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  چكيده
 و است برخوردار يتوجه قابل يها نهيزم از ينيچ فرهنگ در خشونت عدم مفهوم
 حال، نيا با. دارند ليتما بدان ينوع به فرهنگ نيا در يفكر مكاتب عموم
 از يريگ بهره با ،ينيچ تفكر و فرهنگ در يمحور مكاتب از يكي منزلة به سم،يدائو

 از رديگ يم بر در را ها متناقض كه طيبس يمفهوم در) »راه« يمعنا به( »دائو« استعارة
 عت،يطب با منطبق »يعمل يب« و زيچ همه »بودن  كي« معرفت به يابي دست شجاعت

 و يدل هم بر يمبتن يا جامعه يده سامان و خشونت از زيپره يبرا يا هيرو منزلة به
 يها نهيزم يبررس ضمن كه، ايم آن بر حاضر مقالة در. رديگ يم بهره ،يمهربان
 »خشونت عدم« يها جلوه ،ينيچ تفكر در سميدائو يريگ شكل يفكر و ياجتماع

 فرهنگ يبررس با نخست منظور، نيبد. كنيم يبررس نگيج د دائو كتاب در را
 و ييگرا وسيكنفوس( فرهنگ نيا در سميدائو بيرق يفكر يها انيجر و ينيچ
 يمحتوا ليتحل با ادامه، در و شود مي يبررس »دائو« مفهوم نةيشيپ ،)سميبود
  .شد خواهد يبررس نظر مورد آموزة نگيج د دائو مختلف يها پاره
  .دائو بودن،  كي ،يعمل يب خشونت، عدم سم،يدائو: ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
 فرهنگ آن دل در ييها بحران به منوط غالباً يفرهنگ هر در ديجد يها نييآ يريگ شكل
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 نييآ البته و بخشد يتسر مردم انيم در را نينو يكرديرو و تازه ييهوا به ازين كه است
 آن يبرا را يدرخور پاسخ كه داشت خواهد تيموفق امكان يصورت در فقط زين نوپا

 بر توان يم ديجد يزندگ سبك از يرويپ صورت در كه دهد نشان و كند ارائه بحران
 ستيبا يم يكرديرو نيچن. شد كينزد جامعه مطلوب سامان به و كرد غلبه مشكالت

 جامعه آن شدة فراموش يِميقد اي و يجار رسوم و ها سنت در شهير نخست درجة در
 نيا اگرچه باشد، صلح و آرامش بازگشت دبخشينو دوم درجة در و باشد داشته

 و يبالندگ شرط يگانه نيا البته! باشد اجتماع يساز پالوده و يزير خون ازمندين رجعت
 ازمندين يفرهنگ سنت در يماندگار و افتني عمق يبرا ها نييآ. ستين ها نييآ تداوم

 را مطلوب اي جامعه صورت موجود، يها بحران يبرا يحل راه ارائة بر عالوه كه، اند آن
 اساس، نيا بر. افتي دست بدان توان يم نييآ از يرويپ صورت در كه كنند ميترس

 يخوان هم اجتماع يزندگ سبك يها هيسو و ها آرمان با شده ارائه مطلوب صورت هرچه
 را متعصبان يها يريگ سخت مقابل در يداريپا و قيتعم امكان باشد، داشته يتر شيب
 تيوضع با يهماهنگ در شده يمعرف يها درمان اگر جه،ينت در. كرد خواهد تر شيب

 مورد نوظهور نييآ د،يآ نظر به تر يواقع و تر يافتني دست جامعه يبرا شده ميترس يِآرمان
  .داد خواهد گسترش را خود يخيتار يژرفا و گرفت خواهد قرار يتر شيب اقبال
 ييها نييآ ،ياجتماع تيموقع و يزمان ياقتضا به بنا خيتار طي ز،ين ينيچ تمدن در
 آداب و ها ارزش از نينو ييها يبند مفصل ارائة ضمن كه، اند افتهي گسترش و ظهور
 نيا. اند آورده فراهم را زمانه مصائب و ماتينامال از ييرها امكان ،يخيتار يِسنت
 اند ينيچ فرهنگ برسازندة نياديبن يها ارزش و اصول يبرخ بر يمبتن يجملگ ها نييآ

 و احساس ونديپ) ج و عمل، و نظر ونديپ) ب انسان، و آسمان ونديپ) الف: شامل كه
 با انسان كه يا رابطه به دارد اشاره آسمان و انسان ونديپ ان،يم نيا در. شوند يم كرديرو

 نيا در. كند يم عمل هانيك مركز و محور مثابة به انسان آن در و كند يم برقرار عالم
 آن بر منطبق و كند يم هماهنگ يآسمان ي)دائو( راه با را خود فرزانه انسان چهارچوب،

 تالش ديبا دارد، عهده بر را آسمان و نيزم وساطت كه انسان، رو،  نيا از. دارد يبرم گام
 نيا. رساند مدد عالم در رييتغ و تحول متداوم نديفرا به شتنيخو اصالح و بهبود با كند
 مشخص يِمعنو گاهيجا به دنيرس و نياديبن اصول و ارهايمع يمبنا بر عمل مستلزم كار

 ينيچ يها آموزه يتمام در) دائو( راه استعارة اساس، نيا بر). Tang, 1991: 161( است
 بر حاضر مقالة در. است شده قلمداد انسان سعادتمندانة ستيز يبرا ييمبنا منزلة به
 ينيچ شةياند و فرهنگ در رگذاريتأث مكتب سه يها مؤلفه يبررس ضمن كه، ايم آن
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 يريگ شكل يها نهيزم  گريد كي با ها آن نسبت و) سميدائو و سم،يبود ،ييگرا وسيكنفوس(
 متن( نگيج د دائو كتاب در آن يها جلوه و ييدائو شةياند در خشونت عدم شةياند

  .كنيم يبازخوان را) مكتب نيا يمحور
  

  سميبود و ييگرا وسيكنفوس. 2
 يها ارزش تحقق امكان به را يمتفاوت يكردهايرو ينيچ يها نييآ و مذاهب از كيهر

 گريد كي با مداوم رقابت در تنها نه خيتار طي رو،  نيا از و ننديگز يبرم شيخو مطلوب
 يبرا كه يپاسخ و جامعه يها يدشوار و تيموقع به بنا زين يمواقع در كه برند، يم سر به

 يباالدست گاهيجا ها نييآ گريد با رقابت در توانند يم كنند، يم ارائه يمحور يها بحران
 موفق ها نييآ گريد ،يموقت ولو راندن،  هيحاش به و سركوب يبرا تالش در يحت و ابنديب

 يمحور نييآ سه بتوان ديشا ينيچ تمدن خيتار در برآمده يها نييآ انواع انيم در. باشند
 در است ممكن كيهر اگرچه كرد؛ يمعرف خيتار طي شدة تيتثب يِها نييآ منزلة به را

 فرهنگ و جان در حد آن تا اما باشند، شده ينينش هيحاش و تزلزل دچار خيتار از ييها برهه
 وجود جامعه يزندگ سبك بر ها آن طرةيس و بازگشت امكان همواره كه متنفذند ينيچ

  .سميبود و سم،يدائو سم،يوسيكنفوس: از اند عبارت نييآ سه نيا. دارد
 شد يمدع توان يم يحت و دارد تر نهيريد يقدمت ييگرا وسيكنفوس نييآ سه نيا انيم از

 يها آموزه به واكنش دادن نشان از ريناگز خود، نيتكو و نيتدو نديفرا در گر،يد يها نييآ
 آگاهانة ارائة قيطر از يباستان سنت يِابيباز يبرا تالش بر نييآ نيا. اند بوده وسيكنفوس
 ييها تيروا بر بنا وس،يكنفوس آن، مبدع كه است، يمبتن معاصر زبان قالب در آن يها ارزش
 يبرخ هرچند ،)34: 1384 جرالد، تسيف( رفت يم شمار به سونگ يسلطنت خانوادة تبار از خود

