
 

 

 

 ي س يايسای مباين متافزيييك نظريهبرریس مقایسه

 در ايران و چني ابس تان

 1دال س يونگ يو

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

 چکیده

ی خنس تنِي شلك متافزييك و بنیاِد رشد اي را پايهش نايس عرص آ گايِه اسطورهاگر كهيان

متدن چني و مه در متدن ايران ابس تان  شامر آ ورمي، مه درش نايس منسجم بهيك هجان

ی متافزيييك در پيوند انداموار قرار گرفته است. ابتوجه به ي س يايس اب يك منظومهنظريه

ساز ش نايس در میان خنس تني اقوام متدنهاي كهياني منظومههاي قابل توجهش باهت

ي س يايس افزيييك نظريهی مباين متها مقایسهها و ايراينها، مرصيها، هنديچون چیينمه

ی س يايس ی اندیشهتواند موضوع جالب توهجي  در مطالعات حوزههاي ابس تاين يممتدن

ي س يايس در ابشد. اين نوش ته نگايه فرشده و تطبيق  به مباين متافزيييك نظريه

ش نايس چني و ايران دارد. پرسش اصيل اين است كه در دو متدن كهن چني و ايران كهيان

اي داش ته است و در مقاِم مقایسه اين س يايس اب مبايِن متافزيييك آ هنا چه رابطه ينظريه

تواند به درك هبرت ما از رسشت بندي كرد؟ اين مطالعه يمتوان مفهومارتباط را چگونه يم

 اندیشه س يايس در دوره آ غازين متدن برش مكك كند.

ابوري ي س يايس، معادابوري، دوگانهي متافزيييك، نظريهش نايس، منظومهكهيان ها:لکيدواژه
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 مقدمه

متدن ابس تاين هستند كه هر يك فرهنگ بزرگ و پايداري را  چني و ايران دو

اند. هر يك از اين دو متدن در عني حال منایشگر در اترخی هجان پديد آ ورده

مبتين بر بيين بيين در طلوع متدن خود هستند؛ ييك هجانس نِخ متفاويت از هجان

بيين مبتين بر حموِر دين )ايران(. بر مهني حموِر اخالق )چني( و ديگري هجان

ش نايس و بيين مسري خايص را در تاكمل هجانمبنا هر يك از اين دو هجان

كه در عهد ابس تان اندیشه س يايس حول مفهوم اند. از آ جناييمتافزييك پميوده

ی ر س يايس جزيي از منظومهزمامدار س يايس سامان گرفته بود و زمامدا

ش نايس ی زمامداري در دو هجانی نظريهشد؛ مقایسهش نايس مشرده میهجان

تواند موضوع جاليب براي مطالعه در اندیشه س يايس متفاوِت چیين و ايراين يم

 طور خاص ابشد. طور عام و اندیشه س يايس اين دو متدن بهبه

ش نايس ای تدايي خود در كهياندر آ غاز متدِن برش، متافزييك در شلك اب 

ش نايس ظاهر شد و رشد كرد. به اين ترتيب در اينجا ما اساسًا اب هجان

ی س يايس اب اين ی اندیشهش نايس اين دو متدن و رابطهش نايس ای هجانكهيان

هايي هستند كه ها منظومهش نايسها رسواكر دارمي. هجانش نايسهجان

هاي مربوط به مبداء و غايت هس يت و چه يدهها، چه اقلمروهاي گوانگون ايده

دهند. هاي اجامتع ، س يايس و اخاليق را اب يكديگر پيوند يمايده

هاِي معيل حیات اجامتع  و س يايس را به ها در واقع سامانش نايسهجان

اند. آ هنا از مظاهر از خودبيگانگ  برش در اين مرحهل ی خود تئوريزه كردهش يوه

كه سامان زندگ  واقع  را به نظام كهياين تند، به اين معيناز تاكمل ذهين هس 

ها در آ فرينش فكري برش مهواره در مسري ش نايساند. از آ جنا كه كهيانابزاتابنده

توان براي آ هنا يك چارچوب زماين و هوييت بس ته اند، من حتول و تاكمل بوده

و تعريف است. ما  حال مرزهاي مفهويم آ هنا قابل ش ناساييتعيني كرد؛ اب اين

گويمي؛ ش نايس چیين و ايراين به صيغه مفرد خسن يمدر اينجا از مفهوم هجان

ها و اندیشمندان خمتلف در بسط مضن اينكه به وجه حتويل آ ن و سهم اندیشه

و تاكمل آ هنا واقف هستمي و به آ ن اشاره خواهمي داشت. نظر ما اين است كه 
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هاي هر يك از اين ش نايسمفهويم هجانرصفنظر از حتول در اجزا تفصييل و 

عنوان يك منظومه، هويت توان در لکيات، بهدو متدن، در عني حال يم

مشخيص براي هر يك از آ هنا ش ناسايي كرد؛ در اينجا متوجه وجوه لک  

ها هستمي كه مضن حتول در بس ياري از جزئيات، در مجموع هويت ش نايسهجان

 گذارند.واحدي را به منایش يم

اي كنمي، در دورهش نايس چیين و ايراين اید يمعنوان هجانآ چنه ما از آ ن به

گريي اين دو زمان اب ابتداي نزجاز اترخی اين دو متدن پديد آ مده است كه مه

اي كه به ها شلك گرفته و در دورهها و آ ينيها، حامسهمتدن در قالب اسطوره

هاي فلسف  و وند در نوش تهشانم دوران ابس تان اين دو متدن ش ناخته يم

ی بزرگ  اند. در اين زمینه در چني گنجينهش نايس( تاكمل ایفتهالكيم )يزدان

هاي قرن ششم ات قرن دوم پيش از میالد ابيق مانده ها ط  سالاز نوش ته

دست نيامده است و آ چنه جا منانده ای بهبه ایاست؛ اما در ايران چنني گنجينه

ها، مهه متعلق به دوره متأ خرتر است. غري از اسطوره به آ ن دسرتيس دارمي

ها، ش نايس ايراين ما بيشرت متيك به اسطورهي هجانبنابراين در مورد مطالعه

كه در چني ها، متون ديين )مثل اوس تا( و تفسريهاي آ هنا هستمي؛ درحايلآ يني

اين حال هاي بس يار رشد ایفته ابيق مانده است. اب هاي بس يار از مكتبنوش ته

هاي شومي و تهنا به سنتهاي بزرگ فلسف  من ما وارد مباحث مكتب

ش نايس در بعيض از هاي ممتركز بر هجانش نايس و بريخ نوش تهكهيان

كنمي. برريس هاي فلسف  معروف، مثل مكتب كنفوس يويس، بس نده يممكتب

هاي فلسف ، خود موضوع مفصل و همم  است ش نايس چیين در مكتبهجان

و   (Cosmology)ش نايسگنجد. ما واژه كهيايني خمترص من در اين نوش ته كه

ي اصيل رود؛ براي مشخصهاكر يمصورت تلوحي  بهش ناسان را ره اغلب بهدين

 امي. واژهاكر بردهي متافزييك بهي اوليهعنوان پايهاي و بهشلك آ گايه اسطوره

شلك ش نايس است و مهش نايس نزي مه معادل ديگري براي كهيانهجان

بيين سو و هجانبيين فلسف  از يكتر آ ن، كه مهراه اب تاكمل هجانایفتهتاكمل

 ديين از سوي ديگر در درون آ هنا جذب شد.
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 ش نايس و ايده س يايسهجان

