
  
  
  

 موعود يانديشه منج يشناس ونهگ

  يدر اديان چين

  
  رستميان يعل محمد

  
  چكيده

هدف از اين نوشتار بررسي چگونگي آموزه منجي موعود در اديان چيني در 
  :محورهاي ذيل است

هاي كالسيك چيني  ابتدا اصل وجود اين آموزه را فقط در كتاب. 1
ايم، زيرا اين دو بومي  بررسي كرده آيينكنفوسيوسي و دائويي و متفكران اين دو 

كه ايم  به اين نتيجه رسيده اين مورد بودا وارداتي است. در آيينچين هستند و 
  اين آموزه در طول تاريخ چين همواره حضور داشته است.

كه منجي در اديان ايم  نشان دادهگاه به حقيقت اين آموزه پرداخته و  آن. 2
ل تاريخ افراد متفاوتي در اين رابطه به عنوان چيني هويت انساني دارد و در طو

فرد خاصي به عنوان در عصر حاضر كند  اند كه مشخص مي منجي مطرح بوده
منجي مطرح نيست. از طرف ديگر وقتي منجي ظهور كند جهان به وحدت 

در گذشته چنين دوراني شود. بر طبق فرهنگ چيني  رسد و صلح فراگير مي مي
به  وشود  از آن به صلح و هماهنگي بزرگ تعبير مي كهه وجود داشتنيز باستاني 

  تاي پينگ مشهور است.
هاي مطرح در اين مقاله  آثار اجتماعي و ديني اين آموزه يكي ديگر از بحث. 3

اعتقاد به  تحت تأثيرهاي زيادي در چين  دهد كه قيام مي است. نتايج بحث نشان
ير و مناسك تقاد به اين آموزه شعاچنين در اثر اع اين آموزه پديد آمده است. هم
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  مقدمه. 1
چنان  اند كه آن وسيوس، دائو و بودا مطرحين كنفيسه آ يبه طور سنت يدر فرهنگ چين

اند.  در ميان توده مردم پديد آورده 1به نام تسونگ جيائو ياند كه دين واحد با هم آميخته
كنفوسيوس بعد  آييندهد:  ياز ابعاد اين دين را پوشش م ييك ها نييآهر يك از اين 

بودا  آيينساليانه و  يها جشن يها تائو نظام شناخت و برنامه آيينو شعائر گذر،  ياخالق
 .)445, ص: 16( و مراسم مردگان يتقليل رنج، نجات اخرو

؛ زيرا ختپرداخواهيم ين كنفوسيوس و تائو يدر دو آ يباور در اين مقاله تنها به موعود
 يبه معنا يكه در اعماق فرهنگ مردم چين نفوذ دارند مصاديق دين چين آييناين دو 

خويش را در فرهنگ چين باز  ياست و بعداً جا يواردات يبودا دين آييناما اند؛  كلمه يواقع
دارد و هر  يفرهنگ - يكرده است. از طرف ديگر اتحاد اين سه دين بيشتر جنبه اجتماع

ها استقالل خويش را حفظ كرده است. از اين رو دو  ها در سطح منابع و آموزه يك از آن
 دارند. يهمديگر اختالف اساس و تائو نيز در اين موارد با 2كنفوسيوس آيين

 ي. آموزه منج1كرد:  يتوان بررس يموعود را در چهار بخش م يبر اين پايه انديشه منج
 ي. بازتاب آموزه منج3تائو؛  آيينموعود در  ي. آموزه منج2كنفوسيوس؛  آيينموعود در 

  موعود. ير و اعمال مربوط به آموزه منجي. شعا4موعود در جامعه چين؛ 
 

  كنفوسيوس آيينموعود در  يزه منجآمو. 2
م)،  ق 479- 551( 3كنفوسيوس يها بر انديشه يمبتن يا فلسفه كنفوسيوس آيين

فلسفه اجتماع و اخالق و آداب رسوم  آييناين ، است. يفيلسوف گرانقدر و معلم اخالق چين
بت، صلح، چون مح هم يخاص يانتزاع يها ها و ويژگي ير توانايو ب دهد ش ميآموز را  ياخالق

 يشخص ياست. اگرچه هيچ خدا يمبتن ي، نظم، انسانيت، خرد، شجاعت و وفاداريهماهنگ
ل شود. انسان با يتواند به آن نا ياست كه انسان م يدر آن وجود ندارد، آسمان واالترين مقام

 يچون اشتياق، علم، صبر و اخالص و با پروراندن شخصيتش بر مبنا هم يليب فضاكس
 يابد.  ينسان و عالم به اين مقام كامل دست مبين ا يهماهنگ

دهد كه فرد نه تنها بايد خود را پرورش دهد بلكه  يچنين تعليم م كنفوسيوس هم آيين
اساساً از اين اصل استخراج امر به كمال برساند. اين نيز ها را  ديگر انسان يبايد زندگ

 يدارند كه صلح و صفا است. كنفوسيوسيان اعتقاد ياجتماع يشود كه انسان موجود يم
شود، و از  يم يدل فرد از او به خانواده و از خانواده به كشور كه به عنوان خانواده بزرگ تلق

شود. كنفوسيوس به همان اندازه كه معلم دين بود، مصلح  يكشور به كل جهان منتشر م
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همه  ينراش، دين، تعليم و تربيت و مفاهيم ه" درست يزندگ" يهم بود. در الگو ياجتماع

 .)273, ص: 19(تر دارند  هماهنگ يايجاد جهانرو به سمت 

بر تاريخ و فرهنگ چين سيطره  يمتماد يها شخصيت كنفوسيوس و تعاليم او قرن
 يداشته است. اما تعاليم او صرفاً به خود او منسوب نيست. او خود را وارث سنت باستان

، 5جوون سيو 4)ي(هوانگ د يهواد يا انهبه عصر پنج خاقان افس يداند كه در سير قهقراي يم
معروف است، » خاقان زرد«كه به  يگردد در اين ميان هواد يباز م 8و شون 7، يائو6كو

  .)18, ص:  5( شود يمحسوب م يبنيانگذار و قهرمان تمدن چين
  يكنفوسيوس متون . 1. 2

 9شوجينگ يشود، يعن ينامه به كنفوسيوس نسبت داده م شش كهنبه طور سنتي 
(كتاب  11جينگ يي(كتاب شعر يا سرودنامه)،  10جينگ يشنامه)،  (كتاب تاريخ يا تاريخ

، كتاب يائو(سالنامه بهار و پاييز) و  13چيو چونها)،  آيين(كتاب  12يج يلتغييرات)، 
نيست كه او به  ي، شكو چه نباشدباشد منسوب ها به كنفوسيوس  چه اين كتاب .يموسيق
داشته است.  يرزيده و در راه حفظ و انتقال آن تالش وافرو يعشق مگذشتگان سنت 

 يآن در سنت كهن چين يگير يها هم به پ موعود در اين كتاب يآموزه منج يبنابراين بررس
دست آورد. اما در اين ميان ه توان عقيده كنفوسيوس را از اين طريق ب يانجامد و هم م يم

به خود او منسوب است و از اين طريق نيز آن  ينيز وجود دارد كه محتوا مكالماتكتاب 
     دهيم:  ياو دست يافت بدين ترتيب اين بحث را در سه قسمت ادامه م يتوان به آرا يم
. تحوالت 3. مكالماتموعود در  ي. آموزه منج2ها،  نامه موعود در كهن ي. آموزه منج1

 .يپرداز ؛ نظريهيبعد

 ها نامه موعود در كهن يمنج. 2. 2

بزرگ است كه  يهماهنگ يسنت و فرهنگ چين در ياساس مهم و يها آموزهاز  ييك
الهام  أرسد منش ياند. به نظر م كنفوسيوسيان و دائوئيان به طور يكسان به آن اهميت داده

معتبر است،  آيينهر دو  يبرا يبوده است كه به نحو كلّ يكهن چين يها ها همين كتاب آن
 14پيرامون اين آموزه كه به طور عمده از عصر هان يپرداز نظريه يترين مستند برا يزيرا اصل

ها بوده است. از طرف ديگر كنفوسيوس با  از اين كتاب يهاي ، بخشتهبه بعد صورت گرف
 اند. ديگر به آن اشاره داشته يا و الئوتزه به گونه 15اصطالح دا دونگ

كهن و  يها از كتاب ياين آموزه از سه بعد برخوردار است كه هر يك از ابعاد آن در يك
 يج يلمطرح گرديده است. كتاب  جينگ ييو  چيو چون، يج يلبه طور عمده در سه كتاب 

آينده و مراحل رسيدن به آن را بيان  چيو چونپردازد و كتاب  ياين آموزه م يبه بعد باستان
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يين بزرگ را تب يمكانيزم تغيير و تحول عالم در نيل به هماهنگ جينگ ييكند و كتاب  يم
 كند. يم

كه در گذشته  يا به گونه يصوصيات عصر طاليخ يج يلاز كتاب  16يون يدر فصل ل
 وجود داشته طرح گرديده است: يباستان

بر تمام جهان  يمشترك و عموم يكردند، روح يرا تعقيب م» راه بزرگ«گاه كه  آن
 حكومت) بر يها (مردم) مردان مستعد، با فضيلت و شايسته را (برا راند؛ آن يفرمان م

دادند. از اين رو مردم  يرا گسترش م يگزيدند. سخنانشان صادقانه بود و فقط هماهنگ يم
با پسران خود به عنوان فرزند رفتار  صرفاًو  نبود دوستيشان به والدين خود منحصر

 ينيرومندان كار و برا يتا هنگام مرگ و برا يسالخوردگان تدارك كاف يكردند. برا ينم
 يكه بيمار يفرزندان و كسان يگان، يتيمان، ب ها با بيو شد. آن يباب رشد فراهم مجوانان اس

حمايت كرده  يها به قدر كاف كردند تا از آن يم يو مهربان يگيرشان كرده بود، همدرد زمين
ارزش) را  (با يها) اشيا باشند. مردان كار مناسب خويش و زنان خانه خود را داشتند. (آن

طرف   داشتند كه بدون استفاده اين طرف و آن يند. چون دوست نمكرد يم يآور جمع
ها) نيرويشان را (به كار  لذت خويش انبار كنند. (آن يها را برا خواستند آن يبيفتد. اما نم

 يبردار بستند) و دوست نداشتند كه آن را به كار نبرند، اما نه صرفاً به منظور بهره يم
يافت.  يشد و مجالِ رشد نم يسركوب م يباز ) حقهو ي، بدين ترتيب (خودخواهيشخص

ها باز بود و بسته  شدند و بنابراين در خانه يراهزنان، دزدان و خائنان سركش ظاهر نم
  .)364, ص: 27: , ج14( ناميم يم» اتحاد بزرگ«را  ) است كه ما آنيا شد. اين (دوره ينم

ايثار و گذشت است. مردم  و يشايسته ساالر ،ص عمده اين دورانياز خصابنابراين، 
 ينفسان يفرما است. زيرا هواها و صلح و امنيت بر همه جا حكم نددلسوز و غمخوار يكديگر

 يروح واحد ،آن حكومت يشود. اما برترين ويژگ يها ميدان داده نم سركوب شده و به آن
ت و عصر شريع يپارچگ دورانِ يك ،است كه تمام مردم جهان را در برگرفته است. اين دوران

و  ي، قومينژاد يبند گونه دسته است كه بشريت هيچ يتحقق امت واحد است؛ دوران
 كند و مال و ثروت جهان در اختيار همه قرار دارد. يرا تجربه نم ياقتصاد

مطرح كرده است. اهميت اين  يرا از جهت ديگر» بزرگ يهماهنگ« چيو چونكتاب 
اين  .)68 , ص:4( دهد يرا ارائه م يا وزندهاست كه فلسفه تاريخ آم يهاي در نگرشكتاب 

بزرگ به سه دوره تقسيم  يرا جهت نيل به هماهنگ يكتاب مراحل تاريخ جامعه انسان
, 10( بزرگ ي، دوره ظهور صلح و دوره صلح يا هماهنگينظم يي و بكند: دوره آشفتگ يم

 ,)269مان, ص: ه( نيز مطرح شده است يون يلدر  يالبته اين سه مرحله تاريخ .)268ص: 
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است كه در زمان صلح  يرسد كه در اين كتاب تأكيد بيشتر بر آداب و رسوم ياما به نظر م

 حاكم بوده است. يگذشته باستان بزرگ در

بزرگ تبيين  يكه مكانيزم تغييرات عالم را در نيل به هماهنگ جينگ يياما كتاب 
 ياست. اين كتاب دو عامل اساس در اين جهت برخوردار يا العاده كند، از اهميت فوق يم
شمارد.  يبزرگ در آينده بر م يپديد آمدن هماهنگ يرا برا يانسان يو ديگر يتكوين ييك

دو بعد  يشود كه خود دارا يتائو و دو كيفيت يين و يانگ تبيين م يبر مبنا يعامل تكوين
 يبه سوجهان را  ،است كه با حضورش يفرد ياست. و عامل انسان يو متافيزيك يطبيع

