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(اترخی درایفت -49/2/7:اترخی تصويب)49/3/22 :

چکیده
ِ
گايه اسطورهاي را پايهی خنس تنيِ شلك متافزييك و بنیاد رشد
اگر كهيانش نايس عرص آ ِ
يك هجانش نايس منسجم بهشامر آورمي ،مه در متدن چني و مه در متدن ايران ابس تان
نظريهي س يايس اب يك منظومهی متافزيييك در پيوند انداموار قرار گرفته است .ابتوجه به
ش باهتهاي قابل توجهي منظومههاي كهيانش نايس در میان خنس تني اقوام متدنساز
مهچون چیينها ،هنديها ،مرصيها و ايراينها مقایسهی مباين متافزيييك نظريهي س يايس
متدنهاي ابس تاين يمتواند موضوع جالب توهجي در مطالعات حوزهی اندیشهی س يايس
ابشد .اين نوش ته نگايه فرشده و تطبيق به مباين متافزيييك نظريهي س يايس در
كهيانش نايس چني و ايران دارد .پرسش اصيل اين است كه در دو متدن كهن چني و ايران
مباين متافزيييك آهنا چه رابطهاي داش ته است و در مقا ِم مقایسه اين
نظريهي س يايس اب ِ
ارتباط را چگونه يمتوان مفهومبندي كرد؟ اين مطالعه يمتواند به درك هبرت ما از رسشت
اندیشه س يايس در دوره آغازين متدن برش مكك كند.
لکيدواژهها :كهيانش نايس ،منظومهي متافزيييك ،نظريهي س يايس ،معادابوري ،دوگانهابوري
هجانش ناخيت.

 .1اس تاد دپارمتان مطالعات ايراین ،دانشگاه مطالعات خاریج هانکوک کره جنویب)(dsyu@hufs.ac.kr
اين مقاهل برگرفته از طریح پژوهشی اب حاميت مایل دانشگگاه مطالعگات خگاریج هگانکوک اسگت ،رگه در سگال
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مقدمه
چني و ايران دو متدن ابس تاين هستند كه هر يك فرهنگ بزرگ و پايداري را
در اترخی هجان پديد آوردهاند .هر يك از اين دو متدن در عني حال منایشگر
نخ متفاويت از هجانبيين در طلوع متدن خود هستند؛ ييك هجانبيين مبتين بر
س ِ
حمور دين (ايران) .بر مهني
حمور اخالق (چني) و ديگري هجانبيين مبتين بر ِ
ِ
مبنا هر يك از اين دو هجانبيين مسري خايص را در تاكمل هجانش نايس و
متافزييك پميودهاند .از آجناييكه در عهد ابس تان اندیشه س يايس حول مفهوم
زمامدار س يايس سامان گرفته بود و زمامدار س يايس جزيي از منظومهی
هجانش نايس مشرده میشد؛ مقایسهی نظريهی زمامداري در دو هجانش نايس
ِ
متفاوت چیين و ايراين يمتواند موضوع جاليب براي مطالعه در اندیشه س يايس
بهطور عام و اندیشه س يايس اين دو متدن بهطور خاص ابشد.
متدن برش ،متافزييك در شلك ابتدايي خود در كهيانش نايس ای
در آغاز ِ
هجانش نايس ظاهر شد و رشد كرد .به اين ترتيب در اينجا ما اساس ًا اب
كهيانش نايس ای هجانش نايس اين دو متدن و رابطهی اندیشهی س يايس اب اين
هجانش نايسها رسواكر دارمي .هجانش نايسها منظومههايي هستند كه
قلمروهاي گوانگون ايدهها ،چه ايدههاي مربوط به مبداء و غايت هس يت و چه
ايدههاي اجامتع  ،س يايس و اخاليق را اب يكديگر پيوند يمدهند.
هاي معيل حیات اجامتع و س يايس را به
هجانش نايسها در واقع سامان ِ
ش يوهی خود تئوريزه كردهاند .آهنا از مظاهر از خودبيگانگ برش در اين مرحهل
از تاكمل ذهين هستند ،به اين معينكه سامان زندگ واقع را به نظام كهياين
ابزاتابندهاند .از آجنا كه كهيانش نايسها در آفرينش فكري برش مهواره در مسري
حتول و تاكمل بودهاند ،من توان براي آهنا يك چارچوب زماين و هوييت بس ته
تعيني كرد؛ اب اينحال مرزهاي مفهويم آهنا قابل ش ناسايي و تعريف است .ما
در اينجا از مفهوم هجانش نايس چیين و ايراين به صيغه مفرد خسن يمگويمي؛
مضن اينكه به وجه حتويل آن و سهم اندیشهها و اندیشمندان خمتلف در بسط
و تاكمل آهنا واقف هستمي و به آن اشاره خواهمي داشت .نظر ما اين است كه
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رصفنظر از حتول در اجزا تفصييل و مفهويم هجانش نايسهاي هر يك از اين
دو متدن ،در عني حال يمتوان در لکيات ،بهعنوان يك منظومه ،هويت
مشخيص براي هر يك از آهنا ش ناسايي كرد؛ در اينجا متوجه وجوه لک
هجانش نايسها هستمي كه مضن حتول در بس ياري از جزئيات ،در مجموع هويت
واحدي را به منایش يمگذارند.
آچنه ما از آن بهعنوان هجانش نايس چیين و ايراين اید يمكنمي ،در دورهاي
از اترخی اين دو متدن پديد آمده است كه مهزمان اب ابتداي نزجگريي اين دو
متدن در قالب اسطورهها ،حامسهها و آينيها شلك گرفته و در دورهاي كه به
انم دوران ابس تان اين دو متدن ش ناخته يمشوند در نوش تههاي فلسف و
الكيم (يزدانش نايس) تاكمل ایفتهاند .در اين زمینه در چني گنجينهی بزرگ
از نوش تهها ط سالهاي قرن ششم ات قرن دوم پيش از میالد ابيق مانده
است؛ اما در ايران چنني گنجينهای بهجا منانده ای بهدست نيامده است و آچنه
به آن دسرتيس دارمي غري از اسطورهها ،مهه متعلق به دوره متأخرتر است.