 و قدرت بر افزودن يبرا يو روانيپ مؤمنانة تالش از يناش نسبت نيا كه اند آن بر محققان
 از ؛)43 :1393 ل،يكر ← نمونه يبرا( است يخيتار قتيحق فاقد و بوده يو مقام رفعت

 جامعه، كه شود يم آغاز يكسان با اخص يمعنا به خيتار« كه است آن بر نييآ نيا رو،  نيا
 ترتيب، بدين). 14: 1363 اسپرس،ي( »اند نهاده اديبن را نيقوان و رسوم، و آداب حكومت،

 طبقة يبرا يينما راه منزلة به ،»ياسيس و ياخالق نيقوان« ارائة قيطر از كه است آن دنبال به
 سادة ليفضا ،»باشد يم مربوط جهان يكل عقل با وستهيپ كه« حاكم شخص ژهيو به و حاكم
 و يرو انهيم و تين خلوص و صداقت و تفكر و يكار درست و عدالت« مانند ياخالق
 ق،يطر نيا از). 30- 1: 1347 رانشهر،يا زاده كاظم( كند جيترو جامعه در را »اعتماد و نانياطم
 تشكيل مردم و حاكمان انيم متقابل يدرون روابط بر يمبتن يا جامعه كه بود آن دنبال به يو
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 و باشد مشغول تيرع از مراقبت به سوز دل يپدر همانند امپراتور« آن در كه يا جامعه. دهد
 از جوانان آن در كه يا جامعه كنند؛ تيتبع او دستورات از عاشق يفرزندان چونان زين تيرع

 در هماهنگ و مند نظام اتيح به ها نيا يتمام و كنند اطاعت مرد از زن و ان،يدانا و مهتران
 يمعنا به »يل« مفهوم از يو اساس، نيا بر). Hartz et al., 2009: 22( »شود رهنمون خانواده

 ينيد مراسم به ميقد از كه ،»نزاكت نيقوان و ؛يمذهب مراسم فات؛يتشر و آداب و ها نييآ«
 يا جامعه برساختن يبرا ييمبنا مثابة به را  آن و برد بهره شد، يم اطالق يقربان ةيهد
. برد كار به يفلسف و ياسيس يمفهوم گاهيجا در ياجتماع مراتب سلسله به ديمق و سامان كين
 در« آن يمعنا كه شد بدل يمفهوم به »يل« وس،يكنفوس يها آموزه مطابق اساس، نيا بر

 و »ديمف و مقبول ،ياجتماع لحاظ از ييها راه در او يرفتارها تيهدا از بود عبارت فرد مورد
 بيترت نيبد و شد يم طيتفر و افراط مانع كه بود رفتار اعتدال چرخ ينوع يل قتيحق در«

  ).106- 104: 1380 ل،يكر( »كرد يم تيهدا ياجتماع ديمف و متعادل رفتار به را انسان
 در مرسوم نظم اگرچه آن، در كه بود رو روبه يا جامعه با يو گفت توان يم واقع در
 زوال بـه  رو يريسـ  شيخـو  بطـن  در امـا  بـود،  مانده يباق نخورده دست چنان هم ظاهر
 يو رو،  نيا از). 71: 1384 جرالد، تسيف( »رفت يم انحطاط يسو به سرعت به« و داشت

 جـوهرة  دربـارة  شـاگردان  از يكي به زيآم طعنه يپاسخ در ،»يل« حيصح ياجرا نييتب در
  :ديگو يم نيچن »يل«

 اشـتباه  مرتكـب  مراسـم  از يبخشـ  در حـال  هر در شخص كه فاتيتشر و مراسم كار در
 در. فـروش  جلوه و متظاهر يمبتذل طرز به تا باشد جو صرفه اندازه يب كه است آن بهتر شود، يم

 كـه  نيا تا كنند اندوه احساس واقعاً سوگواران كه است بهتر يسوگوار مراسم و ها يسپار خاك
  ).49: 1393 ل،يكر( دهند خرج به وسواس و دقت مراسم جزء به جزء و حيصح ياجرا در

 از متزورانه يرويپ و ييدورو رواج از متأثر نخست درجة در وسيكنفوس واقع، در
 يساز هم از مانع توانست يم كه يامر  بود؛ ها، آن روح به توجه بدون  هنجارها، و احكام
 متعدد عيفجا بروز و عتيطب قهر به جهينت در و »آسمان) دائوي( راه« با يانسان جامعة

 ،ينيچ يباستان شةياند در كه است يحال در نيا). 87: 1386 آرمسترانگ،( شود رهنمون
 تالش آسمان و نيزم اتحاد نديفرا در ستيبا يم عتيطب از يجزئ منزلة به همواره انسان
 و اتحاد نيا. است شده ديتأك آن با انطباق بر عت،يطب فتح يجا به كار، نيا در و كند

 و ياسيس باتيترت در يحت كه است بوده ها ينيچ ديتأك مورد حد آن تا عتيطب با انطباق
 يمبنا بر ياسيس يِگر كنش سازمان مثال، براي. كردند يم عمل آن اساس بر زين ياقتصاد
 اساس، نيا بر و است يمبتن »زمستان و ز،ييپا تابستان، بهار، ن،يزم آسمان،« مقام شش
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 زييپا به محدود ها مجازات و است تابستان و بهار مقام به محدود پاداش و انعام پرداخت
 باعث خود ييمعنا روح از ها نييآ شدن يته حال، نيا با). 110: 1388 چنگ،( زمستان و

 به دوباره توان يم چگونه كه باشد مواجه دغدغه نيا با وسيكنفوس چون يمتفكر كه شد
  .افتي دست آسمان يدائو با يهماهنگ

 مختلف يها استان رانيام يتمام اگرچه زين ياسيس عرصة در كه است يحال در نيا
 فاتيتشر دربار در يحت و بودند، كشور پادشاه اي »آسمان فرزند« از تيتبع به ملزم كشور

 قدرت انحطاط جةينت در و عمل در شد، يم تيرعا پادشاه با ها آن روابط ميترس يبرا يقيدق
 فرزند از يرويپ از متعدد مناطق رانيام هم الد،يم از شيپ هشتم و هفتم قرون در يسلطنت
 دچار ديترد به انيخدا و پادشاه انيم نسبت در مردم هم و) همان( كردند يم يتخط آسمان
 كيتشك مورد) پادشاه( فغفور قيطر از نيزم و آسمان ونديپ يرپايد سنت و بودند شده
 با مواجهه در و يا جامعه نيچن در وسيكنفوس ظهور). 95: 1386 آرمسترانگ،( شد واقع
 نيا از ييرها و قدرت يساختارها اصالح امكان در تأمل به را يو يبحران نيچن

 ياشراف طبقة تنبه به را شيخو اهتمام يو جهينت در و شود يم رهنمون يته درون ىيظاهرگرا
 يها شهياند به يانتقاد يكرديرو اتخاذ با كه، است آن دنبال به و كند يم معطوف حاكمان و

 و اند شده يته درون از كه يجاودان يها شهياند از دسته آن ،يحكومت يساختارها در يجار
 نيشيپ يجال و يروشن با شود ينم دهيد ها آن از انهيناش يديتقل جز معاصر زمانة در

 واقع، در). 15: 1363 اسپرس،ي( رنديگ قرار يگذار قانون يمبنا و اريمع و شوند ييبازآرا
  :كند يم اشاره نزيكال كه چنان

 هاي چيني خصيصة و امتياز بود، خاص طبقة يك به مختص اي فرقه گرايي كنفوسيوس
 براي نجبا سياست تعبيري، به. دانست فرامذهب يك حالت بهترين در توان مي را  آن. اصيل

 ويژه به آن اصلي دغدغة محلي؛ مرسوم هاي فرهنگ و رسمي هاي آيين مديريت و سروري
 رسمي هاي تنبيه و ها تشويق از استفاده بود، ها خانواده ميان در نياكان فرهنگ تقويت