 كند. يبزرگ هدايت م يهماهنگ

ل مختلف يها به طرح مسا يسه خط يبر مبنا ييا كتاب تغييرات به طور كل جينگ يي
نيز مشهور  يگوي و پيش يگير پردازد و به كتاب فال يپيرامون سرنوشت انسان و جهان م

يانگ و پيوسته و بريده است كه خط پيوسته نماينده  يها متشكل از خطاها ياست. سه خط
ها در  ها و جايگاه آن كه دو كيفيت و ارتباط بين آن خط بريده نماينده يين است. توضيح اين

است كه  يدر عامل تكوين يها، در حقيقت تبيين جنبه طبيع يها و شش خط يسه خط
 رساند. يبزرگ م يجهان را به هماهنگ

بوده  يشنايوبه آفتاب و رمربوط  يآفتاب يا چيز يواژه يانگ در اين نظريه در اصل به معنا
، ي، پويايياشاره داشته است. يانگ مظهر مردانگ ييا سايه و تاريك» فقدان آفتاب«و يين به 

، ي، عدم تحرك، سرديو يين مظهر زنانگ ،و مانند آن ي، سختي، خشكيگرما، روشن
   .)184همان, ص: (ست ا  ، رطوبت نرمش و مانند آن بودهيتاريك

گانه است كه بقيه عناصر نيز به  تنها به وجود آورنده عناصر پنج يين نه ارتباط يانگ و
آيند بلكه نظم دهنده و به كمال رساننده موجودات نيز هست.  يها پديد م نوبه خود از آن

كه  يشود به صورت يها م و در كل عالم موجب تكامل آن يتعادل اين دو در هر موجود
عقل و احساس در او به كمال  ين دو يعناست كه اي يانسان متعادل (انسان كامل) كس

 .)79 -81, صص: 1:, ج1( رسيده باشد

ها نمايش داده  يها به واسطه سه خط اولين مرحله تكامل يانگ و يين و ارتباط بين آن
؛ 44, ص: 6( ها، نمايشگر آن هستند ياست كه شش خط يا تكامل مرحله يشد. مرحله بعد

   .)185, ص: 10
 "يعصر طالي"ها در پديد آمدن  يانگ و يين و تعامل بين آن به همين ترتيب نظريه

 يگانه جهان است كه پديد آمدن آن حتم از مراحل سه يدارد. اين عصر يك ينقش اساس
اين عصر است كه دقيقاً مربوط به تعامل و به كمال رسيدن آن دو  يويژگ "اعتدال"است. 

 يو اعتدال يك ياصوالً هماهنگ .) 80, ص: 1:, ج1( ها است آن يهماهنگ و در عالم و وحدت
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كنند  يبيان آن استفاده م ياست. در اين فرهنگ از واژه جونگ برا ياز اصول فرهنگ چين

دادن  يعبارت است از آشت» يهماهنگ« .)230, ص: 10( دارد يكه اشاره به اعتدال طالي
 يفته، واحديك جامعه خوب سازمان يا .)231همان, ص: ( حد هماهنگااختالفات در يك و

مناصب مناسبِ خود را و مشاغل گوناگون  شاناستعداد ر طبقكه مردم باست هماهنگ 
و با بوده  يراض يها به تساو وظايف مناسبشان را انجام دهند و تمام آنو  احراز كنند

تمام است كه در آن هماهنگ  يحدانيز و ييكديگر در كشمكش نباشند. يك جهان آرمان
چه آسمان و  پيش آيد. اين است آن يكه تصادم آن يب ,يابند يورش مچيزها در كنار هم پر

بلكه سراسر كائنات را  يكه نه فقط جامعه انسان يكند. اين نوع هماهنگ يم يزمين را متعال
 .) 232همان, ص: ( شود يخوانده م» يمتعال يهماهنگ«گيرد،  يدر بر م

وم تائو گره خورده است. زيرا هر چند با مفه يآموزه اعتدال و هماهنگ ياما بعد متافيزيك
و  ياين دو در ارتباط با تائو معن ييين و يانگ دو عامل ايجاد كننده اعتدال هستند، ول

تائو با يين و يانگ از يك جهت متحد و از جهت ديگر متغاير است و  17كنند. يمفهوم پيدا م
ب ارتباط تائو با اعتدال كه به پردازد. بدين ترتي يها به آفرينش و تغيير خلقت م از طريق آن

 دارد كامالً واضح است. يكمال رسيدن جهان را در پ

كنفوسيوس و  آيينارتباط تائو با اصل يين و يانگ تنها در اين جهت نيست. تائو هم در 
گاه در  آنهماهنگي است. زيرا  ياعتدال و هماهنگ يبرقرار يتائو سرمشق و الگو آيينهم 

چنين كل كيهان با تائو هماهنگ  ها و هم ه طبقات مختلف انسانشود ك يعالم پديدار م
را كه با دائو هماهنگ گرديده و بر تمام موجودات حكومت  يگردند. الئوزه انسان كامل

  گونه توصيف كرده است: كند، اين يم
چه آسمان بر آن سايه افكنده خدمت  تواند بخشنده باشد و بر تمام آن يم يكسچه 

ه در موقعيت و جايگاه تائو قرار گيرد. بنابراين (حاكم) فرزانه بدون طلب ك يكند؟ تنها كس
ها  ل است (متكبرانه) به آنيكه صاحب فضا كند. او با اين يخودش عمل م يبرا ياجر

 .)119, ص: 27: , ج14( خويش را به رخ ديگران بكشد يخواهد برتر يخشنود نيست؛ او نم

 يها انسان در اعمال و كنش يداند كه حت يم چنان كنفوسيوس نيز راه آسمان را آن 
 روزمره خويش نيز بايد همانند آن گردد كه استاد فرمود:

گفت: استاد، اگر شما سخن نگوييد ما  18كونگ دهم كه سخن نگويم. تسو يترجيح م
توانيم تعاليم شما را حفظ كنيم (و به آيندگان بسپاريم) استاد گفت: آيا  يشاگردان شما نم

طور مستمر ه ند و همه اشيا بيپيما يگويد؟ چهار فصل راه خودشان را م يسخن م 19آسمان
 .)9, بند: 17, فصل: 17( گويد؟ يم يشوند، اما آيا آسمان چيز يايجاد م
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كه تائو مظهر آن است را موجب درست  يديگر انطباق حاكم با قوانين اخالق يدر جا

 صادر نكند: يداند، هر چند كه حاكم دستور يشدن امور كشور م

از جانب او به  يحاكم درست باشد حكومت بدون هيچ فرمان يهر گاه شخصيت اخالق
او درست نباشد هر چند فرمان صادر كند  يبهترين نحو كار آمد است و اگر شخصيت اخالق

 .)6, بند: 31فصل: همان, ( كند ينم يپيرو يكس

 يه نيل عالم به سوب يوجود دارد كه به نحو يمتعدد يها يشش خط جينگ ييدر 
 يها يمطرح شده از طريق سه خط يچنين، قوانين عموم كند. هم يبزرگ اشاره م يهماهنگ
 "يقانون بالندگ"از اين قوانين،  يبه موضوع موعود ربط دارند. يك يگانه نيز به نوع هشت

ريق كند. اين تكامل از راه تز يرا بيان م 20تائو ياست كه راه تكامل عالم و انسان به سو
رسد  يخود م يگاه به تكامل واقع آنعالم شود.  يجهان حاصل م يها به اتم يشعور و آگاه
به وسيله انسان  يبرسند. اين تزريق شعور و آگاه يآن به شعور و آگاه يها كه تمام اتم

به شعور  يآگاه يو ب يگردند از مرتبه خنث يكه جزء وجود انسان م يهاي شود. اتم يحاصل م
و پيشبرد عالم هستند،  يخدمت به بالندگرها د ند. بدين ترتيب تك تك انسانياب يدست م

 .)43, ص: 6( شود يها م ها موجب تكامل آن با جذب اين اتم يزيرا هر انسان

پديد  يپردازد كه در راستا يم يبه توصيف شخصيت جينگ يي ياما از جهت عامل انسان
يو به توصيف اين شخصيت  ياست. شش خط يبزرگ وجود او ضرور يآمدن هماهنگ

يك خط پيوسته (يانگ) است كه همه خطوط ديگر به آن پاسخ  يپردازد. آن دارا يم
رسد. همه چيز  يكه اين خط نماينده اوست) به انجام م ياو (كس يها دهند و خواسته يم

شوند. از اين رو خورشيد و ماه در گردش  يآسمان و زمين متواضعانه فرمانبردار او م يحت
شوند. فرزانگان نيز در  يشان دور نم چهارگانه از نظم يها آورند و فصل يزمان خطا به بار نم

دهند و از اين رو  يرا از خود نشان م يا نرم خويانه يهاشان چنين فرمانبردار پيوند با جنبش
نهند.  يخواسته بدانها گردن م -خود  ،مالهاشان همه عادالنه است و مردم نيز كيفرها و گوش

 نماياند يكه م يدهد و اهميت ينشان م يكه اين شش خط يبزرگ است زمان يبه راست
 .)251همان, ص: (

را  يدر فرهنگ چين يمطرح است ارتباط نظريه موعود منج جينگ ييچه در كتاب  آن
موعود  يكه منج يكند؛ به اين معن يبيان م يفرهنگ چين يو اخالق يبا ابعاد كيهان شناخت

رساند و اخالق را در جوامع  يخويش م يه عالم وجود را به كمال نهاياست ك 21يشخصيت
شود و هيچ  يكه روابط ميان حاكمان و مردم اصالح م يدهد، به صورت يگسترش م يانسان

 شود. يمحقق نم يعدالت يظلم و ب
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 ييطال يا ، كه از يك سو به گذشته"بزرگ يهماهنگ"بدين ترتيب سه بعد از نظريه 

خصوص خاقان زرد آن را محقق ساخته بودند و از به  يا مپراطوران افسانهنظر دارد كه ا
شود و از جهت  يدوباره محقق م ينگرد كه اين هماهنگ يدرخشان م يا ديگر به آينده يسو

گردد، در سه كتاب از  يبرقرار م يكند كه از طريق آن اين هماهنگ ياشاره م يسوم به مراحل
اين نظريه در  يدار ت و اين نشان دهنده عمق و ريشهمطرح شده اس ينامه چين شش كهن

  .تاريخ و تفكر چينيان است
  مكالماتموعود در  يمنج. 3. 2

 يآور از سخنان كنفوسيوس است كه شاگردان او جمع يا مجموعه مكالماتكتاب 
در اين كتاب مطرح است و اشارات و تصريحات نيز در زمينه  ياند. موضوعات مختلف كرده

كه بر ترجمه كتاب  يا در مقدمه 22يموعود در آن وجود دارد. آرتور ويل ينجانتظار م
 مكالماتدر  يرا، كه بر طبق سنت چين 23نوشته است اصطالح وانگ يبه انگليس مكالمات

 24يداند. وانگ پادشاه منج يم يخاص در زمينه پادشاه يمعناي يشود دارا ينيز يافت م
 -ياخالق ينيرو ييعن 26يندارد. او با د 25يولبه پادشاهان معم ياست و هيچ شباهت

منتظر آمدن او هستند.  يمسيحاي يكند. مردم مشتاقانه با شور يحكومت م 27يجادوي
 يبيايد در يك نسل خير و خوب» يپادشاه حقيق«گويد: هر گاه  يكنفوسيوس در اين باره م

كه به  يهان بزرگ معمولاو درباره تفاوت بين پادشا .)174و  49, ص: 17( شود يگير م عالم
 يتلق يچين منج يا شود و بين اولين پادشاهان كه در تاريخ افسانه ياطالق م 28ها پو آن
 گويد: ياند چنين م شده يم

 يگير منته او به خير عالم يها . موفقيتيكند نه با د ي) عمل ميماد ي(نيرو يپو با ل
چين  بزرگ يگ باشد. دو پوممكن است بزر يچنين حكومت يماد يشود. دستاوردها ينم

 يطلب حفظ كردند ... اما پو صرفاً به واسطه فرصت يرا از اشغال كامل به وسيله اقوام وحش
 ياو صرفاً در حوزه سياس يها شود و راه او راه اولين پادشاهان نيست موفقيت يهدايت م

تن در دهند. اما به قدرت برتر او  يميل ي. پادشاهان ديگر ممكن است با بياست و نه اخالق
يابد كه آرزومند باشد كه اطاعت  يچه آسمان به آن سايه افكنده گسترش نم به تمام آن
گونه كه در زمان  غرب و شمال غالب شود؛ آن يكه بر قبايل وحش وجود آيده ب يخود جوش
 .)50همان, ص: ، حاصل شد ...  (29، تانگيشاه منج

 يها كه احتماالً موفقيت يبا شاهان معمولو تفاوت آن  ياين توصيف در مورد شاه منج
و باور ديرينه چينيان از عهد  30اند با توجه به سخنان كنفوسيوس و منسيوس داشته يبزرگ

