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دودمان  ماقبل  دورة  از  چین  فلسفی  اندیشه هاي  معرفی  به  کتاب  این  در 
چین تا عصر حاضر پرداخته می شود، خط سیر این کتاب را دگرگونی های 
تفکر فلسفی در چین شكل مي دهد و ویژگی های مهم مکاتب فلسفی چین 
در هر دورة تاریخی معرفي مي شود. مؤلف در این کتاب با بهره گیري از 
تقسیم بندی هاي غربی، وجوه گوناگون فلسفة چین را خالصه کرده است, 
مثاًل فلسفة سیاسی در دورة ماقبل چین،1 مابعدالطبیعه در دوران هان و تانگ، 
معرفت شناسی در دوران سونگ، مینگ و غیره. نویسنده تالش کرده است 
در این کتاب فیلسوف ها و اندیشه های فلسفی هر دوره را به طور ساده و 

مختصر معرفی کند.

دانشگاه  از  را  خود  تطبیقی  فلسفة  دکترای   2006 سال  در  های مینگ  ون 
چین  خلق  دانشگاه  فلسفة  دانشکدة  استادتمام  اکنون  وی  گرفت.  هاوایی 
است، وی در دانشگاه به زبان های چینی و انگلیسی به تدریس فلسفة چین 
فلسفة  پژوهشگاه  ریاست  او همچنین دستیار  تطبیقی می پردازد.  فلسفة  و 
چین و فلسفة تطبیقی، رئیس دفتر امور بین الملل دانشکده و سردبیر مجموعه 
کتب فلسفة جهان است. وی مقاالت علمی و پژوهشی زیادی در مجالت 
داخلی و خارجی به چاپ رسانده است. او همچنین عضو انجمن فلسفی 
 ،)ACPA( انجمن علمی فلسفة چین در آمریکای شمالی ،)APA( آمریکا
انجمن بین المللی فلسفة چین )ISCP( و انجمن بین المللی فلسفة تطبیقی 

1. دورة ماقبل چین به بازة زمانی قبل از 221 ق. م اشاره دارد. )تمام پانوشت های کتاب از مترجم 
است.(

مقدمه
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چین و غرب )ISCWP( است. همچنین از او برای حضور در بیش از بیست 
گردهمایی بین المللی در ایاالت  متحده، هنگ کنگ، تایوان و چین دعوت 
شده است. کتاب او با عنوان فلسفة عملی کنفوسیوس به مثابة هنر تجسم 

تجربة شخصی و جهان در سال 2009 منتشر شد.



دیباچه: جذابیت ویژة فلسفة چین

است.  یکی  عمدتًا  عالم  غرب  و  شرق  در  فالسفه  توجه  مورد  مسائل 
مثالً، رابطة انسان و جهان مسئله ای است که هم فیلسوفان شرق و هم 
فیلسوفان غرب به آن پرداخته اند: من کیستم؟ چرا چنین زندگی می کنم؟ 
کجا هستم؟ فالسفة غربی به این مسائل اساسی بسیار اهمیت می دهند، 
البته این مسائل سؤاالت پایه ای فلسفة چین نیز هستند. فیلسوفان چینی 
در پاسخ به این سؤاالت اساسی فلسفه حكمت فلسفی منحصربه فرد خود 
را شکل دادند. این نوع از معرفت فلسفی حاصل توافق متفکران چینی 
باید  ابتدا  فلسفی چین  اندیشة  فهم  برای  است.  متمادي  دوره هاي  طی 
این نگرش و بینش فلسفی آن را درک کرد. هنگامی که بصیرت فزایندة 
فلسفی چین را درک کنیم، می توانیم جذابیت منحصربه فرد آن را کشف 
کنیم. نقطة ورود به این کتاب نیز فهم معنای معرفت فلسفة چینی است.

پاسخگویی و ویژگی  انسان و جهان شیوة  رابطة  برابر مسئلة  در 
از فلسفة غرب،  با تصور عام  پاسخ فالسفة چینی چیست؟ متفاوت 
فالسفة چین باستان اغلب مایل به بحث دربارة رابطة آدمی و آسمان1 
و اندیشیدن در مورد معناي زندگی آدمی در جهان بودند. از زاویة  دید 
فیلسوف چینی، آدمی از بدو تولد سرگشتگی های گوناگونی در مورد 

Tian .1، یکی از مفاهیم اصلی فلسفة چین است که در مکاتب و دوره های مختلف معانی متفاوتی 
همچون آسمان، پروردگار، طبیعت، قضا و قدر الهی دارد.
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شناخت  فلسفی،  بیان  به  دارد.  جهان  و  زندگی 
اصلی  معنی  است.  ناقص  »طریقت«1  از  ما 
آدمی  که  راهي  است،  مسیر  و  راه  طریقت 
آن را می پیماید. به همین علت می توان از آن 
برای اشاره به مسیر ترقي استفاده کرد. فالسفة 
چینی اعتقاد دارند كه ناآگاهی آدمی از مسیر 
توسعة زندگی از ناآگاهی او از ذات خویشتن 
بحث  چینی،  فلسفة  در  می گیرد.  سرچشمه 
دربارة ذات و مسیر توسعة آدمی ــ طریقت 
ــ جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. فالسفة سنتی چین 
می خواهند آدمی تا حد ممکن مسیر زندگی را که فقط یک بار فرصت 

پیمایش آن را دارد بهتر بپیماید. 
مؤلف در این کتاب با تمرکز بر حکمت های فلسفی هر کدام از 
مکاتب فلسفی چین، ویژگی های آن را در دوره های مختلف معرفی 
می کند تا خواننده هم شمایی کلی از توسعة اندیشه و فلسفه در چین 
را درک کند و هم روند توسعه و تغییر معرفت فلسفی چینی را بفهمد.
برای شناخت فلسفة چینی کتاب تغییرات یکی از مهم ترین آثاری 
به  چین  ماقبل  دورة  در  کتاب  این  کرد.  اشاره  آن  به  باید  که  است 
نگارش درآمده و می توان گفت سرچشمة اندیشة فلسفی چین باستان 
این  آسمان،  و  زمین  تغییرات  سیر  از  الهام  با  تغییرات  کتاب  است. 
دگرگونی ها را برای هدایت امور آدمی به کار برده است. این طرز 
فکر عمیقًا اندیشة فلسفی چین را تحت تأثیر قرار داد, تا جایی که 
الیه های مختلف اندیشة فلسفی چین را می توان در میان نظام فلسفی 

کتاب تغییرات مشاهده کرد.