 ها آن كه] آيند مي گرد[ هايي آيين حول چنان هم مردم تودة كه اين تضمين منظور به حكومتي
. سازد مي بند پاي محلي حكومت به ها آن طريق از و خانوادگي، مراتب سلسله به را

 كنترل اهداف راستاي در را گرايي محلي و گرايي سنت آگاهانه كنفوسيوسي اداري نيروهاي
  ).Collins, 2002: 274( بودند كرده  تنظيم مركزي دولت
 طبقة بر تمركز يجا به سم،يبود و سميدائو يعني ب،يرق نييآ دو گر،يد يسو از

 تيترب« بر خود يها آموزه در جهينت در و دادند قرار مردم عامة را خود مخاطب اشراف،
 داشتند ديتأك) سميدائو در( »جسم تيترب« و) سميبود در( »تفكر قيطر از شيخو
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 ونيمد را خود تيموفق كرديرو دو نيا اساس، نيا بر). 45: 1391 ه،يج نگيب و نيش اني(
 و نظم از تنفر وجود با مردم عامة كه بودند نكته نيا درك و پا خرده دهقانان به توجه بذل
 منكر« كه جستند يم را ييها آموزه) وسيكنفوس يمحور يها آموزه يعني( قيدق بيترت

 دنبال به جه،ينت در ؛)106: 1384 جرالد، تسيف( »بود يعموم فيوظا و يخانوادگ عاليق
 يها خانواده دست در منابع تمركز بر فقط تر شيپ كه بودند يا جامعه در راتييتغ جاديا

 شمار  به يخانوادگ وراثت رسوم يناف كه ييها آموزه ةيپا بر نكيا و بود يمتك ياشراف
 شيخو يفرهنگ و ياقتصاد يها انيبن و ساختارها اصالح جهت در توانست يم رفت، يم

  ).Collins, 2002: 277( بردارد گام
 عصر لياوا در است، تر جوان نيچ در خود بيرق دو به نسبت كه ،يبوداي مذهب

 يزمان در ،)است مشهور »ومرج هرج عصر« به كه( هان سلسلة دوران اواخر در و يحيمس
 يها هيرو و ها دهيا ظهور يبرا را يمساعد نةيزم ياجتماع و ياسيس يها يختگير هم به كه

 و شد وارد كشور نيا به هند از ،)Chan and Lo, 2010: 11( كرد فراهم ديجد يمذهب
  :ديگو يم ليكر كه چنان. كند متأثر را مردم عامة توانست زود يليخ

 كردنـد،  رد را  آن كه ها آن چه و رفتنديپذ را يبوداي نيد كه ها آن چه ها، ينيچ همة يبرا
 يا انـدازه  تا ينيچ تفكر كل] و[ بود جهان به تازه ينگرش ورود مفهوم به يبوداي نيد ورود
 نفوذ تحت زيچ هر از شيب ينيچ ذهن و فكر سال، هزار كي باًيتقر مدت به. نهاد رييتغ به رو
  ).216- 215: 1393 ل،يكر( گرفت قرار يبوداي نيد تسلط و

 ييشـابودا يپ و ييبودا دورة دو به را نيچ يمذهب خيتار كه بود مؤثر جا بدان تا نفوذ نيا
  ).30: 1384 جرالد، تسيف( اند كرده ميتقس

 هنگام در كه ه،ياول سميبود كه است تذكر شايان نيچ به واردشده يبوداي نييآ دربارة
 يالديم نخست قرن لياوا در گذشت، يم آن ظهور از قرن پنج اي چهار حدود نيچ به ورود

) »بزرگ گردونة« يمعنا به( انهيمها و) »كوچك گردونة« يمعنا  به( انهي نهيه فرقة دو به
 يكسان شامل و اند داده خود مخالفان به ها اي انهيمها كه است يلقب انهي نهيه. شد ميتقس
) دارند يم منسوب بودا شخص به را  آن كه( سميبود ةياول و ساده اصول به كه شود يم
 سميبود به كه دانند يم يا ياضاف و يساختگ ديعقا بر مشتمل را انهيمها و اند مانده بند يپا

 از كه است يديعقا از متأثر تر شيب و ندارد ينسبت آن با البته و است شده افزوده كسوارتد
 يمرد صرفاً كه خدا كي نه بودا ن،ييآ نيا در. است داشته رواج هندوستان در بودا از شيپ

 و بتيمص به بشر شدن دچار مسبِب كه را، رنج كَرمة و افتهي دست كمال به كه است
 دعا، مانند يقواعد رو  نيا از و است افكنده دور به است، يمتوال يها تناسخ در يدشوار
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 كه اند آن بر انهيمها روانيپ كه است يحال در نيا. ندارد ييجا نييآ نيا در يقربان و ورد،
 به جيتدر به يپالودگ نديفرا در ندهيآ و گذشته يبوداها بلكه  ست،ين فرد كي تنها بودا
 خواهند مردم كمك به و داد خواهند گوش بشر يدعاها به« كه شوند يم مبدل يانيخدا

 يسو از). 312: همان( »برد خواهند لذت بو خوش بخور و يقربان افتيدر از و شتافت
 را نييآ جان« كه دانند يم »بودا ميتعال پوست« بر مشتمل را انهي نهيه ها يا انهيمها گر،يد

  ).25: 1380 ،ييپاشا( دانند يم نييآ از »انيرونيب« زمرة در را آنان رو،  نيا از و »اند افتهيدرن
 جه،ينت در كه اند افتهي گسترش يمشخص ييايجغراف يمرزها در كيهر نييآ دو نيا
 و لند،يتا ژاپن، ن،يچ تبت، نپال، چون ييكشورها شامل كه ، »يشمال يبودا نييآ« به انهيمها
 يبودا نييآ« به النكا يسر و هند در گسترش با انهي نهيه نييآ و است مشهور است، انماريم

 نيا در). همان( ندارد بسياري هواداران زين كشورها نيا در البته كه دارد شهرت »يجنوب
 از كه نگ،يم شاه ،ينيچ يها افسانه به بنا. شد وارد نيچ به انهيمها صورت در سميبود ان،يم

 يبرا شهيهم« هان سلسلة پادشاهان گريد همانند و است پرشور يِمذهب نوآوران جمله
 كرد مشاهده غرب در را رومندين ييخدا خواب در ،»داشت يآمادگ ديجد يخدا رفتنيپذ
 در ها آن كه فرستاد هند به را يرانيسف خدا، نيا پرستش نييآ آوردن يبرا جه،ينت در و

 آثار نيا و آوردند ارمغان به خود با تيسانسكر يها كتاب و بودا از ييها تمثال بازگشت
 با جرالد، تسيف نظر به بنا حال، نيا با). Zürcher, 2007: 22( شد ترجمه ينيچ زبان به

 ها، يهند شامل ييايآس گريد يها ملت از مذهب نيا منابع مترجمان عمدة كه نيا به توجه
 اقبال مورد چندان هان سلسلة دوران در آيين اين بودند، ها يكوشان و ها، يپارت ها، يتوران
  نگرفت؛ قرار يعموم
 بـه  و بـود،  انيـ خارج دست در آن ماتيتعل] كه[ رفت يم شمار به تختيپا بيعجا از
 كـه  كـرده،  ليتحصـ  طبقـة  بـر  خواه و مردم تودة بر خواه يمحسوس ريتأث كه رسد ينم نظر

 و بـودا  نيـي آ[ تمـاس  نينخسـت ] واقـع،  در... [ باشد كرده بود، يوسيكنفوس بند يپا سخت
  ).313: 1384 جرالد، تسيف( دينجامين يمشهود جينتا به] انينيچ

 شرفتةيپ و دار سابقه تمدن به شكست، نيا علت نييتب در ،)Mollier, 2008: 1( ريمول
 آن دنيبال از قرن شش اي پنج كم دست سميبود ورود زمان در كه كند يم اشاره ينيچ
 يحال در نيا و داشت را خود خاص يمذهب و ،يفلسف ،يفكر يها سنت و گذشت يم