جا  كنيم دو حقيقت در اين يطور كه مشاهده م باستان تاكنون انجام گرديده است. همان
چين وجود  يا و اسطوره يدر عهد باستان يبيان اين امر كه پادشاهان منج ينهفته است. يك
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و  يمنج يها ها هستند. دوم ويژگي اند و مردم همواره منتظر آمدن و ظهور دوباره آن داشته

اين است كه بر خالف پادشاهان  يمنج يها از ويژگي يدهد. يك ياست كه او انجام م يكار
سر عالم را در سرا يتواند خير و خوب يخاص برخوردار است كه م يمعنو ياز نيرو يمعمول

دهند. كار مهم ديگر  يگسترش دهد و همه عالم به صورت خود جوش به اطاعت او تن م
 يصرفاً به غلبه ظاهر يكند. پادشاه منج يها را تصرف م اين است كه او قلب يپادشاه منج

دهد. البته اين كار  يها گسترش م را در ميان انسان يل اخالقيكند و فضا يبر مردم اكتفا نم
 دارد. يهايش و با اطاعت خودجوش مردم از او ارتباط وثيق ييانااو با تو

وجود دارد كه كنفوسيوس خويشتن را  يچنين اشارات و تصريحات در كتاب مكالمات هم
كشيده  يدانسته و انتظار م يبوده، م يكه مخصوص پادشاهان منج يمعنو يآن نيرو يدارا

ه وقوع نپيوسته است. در سومين بند از ظهور كند، ليكن اين امر ب ياست تا به عنوان منج
 آن يكه در بند اول و دوم  او خويشتن را انتقال دهنده سنّت و دارا فصل هفتم بعد از اين

كه  يچين يز قديمر، رازوگانيدر تفكر و تعليم و تربيت دانسته كه  يچنان جد و جهد
ظهور و تأثير قدرت  خويش را از عدم يرسد، نگران ياو نم يالمثل بوده است، به پا ضرب
 كند: يخود بيان م ياخالق

 يهايم به كار نهاده شده است، آموخته ين به كنارم 31ياين فكر كه قدرت اخالق
ها قدم بردارم و درباره  توانم به طرف آن يام، اما نم آيد و من درباره مردان خوب شنيده ينم

است كه مرا دچار  يهاي ها انديشه اين –ها را اصالح كنم  توانم آن يام، اما نم مردان بد شنيده
 .)123همان, ص: ( كند يتشويش م

از آن برخوردارند. با  ياشاره دارد كه پادشاهان منج يخاص ياين سخن به همان نيرو
شد و  يكند كه اگر وارد حكومت م يعنايت به همين نيرو است كه او با اطمينان اعالم م

 كرد يشد ظرف سه سال حكومت را اصالح و كارآمد م ياو م يحاضر به بكارگير يا شاهزاده
 يكه كنفوسيوس منج اين يط مهم براياز شرا يبدين ترتيب يك .)10, بند: 31همان, فصل:(

خود را در  يتوانسته اين نيرو يدر كار بوده است كه او نم يگردد، مهيا بوده است. اما موانع
را رسيد دريافت كه او صرفاً انتقال اش ف يكه دوران پير يصحنه عمل پياده كند و زمان

اين كار برايش  يبرا يمطرح نيست، زيرا ديگر زمان يدهنده سنّت است و به عنوان منج
گرفته شده است،  يالبته بر طبق سخنان او كه از سنّت كهن چين .)همان( نمانده بود يباق
ها محقق نشده  آن كدام از دو نشانه وجود داشته است كه در زمان او هيچ يظهور منج يبرا

 بود:

ارائه نداده است. من ديگر  يا استاد گفت: ققنوس ظاهر نشده است و رودخانه نقشه
اين عبارت  يانگليس يها ترجمه يالبته در بعض. )9, بند: 9فصل:  همان,( هستم يرفتن
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اين است كه اين قرن، قرن ظهور شاه فرزانه  يها ها نشانه اين اضافه نيز وجود دارد كه:

 يترجمه شده به فرانسو يها نسخه ياز بعض يفارس يها ترجمه يو در بعض .)18 ست(ني
 گونه نقل شده است: بدين

عادل و  يپادشاه يباستان به ما چنان رسيده است كه وقت يها استاد گفت: از داستان 
شود، فونگ (ققنوس)، مرغ مقدس  يزمين ظاهر م يبين در رو دادگر و پاكدل و روشن

ظاهر  يپشت رودخانه زرد سنگ يخواند، و در رو يم يشود و ترانه هاي يدا مخدايان، پي
پشت  شود. امروز نه مرغ فونگ و نه سنگ يديده م يهاي شود كه در پشت آن نشانه يم

 يبرا يشود. پس در اين حال كار من تمام است و هيچ اميد يمقدس هيچ يك ديده نم
 .)156, ص: 7( برم يا من با خود به گور منمانده است. اين اميد ر يديدن چنين پادشاه

مختلف روايت و كم و زياد شده باشد،  يها چند كه ممكن است اين سخن به شكل هر
اند.  شبيه هم يمطرح است كه تا حد زيادمنجي ظهور  يها دو نشانه برا در همه آن يول

موريت يابد و مأ» يمنج«كه كنفوسيوس منتظر بوده است تا به عنوان   آيد بر ميچنين  هم
 ياين مأموريت به او واگذار نشده است. البته در بعض يزمين را به اصالح سوق دهد ول

داند كه به آن تعلق نگرفته  يم يها علت واگذار نشدن اين امر را به او اراده آسمان ترجمه
 .)140, ص: 17و 138 همان, ص:( است

مطرح شده است.  يظهور منج يبرا يها از زبان كنفوسيوس نشانه ديگر نقل يدر بعض
كس او را نديده است. اين جانور در هنگام ظهور  عجيب است كه هيچ يجانور 32كيلين
ها آمده است  داستان يگردد. در بعض يم يشود و پيك خوشبخت يظاهر م يمنج

از  33دو سال قبل از وفاتش آگاه شد كه در شهر لو يق م، يعن 481كنفوسيوس در سال 
 پيدا شده بود كه هيچ يترتيب داده بودند و در شكارگاه جانور غريب يرطرف پادشاه شكا

كه از پدر و مادر ناجنس زاده شده است، آن را  شناخت و به خيال اين يكس آن را نم
 كه استاد اين داستان را شنيد، اشك از چشمانش ريخت و فرياد زد:  كشتند. همين

؟ امروز راه يچه آمد ي؟ تو برايرا آمدلين، پس تو چيك ياين جانور كيلين بود. آه، ا
 .)132, ص: 17( من به پايان رسيد

 يديگر نيز مطرح است. در بعض يا موعود در سخنان كنفوسيوس به گونه يآموزه منج
) درباره ظهور جينگ ييچه در كتاب تغييرات ( شبيه آن ي، مطالبمكالمات يها نسخه
زمين  يكند و صلح در رو يها نفوذ م كه تابع اراده آسمان است و در دل انسان يشخص
 ، نقل گرديده است:كند ميبرقرار 
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 يكند و از آن رو در رو يآدميان نفوذ م يها كه از طرف آسمان مأمور است در دل يمرد

مقصد خود  يكه از طرف آسمان مأمور است در پيرو يشود ... كس يزمين صلح برقرار م
 .)89همان, ص:( رود يبه كمال مرو كره زمين رو  ماند و از آن ياستوار م

منسوب به كنفوسيوس، به طور  يها طور كه مشاهده كرديم سخنان و كتاب همان
 يم ظهور منجي. در اين رابطه هم عالاند پرداخته يله موعود منجأصريح و روشن به مس

. در ارتباط با هر دو امر اين مطلب روشن يمطرح گرديده است و هم خصوصيات خود منج
كمال  يشخص يمنج ييعن ,ها يك شخص است در اين كتاب يكه موعود منج شود يم

اند. از طرف ديگر  بهره ياست كه ديگران از آن ب يخاص يمعنو ينيروها ييافته و دارا
گذارد كه به قيام  ياين وظيفه را بر عهده او م يتقدير آسمان يدارد يعن يآسمان يمأموريت

شود كه نشان دهنده  يزمين آشكار م يبر رو يميعال اسطهوه ب يبرخيزد. اين تقدير آسمان
 است.  يظهور منج

ها شخص است، اما شخص  در اين كتاب ياين امر حكايت از اين دارد كه هر چند منج
اين منظور مشخص نشده، بلكه از طريق اوصاف مشخص شده است و اين نيز  يبرا يخاص

د، اشرا دارا ب يد كه اوصاف منجوپيدا ش ياگر شخص يحت ييعن ,نيست يكاف يبه تنهاي
 يشخص منجآن  يحكم آسمانبدون ، دانديشي يطور كه كنفوسيوس در مورد خود م همان

 ست و موفق به تحقق آن وعده نخواهد شد.ني

صلح در  يو برقرار يها اين است كه ظهور منج در اين كتاب يمنج يها ديگر از ويژگي ييك
هماهنگي بزرگ  يجهان نيست، بلكه بعد از برقرارپايان يافتن عمر  يزمين به معنا يرو

به عبارت ديگر جهان در فرهنگ چيني حركتي دوراني رسد.  يفرا م يدوباره زمان آشفتگ
دارد و سه مرحله آشفتگي, نظم محدود و هماهنگي و صلح بزرگ همواره در آن به تناوب 

  .دهد رخ مي
ارتباط  ينابع كنفوسيوسموعود در م يچه گفته شد معلوم گرديد كه منج از آن
ها در زمينه تغيير و تحول كل عالم دارد. و نيز  و اعتقادات آن يشناس با كيهان يمستقيم

نجات موعود در اين  يها رو به گذشته دارد. يعن موعود در اين كتاب ياين كه انديشه منج
  شود. ياست كه در گذشته محقق بوده است و در آينده دوباره تكرار م يتفكر امر

 يقوم خاص چين يها مطرح است به هيچ وجه منج كه در اين كتاب يموعود ياما منج
كهن و سخنان كنفوسيوس  يها كه از كتاب يتمام جهان است. در مطالب ينيست بلكه منج

فراگير و  يها، صلح نقل گرديد، اين حقيقت كامالً آشكار است كه صلح مطرح در اين كتاب
ندارد. تفاوت بين دو دسته پادشاه نيز  يو جامعه چين است و اختصاص به كشور يجهان
و قابليت داشتند  يقدر تواناي شوند آن يكه پو ناميده م يبر اين مدعاست. پادشاهان يگواه
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كه  يها فراهم سازند، اما كار آن يرا برا يظاهر يرا متحد و سعادت دنيو يكه جامعه چين

شود كه آسمان بر آن  يم يل تمام آن چيزشامآن  دهند عالوه بر يانجام م يپادشاه منج
نيز دارد و به هيچ وجه صرفاً  يو معنو يابعاد اخالقو  همه زمين) ياندازد (يعن يسايه م

 شود. يمحسوب نم يسياس يامر

 ها يپرداز ؛ نظريهيتحوالت بعد. 4. 2

 موعود ياز منج يصرفاً توصيفات يطور كه قبالً اشاره گرديد، در متون كهن چين همان
ها در اين  ها وجود ندارد. اولين نظريه پردازي در آن يپرداز گونه نظريه مطرح است و هيچ

به  يگردد. سلسله هان در دوران يم) باز م 220 -ق م  220زمينه به زمان سلسله هان (
دست يافته و تمام مناطق آن در تصرف يك  يظهور رسيد كه چين به وحدت سياس

) يا نخستين خاقان شكل يهواد ي(ش 34يهوانگ ت يمان شامپراطور بود. اين امر در ز
 يها از خاندان يا شاهزاده خود يهوانگ ت يگرفت و سلسله هان وارث آن گرديد، ش

 ينسبت خود را به هوانگ ت يبود و مانند همه شاهزادگانِ دوره ملوك الطوايف يباستان
 يدر چين از بين برد و حكومترا  يرساند. او جامعه فئودال يم يا ) قهرمان اسطورهي(هواد

 .)150, ص: 5( متمركز و فراگير ايجاد كرد

ها و  كنفوسيوس رسميت بخشيد و آن را بر ساير مكتب آيينهر چند سلسله هان به 
مطلب را كه به كنفوسيوسيان اين دوره نسبت داده اين توان  يداد، اما نم يها برتر گرايش

ها تحت تأثير اين سلسله، آرمان كنفوسيوس  نپذيرفت كه آ ,)173همان, ص: ( شده است
حكومت متمركز خويش را مستحكم گردانند.  يها را به سود خود تحريف كردند تا شالوده

آرمان خود كنفوسيوس نيز بوده است و  يزيرا اوالً گذشت كه آرمان صلح فراگير و عموم
حاكم  يتحت رهبر زمينِ يفراگير بر رو ياست كه معتقدند آرمانِ حكومت يحق با كسان

 ).8( آسمان مأمور است متعلق به كنفوسيوس است يكه از سو يا فرزانه

 يهوانگ د يكه ش يدر زمان يسلسله هان يعن يگير قبل از شكل يها ثانياً در سال
مكاتب مختلف و  يها در اين راه كتاب يحكومت يكپارچه در چين بود و حت يمشغول برپاي