بنابراين در مورد مطالعهي هجانش نايس ايراين ما بيشرت متيك به اسطورهها،
آينيها ،متون ديين (مثل اوس تا) و تفسريهاي آهنا هستمي؛ درحايلكه در چني
نوش تههاي بس يار از مكتبهاي بس يار رشد ایفته ابيق مانده است .اب اين حال
ما وارد مباحث مكتبهاي بزرگ فلسف من شومي و تهنا به سنتهاي
كهيانش نايس و بريخ نوش تههاي ممتركز بر هجانش نايس در بعيض از
مكتبهاي فلسف معروف ،مثل مكتب كنفوس يويس ،بس نده يمكنمي .برريس
هجانش نايس چیين در مكتبهاي فلسف  ،خود موضوع مفصل و همم است
كه در اين نوش تهي خمترص من گنجد .ما واژه كهياينش نايس ) (Cosmologyو
دينش ناسان را ره اغلب بهصورت تلوحي بهاكر يمرود؛ براي مشخصهي اصيل
شلك آگايه اسطورهاي و بهعنوان پايهي اوليهي متافزييك بهاكر بردهامي .واژه
هجانش نايس نزي مه معادل ديگري براي كهيانش نايس است و مهشلك
تاكملایفتهتر آن ،كه مهراه اب تاكمل هجانبيين فلسف از يكسو و هجانبيين
ديين از سوي ديگر در درون آهنا جذب شد.
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هجانش نايس و ايده س يايس
گرچه در آغاز اترخی متدن برش ،از مجهل متدن چني و ايران ،نوش تههاي قابل
توهجي در حوزهاي كه بتوان بر آن انم اندیشه س يايس گذاشت ،در دست
ندارمي (و اساس ًا من توانس ته است وجود داش ته ابشد) ،اب اينحال بدون ترديد
يمتوان گفت ايده س يايس جزو اسايس متام كهيانش نايسها حيت در دورهی
غلبه هجانبيين اسطورهاي بوده است .اقوايم كه وارد مراحل اوليهي متدنسازي
و انفاكك اجامتع شده بودند و شلكهاي اوليه دولت در میان آهنا پيدا شده
بود اب پرسشهايي چون رسشت اقتدار س يايس ،رسچشمهی مرشوعيت
س يايس ،ماهيت تلكيف س يايس ،خاس تگاه هنادهاي اجامتع  ،مزنلت و منشا
قانون و هممتر از مهه فهم و توجی ِه انبرابريهاي س يايس روبهرو شده و براي
اين پرسشها به جس تجوي پاخسهايي برآمده بودند .در خنس تني مراحل تاكمل
آگايه برش اسطورهها در قالب زابن روايي ،كنايه ،اس تعاره ،متثيل و مناد براي
فهم اين مسايل و بيان و انتقال آن تالش كردهاند.
كهيانش نايسهاي ابس تان و نظامهاي هجانش نايس برآمده از آهنا ،هس تهی
مركزي يك سامان نظري هستند كه دغدغههاي اقوام سازنده متدنهاي ابس تاين
را منعكس كردهاند .كهيانش نايسها ايدههايي را كه ما امروزه آهنا را در قالب
مفاهمي چون اقتدار س يايس ،منبع مرشوعيت س يايس ،هنجارهاي اجامتع ،
شلكهاي زمامداري و رهربي س يايس و ِ
نسبت زمامداري زمیين اب نريوهاي
فراطبيع بيان يمكنمي ،بهش يوهی خود مجعبندي ،ابزسازي و بيان كردهاند .اب
توجه به آمیختگ امر اجامتع و امر فرهنگ در دورهی هجانبيين اسطورهاي،
گايه از مجهل در متدن ايران ،چگونگ سامانهاي س يايس و اجامتع را
بهسبب نبود گزارشهاي دقیق اترخي ابيد در قالبهاي خاص آگايه
اسطورهاي (اسطورهها ،حامسهها ،آينيها و آموزههاي ديين) جس تجو كرد .از
اين ذخاير فرهنگ كه حوادث ويرانگر اترخی را پشترس گذاش تهاند و براي ما
ابيق ماندهاند ،يمتوان براي ابزسازي نوع نظام نظري در قاليب از س نخ
هجانش نايس هبره گرفت .برش مهواره سامان معيل نظام زندگ خود را اب
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هبرهگريي از فرهنگ منادي در ساماين از نظام ايدهها ابزاتب داده است .گرچه
نسبت سامان معيل زندگ اب نظام نظري آن نسبيت دایلكتييك و دوسويه است؛
اب اينحال در اين دایلكتيك سامانهاي معيل را ابيد نقطه ارجاع و نظامهاي
نظري را ابزاتب آن بهشامر آورد .برش سامان معيل زندگ خود را در سامان
نظري كهياين ابزاتابنده است ات به اين ترتيب به آن وهجي قديس ،ازيل و ابدي
دهد .كهيانش نايس نظايم از هس يت را در شلك آرماين و منشايي آسامين طرح
كرده كه در آن هس يت خايك و افاليك از نظم واحدي ،كه آنرا منطبق بر عدل
و اعتدال يمدانست ،پريوي يمكند .در واقعيت امر اين عدل آرماين توجیه
انخودآگاه پيدایش متايز و تبعيض و فاصهل طبقايت در سامان زندگی واقع بوده
است.
بسرتهاي رشد نظامهاي هجانش نايس در چني و ايران
پيش از پرداخنت به نظامهاي هجانش نايس و اندیشهی س يايس در چني و ايران
بد نيست ابتدا به اين نكته اشاره كنمي كه هجانش نايس در چني و ايران هر يك
در بسرتي متفاوت رشد كردند .گرچه كهيانش نايس و هجانش نايس ملحوظ در
آن مه در ايران و مه در چني از نظام اساطريي برخاستند ،اما جراین رشد و
تاكمل آهنا هر يك در بسرت متفاويت قرار گرفت .در چني هجانش نايس و
اندیشهی س يايس در درون سنيت پرورش ایفت كه به سنت فرزانگ مشهور
است؛ در حايلكه در ايران سنت ديین بسرت اصيل تاكمل معرفت و اندیشه
قرار گرفت .سنت فرزانگ در چني نوع هجانبيين را رشد داد كه هجانبيين
اخاليق انمیده يمشود؛ در حايلكه در ايران نوع ديگري از هجانبيين شلك
گرفت كه هجانبيين ديين انمیده شده است .در مقام مقایسه يمتوان گفت در
غرب (يوانن ،روم ،اروپا) نوع سويم از هجانبيين تاكمل ایفت كه هجانبيين
فلسف و ماوراءالطبيعه بهمعين اخص انمیده شده است .به اين ترتيب يمتوان
گفت در مسري تاكمل سه متدن چیين ،ايراين -اساليم و غريب ما اب سه نوع
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هجانبيين اخاليق ،ديين و فلسف روبهرو هستمي كه هر يك س نخ مامتيزي را
يمسازند.