Dao .1 , یکی دیگر از مفاهیم اصلی در اندیشه و فلسفة چینی است، که در ترجمه های معتبر به 
مسیر، طریقت، اصول، دائو یا تائو نیز برگردان شده است. 
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اندیشمنداِن دورة ماقبل چین با آثارشان شالودة گفتماِن فلسفِی چین 
را پایه گذاری کردند. اندیشة آنان به ابعادي از فلسفة چین که تمرکزش 
بر مسائل اجتماعی است تسری پیدا کرد. کنفوسیوس )کونگ زی(1 و 
منسیوس )منگ زی(، در مقام نمایندگان شریعت گرایی،2 فلسفة سیاسی 
خاص چین را پایه گذاری کردند. گفتمان وظیفه شناسی اساس انسانیت 
اختالف نظرهایی  شدن  برانگیخته  باعث  کرده  مطرح  کنفوسیوس  که 
در مورد نظریات و اجرای فلسفة سیاسی شد. پس از او منسیوس با 
طرح حکمرانی با انسانیت بنیان گذار مفهوم انسانیت3 در فلسفة سیاسی 

شریعت گرا شد.
دیگر فالسفه و متفکران دورة ماقبل چین نیز از زوایای گوناگون 
فلسفة  در  کنفوسیوس  توجه  مورد  مورد مسائل  در  را  نظرهای خود 
سیاسي چیني ارائه داده بودند. الئوتسه4 معتقد بود كه در فلسفة بنیادین 
کشورداری باید آب را الگو قرار داد. او همچنین در مورد امکان تحقق 
طریقت و مقصود از آن مباحثي مطرح كرده است. جوانگ زه با بیانی 
شاعرانه بر آن بود تا همة انسان ها خویشتن خویش را فراموش کنند و 
هرچه زودتر به مقام فراغت بال برسند. فلسفة طریقت اساسًا فلسفه ای 
نظری است و می تواند مرجعی برای زندگی و آرامش فردی افراد نیز 
باشد. در متون فضایل بزرگان، اعتدال و چهار فصل از کتاب گوئن زه 

Kong .1, نام خانوادگی و Zi پسوندي است كه به منظور احترام در چین باستان به کار می رفت.
Ru .2، بیشتر به مکتب کنفوسیوس برگردان شده است. با وجود این که این مکتب با نام وی شناخته 
می شود، استفاده از این اصطالح باعث از بین رفتن بخش زیادی از محتوا و غنای فکری آن می شود. 
به واقع نویسة     به طبقه ای فرمانبردار در دودمان های ابتدایی تاریخ چین اشاره دارد که در انجام 
مراسمات به ویژه مراسم دفن مردگان با آداب و رسوم ویژة آن اشاره دارد، یعنی شعایر آن قبل از 

کنفوسیوس نیز وجود داشته است. 
Ren .3، یکی دیگر از مفاهیم اساسی فلسفة چینی است که در متون مختلف به عشق، مروت، 

انسانیت و مهربانی ترجمه شده است.
Laozi .4، فیلسوف شهیر چینی که بنیان گذار طریقت گرایی است، و در متون امروزي به نام الئوزه 

یا الوزه هم مشهور است.
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شیوه های خودسازی در مسیر زندگی بیان می شود. در این کتاب ها به 
صورت جدی در مورد چگونگی خودسازی آدمی و تأثیر آن بر آدمی 

و جامعه بحث می شود. 
سیاسی  فلسفة  عملی  نظریه هاي  باب  در  چین  ماقبل  فالسفة 
تمامی  دربرگیرندة  تقریبًا  بحث ها  این  داشتند،  پرمحتوایی  بحث های 
الیه های منازعات سیاسی، از محکومیت جنگ تا لزوم جنگ است. مثالً 
منسیوس با محکومیت جنگ، ِمهر فراگیر1 را مطرح کرد و اعتقاد داشت 
مهر فراگیر راه خروج از هرج ومرج است. شون زه اعتقاد داشت ذات 
آدمی شر است و باید با آموزِش سلوک، آداب و موسیقی آن را تغییر 
داد. هان ِفی، پایه گذار مکتب قانون گرایی، اعتقاد داشت پادشاه باید با 
تکیه  بر هژمون، قانون و هنِر رهبری کشورداری کند. اما نظریات مکتب 
نظامی گری،2 كه دربارة اعمال سیاست و جنگ نظامی است، در تمام 

کشمکش های سیاسی چین رسوخ کرد.
در دورة دودمان هان تا تانگ چین به شکوفایی و رونق رسید و در 
عین حال تفکرات انتزاعی چینیان دربارة جهان نیز به اوج خود رسید. 
نظریة کون و مکان در دورة هان، نوطریقت گرایی3 در دورة دودمان های 
ِوی و جین، آیین بودا در دوران سویی و تانگ بروز باالترین سطح اندیشة 
انتزاعی چینیان دربارة جهان را نمایان مي كند. دیدگاه دورة هان در مورد 
کون و مکان حداقل پنج ُبعد داشت: ترسیم عددي و تصویری از کون 
و مکان که حاصل تلفیق نظریة پنج عنصر و تاریکی و روشنایی4 توسط 

1. اصل مساوات در عشق ورزی به تمام انسان ها؛ در عشق ورزیدن نباید قایل به تمیز خویش و 
بیگانه، پیر و جوان بود.