هاي قابل گرچه در آ غاز اترخی متدن برش، از مجهل متدن چني و ايران، نوش ته

انم اندیشه س يايس گذاشت، در دست  اي كه بتوان بر آ نتوهجي  در حوزه

حال بدون ترديد توانس ته است وجود داش ته ابشد(، اب اينندارمي )و اساسًا من 

ی ها حيت در دورهش نايستوان گفت ايده س يايس جزو اسايس متام كهيانيم

سازي ي متدناي بوده است. اقوايم كه وارد مراحل اوليهبيين اسطورهغلبه هجان

هاي اوليه دولت در میان آ هنا پيدا شده جامتع  شده بودند و شلكو انفاكك ا

ی مرشوعيت هايي چون رسشت اقتدار س يايس، رسچشمهبود اب پرسش

س يايس، ماهيت تلكيف س يايس، خاس تگاه هنادهاي اجامتع ، مزنلت و منشا 

رو شده و براي هاي س يايس روبهيتر از مهه فهم و توجیِه انبرابرقانون و همم

هايي برآ مده بودند. در خنس تني مراحل تاكمل ها به جس تجوي پاخسين پرسشا

ها در قالب زابن روايي، كنايه، اس تعاره، متثيل و مناد براي آ گايه برش اسطوره

 اند.فهم اين مسايل و بيان و انتقال آ ن تالش كرده

 یش نايس برآ مده از آ هنا، هس تههاي هجانهاي ابس تان و نظامش نايسكهيان

هاي ابس تاين هاي اقوام سازنده متدنمركزي يك سامان نظري هستند كه دغدغه

هايي را كه ما امروزه آ هنا را در قالب ها ايدهش نايساند. كهيانرا منعكس كرده

مفاهمي  چون اقتدار س يايس، منبع مرشوعيت س يايس، هنجارهاي اجامتع ، 

ي زمیين اب نريوهاي هاي زمامداري و رهربي س يايس و نسبِت زمامدار شلك

اند. اب بندي، ابزسازي و بيان كردهی خود مجعش يوهكنمي، بهفراطبيع  بيان يم

اي، بيين اسطورهی هجانتوجه به آ میختگ  امر اجامتع  و امر فرهنگ  در دوره

هاي س يايس و اجامتع  را گايه از مجهل در متدن ايران، چگونگ  سامان

هاي خاص آ گايه اترخي  ابيد در قالب هاي دقیقسبب نبود گزارشبه

هاي ديين( جس تجو كرد. از ها و آ موزهها، آ ينيها، حامسهاي )اسطورهاسطوره

اند و براي ما رس گذاش تهگر اترخی را پشتاين ذخاير فرهنگ  كه حوادث ويران

توان براي ابزسازي نوع  نظام نظري در قاليب از س نخ اند، يمابيق مانده

 هبره گرفت. برش مهواره سامان معيل نظام زندگ  خود را اب ش نايسهجان
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ها ابزاتب داده است. گرچه گريي از فرهنگ منادي در ساماين از نظام ايدههبره

نسبت سامان معيل زندگ  اب نظام نظري آ ن نسبيت دایلكتييك و دوسويه است؛ 

هاي ع و نظام را ابيد نقطه ارجايلهاي معحال در اين دایلكتيك ساماناب اين

شامر آ ورد. برش سامان معيل زندگ  خود را در سامان نظري را ابزاتب آ ن به

نظري كهياين ابزاتابنده است ات به اين ترتيب به آ ن وهجي  قديس، ازيل و ابدي 

ش نايس نظايم از هس يت را در شلك آ رماين و منشايي آ سامين طرح دهد. كهيان

را منطبق بر عدل ز نظم واحدي، كه آ نكرده كه در آ ن هس يت خايك و افاليك ا

كند. در واقعيت امر اين عدل آ رماين توجیه دانست، پريوي يمو اعتدال يم

انخودآ گاه پيدایش متايز و تبعيض و فاصهل طبقايت در سامان زندگی واقع  بوده 

 است. 

 ش نايس در چني و ايرانهاي هجانبسرتهاي رشد نظام

ی س يايس در چني و ايران ش نايس و اندیشهانهاي هجپيش از پرداخنت به نظام

ش نايس در چني و ايران هر يك بد نيست ابتدا به اين نكته اشاره كنمي كه هجان

ش نايس ملحوظ در ش نايس و هجاندر بسرتي متفاوت رشد كردند. گرچه كهيان

آ ن مه در ايران و مه در چني از نظام اساطريي برخاستند، اما جراین رشد و 

ش نايس و هنا هر يك در بسرت متفاويت قرار گرفت. در چني هجانتاكمل آ  

ی س يايس در درون سنيت پرورش ایفت كه به سنت فرزانگ  مشهور اندیشه

كه در ايران سنت ديین بسرت اصيل تاكمل معرفت و اندیشه است؛ در حايل

بيين بيين را رشد داد كه هجانقرار گرفت. سنت فرزانگ  در چني نوع  هجان

بيين شلك كه در ايران نوع ديگري از هجانشود؛ در حايلاليق انمیده يماخ

توان گفت در بيين ديين انمیده شده است. در مقام مقایسه يمگرفت كه هجان

بيين بيين تاكمل ایفت كه هجانغرب )يوانن، روم، اروپا( نوع سويم از هجان

توان به اين ترتيب يممعين اخص انمیده شده است. فلسف  و ماوراءالطبيعه به

اساليم و غريب ما اب سه نوع  -گفت در مسري تاكمل سه متدن چیين، ايراين
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رو هستمي كه هر يك س نخ مامتيزي را بيين اخاليق، ديين و فلسف  روبههجان

 سازند.يم

هاي معيل متركز داشت و به ی س يايس اساسًا بر جنبهدر چني اندیشه

ايت زایدي نداشت. در چني اخالِق معيل ورزي در حوزه نظري عناندیشه

پردازي داشت كه در غرب، فلسفه و در ايران، هامن جايگاهی را در نظريه

ی يوانن ابس تان و در مجهور الهيات و عرفان داشتند. اگر در اندیشه

افالطون، قدرت اب فلسفه و در ايران اب فرمهندي پيوند داده شد، در چني 

يك سنت اجامتع  نسبت پيدا كرد. در مجهور  عنوانقدرت اب فرزانگ  به

افالطون، فیلسوف شاه، در حمكت چني، شهرایر فرزانه و در ايران ابس تان، 

 شهرایر فرمهند جايگاه زمامداري مطلوب را در اختيار دارند.