در چني اندیشهی س يايس اساس ًا بر جنبههاي معيل متركز داشت و به
اخالق معيل
اندیشهورزي در حوزه نظري عنايت زایدي نداشت .در چني
ِ
هامن جايگاهی را در نظريهپردازي داشت كه در غرب ،فلسفه و در ايران،
الهيات و عرفان داشتند .اگر در اندیشهی يوانن ابس تان و در مجهور
افالطون ،قدرت اب فلسفه و در ايران اب فرمهندي پيوند داده شد ،در چني
قدرت اب فرزانگ بهعنوان يك سنت اجامتع نسبت پيدا كرد .در مجهور
افالطون ،فیلسوف شاه ،در حمكت چني ،شهرایر فرزانه و در ايران ابس تان،
شهرایر فرمهند جايگاه زمامداري مطلوب را در اختيار دارند.
هجانش نايس چیين
در چني ابس تان دو سنت فكري مامتيز در كهيانش نايس ظهور كرد .ييك در
سلسهل نوش تارهايي كه به مكتب يني -اینگ معروف شد و ديگري در سلسهل
نوش تههايي كه به انم «پيوستها» شهرت گرفت .پيوستها نوش تهها و
تفسريهايي بود كه پريوان گمنام كنفوس يوس به منت كتاب معرويف به انم
«تغيريات» افزودند .كتاب تغيريات خود ييك از نوش تههاي همم در هجانش نايس
چیين است .بعدها در دوره سو-مااتن اين دو سنت اب يكديگر درآمیختند،
بهطوريكه در كتاب سوابق اترخي  ،ييك از منابع همم هجانش نايس چیين اين
هر دو سنت به انم مكتب پني-اینگ خوانده شدند (فانگيو -الن:1831 ،
 .)171آچنه از آن بهعنوان هجانش نايس چیين اید يمكنمي تهنا يك مكتب فكري
از نوع نظريهها و ابورهايي نيست كه تهنا در میان گرويه از فرزانگان چیين
رشد كرده ابشد و در میان آهنا رواج داش ته ابشد .هجانش نايس چیين مضن
آنكه در آاثر حكامي چیين ،از مجهل حكامي كنفوس يويس رشد كرده و تاكمل
ایفته ،در عني حال به خبيش از ابورهاي معوم مردم نزي تبديل شده است .در
چني دو حوزهی دين و اخالق جداي از يكديگر رشد كردهاند؛ بهطوريكه
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مردم در حوزهی اعتقادي اتئوابور و در حوزه اخالق غالب ًا كنفوس يويس بودند.
اب اينحال دين اتئو در چني اب دين در مفهوم متعارف تفاوت زایدي داشت.
در كهيانش نايس چیين اكئنات بهعنوان يك منظومهی بزرگ بهشامر يمآيد
كه رسارس قلمرویی پويندگ  ،نريوی حیایت و مضموین روحاین است و
ارزشهاي آن بهمست نييك متايل دارد .زندگ اب هجتگريياش بهمست خري،
بهسوي يك غايت و ماوراي بزرگ بهپيش يمرود و نريوهاي رش من توانند از
پويندگ و پيرشفتاش ابز دارند ( .)Fung, 1980: 95نييك منشا خود را از
خداوند ،س پهر ای طبيعت (هر سه تقريب ًا به يك معنا) میگريد .س پهر ،مطلوب
سعادت را به ما هديه كرده است؛ اما براي حتقق معيل آن نياز به تالش انساين
است؛ انسان ابيد بكوشد ات اب دوري از خودخوايه به موهبت آسامين و
رسشت نيك حیات ایري رساند .در واقع سعادت امري انساين است؛ زيرا
مثرهی تالش انسان است .ذهنهاي روشن ،پذيراي ارزشهاي واليي هستند
كه از مراتب اعالي اكئنات بهسوي انسان روان است؛ برش اب ساي ِر عنارص
سازنده حیات در نظم متوازن قرار گرفته است (.)Fung, 1980: 95
هنجار بزرگ
ييك از خنس تني ايدههاي مربوط به كهيانش نايس چیين در متين بهانم «هنجار
بزرگ» ( )WU-Hsingآمده است؛ اين منت به قرن چهارم ای سوم پيش از
میالد تعلق دارد .بر اساس اين نوش ته ،هجان هس يت از نه جزء ،تشکیل شده
است كه پنج جزء آن عنارص طبيع شامل آب ،خاك ،آتش ،چوب و فلز
هستند .از تركيب اين عنارص ،ظرفیتهاي گوانگون طبيعت براي آفرينشهاي
گوانگون در عرصه حیات پديد يمآيد .هش متني جزء از اجزاء نهگانه شامل
نشانههاي گوانگوين است كه وظايف شهرایر را منااین يمكند و او را در اداره
امور راهامنيي يمكند .نور خورش يد ،گرما ،رسما ،ابران ،ابد و تناسب فصل،
عنارصي هستند كه هرگاه بهموقع رخ دهند ابعث شكوفايي هس يت و فراواين
نعمتهاي آن يمشوند .هر يك از اين عنارص در عني حال اب ييك از صفات
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گرماي بهموقع اب هوش و
شهرایر تقارن دارند .ابر ِان بهموقع اب متانت شهرایرِ ،
رسماي بهموقع اب ژرفنگري او
نور آفتاب اب انضباط شهرایر و
نبوغ شهرایرِ ،
ِ
اكرهاي
ظهور بهموقع عنارص ابال و
پيوند دارند؛ اكرهاي درست شهرایر اب ِ
ِ
ظهور بهموقع ايهنا
ظهور يبموقع هر يك از ايهنا رابطه داردِ .
اندرست شهرایر اب ِ
بروز يبموقع آهنا موجب آشفتگ
موجب شكوفايي طبيعت و فراواين حمصول و ِ
بروز يبموقع ِ مظاهر ابال در عني
مظاهر طبيعت و انبودي حمصول يمشود؛ ِ
حال ،هشداري به شهرایر است كه رفتار خود را اصالح كند ات موجب
آشفتگ نظم كهيان نشود (يو -الن .)177 :1831 ،در كهيانش نايس چیين
اكئنات و جامعهی س يايس در پيوندي انداموار بهرس يمبرند و هر دو اتبع
الگوي واحدي هستند كه قانون مركزي هر دوی آهنا ،اصل توازن و اعتدال
است .چنانره خواهمي گفت در كهيانش نايس ايراين نزي مهني نگاه انداموار و
پيوند متقابل نريوهاي طبيع  ،اجامتع و س يايس حامك است.