2. از مکاتب دورة ماقبل چین که به تحقیق در نظریات و فعالیت های نظامی معطوف بود، و سپس 
به عنوان بیانیه ای کلی برای نظامیان تبدیل شد.

3. گرایشی فلسفی در دورة دودمان های وی و جین که در ستایش اندیشه های الئوتسه و جوانگ زه 
نام های دائوئیسم و  با  به همین جهت  به مسائل مابعدالطبیعه و علوم غریبه می پرداخت،  بود و 

ماوراءالطبیعة وی و جین نیز معروف است.
4. گفتمانی که در دورة دولت های جنگ طلب بر پایة نظریات تاریکی و روشنی و پنج عنصر شکل گرفت.
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شریعت گرایان و ساحران در دورة ماقبل چین بود؛ دونگ ُجنگ شو به 
جهان تجسمي انسانی بخشید و گفتمان تأثیر متقابل آدمی و آسمان را 
پي ریزي کرد. طریقت گرایی نظام دگرگونی های کون و مکان را توضیح 
داد و از این طریق نظام فلسفی ـ  مذهبی ویژة چین را شکل داد. کتاب جامع 
مباحثات تاالر ببر سفید کون و مکان را اخالقی فرض کرده و اندیشه های 
سه محور و شش رابطه را مطرح کرد که مؤید نظام منحصربه فرد اخالق 
اجتماعی چین است. اما ِهنگ َتن و وانگ چونگ کون و مکان را ذاتی 

تعریف کردند که به رابطة بین کون و مکان و ذات آدمی اشاره دارد.
بی،  وانگ  كه  بود  عدم  و  وجود  نوطریقت گرایی  محوري  مسئلة 
ِپی ِوی، گوا شیانگ و دیگر فالسفه دیدگا ه های عمیق خود را در این 
مورد ارائه دادند. همچنین مسئلة اساسي بودیسم چینی در دورة سویی 
و تانگ خأل بود. مثالً، مکتب هواَ َین انسجام اصل و نمود را مطرح کرد 
که مبّین اوج اندیشة انتزاعِی فلسفة باستانی چین در مورد جهان است.

فالسفة دوران سونگ و مینگ به چیستی جهان توجه داشتند، كه 
البته این توجه بیشتر معطوف به چگونگی شناخت آدمی از جهان بود. 
نو شریعت گرایی1 در دورة سونگ و مینگ نظریات معرفتی خاص چین 
را شکل داد. »خویش را بنگر و بودا شو« در مکتب َچن در اندیشة 
لی  آو برای پي ریزي طرح گفتمان »بازگشت به فطرت« تأثیر گذاشت. 
ُجو دون ئی، شاو یونگ، جانگ َزی، ِچنگ هاو، ِچنگ ئی نیز هر کدام 

1. در منابع التین بیشتر به نوکنفوسیوسی برگردان شده است. در حقیقت، این اصطالح به جنبش های 
که است  مینگ  و  سونگ  دوران  در  شریعت گرایی  آموزه های  پایة  بر  که  مي شود  اطالق   فکری اي 

          نیز خوانده می شود، تأثیرات آن بر جامعة چین هم اکنون نیز قابل مشاهده است. اوج رواج این 
جنبش فکری به میانه های دوران چینگ می رسد، اما پس از آن رو به زوال گذاشت. نام نوشریعت گرایی 
بدین جهت بر آن نهاده شد که خوانش جدیدی از شریعت گرایی در چین نسبت به دورة ماقبل چین 
ارائه داد. در دورة ماقبل چین، بیشتر بر جمالت و واژگان و صحت و سقم متون تأکید می شد، اما در 
نوشریعت گرایی به مسائلی معنایی تر مانند سرنوشت و سرشت و غیره توجه شده است. در حقیقت 
چنانچه بخواهیم برگردان واژگانی از آن داشته باشیم، احتماالً دلیل شناسی انتخاب درستی خواهد بود. 
در نگاه کلی به هر اندیشه ای که به رابطة میان طریقت آسمان )رابطة بین خیر و شر، سعادت و شقاوت 

با عوارض آسمانی از جمله نجوم و هیئت و آب و هوا( و ذات و سرنوشت می پردازد.
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معمار  نو شریعت گرایی شدند. جو شی  توسعة  باعث  دیدگاه خود  از 
اندیشة نوشریعت گرایی است. لو جیویَون »قلب« و »کون و مکان« را 
با هم تركیب می کند، وانگ یانگ مینگ گفتمان وی را ادامه مي دهد و 
در دوران  نوشریعت گرایی  را طرح مي كند.  قلب«  بودن خارج  »تهی 
سونگ و مینگ ارائه دهندة نظریه های فلسفی جامعي در مورد چیستی 

معرفت بود که دقت بی سابقه ای در آن به کار رفته بود.
و  ئی جی  فانگ  زونگ شی،  هوانگ  نام های  به  بزرگ  اندیشمند  سه 
وانگ فوجی، در دورة مینگ و چینگ، مسیر فلسفة چین را با تمام توان 
خود حفظ کردند؛ در عین حال كه آن ها مقصود منحصربه فرد و خاص 

