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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 Neo-
Confucians were able to develop Confucian concepts and compete with the 
common religions particularly Buddhism, in order to highlights the moral-
metaphysical system of Confucianism. In this way, they established the Neo-
Confucianism 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 well-
being 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. Neo-
Confucians 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 Neo-
Confucianism 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 Neo-
Confucians. 
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 Cheng-
Zhu (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 political-
moral 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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 نظام اصلی یممفاه بررسی
 یوسیسونوکنف یخالقا -ینایهک 
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 چکیده
مقاله  ني. در اهستند  یوسی س وکنفنو ترين مفاهیماصلی  و ژن ی، چیل یممفاه

 و المات، معرفت بزرگ، آموزه اعتدالمک یوس  یس  وکنف متونبا مراجعه به 
س  سط نوکنفو     یوس من شان تو سبب اهمیت سی   که  به  صو سیو يک  رتها به 

محققان برجس   ته از  س   یرتفا ،درآمدند« چهار کتاب»مجموعه تحت عنوان 
سی س فومتون کن سی س وآثار نوکنفو نیز  یو شده و تبیمذکور  یممفاه ها،یو  ین 

  نظام ها در  آنجايگاه    یفبه توص     یم،مفاه اين منش      رس   یض   من بر
  ییوس وس نوکنف يینآ. تاس پرداخته شده  یوسی س ونوکنف یاخالق شناسی  یهانک

شرفت در واقع پ س  ی سی خالقانه مکتب کنفو صل    یو شانگر بلوغ آن و حا  و ن
 يگرو د يیدائو يی،بودا ينعص  ر خود، اعم از د يجرا هایینیبادغام با جهان
 يانفوق ادت یرتوانس  تند تحت ت ث هایوس  یس  ونوکنف اس  ت. یمکاتب فلس  ف

 ياندا رقابت با یرا بس  ط داده و برا یوس  یس  وکنف یممفاه يیو دائو يیبودا
را  ییوس   س   وکنف يینآ یزيکیمتاف  -ینظام اخالق  يی،بودا يند يژهبو يج؛را
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سازند    سته  سی س ونوکنف يینآ يقطر يناز ا ها. آنبرج صه تار  یو  خيرا بر عر
ه آن افزود یبر قوت و غنا یوسیسوکنف يینآی یااحو با بنا نهادند  ینتفکر چ

   ساختند.بار ديگر مردم را متوجه حقیقت ناب اين آيین کهن و 
سی س وکنفآيین  ها:واژهکلید سی، س ونوکنف يینآ ،یو  ی،خالقا یهانینظام ک یو

 .ژن ،یچ ی،ل

 مقدمه
  يک تاس  گفتمان غالب بوده ینچ يخیدر تمام ادوار تار يباتقرکه  یوس  یس  وکنفآيین 

سی س -ینظام اخالق ست که   یا سائل فراطب  بیش ازا ها  سان بر نقش ان یعیپرداختن به م
وران در د يینآ يندارد. ا یدجامعه ت ک یبهروز یجهو در نت یفرد یس  تگاربه ر یلن یبرا

رويکرد آيین مواجه ش  د.  یجد با چالش یندر چ يیو بودا يیدائو يانرواج گس  ترده اد
کنفوس  یوس  ی افرا  در توجه به دنیا و رويکر آيین بودايی تفريط در تری دنیاس  ت؛ در 

توجه به دنیا و ماورای دنیاس   ت و البته او         حالیکه آيین دائويی در پی حفظ تعادل در    
ست.       ست و از نظر او تعادل در همین ا شتری قائل ا برای ماورای دنیا توجه و اهمیت بی

شر بود و و     یبودا بر ابعاد باطن يند يژهو یدت ک شت ب صل  یگيژسر بر   یدو ت کدائ يند یا
به   يینآها  س   یدر عص   ر نوکنفوس   یوحال آنکه    یعی؛و فراطب یباطن  یزرازآم یها جن
سی به  س وکنف صرفا   یاجتماع-یاخالق ینظامیو سان  یدر باب قلمروکه    فيو وظا یان

ه  و س  ر ی آن به ورط یش  ناس    یهانک ، تقلیل يافته و تعالیمبوداو س  خن گفته یاخالق
شی افتاده بود  سی س وکنف يینآ یجه. در نتفرامو شتر که پ یو س      ی سوءا سبب    یهاتفادهبه 

شده    یدور و از معنا ته يشخو یقتم( از حق221-ق.م212عصر هان )  حاکمان یاسی س 
و  يیدائو يانبه اد يشخو یو معنو یروح یازهاین یارضا  یو مردم برا يافتافول  ،بود
  یم( برا236-911عصر تانگ )  یوسی س وفرزانگان کنف یهاآوردند. با تالش یرو يیبودا

  يتش   د و در نها یاحا يجبه تدر یوس   یس   وکنف يینآ يی،و دائو يیبودا يانرقابت با اد
سونگ )     صر  ست در ع   یاتبه ح یوسی س ونوکنفآيین  يدم( در قالب جد921-3219توان

 ادامه دهد. يشخو
صل   یغرب یاصطالح  گرايییوسس ونوکنف ست و نام ا س  ينا یا   يا  3یاچ یوئهمکتب، دائو 

  ينا انیرواس  ت که برگرفته از اعتقاد پ یل يامکتب مطالعه دائو  یبه معن 2یاچ یوئهس   یل
-Yu؛ ,2113:222Yu-lan) اس  ت یقتحق ياانتقال دائو  ینراس  ت یرهزنج يهمکتب به نظر

