is a unique school of thought that by having theoretical
tenets of materialism, provides a purely materialistic interpretation of
existence. This school, through the negation of realm beyond sensory
perception, asserts to the pure originality of the material and supposes that the
only the material reality has validity and the sole authentic perception is the
sensory perception. Expressing of atomistic cosmology, apparently,
Epicurean philosophy in Greece is the most similar school of thought to
Charvakh. The findings of this article which is obtained by method of
comparison and analyze, shows that in both schools of thought, reality is based
on the originality of the material, two kinds of causes are rejected, human's
existence is explained only based on his material dimension, as well as any
existence after death is denied. However, these two of philosophy offer
different interpretations about the component of existence and nature and
kinds of them as well as about tangible or intangible of them.
Keywords: Charvake, Epicures, Ontology, Materialism, Reality
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Introduction
In the history of human Thought, there have been many paradigms to explain
existence and beings. Materialism is a kind of positivistic ontology that has
some manifestations both in East and West cultures. Chavaka and
Epicureanism are two materialistic schools that in spite of belonging to
different cultures, they have many resemblances. By comparing these two
thought systems and by accenting on their similarities, we can assume that
Materialism, even in Indian culture that appears to alien with materialistic
thoughts, possesses comprehensiveness in all human cultures. To examine this
hypothesis, we can ask two fundamental questions: How Chavaka and
Epicureanism explain the main ontological problems, such as Fact,
Awareness, and Causality? What kind of similarities and differences we can
find between these two philosophical schools?
Ontology of Charvaka
Originality and permanence of Matter
Charvaka philosophers believe that the world and its creatures are built-up by
a different combination of four basic elements: water, fire, earth, and wind.
According to Charvaka, although all beings are unsteady and impermanent,
those four elements themselves are permanent. If we ask them �
How you find
out that these four elements are fundaments of Universe?�They surely shall
say �
by senses that are the only authenticated resources�
.
Accepting Yadrija-Vada instead of Causality
Charvaka School by denying the Causality and its accessories believe that
Accidence determines all of the events of the universe (Yadrija-Vada) and that
there is no wise God or powerful gods beyond the world as normative causers.
So all of the phenomena by chance and exclusively originating in Nature.
Awareness as a material phenomenon
Another basis of charvaka ontology is Denial of �
soul without body�and
accepting �
Awareness as a secondary material characteristic. According to this
thesis, even awareness comes from four material elements. When these
elements so combined that a living be formulated, awareness as a secondary
quality arises, ultimately when the four elements separated from each other,
the awareness is suppressed. These radical ideas of awareness led Charvaka
philosophers to both denials of �
soul without body�and disapproving of
�
transmigration�
.
Epicurean ontology
Atomism
Atomism as a materialistic theory suggests that all beings are formulated and
came from atoms. Atoms are solid, undividable and numerous so that different
kinds of atoms give birth to different beings and different worlds. According
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to Epicure even gods are consist of atoms and inhabit in distance between
worlds.
The idea of deviation
According to Epicure, the main movement of atoms particles is dropping
quickly from up to below. Alongside these movements, atoms sometimes
deviate from their main course and contact one another. Because of their
solidness, atoms jump and accumulate. In the result of these accumulations of
atoms different beings came into existence.
Denial of resurrection and transmigration
According to Epicure, it is a big lie that the dead body be capable of experience
death. Moreover, eschatological ideas are origins of fear, anxiety, and legends
that promise tortures to the man in the afterlife. All of the beliefs in afterlife
or imagination of spirit without body are filled with many uncertainties. For
example, when spirit or soul is separated from the body, is it aware and has
senses? If not, the soul can�
t experience the afterlife, whether it be fearful or
enjoyable. Accordingly, the eschatological ideas such as transmigration are
invalid.
Conclusions
Materialism is a popular thought in all cultures. Epicureanism and Charvaka
respectively are the two most important representatives of the materialism of
Greece and India, though the former�
s thought system is more coherent and
more rational. Epicureans alongside with Charvaka philosophers criticize any
idea of God's interference in the world, but they, contrast to Charvaka, accept
the atomic and material existence of gods and spirits. Charvaka School
declares that the Awareness is a secondary quality and has not independent
existent, while Epicureans believe that awareness has an independent
existence combined of atoms. While Epicure explains the cosmogony by the
�
idea of deviation�
, Charvaka interpret it by �
Yadrija-Vada�or the idea of
�
Accidence�
.
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چکیده
در تاریخ اندیشۀ هندد ،فلسدفۀ رارواکده (لوکایاتدا) تنهدا مبت دی اسد کده بدا م دانی نردر
ماتریالیسددتی ،از رهگددِر نفددی سدداو ا مدداورا و د ّ ،یگاندده وایتی د را مدداده و تنهددا ادرا
متت ددر را ادرا وسّددی مددیدانددد .فلسددفۀ اپیبددور  ،بددهویددژه بدده دلید بیددان اهددانشناسددی
اتمیستی ،ظداهرا شد یهتدری مبتدف فبدر بده رارواکده اسد  .پدژوهش پدیشرو بده رو
مقایسددها -تحلیلددی و بددهمنرددور نشدداندادن فراگیددر اندیشددههددا ماتریالیسددتی انجددا
گرفته اس و یافتدههدا آن نشدان مدیدهندد کده در نگدر هدا هسدتیشدناختی مبتدف
اپیبدور و فلسددفۀ رارواکدده هد واددوه اشددترا و هد نقددا افتددرا وادود دارندد .در اید
دو مبتددف ،صددرفا مدداده وایتیّ د دارد ،عل د فدداعلی و غددایی اهددان نفددی مددیشددوند ،واددود
انسان تنهدا برم ندا بدتدد مداد ا ت یدی شدده و نیدر هدر گونده ادوهر و هسدتی پد از
مددر یددا آگدداهی مجددرا از بدددن ،انبددار مددیگددردد .لب د در وددالیکدده واددود عناصددر اولیدده
مدداد و نشدد ا کثددرا از آنهددا در رارواکدده ت یینددی وسددی دارد ،در مبتددف اپیبددور از
واهددی کددام عقلددی برخددوردار اسدد  .ایدد دو فلسددفه ،دربددار شددمار عناصددر مدداد
تشدبی دهندد عددال هسدتی ،ریسددتی و اندوا آنهدا ،همچنددی دربدار مشددهود یدا نامشددهود
بددودن آنهددا تفاسددیر متفدداوتی را ارا دده مددیکننددد .بددرخ رارواکدده کدده بدده نفددی خدددایان و
ارواح میپردازد ،اپیبوریس خدایان و ارواح را ثمر ترکیف ات ها ویژها میداند.
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بیان مسئله
در تاریخ اندیشدهورز بشدر ،دربدار هسدتی و مقدوت آن ،پدارادای هدا متندوعی را مدیتدوان سدرا
گرف د  .دسددتها از اید «الگوهددا تفسددیر » را مددیتددوان در ذی د عنددوان «ماتریالیس د » یددرار داد
کدده یقینددا برآین ددا مواض د هسددتیشددناختی ویددژها هسددتند .ل دیب  ،ماتریالیس د در یریددف بدده اتفددا
فرهنگها صددورر متندوعی بده خدود گرفتده اسد  .اندیشدههدا ماتریالیسدتی وتدی در فرهندگ هندد
نیر بارز بوده اس کده نسد بده ماهیّد ا ویدا غال دا از ید نررگداه منفدی و رند انگدار برخدوردار
اسدد  .یبددی از یدددیمیتددری صدددورر ماتریالیسدد اولیدده را مددیتددوان صددرفا در فلسددفۀ رارواکدده
( )Charvakaیددا لوکایاتددا ( )Lokayataاسددتجو کددرد .فلسددفۀ رارواکدده در اصدد ندده هندددویی
اس و نه با اندیشهها بودایی سازگار دارد (.)Moen, 2012: 10
اید مددرا فبددر عمدددتا بددا نفددی خدددایان ،ارواح ،متدداد ،تناسددخ (سمسدداره) ،تقدددیر ،اخ د و در
مقاب  ،بدا یدول بده اصدال ا صدر ا اهدان مداد و اعت دار انحصدار ادرا وسّدی ،از براسدتهتدری
مباتددف غیرمتشددر ( )Nastikaدر هنددد اس د  .بدده زعد نینیددان اسددمار  ،اید مبتددف دوشددادو
بودیسدد ( )Buddhismو اینیسدد ( ،)Jainismیبددی از سدده اندد ش اصددلی علیدده مراتیدد
شددریت ودایددی ( )Vedasبددود (اسددمار و دیگددران .)62 :3121 ،آنردده زمیندده را بددرا پیدددایش
رنددی مبت ددی در ودددود سددد  . 2مهیددا کددرد ،ففددا فبددر و ذهنیتددی بددود کدده نرددا دینددی
برهمنی (برهمنیر ) در آن عصر به وادود آورده بدود .در واید  ،بده وادود آمددن اید مبتدف ،بدهطدور
ناخواسته واکنشی بده کارنامدۀ عملبدرد برهمندان بدهعندوان متولیدان رسدمی امدور دیندی بدود (یرایدی،
 .)101 :3111خاسددتگاه فلسددفۀ رارواکدده بّددور س دنمتی بدده وبددی فرزانددها موسددو بدده بریهرس د رتی
( )Brhaspatiنسدد داده مددیشددود ( .)Bhattacharya, 2013: 1بددهرغدد آنبدده دتیدد
کدافی در زمینددۀ ظهددور و شددیو رندی فلسددفها در هنددد واددود نددارد و اید فلسددفه تداکنون کددام
فهمیددده نشددده اس د  ،امددا ف سددفۀ مشددهور هندددویی نریددر مدددهوه ( ) 3611 -3132و هددار بددادرا
(یددرن  ) 1فلسددفۀ رارواکدده را بددهعنددوان یدد نرددا فلسددفی (دارشددانا) در نرددر گرفتددهانددد
( .)Johnson, 2012: 51داسددگوپتا ( ) 3326-3112در کتددا تدداریخ فلسددفۀ هنددد اظهددار
مددیدارد کدده اید فلسددفه دارا منّددی ادیددد بددوده و منتقددد دیدددگاههددایی بددود کدده سددایر مباتددف
فلسفی هند آنها را پاس میداشتند (.)Dasgupta, 1952, vol 3: 533
یبددی دیگددر از نمودهددا ماتریالیس د را مددیتددوان در وددوز یونددان ،در فلسددفۀ اپیبددور یاف د .