 ش نايس چیينهجان

ش نايس ظهور كرد. ييك در در چني ابس تان دو سنت فكري مامتيز در كهيان

اینگ معروف شد و ديگري در سلسهل  -هايي كه به مكتب ينيسلسهل نوش تار 

ها و ها نوش تهشهرت گرفت. پيوست« هاپيوست»هايي كه به انم نوش ته

تفسريهايي بود كه پريوان گمنام كنفوس يوس به منت كتاب معرويف به انم 

ش نايس هاي همم در هجانافزودند. كتاب تغيريات خود ييك از نوش ته« تغيريات»

مااتن اين دو سنت اب يكديگر درآ میختند، -است. بعدها در دوره سوچیين 

ش نايس چیين اين كه در كتاب سوابق اترخي ، ييك از منابع همم هجانطوريبه

: 1831الن،  -يواینگ خوانده شدند )فانگ-هر دو سنت به انم مكتب پني

مكتب فكري كنمي تهنا يك ش نايس چیين اید يمعنوان هجان(. آ چنه از آ ن به171

ها و ابورهايي نيست كه تهنا در میان گرويه از فرزانگان چیين از نوع نظريه

ش نايس چیين مضن رشد كرده ابشد و در میان آ هنا رواج داش ته ابشد. هجان

آ نكه در آ اثر حكامي چیين، از مجهل حكامي كنفوس يويس رشد كرده و تاكمل 

ردم نزي تبديل شده است. در ایفته، در عني حال به خبيش از ابورهاي معوم م

كه طوريبهاند؛ ی دين و اخالق جداي از يكديگر رشد كردهچني دو حوزه
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ی اعتقادي اتئوابور و در حوزه اخالق غالبًا كنفوس يويس بودند. مردم در حوزه

 حال دين اتئو در چني اب دين در مفهوم متعارف تفاوت زایدي داشت.اب اين

آ يد شامر يمی بزرگ بهعنوان يك منظومهنات بهش نايس چیين اكئ در كهيان

كه رسارس قلمرویی پويندگ ، نريوی حیایت و مضموین روحاین است و 

مست خري، اش بهگرييمست نييك متايل دارد. زندگ  اب هجتهاي آ ن بهارزش

توانند از رود و نريوهاي رش من پيش يمسوي يك غايت و ماوراي بزرگ بهبه

(. نييك منشا خود را از Fung, 1980: 95اش ابز دارند )رشفتپويندگ  و پي 

گريد. س پهر، مطلوب خداوند، س پهر ای طبيعت )هر سه تقريبًا به يك معنا( می

سعادت را به ما هديه كرده است؛ اما براي حتقق معيل آ ن نياز به تالش انساين 

ين و است؛ انسان ابيد بكوشد ات اب دوري از خودخوايه به موهبت آ سام

رسشت نيك حیات ایري رساند. در واقع سعادت امري انساين است؛ زيرا 

هاي واليي هستند هاي روشن، پذيراي ارزشی تالش انسان است. ذهنمثره

سوي انسان روان است؛ برش اب سايِر عنارص كه از مراتب اعالي اكئنات به

 (.Fung, 1980: 95سازنده حیات در نظم  متوازن قرار گرفته است )

 هنجار بزرگ

هنجار »انم ش نايس چیين در متين بههاي مربوط به كهيانييك از خنس تني ايده

( آ مده است؛ اين منت به قرن چهارم ای سوم پيش از WU-Hsing« )بزرگ

میالد تعلق دارد. بر اساس اين نوش ته، هجان هس يت از نه جزء، تشکیل شده 

، آ تش، چوب و فلز است كه پنج جزء آ ن عنارص طبيع  شامل آ ب، خاك

هاي هاي گوانگون طبيعت براي آ فرينشهستند. از تركيب اين عنارص، ظرفیت

گانه شامل آ يد. هش متني جزء از اجزاء نهگوانگون در عرصه حیات پديد يم

كند و او را در اداره هاي گوانگوين است كه وظايف شهرایر را منااین يمنشانه

، گرما، رسما، ابران، ابد و تناسب فصل، كند. نور خورش يدامور راهامنيي يم

موقع رخ دهند ابعث شكوفايي هس يت و فراواين عنارصي هستند كه هرگاه به

شوند. هر يك از اين عنارص در عني حال اب ييك از صفات هاي آ ن يمنعمت
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موقع اب هوش و موقع اب متانت شهرایر، گرماِي بهشهرایر تقارن دارند. ابراِن به

نگري او موقع اب ژرفر، نوِر آ فتاب اب انضباط شهرایر و رسماِي بهنبوغ شهرای

موقع عنارص ابال و اكرهاِي پيوند دارند؛ اكرهاي درست شهرایر اب ظهوِر به

موقع ايهنا موقع هر يك از ايهنا رابطه دارد. ظهوِر بهاندرست شهرایر اب ظهوِر يب

موقع آ هنا موجب آ شفتگ  موجب شكوفايي طبيعت و فراواين حمصول و بروِز يب

موقعِ مظاهر ابال در عني شود؛ بروِز يبمظاهر طبيعت و انبودي حمصول يم

حال، هشداري به شهرایر است كه رفتار خود را اصالح كند ات موجب 

ش نايس چیين (. در كهيان177: 1831الن،  -آ شفتگ  نظم كهيان نشود )يو

برند و هر دو اتبع رس يمبه ی س يايس در پيوندي اندامواراكئنات و جامعه

الگوي واحدي هستند كه قانون مركزي هر دوی آ هنا، اصل توازن و اعتدال 

ش نايس ايراين نزي مهني نگاه انداموار و ره خواهمي گفت در كهياناست. چنان

 پيوند متقابل نريوهاي طبيع ، اجامتع  و س يايس حامك است.