Lan & Bodde, 1942:98)  سر ی ست که در اعصار کهن     که منظور از دائو در آن تعالیم  ا
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در  ژهيبه و يینن آيا ی. چون موضوع اصل  است هشد یمنتقل م يگربه فرزانه د یااز فرزانه
بود لذا مکتب   یس  رش  ت و ل (م3226-3222ینگ )و م م(921-3219عص  ر س  ونگ )
 .,(3922:32Chan)نام گرفت  یمطالعه سرشت و ل

در  ترکه همگی پیش ژنو  چی، لی یوس ی س  وکنفنو یممفاه یض من معرف  ينجاا در
  نییببه ش  ناخت جهانهای چینی وجود داش  تند، نامهمتون متقدم کنفوس  یوس  ی و کهن

سی س ونوکنف شه در اند یممفاه ينا يگاهجا. ابتدا پردازيمیم یو سی    ي سیو طرح و م نوکنفو
صو    سی   یهاناز نظام ک يریسپس ت سی س ونوکنف یاخالق-شنا مذکور   میمفاه یبر مبنا یو

است.  شده فیت ل یاکتابخانه یوهو ش يخیتار-یفیتوص يکردمقاله با رو ين. اشودیارائه م
  یت، با محتوااس  نییکامل تفکر چ يیکه حاصل شکوفا   یوسی، س ومتاسفانه مکتب نوکنف 

است و   ییوس س وو کنف يیدائو يی،از معارف بودا یقیخود که تلف یو اخالق یفلسف  یغن
ما ناش ناخته مانده    یدر جامعه علم داش ته  یوس ی س  ومعارف کنف یایکه در اح یبا نقش  

؛ حال  خورده یونداس  ت. آن ه به نام فلس  فه در جهان ش  هرت دارد عمدتا با نام غرب پ
موض  وع و محتوا با  یثو از ح س  تبرخوردار ا یش  تریاز قدمت ب نیآنکه فلس  فه چ

شه اند شتری ب يکیما نزد هایي س  ی سترده دارد. حجم ب سان      یهاپژوهش یارگ شنا خاور
  یهانیک اهيگجا یهادارد. مقاله يینآ ينا یتگواه بر اهم یزن یوسیسورامون مکتب نوکنفیپ
اثر   یبرالل يیراگ یعتو طب ینیچ دیابن-یچ گرايییعتو طب یوسی س ونوکنف يشه در اند یل
و  یوس  یس  ونوکنفآيین  یدايشتحت عنوان پ 2و دِری بُد يوالنمقاله فانگ  ،2یول یلوج
ها     یزم،و دائوئ يزمآن از بود یریگوام له  قا ند ت  يت م نام عص   ر م     2یلمنکلول نه   به    یا
و  یلس  ونگ ش  ما یدبر اس  ات ی: ت ملیوس  یس  وکنف یمتون قانون یدیو کل انگیزیرتح
جوئو   یوس  یس  و: منابع کنفيیبه نام واکنش و پاس  خگو 2مقاله جوزف.ا.ادلر ی،وش  ج

دائو با فلس   فه   یتحت عنوان همراه یو مجموعه مقاالت یرامونپ یاتاخالق یبرا يیدون
سی س ونوکنف سرو  یو ستاری به  سی س ونوکنف یکه به معرف 1جان مکهام يرا مطرح و  هایو
تحت عنوان    6اس   ت. کتاب کارس   ون چانگ      از آن جمله  پردازدیها م آن یآرا یینتب
شه اند یدايشپ سی س ونوکنف ي ست  يکی یو سی انگل یهاکتاب یناز نخ ست ک  ی آيین ه به ا

  یواز ل نیی. کتاب دری فلسفه چ پردازدیم یستم از دودمان سونگ تا قرن ب  یوسی س ونوکنف
س    سنت کنف  یکل ینما يکدر  9یانشو سی س وتکامل  صر م  یو -3226) ینگاز آغاز تا ع

اثر مو   یعتس  رش  ت وهن و س  رش  ت طب يگر. کتاب دکش  دیم يرم( را به تص  و2322
سان  س س ونوکنفتفکر  يخدر باب تار یسه جلد  یکتاب 31زونگ کتاب   نيترو معروفی یو
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  یفخاور دور تال ياناد یهاکتاب یآثار فارس   یانمو زونگس  ان در غرب اس  ت. در م 
  يخجواهر کالم، تار  يد ه فربا ترجم   يوالناثر فانگ    ینفلس   فه چ  يختار  يی،قرا یاض ف

فکر و ت يخعمدتاً به تار يیبا ترجمه ع.پاش  ا چای ينبرگو و یاثر چو چا ینفلس  فه چ
  اریو مجمل را در خالل فصول در اخت  یمقدمات  یاختصاص دارد و اطالعات  ینفلسفه چ 

 گذارند. یم

 سیوسی و خاستگاه آنومفاهیم اصلی نوکنف
سی   ونزد نوکنف سائلی هم ون  سیو شت   ، یلها م و نابودی امیال حائز   32دل/وهن ،33سر

ن  شوند. اگرچه اياهمیت فراوانند و تمامی اينها منجر به تحقق سرشت اصیل شخص می
،  س  یوس  یوکهن مغايرتی ندارند اما فالس  فه پیش  گام کنف وس  یوس  یکنفآيین مفاهیم با 

ند             وکنف ئل نبود قا فاهیم  یدی برای اين م ت ک یت و  س   یوس و منس   یوس، چنین اهم
(41-en,1986:40Ch)سی  و. با آنکه نوکنف سی   وها از دو اثر کالسیک کنف سیو عرفت  مسیو

های خود س  ود ها برای دفاع از انديش  هالهام گرفته و از آن 32کتاب تغییرات و 32بزرگ
ستند، اما نمی  سفه آن ج وده ها بتوان گفت که اين دو اثر طرح و چارچوب کلی برای فل