 خود ييدائو و مسيوسيكنفوس مانند ييايپو و دار شهير يها نييآ با مواجهه كه است
 يانيپا دوران تحوالت حال، نيا با. كرد يم جاديا ريمس نيا در زين را يگريد يها يدشوار
 تيحما ينيچ پادشاهان از چنان هم كه ،يوسيكنفوس محققان از ياريبس فرار و هان سلسلة
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 تاتارها يسو از شده تصرف يشمال االتيا از بودند، تاتار متجاوزان مخالف و كردند يم
 مساعدت يبرا كرده ليتحص يا طبقه ازمندين را خود كه نوپا، انيروا فرمان نيا كه شد باعث
 يبرا را نهيزم و رنديبگ شيخو تيحما كنف در را ييبودا راهبان دند،يد يم امور ادارة در
 در). 314: 1384 جرالد، تسيف( آورند فراهم نيچ شمال در سميبود نييآ گسترش و يترق
 يها نيزم و كردند دايپ يتوجه درخور رشد يشمال يها التيا در ييبودا يرهايد زمان، نيا

 براي هايي مكان به ييبودا يرهايد واقع، در. شد واگذار ها آن به يوقف صورت به يمتعدد
 و شده غارت ينواح در افراد اسكان مجدد يده سامان و كنترل در حاكمان كارگزاران

 قابل نقش ياقتصاد يندهايفرا در و شدند مبدل يمرز ينواح در ديجد يشهرها سيتأس
 شهيهم نيچ در سميبود رشد حال، نيا با). Collins, 2002: 161-162( كردند دايپ يتوجه
 دست در ييها بيتعق و آزارها از متعددي يها گزارش و نبود سريم سهولت و آرامش با هم

 صورت انييبودا هيعل ،ييدائو معابد ژهيو به ب،يرق يها نييآ تيحما و كيتحر با كه است
  ).Collins, 2002: ch. 4 دوازدهم؛ فصل: 1384 جرالد، تسيف( گرفت يم

 به ها ينيچ نداشتن تسلط به توجه با كه، است آن توجه درخور نكتة صورت، هر در
 و ترجمه بر يمبتن و مخدوش صورت به ييبودا يها آموزه زمان، آن در تيسانسكر زبان

 ندةيفزا يدور امر نيا ريتأث نيتر مهم و شد وارد كشور نيا به »ريناپذ فهم« و آزاد برداشت
 از ينيچ يفلسف و يفكر مقوالت و ميمفاه گرفتن خدمت به و يهند اصل از نييآ نيا

  :جهينت در. بود خود ينيچ مخاطبان يبرا درك قابل يخوانش ارائة منظور به نييآ نيا يسو
 نقـش  راهبـان  يها حلقه انيم در يحت سميبود رِيفراگ شدنِ  ينيچ در عوامل نيا يتمام

 افتـه ي قالـب  و ،ينيچ ذهن در شده هضم ،ينيچ نقاب با يسميبود يريگ شكل به و كرد فايا
  ).Zürcher, 2007: 2( شد رهنمون ينيچ فكر يالگوها چهارچوب در

 بر غالب يمتعدد موارد در يحت و يجد يبيرق به اگرچه ييبودا نييآ اساس، نيا بر
 يحت و كردهايرو و ميمفاه در اما شد، مبدل ،ييدائو و يوسيكنفوس يعني گر،يد نييآ دو

 چهارچوب در و شد راه هم آنان با يفلسف و يفكر خاص اصطالحات از يريگ بهره
  يدور ليقب از يخاص يها يژگيو البته داد؛ ادامه شيخو اتيح به ينيچ ريفراگ فرهنگ

 مردم جذب يبرا تالش و عامه، زبان گرفتن خدمت به حاكم، و ياشراف طبقات از دنيگز
 كه يتسلط و ياسيس قدرت آن به هرگز« اگرچه ن،ييآ نيا كه شد باعث نييپا طبقات

 اتيح و يجار يزندگ نييآ به ،»افتين دست باشد اروپا در يحيمس يساهايكل هيشب
 وسيكنفوس يها آموزه به قدرت عرصة در كه يكسان يحت ها، ينيچ از ياريبس يفرد
 كه است آن توجه جالب نكتة). 328- 327: 1384 جرالد، تسيف( شود ليتبد بودند، بند يپا
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 به سرعت به) راه( دائو يِنيچ كيكالس مفهوم نيچ به واردشده ينيچ يها آموزه در
 به دنيرس كه يراه يعني بدان، يعيرف گاهيجا ياعطا با انيبوداي و شد گرفته خدمت

 و يفكر دستگاه در را مفهوم نيا ،)79: 1377 ،ييپاشا( است سريم آن قيطر از رواناين
 ينيچ شةياند چهارچوب در مفهوم نيا زيانگ شگفت تياهم. كردند مستقر شيخو يمعنو

 يجد تيظرف و ت،ياهم گاه،يجا از مقوله نيا به نيچ يفكر مكاتب يتمام باًيتقر توجه و
 نيا بر و دهد يم خبر كشور نيا يفكر نظام از يمهم عناصر به دنيبخش  يتجل يبرا آن

 آن برسازندة وجوه آن، ييمعنا گوناگون وجوه در كاوش ضمن است، الزم نظر به اساس،
 چهارچوب در مفهوم نيا يتجل نيتر يمحور و نيتر بزرگ كه جا آن از. ميكن يبررس را

 گذار انيبن ،)است مشهور الئودزو به نيچن هم( الئوزه و است افتاده اتفاق سميدائو مكتب
 و يريناپذ نييتب ةيپا بر را خود يفكر نظام نگ،يج د دائو كتاب در سم،يدائو
 نيا در مكتب نيا كرديرو بررسي رسد يم نظر به است، نهاده بنا مفهوم نيا يريناپذ فيتوص
 سميدائو در دائو يريناپذ انيب شود، مي بررسي ادامه در كه چنان. باشد گشا راه تواند يم نهيزم
 ت،ينها در كه اند ينياديبن يها مؤلفه مكتب نيا در يعمل يب قيطر از يرگذاريتأث امكان و

 جامعة كي يبرا نياديبن هنجاري مثابة به را خشونت عدم بر يمبتن ياجتماع و ياسيس نظام
 و آسمان، ن،يزم انسان، ميمفاه ونديپ ها، آن تحقق جةينت در و كنند يم عرضه سامان كين

  .شود يم سريم آل دهيا جامعة يبرقرار و) 25: 1دائو) (»هست كه هرچه« مثابة به( دائو
  

  سميدائو نياديبن يها مؤلفه. 3
 الديم از شيپ ششم قرن به ،يمذهب و يفكر چهارچوبي مثابة به را، سميدائو ظهور
 شةياند چهارچوب كه يتفكر و ها دهيا كه داشت توجه ديبا حال، نيا با. گردانند يبازم
 قدمت كه گفت توان يم و دارد تر نهيريد بس يقدمت است گرفته شكل آن يمبنا بر ييدائو
 ست،ييدائو مؤمنان تيروا به بنا بنابراين،. است نيچ مردم يباورها و آرا خيتار اندازة به آن

 بازگرداند ،)زرد امپراتور به معروف( يج هوانگ م،يحك حاكم به توان يم را شهياند نيا مبدأ
 شيپ 2598 تا 2696 يها سال در شود يم گفته و است مربوط نيچ يخيشاتاريپ عصر به كه
 هوانگ ت،يروا نيا در. است كرده ييروا حكم نيچ بر سال، صد كي به كينزد الد،يم از
 اي و دائو در سكونت به را يو كه شد رو روبه يا فرزانه ريپ با كوهستان در يسفر در يج

 آسمان نيفرام از تيتبع صورت در كه داد وعده او به و فراخواند هانيك با يهماهنگ
 كرد سلطنت سال 99 رهنمود، نيا از تيتبع جةينت در ،يو. ابديب ساله 1200 يعمر تواند يم
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 از ياريبس درمان با توانست كه افتي شهرت عدالت و حكمت به فقط نه دوران نيا در و
 كين ينام ينظام يبردها راه از مناسب يريگ بهره و يوحش واناتيح كردن  رام و ها يماريب
 آسمان به يياژدها بال بر شيخو حكومت دوران انيپا در يو. بگذارد يجا به خود از