ساخت، كنفوسيوسيان در حال تفسير و تبيين اين آرمان كنفوسيوس را طعمه حريق  يحت
 يها باب شده بود كه آن را تا ميان آن يا در چين بودند. در اين خصوص نظريه يباستان

بزرگ است. احتماالً اين تعبير  ييا هماهنگ» صلح بزرگ« يناميدند كه به معنا يپينگ م
 "يحكومت جهان"اشاره به  يوس براكنفوسي يها باشد كه در نوشته 35تغيير يافته دا دونگ

 .)44, ص: 4( كار رفته استه ب "بزرگ يهماهنگ"و 

را در  يپينگ ابعاد مختلـف آرمـان كنفوسيوسـ    ينظريه تا: پينگ ينظريه تا. 1. 4. 2
در چين و انتظار رخ دادن دوبـاره   يبردارد؛ وجود صلح بزرگ در گذشته بسيار دور و باستان
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را در دستور كار خـويش   يو موسيق ير حقيقيكه شعا يا فرزانهدست حاكم ه آن در آينده ب

كـه   ياجتماع يبرابر يخويش قرار دارد، نه به معنا يدر جا يدارد. در اين حكومت هر كس
در جامعه مدرن مطرح است بلكه هر كس بر طبـق اسـتعدادش بـه وظيفـه خـويش عمـل       

اسـت و   يجهان يك هماهنگندارد بلكه ي ياختصاص به جامعه انسان» صلح بزرگ«كند.  يم
موجودات زنده را  يمحصوالت، عمر طوالن ي، فراوانيمناسب فصل يچون آب و هوا هم يآثار

سـه مرحلـه    يپينگ در ط يچنين بنابراين آموزه، تا هم .)251, ص:14: , ج12( در بر دارد
 .)250, ص:3:همان, ج( پيوندد يبه وقوع م يتاريخ

 يها چه به طور پراكنده در كتاب با آن يچندان پينگ تفاوت ياين بخش از نظريه تا
كرده و در قالب يك نظريه گرد  يآور كه همه را جمع چين آمده است، ندارد، جز آن يباستان

چنان  دو قرن قبل از ميالد مسيح مقام كنفوسيوس آن يآورده است. اما در اين دوران يعن
 37"متن جديد" اميدند. كنفوسيوسيانِن يم 36"پادشاه بدون تاج"يافته بود كه او را  يتعال
بين  38"در مقام نظر يا سلسله"بزرگ  ينيل به هماهنگ يگفتند كنفوسيوس در راستا يم

سلسله جو و هان پديد آورد و از به وجود آمدن سلسله هان خبر داد. اين يك نظريه بود كه 
 يآرمان تا يوكننده مراحل نيل جامعه چين به س يريز كنفوسيوس را به عنوان برنامه

آن و سير رسيدن به آن را  يو اخالق يريشعا يكه مبان يكرد، به صورت يم يپينگ معرف
در ميان اين گروه پديد  ياز طرف ديگر در اواخر سلسله هان نظريه ديگر .)همان( بيان كرد

كرد كه از طريق عناصر پنجگانه و راه يين و  يم يخص تلقشمت يآمد كه آسمان را خدا
د. در اين نظريه نك يم يريز و اضمحالل آن را اعالم و برنامه يپادشاه يگير يانگ شكل

 .)همان( پيدا كرده بود ينيمه اله يكنفوسيوس شخصيت

چيو در رابطه با مراحل تاريخ آمده بود با   چه را در كتاب چون آن 39تونگ چونگ شو
را ارائه كرد  يطرحتبيين مقام كنفوسيوس به هم آميخت و  يبرا» شاه بدون تاج«نظريه 

مطرح  يها شاه بود. او قرن يطور قانونه ب يكه بر طبق آن هر چند او پادشاه بالفعل نبود ول
كه خود كنفوسيوس  ي. دوران1كند:  يرا به سه دوره تقسيم م چيو چونشده در كتاب 

آن كه معاصر  يكه وقايع آن را از دهان سالخوردگان ي. دوران2شخصاً شاهد وقايع آن بود؛ 
. او معتقد ته بودكه وقايع آن را از اسناد ثبت شده برگرف ي. دوران3؛ بود وقايع بودند شنيد

استفاده كرده است كه  ياست كنفوسيوس هنگام ثبت وقايع اين سه دوران از الفاظ متفاوت
 يحقيق يتواند به معنا ياين الفاظ و واژگانِ آن متون م يانسان با مطالعه نحوه به كارگير

 .)723, ص: 11؛ 267, ص: همان( ببرد يا په آن

تبديل شد  يگسترش يافت و كنفوسيوس به شخصيت 40اين نظريه با تفسير هو هسيو
تبديل كرد. او  "يصلح جهان"را به دوران ظهور صلح و اين دوران را به  يكه دوران آشفتگ
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ه درك كرد ها را از طريق اسناد ثبت شد كه كنفوسيوس سوابق آن يمعتقد بود كه دوران
را از زبان سالخوردگان شنيد،  كه كنفوسيوس وقايع آن يبود و دوران يدوران فساد و آشفتگ

بود كه در خالل آن كنفوسيوس در ايالت خود حكومت  يدوران ظهور صلح بود. اين دوران
كه در داخل  يچين يها برقرار كرد و پس از آن صلح و نظم را در ساير ايالت يا شايسته
كه  يسه گانه، دوران يها واقع بودند ابقا كرد. سرانجام آخرين دوران از دوران 41يانقلمرو مي

آن كنفوسيوس در  ياست كه ط يآن بود، دوران يشاهد وقايع تاريخ يكنفوسيوس شخص
را متمدن كرد. هو  يچنين تمام اقوام وحش تمام اياالت چين صلح و نظم را برقرار كرد و هم

 "دوران كل عالم، دور و نزديك، بزرگ و كوچك مانند هم شدنددر اين "گويد:  يهسيو م
 .)268, ص: 11(

از زمان كنفوسيوس گزارش نشده است  يچنين امر يكه از لحاظ تاريخ با توجه به اين
دانند  يشده باشد، محققان حقيقت اين سخن را اين م يصلح جهان يكه او موفق به برقرار

همان, ( كرد ييافت چنين عمل م ييوس فرصت مكه او معتقد بوده است كه اگر كنفوس
دانند و  يديگر كل اين ايده را ساخته و پرداخته حكومت هان م يالبته بعض .)269ص:

 يانديشيد و به هيچ وجه در پ يم يمعتقدند كه كنفوسيوس اصوالً به حكومت ملوك الطوايف
فراهم كند  يجهان يكه بخواهد حكومت در چين نبود چه برسد به اين يفراگير حت يحكومت

برقرار كند، ايده خويش را به نام  يا پارچه خواست حكومت يك يو حكومت هان كه م
 .)173, ص: 5( كنفوسيوس جا زد

بودن اين نظريه وجود دارد اوالً  يرد ساختگ يبرا يرسد كه شواهد مناسب ياما به نظر م
 ياين حال آموزه احياجريان داشت، با  يدر زمان خود كنفوسيوس حكومت ملوك الطوايف

است كه با حكومت ملوك  يجهان باستان كه در آن بيش از يك حاكم وجود ندارد، امر
سازگار نيست و شايد به خاطر همين ايده است كه كنفوسيوس با وجود مقام  يالطوايف
. )46, ص: 4( بيابد يدر امور حكومت يكه داشت، در زمان خود نتوانست جايگاه بزرگ يبلند

كه حكومت بايد در دست فرزانگان  كنفوسيوس در ارتباط با اين يها ديگر آموزه از طرف
 يچنين حكومت يها سازگار نيست، زيرا ارزش يباشد با گرايش او به حكومت ملوك الطوايف

همنوا شويم كه  يتوانيم با كسان يم يرو حت ثروت و اشرافيت است نه علم و حكمت. از اين
ها  دانند كه آن يم ييوس را از طرف حكومت ملوك الطوايفكنفوس يها تحريف در آموزه

را به عنوان آرمان كنفوسيوس  يو تقويت چنين حكومت تحكيم حكومت خويش، احيا يبرا
 .)8( اند كرده يمعرف
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: طور كه قبالً  مطرح نيست بلكه همان چيو چوننظريه صلح بزرگ تنها در كتاب  ثانياً

به آن شده  يديگر نيز اشارات يها نيز آمده و در كتاب يج يليون از  يرديد در فصل لگذكر 
 است.

: آموزه هماهنگ  يها ايجاد آن در اسطوره يبرا يبزرگ و توجه به پادشاهان باستان يثالثاً
ها ريشه در تاريخ كهن قوم دارند و به هيچ وجه ساخته و  است. اسطوره ينيز متجل يچين

از تدبير  يا نمونه يمانگير در فرهنگ چينك يباشند. اسطوره ي يپرداخته دوره هان نم
كه در اثر كثرت در  ينظم ياست كه زمين را از هرج و رج و ب يباستان يا امپراطوران افسانه

خلقت  يدهد در ابتدا يوحدت سوق م يرا به سو دهد. و آن يآن پديد آمده است نجات م
كردند و  يم ينور افشان ها به نوبت هر كدام يك روز آن يده خورشيد وجود داشته است ول

چون اين نظم برقرار بود، مردم از وجود ده خورشيد اطالع نداشتند. در اين زمان كه عصر 
زيستند  يدر كنار هم م يها و حيوانات بدون هيچ اذيت و آزار وفور نعمت است، همه انسان

اگهان ده يكديگر اطمينان داشتند. اما ن يانديش و نيك يها و حيوانات به نيك و انسان
خورشيد تصميم گرفتند كه با هم در آسمان ظاهر شوند. در نتيجه گياهان نابود شدند و 

انديش شده و به جان همديگر افتادند.  ها و حيوانات بد فراگير شد و انسان يسال خشك
كمانگير را   يبه نام ي يامپراطور يائو دراز كردند. يائو نيز مرد يمردم دست كمك به سو

ه خورشيد را هدف گرفت و نابود كرد و زمين را نجات كار كرد و او با كمانش نُ مأمور اين
 .)692, ص: 2: , ج9( را به آن برگرداند يداد و اعتدال و هماهنگ

پردازان  است كه در كالم كنفوسيوس و نظريه ياين اسطوره يادآور عصر طالي
وجود داشته و حكايت از  يا يافته است كه در عهد امپراطوران افسانه يتجل يكنفوسيوس

 يچه اين افسانه را با نظريه منج حفظ اين عصر دارد. اما آن يتالش اين امپراطوران برا
گاه كه يك خورشيد در برابر يك  است. آن يكند بحث اعتدال و هماهنگ يموعود مرتبط م

 واست برقرار  يزمين وجود دارد (خورشيد مظهر يانگ و زمين مظهر يين است) هماهنگ
اين  يوقت يبرقرار است. ول» يعصر طالي«همه در رفاه هستند و به خاطر اين اعتدال 

و زوال  يشوند، همه چيز رو به نابود يخورد و ناگهان ده خورشيد پيدا م ياعتدال به هم م
چنين نمايانگر اين است كه  شود. اين اسطوره هم يرود و صلح و امنيت نيز نابود م يم

را   يگونه است، اعتدال و هماهنگ موعود همين يگام ظهور منجوحدت حكومت كه در هن
 مردم و كل جهان مضر است. يها برا آورد و كثرت و تعدد آن يبه ارمغان م

موعود  يپينگ منج يشود كه در نظريه تا ياز مجموع اين سه نظريه اين گونه آشكار م
ج داده شده و او تا يجز كنفوسيوس نيست. زيرا از يك طرف به او مقام شاه ب يكس

بر تمام دوران بعد از خود آگاه است و  يشود كه از لحاظ فكر يم يتلق يا بنيانگذار سلسله
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چه بعد  است كه هر آن ياين به اين معن .بزرگ برساند يكند تا به هماهنگ يآن را هدايت م

 شود در تحت تسلط او قرار دارد و از اين جهت است كه او را ياز كنفوسيوس متحقق م
از طرف ديگر  .)64, ص: 10( فرمان راند يكنند كه بر تمام امپراطور يم يمعرف يشخصيت

حاضر در ميان  يكنفوسيوس را در نظر بگيريم كه همانند يك خدا ياگر شخصيت اله
شود كه كنفوسيوس در  يبرخوردار م يله از قوت بيشترأاين مس ,)همان( شد يم يمردم تلق
ها را به  است كه در ميان مردم آن 42يوعود و زنده جاويدم يپينگ تنها منج ينظريه تا

آن  يجز او نيز صالحيت برقرار يكند و در نتيجه كس يم يراهنماي ياين آرمان متعال يسو
گردد و  يرا ندارد. از اين جهت است كه مراسم ستايش ساالنه كنفوسيوس برقرار م

اين  يها البته ريشه .)همان( ندگير يسبقت م يدر اين زمينه از هم گو يامپراطوران بعد
نظريه نزد كنفوسيوسيان قبل از سلسله هان قابل تشخيص است. مثالً منسيوس كه زنده 

 گويد: يپردازان در زمينه حكومت است، درباره او م از نظريه يكننده راه كنفوسيوس و يك

 ده استنبو يزمين پيدا شده هرگز كنفوسيوس ديگر يرور انسان ب ياز ديرباز كه زندگ
 .)78, ص: 4(