 هاي ماهانهفرمان

اي است متعلق به اواخر قرن سوم پيش از م نوش تهان« هاي ماهانهفرمان»

اینگ پيوند دارد. اين س ند رهمنودي براي اكرهايي است  -میالد كه اب مكتب ين

هاي سال ابيد اجنام دهند. منطق كه مردم عادي و شهرایر در هر يك از ماه

آ ن رضورت هامهنگ كردن نريوهاي اجامتع  و س يايس اب نريوهاي طبيع  و 

ها، شهرایر براي هامهنگ  اب نريوهاي ی فرمانكهياين است. بنابه توصيهساختار 

موقعِ اين اكرها طبيع  در هر ماه از سال ابيد اكرهاي معيين اجنام دهد. اجنام به

منطبق اب طبع اكئنات و موجب پاسداري از نظم و جلوگريي از بروز آ شفتگ  

دن درختان و انداخنت النه است. مثاًل در خنس تني ماه سال، شهرایر ابيد بري

هاي پرندگان را ممنوع كند؛ از معليات جنگ  خودداري كند و به تروجي رسمشق

تقوا در میان اتباع بپردازد. در س ند آ مده است كه انهامهنگ بودن اقدامات 

هاي كهياين موجب بروز انهامهنگ  بني جامعه و طبيعت شهرایر اب درخواست

 شود.منجر يم خواهد شد و به بروز آ شفتگ 
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 هامهنگ  و توازن

ش نايس چیين است. هجان ترين وجوه هجانهامهنگی، توازن و تعادل از معده

ي آ فرينش ی جوشان انرژي و زندگ  است؛ جوشش زندگ  رسچشمهچشمه

پااین است و روح زندگ  در روحِ عشِق جاودان جتيل پيدا و گوانگوين يب

ای هري فعال است كه در ش يوه(. زندگ  جو Thome, 1980: 46كند )يم

سو ي هس يت از يكگذارد. جوهر اوليهخالق پيرشفِت خود را به منایش يم

واحد و از سوي ديگر كثري است؛ حیات رش ته وجود است كه در رسارس 

هس يت از آ سامن، زمني و انسان را به يكديگر پيوند زده است. نريوي 

يده شده است و مهه آ هنا را آ فرينندگ  در تنوع اليتنايي مظاهر حیات كش  

 (.Book of Change, II,8برد )سوي فرجام جاودانگ  به پيش يمبه

شود و در جوهر زندگ  در اصل ييك است كه به جرایين بزرگ تبديل يم

گويد: شود. الئوتزو يمشامر جاري يمهنايت اب اشاكِل يبشامر و يبهاي يبهس يت

« د؛ دو سه را آ فريد و سه مهه چزي را آ فريداتئو يك را آ فريد؛ يك دو را آ فري»

(Thome, 1980: 48)شامري است كه ذيلِ هاي يبي فعاليت. اكئنات عرصه 

گويد اتئو يكتايي است كه مهه چزي را در بر گريد. او يمصورت واحد قرار يم

گريد. اصل توازن و هامهنگ ، اصيل بنیادي است كه جتسم روح چیين يم

شود. اين اصل، اترخی موس يق  و شعر چیين نزي ديده يم است؛ اين نگرش در

چنني متضمن اين است كه دهد و مهو آ داب اجامتع  چني را نزي شلك يم

ی اين ی اشاكل زندگ  فردي واجد كرامت و ارزش مشرده شوند. اب مههمهه

ی مظاهر هس يت، اشاكل ابيد اب همر و عشق برخورد كرد؛ چرا ره مهه

ی ی حیات است در مههشق هستند. اتئو كه رسچشمه اوليهمس تحق همر و ع 

اي از بس تگ  اكئنات گسرتده است و حمدود به هيچ مرز خايص نيست؛ رش ته

ها، از ی اين صورتزند و مهههاي زندگ  را به يكديگر پيوند يمی صورتمهه

(. اصل هامهنگ  و Book of Change, II,15معنا و ارزش برخوردارند )

ی فردي متضمن رسالت ما در پویش براي كامل است. حركت در حوزهتوازن، 

خبش تالش مهگان ی اجزاء هس يت وجود دارد، الگو و الهامكاميل كه در مهه
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ی براي تالش در هجت تعايل است. حتقق اكمل هس يت ما افراد انسان و مهه

ورزي و دوري از خودخوايه ي انصاف، عدالتي روحیهموجودات در سايه

هاي خود را پذير است. اين اصل در زندگِ  س يايس و اجامتع  نزي جلوهماكنا

هاي زندگ  فردي و دارد. هامهنگ  و توازن، متضمن برابري اكمل متام صورت

ها ی آ ن صورتها است و مههی شلكپاسداري از حیات و كرامت آ ن در مهه

(. Book of Change, II,308به يكسان مس تحق همر و شفقت ما هستند )

ی گريد كه اكئنات را عرصهاين تفكر چیين در برابر تفكر غريب قرار يم

دهد. دوگانگ ، تضاد و گوانگوين، از مجهل دوگانگ  بني منود و جوهر قرار يم

هاي جتربه غريب از عمل گرفته ات هرن، اخالق و دولت، يك در متام عرصه

الف بني انسان و هجان از دوگانگ  بنیادي بني انسان و هجان حضور دارد. خت

ابشد؛ اين ختالف نه قابل اجتناب است و نه قابل ها میترين نوع ختالفاسايس

اش اب هجان دچار حل؛ زيرا در حتليل هنايي اين خود انسان است كه در رابطه

 (.Hröner, 1958: 56شاكف است )

 ش نايس چیينتوان درایفت كه اساس هجاناز آ چنه در ابال گفته شد يم

مبتين بر يگانگ  و هامهنگ  است؛ نريوي حركت حیات در خالق بودن 

ابذلات زندگ  است و آ چنه شهرایر ابيد اجنام دهد در هجت مهني نريوي 

ایيب است. اكرهاي شهرایر ابيد از اصل هامهنگ  و تعادل كه پويندگ  و كامل

اساس حیات است تبعيت كند. نویس ندگان چیين چگونگ  حركت در اين 

عنوان فرزند اند؛ شهرایر بهسري را به تفصيل و اب جزئيات بس يار بيان كردهم 

ش ناسد و در هجت آ ن جامعه را به پيش ي س پهر، اين مسري را يمفرزانه

 برد.يم

 ش نايس ايراينهجان

ش نايس چیين ش نايس ايراين در بس ياري از وجوه خود اب هجانهجان

ش نايس ر بريخ وجوه نزي اب اين هجانهاي قابل توجه دارد؛ مضن آ نكه دش باهت

ش نايس چیين ش نايس ايراين را به هجاناختالف اسايس دارد. وجويه كه هجان
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هاي ابس تان ش نايسزند، مربوط به عنارصي است كه بس ياري از كهيانپيوند يم