ها در ص  دد بودند تا بر اس  اس مفاهیم   س  یوس  ی و. نوکنف(Chan,1963:14-15)باش  د 
. از طرف  (Cheng,1991:482-3)کاررفته در اين آثار نظام عقیدتی خود را برقرار سازند به

ديگر آيین بودا آن ن  ان ب  ا ص   ورت عقالنی چین م   نوس ش    ده بود ک  ه برای   
سی   ونوکنف سونگ    سیو صر  صرف  (م 921-3219)های ع   نظرمحال بود که بتوانند از آن 

گرفتند  سیوسی بهره می  وهای کنفاز اصطالحات کالسیک   هاوسیوسی  کنند. اگرچه نوکنف
ت ثیر تفّوق ف     ای بودايی تفس   یر می          حت  حات را ت مّا اين اص   طال ند ا  کرد

(Ch’en,1964:471)   پذيری از آيین بودا و دائو از س   وی تمام  .البته به س   بب انکار ت ثیر
کهن نیست    یوسی وس کنفمکتب ه وضوحِ ت ثیر  سیوسی، اين ت ثیرپذيری ب  وفالسفه نوکنف 

. عالوه بر اين در دوران (Chen,1986:40)اما ت ثیر از دو س   نت نام برده قطعی اس   ت      
شگامان نوکنف  سی، مطالعه و آموزش متون دائويی و بودايی برای محققان امری     وپی سیو

سوب می  ساتید نوکنف  (Hon,2005:178) شد عادی مح سی دو   و تقريب  تمام ا سیو   ایرهو
. (Yao,2000:227) دائويی و بودايی کرده بودند  طوالنی يا کوتاه را ص   رف مطالعه آيین    

چی   ،لیس  یوس  ی يعنی وگاه راجع به موض  وعات محوری آيین نوکنفس  یوس هی وکنف
چندين بار به  چینیامده و اگرچه واژه  32مکالماتدر کتاب  لی صحبت نکرده بود. واژه
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در رابطه با (. Chan,1963:14)ها نیست  سیوسی  وج در بین نوکنفکار رفته اما به معنای راي
وس  یوس  ی اس  ت که معموال به از اص  طالحات بنیادی تفکر کنف ژنبايد گفت  ژنواژه 
  سیوس در معنای وکنف مکالماتشود. اين واژه در  دوستی ترجمه می و نوع دوستی انسان 

 ايل است و بر همه آنها ارجحیت  آل اخالقی بشر که جامع تمام فعام عبارتست از ايده
 .(Shun,2005:7751)دارد 

 چیمفهوم . 0
يک   ش   ود ترجمه می و روح بخاری   یاتی دم حبه جان، جان کیهانی، نَفَس کیهانی،       که   چی

ست که      سفی ا صطالح کلیدی فل ست     دربردارنده قوه ظهور  ا ست و کارب و حیات موجودات ا
اب  ترين آثار مکتوب در بقديمیالنی دارد.از بس طو قدمتیفلس  فی آن در تاريخ انديش  ه چین 

نفس از  یهتزکرا نام برد که به  32گوانگزیاز مجموعه رسايل   Neiyeتوان رساله  اين مفهوم، می
 (.Loewe & Shaughnessy، 3999: 661)پردازد می مربو  به آن یاو فنون مراقبه یچ يقطر

شه آغازين چینی به معنای چیزی بود که آ  چی شر را پر      در اندي سمان و زمین و جسم ب
ناس   ب احس   اس   ات می         کرده باعث عملکرد م بدن  عادل آن در  ش   ود  اس   ت و ت
(Shun,2010:178) . 

کننده دگرگونفراگیر و به عنوان مفهومی مشتری در تمام مکاتب چینی، نیروی خالق، همه چی
رای سیوسی بويکی از مقوالت اصلی نوکنف چی .(Wang & Weixiang,2010:42)است 

 مکتبچون ديگر اصطالحات فلسفی توصیف جهان مادی و نیز خود جسم است که هم
 .(Taylor,2005:57)است رفته کارسیوسی به ندرت بهوسیوسی، در متون کالسیک کنفونوکنف
سیوسی به وضوح تعريف نشده و فقط در آثار فرزانگان عصر مت خر هان ودر آثار اولیه کنف چی
يکی دانسته  31بنیادين جهان به کار رفته و گاهی با غايت اعلی روحره به برای اشا م( 22-221)

سیوسی اگرچه در فرآيند تهذيب ودر متون کالسیک کنف چی (.Yao,2000:151-2) استشده
کند. عنصر سازنده موجودات و عامل رنگی ايفا میاخالقی نقش دارد اما در مجموع نقش کم

کنفوسیوس انسان خردمند را از تحقق کامل آن کوشا بود.  رو بايد درتحول انسان است و ازين
رانی، در میانسالی که در جوانی که هنوز چی ناپايدار است از شهوت»دارد:سه رويلت برحذر می

پیری که چی رو به زوال است از  جويی و درچی در غايت استواری است از مجادله و ستیزه
چی وسیع و قدرتمندی سخن گفته که مالزم منسیوس نیز از (. Analect:bk16,ch7)«طمع

جین -از عصر وی(. Mencius [2A2])يابد کرداری پرورش میدائوست و به واسطه درست
شد و ديگر مانند شناسانه ارتقا دادهبه مفهومی هستی چی(، م 911-236( و تانگ )م 221-221)
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د. در اين بنیادين جهان بوطبیعی نبود بلکه سرشت  هایپديدهتوصیف  ادوار قبل صرف  وسیله
با  چی( آموزه م 3222-921مینگ )-جنبه اخالقی داده شد. تا اينکه در عصر سونگ چیعصر به 
 36در انديشه جانگ زای چیهای دائويی و بودايی ادغام شد. اوج اخالقی شدن مفهوم آموزه