فلسددفۀ اپیبددور بدده همددراه فلسددفههددا شددباکی ( )Skepticismو روایددی ( )Stoicismیبددی
از سدده ان د ش اصددلی عصددر یونددانیمددیبی (یددرن  ) . 1بددود کدده توسددو اپیبددور () . 113-623
ت سددی شددد ( .)see. Robert, 1995: 230ای د مبتددف نس د بدده اندیشددههددا سددنتی از
موضددتی منتقداندده برخددوردار بددود ( .)Dawning, 1989: 263اپیبددور سرسددهتانه مهددال
عقاید خرافی و باورها اسداطیر و مدِه ی دوران خدود بدود و از اید رو ،یبدی از مهد تدری ان ده-
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ها فلسفۀ و آن بود که مدیکوشدید ت یدی هدا الهیّداتی دربدار پدیددههدا ط یتدی را بدا ت یدی -
هددا عمد گددرا ،کدداربرد و عینددی اددایگری سددازد .سددنگبنددا اصددلی تتلددی فلسددفی او یددول بدده
اصال مداده (اتد ) اسد  .اپیبدور در هسدتیشناسدی خدود نردا اتمیسد دموکریتدوس (. 120 -120
) را برگریددد و ظدداهرا دلید رنددی گرینشددی ،مقاصددد اخ یددی ویددژ او بددود« :تسدلمیخدداطر انسددان از
راه زدودن ترس از مر و خدا».
پژوهش پیشرو بدا ت یدی دییدی تدر اصدول بنیدادی ماتریالیسد هندد و از رهگدِر مقایسدۀ آنهدا
بددا اندیشددههددا اتمیسددتی اپیبددور  ،مددیکوشددد تددا بددا بهددرهگیددر از مندداب کتابهانددها  ،از طرفددی
انسجا تقری ی ایدده هدا ماتریالیسدتی رارواکده را در روزگدار خدود نشدان دهدد و از سدو دیگدر بده
فراگیر ایدهها ماتریالیستی در تداریخ اندیشدۀ بشدر اشداره کندد .از اید رو ،شایسدتۀ اید پرسدش
اس د  :فلسددفۀ اپیبددور و فلسددفۀ رارواکدده ،بددر اسدداس م ددانی هسددتیشددناختی خددود ،ردده ت یددی یددا
ردّیددها دربددار وایتیّ د  ،علیّ د  ،الوهیّ د  ،آگدداهی ،روح و تناسددخ ارا دده مددیدهنددد واددوه افتددرا و
اشترا اید دو فلسدفه در مسدای هسدتیشدناختی ،بیشدتر در رده مدوارد یابد پدژوهش اسد در
زبددان فارسددی دربددار فلسددفۀ رارواکدده و اپیبوریس د  ،مقددات  3و پایدداننامددههددا  6متتدددد واددود
دارند؛ اما آثار موادود بدهرغد سدودمند بسدیار ،هدی ید بحد هسدتیشناسدی و مسدا پیرامدون
آن را در فلسددفههددا رارواکدده و اپیبددور بدده نحددو مقایسددها مددورد واکدداو یددرار ندددادهانددد ،کدده
ارستار پیشرو در صدد انجا آن اس .
 -3هستیشناسی چارواکه
 .3-3اصالت و بقای ماده
بده زعد ف سدفۀ لوکایاتدا کثددرا موادود از ترکیدف عناصدر رهارگانددۀ آ  ،خدا  ،هدوا و آتدش ،بدده-
وادود آمددهاندد ( )Kak, 2011: 22و نده تنهدا ااسدا محسددوس ،بلبده یدوا وسدی ،تصدوّرا ،
شناخ و آگداهی نیدر محصدول عت رتدی ترکیدف همدی عناصدر رهارگاندهاندد ( Del Toso, 2011,
 .)vol 1, 48دروددالیکده یاط ددۀ ف سدفۀ یدددیمی هندد ،در وددوز عدال مددادّ  ،عد وه بددر عناصددر
اربته ،یای به عنصر پنجمی به ندا اعکاشده (ااثیدر ،ففدا ،خد ) نیدر بودندد ،امدا رارواکدها هدا وادود
آن را انبددار مددیکردنددد ( .)Bhattacharyya, 2013: 8بددهزع د ایشددان ااثیددر را نمددیتددوان بدده
تجربۀ وسدی دریافد و بلبده یدول بده وادود آن برآیند اد اسدتنتا اسد  .در مترفد شناسدی ف سدفۀ
رارواکدده همددۀ دانددشهددا واصد از راه غیددر وددواس پنجگاندده ،نامتت رنددد .از اید رو ،پددی بددردن بدده
واددود ااثیددر نیددر از راهددی نددامتت ر (غیددر وسّددی) بدده دسدد آمددده و اساسددا پددِیرفتنی نیسدد
(.)Hiriyanna, 1994: 191
بدده عقیددد پیددروان رارواکدده ،ندده تنهددا اشددیا غیددرااندددار ،بلبدده سددازوارههددا ذ ویددا مث د
گیاهان ،ویواندا و از املده خدود انسدان نیدر محصدول ترکیدف همدی رهدار عنصدرند و بدا مدر و
نددابود شددان ،عناصددر شدداکلۀ آنهددا نیددر دوبدداره از هد تجریدده مددیشددوند (ردداترای و دیگددرن:3111 ،
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 .)313از ای رو ،عناصر رهارگانده ،امدور ضدرور اندد و تنهدا بدهخداطر وادود زیربندایی آنهاسد کده
مواودا استحاله یافته و به ه ت ددی مدی شدوند .از اید تتدداد عناصدر ،هدوا امبدان مشداهد اشدیا
را به ما میدهدد ،آتدش از بدی مدیبدرد ،آ موادف زایدش مدیشدود و خدا  ،علد وادود زمدی
اسد  .از نرددر پیددروان رارواکدده ،خددود مدداده و ااددرا آن یتنددی همدی عناصددر رهارگاندده ،از بقددا و از
مدداهیتی ثاب د برخوردارنددد و هرگددر ت یی در و نددابود نمددیپِیرنددد ( Gupta, 2000, vol 1:
 .)14نرریددۀ بقددا و تددداو مدداده در تتددالی آایتددهکیشددهکم رلددی ( )Ajita kesakambalinای د -
طور بیان شده اس :
«انسددان از رهددار عنصددر اصددلی و مه د تشددبی شددده اس د  .زمددانیکدده او
بمیرد ،خا در او به تود خدا بداز مدیگدردد ،آ بده آ  ،آتدش بده آتدش
و هددوا بدده هددوا ،در وددالیکدده وددواس در ففددا ناپدیددد مددیگردندددد»
(.)Thapar, 2003: 165
بنابر اید انگداره همدۀ صدور هدا مداد فناپِیرندد ،امدا خدود مداده از بدی نمدیرود ،بلبده بدا
نددابود شددها عناصددر شدداکلۀ مدداد او بدده خاسددتگاه اصددلی و ط یتددی خددود بدداز مددیگردنددد .اگددر
پرسیده شود« :خود عناصر رهارگانه و بقدا آنهدا را از رده راهدی کشد کدردهاید » ،رارواکدها هدا
رنی ادوا مدیدهندد کده از راه ادرا وسدی؛ ردون اید عناصدر محسدوساندد .امدا از ید منردر
انتقداد  ،ظدداهرا اید عقیددده کدده «عناصددر مدداد واددود دارنددد ،رددون یابد ادرا وسّددیانددد» ،زیدداد
یاب دفا نیس ؛ زیدرا خدود اید عناصدر مداد رهارگانده ،نده صدور هدا واصد از ترکیدف آنهدا،
هیچگاه به تجربۀ وسی درنمیآیند.
 .6-3نفی علیّت و اصالتِ یدریچاواده
بهگمدان رارواکدها هدا ،پدِیر علیّد ردون متفدم اسدتنتا اسد  ،پد بایدد آن را ندامّمئ و
مردود شُمرد .صار ادرا متتایدف دو رویدداد نمدیتواندد بدی آنهدا نسد علمدی بریدرار کندد؛ مدث
ما ظهور آتش و دود را مدیبیندی ؛ لبد رّدور مدی تدوان گفد کده آتدش علد دود اسد اگدر دود
واود داشته باشد ردرا آتدش ب شدر وادود خواهدد داشد ردرا بایدد ب دِیری کده آن تدا بده ودال
رنی بوده و از ای پ نیر رنی خواهد بود (رادا کریشنان.)311 :3 ،
براساس فلسفۀ رارواکده ،ط یتد بده تنهدایی مسدئول همدۀ اتفایدا اسد  ،بددون دخالد هدی
خدددایی ( .)Vihari Joshi, 1987, vol 68: 400اهددان بددا همددۀ صد دورر متبثددر  ،نتیجددۀ
ترکیف اتفایی عناصر ماد اس و هدی اصد تتیدی کننددها  ،از ی ید «خددا» یدا «یدانون اخ یدی
کرمه» (عم و عب التم ) ،واود ندارد کده موادف اعشدبال گونداگون اشدیا باشدد ،بلبده همدۀ اید
ت ییدددرا اتفدددایی اسد د یدددا مربدددو بددده ا لمد د و سرشد د اتفدددایی خدددود اشیاسد د ( see.
