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The concepts of Li (principle), Qi (breath), and Ren (humanness) have a
special place in Confucianism. This paper referring to the Confucian texts of
the Book of Changes, Great Learning, Doctrine of the Mean, Book of Mencius which
due to their importance were formed by the Neo-Confucians as a collection
called the "Four Books", the interpretations of prominent Confucian
scholars, and the works of Neo-Confucians, tries to explain the mentioned
concepts, and while examining the origin of these concepts, to describe their
place in the Neo-Confucian moral-cosmological system. Neo-Confucianism
is a creative development of Confucianism and the result of its integration
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with the prevalent worldviews of Buddhism, Daoism and other philosophical
schools of the time. By the supremacy of the Buddhism and Daoism, the NeoConfucians were able to develop Confucian concepts and compete with the
common religions particularly Buddhism, in order to highlights the moralmetaphysical system of Confucianism. In this way, they established the NeoConfucianism in the Chinese thought history, and by reviving the
Confucianism they increased its richness and once again made people aware
of the pure truth of this ancient tradition.
Key words: Confucianism, Neo-Confucianism, Moral-cosmological
system, Li, Qi, Ren.
1. China, with its diversity of ideas and various philosophical schools, is a
land that has been full of pure intellectual currents throughout its
tumultuous history. Chinese sages have pioneered the acceptance of new
ideas due to their spirit of softness and tolerance. They had the power to
combine new ideas with their old ones, giving them acceptable features.
Among all the currents of thought in China, that one which has had this
characteristic the most is the Neo-Confucianism, a new religion that
emerged from the confluence of ideas and their fusion.
2. In general, what is known as philosophy in the world is mainly
associated with the name of the West; However, Chinese philosophy is more
ancient and in studies of Eastern metaphysics from a comparative point of
view is closer to Iranian-Islamic philosophical ideas in terms of subject
matter and content. Confucianism as the dominant discourse throughout
Chinese history is a moral-political system that emphasizes the role of
human beings in achieving individual salvation and consequently the wellbeing of society more than addressing supernatural issues. This religion
became a serious challenge during the widespread rise of Daoism and
Buddhism in China. The special emphasis of Buddhism was on the esoteric
dimensions of human nature, and the main feature of Daoism was the
emphasis on the mystical and supernatural aspects. In the Song era,
however, Confucianism had been reduced to a moral-social system that
spoke only of the human realm and its moral duties, and its arcane
cosmological teachings had fallen into oblivion. As a result, Confucianism,
which had previously lost its meaning due to the political abuses of the Han
rulers (206 BC-220AD) declined and people turned to the Daoism and
Buddhism to satisfy their spiritual needs. With the efforts of the Confucian
scholars of the Tang era (618-907 AD) to compete with the Buddhism and
Daoism, Confucianism was gradually revived and was finally able to survive
in the Song era (960-1279 AD) in a new form of Neo-Confucianism. NeoConfucians proved the unity of man and the world and made understanding
this unity a basic condition for becoming a sage (shengren).
3. In this paper, while introducing the Neo-Confucian concepts of Li, Qi,
and Ren, all of which previously existed in early Confucian texts, we explore
the Neo-Confucian worldview. First, the place of these concepts in Neo-
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Confucian thought is presented and then a picture of the Neo-Confucian
cosmological-moral system based on the mentioned concepts is presented.
4. Among the concepts of Neo-Confucianism, three concepts are more
important and it can be said that the structure of the Neo-Confucian
intellectual system is based on them. Although these concepts do not
contradict ancient Confucianism, the leading philosophers of Confucianism,
Confucius and Mencius, did not place such importance and emphasis on
these concepts. These three concepts are Qi, Li and Ren. Because Buddhism
were fused to the rational form of China during the time of Neo-Confucians,
it was impossible for them to ignore it. Thus, these Confucian concepts were
interpreted under the influence of the dominance of the Buddhist space.
During this period, the study and teaching of Daoist and Buddhist texts was
common for scholars, and almost all Neo-Confucians spent a long or short
period studying Daoism and Buddhism and were fully proficient in them.
5. Qi, according to early Chinese thought, is the subtle force that makes up
the universe, filling the heavens, the earth and the human body. The word,
which is equivalent to soul, cosmic soul, vital soul and so on, is a key
philosophical term that encompasses the emergence and life of beings, and
its philosophical application has a long history in Chinese thought. Qi plays
a minor role in classical Confucian texts and is rarely used, but in the NeoConfucianism it is one of the main categories for describing the material
world and the body, which was given a moral aspect and used to describe
and analyze human behavior. Qi, as the primary component of Confucian
cosmology, was such a pervasive and common concept that no one felt the
need for a precise philosophical definition of it until the emergence of NeoConfucians.
6. As for Li, in early Chinese thought, it was a fixed pattern, order, and
principle by which all phenomena and manifestations acted, and human
beings were required to follow it. To the Neo-Confucians, Li, like Qi, became
a metaphysical component in describing the world, and most of them
recognized Li as the transcendent principle of the universe. In addition,
based on the concept of Li, a school-of-thought called the Li School of ChengZhu (chengzhu lixue) was formed in the history of Neo-Confucianism, which
placed a great deal of emphasis on the Neo-Confucian conception of Li.
7. Another concept that is explained in this article is Ren, a central term in
Confucian thought, usually translated as humanness, humaneness, and
altruism. Before Confucius, Ren meant kindness and benevolence, but
Confucius expanded the meaning of the word. According to Confucius, this
word in the general sense is the moral ideal of man, which is comprehensive
of all virtues and is superior to all of them, and is the manifestation of a
Confucian sage. The Neo-Confucians further expanded the concept of the
Ren, changing it to love for the entire universe and unity with the world.
Moreover, for the first time a Neo-Confucian named Zhou Dunyi, based on
the concept of Ren, pioneered the Neo-Confucian proposition that moral
behaviors are inherently cosmic; So that later the intrinsic connection
between the realm of human morality and the cosmic realm becomes the
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basis of the Neo-Confucian school of Cheng-Zhu, and the elders of this school
explain the merger of man with the world through the concept of Ren.
8. In general, Neo-Confucianism were more successful than Confucianism
in establishing a moral education theory based on cosmology. For the first
time in the history of Confucianism, Neo-Confucians established the most
complete cosmo-philosophical system and, by giving metaphysical roots,
elevated Confucianism, whose most important component was politicalmoral philosophy, to a higher theoretical level and provided ontological and
epistemological arguments for it and exalted the place of man in their
cosmogonic perspectives.
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چکیده
مفاهیم لی ،چی و ژن اصلیترين مفاهیم نوکنفو سیوسی هستند .در اين مقاله
با مراجعه به متون کنفوس یوس ی مکالمات ،معرفت بزرگ ،آموزه اعتدال و
من سیوس که به سبب اهمیت شان تو سط نوکنفو سیو سیها به صورت يک
مجموعه تحت عنوان «چهار کتاب» درآمدند ،تفاس یر محققان برجس ته از
متون کنفو سیو سی و نیز آثار نوکنفو سیو سیها ،مفاهیم مذکور تبیین شده و
ض من بررس ی منش اين مفاهیم ،به توص یف جايگاه آن ها در نظام
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در واقع پی شرفت خالقانه مکتب کنفو سیو سی و ن شانگر بلوغ آن و حا صل
ادغام با جهانبینیهای رايج عص ر خود ،اعم از دين بودايی ،دائويی و ديگر
مکاتب فلس فی اس ت .نوکنفوس یوس یها توانس تند تحت ت ثیر تفوق اديان
بودايی و دائويی مفاهیم کنفوس یوس ی را بس ط داده و برای رقابت با اديان
رايج؛ بويژه دين بودايی ،نظام اخالقی -متافیزيکی آيین کنفوس یوس ی را
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برج سته سازند .آنها از اين طريق آيین نوکنفو سیو سی را بر عر صه تاريخ
تفکر چین بنا نهادند و با احیای آيین کنفوسیوسی بر قوت و غنای آن افزوده
و بار ديگر مردم را متوجه حقیقت ناب اين آيین کهن ساختند.
کلیدواژهها :آيین کنفو سیو سی ،آيین نوکنفو سیو سی ،نظام کیهانی اخالقی،
لی ،چی ،ژن.