 & Wang)کند سیوسی خودنمايی میو(، متفکر برجسته نوکنفم3121-3111)

Weixiang,2010:42-5.)  چیکرد و سرشت انسان را ساخته  چیاو سخن از خلوص و ناپاکی 
شناسی حتی به عنوان مؤلفه ابتدايی کیهان چی. ظاهراً (Shun,2010:178)معرفی کرد 

سیوسی آنقدر مفهومی فراگیر و عادی بوده که هی  انديشمند سونگی جز جانگ زای وکنف
همه  .(Berthrong,2010:155)است کردهنمی احساس نیاز به تعريف دقیق فلسفی آن

سازنده صور مادی است و وجود اشیای مادی را ممکن  چیها اتفاق نظر دارند که سیوسیونوکنف
 است که نخست گر نیرويی لطیفبیان چی هابینی آندر جهان .(Liu,2005:397)ر.ی به سازد می

 آتش، آب، - 21به عوامل يا عناصر پنجگانه، دو قوه کیهانی عالم و پس ازآن 39به يین و يانگ
 یچ. در نظام عقیدتی جانگ زای، (,2131:61Murata)يابد تفصیل می -زمین و فلز چوب،

ر پايان، کل نمودها در . دوجود دارد و در بطن کل اشیا/نمودهادر آغاز جهان امری است که 
ادعا کرد که نمودها به  توان مانند بودايیانم محل خواهند شد. از اين رو ديگر نمی چی

و امر متعال از  نمودهای  (Ch’en,1964:395; Chang,1957:172-3)شوند ختم می 10شونیاتا
با اصطالح ازلی  یهانیک یتوضعين ز ااو ا .(Wang & Weixiang,2010:47)شمار جداست بی

 نبش واز ج یشپ یچ یتبزرگ وضع یته یو يدگاه. در دکندياد می« 22/خأل بزرگیته» بودايی
 فراخ ير ونفووناپذ یقلمرو یبه معنا 22یبار توسط جوانگدز ینواژه نخست ين. ایزهاستظهور چ

رتبه م يک یظهور چ يیدائو متونشد. در  يیدر متون دائو يجرا یآسمان به کار رفت و اصطالح
در  یهمزمانند. ته یبزرگ و چ یته یجانگ زا يدگاهحال آنکه در د بزرگ است یبعد از ته
ست. چون ا شکلیو ب« پرنشده» ،«یرجامدغ» یبلکه به معنا یستن یستین ياخأل  یو به معنانظر ا
خأل مطلق  ودارد  یتبزرگ هم واقع یته ،است یواقع یاست و چ یچ یبزرگ دارا یته
از همان آغاز دارای جنبش و تحول مداوم  چیدر نظريه جانگ زای  .(Liu,2014:73)یستن

پراکنده تهی، فاقد  چیبل مشاهده و دارای صورت است، اما متراکم و منسجم قا چی. است
از جوهر و سرشت يکسان يعنی  چیشکل و غیر قابل مشاهده است. هر موجودی به واسطه 

. بدين صورت بین انسان و رو با تمام نمودهای عالم يکی استبرخوردار است و ازين 22دائو
های فردی است وگرنه همه از نها در ويژگیشود. اختالف انسانها تآسمان وحدتی تام برقرار می
وی نخستین  .(Yao,2000:102; Wang & Weixiang,2010:46-9) سرشت يکسان برخوردارند

شود. برای سرشت انسان دو جنبه مادی و اصیل قائل می چیفیلسوفی است که بر مبنای نظريه 
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؛ ت آسمان و زمین استآيد و مشابه سرشپراکنده به وجود می چیسرشت اصیل خیر است و از 
متراکم ساخته شده و بر حسب  چیای از خیر و شر است و از حال آنکه سرشت مادی آمیخته

اشخاص  چیاز فردی به فرد ديگر متفاوت است. به دلیل همین تفاوت در ترکیب  چیترکیب 
است که برخی به خیر گرايش دارند و برخی به شر. اين نظريه وی خدمت بزرگی به فرآيند 

های خودشکوفايی و تهذيب نفس کرد؛ چرا که با تغییر سرشت مادی که جايگاه خواهش
-Yao,2000:102)تواند به سرشت اصیل خود بازگردد هواپرستانه است فرد می

شناسی خود چگونگی آمیزش امر متعال با از رهگذر کیهان . جانگ زای(Chang,1957:178؛3
 & Wang)غییر را به تصوير کشید اين جهان مادیِ همیشه در حال تحول و ت

weixiang,2010:56). 

 مفهوم لی.1
صل، قانون کلی  لی رجمه  ت و عقل )عقول( یعینظام مابعدالطبالعلل، مبدأ )مبادی(، علت ،که به ا
فه کهن چینی، نو    می که در فلس    فت می  ش   ود مفهومی اس   ت  يا ش   ود  دائويی و بودايی 
(Chan,1963:519).  رفته و هم برای   کار می ها به  ها و قربانی  معنای آيین هم به   لیطور کلی به

ست و رف      سلوی در شاره به قواعد  شرايط معین    ا سب با  . در (,2132:222Hinnells)تار متنا
ست که نمودها مطابق    « نظم دهنده»به معنای  لیتفکر آغازين چین  و عبارت از الگو يا نظمی ا

مل می  با امور       آن ع هه  خاص نیز در مواج ند. اش    يد از       کن با یا  ند      لیو اش    یت کن تبع
(Shun,2010:177). به معنای آيین قربانی و رفتار ص   حین هنگام        لیس   یوس وپیش از کنف