 .)Bhattacharya, 2012: 594رارواکددها هددا در اددوا ررایددی ید رویددداد مددیگوینددد هددر
رویددداد «بددهخددود خددود» و «اتفددایی» پدیددد مددیآیددد .تیددر خارهددا ،غرایددر گوندداگون پرندددگان و
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رارپایددان ،شددیرینی نیشددبر و غیددره همگددی متلددولهددایی اتفددایی و خددودزاده هسددتند .همددانّور کدده
راداکریشددنان در کتددا «تدداریخ فلسددفۀ شددر و غددر » اظهددار مددیدارد کدده براسدداس رارواکدده ای د
اهان پهناور ی رویدداد اتفدایی اسد و از ترکیدف تصدادفی ذرا عنصدر مداد پیددا شدده اسد .
ای نرریه «یدریچا واده» یا «نرریۀ عل تصادفی» نامیده میشود( .رادا کریشنان)311 :3 ،
واص آنبه از نرر ای مبتف تندو اشدیا اهدان نده بدهواسدّۀ علمتدی ثابد  ،بلبده مربدو بده
سرش اتفایی خود اشیاس  .از بریهرس تی رنی نق اس که:
«آتددش دا اسدد و آ سددرد ،نسددی بامددداد لّافدد فددرحبهشددی دارد؛
ایدد گوندداگونی از ردده کسددی آمددده اسدد از سرشدد ذاتددی خددود آنهددا
زاییده شده اس ».)Acharya, 1882: 10( .
رارواکددها هددا در نتیجددۀ نفددی علیّدد  ،یددانون اخ یددی کرمدده ،آمددوز ادداودانگی روح ،تناسددخ
(سمساره) و غیره را نیر انبدار مدیکنندد .بندابر اید مبتدف ،اگدر بدهفدر یدانون علیّتدی هد در کدار
باشددد ،یلمددرو اثربهشددی آن تنهددا در اهددان تجربددی اسدد ( .)Carr, et.al, 2005: 245در
اینجا می توان در ید تحلید نهدایی وددس زد کده از منردر ایشدان اسدتناد ید متلدول تجربدی بده
علمتی ماورا ی و بدا لتب نادرسد اسد  ،زیدرا بدی علمد و متلدول بایدد سدنه ّی باشدد و متلدول در
ع مل مبنون و واضر؛ تجربدی بدا مداوراتجربی نده سدنهی دارد و نده یبدی در دیگدر واضدر اسد .
همچندی  ،بددهخدداطر تبثدر علد اوتمددالی ید متلدول ،غیددر ممبد اسد از اثدر بدده مددوثر اسددتدتل
کنی .
 .1-3نفی خدایان از رهگذر نفی علیّت
رارواکها ها که تنها ادرا وسدی را بده عندوان من د متت در شدناخ و ودواس را یگانده ابدرار متت در
مترف تلقی میکنند ،همواره واود خدایان را انبار مدیکنندد؛ ردرا کده بده زعد آنهدا خددا نمدیتواندد
موضو ادرا وسی یرار گیرد .به زع ایشان ،مصددا خددا تنهدا پادشداه خداکی مدیتواندد باشدد کده
بددرا هددر شددها یابد تجربدده اسد ( .)Bhattacharya, 1953: vol 3: 535-536هددر
ریر کده در اید اهدان بدر وفدی سدن ط یتد اریدان پیددا کندد ،عناصدر رهارگانده در آن امد ،
مهلو و ترکیف می شدوند .بندابرای  ،پیددایش اشدیا بسدتگی بده پدیددآور مداورایی نددارد ،بلبده هدر
و ی عناصر بر وفی اریان اتفایی ط یت بده هد پیوسدتند ،بده مقتفدا ترکیدف آنهدا ،موادود بده
واود میآید (ا لدی ندا ینی .) 11 :3 :3121 ،بندابرای  ،هدی ندو نداظر ااویدد یدا علد مدوثر  ،از
ی ی خدا ،که در کار خلق اهان دخال داشته باشد ،واود ندارد (.)King, 2000: 20
با واود مسا ذکر شدده مدی تدوان بدر اید گفتده نقدد را در یالدف ید اسدتفها انبدار وارد
کرد :آیا عناصدر مداد بده خدود خدود مدی توانندد رندی اهدان منرممدی را بده وادود آورندد رهدار
عنصر ماد صرفا عل ماد اهان را تشبی مدیدهندد ،ولدی بدرا آنکده اشدیا بده اهدان شدگف
آور بیرونی ت دی شوند ،نیداز بده طدراح و فداعلی دارید  .آیدا اید علد فداعلی خددا خدالی نیسد
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اگر ساخت ی کوزه نیاز به سدازندها دارد ،رگونده ممبد اسد اید اهدان اعجدا انگیدر نیداز بده
خدالقی نداشددته باشددد (همچندی ند  .ردداترای و دیگددران .)311 :3111 ،رارواکدها هددا کدده واددود
خدا را نمیپِیرندد در پاسدخ اوتمدات خواهندد گفد  ،از عدد نمدیشدود ریدر بده وادود آورده شدود،
همچنانکه آنره بیشب اس نمدیتواندد ید ریدر شدب دار را بده وادود آورد ،یدا اید کده از ید
ریر تیت یر نمی شدود ید شدی ت ییرپدِیر بده وادود آیدد .همچندی بده زعد آنهدا مدا دلیلدی بدرا
اث ا ای که ای اهان محصول ی طرح از پیش ساخته باشد ،نداری .
بددهخدداطر ایدد کدده نرریددۀ رارواکدده اهددان را صددرفا از منرددر ط یتدد ت یددی مددیکنددد ،آن را
«ناتورالیس » ه خوانده اندد؛ از اید منردر ،سرشد ذاتدی و ط یتدی بدهعندوان عامد اصدلی در تندو
پدیدهها ماد تصور میشود؛ اید اصد  ،یاعددها کدام ط یتد گرایانده اسد کده بدر م ندا آن
هرگونه دخال ماورایی رد مدیشدود .از طدر دیگدر ،از آنادا کده نرریدۀ مربدور منبدر وادود غدایتی
شتورمندانه در پش اهدان اسد و بده همدی دلید اهدان را ترکیدف مبدانیبی یدا تصدادفی صدر
عناصددر مددیبینددد ،آن را فلسددفها ماشددینی و مبددانیبی هدد دانسددتهانددد .امددا فلسددفۀ رارواکدده را
همچنی میتوان فلسفها اث داتی و پوزیتیویسدتی هد یلمدداد کدرد؛ ردرا کده تنهدا بده وقدایی مث تده
یا پدیدهها یاب مشاهده باور دارد (راترای و دیگران.)312 :3111 ،
 .4-3نفی روحِ جدای از بدن
یبی از ویژگیها اساسدی مبتدف رارواکده ،پای ندد آن بده «دهاتمدهواده» بدود .دهاتمدهواده ،یتندی
اید نرریده کده روح (آتمد ) ،ادوهر مسدتق از اسد نیسد ( Chattopadhyaya, 1992:
 .)35آنردده «روح» نامیددده مددیشددود ،ریددر غیددر از بدددن زندددها نیس د کدده از کیفیّ د شددتور و
آگاهی برخوردار اس  .مفهدو روح همدان مفهدو اسد زنددها اسد کده اوسداس مدیکندد ،مدی-
بینددد ،مددیشددنود ،بدده یدداد مددیآورد و فبددر مددیکنددد ( .)Muller, 1919, vol 19: 100آنهددا
برا اث دا مددعا خدود بده اید ع دار از بریهددآرانیبدهاوپانیشداد ) )II, 4, 12نیدر اسدتناد مدی-
کنند:
« شها از اید رهدار عنصدر بده وادود آمدده اسد و دوبداره بده آن بداز مدی-
گردد و زمانیکه شها مدرد ،هی مترفتی واود نهواهد داش ».