الهنرين ابس تان، مرص ابس تان، هاي بنيش نايسدر آ ن وجوه اشرتاك دارند. كهيان

ن و چني ابس تان اب برخورداري از خصوصيايت كه جزء رسش یت ايران ابس تا

ارجاع  -1چون ش نايس مهش نايس است در بريخ از عنارص صوري كهيانكهيان

حامكيت يك قانون ازيل بر رسارس  -2نظام هس يت به لکييت چون نظام كهياين؛ 

پيوند رسش يت فرمانروايي  -8ي س يايس و اخاليق؛ هس يت، از مجهل عرصه

فضيلت فرزانگ  فرمانروايي زمیين، اب يكديگر اشرتاك  -1 و زمیين و آ سامين

پنداري رسارس مظاهر هس يت كه از دارند. خصوصيت جاندارانگاري ای زنده

ی اين اي است در مههش نايس عرص آ گايه اسطورهاجزاء رسش يت كهيان

 شود.حنو آ شاكر ديده يمها بهش نايسكهيان

اي انسان، مثل منشاء هس يت هاي پايهسشاي پر در شلك آ گايه اسطوره

شد و جايگاه انسان در نظام هس يت در رجوع به لکيت كهياين پاخس داده يم

(Frankdort, 1961و مهه ) ی قلمرو هس يت جاندار اب يكديگر در پيوند

شد؛ در واقع سه قلمرو طبيعت، جامعه و فرد انسان از انداموار تصور يم

ش نايس براي نظم ی كهيانهاي اندیشهشد. در متام نظاميكديگر مامتيز مشرده من 

ی خود اب نظام كهياين پيوند يك جوهر جمرد در نظر گرفته شده است كه به نوبه

هاي چون ش نايس خمتلف اب واژههاي كهيانداده شده است. اين جوهر در نظام

)مرص آ ت ارته )هند ابس تان( اشه )ايران ابس تان( اتئو )چني ابس تان( و مه

ابس تان( و مثل ايهنا خوانده شده است. اين مفهوم شلك آ رماين شده  رضروت 

 نظم و قاعده براي زندگ  بوده است.

ش نايس چني اختالف معده ش نايس ايراين در چند خصوصيت اب هجانهجان

آ رمان  -1شود؛ از مجهل اين خصوصيات عبارتند: دارد و از آ ن مامتيز يم

 -1منشا كهياين نظام مزنلت و تلكيف؛  -8ابوري؛ معاد -2رس تگاري هنايي؛ 

انگاري ابوري كه اب معادابوري و دوگانهمنج  -5ابوري جوهري و دوگانه

ش ناخيت ييك از هاي كهيانابوري در متام نظامجوهري پيوند دارد. دوگانه

ابوري در بينش ايراين در مراحل شود. اما دوگانهمشخصات همم حمسوب يم
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ابوري جوهري كش يده شد كه در مست يك دوگانهابس تان به متأ خر دوره

هاي شود. اب اينكه آ موزشش نايس هندي ديده من ش نايس چیين و هجانهجان

زردشت واكنيش يگانه ابورانه به ابورهاي كهن مبين بر تعدد خدااین بر كرثت 

ا نريوي حامك بر هس يت بود؛ دين مزدايي كه از درون تعالمي زردش يت نشو و من

ابوري دين ابوري از نوع جوهري آ ن كش يده شد. دوگانهسوي دوگانهكرد به

خوانند يم« ابوري جوهريدوگانه»مزدايي را در دوره ساساين، از اين هجت 

ی متفاوت مثل اهورامزدا ي نييك و بدي و دو آ فرينندهكه به دو اصل جداگانه

انپذير اب ر جدال آ ش يتو اهرمين ابور دارد. اين دو جوهر ای دو هس تومند د

يكديگر قرار دارند، جدايل كه در هنايت اب پريوزي قطع  نييك بر بدي و 

ی رش شود. ابور اين است كه اب اين پريوزي ریشهاهورامزدا بر اهرمين خمت يم

و آ شفتگ  كنده خواهد شد و هجان به يگانگ  خواهد رس يد و تهنا از اين 

: 1835واهد بست )دوشن گمين، طريق است كه بدي از هجان رخت برخ

115.) 

اینگ خوانده  -هاي چیين كه مكتب ينيش نايسدر ييك از پرنفوذترين هجان

عنوان دو عنرص ره گفتمي، دو عنرص يني و اینگ بهشده است نزي، چنان

ی رسارس هس يت هستند. اما يني و اینگ برخالف نور و ظلمت متضاد سازنده

ش ناخت مزدايي بيش از آ نکه انيف يكديگر انو اهورامزدا و اهرمين در يزد

ابش ند ممكل يكديگرند. يني و اینگ هر يك هجاین متفاوت نيستند كه 

عنوان عنوان آ سامن و يني بهرودرروي يكديگر قرار گرفته ابش ند. اینگ به

ديگري ميرس سازند و وجود ييك يبزمني، رويح هستند كه هس يت را يم

نظم  و آ شفتگ  در هجان مين موجب بروز يبكه حضور اهر نيست؛ در حايل

 رسد.مثر من شود و اكر اهورامزدا پيش از شكست اهرمين بههس يت يم

 رس تگاري و رس تاخزي

اند؛ ش ناخيت از اترخی ارائه دادهايرانيان خنس تني اقوايم هستند كه بينيش يزدان

ها دين هاي لکمي  و مس يح  نزي تأ ثري گذاش ته است و ايناين نگرش بر دين
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اي از نزي بينشی الهي  از اترخی در الكم خود دارند. چنني بينيش مبتين بر فلسفه