فلسفة چین باستان را تا سرحد امكان به حوزة نظری سوق دادند.
در روزگار معاصر، فلسفة چینی در پس زمینة گفتمان چین و غرب 
نوآوری های متعددی را رقم زده است. شایان ذكر است كه معرفت 
فلسفی چین در گسترة دیدگاه تطبیقی چین و غرب گسترش یافت. 
هو شی و فِنگ ُیو َلن با اتخاذ رویكردي غربی، داده های تاریخی فلسفة 
نظام  نوآورانه ترین  شی لی  شیونگ  سپس  کردند.  دسته بندی  را  چین 
فلسفی چیني را پس از آغاز گفتگو میان فلسفة چین و غرب پدید 
آورد. آثار این فیلسوفان بر سیر فلسفة نوین چین که آمیزه ای از فلسفة 

چیني و غربي است تأثیرگذار بوده است. 
در یک کالم، گیرایِی منحصربه فرد فلسفة چینی در معرفت فلسفی آن 
نهفته است، معرفتی که حاصل گرامی داشتن و شناساندن مستمر آن توسط 
فلسفی  معرفت  این  این که  با وجود  است.  تاریخ  در طول  فالسفة چینی 
نزد فالسفه و دوره های گوناگون متفاوت بوده است, مجموع آن نظرات 
زیربنایی فالسفه در دوره های گوناگون دربارة کون و مکان و زندگی آدمی 
است. دقت در درک حکمت ظریف فالسفة چینی دربارة زیست آدمی و 
جهان به افزایش فهم خواننده از زندگی و رویارویی بهتر با تغییرات جهان 

کمک می کند. و در نهایت باعث ارتقای ارزش های زندگی می شود.



کتاب تغییرات سرچشمة جوشان فلسفة چین است. همة ابعاد فلسفة 
سنتی چین از تغییرات سرچشمه می گیرد. می توان گفت این اثر معرفت 
فلسفی خاص چین را شکل داده است؛ یا به بیاني  دیگر، ویژگی متمایز 
و جایگاه معنایی مختص به فلسفة چینی از شیوة اندیشه ورزِي ویژة 

تغییرات آغاز شده است.
تغییرات آشکارکنندة شیوة تغییرات زمین و آسمان است. نویسندة 
آن بر پایة مشاهدات طوالنی و باریک بینانه، با به کارگیری تصاویر و 
نشانه ها، تغییرات همة اشیای کون و مکان را شبیه سازی کرده است؛ 
همچنین از تأویل »طریقت آسمان«1 برای )بیان( منطق ادارة رخدادهای 

زندگی آدمی الهام می گیرد.

1. یکی از مفاهیم اصلی فلسفة چین که در برابر طریقت انسان بیان می شود. این مفهوم در اصل 
مفهومی دوگانه است که با الهام از پدیده های آسمانی به تأویل خیر یا شر، شقاوت یا سعادت امور 

دنیوی انسان اشاره دارد.

آغازگاه فلسفة چینی
ـــــ  تغییرات
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کتابی ژرف و رمزآلود
تغییرات کتابی در مورد دگرگونی و چرخش هاست. نام چینی این کتاب 
ُجو ئی است، که »ئی« سه معنی دارد: دگرگونی، بی تغییری، سادگی. 
به  بی تغییری  دارد؛  اشاره  رویدادها  و  اشیا  ابدی  تغییر  به  دگرگونی 
عدم تغییر طریقت در عین تغییرات ظاهری اشاره می کند. مفهوم سادگی 
مبّین تغییراتی است که به نظر پیچیده می آیند، اما با درک اصول و دالیل 

آن در مقام کاربرد ساده و آسان اند.

طرِح شریان های دگرگونی زمین و آسمان                   نقشة رود زرد

»هشت نشانه«1 پایه و اساس تغییرات است. نقل  است كه هشت نشانه 
را فو شی، نیای مردمان چین، ابداع کرد. در افسانه ها آمده است فو شی 
توربافی و شکار آبزیان و وحوش را به مردم آموخت. در روزگار کهن، 
اسبي با سر اژدها در حالی که نقشة رود زرد بر پشتش بود از آب بیرون 
پرید، پس  از آن الک پشت افسانه ای با طرِح شریان های دگرگونی زمین 

1. در برخی نوشته ها »پاگوا« نیز برگردان شده که همان برگردان آوایی از شیوة واج نگاری قدیمی است.
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و آسمان در رود هویدا شد. قدیسان کهن با دیدن نقشة رود و طرِح 
شریان ها، بر اساس نظام حاکم بر آن ها هشت نشانه را ابداع کردند. نقشة 
رود از اعداد یک تا ده و طرِح شریان ها از یک تا نه تشکیل  می شد. 
این دو طرح توجه مردم را به اعداد زوج و فرد جلب کرد و به دنبال 
آن متوجه قمری و شمسی بودن اعداد شدند. در کتاب تغییرات، عددها 
نشانه ها  پیوند عدد و  تعادل اند. طرِح شریان ها  نشانه ها همگی در  و 
را نشان می دهد، این پیوندها با وجود این که با روابط منطقی اندیشة 
غربی سازگار نیست، نشان دهندة شیوة دقیق اندیشة فلسفی خاص چین 

باستان است.
معنای  است،  تغییرات  کتاب  شکل دهندة  اساس  و  پایه  پدیده1 
تحت اللفظي آن در زبان چینی تقلید کردن و نماد است. در پندار مردمان 
باستان، پدیده های بین زمین و آسمان هشت گونه اند که به ترتیب شامل 
آسمان، زمین، رعد، باد، آب، آتش، کوه و باتالق هستند. این پدیده ها 

1. در کتاب تغییرات برای اشاره به پدیده های طبیعی یا اجتماعی استفاده شده است، در متون معتبر 
انگلیسی به نماد نیز ترجمه شده است، این نویسه در آثار هان فی به معنی پندار یا تصور نیز استفاده 