در فلسددفۀ رارواکدده ،از ی د طددر بددا کسددانی مجادلدده مددیشددود کدده یا د بدده ادداوداگی روح
هسدتند ،از ی ید ف سدفۀ سددانبیه ( )Samkhyaو یدگدا ( )Yogaو از طددر دیگدر بددا بدوداییهددا
ایدددهآلیسدد مهایانددها ( ، )Mahayanaکدده بدده اددا روح و اددوهر ثابدد  ،بدده ادداودانگی
مجموعها از ودات هشدیار متتقدندد .ف سدفۀ رارواکده در مقابد اعتقداد دارندد ،زمدانیکده پراندا
(سیسدت ویداتی بددن) از کدار مدیافتدد ،روح نیدر از بدی مدیرود (Bhattacharyya, 2011:
) .29به زع ایشان:
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«ره کسدی روح را دیدده در ودالیکده اددا از تد باشدد » (دوراند :3121 ،
 « .)116اگددر رووددی بتوانددد بدده اهددانی دیگددر بددرود ،رددرا آن دل سددتگی
نیرومنددد کدده مددرده بدده بازماندددگانش دارد ،او را بدده زندددگی بدداز نمددی-
گرداند » ( .)Acharya, 1882: 10
ای گفته ال ته به متنا نفی آگاهی از ااندف آندان نیسد ؛ زیدرا بده تت یدر ایشدان وادود شدتور و
آگداهی را مدیتدوان از راه ادرا وسددی اث دا کدرد ،امددا اید کده شدتور و آگدداهی خصدل ید ریددر
غیرماد یا خاصیّ ید ادوهر روودانی را نمدیپِیرندد .از آنادا کده شدتور در بددن زنددها وادود
دارد کدده یابد ادرا وسددی و متشددب از رهددار عنصددر مدداد اسد  ،پ د بایددد کیفیتددی از کیفیددا
همی بددن باشدد و نده ریدر بیشدتر یدا بداتتر از آن .منردور و مقصدود مردمدان از روح ،ریدر بده
غیر از ای بدن شتورمند زندد مداد نمدیتواندد باشدد (رداترای و دیگدران .)316 :3111 ،بده عقیدد
آنها از ک پا تا فعر سدر و در تمدا اهدا عرضدی ،روح بدا اسد پوشدانیده شدده اسد  .بندابرای ،
مددادامیکدده اس د واددود دارد ،روح نیددر واددود دارد و ویتددی اسد مدنهددد شددد ،دیگددر رووددی واددود
ندارد .به نق از خود ایشان:
«اگر اس سدوزانیده شدود ،روودی دیدده نمدیشدود؛ اگدر بددن فاسدد شدود،
آنردده براددا مددیمانددد ،صددرفا اسددتهوانهددا سددفید اس د و اگددر اس د
مدثله شود ،باز هدی روودی دیدده نهواهدد شدد .هدی ندو روودی مسدتق از
بدددن واددود ندددارد کدده از دردهددا برنجددد ،از شدداد هددا لددِ ب ددرد و پ د از
نددابود اسدد بدده اهددانی دیگددر منتقدد شددود .اسدد و روح ریددر اددر
ترکیددف عناصددر مدداد نیسددتند و پددِیر ادددایی روح و اسدد تنهددا
ظاهر و غیروایتی اس (.)Dasgupta,1952,vol3:526-27
از نرر آنان ،ع اراتی رون «بددن مد » نیدر عدار از متندا هسدتیشدناختی و کداربرد آنهدا تنهدا
از با مجاز اس (.)Eliot, 1962, vol 2: 321
 5-3آگاهی بهمثابۀ خاصیّت مادی تَبَعی
به عقید ف سفۀ رارواکده ،همدۀ ودات ذهندی ،از ی ید هشدیار و آگداهی ،فایدد کیفیتدی مسدتق
و هستیشناختیاندد و مدی تدوان آنهدا را بده رویددادها مداد عت رتدی تقلید داد ( Schafer, et al,
 .)2008: 8ایشان شدتور و آگداهی را نیدر از طریدی مداده یدا خدوا ناشدی از ترکی دا مداد و یدا
از طریی اث دا «دهاتمدهواده» ت یدی و توایده کنندد و اسد را در ظهدور و تحقمدی هشدیار  ،رکندی
مسدلم و ضددرور مددیداننددد .بده بدداور ایشددان ،واددود ارت ددا ذاتدی میددان بدددن و هشددیار از بددداه
عقلی برخوردار اس (.)kavirja, 1968: 65
از منرر مبتف رارواکه ،هشیار بده عندوان ید خاصدی مداد ثدانو  ،بتدد از ترکیدف عناصدر
ماد ایجاد مدیشدود .آگداهی ریدر نیسد مگدر محصدول تع رتدی ترکیدف عناصدر رهارگاندۀ مداد
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( .)Abhedananda: 12اگددر سددوال شددود ،وددال کدده در هددی یدد از ایدد عناصددر رهارگاندده
منفردا آگاهی یاف نمیشود ،رّدور بده ناگداه در اسد انسدانی کده آن نیدر متشدب از همدی عناصدر
اس  ،شتور پدیدار میشدود پاسدخ آندان اید اسد کده آنرده «ذهد » یدا «هشدیار » مدیندامی ،
خاصدیتی دراده دو از ترکیددف ویدژ عناصدر مدداد اسد کده تحد شدرایو خاصدی ایجدداد مدیشددود
( .)Bhattacharyya, 1953, vol 3: 494همددانّور کدده رنددگ یرمددر بددهعنددوان محصددول
ثددانو ترکیددف بددر بددیتددال ،داندده بلددو و آ آه د ایجدداد مددیشددود ( Warren Myers,
 )2001: 26یددا بددههمددان شددب کدده خاصددی مس د کنندددگی الب د در اثددر ترکیددف خددا مددواد
تشبی دهند آن واص می شود ،بده همدان طریدی هد ویتدی عناصدر رهارگانده در شدرایّی رندان
باه ترکیف شدند که انسان به واود آمدد ،هشدیار نیدر بده عندوان خاصد ّی مداد دراده دو واصد
میشدود؛ و مدیت زمدانی هد کده عناصدر تشدبی دهندد اسد از بدی بروندد ،هشدیار نیدر ناپدیدد
خواهددد شددد ( .)Abhedananda: 12هددی کدددا از عناصددر آ  ،خددا  ،هددوا و آتددش بددهتنهددایی
باع هشیار یا هستی نمیشوند ،اما ترکیدف گروهدی آنهدا باعد آگداهی و هسدتی مدیشدود .اید
آگاهی یا هستی همان روح اس و آن تنهدا بده شدرطی زندده اسد کده اسد نیدر زندده باشدد .بدا از
بددی رفددت اس د آگدداهی نیددر از بددی مددیرود ( .)Damodaran, 1967: 104در نتیجدده گفتدده
شده« :آگاهی ترشحی ماد اس » (.)King, 2000: 21
 2 -3نفی تناسخ
از نرررارواکددها هددا وددال کدده نمددیتددوانی واددود روح مسددتق از اسد را اث ددا کنددی  ،بدده طریددی
اولددی اث ددا ادداودانگی و بقددا روح بتددد از مددر هد امبددانناپددِیر مددیشددود (ردداترای و دیگددران،
 .)311 :3111آن هدا هرگونده عقایددد مربدو بدده زنددگی ی د از تولددد و ویدا پد از مدر را انبددار
مددیکننددد ( .)Sim, 2006: 29آمددوز تناسددخ (سمسدداره) ،کدده یبددی از مق ددولتددری آمددوزههددا
هندویی اس نیر با تواه به ای مسئله انبدار مدیشدود ،زیدرا ط دی دیددگاه ماتریالیسدتی ،اید عقیدده
مستلر واود روح بده عندوان ذاتدی مسدتق از بددن اسد کده بتواندد وتدی پد از مدر نیدر وادود
داشته و همواره کال د عدو کندد .امدا ردون مبتدف رارواکده ،بقدا روح پد از مدر و مسدتق از
بددن را انبدار مددیکنندد ،لدِا از پددِیر تناسدخ نیددر امتندا مدیورزنددد ( Damodaran, 1967:
 .)104به باور آنان ،اگر رووی وادود داشد کده مدی توانسد پد از مدر  ،از ید بددن بده بددنی
دیگر برود ،پد در اید صدور شدها مدیتوانسد ودوادو و متدار زنددگیهدا گِشدته را بده
یدداد بیدداورد ،ام دا مددا هددی خدداطرها از واددود پیشددی و ی لددی خددود نددداری (.)Sim, 2006: 29
آنچه بوداییها ادعا میکنندد ،نمدیتدوان پدِیرف کده بدا مدر  ،آگداهی ید بددن
همینّور برخ
به بدن دیگر منتقد مدیشدود ،زیدرا رندی ریدر هرگدر بده تجربدۀ وسّدی درنیامدده و از اید رو
نامتت ر اس ).(Ibid
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 -6هستیشناسی اپیکوری
 .3-6اتمباوری
به اعتقاد اپیبور همۀ ریرها موادود در اهدان ،از اتد هدا سداخته شددهاندد و اینبده همدۀ امدور را در
تمامی اهان مدیتدوان تنهدا بدر وسدف مفداهی مداده و ورکد ت یدی کرد(مورتدون .)222 :3113 ،از
نرددر و همددۀ اعمددال فیریبددی را مددیتددوان بددر وسددف «تجمّ د تصددادفی ات د هددا» توضددید داد و
پدیدارها روانی را نیدر مدیتدوان بدهعندوان نتیجدۀ تصداد هدا ید ندو بسدیار عدالی از اتد هدا
مدوّر ،موسو به ات ها نفسدانی ،توصدی کدرد کده موادودا زندده از آنهدا برخوردارندد ،امدا اشدیا
بدیاددان فایددد آنهدا هسددتند .مدددردن مواددودا زندده در نتیجددۀ اید اسد کده اتد هددا نفسددانی از
ترکیف خا اتمدی آنهدا اددا و منفد مدیشدوند (پداپبی و دیگدران .)321 :3122 ،از اید رو ،همدۀ
انوا مهتل موادودا اانددار و بدیادان از خاسدتگاه واودد برخوردارندد :یتندی «اتد » .اتد هدا در
وای رو بسد هدا ااسدامند :ااسدا اامدد بده وسدیلۀ اتد هدا منحندی سداخته شددهاندد؛ ااسدا
مای و بهار ،مرکف از ات ها صا و صدیقلی هسدتند کده بده آسدانی رو هد مدیل رندد؛ اتد هدا
مای  ،صیقلی و بالنس ه درش ترند ،اما اتد هدا بهدار بدا آنبده صدیقلی هسدتند ولدی بسدیار کورد -