فرمانهاي ماهانه
«فرمانهاي ماهانه» انم نوش تهاي است متعلق به اواخر قرن سوم پيش از
میالد كه اب مكتب ين -اینگ پيوند دارد .اين س ند رهمنودي براي اكرهايي است
كه مردم عادي و شهرایر در هر يك از ماههاي سال ابيد اجنام دهند .منطق
آن رضورت هامهنگ كردن نريوهاي اجامتع و س يايس اب نريوهاي طبيع و
ساختار كهياين است .بنابه توصيهی فرمانها ،شهرایر براي هامهنگ اب نريوهاي
طبيع در هر ماه از سال ابيد اكرهاي معيين اجنام دهد .اجنام بهموقع ِ اين اكرها
منطبق اب طبع اكئنات و موجب پاسداري از نظم و جلوگريي از بروز آشفتگ
است .مث ًال در خنس تني ماه سال ،شهرایر ابيد بريدن درختان و انداخنت النه
پرندگان را ممنوع كند؛ از معليات جنگ خودداري كند و به تروجي رسمشقهاي
تقوا در میان اتباع بپردازد .در س ند آمده است كه انهامهنگ بودن اقدامات
شهرایر اب درخواستهاي كهياين موجب بروز انهامهنگ بني جامعه و طبيعت
خواهد شد و به بروز آشفتگ منجر يمشود.
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هامهنگ و توازن
هامهنگی ،توازن و تعادل از معدهترين وجوه هجانش نايس چیين است .هجان
چشمهی جوشان انرژي و زندگ است؛ جوشش زندگ رسچشمهي آفرينش
عشق جاودان جتيل پيدا
و گوانگوين يبپااین است و روح زندگ در روحِ ِ
يمكند ( .)Thome, 1980: 46زندگ جوهري فعال است كه در ش يوهای
خالق پيرش ِ
فت خود را به منایش يمگذارد .جوهر اوليهي هس يت از يكسو
واحد و از سوي ديگر كثري است؛ حیات رش ته وجود است كه در رسارس
هس يت از آسامن ،زمني و انسان را به يكديگر پيوند زده است .نريوي
آفرينندگ در تنوع اليتنايي مظاهر حیات كش يده شده است و مهه آهنا را
بهسوي فرجام جاودانگ به پيش يمبرد (.)Book of Change, II,8
جوهر زندگ در اصل ييك است كه به جرایين بزرگ تبديل يمشود و در
هس يتهاي يبشامر و يبهنايت اب اشاكلِ يبشامر جاري يمشود .الئوتزو يمگويد:
«اتئو يك را آفريد؛ يك دو را آفريد؛ دو سه را آفريد و سه مهه چزي را آفريد»
) .(Thome, 1980: 48اكئنات عرصهي فعاليتهاي يبشامري است كه ذيلِ
صورت واحد قرار يمگريد .او يمگويد اتئو يكتايي است كه مهه چزي را در بر
يمگريد .اصل توازن و هامهنگ  ،اصيل بنیادي است كه جتسم روح چیين
است؛ اين نگرش در موس يق و شعر چیين نزي ديده يمشود .اين اصل ،اترخی
و آداب اجامتع چني را نزي شلك يمدهد و مهچنني متضمن اين است كه
مههی اشاكل زندگ فردي واجد كرامت و ارزش مشرده شوند .اب مههی اين
اشاكل ابيد اب همر و عشق برخورد كرد؛ چرا ره مههی مظاهر هس يت،
مس تحق همر و عشق هستند .اتئو كه رسچشمه اوليهی حیات است در مههی
اكئنات گسرتده است و حمدود به هيچ مرز خايص نيست؛ رش تهاي از بس تگ
مههی صورتهاي زندگ را به يكديگر پيوند يمزند و مههی اين صورتها ،از
معنا و ارزش برخوردارند ( .)Book of Change, II,15اصل هامهنگ و
توازن ،در حوزهی فردي متضمن رسالت ما در پویش براي كامل است .حركت
كاميل كه در مههی اجزاء هس يت وجود دارد ،الگو و الهامخبش تالش مهگان
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براي تالش در هجت تعايل است .حتقق اكمل هس يت ما افراد انسان و مههی
موجودات در سايهي روحیهي انصاف ،عدالتورزي و دوري از خودخوايه
اماكنپذير است .اين اصل در زندگ ِ س يايس و اجامتع نزي جلوههاي خود را
دارد .هامهنگ و توازن ،متضمن برابري اكمل متام صورتهاي زندگ فردي و
پاسداري از حیات و كرامت آن در مههی شلكها است و مههی آن صورتها
به يكسان مس تحق همر و شفقت ما هستند (.)Book of Change, II,308
اين تفكر چیين در برابر تفكر غريب قرار يمگريد كه اكئنات را عرصهی
دوگانگ  ،تضاد و گوانگوين ،از مجهل دوگانگ بني منود و جوهر قرار يمدهد.
در متام عرصههاي جتربه غريب از عمل گرفته ات هرن ،اخالق و دولت ،يك
دوگانگ بنیادي بني انسان و هجان حضور دارد .ختالف بني انسان و هجان از
اسايسترين نوع ختالفها میابشد؛ اين ختالف نه قابل اجتناب است و نه قابل
حل؛ زيرا در حتليل هنايي اين خود انسان است كه در رابطهاش اب هجان دچار
شاكف است (.)Hröner, 1958: 56
از آچنه در ابال گفته شد يمتوان درایفت كه اساس هجانش نايس چیين
مبتين بر يگانگ و هامهنگ است؛ نريوي حركت حیات در خالق بودن
ابذلات زندگ است و آچنه شهرایر ابيد اجنام دهد در هجت مهني نريوي
پويندگ و كاملایيب است .اكرهاي شهرایر ابيد از اصل هامهنگ و تعادل كه
اساس حیات است تبعيت كند .نویس ندگان چیين چگونگ حركت در اين
مسري را به تفصيل و اب جزئيات بس يار بيان كردهاند؛ شهرایر بهعنوان فرزند
فرزانهي س پهر ،اين مسري را يمش ناسد و در هجت آن جامعه را به پيش
يمبرد.