شده است.
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می شوند.  داده  نمایش  آن  مقابل  نمادهای  با  باال  در جدول  به ترتیب 
برای درک نماد عینی هر کدام از هشت نشانه باید کتاب شرح نشانه 
نشانه  شرح  نوشته اند خواند.  آن  تفسیر  و  تبیین  برای  پیشینیان  که  را 
نمادهای هر نشانه به همراه تجلیاتشان را توضیح داده است، مثالً چَین 

نشان دهندة آسمان، دایره، شاه، یشم و دیگر پدیده هاست. 
نشانه های بنیادین تغییرات خط پیوسته )ــ( و خط منقطع )ـ  ـ( است. 
ـ « نشانة سیر تاریکی یا سیر  ـ « نشانة سیر روشن یا سیر سخت است؛ »ـ   »ـ
نرم است. سیر روشن نماد روشنایی )یانگ(، و سیر تاریکی نماد تاریکی 
)یین( است، همه چیز در جهان هستی زاییدة تغییرات سازگار با شرایط 
و تبدیل آن ها به یکدیگر است. از آمیزش سه سیر، هشت نشانه ترکیب 
می شود، با تکرار دوتایی هشت نشانه، »شصت و چهار نشانه« پدید می آید.

متِن کتاب تغییرات به دو شکل آیینی و افسانه ای است. نقل است متن 
آیینِی آن را فو شی و ِون پادشاه دودمان ُجو نگاشته اند. متن بخش آیینِی 
آن در عین سادگی بسیار کهن و نامتداول است؛ کل کتاب به 5,000 نویسه 
نمی رسد. در این کتاب، شصت و چهار نشانه و سیصد و هشتاد و چهار 
سیر توضیح داده می شود. در طول تاریخ شرح های فراوانی بر متن آیینی 
آن نگاشته شده است. کنفوسیوس تفسیر تغییرات را به نگارش درآورد. او 
در سال های آخر عمرش بارها این کتاب را  خواند به طوری که نخ ریسة 
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خیزرانی1 کتاب چندین بار پاره شد. او دل نگران بود كه آیندگان معنای 
کتاب تغییرات را نفهمند، از این رو کتاب تفسیر تغییرات را در ده دفتر 
نگاشت که ده بال نیز نامیده می شود؛ که به معناي این است این گـفتارها 

برای فهم متن آیینِی کتاب به مثابة پر پرواز است.

از غایت نهایی2 تا هشت نشانه
در تغییرات بیان شده است كه »غایت نهایی« آغازگر کون و مکان است. 
هر چیزي در جهان غایتي نهایی دارد، تمامیت زمین و آسمان و هر آنچه 
در آن است هم غایت نهایی است. وجود اشیا می تواند بی وقفه تقسیم 
شود، وحدت و کثرِت وجود یکسان است. در صورتی که غایت نهایی 
به تصویر کشیده شود »طرح غایت نهایی« به وجود می آید، طرحی که 
دایره ای را با یک منحنِی روان، به دو بخش تقسیم می کند که نیمی از آن 
سفید )روشنی( و نیمی دیگر سیاه )تاریکی( و شکل آن به مانند ماهی 

است، به همین جهت ماهی تاریک و روشن نیز خوانده می شود.
در تغییرات اعتقاد بر این است كه غایت نهایی همان نیروی نخستین 
)عالم آفرینش( است، نیروی نخستین فرصت زایش را در بر دارد که به دو 
نیروی تاریکی و روشنی تبدیل مي شود، نیروی روشنی سبک و پاک بود و 
عروج کرد و به آسمان تبدیل شد،  نیروی تاریکی سنگین و آلوده بود تنزل 
یافت و به زمین تبدیل شد. می توان گفت، هر چیز در عین حال كه یک 
غایت کامل است، می تواند تاریکی یا روشنایی را از وجود خود جدا کند. 
دو حالت تاریکی و روشنی باز به تاریکی و روشنی تقسیم شدند، یا به 
بیاني دیگر، یک تاریکی و یک روشنی زاییده شد و به چهار نماد روشنی 

بزرگ، تاریکی کوچک، روشنی کوچک، تاریکی بزرگ تبدیل شدند.

1. در چین باستان هنگامی که هنوز کاغذ اختراع نشده بود یا گران بود, قطعات تخت نی خیزران 
را به هم ریسه می کردند و روی آن می نوشتند.

2. در متون فارسی به »تای چی« نیز معروف است.
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هشت نشانه دو گونه دارد: هشت نشانة 
نخستین و هشت نشانة پسین. چینش هشت 
نشانة نخستین به صورت چَین، دویی، لی، 
ِجن، شون، َکن، َگن، َکون است، این اسامی 
آتش،  باتالق،  آسمان،  نمایندة  ترتیب  به 
که هشت  زمین اند  و  کوه  آب،  باد،  رعد، 
پدیدة بنیادین میان زمین و آسمان هستند. 
طبیعِت  ذاتی  ظاهر  نخستین  هشت نشانة 
این  از  می دهد,  نشان  را  آسمان  و  زمین 
داشتند هشت نشانة  باور  باستان  مردم  رو، 

نخستین برای نشان دادن حالت اولیة جهان بوده است.
اما هشت نشانة پسین پس از تعدیل »الگوی جایگاه گرایش هشت نشانه« 
به وجود آمد. گفته می شود پادشاه ِون از دودمان چو به اسارت پادشاه ُجو 
از دودمان یین درآمد و در شهر زندانی شد، او که در این زمان هشتادساله 
بود با تمرکز تمام هشت نشانه را مطالعه كرد و ترتیب آن را كه فو شی تنظیم 

کرده بود از نو مرتب کرد كه به آن 
»هشت نشانة پسین« مي گویند. 