ترندد و همچندی در تمدا ااسدا امتراادی نیدر اندوا مهتلد اتد هدا وادود دارندد (کرسدون:3161 ،
.)66
اپیبوریان دربار اهان و ط یت نرریه ا را ابددا کردندد کده بدر پایدۀ دو اصد بندا شدده اسد :
ال د ) .از نیسددتی ،هددی باشددندها پدیددد نمددیآیددد و ) .بددالتب  ،هددی ریددر مواددود بدده نیسددتی
نمیگراید« .زیرا اگر ار ای میبود ،همده ریدر از همده ریدر پدیدد مدیآمدد و نیداز بده هدی بدِر
ن ود؛ و اگر ریر که ناپدید شده اسد  ،رندان مّلقدا از میدان مدیرفد کده دیگدر موادود نمدیشدد،
پ همه ریر به زود از میان میرف ؛ زیدرا اشدیایی کده متددو مدیشددند ،دیگدر بده وادود نمدی-
آمدند» (کاپلست  .)221 :3123 ،3 ،ای درودالی اسد کده «مجمدو تمدا پدیددههدا همیشده مثد
امددروز بددوده اس د و همددواره نیددر رنددی خواهددد بددود» (ت رتیددوس .)110 :3112 ،ال تدده برخددی اشددیا
رنی مینمایند که بدهکلدی ندابود مدی شدوند ،مانندد رطوبد خدا بتدد از بداران ،و ودال آنکده اید
اشت اه ساده ا بیش نیسد  .ریدر کده ندابود گردیدد ،بددل بده هدی نمدیگدردد ،بلبده ت ییدر شدب
میدهد .بهطور کلدی ،عناصدر اولیدها کده اشدیا از آنهدا سداخته شددهاندد ،بتدد از انهددا اشدیا نیدر،
همچنددان بدده هسددتی خددود ادامدده مددیدهنددد (کرسددون .)31-31 :3161 ،بنددابرای  ،نددوعی ثا ددا در
زیربنددا اهددان واددود دارد کدده خددود بایددد تددرس از پایددان یددافت اهددان را از بددی ب ددرد« .اهددان
تمامیتی اس بیپایدان و ااویدد و ممبد نیسد کده متددو شدود» (هدر  .)22 :3111 ،بنابده بداور
اپیبور ها« ،عدال همچندان کده ازلدی اسد  ،ابدد هد هسد  .در وقیقد اگدر نهاید مدیداشد ،
انتها و کرانی پیدا مدی کدرد و پایدان و کدران تنهدا نسد بده ریدر غیدر و بیدرون از آن مفهدو پیددا
می کند؛ رون هر ره هسد همدان عدال اسد  ،پد ریدر بیدرون از عدال نیسد تدا عدال نسد
به آن ریر تصور شود .وال که هدی ریدر از نیسدتی پدیدد نمدیآیدد و هدی باشدندها بده نیسدتی بداز
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نمی گردد ،بایدد بده سدرا آن اصدول و م دانی ناپیددایی رفد کده اشدیا از آن بدر مدیخیرندد و بده آن
برمیگردند» (ورنر.)323 :3121 ،
در دفتر اول کتا «دربا ط یتد » از اپیبدور نقد اسد کده کد وادود از ففدا (خدا) و ااسدا
تشدبی شددده اسد (منقددول در اسدتی  .)611 :3311 ،اپیبددور خدا را بددا اید کدده مدا آن را اوسدداس
نمیکنی  ،ریر ضرور میداندد؛ زیدرا بددون خدا ااسدا محلدی ندارندد کده در آن ادا بگیرندد و
ورک شان نیر نداممب مدی شدود .همچندی  ،وادود ااسدا از راه ودواس بدرا مدا آشدبار مدیشدود
(ند  .هددوم  ،)323 :3112 ،زیددرا وددواس خددود بددر واددود ااسددا در همدده اددا شددهاد مددیدهنددد و
عق زمانی کده یصدد اسدتن ا امدر ندامتلو از متلدو را دارد ،بایدد بدر ودواس تبیده کندد .امدا در آن
سو ااسدا محسدوس و خد ریدر وادود نددارد کده بتدوانی بدا ادرا عقلدی بده وادود آن پدی
ب ری  .هنگامی که از ااسا و خ سده مدیگدویی  ،هدر کددا را بدهعندوان ید کد علیحدده یدا
دو امدر مجدرا در نردر مدیگیدری  ،نده بده عندوان خدوا یدا اععدرا امدور مجدرا (ت رتیدوس:3112 ،
 .)110به عقید اپیبور ،غیدر از اید دو -یتندی ااسدا و ففدا -فبدر ،وادود هدی ریدر دیگدر را
نمیتواند دریابد« :ااسا و خا تنها اوهرها وایتی هستند» (ورنر.)323-310 :3121 ،
به عقید اپیبور ،ااسا به دو گدروه مرکدف و بسدیو تقسدی مدیشدوند .اتد هدا ،اادرا بسدیواندد
و همچنانکه ندا آنهدا نشدان مدیدهدد ،تقسدی ناپدِیر و ضدرورتا غیدریابد ت ییرندد (شدنترو:3122 ،
)111؛ زیرا اگر ای گونه ن ود ،همه ریر نابود مدیشدد و بده نیسدتی مدیپیوسد  .امدا اتد هدا آن انددازه
محب هستند که ویتی ااسدا سداختهشدده از آنهدا مت شدی مدیشدوند ،از خدود مقاومد نشدان داده
و هی گاه و هی کجا از بی نمدیروندد .لدِا ،نتیجده اید مدیشدود کده «منشد همده ریدر بایدد ذرا
تقسددی ناپددِیر مدداد باشددند» (ت رتیددوس .)113 :3112 ،ممب د اس د عدددها اعتددرا نماینددد
که اگر وقیقتا ذرا ابتدا ی واود دارندد ،پد ردرا رشد مدا آنهدا را تشدهیا نمدیدهدد بده زعد
اپیبور ،مسلما ای موضو متلول نقا یو بیندایی ماسد ؛ و ندیددن مدا دلید نمدیشدود بدر اید کده
ای ذرا واود ندارند .اگر بده وقدایی امدور تواده کندی  ،شدواهد روشدنی دالم بدر صدح اید مددعا
واود دارد .گیاهدان نورسدته مدیگردندد ،شدیرخواران بدرر و فربده مدیشدوند و بیمداران و پیرمدردان
تغددر مددیگردنددد« .آیددا رشد ااددرا ذرهبینددی را کدده نمددو بتفددی و کدداهش بتفددی دیگددر بددهآنهددا
بستگی دارد ،تمیر میدهد پ رگونه ممبد اسد وادود ید عدد بدیشدمار از ااسدا ندامر ی را
انبار نمود رگونه میتدوان بده عقیدد کسدانی کده ندامر ی بدودن اید هدا را دلید عدد آنهدا مدی-
گیرند ،متتقد گردید پ باید وایتی ات ها را ریر مسلممی بدانی » (کرسون.)31-32 :3161 ،
 .3-3-6ویژگیها و اوصاف اتم
ذرّا ات  ،وقایقی ابد هستند کده نده از ریدر بده وادود آمددهاندد و نده مدر و ندابود بدر آنهدا
عددار خواهددد گش د  .اپیبوریددان ات د هددا را بددهعنددوان ذرّا صد دلف ،کدده نمددیتددوان آنهددا را بدده
واودها کورد تدر تقسدی و تجریده نمدود و شدمار نامحددود از انددازههدا و اشدبال را دارندد ،در
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نرر میگرفتند .اتد هدا بندابر اید نرریده ،بده اشدبال مبت دی ،هارمدی ،مددوّر و غیدرهاندد .عد وه بدر
اشیا بیاان ،مواودا ااندار و وتدی نفد آدمدی نیدر از اتد ترکیدف شدده اسد  .هررندد اتد هدا
همیشدده بدده همددان گونددها کدده هسددتند ،خواهنددد بددود ،امددا آرایددشهددا آنهددا دگرگددون مددیشددوند.
بنابرای  ،اشیایی که ما تجربه مدی کندی ممبد اسد ت ییدر یابندد و از میدان بروندد ،امدا خدود اتد هدا
هرگر ت ییر و نابود نمیپِیرند (پاپبی و دیگران.)321 :3122 ،
بر ط ی فلسدفه اپیبدور اتد هدا خودشدان وداو کیفیداتی از ی ید شدب  ،انددازه و وزن هسدتند.
خاصددی هددا ااسددا نیددر نتیج دۀ ترکیددف ات د هاس د و هم دۀ کیفیّ د هددا از ی ی د رنددگ و غیددره از
ترکیف ات هدا بده وادود مدیآیندد ( .)Robert, 1995: 230اندداز اتد هدا بسدیار کورد اسد و
از انداز همۀ سایر اسد هدا کورد تدر .خدود اتد هدا دارا اادرا بسدیار کورد تدر نیدر هسدتند،
ولی ای اارا نمیتوانندد بدهطدور مسدتق وادود داشدته باشدند .در واید « ،اتد هدا ان اشدتها از اید
ااددرا کورد ه د نیسددتند ،بلبدده مددا در اندیش دۀ خددود آن را دارا ااددرا ریرتددر تصددور مددیکنددی »
(هوم  .)326 :3112 ،از طر دیگر ،اتد هدا مّلقدا پدد ر هسدتند .ریدر کده اتد را غیدر یابد تجریده
میسدازد کدوربی آنهدا نیسد  ،بلبده پددر بدودن آنهاسد کده آنهدا را مشدها و کدام سدف و
سه میسازد .پ بتفی اتد هدا ممبد اسد بدیآنبده از والد اتمدی خدار شدوند ،بدرر تدر از
بتفی ات هدا دیگدر باشدند و از طدر دیگدر ردون دارا ابتداد هسدتند ،از داشدت ید شدب هد
بددیبهددره نیسددتند (کرسددون .)32-32 :3161 ،بددا واددود ای د  ،بایددد دانس د کدده ات د هددا هددی ی د از
خصوصیا متتلی به اشیا مر دی را ندارندد ،بده ادر شدب  ،انددازه ،وزن و خصوصدیاتی کده ضدرورتا
به شب مرت و اس  ،زیرا تما خصوصیا ت ییدر مدییابندد امدا اتد هدا تقسدی ناپِیرندد .هنگدامی کده
ااسا مرکف تحلی مییابند ،بایدد ریدر ثابد  ،بدایی و تقسدی ناپدِیر برادا بماندد تدا ت ییدر ممبد
باشد .ت ییدرا از نیسدتی صدور نمدیگیدرد ،بلبده اغلدف بده واسدّۀ تفداو آرایدشهدا اتد هدا و
گاهی به س ف کد و زیداد شددن اتد هدا صدور مدیگیدرد .در نتیجده اتد هدا کده یدادر بده پدِیر
آرایشها مهتل هسدتند ،نده تنهدا بایدد متددو ناشددنی و ت ییرناپدِیر باشدند ،بلبده هدر ید تدود
متمددایر و شددب ظدداهر خددود را بایددد وفددح کننددد .ایدد والدد بایددد پایدددار بددایی بمانددد (ندد .