با  يبوده است، يك تفاوت اساس يپينگ كه تا امروز همواره باق يبدين ترتيب نظريه تا
اين  يمباحث مطرح در كتب اوليه دارد و آن اين است كه شخص كنفوسيوس موعود منج

نظريه است. اما چنين نيست كه در طول تاريخ بعد از سلسله هان همواره شخصيت 
موعود محفوظ بوده باشد. كنفوسيوس در طول تاريخ چين  يوان منجكنفوسيوس به عن

  .)63, ص10( بسيار داشته است يفرازها و فرودها

  
 43تائو آييندر  يموعود منج. 3

م) بنيانگذار آن  ق 600(در حدود 44است كه الئوتزه ياز سه دين چين يتائو يك آيين
 200كه  46جونگ زه يها و از نوشته 45است. اصول اين دين به طور عمده از تائو ته جينگ

است و از طريق  يعمل يتائو عمل از طريق ب آيينزيسته، استخراج شده است.  يسال بعد م
با  يدرون يدر هماهنگ يبه طور كل. كند يا خشونت مخالفت مشدن به طبيعت بتسليم 

 .)995, ص: 19( شود ياست كه روح جاودان م 47طبيعت و اتحاد با تائو

آن دو  يرو در غرب برا شد به خود شكل يك دين گرفت. از اين يعموم يئو وقتتا آيين
به تعاليم اين دو مؤسس اشاره دارد و  ياند. كاربرد فلسف قرار داده يو دين يكاربرد فلسف
توان به  يپردازند كه چگونه م يگوناگون كه بيشتر به اين م يها به مكتب يكاربرد فلسف

  .پردازند يالعاده م و خارق يدر اين راه به اعمال جادوگر و )15( دست يافت يجاودانگ
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 يمند و از سياست و امور حكومت عالقه يمشهور است كه دائوئيان به انزوا و گوشه نشين

كنفوسيوس را به خاطر دخالت در سياست و وضع قوانين  ي) و حت109, ص: 4( بيزار بودند
درباره  يا ها هيچ انديشه گونه تصور شود كه آن گرفتند. در نتيجه شايد اين يبه باد انتقاد م

 يكه با تا "بزرگ يهماهنگ"موعود نداشته باشند. اما انديشه  يحكومت و به تبع آن منج
اين  يتائو است. اگر الئوتزه رهبر اصل آيين يمحور يها از انديشه يشود يك يپينگ مطرح م

ها را  الق و قانون انتقاد و آندين كه معاصر كنفوسيوس بوده است، از طريقه حكومت، اخ
نه بدين جهت است كه  ,)124همان, ص: ( شمارد يم ياجتماع يها ها و بحران مايه شورش

قانون و اخالق مخالف است. او  يبا اصل حكومت مخالف بوده بلكه با شيوه حكومت بر مبنا
تر  ينسان طبيعچه ا دهد، معتقد است هر آن يرا تشكيل م آيينكه بنياد اين  ياصل يبر مبنا

او منحرف نشده باشد با دائو و كلّ  يفطرت طبيع يو اخالق يباشد و از طريق قوانين حكومت
بزرگ دست يافت.  يتوان به هماهنگ يتر است و از اين طريق م هماهنگ ينظام گيت

خويش  يكنند اما كمال رضايت را از زندگ يم يساده زندگ يا ها در چنين جامعه انسان
 دارند.

  يمتون دائوي. 1. 3

گونه توصيف شده  ، اينيترين متن تائوي ، مهم48الئوتزه در دائو ده جينگ يجامعه آرمان
 است:

كنم كه اگرچه در آن  يچنان آن را اداره م كم، من آن يكوچك با جمعيت يدر قلمرو
م ها نيست. من مرد به استخدام آن  ينياز يده يا صد مرد وجود دارند ول يبا تواناي يافراد
اند)  دلبسته يدانند (به زندگ يم يكه مرگ را چيز بد يكنم كه در حال يچنان اصالح م را آن
استفاده از  يبرا يخويش تكان نخورند. اگرچه مردم قايق و درشكه دارند، ضرورت ياز جا
 يبرا يمجال يرنگ و سالح برنده دارند ول يشتر يها پالتوها ها وجود ندارد. اگرچه آن آن

ساختار  يجاه گره زده شده (ب يها ها وجود ندارد. مردم را به استفاده از نخ كاربرد آن
شان را  انگيز، لباسشان را زيبا، مسكن شان را دل ها بايد خوراك داشتم. آن ي) وامينوشتار

 همسايه در چشم يببينند. بايد قلمروها يمشتركشان را سرچشمه شاد يها راحت و راه
كردم  يم يها كامالً به گوش ما برسد، اما كار ن و پارس سگان آنانداز باشند و بانگ خروسا 

 .)122, ص: 39: , ج14( تا مرگ به آن وارد نشوند  يو حت يكه مردم تا پير

مختلف تفسير كرد. اين سخن به  يها توان به شكل يسخنان رمزگونه الئوتزه را م
ر است. در آن جنگ و برخوردا يممتاز يها پردازد كه از ويژگي يم يا توصيف جامعه

قدرتمند  يها انسان يبه تواناي يكه اسباب آن فراهم است. نياز وجود ندارد با اين يخونريز
تأمين  يبه سير و سفر برا يهمه فراهم است. مردم نياز ينيست. وسايل رفاه در حد نياز برا
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كند.  يم ساده كفايت يها نيست؛ عالمت يپيچيده نياز يها معاش خويش ندارند. به نوشته

هستند كه به وضوح اين متن به آن داللت دارد.  يها مفاهيم اند. اين شهرها به هم نزديك
ليكن مشخص نيست كه مقصود از قلمرو كوچك و جمعيت كم چيست؟ محتمل است 

تصوير  يدنيا در آخرالزمان مقصود باشد زيرا الئوتزه خود را مانند يك منجن كوچك شد
كردم. اين احتمال نيز  يگونه عمل م ومت در دست من بود اينگويد اگر حك يكند و م يم

 ياصول ياز مبان يوجود دارد كه به لزوم بسيط بودن حكومت اشاره داشته باشد. اين  امر يك
چنين  كند. همپيدا بودن سوق  يطبيع يالئوزه در امر حكومت است تا روال امور به سو

ودن قلمروها به همديگر مردم به قلمرو هم گويد با وجود نزديك ب يدرباره آخر متن كه م
رسد؛ يك احتمال اين است كه وسايل اين  يبه نظر مي احتماالت مختلف ,شوند يوارد نم

هستند كه بدون وارد  يچنان قدرت يچنان پيشرفته است و يا افراد آن دارا آن يجامعه آرمان
ست كه بخواهد بگويد كنند. و نيز اين احتمال مطرح ا يشدن به قلمرو ديگران حركت م
 يبه جا يها بدون مسافرت و حركت از جاي است كه آن يا ارتباطات در اين جامعه به گونه

اما  ,كنند. هر چند ممكن است اين احتماالت بعيد به نظر رسد يديگر با هم ارتباط برقرار م
 دارد. يتناسب بيشتر يهاي با چنين برداشت يبعد يها واقع اين است كه جريان

 يزيست و بعض يكه در قرن چهارم قبل از ميالد م يگ زه دومين شخصيت تائويجون
 يدانند، واژه تاي يو ساخته او م يخيال يتائو و الئوتزه را شخصيت آييناصالً او را مؤسس 

, ص: 17: , ج12( برد كه هماهنگ با قوانين طبيعت است يبه كار م يحكومت يپينگ را برا
گويد و تنها  ياست كه الئوتزه از آن سخن م يقيقاً همان چيزد ياين حكومت آرمان .)251
رسد بعداً  يپينگ است كه به نظر م ينظريه جونگ زه در به كار بردن اصطالح تا يتازگ

كه  ياند كه معناي اند. گفته به كار برده يكنفوسيوسيان آن را وام گرفته و در صلح جهان
اما  ,)همان( ندارد ياند، تعارض رح كردهچه كنفوسيوسيان مط جونگ زه قصد كرده با آن

مطرح است، به  يجامعه انسان يكل عالم نيز در كنار هماهنگ يتائو هماهنگ آيينچون در 
كه صرفاً تعارض نداشته  نه اين ,رسد كه اين دو نظريه به همديگر نزديك نيز هستند ينظر م

 يتحت عنوان تاي يتناز شواهد مدعا اين است كه در دوران سلسله هان م يباشند. يك
عرضه شد كه هر چند مطرود واقع شد، اما منشأ  يتائوي يها با گرايش 49پينگ جينگ

شكل گرفت  يها كه در ميان توده مردم تائوي ها گرديد. اين جنبش بر ضد حكومت يهاي قيام
ها به  كردند مخالف نبودند بلكه حمله آن يپينگ كه كنفوسيوسيان مطرح م يبا نظريه تا

 .)همان( در عمل بر خالف آن يآن بود ول يمدع يبود كه در تئور يومتحك

گونه  پينگ را اين ياين متن بعدها تكميل گرديد و عنصر نجات بخش در سنت تاي
 توصيف  كرد:
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 يبه وسيله حكومت يباستان يبزرگ) كه شهرياران عصر طالي ي(هماهنگ» صلح بزرگ«
كه رهبر » ياله يرسول«جاد كرده بودند، توسط ، اي50كند يكه در طبيعت دخالت نم يتائوي

 گردد. يشود ايجاد م يخوانده م 51يآسمان

و  ير تائوي، شعايها كنفوسيوس از ارزش يا ديدگاه مطرح در اين كتاب آميزه يمنشأ دين
 .)همان( پينگ است ينيل به تاي يبرا يمرگ يرسيدن به ب يها ديگر راه

  يپرداز ؛ گسترش و نظريهيتحوالت بعد. 2. 3

را به » صلح بزرگ«از آسمان كه  يا كه انسانِ كامل و فرستاده پينگ و اين ينظريه تا
اند، نجات  بار آوردهه ب يشيطان يكه قوا يآورد و نسل بشر را از فساد و تباه يمارمغان 

يافت. اين نظريه  يبرد، بعدها گسترش بيشتر يشرانگيز را از بين م ينيروها ةدهد و هم يم
غالباً به  يمسيحاي يبودا قرار گرفت. البته پادشاه آيينتائو و  آيين يتاريخ مبنا در طول

 يدر قالب مدينه فاضله بهشت يتائوي يها سنّت يدر بعض يو گاه يدنيو يا عنوان سلسله
 .)همان( شود يتصوير م

خويش در آمده و تبديل  يتائو در اين زمان از قالب خشك فلسف آيينرسد  يبه نظر م
سلسله  يكنفوسيوس در دوران امپراطور آيينگونه كه  شده است؛ همان يك دين عمومبه ي

چه در سخنان  تبديل گرديد. از اين رو هر چند كه اين دين با آن يهمگان يهان به دين
گرفته  ها الهام چون حركت آن يدارد ول يبسيار يها الئوتزه و جونگ زه مطرح است تفاوت

 آيينرا با  يفلسف ياند، تائو محققان مطرح كرده يگونه كه بعض از اين سخنان است نبايد آن
تائو را تبيين  آيين يها بنيان يفلسف يها تائو دو امر كامالً متغاير تصور كنيم. بلكه انديشه

همواره از اين  يپينگ يا صلح جهان يكند. از اين جهت است كه نظريه پردازان تا يم
 گيرند. يها بهره م انديشه

گذارِ آيين تائو،  الئوتزه به عنوان بنيان يها ها صرفاً از افكار و انديشه يپرداز ظريهدر اين ن
نظريات پيروان مدينه فاضله  ياصل ياز محورها ياند بلكه شخصيت الئوتزه يك بهره نگرفته

از  ييك يموعود در اين نظريات گاه خود الئوتزه و گاه يكه منج ياست. به صورت يمسيحاي
 ستادگان اوست.تجليات يا فر

پيرامون مدينه فاضله خود الئوتزه نقش  يپرداز شروع نظريه يرسد در ابتدا يبه نظر م
 52الئوزه پيِن هوا جينگ يموعود بر عهده داشته است. متن تائوي يرا به عنوان منج يمحور

اما بعداً الئوتزه مقام  .كند يم يمعرف يمربوط به زمان سلسله هان او را به عنوان منج
آيند.  ينجات مردم م ياز طرف او برا ييابد كه منجيان يم يمتعال يبه عنوان خدا يواالتر

 يبا ادعا 53لينگ –به نام چنگ تائو  يا نيمه افسانه يدر اواخر دوران سلسله هان شخصيت
، مفتخر به دريافت 54جون –شنگ الئو  ياز وجه خداگونه الئوتزه به نام تاي يدريافت وح
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  تنها دين راست"). خدا به او نظريه 13همان, ص:( شود ياز او م "يآسمان يپيشوا"عنوان 

شش آسمان و  يعطا كرد. اين نظريه نابودرا  55،"انجامد يكيش كه به مرجعيت اتحاد م
اتحاد  يكنند و مردم جز خدا يرا كه فقط سه آسمان بر آن حكومت م يانتقال به عصرطالي