صورت فراگردي داراي نقطه آ غاز، مسري معني و اترخی است كه اترخی را به

ش نايس ايراين نوع  دور كهياين تصوير شده كند. در هجانی اجنام تصوير يمنقطه

مینو، مینو و انگرهر و اترييك و سپندهاست كه متضمن جدال نييك و بدي، نو 

شود. تقدير و اورمزد و اهرمين است كه رساجنام به پريوزي خري بر رش خمت يم

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 

گويد كه بينش معادگرااینه در پژوهان بزرگ يماز دين« نويدن گر »كند. يم

ی دور ها و اعتقادات غريب از بينش ايراین رسچشمه گرفته است و آ موزهدين

: 1877طور مشخص ايراین است )ويدن گرن، اترخيی و رس تاخزي هنایی به

هایش دين هاي ايراين در متام وجوه و شلكگويد دينره او يم(. چنان132

گاري است و مهه چزي ممتركز بر آ رمان رس تگاري فردي و مجع  است؛ رس ت

ی عايل كامل انساين در رس تاخزي هنايي و رسمزنل رس تگاري در واقع مرحهل

 شود.ميرس يم

ی رس تاخزي به بيين چیين فاقد نظريهره در مباحث پيشني ديدمي، هجانچنان

بيين است. در هجانهاي همم اي است كه در بينش ايراين از شاخصهش يوه

پذيرد. چیين كامل انساين در مهني هجان و در مسري حتول مهني هجان صورت يم

اكئنات حمل جوشش نريوهاي خالقه است كه رسچشمه حركت خالقه انسان 

پااین نريوي ی يببيين چیين هجان عرصهایيب او است. در هجانو مسري كامل

ی وقفه(. فرآ يند يبFang, 1980: 51نو است )خالقه، تغيري و ظهور نوبه

ایيب دهد، كاملقانون اكئنات را تشكیل يم مثابهتغيري، كه حركت خالق اتئو به

گذارد؛ جويي به منایش يمها را در مسري كاملابزگشت و پيرشفت متام پديدهيب

ی زمان و هامهنگ  رسارسي اكئنات كه جتيل اتئو است، منشا وقفهتغيري يب

 سازي اكمل اب اتئو است.معين مهیت ابدي است و كامل بهخلق و خالق 
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 ابوريمنج 

ش نايس ايراين اب بينش رس تاخزيي پيوند دارد. در اين ابوري در كهيانمنج 

شود كهياين وجود دارد كه براساس آ ن گفته يماي درابره دورش نايس آ موزههجان

مه زده و هياين را بهپيدایش رش در دنيايي كه در اصل خوب بوده است تعادل ك

هجان را دچار حبران كرده است. براي حل اين حبران و ابزگشت هجان به حالت 

ش نايس ابوري جوهري هجانتعادل، ابيد ریشه رش از هجان كنده شود. دوگانه

بيين مزدايي، اورمزد و اهرمين مزدايي نزي اب مهني بينش مرتبط است. بنابه هجان

پيش بربند؛ اورمزد عقل كنند ات جدال آ ن دو را بهيمهر يك ایران خود را خلق 

سوي بدي سوي نييك و آ ز بهآ فريند و اهرمين آ ز را. عقل، انسان را بهرا يم

شود كه رساجنام نريوهاي كند؛ پريوي انسان از عقل موجب يمهدايت يم

اهورايي پريوز شوند و پريوزي هنايي اب ظهور يك منج  و ایري انسان از او 

 آ يد.دست يمبه

تقس مي هجان به دو گوهر مامتيز )اهورايي، اهرميين( و جدال بنیادين آ هنا از 

چنني ش نايس چیين )و مهش نايس ايراين است. در هجانهاي هجانويژگ 

ش نايس هندي( نزي رودررويي خدااین و ديوان وجود دارد، اما اين هجان

ش نايس چیين )و د. در هجانگري رودررويي اب يگانگ  هجان در تعارض قرار من 

چنني هندي( هامهنگ  اكئنات اصل بنیادين است؛ در ذهنيت ايراين است مه

كه دو سو، ييك هس يت و آ فرينش اصل اسايس است. ورود رش به هجان، 

اكئنات را دچار دوگانگ  و آ شفتگ  كرده است و يگانگ  هجان اب رس تاخزي 

ش نايس ( در هجان111: 1838شود )كووريج كوابيج، فرجامني ميرس يم

ی يوانين، دوِركهياين متضمن دور و تكرار ابدي چنني برخالف اندیشهايراين مه

هندي مبتين بر ابزگشت مهيشگ    (Calpas)پاسطور برخالف اكلو مهني

ش نايس ايراين به رس تاخزي و كهياين در هجان (. دورِ 131: 1835نيست )زنر، 

و انبودي مهيشگ  بداكران و در هنايت حامكيت رس تگاري هنايي براي نيكواكران 

هاي ايراين شود. منج  ابوري در آ ينياشه و شهرایري هنايي اهورامزدا خمت يم

شود؛ در آ يني همر كه از اي كهن دارد و به دين زرتش يت حمدود من ریشه
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اي داش ته است ی منجی نقش برجس تههاي ايراين است؛ آ موزهترين آ ينيكهن

(. در مورد منج  در اوس تا دو تفسري متفاوت وجود 01: 1835)بويل، 

میان آ مده است ترين خبش اوس تا، از سوش يانت خسن بهدارد؛ در گااتها، قدمي 

هاي اند؛ زردشتیان در دورهشامر آ وردهكه بس ياري از مفرسان او را منج  به

ش ناس معروف اب ناند. اما زنر، ايرامتأ خرتر نزي مهني تعبري را از اين واژه داش ته

گريد. اين برداشت موافق نيست و سوش يانت را اب خود زردشت مهسان يم

وی معتقد است كه زردشت به پياده كردن تعالمي خود در مهني هجان امیدوار 

آ يد، بينش معادي بود، در آ چنه از رسودهاي قدمي  اوس تا به انم گااثها بر يم

ويژه در هاي متأ خر اوس تا، به(. در خبش77: 1075شود )زنر، ديده من 

ها، كه در ابورهاي خداش نايس ابزگش يت به اعتقادات پيشا زردش يت یشت

ها اترخی عامل از خبش خسن گفته شده است. در یشتروش ین از جناتاست، به

رسد. اب رس يدن شود و ات ظهور منج  به پااین يممرته )كيومرث( آ غاز يمگيه

هاي اهرمين شود كه فارغ از آ سيبنو آ غاز يم هجان به رساجنام خود، حیايت

)مثل باميري، پريي و مرگ( است و اب جاودانگ  مهراه است. در زامیاد 

یشت، نزي روايت ديگري از منج  آ مده است. در شاهنامه فردويس كه از 

ی زامیاد یشت الهام گرفته است چنني آ مده است كه كيخرسو، شهرایر حامسه

ن كيس كه اقوام ايراين را متحد كرد و افراس ياب دمشن و هپلوان حاميس ايرا

اند ايرانيان را شكست داد، روزي به مهراه هپلواانن خود كه از نظر پهنان شده

 ظهور خواهند كرد و هجان را از س مت خواهند زدود. 