هجانش نايس ايراين
هجانش نايس ايراين در بس ياري از وجوه خود اب هجانش نايس چیين
ش باهتهاي قابل توجه دارد؛ مضن آنكه در بريخ وجوه نزي اب اين هجانش نايس
اختالف اسايس دارد .وجويه كه هجانش نايس ايراين را به هجانش نايس چیين
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پيوند يمزند ،مربوط به عنارصي است كه بس ياري از كهيانش نايسهاي ابس تان
در آن وجوه اشرتاك دارند .كهيانش نايسهاي بنيالهنرين ابس تان ،مرص ابس تان،
ايران ابس تان و چني ابس تان اب برخورداري از خصوصيايت كه جزء رسش یت
كهيانش نايس است در بريخ از عنارص صوري كهيانش نايس مهچون  -1ارجاع
نظام هس يت به لکييت چون نظام كهياين؛  -2حامكيت يك قانون ازيل بر رسارس
هس يت ،از مجهل عرصهي س يايس و اخاليق؛  -8پيوند رسش يت فرمانروايي
آسامين و زمیين و  -1فضيلت فرزانگ فرمانروايي زمیين ،اب يكديگر اشرتاك
دارند .خصوصيت جاندارانگاري ای زندهپنداري رسارس مظاهر هس يت كه از
اجزاء رسش يت كهيانش نايس عرص آگايه اسطورهاي است در مههی اين
كهيانش نايسها بهحنو آشاكر ديده يمشود.
در شلك آگايه اسطورهاي پرسشهاي پايهاي انسان ،مثل منشاء هس يت
و جايگاه انسان در نظام هس يت در رجوع به لکيت كهياين پاخس داده يمشد
( )Frankdort, 1961و مههی قلمرو هس يت جاندار اب يكديگر در پيوند
انداموار تصور يمشد؛ در واقع سه قلمرو طبيعت ،جامعه و فرد انسان از
يكديگر مامتيز مشرده من شد .در متام نظامهاي اندیشهی كهيانش نايس براي نظم
يك جوهر جمرد در نظر گرفته شده است كه به نوبهی خود اب نظام كهياين پيوند
داده شده است .اين جوهر در نظامهاي كهيانش نايس خمتلف اب واژههاي چون
ارته (هند ابس تان) اشه (ايران ابس تان) اتئو (چني ابس تان) و مهآت (مرص
ابس تان) و مثل ايهنا خوانده شده است .اين مفهوم شلك آرماين شده رضروت
نظم و قاعده براي زندگ بوده است.
هجانش نايس ايراين در چند خصوصيت اب هجانش نايس چني اختالف معده
دارد و از آن مامتيز يمشود؛ از مجهل اين خصوصيات عبارتند -1 :آرمان
رس تگاري هنايي؛  -2معادابوري؛  -8منشا كهياين نظام مزنلت و تلكيف؛ -1
دوگانهابوري جوهري و  -5منج ابوري كه اب معادابوري و دوگانهانگاري
جوهري پيوند دارد .دوگانهابوري در متام نظامهاي كهيانش ناخيت ييك از
مشخصات همم حمسوب يمشود .اما دوگانهابوري در بينش ايراين در مراحل
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متأخر دوره ابس تان بهمست يك دوگانهابوري جوهري كش يده شد كه در
هجانش نايس چیين و هجانش نايس هندي ديده من شود .اب اينكه آموزشهاي
زردشت واكنيش يگانه ابورانه به ابورهاي كهن مبين بر تعدد خدااین بر كرثت
نريوي حامك بر هس يت بود؛ دين مزدايي كه از درون تعالمي زردش يت نشو و منا
كرد بهسوي دوگانهابوري از نوع جوهري آن كش يده شد .دوگانهابوري دين
مزدايي را در دوره ساساين ،از اين هجت «دوگانهابوري جوهري» يمخوانند
كه به دو اصل جداگانهي نييك و بدي و دو آفرينندهی متفاوت مثل اهورامزدا
و اهرمين ابور دارد .اين دو جوهر ای دو هس تومند در جدال آش يتانپذير اب
يكديگر قرار دارند ،جدايل كه در هنايت اب پريوزي قطع نييك بر بدي و
اهورامزدا بر اهرمين خمت يمشود .ابور اين است كه اب اين پريوزي ریشهی رش
و آشفتگ كنده خواهد شد و هجان به يگانگ خواهد رس يد و تهنا از اين
طريق است كه بدي از هجان رخت برخواهد بست (دوشن گمين:1835 ،
.)115
در ييك از پرنفوذترين هجانش نايسهاي چیين كه مكتب يني -اینگ خوانده
شده است نزي ،چنانره گفتمي ،دو عنرص يني و اینگ بهعنوان دو عنرص
متضاد سازندهی رسارس هس يت هستند .اما يني و اینگ برخالف نور و ظلمت
و اهورامزدا و اهرمين در يزدانش ناخت مزدايي بيش از آنکه انيف يكديگر
ابش ند ممكل يكديگرند .يني و اینگ هر يك هجاین متفاوت نيستند كه
رودرروي يكديگر قرار گرفته ابش ند .اینگ بهعنوان آسامن و يني بهعنوان
زمني ،رويح هستند كه هس يت را يمسازند و وجود ييك يبديگري ميرس
نيست؛ در حايلكه حضور اهرمين موجب بروز يبنظم و آشفتگ در هجان
هس يت يمشود و اكر اهورامزدا پيش از شكست اهرمين بهمثر من رسد.
رس تگاري و رس تاخزي
ايرانيان خنس تني اقوايم هستند كه بينيش يزدانش ناخيت از اترخی ارائه دادهاند؛
اين نگرش بر دينهاي لکمي و مس يح نزي تأثري گذاش ته است و اين دينها
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نزي بينشی الهي از اترخی در الكم خود دارند .چنني بينيش مبتين بر فلسفهاي از
اترخی است كه اترخی را بهصورت فراگردي داراي نقطه آغاز ،مسري معني و
نقطهی اجنام تصوير يمكند .در هجانش نايس ايراين نوع دور كهياين تصوير شده
است كه متضمن جدال نييك و بدي ،نور و اترييك و سپندهمینو و انگرهمینو،
اورمزد و اهرمين است كه رساجنام به پريوزي خري بر رش خمت يمشود .تقدير و
تلكيف برش از اين جدال جدا نيست؛ تلكيف برش در ایري رساندن به
نريوهاي خري برای پريوي خري بر رش ،خويب بر بدي و نور بر اترييك را تضمني
يمكند« .ويدن گرن» از دينپژوهان بزرگ يمگويد كه بينش معادگرااینه در
دينها و اعتقادات غريب از بينش ايراین رسچشمه گرفته است و آموزهی دور
اترخيی و رس تاخزي هنایی بهطور مشخص ايراین است (ويدن گرن:1877 ،
 .)132چنانره او يمگويد دينهاي ايراين در متام وجوه و شلكهایش دين
رس تگاري است و مهه چزي ممتركز بر آرمان رس تگاري فردي و مجع است؛
در واقع مرحهلی عايل كامل انساين در رس تاخزي هنايي و رسمزنل رس تگاري
ميرس يمشود.