س  یوس آن را به رفتار ش  ايس  ته در هر موقعیتی وس  عت داد     وبرگزاری اين آيین بود که کنف
(2112:22-22Adler,)«:چه   آداب بهره است رعايت مناسک ودوستی بیآن کس را که از انسان

 . ([Anlect: bk3,ch3)«سود؟
و نسبت    (Ch’un,1986:105) چیزی است که همیشه ثابت است    وسیوسی لی  انديشه نوکنف  در

سمانی نامیده می             سرشت آ صیل يا  سرشت ا سرشت،  شر  سبت به نمودها و    به وهن ب شود و ن
وردار اس  ت  خاص خود برخ لیای از اص  ل/ش  ود. لذا هر پديدهنامیده می لیهای مادی پديده

سی فرزندی و ...(       شنا صل وظیفه  صل درخت، ا شبیه مفهوم مثل افالطونی    لی. در اين معنا )ا
ست   ست.  غالب  لی با چی  .(Chen,1986:66)ا ص  بودايیانها و سیوسی  ونوکنفنزد جفت ا به  ل ا
ست    ش  و« وات»يا  22«جوهر»معنای  شیا در حکم  اما چی ؛انگیزاندمیها را برآنکه الوده همه ا

شود. جوهر واحد است و عملکردها کثیرند. مظاهر   است که در تمام اشیا ظاهر می   22«عملکرد»
نزد . (,2131:66Murata)يابند شمار جهان يعنی ده هزار نمود از جوهر واحد سرچشمه می   بی

 .(Yao,2000:148)مترادفند  /وهندل، شتسر، اصلها، آسمان، سیوسیونوکنف
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سونگ، جوئو دون    صر  ستین متفکر نوکنف م(3112-3131) 21يیدر ع سی     و، نخ سیو
سونگ    سله   م( 921-3321)عصر  سل شد که    مراتبی و از پیشقائل به يک جهان  سامان  ب

و تمام   چیش  ناس  انه داش  ت و نظم حاکم بر عملکرد اولويت هس  تی چیبر  لیدر آن 
را به مثابه ص  ور و قوای مت   اد و در  چیو  لی. او وحدت (Liu,2005:397)جهان بود 

ش  ناس  ی  . در کیهان(Cheng,1991:209)عین حال مکمل واقعیت به رس  میت ش  ناخت 
ست و ازين رو   چیواتی  لیجانگ زای  ضعیتی از بی    چیا ست و و نظمی  وات  منظم ا

ست    26اولیه شود تا نمو  چی. (Liu,2014:72)نی صورت     دهای بیبايد متراکم  شمار را 
آغازين م محل شوند. اين تکامل     چیِبخشد و نمودها بايد در صورت مهذب و رقیق   

ش   ناس   ی وی کامأل  . کیهان(Liu,2005:399,401)نام دارد  لی، چیطبیعی و ض   روری 
  چیق به نظم متعل لیحاکم نیست.   چیو  لیمونیستی است و نظام سلسله مراتبی بین     

، مش  هورترين  م(3211-3321)  29يی و بعدها جو ش  یئو دوناس  ت نه آنطور که جو
 یچباشد؛ لی صرف  قوه ضروری  چیپنداشتند وجودی مجزا از سیوسی ودانشمند نوکنف 

را  م( 3122-3311) 23يی و چنگ  م( 3122-3162) 21. چنگ هائو  (ibid:399)اس   ت 
سازگاری بنیادين ان (Yong,2010:59)نامید  لیتوان بانیان معرفت می شه .  های اين دو دي

سی   برادر نوکنف سیو ستان،       لیدر مفهوم  و سفه چین با ست. اگرچه اين واژه در فل نهفته ا
ش  ود، اما برادران چنگ نه تنها برای نخس  تین  مکتب نودائويی و آيین بودا هم يافت می

ند          نا کرد نای اين مفهوم ب فه خود را اس    اس      بر مب  ;Chan,1963:519)بار فلس   

Yong,2010:79)  ک ند      بل غايی جهان در نظر گرفت یت  . از  (Yong,2010:79)ه آن را واقع
ست.   ضروری و غنی  لینظر اين دو،  بالذات، حاکم و مدبر همه چیز، کثیر اما وات  يکی ا

واحد، کل   لیهمه موجودات و نمودها از آن برخوردارند و به خاطر برخورداری از اين 
همه چیز است. مترادف است با آسمان،     يکی و لیسازند.  اشیا با هم يک پیکر واحد می 

وهن و سرشت. حقیقت، نظم، قانون کلی و مهمتر از همه فرايند کلی خلقت و پوياست     
(Chan,1963:519)   به زعم چنگ هائو دلیل اينکه کل اش  یا، چه انس  ان و چه نمودهای .

  اس  ت. تنها لیس  ازند برخورداری يکس  ان کل اش  یا از  ديگر با هم يک پیکر واحد می
تفاوت انس  ان و نمودهای ديگر در اين اس  ت که انس  انها تنها موجوداتی هس  تند که به 

شان می     چیسبب تعادل   شت سر سط دهند اما نمودهای ديگر به    در  صل را ب توانند اين ا
شتن     ibid:527 quoted from Cheng) غلیظ و کدر قادر به اين کار نیستد  چیسبب دا
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Hao22[3:2a-3a])لیاست.   لیقط يک مصدر خیر وجود دارد و آن  يی ف . از ديد چنگ  
ستی بخش به تمام موجودات و تبیین کننده چگونگی و چرايی پیدايی يک چیز    عامل ه

شناسی مقدم    به لحاظ هستی  لی. اگرچه (Cheng,1991:78-9)به صورت فعلی آن است.   
. لو  ( )Yong,2010:80تواند خارج از اش  یا وجود داش  ته باش  دبر کل اش  یاس  ت اما نمی