مقدمه
آيین کنفوس یوس ی که تقريبا در تمام ادوار تاريخی چین گفتمان غالب بودهاس ت يک
نظام اخالقی -سیا سی ا ست که بیش از پرداختن به م سائل فراطبیعی بر نقش ان سانها
برای نیل به رس تگاری فردی و در نتیجه بهروزی جامعه ت کید دارد .اين آيین در دوران
رواج گس ترده اديان دائويی و بودايی در چین با چالش جدی مواجه ش د .رويکرد آيین
کنفوس یوس ی افرا در توجه به دنیا و رويکر آيین بودايی تفريط در تری دنیاس ت؛ در
حالیکه آيین دائويی در پی حفظ تعادل در توجه به دنیا و ماورای دنیاس ت و البته او
برای ماورای دنیا توجه و اهمیت بی شتری قائل ا ست و از نظر او تعادل در همین ا ست.
ت کید ويژه دين بودا بر ابعاد باطنی سر شت ب شر بود و ويژگی ا صلی دين دائو ت کید بر
جنبه های رازآمیز باطنی و فراطبیعی؛ حال آنکه در عص ر نوکنفوس یوس ی ها آيین
کنفو سیو سی به نظامی اخالقی-اجتماعی که صرفا در باب قلمروی ان سانی و وظايف
اخالقی او س خن گفتهبود ،تقلیل يافته و تعالیم کیهان ش ناس ی و س ری آن به ورطه
فرامو شی افتاده بود .در نتیجه آيین کنفو سیو سی که پی شتر به سبب سوءا ستفادههای
سیاسی حاکمان عصر هان (212ق.م221-م) از حقیقت خويش دور و از معنا تهی شده
بود ،افول يافت و مردم برای ارضای نیازهای روحی و معنوی خويش به اديان دائويی و
بودايی روی آوردند .با تالشهای فرزانگان کنفو سیوسی عصر تانگ (236-911م) برای
رقابت با اديان بودايی و دائويی ،آيین کنفوس یوس ی به تدريج احیا ش د و در نهايت
توان ست در ع صر سونگ (921-3219م) در قالب جديد آيین نوکنفو سیو سی به حیات
خويش ادامه دهد.
نوکنفو سیوسگرايی ا صطالحی غربی ا ست و نام ا صلی اين مکتب ،دائو سیوئه چیا 3يا
لی س یوئه چیا 2به معنی مکتب مطالعه دائو يا لی اس ت که برگرفته از اعتقاد پیروان اين
مکتب به نظريه زنجیره راس تین انتقال دائو يا حقیقت اس ت (,Yu-lan2113:222؛ Yu-
 )Lan & Bodde, 1942:98که منظور از دائو در آن تعالیم سری ا ست که در اع صار کهن
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از فرزانهای به فرزانه ديگر منتقل می شدهاست .چون موضوع اصلی اين آيین به ويژه در
عص ر س ونگ (921-3219م) و مینگ (3226-3222م) س رش ت و لی بود لذا مکتب
مطالعه سرشت و لی نام گرفت (.),Chan3922:32
در اينجا ض من معرفی مفاهیم نوکنفوس یوس ی لی ،چی و ژن که همگی پیشتر در
متون متقدم کنفوس یوس ی و کهننامههای چینی وجود داش تند ،به ش ناخت جهانبینی
نوکنفو سیو سی میپردازيم .ابتدا جايگاه اين مفاهیم در اندي شه نوکنفو سیو سی مطرح و
سپس ت صويری از نظام کیهان شنا سی-اخالقی نوکنفو سیو سی بر مبنای مفاهیم مذکور
ارائه میشود .اين مقاله با رويکرد توصیفی-تاريخی و شیوه کتابخانهای ت لیف شدهاست.
متاسفانه مکتب نوکنفو سیوسی ،که حاصل شکوفايی کامل تفکر چینی است ،با محتوای
غنی فلسفی و اخالقی خود که تلفیقی از معارف بودايی ،دائويی و کنفو سیوسی است و
با نقش ی که در احیای معارف کنفوس یوس ی داش ته در جامعه علمی ما ناش ناخته مانده
اس ت .آن ه به نام فلس فه در جهان ش هرت دارد عمدتا با نام غرب پیوند خورده؛ حال
آنکه فلس فه چین از قدمت بیش تری برخوردار اس ت و از حیث موض وع و محتوا با
اندي شههای ما نزديکی بی شتری دارد .حجم ب سیارگ سترده پژوهشهای خاور شنا سان
پیرامون مکتب نوکنفوسیوسی نیز گواه بر اهمیت اين آيین دارد .مقالههای جايگاه کیهانی
لی در انديشه نوکنفو سیوسی و طبیعتگرايی چی-بنیاد چینی و طبیعت گرايی لیبرال اثر
جیلو لیو ،2مقاله فانگ يوالن و دِری بُد 2تحت عنوان پیدايش آيین نوکنفوس یوس ی و
وام گیری آن از بوديزم و دائوئیزم ،م قا له ها يت کلول ند تیلمن 2به نام عص ر م یا نه
حیرتانگیز و کلیدی متون قانونی کنفوس یوس ی :ت ملی بر اس اتید س ونگ ش مالی و
جوش ی ،مقاله جوزف.ا.ادلر 2به نام واکنش و پاس خگويی :منابع کنفوس یوس ی جوئو
دونيی برای اخالقیات پیرامون و مجموعه مقاالتی تحت عنوان همراهی دائو با فلس فه
نوکنفو سیو سی به سرويرا ستاری جان مکهام 1که به معرفی نوکنفو سیو سیها مطرح و
تبیین آرای آن ها میپردازد از آن جمله اس ت .کتاب کارس ون چانگ 6تحت عنوان
پیدايش اندي شه نوکنفو سیو سی يکی از نخ ستین کتابهای انگلی سی ا ست که به آيین
نوکنفو سیوسی از دودمان سونگ تا قرن بیستم میپردازد .کتاب دری فلسفه چینی از لیو
شو سیان 9در يک نمای کلی تکامل سنت کنفو سیو سی از آغاز تا ع صر مینگ (-3226
3222م) را به تص وير میکش د .کتاب ديگر س رش ت وهن و س رش ت طبیعت اثر مو
زونگ سان 31کتابی سه جلدی در باب تاريخ تفکر نوکنفو سیو سی و معروفترين کتاب
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مو زونگس ان در غرب اس ت .در میان آثار فارس ی کتابهای اديان خاور دور تالیف
ف یاض قرايی ،تاريخ فلس فه چین اثر فانگ يوالن با ترجمه فر يد جواهر کالم ،تاريخ
فلس فه چین اثر چو چای و وينبرگ چای با ترجمه ع.پاش ايی عمدتاً به تاريخ تفکر و
فلسفه چین اختصاص دارد و اطالعاتی مقدماتی و مجمل را در خالل فصول در اختیار
می گذارند.