چنانره در مباحث پيشني ديدمي ،هجانبيين چیين فاقد نظريهی رس تاخزي به
ش يوهاي است كه در بينش ايراين از شاخصههاي همم است .در هجانبيين
چیين كامل انساين در مهني هجان و در مسري حتول مهني هجان صورت يمپذيرد.
اكئنات حمل جوشش نريوهاي خالقه است كه رسچشمه حركت خالقه انسان
و مسري كاملایيب او است .در هجانبيين چیين هجان عرصهی يبپااین نريوي
خالقه ،تغيري و ظهور نوبهنو است ( .)Fang, 1980: 51فرآيند يبوقفهی
تغيري ،كه حركت خالق اتئو بهمثابه قانون اكئنات را تشكیل يمدهد ،كاملایيب
يبابزگشت و پيرشفت متام پديدهها را در مسري كاملجويي به منایش يمگذارد؛
تغيري يبوقفهی زمان و هامهنگ رسارسي اكئنات كه جتيل اتئو است ،منشا
خلق و خالقیت ابدي است و كامل بهمعين مهسازي اكمل اب اتئو است.
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منج ابوري
منج ابوري در كهيانش نايس ايراين اب بينش رس تاخزيي پيوند دارد .در اين
هجانش نايس آموزهاي درابره دوركهياين وجود دارد كه براساس آن گفته يمشود
پيدایش رش در دنيايي كه در اصل خوب بوده است تعادل كهياين را بهمه زده و
هجان را دچار حبران كرده است .براي حل اين حبران و ابزگشت هجان به حالت
تعادل ،ابيد ریشه رش از هجان كنده شود .دوگانهابوري جوهري هجانش نايس
مزدايي نزي اب مهني بينش مرتبط است .بنابه هجانبيين مزدايي ،اورمزد و اهرمين
هر يك ایران خود را خلق يمكنند ات جدال آن دو را بهپيش بربند؛ اورمزد عقل
را يمآفريند و اهرمين آز را .عقل ،انسان را بهسوي نييك و آز بهسوي بدي
هدايت يمكند؛ پريوي انسان از عقل موجب يمشود كه رساجنام نريوهاي
اهورايي پريوز شوند و پريوزي هنايي اب ظهور يك منج و ایري انسان از او
بهدست يمآيد.
تقس مي هجان به دو گوهر مامتيز (اهورايي ،اهرميين) و جدال بنیادين آهنا از
ويژگ هاي هجانش نايس ايراين است .در هجانش نايس چیين (و مهچنني
هجانش نايس هندي) نزي رودررويي خدااین و ديوان وجود دارد ،اما اين
رودررويي اب يگانگ هجان در تعارض قرار من گريد .در هجانش نايس چیين (و
مهچنني هندي) هامهنگ اكئنات اصل بنیادين است؛ در ذهنيت ايراين است
كه دو سو ،ييك هس يت و آفرينش اصل اسايس است .ورود رش به هجان،
اكئنات را دچار دوگانگ و آشفتگ كرده است و يگانگ هجان اب رس تاخزي
فرجامني ميرس يمشود (كووريج كوابيج )111 :1838 ،در هجانش نايس
دوركهياين متضمن دور و تكرار ابدي
ايراين مهچنني برخالف اندیشهی يوانينِ ،
و مهنيطور برخالف اكلپاس ) (Calpasهندي مبتين بر ابزگشت مهيشگ
دور كهياين در هجانش نايس ايراين به رس تاخزي و
نيست (زنرِ .)131 :1835 ،
رس تگاري هنايي براي نيكواكران و انبودي مهيشگ بداكران و در هنايت حامكيت
اشه و شهرایري هنايي اهورامزدا خمت يمشود .منج ابوري در آينيهاي ايراين
ریشهاي كهن دارد و به دين زرتش يت حمدود من شود؛ در آيني همر كه از

برریس مقایسهای مباين متافزيييك 05 ...

كهنترين آينيهاي ايراين است؛ آموزهی منجی نقش برجس تهاي داش ته است
(بويل .)01 :1835 ،در مورد منج در اوس تا دو تفسري متفاوت وجود
دارد؛ در گااتها ،قدمي ترين خبش اوس تا ،از سوش يانت خسن بهمیان آمده است
كه بس ياري از مفرسان او را منج بهشامر آوردهاند؛ زردشتیان در دورههاي
متأخرتر نزي مهني تعبري را از اين واژه داش تهاند .اما زنر ،ايرانش ناس معروف اب
اين برداشت موافق نيست و سوش يانت را اب خود زردشت مهسان يمگريد.
وی معتقد است كه زردشت به پياده كردن تعالمي خود در مهني هجان امیدوار
بود ،در آچنه از رسودهاي قدمي اوس تا به انم گااثها بر يمآيد ،بينش معادي
ديده من شود (زنر .)77 :1075 ،در خبشهاي متأخر اوس تا ،بهويژه در
یشتها ،كه در ابورهاي خداش نايس ابزگش يت به اعتقادات پيشا زردش يت
است ،بهروش ین از جناتخبش خسن گفته شده است .در یشتها اترخی عامل از
گيهمرته (كيومرث) آغاز يمشود و ات ظهور منج به پااین يمرسد .اب رس يدن
هجان به رساجنام خود ،حیايت نو آغاز يمشود كه فارغ از آسيبهاي اهرمين
(مثل باميري ،پريي و مرگ) است و اب جاودانگ مهراه است .در زامیاد
یشت ،نزي روايت ديگري از منج آمده است .در شاهنامه فردويس كه از
حامسهی زامیاد یشت الهام گرفته است چنني آمده است كه كيخرسو ،شهرایر
و هپلوان حاميس ايران كيس كه اقوام ايراين را متحد كرد و افراس ياب دمشن
ايرانيان را شكست داد ،روزي به مهراه هپلواانن خود كه از نظر پهنان شدهاند
ظهور خواهند كرد و هجان را از س مت خواهند زدود.