شمند نوکنف م( 3329-3392) 22جیويوان سونگ جنوبی     و، اندي   م(3219-3321)سیوسی 
  یلداند و هی  تفکیکی بین آنها قائل نیست. از ديد او يافتن  را يکی می سین و وهن/ لی

ست که         و رسیدن به آن دشوار نیست؛ چراکه در وهن ما ح ور دارد و به همین دلیل ا
شخیص امر در  ساختن وهن،     وهن ما توانايی ت ست دارد. با پالوده  در  لیست را از نادر

صر لو جیو       شخص فعال می  شمند معا شی، اندي واقعیت   لیيوان، شود. در ديدگاه جو 
ست     ستقل پیش از جهان مادی ا سی از جوئو دون (Chen,1986:58,55)م   لیيی . او با ت 

که برای آشکارگی و داند. وجودی انتزاعی را الگوی منظم کیهانی حاکم بر کل جهان می
را به منظور نش  ان دادن  لیيی نیازمند اس  ت. اما برخالف جوئو دون چیتجلی خود به 

گیرد؛ بلکه آن را برای نش   ان دادن متعالی     بودگی و قديم بودن جهان بکار نمی   پیشاز
يک   لی. به زعم وی (Liu,2005:397)بندد نسبت به جهان مادی به کار می لیبودن خودِ 
انتزاعی مطلق نیس ت بلکه در رفتار اخالقی انس ان مش هود اس ت و به طور کلی      مفهوم 

اش  یا را به  لی .(Berthrong,2010:157)ای از موجودات جهان جدا نیس  ت برای لحظه
شی،   . از نظر جو(Shun,2010,177)سازد آن ه که هستند و آن ه که بايد باشند مبدل می  

ظاهر کننده   چیظاهر است.  چیباطن و  لی دو جنبه از يک حقیقت واحدند. لیو  چی
سان    و تعیّ لی ست که برای ان سکون هر چیزی ا شود. در  ها ظاهر مین بخش حرکت و 

بخشد شديدأ پويا و در حال تحوّل مداوم    که به آن حیات می لینتیجه کل عالم به دلیل 
ست   شی در قرائت خود از مفاهیم  . (,66Murata-2131:61)ا نکه به ، با آچیو  لیجو 
ستی به حیات خويش ادامه       لیبرتری  شدن ه ست حتی با متوقف  اوعان دارد و معتقد ا

فاقد قدرت خلق و آفرينندگی می        ما آن را را  هد داد ا قاد وی اين    خوا به اعت ند.    چیدا
  یلباشد. در نتیجه در ديدگاه وی شکافی پرنشدنی بین    است که دارای قدرت خالقه می 

حدی می  لی. جو ش   ی (Liu,2005:403)وجود دارد  چیو  که هم در    را امر وا ند  دا
ما لو جیو   خارج از آن وجود دارد ا یده را تکثر در  دل/وهن و هم در  و  لیيوان اين عق

زيستی و ارتبا  متقابلی  . در نظر جو شی هم(Yao,2000:109)دانست  ديدگاهی ثنوی می
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به اسب تشبیه شده و     چی در انديشه او به اسب سوار و    لیوجود دارد.  چیو  لیبین 
قدم دارد  ت چیبر  لیالبته که اهمیت اسب سوار از اسب بیشتر است. اين ديدگاه وی که 

 & Wang) 22های عص   ر مینگ به چالش کش   یده ش   دس   یوس   یواز س   وی نوکنف

Weixiang,2010:54) . 
صر مینگ، مانند لو جیويوان وهن و     22مینگ-وانگ يانگ شمند ع  لی، بزرگترين دان

فراگیر وجود دارد و آن وهن اس   ت.   لیو معتقد بود فقط يک    22دانس   تمی را يکی
بودايی است. هرچند که وی اين مس له     21تای نظريات او در باب وهن مشابه مکتب تین 

کرد  س   یوس و منس   یوس معرفی میورا انکار  و خود را ص   رفاً ش   ارح س   نت کنف
(Chen,1986:63) هن است و وهن هر انسانی    . از نظر او مرجع نهايی شناخت حقیقت، و

بب برخورداری از     نگ چی   به س    یا قت را دارد         48ل خت حقی نا نايی ش     De)توا

Bary,1970:155-6) ها به طور ابدی وجود  لی. او برخالف نظر جو ش   ی که معتقد بود
امکان وجود نخواهد   لیدارند ولو اينکه وهن وجود نداشته باشد، معتقد بود بدون وهن، 

  فلسفی  گرايشهای  در (م3933-3222) چینگ عصر  آغاز با. (,2113:231Yu-lan)داشت  
  مذکور رعص  انديشمندان . رخ داد اساسی   تغییرشد و   ترديد سیوسی  وکنف رايج یعقالن و

و دای  م( 3222-3112)  21، ين يوانم( 3239-3292)  29ترينش  ان وانگ فوجیکه مهم
ستند   م( 3122-3111)  23چن  و تاختند خود از پیش خاندانهای عقايد به شدت  بهه
اين   ،به اعتقاد محققان اين عص   ر    .(Elman,1983:67) کردند  قلمداد  ارتدادی  را آنها 

تب     کا تب بودايی چن      م کا ت ثیر م حت  های عملی آيین        22ت به  ند و جن و دائو بود
ها به ت س  ی از جانگ زای،  آن. (,2113:222Yu-lan)س  یوس  ی را از بین برده بودند وکنف

اوعان    لیبر  چیدانس   تند و به برتری   حوّل و تبدّل در جهان می  را عامل هر نوع ت   چی
که هی         قد بودند  ند و در عین حال معت ندارد     چیای جدا از   لیداش   ت امکان وجود 