 يها يكنند و قربان يرا قبول نم يكش هيچ پيش يدينپرستند، رهبران  يرا نم يهيچ خداي
 .)199, ص: 3:همان, ج( روند، را در بر دارد ياز بين م يخون

ياران بسيار و اجتماع مردم بر گرد او  يدر تبليغ و گردآور ياقدامات اين شخصيت تائوي
ه بر دانسته ك يموعود م يدهد كه او خويشتن را منج يمتعدد نشان م يها و نوشتن كتاب

رسد كه مدينه فاضله و عصر  يطبق فرمان الئوتزه قيام كرده است. از طرف ديگر به نظر م
 يكرده است نه در اين دنيا، زيرا خود را رهبر يبهشت گونه تصوير م يرا در مكان يطالي

ها  ببخشد كه آن يدانسته است كه زنده جاويد است و قدرت دارد كه به ديگران اكسير يم
 يد گردند.نيز زنده جاو

سال بعد از انقراض  300م، به مدت  500م تا  200در دوران آشوب كه تقريباً از 
كه از تجليات الئوتزه،  56هونگ يبه نام ل يسلسله هان به طول انجاميد شخصيت ديگر

مطرح گرديده است. در كتاب  يبه عنوان منج يتائوي يها كتاب يشد، در بعض يمحسوب م
مشخص گرديده است كه او در  يحت 58يجون ليه چ -تائو شينگ  - 57شنگ چينگ هو

 -همانند كو چين يتائوي يها شخصيت يكه بعض كند. جالب اين يم. ظهور م 392سال 
اند كه بر  زياد شده يكنند كه در اين دوران مدعيان پيغامبر ياين نكته را مطرح م 59جيه

دارند كه الئوزه در قالب  يمبرخاسته و با فريب مردم اظهار  يضد سنت راست كيش تائوي
البته مشخص نيست كه آيا  .)310, ص:14: همان, ج( هونگ دوباره ظهور خواهد كرد يل

كه اين  موعود را قبول نداشته است يا اين يمنج يپرداز اصلِ شخصيت ياين شخصيت تائوي
كرده است. اگرچه احتمال دوم بسيار  يم يتلق يهونگ را جعل يل يشخصيت تازه يعن

 يها يپرداز ها و نظريه رسد. به هر حال مسلّم است كه اين خيزش يتر به نظر م يقو
و گسترده در منابع و سنّت اوليه  يجد يو دين ي، هرگز بدون وجود زمينه فكريموعود
  يافت. يامكان مطرح شدن و رشد و توفيق نم يتائوي

 

 اجتماعي آموزه منجي موعود هاي  بازتاب. 4
شك  يآشكار گرديد. ب يدر فرهنگ چين يق نظريه موعود منجدر مباحث گذشته عم 

است كه شواهد  يداشته باشد و اين  امر يدر پ يعميق يبايد آثار اجتماع يا چنين نظريه
نقل گرديد كه از انتظار  يگذشته شواهد يها كند. در بحث يآن را تأييد م يبه خوب يتاريخ

 يكرد. البته شواهد تاريخ يحكايت م بر عهده گرفتن اين وظيفه خطير يكنفوسيوس برا
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اين امر  يساز را جهت زمينه يهاي حكايت دارد كه او صرفاً به انتظار بسنده نكرده و تالش

 انجام داده است.

دوران آشوب  ,يدر اثر تضعيف قدرت حكومت مركز ,كرد يم يكه او در آن زندگ يدوران
كرد كه ميان  ياشت تالش مجا كه در توان د و هرج و مرج بود و كنفوسيوس تا آن

 يو اتحاد برقرار كند و دست انداز يمتكثر با آرزوها و اميال متشتت هماهنگ يها قدرت
طور كه گذشت،  تر را محدود سازد. البته همان كوچك يها بزرگ بر حكومت يها قدرت

اين كه  شد. اما اين ياجرا م يبود كه بايد با فرمان آسمان ياو حكومت جهان يآرمان واقع
؛ 45, ص: 4( آن نيانديشدزمينه سازي آرمان دور از دسترس بود موجب آن نگرديد كه به 

 .)174, ص: 8

گر شده  جلوه يهاي ها و قيام موعود در حكومت ينظريه منج يبارزترين بازتاب اجتماع
 "يهماهنگ" يو برقرار يو رفع ظلم و ستم و رفاه عموم ياست كه با داعيه وحدت اجتماع

و حكومت متمركز در چين به  ياند. اولين وحدت اجتماع به پا خاسته "يال جهاناعتد"و 
ق.م)  221( "نخستين خاقان") يا يهواد ي(ش يهوانگ ت يبه نام ش يدست شخصيت

تمام نقاط ديگر غلبه كند، اين لقب را كه  رصورت گرفت. پادشاه منطقه چين كه توانست ب
است،  يباستان» يعصر طالي«و به وجود آورنده فرهنگ چين  يا مربوط به قهرمان افسانه

چون آن  خواسته است تا هم ياين امر حكايت از آن دارد كه او م .)150, ص:5( برگزيد
وحدت بخشيدن به  يگذشته را دوباره ايجاد كند. البته او برا يعصر طالي يا قهرمان افسانه
حكومت،  يپارچگ ر يكمستبدانه در پيش گرفت تا بتواند عالوه ب يروش يحكومت چين
خط مكتوب را نيز يكسان گرداند. و در اين  ير، قوانين، اوزان و مقادير و حتيمراسم و شعا

 .)151ص:  ،همان( را نيز سوزاند يكهن چين يها كتاب يراه حت

ها و تكميل ديوار بزرگ چين كه بيش از يك  هر چند اقدامات او نظير سوزاندن كتاب
ت، از طرف دانشمندان و مردم محكوم شد و هنوز نيز از آن به داش يدر پ يميليون قربان

كه او برقرار  يا پارچه رسد حكومت يك يبه نظر م يول ,)152ص:  ،همان( شود يياد م يبد
 كردند. يتالش بسياراز آن  در حفاظتبعد از او بود كه مردم  يو عموم يمردم يكرد، آرمان

به جان آمده بودند، هر چند منجر  يهوانگ ت يش يها كه از ظلم و ستم يمردم يها قيام 
به نام ليوبا به سلطنت رسيد و سلسله  يگمنام و عام يبه زوال سلسله چين شد و شخص

كردند تا   يم يتالش زياد يپارچگ اين يك يدر نگهداراين سلسله هان را بنا نهاد، اما خود 
الهام از تعاليم كنفوسيوس  رايج نشود. سلسله هان نيز با يدوباره حكومت ملوك الطوايف

وجود داشته و دوباره  يرا مطرح كرد كه در گذشته باستان يا يپارچه و آرمان حكومت يك
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قبل  يها طور كه در بحث اين آرمان همان .)228 و 173همان, صص:( شده است احيا

 .)251, ص: 14: , ج12( نام داشت» صلح بزرگ«پينگ يا  يمطرح شد تا

حكومت  يپينگ نظريه رسم يطول دوران سلسله هان نظريه تاكه در  با وجود اين
 يها جنبش أگرديد منش يكه از طرف اين حاكمان بر مردم روا م يظلم و ستم يگرديد، ول

پينگ يا  يانجاميد كه انقالب تا يها به يك قيام عموم ها شد. اين جنبش عليه آن يمردم
و  ياز لحاظ دين يقيام سركوب شد ول م) ناميده شد. هر چند كه اين 148( 60»دستار زرد«

مختلف  يها موعود و وعده يپيرامون منج يپرداز داشت كه نظريه يچنان عمق آن ياجتماع
 يگذشته مطرح گرديد، ادامه يافت و حت يها طور كه در بحث ظهور او، همان ينزديك يبرا

از دوران  كه بعد )1644 - 1368) و مينگ (906 - 618مثل سلسله تانگ ( يهاي سلسله
پينگ هستند.  يها حاكمان عصر تا اين را داشتند كه آن يهمه ادعا ,آشوب تشكيل گرديد

پينگ  ياين امر آنقدر گسترده بوده است كه در تاريخ چين تاكنون ده عصر به عنوان تا
 .)همان( معروف شده است

عنوان  ) در چين عليه سلسله منچو با1865 -1850نيز در قرون اخير ( يانقالب ديگر
 يبود كه ادعا 61به نام هونگ سيو چوان يپينگ برپا گرديد. رهبر اين انقالب شخص يتا

كه او  يناميد. دين» صلح بزرگ«را كرد و خود را امپراطور » صلح بزرگ« يآسمان يپادشاه
 يمسيحيت در آن به قدرو  و مسيحيت پروتستان بود ياز سنت چين يا عرض كرد آميخته

 يويشتن را برادر كوچك مسيح ناميد. او  ادعا كرد كه خداوند مهر پادشاهبود كه او خغالب 
به او بخشيده است تا شريران را از جامعه  يو قدرت تائوي يرا همراه با كتاب آسمان يقانون
، يبوداي يها دين يتحقق نايافته از سو يها رسد وعده يبه نظر م .)همان( براندازد يانسان
ها را پشتوانه حكومت  نحطاط اين اديان در اين دوران، كه آنو ا يو كنفوسيوس يتائوي

اديان ديگر و از جمله مسيحيت جلب  يها را به سو يگردانده بود، توجه چين ياستبداد
, 5( كردند يجو م و  غير از اين اديان جست يموعود خويش را در جاي يها منج كرده و آن

 .)652ص: 

محابا عليه اديان سه  يداشت و ب يخارج يبوو گ كه رن اين قيام هر چند به واسطه اين
 يقرار نگرفت ول يكرد، مورد اقبال عموم يها را تخريب م تاخت و معابد آن يم يگانه چين

بيگانه انگليس و فرانسه به كمك سلسله منچوها  يداشت كه اگر نيروها يچنان قدرت آن
). اين 653همان, ص: ( كرد يبر پا م يمل ينيامده بودند تمام چين را فتح كرده و حكومت

كه روح  يتآماده كرد, به صور عظيم در چين يتحول يبرا با وجود شكست راه را قيام
مظاهر آن بودند  يو بوداي ي، تائوييكه سه دين كنفوسيوس يچين يگراي يبه مل يا تازه

اين جو كنند.  و  غير از اين سه دين جست يها نجات خويش را از طريق ديگر بخشيد. تا آن
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 دچين مخلوط ش يگراي ينبود كه با مل يغرب يسياس يها جز انديشه يراه جديد چيز

 .)667همان, ص: (

موعود در قرون اخير و در دوران سلطنت  ياصالح طلبانه با داعيه منج يها جنبش
مدعيان مهدويت در  ياند ظهور بعض خواسته يچنان زياد بوده است كه بعض منچوها آن

ها نيز از  كنند تا آن يها معرف ها با اين جنبش آن ياز هم آواي ين را ناشميان مسلمانان چي
 .)276, ص: 2( خلق چين از سلطه منچوها عقب نمانند يقافله آزادساز

 ياز مدعيان مهدويت در چين است كه به واسطه قدرت شگفت انگيز يما هوا لونگ يك
ها  كه در دل يداد، و ترس ينشان مكه از خود  يا كه در تحريك پيروان داشت، رفتار شاهانه

همان, ( طلبانه مسلمانان چين تبديل گرديد يمنج يافكند، به محور و آمال و آرزوها يم
از » انجمن نيلوفر سفيد«چون ميتريه كه  هم يموعود چين يمنج ياما الگوها .)274ص: 

عميق بود كه   يچنان در فرهنگ چين داد، آن يرا م يكرد و وعده بازگشت و يم يآن هوادار
اش را جلب كند كه با  يتوانست اعتماد پيروان مسلمان چين يم يما هوا لونگ تنها در صورت

 كرد. از اين جهت  است كه او لقب ما هوا  يشباهت پيدا م يچين يها از خدايان فرقه ييك
، »شد كه به اژدها بدل ياسب« يلونگ را برگزيد كه در آن نماد اژدها به كار رفته و به معنا

در  يرا برقرار سازد. زيرا اژدها در اساطير چين ياست. بدين ترتيب او توانست چنين ارتباط
كرد  يم يبود كه ميان ابرها زندگ يا افسانه ييافت و چون موجود يوجود امپراطور تجسم م

كه بارش باران و ساير مواد  يهاي نزديك داشت، قدرت يپيوند يآسمان يها و با قدرت
او پشتوانه قدرت  يرا در اختيار خود داشتند؛ بدين ترتيب نيروها يكشاورز يبرا يضرور

 .)276همان, ص: ( شدند يامپراطور محسوب م

بوده است  يهر چند كه اصل اين نظريه كه مهدويت در چين متأثر از فرهنگ چين
ا لونگ ب ما هوا يمهدويت به رهبر يكه اين جنبش مدع يهاي شباهت يتأمل دارد، ول  يجا

 يها اين كه مسلمانان به شكل ي) و از طرف280همان, ص:( دارد يديگر چين يها جنبش
 يمهدويت خويش را برا يها جنبش يبا فرهنگ چين ياند با هماهنگ كرده يمختلف سع

 يآموزه منج يحكايت از عمق و فراگير يقبول گردانند، همگقابل  نيز يغير مسلمانان چين
پينگ، به اميد  يبعد از شكست قيام دوم تا يكه همواره حت يموعود در چين دارد، به طور

 .)251 , ص:14: , ج12( اند آن آرمان شهر همواره در تالش و كوشش بوده يبرقرار

  
 هاي آييني آموزه منجي موعود بازتاب. 5

كه دارند  يزياد يدين ياز اين دست، با وجود رسوخ و فراگير يهاي رود آموزه يانتظار م
 يداشته باشند. آموزه منج ير دينيها و شعا آييننيز در عرصه  يقابل توجه بروز و ظهور
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 ييافته نيز از اين امر مستثن يكه در قالب نظريه صلح بزرگ تجل يموعود در فرهنگ چين

 نيست.