  ).Hartz et al., 2009: 18-19( افتي جاودانه يزندگ و رفت
 شيپ 500 يها سال به را سميدائو مند نظام يريگ شكل و يخيتار گسترش حال، نيا با

 تداوم از هراس و خشونت و جنگ آن در كه گردانند يبازم هان دوران اواخر و الديم از
 نيچن بروز اگرچه بود؛ افكنده هيسا نيچ سراسر در ياجتماع سامان نابه يها تيوضع
 اختراع كه است مطرح باور نيا و دانند يم آهن عصر يفنّاور تحوالت از متأثر را يداد رخ

 بودند، مؤثر نهيزم نيا در مختلف جهات از نيآتش يها سالح و ،يترابر يها واگن گاوآهن،
 براي باشد؛ ليبد نيييآ منزلة به سميدائو گسترش ليدال گر نييتب تواند ينم ضرورتاً امر نيا

  :ديگو يم نيچن تحول نيا نييتب در كوهن مثال،
 تيـ جمع ةيرو يب رشد عامل خود كه ييغذا داتيتول ندةيفزا شيافزا به فقط  نه امر نيا
 يبـرا  زهيـ انگ جـاد يا و مـردم،  ثروت شيافزا و ياجتماع تحرك به بلكه شد، رهنمون بود

  ).Kohn, 2008: 8( شد منجر ها آن در تر شيب مستغالت و امالك، قدرت، كسب
  :كند يم اشاره ليذ موارد به زمان آن در نييآ نيا گسترش ليدال انيب در تانگ

 ساختار در فساد گسترش يپ در: هان دوران در ياجتماع اوضاع افتني وخامتـ 
 يها مهاجرت و يورشكستگ به كه متعدد يها يقحط بروز كنار در ،يحكومت و يادار
 كه ميشاهد دهقانان انيم در را متعددي يها شورش دوران نيا در شد، رهنمون ريفراگ

 گر،يد يسو از. بود جادوگران و ساحران به آوردن يرو دادها رخ نيا به حاكمان واكنش
 طبقة يبرا تر شيب يها رنج و يدشوار جاديا به غالباً ياجتماع يها آشوب« كه جا آن از

 دچار كه يهنگام مردم] كه نيا به توجه با گر،يد يسو از و[ شود، يم رهنمون فرودست
 انيم جمع ،»آورند يم يرو يمعنو قدرت ينوع به بستن ديام به باشند، يديناام و أسي

 نةيزم يمعنو يدهايام به فرودست مردم ليتما و يجادوگر به حاكمان آوردن يرو
 .آورد فراهم جامعه در ديجد يمذهب نييآ ظهور يبرا را يمساعد
 يِفئودال جامعة تشكيل ةيپا بر وسيكنفوس نييآ يها آموزه: يوسيكنفوس نييآ غلبةـ 
 كه آن از شيب اساس، نيا بر و بود يمبتن حاكم طبقات منافع نيتأم يمبنا بر منظم و متحد

 قدرت تيتثب و يجهان نيا نظم برقراري به معطوف بپردازد، نييآ يكيزيمتاف وجه به
 با فرودست طبقة انيم ارتباط ميترس از يناتوان به توجه با ،يامر نيچن .بود حاكمان
  سم،يدائو جه،ينت در. شود افول و انحطاط دچار يوسيكنفوس نييآ كه شد باعث ها، آسمان
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 مقبول سرعت به ،يوسيكنفوس اجماعِ مورد يها آموزه از ياريبس گرفتن خدمت به ضمن
 برقراري يبرا آسمان و نيزم و انسان يهماهنگ ضرورت مانند افت؛ي گسترش و افتاد
 چوب: شامل عالم چرخة برسازندة »عنصر پنج« شةياند نيچن هم ،يجاودان آرامش و صلح

 و را) خاكستر( نيزم آتش و كند يم ديتول را آتش چوب كه آب، و فلز و نيزم و آتش و
 در و ،)201: 1393 ل،يكر( را) يفلز اي نهيآ بر مانده يجا به شنبم( آب فلزْ و را فلز نْيزم

 منزلة به ديجد زبان به آن ترجمة و) مرد( انگي و) زن( نيي دوگانة بر ديتأك آن كنار
 ريتفس در كه دهد يم حيتوض انگي و نيي دوگانة نييتب در وولف. مخالف و بيرق مذهب
 يزندگ زنانة يها هيپا و شهود، ،يرازآلودگ انندةيبازنما ريتصو) رةيت وجه( نيي ،ييدائو

 وجه و ،يخردورز ت،يشفاف از است ينماد) روشن وجه( انگي كه،  يحال در است؛
 مقابلة گر انينما گريد وجه دل در وجه دو نيا از كيهر از يا نقطه وجود. اتيح مردانة
 وابسته هم به شهيهم يبرا و ريناپذ كيتفك گريد كي از را ها آن كه است يريفراگ و يدائم
 وجود يغرب تفكر در مرسوم يدوانگار يبرقرار امكان سميدائو در جه،ينت در. كند يم

 مكمل نقش مردانه و زنانه وجوه نگيج د دائو ميتعال يمبنا بر كه نيا به توجه با و ندارد
 تعادل و توازن يبرقرار يبرا انسان است الزم كنند، يم يباز خلقت نديفرا در را گريد كي
 ).Wolfe, 2013: 5( اموزديب را ها آن انيم

 انيم در گانه،يب يمذهب مثابة به سم،يبود گسترش: ها ينيچ انيم در سميبود گسترشـ 
 و يكيزيف ريفراگ فلسفة بر يمبتن و مند نظام يليبد ارائة يبرا تالش كه شد باعث ها ينيچ

 بر يمبتن و يدرون يمذهب مثابة به سم،يدائو نيتكو و ييشكوفا يبرا را نهيزم يكيزيمتاف
 .)Tang, 1991: 68-72( آورد فراهم ن،يچ يفرهنگ يها آموزه

 دائو، كه است آن بر و داند يم يمحور دائو در را نياديبن مفهوم چهار بوبر نيمارت
 و معرفت شجاعت( يچ و ،)بودن  كي( يي ،)نكردن يكار و يعمل يب( يو ـ وو
 است برقرار يذات يبستگ هم ها آن انيم البته كه اند ييدائو تفكر ياصل يها مؤلفه) دنيفهم

 جوهرة و اديبن به اشاره مكتب، نيا يمحور مفهوم مثابة به دائو،). 59: 1386 ابر، و كوارد(
 و ناب معرفت گر،يد يسو از. است ناپذير فيتوص و ريناپذ انيب البته كه دارد عالم ييِمبنا

 كه دارد را بدان يابي دست ييتوانا يكس كه است يعمل يب همانا آن به يابي دست شجاعت
 طور به را دائو« فرد كه شود يم سريم يصورت در فقط يآگاه نيا و شود آگاه بودن  كي از

 به نه نيا يول ند،يب يم وحدت جهان در او« صورت نيا در. »كند تجربه كامل و ميمستق
 آن وحدت به او و كرده احاطه را او رونيب از كه است يزيچ جهان كه] است[ يمعن نيا

). 60: همان( »او خود وحدت از يبازتاب جز ستين يزيچ جهان وحدت بلكه ابد،ي يم راه
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 در كه دهد يم را امكان نيا فرد به و ابدي يم يتر شيب قوت سن شيافزا با »يچ« اما ابد،ي يم
 يحت كه ينفوذ كند، افزون گرانيد بر را خود نفوذ و آورد تاب يزندگ ماتينامال برابر