مفاهیم اصلی نوکنفوسیوسی و خاستگاه آن
نزد نوکنفو سیو سیها م سائلی هم ون لی ،سر شت ،33دل/وهن 32و نابودی امیال حائز
اهمیت فراوانند و تمامی اينها منجر به تحقق سرشت اصیل شخص میشوند .اگرچه اين
مفاهیم با آيین کنفوس یوس ی کهن مغايرتی ندارند اما فالس فه پیش گام کنفوس یوس ی،
کنفو س یوس و منس یوس ،چنین اهم یت و ت ک یدی برای اين م فاهیم قا ئل نبود ند
( .)Chen,1986:40-41با آنکه نوکنفو سیو سیها از دو اثر کال سیک کنفو سیو سی معرفت
بزرگ 32و کتاب تغییرات 32الهام گرفته و از آنها برای دفاع از انديش ههای خود س ود
ج ستند ،اما نمیتوان گفت که اين دو اثر طرح و چارچوب کلی برای فل سفه آنها بوده
باش د ( .)Chan,1963:14-15نوکنفوس یوس یها در ص دد بودند تا بر اس اس مفاهیم
بهکاررفته در اين آثار نظام عقیدتی خود را برقرار سازند ( .)Cheng,1991:482-3از طرف
ديگر آيین بودا آن ن ان ب ا ص ورت عقالنی چین م نوس ش ده بود ک ه برای
نوکنفو سیو سیهای ع صر سونگ ( 921-3219م) محال بود که بتوانند از آن صرفنظر
کنند .اگرچه نوکنفوسیوسیها از اصطالحات کالسیکهای کنفو سیوسی بهره میگرفتند
ای بودايی تفس یر می کرد ند
ا مّا اين اص طال حات را ت حت ت ثیر تفوّق ف
.)(Ch’en,1964:471البته به س بب انکار ت ثیرپذيری از آيین بودا و دائو از س وی تمام
فالسفه نوکنفو سیوسی ،اين ت ثیرپذيری به وضوحِ ت ثیر مکتب کنفوسیوسی کهن نیست
اما ت ثیر از دو س نت نام برده قطعی اس ت ( .)Chen,1986:40عالوه بر اين در دوران
پی شگامان نوکنفو سیو سی ،مطالعه و آموزش متون دائويی و بودايی برای محققان امری
عادی مح سوب می شد ) (Hon,2005:178و تقريب تمام ا ساتید نوکنفو سیو سی دورهای
طوالنی يا کوتاه را ص رف مطالعه آيین دائويی و بودايی کرده بودند.) (Yao,2000:227
کنفوس یوس هی گاه راجع به موض وعات محوری آيین نوکنفوس یوس ی يعنی لی ،چی
صحبت نکرده بود .واژه لی در کتاب مکالمات 32نیامده و اگرچه واژه چی چندين بار به
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کار رفته اما به معنای رايج در بین نوکنفو سیوسیها نیست ( .)Chan,1963:14در رابطه با
واژه ژن بايد گفت ژن از اص طالحات بنیادی تفکر کنفوس یوس ی اس ت که معموال به
انساندوستی و نوعدوستی ترجمه می شود .اين واژه در مکالمات کنفو سیوس در معنای
عام عبارتست از ايدهآل اخالقی بشر که جامع تمام ف ايل است و بر همه آنها ارجحیت
دارد (.)Shun,2005:7751

 .0مفهوم چی
چی که به جان ،جان کیهانی ،نَفَس کیهانی ،دم ح یاتی و روح بخاری ترجمه میش ود يک
ا صطالح کلیدی فل سفی ا ست که دربردارنده قوه ظهور و حیات موجودات ا ست و کارب ست
فلس فی آن در تاريخ انديش ه چین قدمتی بس طوالنی دارد.از قديمیترين آثار مکتوب در باب
اين مفهوم ،میتوان رساله  Neiyeاز مجموعه رسايل گوانگزی 32را نام برد که به تزکیه نفس از
طريق چی و فنون مراقبهای مربو به آن میپردازد (.)Loewe & Shaughnessy ،3999 :661

چی در اندي شه آغازين چینی به معنای چیزی بود که آ سمان و زمین و ج سم ب شر را پر
کرده اس ت و تعادل آن در بدن باعث عملکرد مناس ب احس اس ات میش ود
(.)Shun,2010:178
چی به عنوان مفهومی مشتری در تمام مکاتب چینی ،نیروی خالق ،همهفراگیر و دگرگونکننده
است ( .)Wang & Weixiang,2010:42چی يکی از مقوالت اصلی نوکنفوسیوسی برای
توصیف جهان مادی و نیز خود جسم است که همچون ديگر اصطالحات فلسفی مکتب
نوکنفوسیوسی ،در متون کالسیک کنفوسیوسی به ندرت بهکار رفتهاست (.)Taylor,2005:57
چی در آثار اولیه کنفوسیوسی به وضوح تعريف نشده و فقط در آثار فرزانگان عصر مت خر هان
( 221-22م) برای اشاره به روح بنیادين جهان به کار رفته و گاهی با غايت اعلی 31يکی دانسته
شدهاست ( .)Yao,2000:151-2چی در متون کالسیک کنفوسیوسی اگرچه در فرآيند تهذيب
اخالقی نقش دارد اما در مجموع نقش کمرنگی ايفا میکند .عنصر سازنده موجودات و عامل
تحول انسان است و ازينرو بايد در تحقق کامل آن کوشا بود .کنفوسیوس انسان خردمند را از
سه رويلت برحذر میدارد«:در جوانی که هنوز چی ناپايدار است از شهوترانی ،در میانسالی که
چی در غايت استواری است از مجادله و ستیزهجويی و در پیری که چی رو به زوال است از
طمع»( .)Analect:bk16,ch7منسیوس نیز از چی وسیع و قدرتمندی سخن گفته که مالزم
دائوست و به واسطه درستکرداری پرورش میيابد ( .)]Mencius [2A2از عصر وی-جین
( 221-221م) و تانگ ( 911-236م) ،چی به مفهومی هستیشناسانه ارتقا دادهشد و ديگر مانند
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ادوار قبل صرف وسیله توصیف پديدههای طبیعی نبود بلکه سرشت بنیادين جهان بود .در اين
عصر به چی جنبه اخالقی داده شد .تا اينکه در عصر سونگ-مینگ ( 3222-921م) آموزه چی با
زای36

آموزههای دائويی و بودايی ادغام شد .اوج اخالقی شدن مفهوم چی در انديشه جانگ
(3111-3121م) ،متفکر برجسته نوکنفوسیوسی خودنمايی میکند ( & Wang
 .)Weixiang,2010:42-5او سخن از خلوص و ناپاکی چی کرد و سرشت انسان را ساخته چی