 يكرد: سطح حكومت يگير يتوان پ يدر دو سطح م ير چينيبازتاب اين  آموزه را در شعا
مناسك "را  در چين برقرار گرديد كه آن يمناسك يو توده مردم. در سطح حكومت

رسد،  يق.م) م 250 -700سك كه سابقه آن به سلسله جو (نامند. اين منا يم  "يحكومت
ها  است. امپراطوران در تمام سلسله يحفظ اعتبار، امنيت و وحدت امپراطور يبرا يمناسك

اند، اگرچه كه نوع و راه و  تهدانس يخود را ملزم به انجام اين مناسك م يتا قبل از جمهور
متفاوت بوده است. در سلسله منچوها كه آخرين  يا تا سلسله يا رسم انجام آن از سلسله

در اين سلسله  يشود، چهار دسته از موجودات روحان يمحسوب م يسلسله امپراطور
 ي، خدايسياس ي، ارواح حافظ قلمروهايبزرگ طبيع يها اند: قدرت شده يپرستش م

قبل مثالً در سلسله هان خود كنفوسيوس و  يها و ارواح مردگان. البته در دوران يكشاورز
 .)36, ص: 4: همان, ج( اند پرستش و ستايش بوده يبرا يشاگردانش موضوع

گونه كه در چين مطرح است،  موعود آن ير را با بحث آموزه منجيچه اين شعا اما آن
شود. ارواح و  يا عهد باستان برقرار ماست كه از طريق آن ب يزند، ارتباط يپيوند م
هستند كه  يا ها سخن به ميان آمد، در حقيقت امپراطوران افسانه كه از آن يهاي قدرت

داند.  يآل خويش م ها را آرمان و ايده بزرگ آن يدر نيل به سعادت و هماهنگ يفرهنگ چين
ها كه به حفظ  رو و قدرت آن. استفاده از ني1ها نيز دو امر است:  آييناين  يمقصود از برگزار

 ينيز غرض ي. اعالم اين امر كه حكومت فعل2انجامد.  يآن م يحكومت و بركت و سرافراز
). بدين ترتيب 73و  63ص: صهمان, ( ها ندارد ها و سرمشق قرار دادن آن راه آن يجز برقرار

گونه كه در  نآ يبزرگ و عصر طالي يهماهنگ يدر برقرار يآل چين ايده ,رياز طريق اين شعا
ر نشان يها بوده است. اين شعا همواره نصب العين آن ,برقرار بود يعهد امپراطوران باستان
كه پديد آورنده  يو امپراطوران يباستان يها همواره به آن عصر طالي دهنده اين است كه آن

 يها مراسم ياند و با برگزار كرده ياند عشق ورزيده يا حداقل به آن تظاهر م ها بوده آن
ها را  كه راه آنآيد  مي يفرد كهداشتند  را زنده نگاه ميها اين آرمان و اميد  آن يمختلف برا

 يها پديد آوردند، دوباره باز آفريند. البته چه بسا امپراطوران را كه آن يگيرد و  هماهنگ يپ
آن نداشتند و جز منافع خويش و  يل اخالقيبه عهد باستان و فضا يا كه هيچ عالقه

ر را يها نيز اين شعا خود اين امر كه آن يول ,پروراندند يدر سر نم يهدف ديگر يودكامگخ
و روح و دل مردم دارد.  يآوردند، حكايت از عمق و نفوذ اين آموزه در فرهنگ چين يبه جا م
 ,ورزيدند يچه مردم به آن عشق م و وانمود كردن عالقه به آن يها از طريق ظاهرساز زيرا آن

 حكومت خويش را مستحكم گردانند. يها ند پايهخواست يم
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گونه  موعود در چين نيز مطابقت دارد. زيرا همان يآموزه منج اي از ر با گونهيين شعاا

 ,نيست يشخص خاص يموعود در فرهنگ چين يقبل مشخص گرديد، منج يها كه از بحث
كه در  يخاص ياست كه از اوصاف فرزانگان باستان برخوردار است و با نيرو يبلكه شخص

از  ير حكومتيرسد اين شعا يكند. به نظر م ياقدام م يها وجود دارد به نجات عموم آن
كرده است تا خود  يم يكه هر يك سع ها قرار داشته اهداف حكومت ينيز در راستا يجهت

حكومت خويش را در ميان مردم  يها موعود قلمداد كند و از اين طريق پايه يرا آن منج
خويش  ياز اين شاهان و امپراطوران برا ياند. از اين جهت است كه بسيارمستحكم گرد

از اهداف  ينجات دهنده بود و يك يكردند كه به معنا يرا انتخاب م يلقب پادشاهان باستان
 وجود داشت. يبود كه در امپراطوران باستان ياز نيروي ير نيز برخوردارياين شعا يبرگزار

موعود نبوده است.  يانتظار آمدن منج ير صرفاً برايين شعارسد كاركرد ا ياما به نظر م
بين عالم زندگان و عالم ارواح وجود ندارد و روح يك  يهيچ گونه جداي يدر فرهنگ چين
خانواده و  يكرد، همواره در كنار ساير اعضا يم يكه در اين جهان زندگ يفرد مثل زمان

يك  يبرند، اعضا يسطوح متفاوت بهره مها از ارواح در  رو آن جامعه وجود دارد. از اين
كردند و كل  يم يكه در آن زندگ يخانواده از ارواح نياكان خويش، يك منطقه از افراد بزرگ

ر نه ياين شعا يكه متعلق به همه هستند. از اين جهت برگزار ياز فرزانگان يجامعه چين
استفاده كردن  ينين براچ است، بلكه هم يزنده نگاه داشتن اميد به آمدن منج يصرفاً برا

خانواده، روستا، منطقه  يبركت و بهروز يارواح در سطوح مختلف برا يها ياز نيروها و تواناي
 است. يو كل جامعه چين

 ر صلحياشاره كرد كه به شعا يدر فرهنگ چين ير ديگريتوان به شعا يدر اين راستا م
است تا به سطح دوم بحث  ير پليبه اين شعا ي) معروف است. اشاره اجمال92, ص: 13(

از  يبپردازيم، يك يموعود در فرهنگ چين يدر زمينه بازتاب آموزه منج يسطح مردم ييعن
شود. يك مرحله به  ير صلح، ظهور خدايان نام دارد كه در چهار مرحله برگزار مياين شعا
قدند كه كنند و معت يها حضور پيدا م شود و تمام مردم در خيابان يها مربوط م يتمام چين

كه متعلق به تمام مردم هستند را در خيابان مشاهده  يتوانند اين خدايان آسمان يم يا عده
شوند.  يكنند. در اين مرحله كمتر افراد درون خانه يا معابد به بخور سوزاندن مشغول م

خدايان هر  يآن مراسم جشن تولد برا يمرحله دوم به مناطق خاص مربوط است كه ط
ها از  گردد كه در آن يخاص بر م يها شود. مرحله سوم به فرقه يد برگزار ممنطقه در معاب

ها پيران مرشد گروه  اين مراسم يشود. در ط يها تجليل م خدايان حافظ شريعت اين گروه
 ياعضا يريشعا يمراسم يرسانند و ط يبه فيض م يرهروان خويش را با سخنان خصوص
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است كه هر كس در خانه خود برگزار  يوصو خص يگيرند. مرحله چهارم شخص يجديد م

 .)96همان, ص: ( كند يم

در جهان  يصلح كل يبرقرار ياست كه برا يمتعدد يها كوچك از مراسم يا اين نمونه
شود، در تمام اشكال  يطور كه در اين نمونه مشاهده م شود. همان يبرقرار م يدر جامعه چين

بزرگ به  ياين است كه صلح و هماهنگ شود كه عقيده بر يتجليل م ياز خدايان آسمان
نيستند  يا جز همان امپراطوران افسانه يشود. البته اين خدايان كس يها برقرار م دست آن

شوند و با زندگان ارتباط  يمرگ تبديل م يها به ذات ب در آسمان يكه بعد از مرگ دنيو
و نظم  يزند، نگرش كل يموعود پيوند م يها را با منج چه اين مراسم دارند. اما آن يميدا

ها  شود. بدين ترتيب صلح مطرح در اين مراسم يها مشاهده م است كه در اين مراسم يجهان
 يكه امر صلح متفاوت است: اول اين يغربيان در زمينه برقرار يها از دو جهت با ميتينگ

م است كه شامل تما يجهان يكه صلح است كه با خدايان در ارتباط است و دوم اين يدين
 كل عالم را در بر دارد و به ملت و نژاد چين اختصاص ندارد. يشود و هماهنگ يموجودات م

چه در  عالوه بر آن ,يموعود در سطح مردم يمربوط به آموزه منج ير چينياما شعا   
قبل  يها طور كه در بحث نيز دارد. همان يد، گونه ديگريمطرح گرد يسطح حكومت

در فرهنگ  يص منجياز خصا يبه فرزانگان جاودان يكو تبديل شدن  يمرگ يگذشت، ب
توانستند با اتحاد با دائو جهان را به  يرسيدند م يكه به اين سطح م ياست و افراد يچين

 يموعود، راه را برا يدر زمينه منج يد. چنين نگرشناوليه خويش بازگردان يهماهنگ
دادند، هموار  ينشان م يمرگ يرسيدن به ب يها برا به انسان يمختلف كه راه يها طريقه

مرگان ارتباط برقرار و  يبا ب يكرد. از طرف ديگر غيب گويان و جادوگران كه به طريق رمز
كردند، در ميان مردم به طور عميق ريشه دواندند و  يمردم نقل م يبرا يها اخبار از آن

دادند و  يمانجام  يكه چنين كارهاي يخويش به كسان ياز امور عاد يبعض يبرا يمردم حت
مرگان راه درست را در  يكردند تا با ارتباط با اين ب يشد، مراجعه م يها شمن اطالق م به آن

 .)130, ص: 4: , ج12( ها بگذارند اختيار آن

گرفت. اين  يدين يدر ميان مردم رواج پيدا كرد كه رنگ و بو يريبدين ترتيب شعا
 يساخت و دامنه آن تنها به خبرگير ير ارتباط ميان زندگان و مردگان را فراهم ميشعا

براي تسهيل و تسريع امور دنيوي مثل  عمولطرق مهمان به محدود نشد، بلكه زندگان 
هايشان برسانند، از  شدند تا ارواح مردگان خويش را نيز به خواسته يمتوسل مگيري،  رشوه
كردند،  ياليت مبودا و دائو در زمينه سير و سلوك و تمركز بر خويشتن فع آيينجا كه  آن

- 264 :, صص16( ر غالباً از ميان روحانيون و كاهنان اين دو دين بودنديمتوليان اين شعا
254(. 
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 يمرگ بود و گاه تا كيمياگر يها به ذات ب كه هدف آن تبديل انسان يشعايربه هر حال 

كه رواج پيدا كرده است  يشد، از آن جهت در جامعه چين يو توليد آب حيات نيز كشيده م
خواستند كه يا  يانگاشتند و به هر طريق م يگونه م خويش را اين يها فرزانگان باستان آن

توانستند به ذات  يها ارتباط برقرار كنند. زيرا اگر م شوند و يا الاقل با آن يها منج مثل آن
 بزرگ دست يابند. يتوانستند با دائو متحد شوند و به آن هماهنگ يمرگ تبديل شوند، م يب

موعود كه بيشتر طريقِ  يمربوط به آموزه منج شعايررسد، اين سطح دوم از  ينظر م به
را  يعمده دارد. اين سطح نجات فرد يتفاوت ي، با سطح حكومتيآيين شعايراست تا  يعمل

از طريق تشكيل حكومت فراگير   يكند بر خالف سطح اول كه به نجات عموم يمطرح م
كه به كمال  يز طريق تالش و كوشش يا با واسطه افرادپردازد. در اين سطح هر كس ا يم

كه در آن نجات  يا برساند، مرحله يمرگ يدارد كه خويشتن را به سطح ب ياند سع رسيده
ها  آن يو استمداد از نيرو ييابد. رسيدن در اين سطح با توسل به فرزانگان منج يتحقق م
ئوتزه و جونگ زه و يا ديگر فرزانگان چون ال هم يدائو فرزانگان آيينپذيرد كه در  يصورت م

 چون آميدا بودا يا ميتريه. هم يهاي ستوه يبودا بود آيينمطرح هستند و در 

كه به  يتوان بيان كرد اين است كه در تمام اديان يچه در ارتباط با اين تفاوت م آن
اد به از زمان كه افر يهاي مطرح است، در برهه يموعود با نجات جمع يآموزه منج ينحو
ها شكل  فردگرايانه در ميان آن يها شوند، گرايش ينااميد م ياز اين نجات جمع يعلت
را  يكنند خود و افراد معدود يموعود، الاقل تالش م يگيرد و افراد با توسل به منج يم

 نجات دهند.