شهرایر زمیين و شهرایر آسامين
در هجانش نايس ايراين نزي شهرایري جزيي از يك نظام منسجم كهياين حمسوب
يمشود .در ايران نزي نظام زمیين در پيوندي ارگانيك اب نظام آسامين انگاش ته
يمشد و اتبع يك قانون رسارسي بهشامر يمآمد كه بر رسارس اكئنات
حمكفرماست و الگوي ادارهی نظام زمیين نزي اتبع از الگوي نظام كهياين مشرده
يمشد؛ در واقع فرمانروايي زمیين طلعيت از فرمانرواي آسامين بود .در
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هجانش نايس مرصي ،بنيالهنرين و هندي نزي شهرایر ،مه ِ
نسبت خايص اب
فرمانروااین آسامين داشت و مه داراي رسالت خايص از جانب آهنا مشرده
يمشد .در هجانش نايس مرصي شهرایر (فرعون) خود را از زمرهی خدااین و
سالهلی آانن بهشامر میآورد و منوایت او به مزنهلی منوایت كهياين بهحساب
يمآمد .در بنيالهنرين شهرایر منايندگ خدااین فرمانرواي آسامين را داشت و
فرمان آهنا را در قلمرو زمیين خود به اجرا يمگذاشت (.)Jacobsen, 1961در
هجانش نايس ايراين ،شهرایر برگزيده خدااین آسامين مشرده يمشد و شهرایر
خود را جمري احاكم ايزدان بهشامر يمآورد .اينكه هر يك از ايهنا نسبت
رابطهی خود را اب خدااین اب چه نشانههايي بيان يمكردند خود حبث مفصيل
است.
چنانره گفته شد ،در هجانش نايس چني ،شهرایر جايگاه خايص در نظام
اكئنات دارد .او شهرایر فرزانه است و اين فرزانگ او را در پيوند خايص اب
نظام كهياين قرار يمدهد .تفاويت كه بني شهرایر ايراين و شهرایر چیين وجود
دارد ،رصفنظر از بينش وحدتانگاري چني ،به جايگاه مشخص شهرایر در
نظام فرزانگ -كه در سنت چیين وضعييت هنادنيه دارد -مربوط يمشود .در
چني نوش تههاي پرشامر و بس يار مفصل از نویس ندگان و فیلسوفان كوچك و
بزرگ ابيق مانده است كه در آهنا سنت فرزانگ به روش ين تعريف و تثبیت
شده است .عالوه بر اين به دو دليل معده در چني نوش تههاي بس يار زایدي
در مورد وظايف معيل فرمانروا و تفصيل اكمل در مورد برانمهی معل او ابيق
مانده است؛ ييك گرایش معويم اندیشهی چیين به اخالق معيل و جنبههاي
معيل اندیشه و ديگري ،وجود مرياث بزرگ از نوش تههاي حكام كه دسرتيس
ما به بس ياري از جزئيات در موضوعات س يايس را ميرس يمكند.
منشاء الهي مزنلت اجامتع و س يايس
توضيح مرشوعيت فرمانروا و مزنلتهاي فردي و اجامتع جزيي از هر
هجانش نايس است .در اين خصوص هجانش نايس ايراین از هجايت اب

برریس مقایسهای مباين متافزيييك 07 ...

هجانش نايس چیين داراي نقاط اشرتاك است و از هجايت ديگر از آن مامتيز
يمشود .جامعتهاي برشي در آغاز اترخی در آينيها و ابورهاي خود رهربان
س يايس خود را برخوردار از موهبتهاي خاص و بهسبب آن هبرهمند از
تواانييهاي خاص تصوير يمكردند .اين موهبتها و تواانييها غالب ًا به
ظرفیتهاي ماوراءطبيع هپلو يمزند .امیل دوركهامي ،جامعهش ناس انمدار
فرانسوي ،ماهيت و علتهاي اين پنداشتها را به تفصيل مورد برريس قرار
داده است و به حلاظ جامعهش ناخيت تبيني كرده است .چنانره او توضيح
يمدهد قبايل بدوي رسكردگان و رهربان خود را دارای تواانييهاي خايص
يمدانستند كه انيش از برخورداري آهنا از نريوي خايص بهانم ماان بوده است.
در ابورهاي كهن ايران از ديرابز مفهويم بهان ِم خوره و فره ،وجود داشت
كه به ييك از اجزای معدهی هجانش نايس ايران تبديل شد و در شلكهاي اتزه
در مكتبهاي فلسف  ،الكيم و حيت عرفاين نزي جايگايه ایفت و در
ابزمنودهاي نوبهنو ظاهر شد .گرچه مفهوم فره و شلك متأخر آن يعين فر ،در
وههلی خنست اب انم موهبيت مربوط به شهرایران پيوند داشت ،اما فره ،خاص
شهرایران نيست .آچنه خاص شهرایران است فره شهرایري است كه ديگران
از آن برخوردار نيستند .اما مههی مردم برحسب جايگايه كه در سامان
اجامتع دارند ،به تناسب هامن جايگاه از فره برخوردارند ،چنانره بهواسطه
مهني فره از آن جايگاه هبرهمند شده و به اجنام وظايف مربوط به آن ملكف
هستند .شهرایران ،هپلواانن ،پيشوااین ،طبقات اجامتع هر يك فر ِه خاص خود
را دارند .شهرایران از فرهاي برخوردارند كه از آن بهعنوان فره شهرایري اید
يمشود .آهنا بهواسطهي برخورداري از اين عنايت ايزدي يمتوانند بر وفق آيني
ارته ،ای اشه به برپا داشنت نظام داد ،قیام كنند؛ هبرهمندي از فره شهرایري و
معل بر وفق آيني داد ،اب يكديگر پيوند دارند .فره در دورهی شاهنشايه ايران
در منادها ،تصاوير و اش يا خايص ابز منایش بريوين پيدا كرد .اين مناد ،شلكِ
تغيري ایفتهاي از منادي بود كه در متدن مرص ابداع شده بود؛ مرصاین نيلوفر
آيب را بهعنوان نشانههاي پويندگی براي مناد هبرهمندي از عنايت ماوراءالطبيع
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بهاكر گرفته بودند .هخامنش يان اين مناد را از پادشاهان بنيالهنرين گرفتند و
بهنوبهی خود تغيريايت در آن دادند و به مناد فره براي خود تبديل كردند
(سودآور .)111 :1871 ،بعدها نزي نشانهاي خمتلف مثل دهيمي ،ابره،
دس تار و رسبند بهعنوان مناد فر ،در ايران ظاهر شد و غري از شهرایران،
گروههاي مزنليت و طبقات اجامتع مزنلت خود را اب نشانهايي كه به مزنهلی
مناد فر ِه خاص آهنا بود منایش دادند .مفهوم فره در هجانش نايس ايراين نسبت به
هجانش نايس چیين و ديگر هجانش نايسها ،جلوههاي ابرزتري داش ته است.