معرفی کرد ( .)Shun,2010:178ظاهراً چی حتی به عنوان مؤلفه ابتدايی کیهانشناسی
کنفو سیوسی آنقدر مفهومی فراگیر و عادی بوده که هی انديشمند سونگی جز جانگ زای
احساس نیاز به تعريف دقیق فلسفی آن نمیکردهاست ( .)Berthrong,2010:155همه
نوکنفوسیوسیها اتفاق نظر دارند که چی سازنده صور مادی است و وجود اشیای مادی را ممکن
میسازد (ر.ی به  .)Liu,2005:397در جهانبینی آنها چی بیانگر نیرويی لطیف است که نخست
به يین و يانگ ،39دو قوه کیهانی عالم و پس ازآن به عوامل يا عناصر پنجگانه - 21آب ،آتش،
چوب ،فلز و زمین -تفصیل میيابد ( .),Murata2131:61در نظام عقیدتی جانگ زای ،چی
امری است که در آغاز جهان و در بطن کل اشیا/نمودها وجود دارد .در پايان ،کل نمودها در
چی م محل خواهند شد .از اين رو ديگر نمیتوان مانند بودايیان ادعا کرد که نمودها به
شونیاتا 10ختم میشوند ( )Ch’en,1964:395; Chang,1957:172-3و امر متعال از نمودهای
بیشمار جداست ( Wang & Weixiang,2010:47).او از اين وضعیت کیهانی ازلی با اصطالح
بودايی «تهی/خأل بزرگ »22ياد میکند .در ديدگاه وی تهی بزرگ وضعیت چی پیش از جنبش و
ظهور چیزهاست .اين واژه نخستین بار توسط جوانگدزی 22به معنای قلمروی نفووناپذير و فراخ
آسمان به کار رفت و اصطالحی رايج در متون دائويی شد .در متون دائويی ظهور چی يک مرتبه
بعد از تهی بزرگ است حال آنکه در ديدگاه جانگ زای تهی بزرگ و چی همزمانند .تهی در
نظر او به معنای خأل يا نیستی نیست بلکه به معنای «غیرجامد»« ،پرنشده» و بیشکل است .چون
تهی بزرگ دارای چی است و چی واقعی است ،تهی بزرگ هم واقعیت دارد و خأل مطلق
نیست( Liu,2014:73).در نظريه جانگ زای چی از همان آغاز دارای جنبش و تحول مداوم
است .چی متراکم و منسجم قابل مشاهده و دارای صورت است ،اما چی پراکنده تهی ،فاقد
شکل و غیر قابل مشاهده است .هر موجودی به واسطه چی از جوهر و سرشت يکسان يعنی
دائو 22برخوردار است و ازينرو با تمام نمودهای عالم يکی است .بدين صورت بین انسان و
آسمان وحدتی تام برقرار میشود .اختالف انسانها تنها در ويژگیهای فردی است وگرنه همه از
سرشت يکسان برخوردارند (Yao,2000:102; Wang & Weixiang,2010:46-9).وی نخستین
فیلسوفی است که بر مبنای نظريه چی برای سرشت انسان دو جنبه مادی و اصیل قائل میشود.
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سرشت اصیل خیر است و از چی پراکنده به وجود میآيد و مشابه سرشت آسمان و زمین است؛
حال آنکه سرشت مادی آمیختهای از خیر و شر است و از چی متراکم ساخته شده و بر حسب
ترکیب چی از فردی به فرد ديگر متفاوت است .به دلیل همین تفاوت در ترکیب چی اشخاص
است که برخی به خیر گرايش دارند و برخی به شر .اين نظريه وی خدمت بزرگی به فرآيند
خودشکوفايی و تهذيب نفس کرد؛ چرا که با تغییر سرشت مادی که جايگاه خواهشهای
هواپرستانه است فرد میتواند به سرشت اصیل خود بازگردد (Yao,2000:102-
3؛ .)Chang,1957:178جانگ زای از رهگذر کیهانشناسی خود چگونگی آمیزش امر متعال با
اين جهان مادیِ همیشه در حال تحول و تغییر را به تصوير کشید ( & Wang
.)weixiang,2010:56

.1مفهوم لی
لی که به ا صل ،قانون کلی ،علتالعلل ،مبدأ (مبادی) ،نظام مابعدالطبیعی و عقل (عقول) ترجمه
می ش ود مفهومی اس ت که در فلس فه کهن چینی ،نو دائويی و بودايی يا فت می ش ود
( .)Chan,1963:519بهطور کلی لی هم به معنای آيین ها و قربانی ها به کار میرفته و هم برای
ا شاره به قواعد سلوی در ست و رفتار متنا سب با شرايط معین ( .),Hinnells2132:222در
تفکر آغازين چین لی به معنای «نظم دهنده» و عبارت از الگو يا نظمی ا ست که نمودها مطابق
آن ع مل می کن ند .اش خاص نیز در مواج هه با امور و اش یا با يد از لی تبع یت کن ند
( .)Shun,2010:177پیش از کنفوس یوس لی به معنای آيین قربانی و رفتار ص حین هنگام
برگزاری اين آيین بود که کنفوس یوس آن را به رفتار ش ايس ته در هر موقعیتی وس عت داد
(«:),Adler22-2112:22آن کس را که از انساندوستی بیبهره است رعايت مناسک و آداب چه
سود؟»(.)]Anlect: bk3,ch3
در انديشه نوکنفوسیوسی لی چیزی است که همیشه ثابت است ) (Ch’un,1986:105و نسبت
به وهن ب شر سر شت ،سر شت ا صیل يا سر شت آ سمانی نامیده می شود و ن سبت به نمودها و
پديدههای مادی لی نامیده میش ود .لذا هر پديدهای از اص ل/لی خاص خود برخوردار اس ت
(ا صل درخت ،ا صل وظیفه شنا سی فرزندی و  .)...در اين معنا لی شبیه مفهوم مثل افالطونی
ا ست ( .)Chen,1986:66غالب لی با چی جفت ا ست .نزد نوکنفو سیو سیها و بودايیان ا صل به
معنای «جوهر» 22يا «وات» و شالوده همه ا شیا ست که آنها را برمیانگیزاند؛ اما چی در حکم
«عملکرد» 22است که در تمام اشیا ظاهر می شود .جوهر واحد است و عملکردها کثیرند .مظاهر
بی شمار جهان يعنی ده هزار نمود از جوهر واحد سرچشمه میيابند ( .),Murata2131:66نزد
نوکنفوسیوسیها ،آسمان ،اصل ،سرشت ،دل/وهن مترادفند (.)Yao,2000:148

جاويدان خرد ،شماره  ،..بهار و تابستان/پايیز و زمستان ...

212

در ع صر سونگ ،جوئو دونيی3112-3131( 21م) ،نخ ستین متفکر نوکنفو سیو سی
ع صر سونگ ( 921-3321م) قائل به يک جهان سل سلهمراتبی و از پیشب سامان شد که
در آن لی بر چی اولويت هس تیش ناس انه داش ت و نظم حاکم بر عملکرد چی و تمام
جهان بود ( .)Liu,2005:397او وحدت لی و چی را به مثابه ص ور و قوای مت

اد و در

عین حال مکمل واقعیت به رس میت ش ناخت ( .)Cheng,1991:209در کیهانش ناس ی
جانگ زای لی واتی چی ا ست و ازين رو چی وات منظم ا ست و و ضعیتی از بینظمی
اولیه

26

نی ست ( .)Liu,2014:72چی بايد متراکم شود تا نمودهای بی شمار را صورت

بخشد و نمودها بايد در صورت مهذب و رقیق چیِ آغازين م محل شوند .اين تکامل
طبیعی و ض روری چی ،لی نام دارد ( .)Liu,2005:399,401کیهانش ناس ی وی کامأل
مونیستی است و نظام سلسله مراتبی بین لی و چی حاکم نیست .لی نظم متعلق به چی
اس ت نه آنطور که جوئو دونيی و بعدها جو ش ی