 غالب  فرهنگ در كه است آن توجه جالب نكتة. »ابدي تداوم زين فرد مرگ از پس تواند يم
 چراكه نند،يبرگز را 2 ريتصو يالگو گرانيد با تعامل در كه رود يم انتظار مردان از معاصر
 اي رابطه يالگو منزلة به 1 ريتصو مقابل، در. دارد يريناپذ سازش و اقتدار، قدرت، از نشان
 در كه است يحال در نيا. شود يم طرد يبر راه يها ييتوانا فقدان و ضعف بر يمبتن

 ).ibid: 5-7( كند غلبه متجاوز بر »شدن ميتسل« با چگونه كه آموزد يم فرد ييدائو يها آموزه
 زين جهان گريد مناطق در ،ينيچ فرهنگ بر عالوه ،ييدائو شةياند كه داشت توجه ديبا
 يها نحله يبرخ در را يراتيتأث گريد مذاهب و مكاتب با تعامل در و است افتهي اشاعه
 سميصوف يقيتطب يبررس در) 1385( زوتسويا. نهد يم يجا به خود از مكاتب نيا يفكر
 اشاره ها آن انيم در يمتعدد اشتراكات به سميدائو و ،يعرب ابن يها آموزه ةيپا بر ،ياسالم

 انسان، يروحان تبدل ريس به مكتب دو نيا كرديرو از بحث در ،يو مثال، براي. كند يم
 مراحل در را خود امر نيا كه دارد ديتأك زهايچ اگونةيرؤ عتيطب در ها آن نظر اشتراك به

 كه آن بر است مشتمل موجز طور به تصوف هم و سميائو]د[ هم« دهد؛ يم نشان بيتهذ
 به جهينت در و »كند پاك »يعقل استدالل« طور نيهم و ها رغبت همة از را خود شخص

 آورد روي ست»ها رغبت و عقل يها تيفعال همة يعمل موضع« كه »نفس يساز يخنث«
 ياگونگيرؤ اصل نيا زين »قتيحق يا هيچندال ساختار« در گر،يد يسو از). 512: همان(

  :ابدي يم مثبت يوجه زيچ همه
 حدود از اياش همة آن در كه يا مرتبه دارد، اعتراف يباالتر يوجود مرتبة وجود به كه

 يا گونه به. گذارند يم شينما به را خود يعيطب يشكل يب و شده محروم خود يپابرجا ظاهر به
 نام »اليخ و مثل عالم« يعرب ابن يوجودشناس نظام در وجود از اماننديرؤ مرتبة نيا متضاد،
  ).518: همان( شود يم خوانده »يختگير درهم«] زه جوانگ[ يوجودشناس در و دارد

 و ييدائو يها نييآ يقيتطب يبررس با) Wolfe, 2007: 2( وولف ز،ين غرب جهان در
 در را يرگذاريتأث نيا ت،يحيمس در سميدائو ياحتمال ريتأث يدعو طرح ضمن ،يحيمس

 خود روزمرة يزندگ چهارچوب در ما كه داند يم يمند نظام يها ارزش »يساز واژگونه«
 مخاطبان مرسوم امر برخالف كه نيا به اشاره با او اساس، نيا بر. ميدار عادت ها بدان

 به نظر نيچن هم و بودند گرد ابانيب يشبانان كه امرا و پادشاهان نه) ع( يسيع حضرت
 اند نيواپس كه ها آن« كه نيا بر يمبن) 30: 19( يمت ليانج گزارة مانند مقدس، متن
 ةيتوص به) 15: 10( مرقس ليانج اشارة ،»نيواپس ها، نينخست و بود خواهند نينخست
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 يكودك مانند نخواهد هركه«: يكودكانگ و يكودك به بازگشت يبرا ونيحوار به حيمس
 ليانج حكم و ،»شد نخواهد برخوردار خداوند ملكوت از هرگز د،يايب خدا يسو به

 شد، خواهد خوار دهد، جلوه بزرگ را خود بكوشد هركه« كه آن بر يمبن) 11: 14( لوقا
 راتيتأث زمرة در را موارد نيا ،»ديگرد خواهد سربلند سازد، فروتن را خود كه يكس اما
 ديتأك يدعو نيهم به اتكا با و كند يم يمعرف يحيمس سنت در دائو نييآ يپا رد و
  .»هستند يفرهنگ انيم ياصول سميدائو در شده انيب اصول از ياريبس« كه كند يم

 يها شهياند در ييدائو يها آموزه راتيتأث يبررس در زين) 1386( ابر و كوارد نيچن هم
 اشاره نكته نيا به ،يهودي متألة بوبر، نيمارت و ،يآلمان گر درمان روان ونگ،ي گوستاو كارل

 و انگي انيم تعادل مجدد يبرقرار يعني« ييدائو يها آموزه هدف ونگ،ي نگاه در كه كنند يم
 انيم تعادل يبرقرار يعني ،يگر درمان روان در] ونگي =[ يو خود هدف و ائو،]د[ در نيي

). 16: همان( »دارند قرار هم موازات به كه هستند ييندهايفرا ،»خود« تجربة در متضاد امور
 فصل هشت و زه جوانگ كتاب متعدد فصول كه ،يو و است صادق زين بوبر دربارة امر نيا
 يها آموزه در يعمل يب تياهم بر بود، برگردانده يآلمان به را نگيج د دائو كتاب از

 از يگريد گونة به را فرد« آن از حاصل معرفت است معتقد و كند يم ديتأك يستيدائو
 وحدت اساس، نيا بر و) 61: همان( »“كامل شخص” راه: شود يم رهنمون ستنيز

  .نديب يم ييدائو يها آموزه با انطباق در را يهودي يعرفان يها نييآ در نظر مورد يعرفان
 در بيرق آموزة منزلة به سم،يدائو ظهور نيچ در كه داشت توجه ديبا حال، نيا با
 كه آورد فراهم را يا نهيزم سم،يبود با آن بينش و پرفراز روابط و ييگرا وسيكنفوس برابر

 يفلسف و ،يمذهب ،يفكر يها سنت نيتر مهم از يكي منزلة به يخيتار نديفرا در مذهب نيا
 دائو اصطالح شد، انيب زين تر شيپ كه گونه همان. شود مطرح ينيچ فرهنگ چهارچوب در

 كيبور كه چنان واقع، در. دارد آن گذاران انيبن يها آموزه و سميدائو از تر شيب بس يقدمت
)Burik, 2009: 88-89 (بزرگ متفكران و استادان يتمام شد يمدع توان يم كند، يم اشاره 

 چه از انسان كه نيا و دائو يستيچ همواره و اند بوده »ستيدائو« ينوع به نيچ كيكالس
 فلسفة حال، نيا با. است بوده ها آن نياديبن مسائل زمرة در كند يرويپ ديبا يي»دائو«

 افتهي تبلور زه، جوانگ و زه الئو  بزرگ، استاد دو يها آموزه در تر شيب سميدائو يرسم
 خود نام با يمتن زين يدوم از و است منتسب ياول به نگيج د دائو كتاب نگارش كه است

 به توجه با ادامه، در. كنند يم رجوع ها بدان خود كار در ها ستيدائو كه دارد وجود يو
 ،ييدائو شةياند شناخت در آن تيمحور و نگيج د دائو كتاب ژةيو تياهم و گاهيجا

  .ميكن يم يريگ يپ كتاب نيا در را ييدائو شةياند در آن گاهيجا و »خشونت عدم« مفهوم
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  خشونت عدم شةياند و نگيج د دائو. 4
 كي ريتصو شامل بيترت به كه است جزء سه از مركب ينيچ كهن الخط رسم در دائو مفهوم
 تواند يم ريتصو نيا اگرچه). 78: 1377 ،يپاشاي( است انسان يپا كي و انسان، سر كي راه،
 ينمـاد  سـر  كه دارد ديتأك ينيچ كهن متون گريد مطالعة با ييپاشا باشد، راه در يانسان نماد
 گـام  مرشـد  و نمـا  راه يپ در كه يرهرو از است ينماد پا و بر راه و رو شيپ انسان از است
 آن مودنيپ كه است يراه است نظر مد دائو مفهوم در كه ي»راه« اساس، نيا بر. دارد يبرم
 »د« و سـت؟ يچ »راه« نيـ ا امـا  اسـت،  سـر يم او يها قدم از يرويپ و راه لِيدل به تمسك با