تغییرات  از  بیشتر  چینیان 
بهره  پسین  هشت نشانة  پایة  بر 
را  هشت نشانه  این  آن ها  مي برند. 
موسیقی،  جغرافیا،  اخترشناسی،  در 
هنر رزم، ریاضیات، پزشکی، مزیت 
کیمیاگری  »فنگ شویی«,  جغرافیایی 
و چند حوزة دیگر به کار می بردند. 
پسین  هشت نشانة  گفت  می توان 
در  کاربردی  فرهنِگ  نظرِی  شالودة 

ماهی تای چی

 هشت نشانة نخستین
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چین باستان است. در میان نظریه های 
سنتی پزشکی چینی، بخش های مرتبط 
با اندام درونی، رگ ها و چاکنای ها پیوند 
نزدیک و تمییزناپذیري با هشت نشانة 
پسین، ساقه های آسمانی و شاخه های 
زمینی دارد. با همین منطق، هنر رزم، 
موسیقی، فنگ شویی و کیمیاگری هم 
از ترکیب با عناصر مرتبِط هشت نشانة 
پسین، به نظام های نظری استوار تبدیل 

شدند. 
از منظر جغرافیایی، تغییرات محصول 

است؛  زرد  رود  آبریز  حوضة 
چینیان  که  منطقه ای  همان 
دشت  »پهنة  را  آن  باستان 
چینیان  می نامند.  مرکزی« 
تغییرات  مشاهدة  هنگام  در 
پدیده های آسمانی و همچنین 
و  زندگی  محیط  پایة  بر 
و  هم زایی  نظریة  تجربیاتشان 
ابداع  را  عنصر  پنج  هم کاهی 
زایش  یعنی  هم زایی  کردند. 
آتش از چوب، خاک از آتش، 
و  آب  از  خاک  خاک،  از  فلز 
کاهش  معنی  به  هم کاهی 
چوب از خاک، خاک از آب، 
آب از آتش، آتش از فلز، فلز 

هشت نشانة پسین

شعر هشت نشانه، در اصل به معنی تغییرات
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از چوب است. در میان نظریات پزشکی چینی، چوب در برابر کبد، 
آتش در برابر قلب، خاک در برابر طحال، فلز در برابر ریه، آب در برابر 
کلیه قرار مي گیرد که این همان شالودة اصِل تاریکی و روشنایی و »پنج 

عنصر« است. 

افسون فلسفة تغییرات
تغییرات بر ظرایف اشیا تأکید دارد و رابطة همجنس بودن قلب و شیء 
را فاش می کند. در عین حال كتابی است که از طریقت آسمان برای 
تأویل امور آدمی استفاده می کند. این کتاب کمک می کند آدمی با درک 
طریقت آسمان به ژرفای رموِز دگرگونی ها در درون امور خویش پی 
توانایی  تا  كند  دارد درک  قرار  آن  در  که  را  و جایگاهی  زمانه  ببرد، 

سازگاری خویش با تغییرات را افزایش دهد. 
تغییرات ترکیب روشنایی و تاریکی را طریقت می نامد، هر چیزی 
که در جهان تاریکی داشته باشد، روشنایی نیز دارد. جنبش مشترک 
تاریکی و روشنایی، »طریقت« را شكل مي دهد. طرح غایت نهایی نیمي 
تاریکی و نیمی دیگر روشنایی است. در میان تاریکی، روشنایی وجود 
دارد و در میان روشنایی، تاریکی. تاریکی و روشنایی مكمل یکدیگرند 
غایت  به طرح  استناد  با  باستان  چینیان  می شوند.  بدل  یکدیگر  به  و 
نهایی همه چیز را دارای دو بخش تاریک و روشن می دانستند كه در 
حال جنبش اند و ایستا نیستند. روشنایی و تاریکی در دل اشیا همیشه 
درگیر جنبش و تغییر است. تاریکی و روشنایی پدیده هایي نسبی اند كه 
نمی توان از یکدیگر جدایشان کرد. تغییرات دیالکتیک آمیختگی تاریکی 
و روشنایی را مطرح می کند؛ اندیشة همزیستی تاریکی و روشنایی یکی 

از اندیشه های پایه ای فلسفة چینی است.
به باور نویسندگان تغییرات، نیکی در امتداد طریقِت تاریکی و روشنایی است 
و ذات در راستای طریقت شکل می گیرد. »ذات« وجودی عینی است كه پس 
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از شکل  گرفتن طریقت به اشیا امکان وجود می دهد. با کاربست اصول تغییرات 
می توان ذات و عواطِف همه چیز و همة امور را به تمامي مطالعه، سرنوشتشان را 

آشکار و برای هر جهان و هر وجودی توضیحي فلسفی ارائه کرد.
به  هیچ  روي  سو،  بدین  تغییرات  نگارش  زمان  از  چینی  فالسفة 
شیوة استدالل منطقی غربی ها را به کار نبستند. به اعتقاد آنان، استدالل 
نیست. فالسفة  کلی مخاطب سود مند  و درک  براي شناخت  منطقی 
اعتقاد  با شیء هستند، به همین سبب  ارتباط مستقیم  چینی خواهان 

دارند كه با درک حسی بي واسطه می توان کلیت شيء را فهمید.
آدمی در مكان و زماني مي زید که پیوسته رو به دگرگونی است. 
دوران و جایگاه ها نیز پیوسته دگرگون مي شوند. تغییرات آدمیان را برای 
فهِم روزگار و جایگاهی که در آن قرار دارند یاری می کند. در نظام 
این کتاب جایگاه »ِسیرها و نشانه ها« برای بیان روزگار و جایگاه های 
گوناگون است. آدمی پس از درک شرایطی که در آن قرار دارد، درمي یابد 
امور چگونه دگرگون می شوند، و مي كوشد در عین سازگاری با این 