29

(3211-3321م) ،مش هورترين

دانشمند نوکنفوسیوسی پنداشتند وجودی مجزا از چی باشد؛ لی صرف قوه ضروری چی
اس ت ( .)ibid:399چنگ هائو 3122-3162( 21م) و چنگ يی 3122-3311( 23م) را
میتوان بانیان معرفت لی نامید ( .)Yong,2010:59سازگاری بنیادين اندي شههای اين دو
برادر نوکنفو سیو سی در مفهوم لی نهفته ا ست .اگرچه اين واژه در فل سفه چین با ستان،
مکتب نودائويی و آيین بودا هم يافت میش ود ،اما برادران چنگ نه تنها برای نخس تین
بر مب نای اين مفهوم ب نا کرد ند ( ;Chan,1963:519
بار فلس فه خود را اس اس
 )Yong,2010:79بل که آن را واقع یت غايی ج هان در نظر گرفت ند ( .)Yong,2010:79از
نظر اين دو ،لی ضروری و غنیبالذات ،حاکم و مدبر همه چیز ،کثیر اما وات يکی ا ست.
همه موجودات و نمودها از آن برخوردارند و به خاطر برخورداری از اين لی واحد ،کل
اشیا با هم يک پیکر واحد میسازند .لی يکی و همه چیز است .مترادف است با آسمان،
وهن و سرشت .حقیقت ،نظم ،قانون کلی و مهمتر از همه فرايند کلی خلقت و پوياست
( .)Chan,1963:519به زعم چنگ هائو دلیل اينکه کل اش یا ،چه انس ان و چه نمودهای
ديگر با هم يک پیکر واحد میس ازند برخورداری يکس ان کل اش یا از لی اس ت .تنها
تفاوت انس ان و نمودهای ديگر در اين اس ت که انس انها تنها موجوداتی هس تند که به
سبب تعادل چی در سر شت شان میتوانند اين ا صل را ب سط دهند اما نمودهای ديگر به
سبب داشتن چی غلیظ و کدر قادر به اين کار نیستد (ibid:527 quoted from Cheng
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 .)]a-3a3:2[Hao22از ديد چنگ يی فقط يک مصدر خیر وجود دارد و آن لی است .لی
عامل ه ستی بخش به تمام موجودات و تبیین کننده چگونگی و چرايی پیدايی يک چیز
به صورت فعلی آن است .)Cheng,1991:78-9( .اگرچه لی به لحاظ هستی شناسی مقدم
بر کل اش یاس ت اما نمیتواند خارج از اش یا وجود داش ته باش د .) (Yong,2010:80لو
جیويوان 3329-3392( 22م) ،اندي شمند نوکنفو سیو سی سونگ جنوبی (3219-3321م)
لی و وهن /سین را يکی میداند و هی تفکیکی بین آنها قائل نیست .از ديد او يافتن لی
و ر سیدن به آن د شوار نی ست؛ چراکه در وهن ما ح ور دارد و به همین دلیل ا ست که
وهن ما توانايی ت شخیص امر در ست را از نادر ست دارد .با پالوده ساختن وهن ،لی در
شخص فعال می شود .در ديدگاه جو شی ،اندي شمند معا صر لو جیويوان ،لی واقعیت
م ستقل پیش از جهان مادی ا ست ( .)Chen,1986:58,55او با ت سی از جوئو دونيی لی
را الگوی منظم کیهانی حاکم بر کل جهان میداند .وجودی انتزاعی که برای آشکارگی و
تجلی خود به چی نیازمند اس ت .اما برخالف جوئو دونيی لی را به منظور نش ان دادن
ازپیش بودگی و قديم بودن جهان بکار نمی گیرد؛ بلکه آن را برای نش ان دادن متعالی
بودن خودِ لی نسبت به جهان مادی به کار میبندد ( .)Liu,2005:397به زعم وی لی يک
مفهوم انتزاعی مطلق نیس ت بلکه در رفتار اخالقی انس ان مش هود اس ت و به طور کلی
برای لحظهای از موجودات جهان جدا نیس ت ( .)Berthrong,2010:157لی اش یا را به
آن ه که هستند و آن ه که بايد باشند مبدل میسازد ( .)Shun,2010,177از نظر جو شی،
چی و لی دو جنبه از يک حقیقت واحدند .لی باطن و چی ظاهر است .چی ظاهر کننده
لی و تعیّن بخش حرکت و سکون هر چیزی ا ست که برای ان سانها ظاهر می شود .در
نتیجه کل عالم به دلیل لی که به آن حیات میبخشد شديدأ پويا و در حال تحوّل مداوم
ا ست ( .),Murata66-2131:61جو شی در قرائت خود از مفاهیم لی و چی ،با آنکه به
برتری لی اوعان دارد و معتقد ا ست حتی با متوقف شدن ه ستی به حیات خويش ادامه
خواهد داد اما آن را را فاقد قدرت خلق و آفرينندگی می داند .به اعتقاد وی اين چی
است که دارای قدرت خالقه میباشد .در نتیجه در ديدگاه وی شکافی پرنشدنی بین لی
و چی وجود دارد ( .)Liu,2005:403جو ش ی لی را امر وا حدی می دا ند که هم در
دل/وهن و هم در خارج از آن وجود دارد ا ما لو جیو يوان اين عق یده را تکثر در لی و
ديدگاهی ثنوی میدانست ( .)Yao,2000:109در نظر جو شی همزيستی و ارتبا متقابلی
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بین لی و چی وجود دارد .لی در انديشه او به اسب سوار و چی به اسب تشبیه شده و
البته که اهمیت اسب سوار از اسب بیشتر است .اين ديدگاه وی که لی بر چی تقدم دارد
از س وی نوکنفوس یوس یهای عص ر مینگ به چالش کش یده ش د
.)Weixiang,2010:54

22

( & Wang

وانگ يانگ-مینگ ، 22بزرگترين دان شمند ع صر مینگ ،مانند لو جیويوان وهن و لی
را يکی میدانس ت 22و معتقد بود فقط يک لی فراگیر وجود دارد و آن وهن اس ت.
نظريات او در باب وهن مشابه مکتب تین تای 21بودايی است .هرچند که وی اين مس له
را انکار و خود را ص رفاً ش ارح س نت کنفوس یوس و منس یوس معرفی میکرد
( .)Chen,1986:63از نظر او مرجع نهايی شناخت حقیقت ،وهن است و وهن هر انسانی
به س بب برخورداری از ل یا نگ چی 48توا نايی ش نا خت حقی قت را دارد ( De
 .)Bary,1970:155-6او برخالف نظر جو ش ی که معتقد بود لی ها به طور ابدی وجود
دارند ولو اينکه وهن وجود نداشته باشد ،معتقد بود بدون وهن ،لی امکان وجود نخواهد
داشت ( .),Yu-lan2113:231با آغاز عصر چینگ (3933-3222م) در گرايشهای فلسفی
و عقالنی رايج کنفوسیوسی ترديد شد و تغییر اساسی رخ داد .انديشمندان عصر مذکور
که مهمترينش ان وانگ فوجی 3239-3292( 29م) ،ين يوان 3222-3112( 21م) و دای
چن 3122-3111( 23م) ه ستند به شدت به عقايد خاندانهای پیش از خود تاختند و
آنها را ارتدادی قلمداد کردند ( .)Elman,1983:67به اعتقاد محققان اين عص ر ،اين
م کا تب ت حت ت ثیر م کا تب بودايی چن 22و دائو بود ند و جن به های عملی آيین
کنفوس یوس ی را از بین برده بودند ( .),Yu-lan2113:222آنها به ت س ی از جانگ زای،
چی را عامل هر نوع تحوّل و تبدّل در جهان میدانس تند و به برتری چی بر لی اوعان
داش تند و در عین حال معتقد بودند که هی لی ای جدا از چی امکان وجود ندارد
( .)Chan,1963:703لی در انديش ه آنها يک اص ل مابعدالطبیعی و انتزاعی نبود بلکه
ص رفاً عبارت بود از الگوهای منظم تحرکات چی که تجلی واتی چی يا حالتی از چی
اس ت و برای تحقق خويش به چی وابس ته و عامل ت مايز اش یا و امور اس ت