ت رتیوس.)111-112 :3112 ،
 .6-3-6نظریۀ انحراف
اپیبور به منرور ت یی منش عال  ،نارار بدود کده یا د بده تصداد و برخدورد اتد هدا شدود .بده عقیدد
او ،ورک د اصددلی و ط یتددی ذرا افتددادن از بددات بدده پددایی اس د  .ذرا همیشدده در وددال ورکدد
سری هستند .آنها بده دلید سدنگینی بده سدو پدایی عدال در ورکتندد؛ بدا اید همده ،افتدادن ذرّا
تنها ورک آنها نیس  .عد وه بدر ورکد ناشدی از سدنگینی ذرا  ،ورکد ناشدی از برخدورد آنهدا
نیر وادود دارد .ذرا بده یبددیگر برخدورد مدیکنندد و بده علد سدفتی مّلدیشدان ،پد از برخدورد
میاهند« .همی برخدورد ذرا اسد کده آرایدشهدا گونداگونی از آنهدا را پدیدد مدیآورد و اشدیا
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از ای د آرایددشهددا نش د مددییابنددد» (ورنددر .)313 :3121 ،هم دۀ ااسددا اهددان بدددی سددان شددب
گرفتهاند و میگیرندد .امدا در اید ادا ااشدبالی پدیش مدیآیدد :ودال کده ورکد اولیده و اصدلی همدۀ
ذرا یبددی اسد و همددان ورکد از بددات بدده پددایی اسد  ،رگوندده مددیتواننددد بددا یبدددیگر برخددورد
کنند در ای باره اپیبدور نرریدها دارد کده مشهصّدۀ فلسدفۀ ذرها اوسد  .از نردر اپیبدور ،ورکد
اصلی ذرا همانا ورک از بات بده پدایی اسد  ،امدا او بدرا اید کده بتواندد برخدورد ذرا را توایده
کند ،متتقد میشود که ذرا میتوانندد بدهواهدی غیریابد پدیشبیندی مسدیر ورکد خدود را عدو
کننددد و اید همددان نرریددها اسد کدده بدده «نرریدۀ انحددرا » موسددو اسد و لوکرتیددوس شددرح و
تفصی آن را نق کرده اس (همان.)316 ،
به عقید اپیبور ،رون می ات هدا در ورکد شدان گونداگون اسد  ،شدمار بسدیار از اتد هدا ،بده
س ف انحرا به هنگا سقو  ،بدا هد برخدورد و تصداد مدیکنندد و در تمدا اهدا پراکندده مدی-
شددوند« .پددارها از آنهددا بدده ه د مددیپیوندنددد و ترکیددفهددایی را بدده واددود مددیآورنددد کدده بتفددی
ناپایدارند و بیدرنگ از هد اددا مدیشدوند ،امدا برخدی دیگدر پایدارندد و پدی در پدی بدر امد آنهدا
افروده میشود و به اید ترتیدف هسدتیهدا وایتدی موادود را بده وادود مدیآورندد» (هدر :3111 ،
 .)22به زعد اپیبدور ،از در هد برهمدی اولیده کده بده واسدّۀ تصداد اتد هدا در نتیجدۀ «انحدرا »
بتفی از آنها وادو گردید ،نه ی دنیا ،بلبده عدد کثیدر از عدوال بده وادود آمدندد کده بتفدی از
بتفی دیگر به وسیلۀ ففاها خالی یدا «فواصد بدی دو دنیدا» کده مقدرم خددایان اسد  ،اددا شدده-
اند .از ای دنیاها ما فقو بده یبدی بیشدتر دسدترس ندداری و آن همدان دنیدایی اسد کده از آفتدا و
مدداه و سددتارگان گرمددی و روشددنایی مددیگیددرد (کرسددون .)66 :3161 ،در دنیدایی کدده بدده اید صددور
تشبی شده ،روان و نف نیر تبدّ از اتد هدا بده وادود آمددهاندد (شدنترو .)111 :3122 ،امدا بداز مدی-
توان پرسید اگر ورک ات ها رو بده پدایی یدا انحدرا بده طدرفی اسد  ،پد ورکد از ندو پسد
به سو عالی ،از نایا به کام  ،از کجا واص میشود
 .6-6نفی فاعلیّت خدایان از رهگذر نفی علل غایی و فاعلی
پنداشدد ا اپیبوریددان از ط یتدد کددام مبددانیبی اسدد و بنددابر آن ،هدد علمدد غددایی و ه د علمدد
فاعلی ،بده متندا ارسدّویی آنهدا ،منتفدی اسد  .همده ریدر از ورکد و تصداد اتد هدا بدا یبددیگر
پدید میآیند ،بدو ن آنبه هرگونده ایتفدا ذاتدی یدا غدایتی ویدژه وادود داشدته باشدد .اادرا سدماو
همانند اندا ها انسانی بددون هدی منردور پیددا شددهاندد و برآینددا انّ دایی اتفداییاندد نده آیندده-
نگددر اتهددی (هددر 21 :3111 ،؛ بابددایی .)606 :3113 ،از ای د رو ،دنیددا مهلددو را خددالقی مددددبّر
نیس  .همان گونه کده شدهرها و کشدورها طدرح ی لدی نداشدتهاندد ،اید اهدان نیدر نقشدها از ی د
مشددها ندددارد .طددرح کنددونی اهددان تنهددا در نتیج دۀ «ترکیددف اتفددایی ذرا » واص د آمددده اس د
(.)Meister, 2009: 95
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ظاهرا نرریۀ ط یتی اپیبدور دربدار مترفد  ،او را بدر آن مدیدارد کده بگویدد ،خددایان بایدد وادود
داشته باشند ،زیرا مرد بده هرودال تصدوراتی از آنهدا دارندد و منشد همدۀ تصدورا انسدان ،ادراکدا
وسددی اوسدد (ول ددی .)321 :3111 ،در فلسددفۀ ط یتددی اپیبددور خدددایان واددود دارنددد و در ففددا
عوال ساک اند؛ اما آنها خالی اهدان نیسدتند و بیشدتر انسدانشدب انگارانده تصدور شددهاندد .آنهدا نیدر
محصول ترکیف اتد هایندد -هررندد متشدب از عدالیتدری اتد هدا -دارا ابددانی لّید یدا اسد -
هایی نورانیاند ،به زی داتری و کامد تدری صدور مواودندد و بده مدِکر و موند تقسدی مدیشدوند.