در دورهی ابس تان حيت كيشهايي مرتبط اب پرستش فره وجود داشت (كوريج
كوابيج .)851 :1871 ،ايرانيان حيت براي قومیت خود قائل به فرهي خاص
بهانم فر ِه آرایيي ،فره كهياين بودند.
در هجانبيينهاي عهد ابس تان نظام ردهبندي اجامتع يعين تقس مي جامعه به
طبقات نزي ييك از اجزاء اصيل هجانش نايس بوده است .در هجانش نايس ايراين
و هجانش نايس چیين توضيح و توجهيي براي چگونگ ردهبندي اجامتع آمده
است ره تقس مي جامعه به طبقات گوانگون وهجي ماورالطبيع دارد و منشا آن
به اراده نريوهاي ماورالطبيع نسبت داده شده است .در ابورهاي ايران بني
سلسهل مراتب اجامتع و تقس مي اكر بني طبقات سهگانه و سلسهل مراتب كهياين
و تقس مي اكر بني خدااین تناظر جاليب وجود دارد .ايرانش ناس و دينپژوه
انمدار ،دومزيل كه در ابب اسطورهها و اداین آرایيي حتقیق كرده ،در
كهيانش نايس هند و ايراين سه دس ته از ايزدان را ش ناسايي كرده است كه هر
يك مظهر اكركردي خاص و طبقهی خايص حمسوب میشدهاند .به عقیده او
میرته و ورونه مظهر طبقهي دينایران (روحانيان -موبدان) ،ايندره مظهر
طبقهي رزمیاران (جنگاوران) و انسيته مظهر طبقه توليدكنندگان (كشاورزان،
دامداران) بهشامر يمآمده است (ويدن گرن .)112 :1877 ،زنر ،دينپژوه
ديگر ،نزي يمگويد كه جامعهی ايراين هامنند جامعهی خویشاوندش در هند به
ش يوهاي روشن به سه طبقه اصيل موبدان ،جنگاوران و تودههاي كشاورز
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تقس مي يمشد كه هر يك از آهنا در دس تگاه ايزدي ايزد خاص خود را
داش تهاند.
در اسطورههاي كهن چیين نزي نظام اليهبندي اجامتع از نوع وجه قديس
برخوردار بود .در ييك از اسطورههاي كهن چیين آمده است كه انسان را
ايزدابنويي بهانم گرا ،از ِگل سفالگري كه اب ورز دادن خاك ُرس بهدست يمآيد
ساخته است .در اين اسطوره آدمهايي كه اب خاك رس زرد ساخته يمشوند به
طبقه حامك ای ارشاف و آدمهايي كه از خاك تريه ساخته يمشوند به تودههاي
مردم تبديل يمشوند (بيدل .)15 :1831 ،آدمهايي كه از ِگل زرد ساخته
يمشوند ،به طبقه ارشاف و طبقه حامك متعلق هستند و خداي خاص خود را
دارند كه هوانگوي خوانده يمشود؛ هوانگوي بعدها در آيني اتئو به خدايي
بزرگ تبديل يمشود.
نتیجه
ايدههاي س يايس در اترخی برش از هامن ابتدا اب سازههاي فكري متافزيييك -
متافزييك به هر دو معنا ،مه بهمعين ايدههاي كهيانش نايس بهمفهوم اخص و مه
نظرورزي در قالب ابورهای مربوط به نريوهاي فراطبيع  -پيوند انداموار
داش ته است .پايههاي تفكر برش از مجهل به عرص آگايه اسطورهاي يمرسد و
خبيش از اكركرد اسطورهها مرشوعيتخبيش به قدرت س يايس بوده است.
كهيانش نايس پارههاي اندیشه درابرهي وجوه خمتلف زندگ را در يك نظام مك و
بيش منسجم مجع يمكرده است؛ ييك از اين وجوه ،مربوط به زندگ س يايس
بوده است كه اساس ًا حول مفهوم رهربي س يايس ممتركز يمشد.
دين
در متافزييك ايراين ،رهربي س يايس اب نظام فكري دوگانهابوري و ِ
رس تگاري پيوند برقرار و در ادامهی كهيانش نايس اوليه جايگاه میاجن بني
جامعت از يكسو و نظام كهياين از سوي ديگر را حفظ كرد .در ايران تفكر
دوگانهانگار مزدايي ،متضمن تصور جدايي بنیاد و نريوي خري و رش و يك
رس تاخزي هنايي براي پااین دادن به معر نريوهاي رش و حامك كردن نريوي خري
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است .تفكر دوگانهانگار ايراين مس تلزم تصور موعود و منج و رهرب س يايس
بهعنوان مقايم مرتبط اب رس تاخزي هنايي است .اما تفكر چیين از نوع تفكر
يگانهانگار است و براي نريوهاي بدي جايگاه بنیادي قايل نيست .در اين تفكر
متام حیات عرصهي پويندگ و هامهنگ است و هجان فارغ از مزامحت
نريوهاي رش در مسري زايندگ دامي به پيش يمرود .در متدن چیين عرصهي
زندگ س يايس به حوزهی اخالق معل حمدود شده و از حوزه دينش نايس
مس تقل ماند .از مهنيرو در حمكيت كه از قرن ششم ات دوم پيش از میالد به
اوج شكوفايي رس يد و براي دورههاي بعد نزي مك و بيش جايگاه برتر را حفظ
كرد ،رهربي س يايس در حوزهی اخالق معيل مورد حبث قرار گرفت .در
حمكت چیين رهربي س يايس بهطور آرماين به طبقهي فرزانگان تعلق دارد و
رهرب فرزانه جايي در يك رس تاخري هنايي و جنات ابدي ندارد.
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