(.)Kang,2003:176
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.4مفهوم ژن و نظام کیهانی مبتنی بر آن
بخش اساسی فلسفه کنفو سیوس فلسفه جامعه و انسان و آموزهای درباره نظام اجتماعی
اس ت که با ژن دری میش ود؛ هر چند که وی تعريفی دقیق و توجیهی مابعدالطبیعی از
اين آموزه ندادهاست ( .)Nansen,1997:482ژن محور کلیدی فلسفه کنفوسیوس و تجلی
عینی انس ان کامل يا فرزانه اس ت ( .)Chen,1986:33کنفوس یوس بود که به اين واژه
معنای فلس فی داد .از منظر وی فرد زمانی در تعامل اجتماعی با ديگران به کمال خواهد
رس ید که بتواند عمال بر نفس خود مس لط باش د ( .)Hitoshi,1986:213در مکالمات
آمده«:ژن تسلط بر نفس خويشتن و بازگشت به ادب و نزاکت است»( .)bk12, ch.1طبق
کتاب مکالمات ،ژن نزد کنفوس یوس عبارت اس ت از «در خلوت محترم داش تن و در
جلوت تکريم کردن و در مواجهه با ديگران وفادار بودن»( .)bk13, ch.19ژن به معنای
مهربانی و نیکوکاری بخص وص از جانب مافوق در حق زيردس ت بود که کنفوس یوس
معنای آن را به ان ساندو ستی يا نوعدو ستی ب سط داد ( .) ,Adler2112:22در کتاب آموزه
اعتدال نیز آمده«:انساندوستی خاص بشر است و بزرگترين کاربست آن در مهر ورزيدن
به خوي شاوندان ا ست»( .)ch20ژن بدين معنا ست که آ سمان به هر شخ صی ،ا ستعداد
اخالقی درونی اعطا کرده اس ت و فرد برای خودش کوفايی به کمک ديگری از جانب
يک نیروی متعال احتیاج ندارد .گفتار کنفوس یوس و منس یوس گواهی بر اين مس له
ا ست .آنجا که کنفو سیوس میگويد« :آسمان خالق ف یلت 22در من است»()bk7, ch.22
يا منسیوس میگويد«:تمام ده هزار نمود به طور کامل درون من وجود دارند»(.)A41
تف سیر رايج از ژن بین کنفو سیو سیهای ع صر هان و تانگ ع شق به همه مردم بود
که ب عد ها نوکنفوس یوس ی ها مع نای آن را به «س ا خت پیکر وا حد با طبی عت»
( )Chan,1963:40-41يعنی نه صرف عشق به مردم بلکه عشق به همه کائنات تغییر دادند.
بر اين ا ساس ژن يعنی ع شق فراگیر مبتنی بر ارتبا همدالنه و ف یلت اعاليی که تمام
ف ائل ديگر را در بردارد .ژن حالت کامالً تحقق يافتة سر شت ان سانی ا ست؛ ازينرو
شخص دارای ژن ،فرزانه است (.)Chen,1986:70-1
نزد نوکنفو سیو سیها منظور از فرزانگی تنها بعد اخالقی آن نی ست بلکه فرزانه اين
روابط ان سانی را در خدمت خود شکوفايی و وحدت بین خود و جهان به کار میبندد و
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فرزانگی به مفهومی دينی-عر فانی بدل می ش ود .دل یل اين تغییر گرايش رواج تفکر
بوداشدگی در آن عصر و مت ثر از آيین بوداست (.)Yu-Lan & Bodde,1942:106
جوئو دون يی به روش جديدی از تفکر مابعدالطبیعی دامن زد .او معتقد بود اگرچه
جهان و نمودها کارکردهای متفاوتی دارند ،به لحاظ هس تیش ناس ی يکس انند .او برای
حمايت از عقیدهاش که انسان به لحاظ هستی شناختی جزئی از جهان است و در تحقق
جهان م شارکت دارد به نخ ستین هگزاگرام کتاب تغییرات ،هگزاگرام آفرينندگی ا ستناد
میکند ( .)Hon,2010:6-8,11در نظام کیهان ش ناختی او انس ان -در معنای خاص خود
فرزانه -به مثابه برترين مخلوق جهان ه ستی که با آسمان و زمین متحد است با معرفت
خود ،قوانین جه ان را دری می کن د و ب ا اص ول اعت دال ،22انس ان دوس تی،
خلوص/درس تکرداری 22و راس تی 22عامل تحول ،حل و فص ل کننده امور جهان و
الگوی بش ر اس ت ( .)Yao,2000:99;Hon,2010:8جوئو دونيی در کتاب دری جامع
کتاب تغییرات ،21کنفوس یوس را فرزانهای معرفی میکند که حقیقتاً توانس ته تثلیثی از
خ ود ،آس م ان و زم ی ن اي ج اد ک ن د ( Chan,1963:479 quoted from Zhou
 .)]ch.39[Dunyi26جوئو دونيی در کتاب ش رحی بر طرح غايت اعلی 29پیش گام اين
گزاره نوکنفو سیوسی می شود که رفتارهای اخالقی واتاً کیهانی هستند .اتصال واتی میان
قلمروی اخالق ان سانی و قلمروی کیهانی بعدها ا ساس مکتب نوکنفو سیو سی چنگ-
جو 21میش ود و چنگ هائو و جو ش ی درهمتنیدگی انس ان و جهان را از طريق مفهوم
ژن تبیین میکنند .در ديدگاه جوئو دونيی فرزانه نیمی ان سانی و نیمی کیهانی و تج سم
کل جهان ا ست ( .)ibid: 810به زعم وی در ست همانطور که جهان با تکامل نمودهای
بی شمار به کمال میر سد ،ان سان هم با خدمت به ديگران کامل می شود و اين خیريت
جهان مش ابه خیريت واتی انس ان اس ت .او در اين کتاب نه به خاطر انس انوار کردن
طبیعت ،بلکه برای ن شان دادن اين مهم که معیار هر دو قلمروی ان سان و جهان خدمت
به ديگران است ف ايل انسانی را به جهان نسبت میدهد .) (Hon,2010: 11-12بعد از او
جانگ زای در کتاب کتیبه غربی 23نظريه وحدت بین آ سمان و ان سان را برای قلمروی
روابط انس انی به کار میگیرد و بیان میدارد که چون هر چیزی در جهان از چی واحد
به وجود آمده لذا:
«آسمان پدر من و زمین مادر من است و حتی موجود ناچیزی چون من در میان آنها
جايگاهی بنیادين دارد .هر آن ه که جهان را پر کرده اس ت کالبد خويش و هر آن ه که
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جهان را رهنمون میش ود س رش ت خويش میپندارم .همه مردم برادران و خواهران
مناند و کل اشیا همدم من.)]Ch.17[Chan,1963:497 quoted from Zhang Zai22(»...
آن ه از اين اظ هار او برمی آ يد بس ط مفهوم ژن اس ت .تا پیش از اين ،مفهوم
کنفوس یوس ی ژن يک مفهوم س لس له مراتبی بود که بايد از خانواده آغاز میش د و به
جامعه گ سترش میيافت ( )Ch’en,1964:395-6و صرفاً محدود به اين جهان خاکی بود.
جانگ زای آن نان مفهوم ژن را بس ط داد که کل جهان هس تی را دربرمیگرفت .اين
تحول معنايی ن شانگر نفوو اندي شه بودايی ا ست ( .)Chan,1963:499ب سط اندي شه ژن از
سوی جانگ زای موجب آموزه نوکنفو سیو سی ساخت پیکر واحد با آ سمان يا وحدت
ان سان و آ سمان شد و به سبب خ صی صه ژن در ان سان بود که کنفو سیو سیهای بعدی