«آنان در ظاهر همانند بشدرند و همچدون مدا تدنف مدیکنندد ،مدیخورندد و بده زبدان یوندانی ودر
میزنند» (استی .)613 :3311 ،
اپیبور ای پنداش ا اف طون را بده سددهره مدیگرفد کده عدال اثدر هندر اسد کده خددایان
برا برآوردن نیازها و اهدا بشدری سداختهاندد .بده نردر اپیبدور ،عدال برآینددا تبامد مداد اسد
که از ورک ات ها در ففا خدا پدیش مدیرود و در واید  ،خدود خددایان نیدر متلدول آناندد (بابدایی،
 .)606 :3113اپیبور در تفسدیر وقیقد وادود مداد  ،نیداز بده علد مابتددالّ یتی نمدیبیندد؛ زیدرا
فر رنی عللی ،همواره مستلر آن اسد وادود علد غدایی را نیدر مفدرو بگیدرد و علد غدایی
در تفسیر عال ماد اایگاهی ندارد (أبوریان.)123 :6 ،3133 ،
«م ددادا گمددان بددری کدده نر د اهددان ،آنرنددانکدده در گددرد دروررانددی سددتارگان
نمودار اس  ،کار خددایی اسد  .ردون سدتارگان از آغداز ادرو گردبادهدایی بدودهاندد
که اهانها را پدیدد آوردهاندد .پد اگدر درورران آنهدا را بده فرمدان خددایی بددانی ،
بیش از پیش دردار خّدا گشدتهاید  ،آن هد خددایی کده وقیقتدا آرامدش اداودانی
و ابدددی بدده و نسد داده مددیشددود .اگددر در متنددا آرامددش ادداودانی و ابدددی
نی بنگدری  ،مدی بیندی کده بدا فرمدانروایی بدر اهدان ناسدازگارند» (ورندر:3121 ،
.)312
«اهان یددی اسد ؛ یتندی نده سداختۀ خددا یدا خددایان اسد و نده تحد فرمدان
آنها؛ بلبده نتیجدۀ ترکیدف اتد هاسد کده از روز ازل صددورر ترکی دی بدیشدمار را
گِرانیده و این بدهصدور هدا کندونی در آمددهاندد .اگدر اهدان سداختۀ خددایان
مددیبددود ،تز مددیآمددد کدده آنددان آن را از رو یدد نموندده سدداخته باشددند و
همچنی اسد در مدورد آفدرینش انسدان ،و ردون رندی پدیشنمدون ازلدی وادود
نداشته ،ای اهان ساختۀ خدایان نیس » (هوم .)321 :3112 ،

 .1-6نفی روحِ جدای از بدن
در انسددانشناسددی اپیبددور  ،انسددان دارا دو بدتددد روح و اسدد اسدد (هدداد نددا.)11 :3130 ،
پنداشدد او از روح و رابّددۀ روح بددا بدددن ،کددام ماتریالیسددتی و در تقابدد آشددبار بددا پنداشدد ا
اف طونی بدود .در ودالیکده اف طدون روح را اتهدی و فناناپدِیر مدیدانسد  ،بده عقیدده اپیبدور ،روح
سرشددتی کددام اسددمانی دارد (بویاتشددی .)11 :3310 ،اپیبددور همچددون سددایر ماتریالیس د هددا گرردده
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با مفهو دینی و اف طونی روح م دارزه مدیکدرد ،امدا نتوانسد ریسدتی پدیددههدا روودی و متندو
را به طریقی دیگر ،دییقا ت یی کندد .از اید رو ،بدهناردار اید پدیددههدا را تدا سدّد مداده تندرل داد و
روح را مدداد لّی د دانس د  .از نرددر ماتریالیس د هددا ،روح در پیونددد کدده بددا اس د دارد ،ت د ثیرپددِیر
اس  ،عواط و ت ثرا را اوساس میکندد ،تواندا بده اندیشدیدن اسد  ،در اسد مسدتحی بدوده و بدا
آن نددابود مددیشددود ،و هرگددر مسددتق از اس د واددود ندددارد (شیشددبی  .)66 :3112 ،اپیبددور در ای د
باره میگوید:
«اگددر روح را بددهعنددوان ی د اددوهر غیراسددمانی در برابددر اس د بگددِاری ،
از بد نادرس اندیشدیدهاید  .تنهدا ادوهر غیراسدمانی ،خدا اسد و مسدل
اس که روح خا نیس ؛ ره ،خا نده فاعد اسد نده فتد پدِیر .امدا فتد
و انفتددال بدده روح تتلددی دارنددد .پ د  ،آنردده نف د یددا روح مددینددامی بدده
وقیق  ،اس اس » (ورنر.)311 :3121 ،
بددهعقیددد اپیبددور ،روح اسددمی اس د لّید  ،مرکددف از گاردتددری و صددا تددری ذرا اتد  .روح
به نعفعسی ش اه دارد که اندکی گر اس  .اید همانندد هد دربدار نفد یدا روح غیدر عاید  ،کده
در سینه اا دارد ،و ه دربدار روح عاید صداد اسد کده در سراسدر بددن منتشدر اسد  (.همدان:
 .)311شهصی هر انسانی بسته بده میدران همداهنگی ورکدا اتد هدا در اوسد  .اتد هدایی کده روح
انسان را ساختهاند ،نس به اتد هدا ااندداران دیگدر ،ید ادر بیشدتر دارندد کده «ادر عق ندی»
نامیده میشود .ادر عق ندی ،در سراسدر بددن انسدان منتشدر اسد  .در هنگدا مدر  ،اتد هدا روح
از یبدیگر اددا مدیشدوند و ورکد هماهندگ آنهدا بداز مدیایسدتد (هداد ندا .)11 :3130 ،روح بده
اعت ار ای که در سازمان اسد مانی منتشدر اسد  ،اصد و م ددأ ادراکدا وسّدی اسد  ،ولدی اید طدور
نیس کده پد از ویراندی اسد  ،روح همچندان بتواندد تواندایی ود کدردن را وفدح کندد« .تصدور
ای امر محال اس که اص ود کنندده در ادا دیگدر ادر بددن آشدیان داشدته باشدد و بتواندد از
ورکاتی که در بدن رو میدهد ،بدینیداز گدردد و نیدر محدال اسد بتدوان تصدور کدرد اصد ود -
کننده ،که تنها در اس مدیتواندد فتالید خدود را بدروز دهدد ،بتواندد بتدد از فندا بددن بدایی بماندد.
روح بدده اعت ددار اسد بددودن اسد کدده تحد تد ثیر ااسددا خددارای یددرار مددیگیددرد و از اید تد ثیر،
اوساس ناشی میشود» (ورنر.)311-311 :3121 ،
همچنددی  ،بایددد دانس د کدده ه د روح و ه د بدددن روومنددد در ادراکددا وسددی سددهی انددد .روح
مادامی میتواندد ود کندد کده همدراه و محصدور در بددن اسد  .گررده بددن امبدان رندی والد
ضدرور را بدرا روح فدراه مدیآورد ،امدا خدود نیدر سدهمی در ادرا وسّدی دارد کده ال تده اید
تا زمان وفدور روح در بددن میسدر اسد  .امدا تمدا خصوصدیا روح بده بددن تتلمدی نمدیگیدرد .بده
همی دلید اسد کده بده هنگدا خدرو روح ،بددن اوسداس خدود را از دسد مدیدهدد؛ زیدرا بددن
یدر و کدردن را بدهتنهدایی نددارد و تنهدا بده سد ف مجداور و ارت دا میدان روح و بددن اسد
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که امبان و کردن برا بدن میسدر مدیشدود .در نتیجده ،روح نیدر بدهتنهدایی مالد
نیس (ت رتیوس.)111 :3121 ،
همچنی  ،روح تا ویتدی در بددن بدایی اسد  ،هرگدر نمدیتواندد وسدیا خدود را از دسد بدهدد؛
ولو ای که عفو از بدن از بی بدرود یدا اسدتتداد از خدود روح زاید گدردد .امدا «بده محد آنبده
روح از بدددن مفاری د کددرد ،دیگددر وااددد هددی گوندده وسددی نهواهددد بددود» (بددا الحددوا جی:3112 ،
 .)21اما ظاهرا به باور اپیبور هنگامی که کد بددن از هد مت شدی شدود ،اتد هدا روح نیدر متفدر
شده و آن دیگر تواناییها و ورکا پیشی خود را نهواهد داش .
 .4-6نفی تناسخ و معاد
به عقید اپیبور ،ای یداوها بدیش نیسد کده اسد مدرده تواندا بده اوسداس کدردن باشدد .آمدوزه-
هایی از ای نو  ،خاستگاه ترس ،افسانههدا و اعتقداد بده شدبنجههدایی اسد کده در اهدانی دیگدر در
انترار انسان اس  .اپیبور اید طدرز تفبدر و نیدر اندیشدۀ اداودانگی روح و اعتقداد بده ادرا در آخدر
را بدده شددد رد مددینمددود و آن را ناشددی از اهد و خرافددههددایی مددیدانسد کدده مددان خوشد هتی و
ستاد انسانها میشدوند (شیشدبی  .)66 :3112 ،بده عقیدده اپیبدور« ،اگدر آنگونده کده اف طونیدان
میگویند ،روح در هنگا مر بدا آن شدتور کداملش بدایی مدیماندد و یدا مدر صدرفا انتقدال از اید
دنیا به دنیا برتر باشد ،در آن صور شایسدته اسد کده انسدان بدا گشدادهرویدی مدر را ب دِیرد نده
آنکدده از آن بترسددد ،ولددی انسددانهددا عمدد از مددر مددیهراسددند» (أبوریددان.)122 :3130 ،6 ،
همچنی به عقیدد و  ،اید بداور خّاسد کده روح پدیش از اسد وادود داشدته و زمدانی از خدار
در بدددن ولددول کددرده باشددد .همچنددی  ،عقیددد طرفددداران تناسددخ خّاسدد کدده بنددابر آن ارواح از
کال د به کال د دیگر  ،بده خصدو از کال دد انسدان بده کال دد ویواندا منتقد مدیشدوند .در واید ،
«هی ک در زنددگانی کندونی خدود ،خداطرها از ید زنددگانی پیشدی را وفدح نبدرده اسد ؛ بده-
ع وه ،مگر هدر ویدوان و هدر انسدانی دارا ط یتتدی نیسد کده ویدژ خدود اوسد بتدد از اید کده
فرضا روح شیر به کال د گوسفند رف  ،آیدا بداز هد همدان روح شدیر خواهدد بدود و بداتخره اید
عقیده خّاس که ویتدی اسد فدانی شدد ،روح بددون اسد بدایی مدیماندد .آیدا ممبد اسد کده
ی یسم از مواود زنده بتد از مر همچندان بده زنددگانی خدود ادامده دهدد ید دسد یدا پدا
مقّو  ،فاسد شده و ندابود مدیشدوند و روح ،رندانکده گِشد  ،ار دی از موادود زندده اسد ؛ رّدور
پ د از مددر ممب د اس د کدده ای د یسددم بیشددتر از بقیددۀ بدددن بدده ویددا خددود ادامدده دهددد »
(کرسون)10 :3161 ،
اگددر آ در ظددر مددیمانددد از ای د اه د اس د کدده ادددارههددا ظددر آن را نگدده مددیدارد و
همی که دیوارههدا آن منهدد گدردد ،آ هد بدر رو زمدی مدیریدرد و عناصدر آن پراکندده مدی-
گردد .کیفی روح ه به همی مندوال اسد و روح نیدر بدایی نیسد مگدر تدا زمدانیکده اددارههدا
اس  ،آن را وفح مدیکنندد؛ بده محد آنبده اید دیدوارههدا منهدد گردندد ،روح نیدر بدهناردار بایدد
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فانی شود .ای موضدو بسدیار روشد اسد و «تابتیّد شددید روح از اسد نیداز بده اث دا نددارد.