  است؟ كدام آن راه هم
 يطناز و صراحت به »دائو« يستيچ باب در را يينها پاسخ آغاز همان در ،نگيج د دائو
 به گردد يبازم »د« اما ،)1: دائو( »ستين دائو خود ند،يبگو او از كه ييدائو«: كند يم عرضه
 اصل در د باستان، نيچ در واقع، در. دائو به عمل يبرا فرد يفكر و ياخالق يها تيظرف

 زمان مرور به اما است، بوده بهره يب ياخالق بار از و داشته فرد ييجادو يها قدرت به اشاره
 شد بدل د ياصل وجه به اخالق ن،يچ در اخالقي و يفكر متعدد يها مكتب ظهور با و
 اطالق بدان ياخالق لتيفض صورت كه بود سميدائو در ت،ينها در). 64: 1377 ،ييپاشا(

  :ييدائو منابع در كه است آن بر وانگ كه چنان. شد
 يداور گونه هر از و است يناشدن فيتوص حاضر، جا همه ناشده، ميتقس دائو] واقع در[

 همانا كه است دائو يمبنا بر كردن عمل يبرا فرد تيظرف د و رهاست؛ ياخالق مقصود اي
  ).Wang, 2000: 146( است آگاهانه ليتما و يداور از ييرها

 آشكار ييدستورها روييم روبه آن با سميدائو در چه آن كه است روشن اساس، نيا بر
 مانند ييها مؤلفه قيطر از دائو شد، اشاره زين تر شيپ كه چنان بلكه، ست،ين ميمستق و
 ژهيو به ان،يم آن از كه ابدي يم تحقق دنيفهم شجاعت و بودن،  كي درك ،يكنش يب
 جامعه ياعضا با مواجهه و استيس يمش خط ميترس در را يتوجه قابل تياهم يكنش يب
 مذمت گرانيد با زيآم خشونت مقابلة هرگونه آن، اساس بر و كند يم فايا دشمنان يحت و
 در نفوذ كه قتيحق نيا به معرفت) يچ( لتيفض به اتكا با فرد، كه ديتأك اين با شود يم

 ،)78 ،43: دائو( است ريپذ امكان ورود نيتر نرم به اتكا با فقط زين زهايچ نيتر سخت
  به امور، يعيطب روند در رييتغ يبرا ،يتالش نيتر كوچك بدون چگونه كه ابدي يدرم
 و ياشيها. ابدي سامان امور جه،ينت در و باشد آسمان با انطباق در كه كند عمل يا گونه

 سميدائو در »يعيطب« مفهوم كه شوند يم ادآوري) Hayashi et al., 1998: 107( همكاران
 وةيش« به بلكه ست،ين شيخو اليام از يرو دنباله يبرا فرد ييرها و يلگي يمعنا  به
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 ياعضا به دادن اجازه و مداخالت گذاشتن كنار واسطة  به را جامعه كه يا فرزانه بودنِ
 يا گونه به بردارند، گام يخود خودبه مطلقاً ينيتكو و رشد ريمس در كه آن يبرا اجتماع

 امور در حاكم نكردن مداخله آن ةيپا بر كه يا وهيش. گردد يبازم »كند يم يرهبر آل دهيا
 امكان و شود يم رهنمون ها آن سعادت و يابي كام و اصالح، تحول، به مشخصاً مردمان،
  .آورد يم فراهم شان يبرا را يگيرايپ يب و شدن تر ساده هرچه
 ديگو يسخن كه آن  يب و بخشد يم سروسامان كارها به كند دخالت كه آن يب فرزانه پس«
  :كند يم اشاره ييپاشا كه چنان واقع، در). 2: دائو( »دهد يم ميتعل

 كي نباشد، قسمت چيه در ياصطكاك اصطالح به و باشند يعيطب و صاف زهايچ اگر
 كمال به كل نيا از يجزئ هر در ديشا د آن، در كه شود يم جاديا مطلوب كمال حالت
 واال انسان خاصه انسان،. است نامحسوس عتيطب در شهيهم زهايچ وقوع...  برسد رشد
 كند، يرويپ سرمشق نيا از رفتارش در ديبا رواست، فرمان اي فرزانه نگيج د دائو در كه
 گونه همه شود، ناكام درست ينيآي رفتار در اگر و كند عمل خودسرانه روا فرمان اگر اما
 بزند، يعمل به دست دينبا اصالً روا فرمان پس. شد خواهد دايپ عتيطب خالف دةيپد
 كه خوانند يو ـ وو را نيا. باشد زهايچ عتيطب خالف كه كند يكار دانسته دينبا يعني
 نكردن دخالت و يعمل يب و نكردن يكار و يناكوشندگ و يكنش يب از است يا زهيآم
  ).64: 1377 پاشايي،(

 زين يكس زد،يخ يبرنم زهيست به يكس با جهان در چون« يا فرزانه نيچن يبرا جه،ينت در
  ).22: دائو( »باشد او خالف تواند ينم

 بر). 3: دائو( »بود نخواهد ناپرورده يكس  باشد، يكنش يب قيطر از چون كنش« پس
] زهايچ همه [= هزارگان ده كند يكين« كه كند يم عمل آب همانند فرزانه فرد اساس، نيا

 يزاريب ها آن از را مردمان كه رديگ آرام ييها يپست در وستهيپ. زديبرنخ زهيست به آنان با را،
 ضرورت به يآگاه ،يكنش يب نيا در). 8: دائو( »است كينزد دائو به سان نيبد. است

 مهم يها مؤلفه جمله از ،»يگريد« برابر در ،»من« از ييرها و همگان با يبودگ يكي
 فرزانگان واقع، در. كرد خواهد ممكن را ها يديپل از ييرها امكان كه است يگريد

 فرد آنان اعتقاد به و كردند يم موعظه را »يدل هم تيمعنو« زه جوانگ جمله از ستيدائو
  .است ناخودپرست اساساً فرزانه
 مـردم «. انگاشـت  يم »من« را گريد مردم او. »ندارد خود كاملْ انسان« كه حيتوض نيا با

 حـس  همـة  او كـه  چون  ،»نديب يم خود يهست را يزيچ هر او نالد، يم هم او پس نالند، يم
  ).351: 1386 آرمسترانگ،( بود داده كف از خاص و جداگانه يزيچ منزلة به را خود
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 يمبنا بر جه،ينت در و شود يم فارغ زين يدادگر يدعو و يخواه كين از يا فرزانه نيچن
  ).19: دائو( »داشت خواهند دوست را گريد كي گربارهيد مردمان« دالنه،  هم يِبر راه نيا

 با و كند يم ديتأك »آب« استعارة بر هم باز يآل دهيا نيچن به دنيرس قةيطر انيب در دائو
 بر راه كنند، يم ارياخت يفروتن ها آب گريد برابر در كه جا آن از ا،يدر و رود كه نيا به اشاره
 يروا فرمان و ريام لتيفض كنند؛ يم حل خود در را ساران كوه يها آب و شوند يم ها آن
] روا فرمان[ چون«: كند يم هيتوص نيچن و ابدي يم يو  »يفروتن و يافتادگ« در را كوروشين

 باشد، بلند مقام در او چون. ستديا يم آنان يقفا در نخست باشد، مردمانش شيشاپيپ بخواهد
 بر راندن فرمان فةيوظ اساس، نيا بر). 66: همان(» كنند ينم حس را اقتدارش مردمان
 ،)28: همان( يگريد و خود انيم »ينيدوب« ينف و است همگان دنيد »كي« بر يمبتن نيسرزم
 يسامان يب امكان از خود ينگران نگيج د دائو. است يخشونت نوع هر نيآغاز منشأ كه

 يعيطب تيوضع رييتغ يبرا اجبار اعمال و آن امور در حكومت مداخلة واسطة به جامعه،
  :كند يم انيب نيچن را آن،