(Chan,1963:703). بلکه و انتزاعی نبوديک اص   ل مابعدالطبیعی ها آندر انديش   ه  لی  
  یچکه تجلی واتی چی يا حالتی از  چیتحرکات  منظم الگوهایاز  بود عبارتص   رفاً 

به    یا و امور اس   ت           چیاس   ت و برای تحقق خويش  مايز اش    مل ت عا ته و  وابس   
(Kang,2003:176). 
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 مفهوم ژن و نظام کیهانی مبتنی بر آن.4
اعی  ای درباره نظام اجتمسیوس فلسفه جامعه و انسان و آموزه   وبخش اساسی فلسفه کنف   

ز  مابعدالطبیعی ا یو توجیه دقیق یند که وی تعريفهر چ؛ ش  وددری می ژناس  ت که با 
سیوس و تجلی  ومحور کلیدی فلسفه کنف ژن. (Nansen,1997:482) استندادهاين آموزه 

س  یوس بود که به اين واژه وکنف. (Chen,1986:33)عینی انس  ان کامل يا فرزانه اس  ت  
اجتماعی با ديگران به کمال خواهد   معنای فلس  فی داد. از منظر وی فرد زمانی در تعامل
  مکالمات. در (Hitoshi,1986:213)رس  ید که بتواند عمال بر نفس خود مس  لط باش  د   

. طبق  (bk12, ch.1)«تسلط بر نفس خويشتن و بازگشت به ادب و نزاکت است ژن»آمده:
در خلوت محترم داش  تن و در »از س  یوس عبارت اس  ت  ونزد کنف ژن، مکالماتکتاب 

به معنای     ژن. (bk13, ch.19)«وفادار بودن  يگرانکردن و در مواجهه با د   يمجلوت تکر
س  س  یووزيردس  ت بود که کنفمافوق در حق مهربانی و نیکوکاری بخص  وص از جانب 

سان معنای آن را به  سط داد   دوستی دوستی يا نوع ان در کتاب آموزه  .(, 2112:22Adler)ب
بشر است و بزرگترين کاربست آن در مهر ورزيدن دوستی خاص  نسان ا»اعتدال نیز آمده:

ست    شاوندان ا ستعداد           ژن .(ch20)«به خوي صی، ا شخ سمان به هر  ست که آ بدين معنا
اخالقی درونی اعطا کرده اس  ت و فرد برای خودش  کوفايی به کمک ديگری از جانب   

س  یوس و منس  یوس گواهی بر اين مس   له    ويک نیروی متعال احتیاج ندارد. گفتار کنف
 (bk7, ch.22)«در من است  22آسمان خالق ف یلت  »گويد: سیوس می وست. آنجا که کنف ا

 .(1A4)«تمام ده هزار نمود به طور کامل درون من وجود دارند»گويد:يا منسیوس می
سیر رايج از    سی   وبین کنف ژنتف شق به همه مردم بود    سیو صر هان و تانگ ع های ع

ها نوکنف     عد به    س   یوس   یوکه ب نای آن را  عت      » ها مع با طبی حد  خت پیکر وا «  س   ا
(Chan,1963:40-41)   .يعنی نه صرف  عشق به مردم بلکه عشق به همه کائنات تغییر دادند

ساس   شق فراگیر مبتنی بر ارتبا  همدالنه و ف یلت اعاليی که تمام      ژنبر اين ا يعنی ع
ست؛ ازين       ژنف ائل ديگر را در بردارد.   سانی ا شت ان سر رو حالت کامالً تحقق يافتة 

 . (Chen,1986:70-1)، فرزانه است ژنشخص دارای 
سی   ونزد نوکنف ست بلکه فرزانه اين   سیو ها منظور از فرزانگی تنها بعد اخالقی آن نی

سانی را در خدمت خود  بندد و شکوفايی و وحدت بین خود و جهان به کار می روابط ان
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به  بدل می   -مفهومی دينی فرزانگی  فانی  یل اين تغیی  ش   ود.عر ر  ر گرايش رواج تفکدل
 .(Yu-Lan & Bodde,1942:106)بوداشدگی در آن عصر و مت ثر از آيین بوداست 

يی به روش جديدی از تفکر مابعدالطبیعی دامن زد. او معتقد بود اگرچه          جوئو دون
ش  ناس  ی يکس  انند. او برای  جهان و نمودها کارکردهای متفاوتی دارند، به لحاظ هس  تی

شناختی جزئی از جهان است و در تحقق    انسان به لحاظ هستی   اش کهحمايت از عقیده
ستین هگزاگرام     شارکت دارد به نخ ستنا کتاب تغییراتجهان م د  ، هگزاگرام آفرينندگی ا

در معنای خاص خود -در نظام کیهان ش  ناختی او انس  ان   .(Hon,2010:6-8,11)کند می
  و زمین متحد است با معرفت به مثابه برترين مخلوق جهان هستی که با آسمان    -فرزانه

،  دوس   تی، انس    ان22کن  د و ب  ا اص   ول اعت  دالخود، قوانین جه  ان را دری می
عامل تحول، حل و فص  ل کننده امور جهان و  22و راس  تی 22ریکرداخلوص/درس  ت

دری جامع   يی در کتاب  . جوئو دون(Yao,2000:99;Hon,2010:8)الگوی بش   ر اس   ت 
  کند که حقیقتاً توانس   ته تثلیثی ازای معرفی میس   یوس را فرزانهو، کنف21کتاب تغییرات