مگر نمیبینی که همان تحوتتی که بدر اسد رو مدیدهدد ،بدر روح نیدر عدار مدیشدود و روح
نیر به همان اندازها که اسد بدرر و فربده مدیشدود ،رشدد و نمدو مدیکندد و بده همدان انددازها
که اسد نیرومند میگردد ،روح نیدر نیرومندد مدیشدود .ویتدی بددن دردار تندرل و انحّدا مدیگدردد،
روح نیر به انحّا میگراید .بده عد وه ،رده بسدا ودوادو کده بدر اسد عدار مدیگدردد و در روح
نیر طنی میافبند! مسدتی ،روح را بده شدد آشدفته مدیسدازد و صدر  ،ببلدی آن را فلد مدیکندد و
در وال مر بدن ،روح ی سره از کدار مدیافتدد .پد رّدور ویتدی اسد مت شدی گشد  ،روح بده
بقا خود ادامه خواهد داد مفافا به اید کده روح نیدر مانندد اسد  ،دارا بیمدار هدایی اسد  ،لبد
همانّور که بیمار  ،اسد را بده مدر مدیکشداند ،پد همدان بیمدار روح را نیدر بایدد بده مدر
مشابهی درار سازد» (با الحوا جی.)26 :3112 ،
بنابه بداور اپیبدور «اعتقداد بده بقدا روح بتدد از مدر  ،همچندی بدا تردیددها بسدیار همدراه
اس  .آیا روودی را کده از ییدد تد آزاد مدیگدردد بایدد دارا ودواس دانسد  ،در صدورتیکده ودواس
مّلقددا ان دۀ مدداد دارنددد آیددا ای د روح را بایددد از اسددتتداد لددِ بددردن و رن د کشددیدن بهددرهمنددد
دانس  ،در صورتیکده لدِ و اع لد اساسدا مربدو بده اسد هسدتند آیدا بایدد اید روح را از وافرده
بهرهمند دانس  ،در صورتیکه وارد شددن ضدربۀ شددید بده سدر یدا پیدر کدافی اسد کده وافرده
را زاید نمایددد و اگددر روح از تمددا خدداطراتش محددرو گددردد ،دیگددر بددرا مددا ردده اهمید دارد کدده
روح بایی بماند یا نه ؛ زیدرا مدا نده دیگدران و نده خودمدان را بده یداد نهدواهی آورد» (کرسدون:3161 ،
.)16
 -1وجوه اشتراک و افتراق ماتریالیسمِ چارواکه و اپیکوری
 .3-1وجوه اشتراک
 -3هر دو مبتف رارواکه و اپیبور  ،از مؤثرتری نهف ها فبر بودند که دوشادو ان شها
ه مشر خود ،علیه بستر فبر متاصر خود برخاستند و هر دو منتقد آن نرا منّقی و ارزشی بودند
که سایر مباتف عصر آن را پاس میداشتند.
 -6هر دو مبتف از مواض نرر ماتریالیستی برخوردارند و از همۀ مقوت بهاصّ ح متافیریبی و
غیرماد نیر ت یینی ماتریالیستی به دس میدادند.
 -1در والی که هر دو مبتف یای به صیرور کثرا اند ،بقا ،استمرار و ث ا زیربنایی ماده را در ورا
صیرور ها میپِیرند .رارواکه واود عناصر اربته را و اپیبور واود ات ها را بهعنوان زمینهها مشتر
همۀ کثرا مسل فر میکند.
 -1در هر دو مبتف هستی اهان بر م نا ماده و ورک ت یی شده و عوال ث و و اث ا من ت از
ترکیف و تصاد اتفایی ذرا ثاب ماد دانسته میشود .از ای رو هر دو مبتف را بّور یبسان
میتوان ،فلسفۀ اث اتی ،فلسفۀ مبانیبی و فلسفۀ ط یتی نامید.
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فاعلی خدایان به همراه تصور واود روح ادا از بدن در عال عی در هر دو مبتف نفی میشوند.
در اینجا تفبی خدا از اهان و تفبی روح از بدن تنها در ذه ممب اس نه در عال عی  .با واود
ای  ،ه عی و ه ذه محصوت ماد اند.
در هر دو فلسفه واود روح مجرا از بدن بّور یبسان نفی میشود.
در هر دو مبتف فبر  ،اهان از رو هی نقشۀ از پیش مواود طراوی نشده و از ای رو عل فاعلی
و غایی اهان منتفیاند.
تناسخ و ویا آگاهانۀ پ از مر در هر دو مبتف مورد انبار وای میشوند.

 .6-1وجوه افتراق
 -3هر دو ای مباتف فبر گرره تفاسیر ماتریالیستی دربار هستی ارا ه میکنند ،اما دربار ماهیّ و
انوا عناصر شاکلۀ هستی اخت آرا دارند.
 -6ت یی ماتریالیستی اپیبور بر پایهها عق نی استوار اس  ،وال آنبه در رارواکه استنتا و استن ا
مردود اس  .رارواکه خود در ای مورد درار پارادک اس  ،زیرا یول به اینبه عناصر اربته در زیربنا
همۀ صور متبثر و مت یّر یرار دارند ،خود نتیجۀ استن ا اس نه مشاهده مستقی .
 -1در فلسفۀ رارواکه خدایان ،یانون اخ یی کرمه و متاد ،مّلقا انبار میشوند ،زیرا یول به آنها مستلر
کار عق نی اس  .وال آنبه در اپیبوریس رون مرد  ،به هر وال تصوراتی دربار آنها دارند ،ستی
میشود همۀ موارد بّور عق یی از منرر اتمیستی ت یی شوند .اپیبور همواره واود ارواح و خدایان را
میپِیرد ،هررند آنها متشب از ات ها عالی و ااسا نورانی درنرر میگیرد.
 -1بااینبه رارواکها ها همصدا با اپیبوریان هر نو فرضیها را در خصو دخال خدا در عال هستی
مورد انتقاد یرار میدهند ،اما بر خ ف سفۀ رارواکه که واود خدا را به خاطر نامحسوس بودن رد
میکنند ،اپیبور ها خدایان را محصولی از ات ها ویژه دانسته و مقرم آنها را در خ بی عوال میداند.
 -2در اپیبوریس عق اصال دارد ،اما در رارواکه ادرا و مشاهد مستقی تنها ابرار متت ر شناخ اس .
 -2در اپیبوریس براساس برخوردار یا فقدان ات نفسانی ،مواودا ااندار از مواودا بیاان تفبی
میشوند؛ ای تفبی در رارواکه براساس برخوردار یا فقدان آگاهی در نرر گرفته میشود.
 -2در فلسفۀ رارواکه آگاهی ی خاصیّ دراه دو و تع رتی اس  ،اما در فلسفۀ اپیبور  ،آگاهی مواودیتی
اصی  ،اما متشب از ات هاس .
 -1در فلسفۀ رارواکه ،واود نف بهکلمی مردود اس  ،اما اپیبوریان از ات ها نفسانی سه گفته و یای
به نف عای و غیرعای اند.
 -3اپیبور منش عال را بهواسّۀ «نرریۀ انحرا » و برخورد و آرایشگیر ات ها توضید میدهد ،اما در
فلسفۀ رارواکه دربار منش عال و رگونگی امترا عناصر رهارگانه ت یی مشهصی واود ندارد و تنها
از علم تصادفی یا خودزاد رویدادها (یدریچا واده) صح میشود.
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 -4نتیجهگیری
فرهنگ هندویی با باورها فلسفی ماتریالیستی بیگانه نیس و انسجا و عمی ای نو از تفبر را میتوان
با مقایسۀ فلسفۀ لوکایاتا و فلسفۀ اپیبور دریاف که تقری ا ه مشر اند ،هررند اپیبوریس از نرا فلسفی
محب تر برخوردار اس  .به لحاظ منّقی نس فلسفۀ رارواکه و فلسفۀ اپیبور را میتوان عمو و
خصو م واه دانس .
پینوشتها
 -3برا نمونه :ال ) .شددامانی ،لی « ،ب مایهها لِ گرایی در شدداهنامه و ت ثیرپِیر از افبار اپیبوریسددتی»،
پژوهشدگاه علو انسدانی و مّالتا فرهنگی ،که ناماۀ اد پارسدی ،سدال اول ،شمار اول ،صا ،11-62
3113؛ ) .ذکیپور .بهم « ،ردارواکا(ماتریالیسد د هند)» ،ادبیا و زبانها ،خردنامه همشدددهر  ،شدددمار
،66صا  ،20-11د 3112؛ ) .مویر .مجید« ،آرا ی رند در فلسفه رن و لِ » ،مجله مهر ،شمار  ،3سال
.3133
 -6برا نمونه :ال ) .غی ی .ولی ،رابّه لِ و ستاد از دیدگاه اپیبور ،ارسّو و م صدرا ،پایان نامه دکتر به
راهنما محمد علی شمالی و مشاوره وس متلمی ،دانشبده الهیا و متار اس می ،دانشگاه بایرالتلو علیه
السد 3130 ،؛ ) .نصدر آزادانی .ملیحه ،نرر اپیبور درباره اخ  ،پایان نامۀ کارشدناسی ارشد به راهنمایی
سدتید بینا مّلی و مشداوره علی کرباسیزاده ،دانشبد ادبیا و علو انسانی ،دانشگاه اصفهان3136 ،؛ ).
سدددادا بّحایی ،شدددیری  ،ترامه اصدددّ وا آیی هندو از کتا Key concepts in Eastern
 philosophyبه همراه مقدمه و تحقیی ،پایاننامۀ کارشدناسدی ارشدد به راهنمایی طاهره توکلی و مشاوره
ع دالحسی طریقی ،دانشبد ادبیا و علو انسانی ،دانشگاه آزاد اس می واود تهران مرکر .3133 ،
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