دگرگونی ها، باعث پیشرفت و بهبود اوضاع شود.
فالسفة چین باستان اغلب از این وجه کارکردي تغییرات استفاده 
جو شی  )1127-1279 م(  جنوبی  سونگ  دورة  در  مثالً  می کردند. 
گرفت  تصمیم  و  شد  سیاسی  تخریب های  گرفتار  عمرش  اواخر  در 
نامه ای به پادشاه بنویسد، شاگرد و دوستش به نام سای یوان دینگ با 
هشت نشانه طالع او را گرفت كه نتیجة آن »خبط بزرگ« بود. به عقیدة 
وی این اقدام جو شی سودی نداشت، جو شی هم صرف نظر کرد. یانگ 
مینگ پادشاه دودمان مینگ )1368-1644 م( در مسیر حرکت به سمت 
پاسخ طالع بین غریبه »خسران  برخورد،  به غریبه ای  اردوگاه مجرمان 
ماندگار«1 بود، از همین رو دریافت باید محتاطانه از مصیبت پرهیز کند 

و سرانجام نیز از مصیبت جان سالم به در برد.

1. نماد آتش در باال، نماد زمین در پایین، به معنی آسیب ماندگار.
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نوشته های پیشگویی روی الک الک پشت در دورة شانگ

تغییرات الهام بخش مردم برای تغییر خویشتن و سازگاری با نظام طبیعت 
بود. از منظر این كتاب، ساحت آرمانی آن است كه به منظور رسیدن به 
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شرایط دلخواه، رفتار و گفتار با نظم زمین و آسمان هماهنگ و آدمی دانای 
»طریقت بزرگ« کون و مکان شود. هنگامی که آدمی معرفت فلسفِی کتاب 
تغییرات را بفهمد، می تواند خودسازی اش را ارتقا دهد، بدل به »انسان کامِل« 

عارف به کون و مکان و قادر به همراهی با تغییرات زمین و آسمان شود.
جنبش »روشنایی و تاریکی« به وجود آورندة طریقت است. باور به 
گفتمان یگانگِی طریقِت آدمی و آسمان1 باعث جذابیت فلسفة رمزآلود 

1. به معنی هماهنگی طریقت آسمان و طریقت انسان است.

نقاشی خواندن کتاب تغییرات در کنار پنجرة پاییزی که نشان دهندة تدّبر مردم قدیم 
بر کتاب تغییرات است.
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کتاب تغییرات شده است. کتاب تغییرات به آدمی کمک می کند تصویری 
از پیوند درهم تنیدة انسان و جهان را درک کند، در پی هماهنگ  گشتِن 
قلب آدمی با کون و مکان، به امید وصول به زیستي مسالمت آمیز در 
آن باشد. این اندیشه تأثیر ژرفی بر فلسفة چیني گذاشت و یکی از 

ویژگی های مهم آن شد.
کتاب تغییرات همواره مورد توجه چینیان بوده است. در طول تاریخ، 
مکاتب علمی فراوانی از آن بهره بردند و در آن تفحص كردند. این 
كتاب تأثیرات گسترده اي بر سیاست، اقتصاد، امور نظامی، فرهنگ و 
زندگی روزمرة مردم چین داشته, تا جایی که همچنان گیرایی دیرپای 
خود را حفظ كرده است. در عین حال، تأثیر آن به نواحي بسیاري در 
بیرون از چین نیز رسیده است. پس از رسیدن فلسفة چین به غرب، 
پژوهشگران  از  یکی  شدند.  عالقه مند  تغییرات  به  غربی ها  از  برخی 
معتقد است الیب نیتس )1646-1716 م(، ریاضیدان و فیزیکدان بزرگ 
آلمانی، حوالی سال 1700م، با الهام گرفتن از نقاشی نقِش تغییرات )یا 
همان هشت نشانه(، که دوستش به وی داده بود، حساب دودویی را که 

سنگ بنای فن محاسبات امروزی است درک کرد.



فلسفة سیاسی در فلسفة چین
 ـــ  نظریه پردازی فالسفة دورة ماقبل چین در مورد آدمی و اجتماع

اواخر دورة ماقبل چین )770-476 ق.م( دودمان ُجو تضعیف شده بود 
و تنها نامی از آن باقی  مانده بود. مملکت دودمان های مختلف با هم در 
کشمکش بودند و رسوماِت جامعه فرو پاشیده بود. در جامعة آشفتة آن 
دوره، توجه جملگی فالسفه به چگونگی بازگشت سامان به جامعه بود. 
مکنونات فالسفه، علي رغم تفاوتشان، با مسائل واقعی آن زمان از قبیل 
زندگی، سرنوشت و اجتماع پیوند داشت. می توان گفت اندیشة فلسفی 

فالسفة دورة ماقبل چین اساسًا به شکل فلسفة سیاسی نمایان شده بود.
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انسانیت اساس وظیفهشناسی کنفوسیوس:
کنفوسیوس )551-479 ق.م( از نوادگان دودمان های یینگ و شانگ بود؛ 
نام او چیو و نام خانوادگی اش جونگ نی و اهل مملکت لو )چوفو در استان 
شن دونگ( بود. پدرش شو لیانگ گه در زمان تولد او مردی سالخورده بود 
و مادرش یان جه فقط ده سال و اندی داشت. با وجود این که کنفوسیوس در 
خانواده ای نجیب زاده متولد شد، با مرگ پدرش دارایی و ثروت خانوادگی 
آن ها از میان رفت و مادرش زندگی سختی را گذراند، در حالی که او فقط 
سه سال داشت. در هفده سالگی، مادرش را هم از دست داد و در این دنیا 
بی کس و تنها ماند، چند صباحی به حسابداری مشغول بود، و چند وقتی 
هم به چوپانی. هم کار می کرد و هم درس می خواند. کنفوسیوس تسلیم 
بازی های سرنوشت نشد، یادگیری و آموزش را سرلوحة زندگی اش قرار 