ـ  زد،يـ برخ دادن حكم به و رديگ عهده به را ينيسرزم به راندن فرمان فةيوظ گاه هر  ميب
 دست آن در دينبا و است يروحان يظرف ملك،. برساند يسامان به را  آن نتواند كه دارم آن
  ).29: همان( است دادن كف از گرفتن، را  آن. انجامد يم يناكام به بردن، دست آن در. برد

 خشونت ابزار و افزارها جنگ به دينبا كه است آگاه فرزانه و خوب حاكم جه،ينت در
 نيچن هم و ،)30: همان( »ديآ يم ديپد آشوب ند،يآ گرد انيسپاه كجا هر« چراكه باشد، يمتك
 يانسان جامعة يبرا يتباه و رنج جز را  آن جةينت زين كارزار در افتني ظفر صورت در
 پس). همان( »ديآ يسال قحط بزرگ، يكارزار هر پس از« حال، هر در چراكه نداند، يزيچ
 صورت در يحت كه باشد اريهوش خشونت از زيپره آموزة نيا به نسبت همواره ديبا
  آن چون«: است دائو طبع آمد خالف يروزيپ نيا به دنيبخش شكوه زين جنگ در يروزيپ
 مردمان كشتار در اگر. ديجو يم يخوش مردمان كشتار در كه داستيپ بخشد، شكوه را

  ).31: همان( »ندينب يگار كام يرو يتيگ به هرگز د،يجو يخوش
 جنگ از اكراه و گرانيد به رساندن بيآس از زيپره مستلزم دائو ميتعال ةيپا بر يعمل يب
 كار به دست آورند حمله من به چون بلكه  ،يگستاخ به تازم ينم گرانيد به نخست«: است

 بر كه يحكومت كه ديرس جهينت نيا به توان يم ها آموزه نيا ةيپا بر). 69: همان( »شوم يم
 و ينظام يروين بر يمبتن كه يحكومت با تواند ينم شود نهاده انيبن دائو ياخالق اصول مبناي

 يروين يجا ديبا يم اخالق كرديرو نيا در جه،ينت در و كند يستيز هم است يخودخواه
 حاكمان فساد و ديجد حاكمان ياخالق يبرتر در حكومت در تحول نيا. رديبگ را ينظام
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 يعني شانگ، سلسلة مؤسس در توان يم را تحول نيا يخيتار نمونة. است يمتجل نيشيپ
 زبان به بر اتكا با بودند توانسته دو هر« كه كرد مشاهده) Duke of Zhou( زو ريام و تانگ،
 دست سلطنت و قدرت به يكين) راه( دائوي ةيپا بر عمل و زيآم محبت سخنان آوردن

  :ميخوان يم زين دائو در كه چنان ؛)Wang, 2000: 147( »ابندي
 جنـگ  گرفتـار  ناخواسته. ستين شدن جنگ گرفتار ناخواسته از تر سخت يبخت شوم چيه
 در هرگـز « و ،»]حـرص  و آز[ تـرك « ،»مهر« باب در است من نياديبن ميتعال خالف شدن
 كـه  آن رسند، هم به كارزار در چون سپاه دو پس،. »نداشتن سر در بودن سر يآرزو جهان
  ).69: دائو( ابدي ظفر است مهربان
 مبـرا  رديگ شكل د لتيفض به تعهد و دائو يها آموزه ةيپا بر كه يا جامعه اساس، نيا بر

 و نـدارد  زيست و جنگ وقوع به يليتما هرگز و است گرانيد بر فشار و خشونت نوع هر از
 جهـان  يهـا  نيتر نرم به تشبه به را يو كه داند يم عتيطب با انطباق در را شيخو ييرها راه
 ينيسـرزم  جامعـه،  نيـ ا. خوانـد  يفرام مصائب و مشكالت نيتر سخت با مواجهه در) آب(

 كارشـان  بـه  يكسـ  اما هست، آن در شمار يب يابزارها. اند اندك مردمانش و كوچك هست
 هـا  زورق. ستين دوردست به ليم را كس چيه و دارند يم دوست را يزندگ مردمان. برد ينم
 بـه  امـا   دارنـد،  خـوب  يافزارهـا  جنگ. نندينش ينم ها آن در اما دارند، دسترس در ها ارابه و

 خورده گره يها رشته را زهايچ ثبت كه گردند يبازم يروزگاران به مردمان. رنديگ ينم كارشان
 از. نـد ينما يمـ  بـا يز هاشـان  جامه در و برند يم لذت خوب يها خورش از. بردند يم كار به

 و اسـت  درسيـ د در هيهمسا نيرنشيام اگرچه. خشنود هاشان سنت از و شادند هاشان خانه
 كنند يم يسپر را عمر يتمام مردمان اما د،يآ يم گوش به] آن[ سگان پارس و خروسان آواز

  ).80: همان( باشند گرفته شيپ در را سو آن و سو  نيا به سفر راه كه آن يب
  

  گيري نتيجه. 5
 آن يها شهير با ييآشنا مستلزم ييدائو نييآ در خشونت عدم شةياند يها مؤلفه يبررس
 مكاتب گريد با يفرهنگ و يفكر ستد و داد نديفرا در خود كه است ينيچ شةياند در
 شد، نييتب كه چنان. است افتهي تطور سم،يبود و ييگرا وسيكنفوس ژهيو به ،يفكر
 وجه مكاتب نيا از كيهر نياديبن يها مؤلفه و مخاطبان، اهداف، ،يريگ شكل يها نهيزم

 به( »دائو« مفهوم كه شد يمدع توان يم اما كند، يم برجسته را ينيچ جامعة از يخاص
 به. است شده گرفته قرار نظر مد مشترك اي مؤلفه منزلة به ها آن همة انيم در) »راه« يمعنا
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 اتيح و سعادت به يابي دست نديفرا در را دائو مكتب سه هر گفت ديبا گر،يد ريتعب
 ييمعنا دنيبخش با سميدائو ها آن انيم از اما اند، داده تياولو ياجتماع و يفرد سامان كين

 را  آن باشد، فيتوص و انيب قابل كه ،ييمعنا هر از آن كردن مبرا و »دائو« مفهوم به ديجد
 نه دائو اساس، نيا بر. است داده قرار عتيطب با منطبق يزندگ يمبنا و واال يگاهيجا در
 خود درون كه يمفهوم نيچن! زيچ همه و است چيه دائو آن؛ از ريغ نه و است عتيطب

 نوع هر از زيپره يبرا ييمبنا تواند يم رديگ يم بر در را ها متناقض يتمام كه است چنان
 »بودن  كي« افتني در و ستين يي»دو« آن در چراكه باشد، فشار و زور، خشونت،

 فرد آن در و است »من« نوع هر از فارغ كه دائو با منطبق اتيح. دارد تيمحور زيچ همه
 ياتيح است، جامعه كل با بودن يكي و يهمگن دنبال به فقط زين) روا فرمان يعني( آل دهيا

 درك نيا شجاعت به و داند يم مذموم را خشونت يابزارها به آوردن يرو كه است
 بر تواند يم كه است) آب( ها نيتر نرم به تشبه و بودن نرم با فقط كه است دهيرس) يچ(

 نفس كه داشت ادي به ديبا البته و آيد فائق جهان يها آشوب و ها يدشوار نيتر سخت
 آن بر زيآم خشونت افتني ظفر و است عتيطب با انطباق نبود ديمؤ خود زين آشوب ظهور

 يكي« تواند يم كه است »يدل هم« و »يمهربان« فقط باشد؛ يشاد يبرا يمنبع دينبا زين
 ياجتماع نيچن تحقق و كند محقق »رود« و »ايدر« استعارة در را جامعه ياعضا »بودن
 كه است يتيموقع هر در او  »يعمل يب« و همگان برابر در جامعه رهبر يافتادگ به منوط

  .شود رهنمون عتيطب قواعد از انحراف به تواند يم
  

  نوشت پي
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