 شهرایر زمیين و شهرایر آ سامين

اين حمسوب ش نايس ايراين نزي شهرایري جزيي از يك نظام منسجم كهيدر هجان

شود. در ايران نزي نظام زمیين در پيوندي ارگانيك اب نظام آ سامين انگاش ته يم

آ مد كه بر رسارس اكئنات شامر يمشد و اتبع يك قانون رسارسي بهيم

ی نظام زمیين نزي اتبع  از الگوي نظام كهياين مشرده حمكفرماست و الگوي اداره

يت از فرمانرواي آ سامين بود. در شد؛ در واقع فرمانروايي زمیين طلعيم
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الهنرين و هندي نزي شهرایر، مه نسبِت خايص اب ش نايس مرصي، بنيهجان

فرمانروااین آ سامين داشت و مه داراي رسالت خايص از جانب آ هنا مشرده 

ی خدااین و ش نايس مرصي شهرایر )فرعون( خود را از زمرهشد. در هجانيم

حساب ی منوایت كهياين بهو منوایت او به مزنهل آ وردشامر میی آ انن بهسالهل

الهنرين شهرایر منايندگ  خدااین فرمانرواي آ سامين را داشت و آ مد. در بنييم

(.در Jacobsen, 1961گذاشت )فرمان آ هنا را در قلمرو زمیين خود به اجرا يم

ر شد و شهرایش نايس ايراين، شهرایر برگزيده خدااین آ سامين مشرده يمهجان

آ ورد. اينكه هر يك از ايهنا نسبت شامر يمخود را جمري احاكم ايزدان به

كردند خود حبث مفصيل هايي بيان يمی خود را اب خدااین اب چه نشانهرابطه

 است. 

ش نايس چني، شهرایر جايگاه خايص در نظام ره گفته شد، در هجانچنان

او را در پيوند خايص اب  اكئنات دارد. او شهرایر فرزانه است و اين فرزانگ 

دهد. تفاويت كه بني شهرایر ايراين و شهرایر چیين وجود نظام كهياين قرار يم

انگاري چني، به جايگاه مشخص شهرایر در دارد، رصفنظر از بينش وحدت

شود. در مربوط يم -كه در سنت چیين وضعييت هنادنيه دارد-نظام فرزانگ  

فصل از نویس ندگان و فیلسوفان كوچك و هاي پرشامر و بس يار مچني نوش ته

فرزانگ  به روش ين تعريف و تثبیت  بزرگ ابيق مانده است كه در آ هنا سنت

هاي بس يار زایدي شده است. عالوه بر اين به دو دليل معده در چني نوش ته

ی معل او ابيق در مورد وظايف معيل فرمانروا و تفصيل اكمل در مورد برانمه

هاي ی چیين به اخالق معيل و جنبهایش معويم اندیشهمانده است؛ ييك گر 

هاي حكام كه دسرتيس معيل اندیشه و ديگري، وجود مرياث بزرگ  از نوش ته

 كند.ما به بس ياري از جزئيات در موضوعات س يايس را ميرس يم

 منشاء الهي  مزنلت اجامتع  و س يايس

زيي از هر هاي فردي و اجامتع  جتوضيح مرشوعيت فرمانروا و مزنلت

ش نايس ايراین از هجايت اب ش نايس است. در اين خصوص هجانهجان
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ش نايس چیين داراي نقاط اشرتاك است و از هجايت ديگر از آ ن مامتيز هجان

ها و ابورهاي خود رهربان هاي برشي در آ غاز اترخی در آ ينيشود. جامعتيم

مند از رهسبب آ ن هبهاي خاص و بهس يايس خود را برخوردار از موهبت

ها غالبًا به ها و تواانييكردند. اين موهبتهاي خاص تصوير يمتواانيي

ش ناس انمدار زند. امیل دوركهامي، جامعههاي ماوراءطبيع  هپلو يمظرفیت

ها را به تفصيل مورد برريس قرار هاي اين پنداشتفرانسوي، ماهيت و علت

ره او توضيح است. چنان ش ناخيت تبيني كردهداده است و به حلاظ جامعه

هاي خايص دهد قبايل بدوي رسكردگان و رهربان خود را دارای تواانيييم

 انم ماان بوده است.دانستند كه انيش از برخورداري آ هنا از نريوي خايص بهيم

انِم خوره و فره، وجود داشت در ابورهاي كهن ايران از ديرابز مفهويم به

هاي اتزه ش نايس ايران تبديل شد و در شلكهجانی كه به ييك از اجزای معده

هاي فلسف ، الكيم و حيت عرفاين نزي جايگايه ایفت و در در مكتب

نو ظاهر شد. گرچه مفهوم فره و شلك متأ خر آ ن يعين فر، در ابزمنودهاي نوبه

ی خنست اب انم موهبيت مربوط به شهرایران پيوند داشت، اما فره، خاص وههل

. آ چنه خاص شهرایران است فره شهرایري است كه ديگران شهرایران نيست

ی مردم برحسب جايگايه كه در سامان از آ ن برخوردار نيستند. اما مهه

واسطه ره بهاجامتع  دارند، به تناسب هامن جايگاه از فره برخوردارند، چنان

مند شده و به اجنام وظايف مربوط به آ ن ملكف مهني فره از آ ن جايگاه هبره

هستند. شهرایران، هپلواانن، پيشوااین، طبقات اجامتع  هر يك فرِه خاص خود 

عنوان فره شهرایري اید اي برخوردارند كه از آ ن بهرا دارند. شهرایران از فره

توانند بر وفق آ يني ي برخورداري از اين عنايت ايزدي يمواسطهشود. آ هنا بهيم

مندي از فره شهرایري و قیام كنند؛ هبرهارته، ای اشه به برپا داشنت نظام داد، 

ی شاهنشايه ايران معل بر وفق آ يني داد، اب يكديگر پيوند دارند. فره در دوره

در منادها، تصاوير و اش يا خايص ابز منایش بريوين پيدا كرد. اين مناد، شلِك 

اي از منادي بود كه در متدن مرص ابداع شده بود؛ مرصاین نيلوفر تغيري ایفته

مندي از عنايت ماوراءالطبيع  هاي پويندگی براي مناد هبرهعنوان نشانهيب را بهآ  
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الهنرين گرفتند و اكر گرفته بودند. هخامنش يان اين مناد را از پادشاهان بنيبه