داد و پس از عمری تالش و کوشش، بنیان گذار مکتبی بزرگ شد.
دینگ گونگ  دورة  در 
لو )حدود 509- ایالت  پادشاه 
495 ق.م( کنفوسیوس به مقام 
وزارت کشور، وزارت دادرسی 
مقامات رسید. پس  از  و دیگر 
آن وی سفر به دیگر ایاالت را 
ایاالت  به  به ٰترتیب  کرد.  آغاز 
چی، سونگ، چن، تسای، چو و 
دیگر بالد سفر کرد. او امیدوار 
فرصت  این  در  بتواند  بود 
به دست آمده ایدئال های سیاسی 
خود را اجرایی کند، ولی آراي 
قرار  توجه  مورد  هیچ گاه  او 
نگرفت. او در اواخر عمرش به 
ایالت لو بازگشت و به آموزش  تصویر کنفوسیوس اثر ما یَون
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پرداخت؛ سه هزار شاگرد داشت که در میانشان 72 تن خردمند بودند. 
افزون بر آموزش، به کوشش او کتاب های شعر، نثر، رسومات، مراسمات 
و دیگر نوشته ها گردآوری شد كه بعدها همگی به کتب کالسیک فرهنگ 
و درون مایة بنیادیِن اجرای تعالیم سیاسی جامعة سنتی چین تبدیل شدند.
کتاب مکالمات مجموعة رفتار، کردار و اندیشة کنفوسیوس است که 
شاگردان بي واسطه یا باواسطه  اش گردآوری و مكتوب کرده اند. مضمون 

مکالمات اندیشة فلسفی و سیاسی کنفوسیوس است.
کنفوسیوس افزون بر باریک بینی در امور، از گردش زمین و آسمان و 
طبیعت نیز بسیار آگاه بود. می گویند روزی کنار رودخانه ای ایستاده بود. 
گفت: »زمان چون رود در گذر است و شب و روز از جنبش نمی ایستد. 
همه چیز در جهان مانند آب روان است.« این گفته به اندیشة هراکلیتوس 
)540-480 ق.م(، كه همه چیز روان است و هیچ چیز ایستا نیست، شباهت

کنفوسیوس در اواخر عمرش کتاب اشعار و کتاب  نامه ها و کتاب های دیگری را نیز 
تدوین کرد. او شاگردان زیادی داشت.
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دارد. کنفوسیوس همچنین گفته است: مگر 
آسمان سخن گفته، آسمان سخن نمی گوید 
همه چیز  و  می افتد  اتفاق  فصل  چهار  ولی 
رشد می کند. این بیانگر درک او از زیسِت 
به  آسمان  مقولة  دربارة  او  است.  طبیعت 
استدالل  و  نمی راند  سخن  عینی  صورت 
او آسمانی بدون  نمی کند. آسمان در کالم 
بیان  شیوة  با  و  است  دینی  رنگ و بوي 
فلسفی غربی متفاوت است. از این رهگذر 
می توان دریافت كه مسائل فلسفة چیني و 
و  روش  دو  ولی  مشترك اند  اساسًا  غربي 
روند تفکر فلسفی متفاوت را دنبال مي كنند.

کنفوسیوس به واقعیات زندگی توجه 
می کرد، هنگام گفتگو با شاگردانش تا حد 
امکان از مسائل رمزآلود پرهیز می کرد. وی 
در پاسخ به پرسش شاگردش زی لو دربارة 
مرگ می گوید: »کسی که با نادانی نسبت 
به چیستی زندگی زیست می کند چگونه 
می تواند مرگ را بفهمد؟« به بیاني دیگر، 
مردمانی که حتی امورات زندگی خود را 
با  مرتبط  مسائل  به  نباید  نمي فهمند  نیز 
مرگ فکر کنند. او به هیچ وجه کاماًل ارواح 
و خدایان را نفی نمی کرد، ولی به  صورت 
ویژه دلمشغول تفحص در وجود و عدم 
آن ها نبود و بیش از آن به ماهیِت مناسک 
قربانی توجه می کرد. او همچنین قایل به 
احترام به ارواح و خدایان و دوری از آن ها 

شش کتاب )شریعت گرایی(

به  )شریعت گرایی(  کتاب  شش 
ماقبل چین  دورة  اسناد  و  کتب 
و  گردآوری  کنفوسیوس  که 
می شود.  اطالق  کرده  تدوین 
از  عبارت اند  کتاب  شش  این 
شانگ،1  کتاب  سروده ها،  دیوان 
یادداشت های  ، مجموعه  تغییرات
تاریخچة  و  ُخنیا3  کتاب  شعایر،2 
از  منظور  پاییز.  و  بهار  وقایع 
دودمان  دورة  در  شعایر  کتاب 
هان، همان مراسمات و رسومات 
سونگ  دورة  از  پس  كه  است 
یادداشت های  مجموعه  به  بیشتر 
این شش  شعایر داللت مي كند. 
کتاِب ماندگار سرچشمة اندیشة 
علمی، اجتماعی و فرهنگ سنتی 

چین است.

1. نام کتاب از نام دودمان شانگ گرفته 
شده است، محتوای کتاب شامل وقایع 

و آثار دودمان شانگ است. 
که  یادداشت هایی  مجموعه   .2
شرح  در  شاگردانش  و  کنفوسیوس 
کتاب شعایر و شعایر شناسی نگاشته یا 

جمع آوری کرده اند.
کالسیک  کتاب  شش  از  یکی   .3
شریعت گرایی است که در کتاب سوزی 

دورة سلسلة چین از بین رفت.