  
 نتيجه گيري. 6

را پشت سر گذاشته است.  يتحوالت زياد يموعود در فرهنگ چين يآموزه منج
 طور كلي مطرح گرديده است. گاه به گوناگون  يها مختلف به شكل يها چنين در كتاب مه

برد و گاه  يبزرگ م يهماهنگ ياشاره شده است كه جهان را به سو يو صرفاً به ادوار تاريخ
با صفات خاص مطرح گرديده است و گاه نام او نيز بيان شده است، اما از مجموع  يشخصيت

 ينوع يها يو ويژگ يموعود در فرهنگ و اديان چين يتوان آموزه منج يگذشته م يها بحث
 كرد: يآن را به ترتيب ذيل معرف

در حال تكامل است اين انديشه را در خود دارد كه جهان  يچين ي. هر چند جهان بين1
 ياست كه يك عصر طالي يا رسد و اصوالً ادوار جهان به گونه يبه كمال مقصود خويش مو 

شود  يحاصل نم يها به صورت طبيع اين كمال صرفاً با تكامل پديده يدارد. ول در آن وجود
  است.  يخاص فوق بشر يمقتدر با نيرو يو نيل به اين مقصود نيازمند شخص
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اين  ييك فرد خاص برا امااست،  يشخص يموعود در فرهنگ چين ي. اگرچه منج2

ست. در طول تاريخ فرهنگ بيان شده ا يمنظور مشخص نگرديده و صرفاً صفات اين منج
هاي متعددي براي منجي  اند و لقب شده يمعرف يبه عنوان منج  يچين اشخاص متعدد
  اين امر داللت دارند.به مطرح است, كه همه 

نيست. با وجود اختالف  يبه هيچ وجه يك بشر عاد يدر فرهنگ چين ي. منج3
 يا كه امپراطوران افسانه يا العاده فوق يكنفوسيوسيان و دائوئيان در اين زمينه، داشتن نيرو

 يضرور يموعود چين ياست كه در هر دو دين برا ياند، امر ها برخوردار بوده چين نيز از آن
 يبايد مجوز آسمانعالوه بر صفات خاص است. او  ياله يفرد ياست. از اين رو موعود چين

اند كه از  چين بودهمثل كنفوسيوس در طول تاريخ  يچه بسا افراد .ظهور را داشته باشد
ظهور نداشتند به اين امر قيام  يبرا يچون مجوز يبرخوردار بودند، ول يچنين نيروي

موعود  يمنج يدر فرهنگ چين ,تقريرها ينماند كه در بعض ينكردند. البته اين امر مخف
 است كه خدا گونه شده است. ياصوالً انسان

جامعيت آن است. نجات از  يينچ يمهم در آموزه موعود منج يها از جنبه ي. يك4
به افراد خاص ندارد، ثانياً صرفاً رنگ و  ياست و اختصاص يموعود اوالً جمع يطريق منج

انسان ندارد و  يبه ابعاد ماد يگيرد. ثالثاً اختصاص يندارد و تمام عالم را در بر م يانسان يبو
در سايه حكومتي  بدين ترتيب صلح بزرگ شود. ياو را شامل م يو اخالق يابعاد معنو

 گسترده در همه عالم حكم فرما مي شود.

بايد به امور  ياست ول يصفات اله يدارا هر چندموعود  يمنجدر فرهنگ چيني، . 5
موعود استنباط  ينيز آگاه و خبير باشد. اين امر نه تنها از جامعيت آموزه منج يدنيو

موعود بايد  يگرديده است كه منجمطرح  يزها ن پردازي نظريه يشود بلكه صريحاً در بعض يم
 را بداند. يعلم موسيق يو حت شعاير

نجات فردي در جامعه چيني مطرح گرديده  ،ها به علل خاص هر چند در بعض زمان. 6
دهد كه در  است, ولي به طور كلي آموزه منجي موعود در چين نجات جمعي را تعليم مي

 كوتي نيز دارد.شود كه جايگاه مل سايه يك حكومت جهاني محقق مي

گرا بودن آن است.  گذشته يموعود در فرهنگ چين يآموزه منج يها از ويژگي ييك .7
اشاره  يامر يرا مطرح كرده است به بازآفرين يدر سراسر فرهنگ چين هر كس بحث منج

محقق بوده است. اين دوران  يا به دست امپراطوران افسانه يكرده كه در گذشته باستان
موعود آن  يگردد و مردم اميدوارند كه با آمدن منج يمطرح م يطاليتحت عنوان عصر 

 احيا گردد. يگذشته طالي
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 يادوار ،ها به جهان نيز هست. زيرا نگرش آن يچين يجهان بين يله مقتضاأاين مس

بار  نه يك يعصر طالي ،شود. بنابراين ديدگاه ياست كه بر طبق يك چرخه منظم تكرار م
 است و ما اكنون در راه تحقق آن قرار داريم.،به تحقق رسيده بلكه بارها قبل از اين

اين است كه مردم  يموعود در فرهنگ چين يدر زمينه آموزه منج ي. آخرين ويژگ8
، يو از جمله سه دين كنفوسيوس يبه اديان مطرح در فرهنگ چين يچين نگرش خاص

رسد  يدانند. به نظر م يممكن م دارند و راه نجات را از هر يك از اين سه راه يو بوداي يتائوي
 يها تفاوت  دارد و در دوران يموعود در هر يك از اين اديان با ديگر يكه هر چند منج

 يها اند، اما توده بودن كرده يمنج يادعااديان در هر يك از اين  يمختلف افراد متعدد
ح بزرگ و صل يهماهنگ يهستند كه تمام عالم را به سو يواحد يمردم به دنبال منج
 يخوانده شود، برا يبا چه نام يباشد و يا حت يكه او متعلق به چه گرايش هدايت كند و اين

در هر يك از اين اديان نيز گواه اين امر است كه  يندارد. تعدد منج يها اهميت  چندان آن
 يخاص به عنوان منج يها نيستند بلكه يك فرد با ويژگي يها نيز به دنبال شخص خاص آن

 است.مطرح 

  يادداشت ها
1- Tsung-chiao                                             2. Confucianism 

3 .Confucius  گ زهكونكه او را در چين (Kong zi) مي نامند. 

4- Huang di          5- Chun Hsiu          6- K'u                 7- Yao                      
8- Shun                 9- Shu Ching         10- Shi Chin       11- Yi Ching 
12- Li Chi             13- Ch'un Ch'iu 

14- )Han200 ها) پرداخت  متون كالسيك (كهن نامه ياست كه به احيا يحكومتم)  200 -م .ق
 بخشيد. رسميتو به آيين كنفوسيوس 

15  .Da D ong كه  ياتحاد بزرگ آسمان و زمين و همه چيزهاي بزرگ، يو هماهنگ يدوره يگانگ
  .)44، ص: 5دهند ( يرا تشكيل م ياتحاد معنو

16- Li Youn 
آيـين كنفوسـيوس بـا آيـين تـائو از ايـن كلمـه متفـاوت اسـت:           ي. البته تلقـ 225 :همان، ص -17

را ها حقايق مختلف عالم كمـال خـويش    گويند كه در آن يمتعدد سخن م يكنفوسيوسيان از تائوها
شـبيه   يهـا چيـز   ن آورند و از اين جهت تائو در نـزد آ  يدست مه خاص خويش ب يدر انطباق با تائو

ناپـذير اسـت     كه نه تنها نـام كنند  ياد ميدر فلسفه است و تائوئيان از يك تائو  يو مثل افالطون يكلّ
رسد كه تائو در ايـن هـر  دو    ياما به نظر م ،)220 :اندازد (همان، ص يبلكه نام، تائو را از تائو بودن م

عوامل دخيل در تغيير و تغييرات عالم است. زيرا نزد كنفوسيوسـيان نيـز    يو ورا يمتعال يآيين امر
كنـد.   يوجود دارد كه بر توليد و تغيير اشيا حكومت مـ  يواحد كل يخاص يك تائو يعالوه بر تائوها

 .)221 :(همـان، ص  يط اسـت رناپـذير و بسـ  تغيي يتائوئيان را دارد، يعن ياين تائو همان اوصاف تائو
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كيـد بـر   أو پيچيده در اين زمينه شـويم، بـا ت   يفن يها كه بخواهيم وارد بحث بدين ترتيب بدون اين

توان از اين امر دفاع كرد كه تـائو در هـر    ياختالف نگرش كنفوسيوسيان و دائوئيان در زمينه تائو، م
ان تائو در آيين كنفوسيوس را صرفاً بر قوانين سـلوك  تو ياست و نم يو تكوين يمتعال يدو آيين امر

  . )409 :ص، 3( اند برگرفته شده تائو ييعن يحمل كرد، بلكه اين قوانين از امر متعال ياخالق
18- Tsze-Kung 

19- Heaven، كند و امر و  يكنفوسيوس به عنوان آسمان مطرح است كه تدبير م چه در كالم آن
باشد كه اوصاف خدا را  يمتعال يجز امره ب يتواند چيز يكنند، نم ينيز م دارد و از او درخواست ينه

 .دارد و شبيه تائو در آيين تائو است

و غايت تمام  أتوان دائو را به اجمال سر منش يبا وجود اختالف بين كنفوسيوسيان و دائوييان، م -20
 .تعريف كرد اشيا

 .دس زد كه اين فرد يك مرد استتوان ح يكه خط يانگ نماينده اوست، م از اين -21

22- Arthur Willy        23- Wang                  24- Savior       25- Monarchs 
26- Di                         27- Moral - Magico   28- Po             29- Tang 

صد سال بعد از از مريدان كنفوسيوس است كه  يم) يك .ق 289 – 372منسيوس (منگ زه) (  -30
 .رفت زنده كرد يم ياو به دنيا آمد و مكتب كنفوسيوس را كه رو به فراموش

31- e’T                   32- Kilin                  33- Lu                  34- Shi Huang ti 

35- Da Dong          36- Thronless king 
37-  The New Text School مقابل متن قديم پديد آمد. اين اخـتالف در   است كه در يمكتب

را سوزاندند و  يتمام كتب قديم يهوانگ ت يش يهان پديد آمد. در زمان امپراطور يزمان امپراطور
كتـب   يدر تفسـير و چگـونگ   يكردنـد، اختالفـ   يم يآور ها را جمع بعداً كه كنفوسيوسيان دوباره آن

 .متن جديد و متن قديم تقسيم كرد پديد آمد كه كنفوسيوسيان را به دو گروه ياصل

38- Theoretical Dynasty 
39- BCE 179 - 104)Tung Chung - Shuهان كه  ي) فيلسوف كنفوسيوس عصر امپراطور

لـو   -فـان  چيـو  چـون اش در زمينه واكنش دو جانبه بين آسـمان و انسـان در كتـاب     به خاطر نظريه
 .معروف است (دائرة المعارف ميرچاالياده)

40- Ho Hsiu ياز تفسـيرها  يهان كه بـر يكـ   ياز عالمان كنفوسيوس اواخر عصر امپراطور ييك 
 .)268 :، ص4( ت و نظريه صلح بزرگ را تكميل كردنوش يكونگ يانگ تفسير ييعن چيو چون

41- Middle Kingdom 
42- Immortalمقـام خـويش    ياست در ميان چينيان كه فرزانگان عـال  يا ؛ زندگان جاويد عقيده
 دانند. ياين مقام م يو از جمله كنفوسيوس و الئوتزه را دارا يا مانند سه خاقان افسانهه

43- Taoism           44-  Lao-tzu       45- Tao-Te-Ching      46- Chuang Tzu 
47- Tao 
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48-  Tao Te chingدر رابطه با دائو و انسـان   يكتاب منسوب به الئوزه كه در آن به صورت رمز

داننـد و اصـوالً الئـوزه را     يآن را منسوب بـه جونـگ زه مـ    يمطرح شده است و بعض يسخنان كامل
 دانند. مي شخصيت ساخته جونگ زه

49- T'ai P'ing Ching                            50- Non enter mention (WU - Wei) 
51- Celestial Master T'ien Shih            52- Lao-Tzu Pien-Hua Ching 
53- Chang Tao-Ling                            54- T'ai-Shang Lao-Chun 
55- Orthodox One [Resting on] The Authority of the Alliance (Cheng-
imeng-wei tao). 
56- Li Hung                         57- Shang-Ch'ing hoo      58- Lieh-Chi Chun 
59- Ou Ch'ien-Chi’ K           60- Yellow Turban        61- Hung Hsiu-Ch'an 
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