قائل به نظريه خیريت واتی سر شت ب شر گ شتند ( .)ibid:17عبارت مذکور کتیبه غربی،
ايدهآلی را که يک کنفوسیوسی بايد جويايش باشد به تصوير میکشد و مبنای اخالقیات
نوکنفوسیوسی میشود (.)Chen,1986:49
به طور کلی نوکنفو سیو سیها رابطه بین لی و چی را عالوه بر تبیین کیهان شنا سی
خود برای تبیین هماهنگی وهن بش ر با احس اس ات و امیال نیز به کار میبردند .به جز
ت عداد اندکی از پیروان مک تب م ت خر وانگ يانگ-مینگ در عص ر مینگ که گرايش
شديدی به مکتب بودايی چن و فردگرايی دا شتند به نظر میر سد هی نوکنفو سیو سی
وجود نداش ت که بر اهم یت لی در رش د و ت هذ يب انس ان ص حه ن گذارد
( .)Cheng,1991:210چنگ هائو با ت سی از جانگ زای مفهوم ژن و وحدت بین نمودها
را کانون تعالیم خويش قرار داد و اوعان داش ت که «گام نخس ت برای دانش جويان
شناخت سر شت ژن ا ست»؛ چرا که ژن جامع تمام ف ايل ست و «ان سان صاحب ژن
دارای پیکری واحد با کل اشیا است .وظیفه هر انسانی شناخت اين قاعده و محافظت از
آن با خلوص و جديت ا ست .کار شاق ديگری الزم نی ست»( Chan,1963:523 quoted
.)]A:3a-b2[from Cheng Hao22
چنگ يی در باب ژن همان عقیده ا صلی مکتب کنفو سیو سی را دارد مبنی بر اينکه
ژن ف یلتی ا ست برتر از تمام ف ايل و شخص صاحب ژن به تمام ف ايل آرا سته
ا ست .او معتقد ا ست که ژن ان سان را با آ سمان يکی میکند .اين ف یلت با لی تفاوت
ندارد و نیروی حیاتبخش اس ت .ژن يعنی زنده بودن و فقدان آن يعنی مرگ .به اين
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ترتیب چنگ يی میان لی به مثابه نیروی حیات بخش و ف

یلت اخالقی ارتبا برقرار

می سازد .) (Yong,2010:82از منظر چنگ يی م س له محوری مکتب کنفو سیو سی آنطور
که همگان پذيرفتهاند قاعده زرين نیس ت بلکه ژن اس ت .زيرا در قاعده زرين ش خص
عاليق خود را مالی عمل قرار میدهد ،حال آنکه شخص صاحب ژن آراسته به ف یلت
فداکاری ا ست و با ديگران مطابق عاليق آنها برخورد میکند .البته که قاعده زرين راهی
اس ت برای تمرين ژن و با آن قرابت دارد اما جايگزين ژن نمیش ود ( .)ibid:70-1به
اعتقاد وی «طريق ژن با کلمات بیانش دنی نیس ت» و به همین خاطر برای تقريب به
وهن از واژه بیطرفی و عدم تعص ب اس تفاده میکند ( Chan,1963:552 quoted from

.)]b2:2[ Cheng Yi22
جو شی نیز واژه ع شق را يک مفهوم کمکی برای تقريب وهن به ژن میدان ست و
معتقد بود ع شق به تنهايی بیانکننده معنای ژن نی ست ( Hitoshi,1986:216-17 quoted

 .)]a23:2[from Zhu Xi22او با تو صیف ژن به «جوهر وهن ب شر و لیِ (ا صل) ع شق»22
اين مفهوم را به اوج خود رس اند ( .)Chan,1963:591وی با تبعیت از انديش ه برادران
چنگ بیان دا شت که هر ان سانی در حالت ايدهآل با واکنش به کل ا شیا و حیات بخ شی
مداوم بدانها با کل ا شیا پیکر واحدی می سازد و اين به معنای ژن ا ست .به اعتقاد وی
دل/وهن ان سان در حالت ايدهآل بايد همانند دل/وهن آ سمان و زمین با شد .او با پیروی
از جانگ زای که آ سمان را دربرگیرنده کل ا شیا میدان ست ،ان سانها را نیز واتاً جامعی از
کل اش یا در نظرمی گیرد و معتقد اس ت که انس انها خود را دس تکم میگیرند
(.)Shun,2010:182-3
طبق آموزه «تحقق لیانگ چی» که وانگ يانگ-مینگ آن را از منس یوس اقتباس
می کند ،يکی از اهداف فرآيند تهذيب نفس ،نیل به وحدت وهن فرد و بنابراين خود
فرد با حقیقت غايی جهان است و اين همان چیزی است که در تعالیم وانگ ،ژن نامیده
میش ود .وانگ يانگ-مینگ در بررس ی کتاب معرفت بزرگ 21مفهوم ژن را به روش نی
تبیین میکند:
«در چ شم يک ان سان واال آ سمان ،زمین و کل ا شیا يک پیکر واحدند .او تمام ان سانهای
زير سقف آ سمان را يک خانواده و ک شور را به مثابه يک شخص میپندارد ...ساخت
پیکر واحد با آسمان ،زمین و اشیای بیشمار تنها در مورد انسان واال صادق نیست ،حتی
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وهن انس ان دون نیز اين گو نه اس ت؛ با اين ت فاوت که او وهن خود را کو چک
میکند»( .)]b22:3[Wang Yang-Ming,1963:27226وانگ يانگ-مینگ برای ت شرين اين
اندي شه مثالهای فراوانی بیان میکند .هنگام در چاه افتادن يک کودی ،29ژن فرد با کودی
پیکر واحدی می سازد و منجر به برانگیخته شدن اح سا سات وی برای کمک به کودی
میشود .شکسته شدن شاخه درختان ،نالههای وحشت زده پرندگان و ديگر حیوانات در
هنگامه وبن ش دن و خرد ش دن س نگها و کاش یها همگی باعث ت لم خاطر انس ان
می شوند و اين تنها به سبب وحدت ژن ان سان با کل ا شیا ،چه موجودات زنده و چه
اشیای بیجان است .سه گام بسط ژن بر اساس کتاب منسیوس عبارتند از -3 :عشق به
تمام موجودات -2س اخت پیکر واحد با آنها -2آش کار ش دن س رش ت متعالی
فرد( .)Chen,1986:61-2يعنی « ع شق به مردم راهی ا ست برای آ شکار شدن سر شت
متعالی فرد.)]b22:3[Wang Yang-Ming,1963:272-321 (»...