 براي خود تبديل كردند ی خود تغيريايت در آ ن دادند و به مناد فرهنوبهبه

هاي خمتلف  مثل دهيمي، ابره، ان(. بعدها نزي نش111: 1871)سودآ ور، 

عنوان مناد فر، در ايران ظاهر شد و غري از شهرایران، دس تار و رسبند به

ی هايي كه به مزنهلهاي مزنليت و طبقات اجامتع  مزنلت خود را اب نشانگروه

ش نايس ايراين نسبت به مناد فرِه خاص آ هنا بود منایش دادند. مفهوم فره در هجان

هاي ابرزتري داش ته است. ها، جلوهش نايسچیين و ديگر هجان ش نايسهجان

هايي مرتبط اب پرستش فره وجود داشت )كوريج ی ابس تان حيت كيشدر دوره

ي خاص (. ايرانيان حيت براي قومیت خود قائل به فره851: 1871كوابيج، 

 انم فرِه آ رایيي، فره كهياين بودند.به

بندي اجامتع  يعين تقس مي جامعه به ام ردههاي عهد ابس تان نظبييندر هجان

ش نايس ايراين ش نايس بوده است. در هجانطبقات نزي ييك از اجزاء اصيل هجان

بندي اجامتع  آ مده ش نايس چیين توضيح و توجهيي  براي چگونگ  ردهو هجان

است ره تقس مي جامعه به طبقات گوانگون وهجي  ماورالطبيع  دارد و منشا آ ن 

وهاي ماورالطبيع  نسبت داده شده است. در ابورهاي ايران بني به اراده نري 

گانه و سلسهل مراتب كهياين سلسهل مراتب اجامتع  و تقس مي اكر بني طبقات سه

پژوه ش ناس و دينو تقس مي اكر بني خدااین تناظر جاليب وجود دارد. ايران

ه، در ها و اداین آ رایيي حتقیق كردانمدار، دومزيل كه در ابب اسطوره

ش نايس هند و ايراين سه دس ته از ايزدان را ش ناسايي كرده است كه هر كهيان

اند. به عقیده او شدهی خايص حمسوب میيك مظهر اكركردي خاص و طبقه

موبدان(، ايندره مظهر  -ایران )روحانياني دينمیرته و ورونه مظهر طبقه

وليدكنندگان )كشاورزان، ي رزمیاران )جنگاوران( و انسيته مظهر طبقه تطبقه

پژوه (. زنر، دين112: 1877آ مده است )ويدن گرن، شامر يمدامداران( به

ی خویشاوندش در هند به ی ايراين هامنند جامعهگويد كه جامعهديگر، نزي يم

هاي كشاورز اي روشن به سه طبقه اصيل موبدان، جنگاوران و تودهش يوه
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دس تگاه ايزدي ايزد خاص خود را  شد كه هر يك از آ هنا درتقس مي يم

 اند.داش ته

بندي اجامتع  از نوع  وجه قديس هاي كهن چیين نزي نظام اليهدر اسطوره

هاي كهن چیين آ مده است كه انسان را برخوردار بود. در ييك از اسطوره

آ يد دست يمانم گرا، از ِگل سفالگري كه اب ورز دادن خاك ُرس بهايزدابنويي به

شوند به هايي كه اب خاك رس زرد ساخته يمت. در اين اسطوره آ دمساخته اس

هاي شوند به تودههايي كه از خاك تريه ساخته يمطبقه حامك ای ارشاف و آ دم

هايي كه از ِگل زرد ساخته (. آ دم15: 1831شوند )بيدل، مردم تبديل يم

ود را شوند، به طبقه ارشاف و طبقه حامك متعلق هستند و خداي خاص خيم

وي بعدها در آ يني اتئو به خدايي شود؛ هوانگوي خوانده يمدارند كه هوانگ

 شود.بزرگ تبديل يم

 نتیجه

-هاي فكري متافزيييك هاي س يايس در اترخی برش از هامن ابتدا اب سازهايده

مفهوم اخص و مه ش نايس بههاي كهيانمعين ايدهمتافزييك به هر دو معنا، مه به

پيوند انداموار  -قالب ابورهای مربوط به نريوهاي فراطبيع  نظرورزي در

رسد و اي يمهاي تفكر برش از مجهل به عرص آ گايه اسطورهداش ته است. پايه

خبيش به قدرت س يايس بوده است. ها مرشوعيتخبيش از اكركرد اسطوره

مك و ي وجوه خمتلف زندگ  را در يك نظام هاي اندیشه درابرهش نايس پارهكهيان

كرده است؛ ييك از اين وجوه، مربوط به زندگ  س يايس بيش منسجم مجع يم

 شد.بوده است كه اساسًا حول مفهوم رهربي س يايس ممتركز يم

ابوري و ديِن در متافزييك ايراين، رهربي س يايس اب نظام فكري دوگانه

بني ش نايس اوليه جايگاه میاجن  ی كهيانرس تگاري پيوند برقرار و در ادامه

سو و نظام كهياين از سوي ديگر را حفظ كرد. در ايران تفكر جامعت از يك

انگار مزدايي، متضمن تصور جدايي بنیاد و نريوي خري و رش و يك دوگانه

امك كردن نريوي خري حرس تاخزي هنايي براي پااین دادن به معر نريوهاي رش و 
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منج  و رهرب س يايس  انگار ايراين مس تلزم تصور موعود واست. تفكر دوگانه

عنوان مقايم مرتبط اب رس تاخزي هنايي است. اما تفكر چیين از نوع تفكر به

انگار است و براي نريوهاي بدي جايگاه بنیادي قايل نيست. در اين تفكر يگانه

ي پويندگ  و هامهنگ  است و هجان فارغ از مزامحت متام حیات عرصه

ي رود. در متدن چیين عرصهپيش يم نريوهاي رش در مسري زايندگ  دامي  به

ش نايس حمدود شده و از حوزه دين ی اخالق معلزندگ  س يايس به حوزه

رو در حمكيت كه از قرن ششم ات دوم پيش از میالد به مس تقل ماند. از مهني

هاي بعد نزي مك و بيش جايگاه برتر را حفظ اوج شكوفايي رس يد و براي دوره

ی اخالق معيل مورد حبث قرار گرفت. در زهكرد، رهربي س يايس در حو 

ي فرزانگان تعلق دارد و طور آ رماين به طبقهحمكت چیين رهربي س يايس به

 رهرب فرزانه جايي در يك رس تاخري هنايي و جنات ابدي ندارد.
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