نتیجهگیری
لی ،چی و ژن سه کلیدواژه فهم تفکر نوکنفو سیو سی و مفاهیمی واب سته ه ستند که در
متون متقدم از جمله کتب چهارگانه و کتاب تغییرات به کار رفتهاند .اين مفاهیم در
حقیقت مفاهیمی نو در سنت فکری نوکنفو سیو سی نی ستند ،بلکه تنها به سبب کاهش
دانايی نسلهای بعد و استیالی آيینهای بودايی و دائويی به فراموشی سپرده شدهبودند
و اين نوکنفوسیوسیها بودند که اين مفاهیم کهن را احیا کردند .در نظر نوکنفوسیوسیها
پاسخ تمام سواالتی که مردم با آن مواجه بودند در متون کنفو سیوسی يافت می شد .البته
آنها ناگزير بودند تا اين مطالب را بر حسب مسائل زمانه مجددأ تفسیر کنند تا بتوانند به
مس ائل برخاس ته از اديان بودايی و دائويی پاس خ منطقی دهند .آنها با تفاس یر خود از
متون کنفو سیوسی ،کیهان شناسی بديعی ترسیم کردند که توانست به دين بودا ،به عنوان
بزرگترين چالش زمانه خود ،پاس خ دهد .دين بودا در آن زمان به س بب ويژگی اص لی
خود يعنی توجه ويژه به ابعاد باطنی ان سان و امور مابعدالطبیعی ،وهن و ضمیر مردم را
تسخیر کردهبود .نوکنفوسیوسیها با الهامگرفتن از متون بودايی و کیهانشناسی دائويی و
وامگیری از خودِ متون کنفوس یوس ی ،در مفاهیم اص لی خود بازنگری کرده و کاس تی
مکتب کنفو سیوسی يعنی توجه کمتر به ابعاد باطنی وجود انسان و امور مابعدالطبیعی را
رفع و آن را در قالبی جديد احیا کردند.
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 .اگر چه مابعدالطبیعه گس تردهتری در فلس فه نوکنفوس یوس ی نس بت به مکتب
کنفوس یوس ی کهن به چش م میخورد اما کماکان اخالقیات ،دغدغه اس اس ی آنها باقی
ماندها ست .هدف غايی آيین نوکنفو سیو سی نیل به ر ستگاری ان سان و تعالی فردی و
اجتماعی او ست و ان سان محور آفرينش و کانون تعالیم اخالقی ا ست .اما آن ه در نظام
عقیدتی نوکنفوسیوسی بديع است ايجاد يک نظام جامع کیهانی-اخالقی بر مبنای مفاهیم
کنفو سیو سی لی  ،چی و ژن و ادغام آنها با مفاهیم بودايی و دائويی ا ست .اين مفاهیم
همگی از مفاهیم ا صیل کنفو سیو سی ه ستند که نوکنفو سیو سیها معانی آنها را ب سط
دادند .از آغاز ع صر سونگ ،نوکنفو سیو سیها برای رقابت با اديان بودايی و دائويی که
در بین مردم بسیار رايج شدهبود مفاهیم مذکور را تحت ت ثیر اصطالحات و نگرشهای
بودايی و دائويی از نو تفس یر کرده و توانس تند رابطه فرد با محیط اطراف و موجودات
ديگر را در هم تنیدهتر سازند .نوکنفوسیوسیها با اقامه برهان مابعدالطبیعی پیرامون نظام
هس تی و رفتارهای اخالقی انس ان ،وحدت انس ان و جهان را اثبات کرده و دری اين
وحدت را ش ر اس اس ی برای فرزانه ش دن عنوان کردند .به طور کلی آنها با اس توار
ساختن نظريه آموزش اخالقی بر مبنای کیهانشناسی ،بر مسائل آموزش اخالقی موفقتر
از آيین کنفو سیو سی عمل کردند .آنها برای نخ ستین بار در تاريخ اندي شه کنفو سیو سی
کاملترين نظام عق یدتی را اس توار کردند و با اعطای ريش ه های مابعدالطبیعی ،آيین
کنفو سیوسی را که مهترين مؤلفهاش فلسفه سیاسی-اخالقی بود به سطن نظری باالتری
ارتقا داده و برای آن براهین ه ستی شنا سی و معرفت شنا سی اقامه کردند و از اين طريق
جايگاه انسان را در نظام آفرينش تعالی بخشیدند.
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1 . John Makeham
6 . Carsun Chang
9 . Liu Shuxian

31 . Mou Zongsan
33 . hsing :سینگ
32 . hsin :سین

32 . The Great Learning
32. The Book of Changes
32 . Analects
32 .Guanzi
31. Tai-chi : چی-تای
36. Zhang Zai
39. Yin-Yang
21. Wu Xing
23. sunyata :تهیت
22 .Hsu
22. Zhuangzi
22. Dao :آسمان
22. ti :تی
22. yong :يونگ
21. Zhou Donyi
26. hun
29 . Zhu Xi
21. Cheng Hao
23. Cheng Yi

22 Cheng Yi & Cheng Hao (1965), “Yi-shu” in Er Cheng chuan-shu, Sibu
beiyao edition. Taibei: Zhonghua shuju
22. Lu Jiuyuan
.)Berthrong,169( ) دانشمند برجسته عصر يوان از اين دسته است3222-3229(  وو چنگ.22
22. Wang Yang-ming
Hsiang-shan Ch’uan-chi [1:3b] ی به. ر.22
21 T’ien-t’ai:
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پرینیروانه-يکی از مکتبهای بودای مهايانه چینی است که بر اساس خوانش سوترههای گل نیلوفر و مها
.)Pruden,9174( بر تمرين مراقبه و روش تفسیری ت کید دارد

26 Liang-chih:
 لیانگ چی معادل معرفت شهودی و توانايی واتی وهن برای،در تفکر کنفوسیوسی و نوکنفوسیوسی
.)Cheng,132(  ق اوت اخالقی و بدين ترتیب منبع دانش اخالقی است،شناخت امور
29. Wang Fuzhi
21. Yan Yuan
23. Tai Chen
22. Chan
22. de : ده
22. The Min
22. correctness
22. righteousness
21. Penetrating the Book of Changes (Tong Shu)
26 Zhou Dunyi (1937). “Tong shuo” in Chou-tzu Chuan-shu (Complete Works of
Chou Tun-i). 3 vols. Shanghai: Shanghai Shang-wu yin-shu-kuan
29 . An Explanation of the Diagram of the Great Ultimate (Taijitu shuo)
21. Cheng-Zhu
23. The Western Inscriptioni (Ximing)

22 Zang Zai (1986). “Cheng meng” in Chang Tzu ch’uan-shu (Complete Works
of Master Chang). Kuo-hsueh chi-pen ts’ung-shu ed. Taipei: Shang-wu yinshu kuan
22 Cheng Yi & Cheng Hao (1965). “Yi-shu” in Er Cheng chuan-shu, Sibu beiyao
edition. Taibei: Zhonghua shuju
22 Cheng Yi & Cheng Hao (1965., “Yi-shu” in Er Cheng chuan-shu. Sibu beiyao
edition. Taibei: Zhonghua shuju
22 Chu Tzu wen-chi
Zhu Xi (1966), Lun-Yu chi-chu (Collected commentaries on the Analects), ی به.ر22
Taipei: I-wen. Ch.1[1:2]
21 Inquiry on the Great Learning
26 ibid

21 Inquiry on the Great Learning
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