 Chan,1963:479 quoted from Zhou)خ  ود، آس    م  ان و زم  ی  ن اي  ج  اد ک  ن  د  

26Dunyi[ch.39])پیش  گام اين  29ش  رحی بر طرح غايت اعلیيی در کتاب . جوئو دون
شود که رفتارهای اخالقی واتاً کیهانی هستند. اتصال واتی میان     سیوسی می  وگزاره نوکنف

ساس مکتب نوکنف   ق سانی و قلمروی کیهانی بعدها ا سی چنگ   ولمروی اخالق ان -سیو
تنیدگی انس  ان و جهان را از طريق مفهوم  ش  ود و چنگ هائو و جو ش  ی درهممی 21جو
سم     کنند. در ديدگاه جوئو دونتبیین می ژن سانی و نیمی کیهانی و تج يی فرزانه نیمی ان

ست   ست همانطور که جهان با تکامل نمودهای   به زعم وی در. (ibid: 810)کل جهان ا
سان هم با خدمت به ديگران کامل می   شمار به کمال می بی سد، ان شود و اين خیريت   ر

وار کردن  جهان مش  ابه خیريت واتی انس  ان اس  ت. او در اين کتاب نه به خاطر انس  ان 
سان و جهان خ    شان دادن اين مهم که معیار هر دو قلمروی ان دمت  طبیعت، بلکه برای ن

بعد از او   .(Hon,2010: 11-12) دهدبه ديگران است ف ايل انسانی را به جهان نسبت می
سان را برای قلمروی      23کتیبه غربیکتاب   در جانگ زای سمان و ان نظريه وحدت بین آ

واحد   چیدارد که چون هر چیزی در جهان از گیرد و بیان میروابط انس   انی به کار می
 به وجود آمده لذا:  

مان پدر من و زمین مادر من است و حتی موجود ناچیزی چون من در میان آنها   آس »
جايگاهی بنیادين دارد. هر آن ه که جهان را پر کرده اس  ت کالبد خويش و هر آن ه که  
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پندارم. همه مردم برادران و خواهران  ش  ود س  رش  ت خويش می  جهان را رهنمون می
 .(Chan,1963:497 quoted from Zhang Zai22[Ch.17])«اند و کل اشیا همدم من...من
هار او برمی    يد بس   ط آن ه از اين اظ تا پیش از اين، مفهوم     ژنمفهوم  آ اس   ت. 
ه ش  د و بيک مفهوم س  لس  له مراتبی بود که بايد از خانواده آغاز می ژنس  یوس  ی وکنف

سترش می  صرفاً محدود به اين جهان خاکی بود.   (Ch’en,1964:395-6)يافت جامعه گ و
گرفت. اين  را بس   ط داد که کل جهان هس   تی را دربرمی ژنزای آن نان مفهوم گ جان

ست      شه بودايی ا شانگر نفوو اندي شه    .(Chan,1963:499)تحول معنايی ن سط اندي از   ژنب
ساخت    وسوی جانگ زای موجب آموزه نوکنف  سمان يا وحدت    پیکر سیوسی  واحد با آ

صه          سبب خصی شد و به  سمان  سان و آ س  ژنان سی  وان بود که کنفدر ان دی  های بعسیو
شتند        شر گ شت ب سر کتیبه غربی،  عبارت مذکور  .(ibid:17)قائل به نظريه خیريت واتی 

اخالقیات   کشد و مبنای سیوسی بايد جويايش باشد به تصوير می    وآلی را که يک کنفايده
 .(Chen,1986:49)شود سیوسی میونوکنف

سی   وبه طور کلی نوکنف سی     را عالوه بر تبیین کیهان چیو  لیها رابطه بین سیو شنا
ز  بردند. به جخود برای تبیین هماهنگی وهن بش  ر با احس  اس  ات و امیال نیز به کار می

نگ          يا نگ  ت خر وا ندکی از پیروان مکتب م عداد ا که گرايش      -ت نگ  نگ در عص   ر می می
شتند به نظر می    سد هی  نوکنف شديدی به مکتب بودايی چن و فردگرايی دا سی     ور سیو

یت      وجو که بر اهم نداش   ت  گذارد           لید  حه ن يب انس   ان ص    هذ در رش   د و ت
(Cheng,1991:210)و وحدت بین نمودها   ژنبا ت سی از جانگ زای مفهوم   . چنگ هائو

گام نخس   ت برای دانش   جويان  »را کانون تعالیم خويش قرار داد و اوعان داش   ت که  
شت      سر ست  ژنشناخت  ست و     ژن؛ چرا که «ا سان »جامع تمام ف ايل  ژنصاحب   ان

دارای پیکری واحد با کل اشیا است. وظیفه هر انسانی شناخت اين قاعده و محافظت از  
ست     شاق ديگری الزم نی ست. کار   Chan,1963:523 quoted)«آن با خلوص و جديت ا

from Cheng Hao22[2A:3a-b]). 
صلی مکتب کنف  ژنيی در باب  چنگ سی را دارد مبنی بر اينکه     وهمان عقیده ا سیو

صاحب         ف ژن شخص  ست برتر از تمام ف ايل و  سته    ژن یلتی ا   به تمام ف ايل آرا
ست که     ست. او معتقد ا سمان يکی می    ژنا سان را با آ فاوت  ت لیکند. اين ف یلت با  ان

يعنی زنده بودن و فقدان آن يعنی مرگ. به اين      ژنبخش اس   ت. ندارد و نیروی حیات  
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رار  بخش و ف    یلت اخالقی ارتبا  برقبه مثابه نیروی حیات  لیيی میان  ترتیب چنگ
س له محوری مکتب کنف . از منظر چنگ (Yong,2010:82) سازد می سی آنطور    ويی م سیو

اس  ت. زيرا در قاعده زرين ش  خص   ژناند قاعده زرين نیس  ت بلکه که همگان پذيرفته
دهد، حال آنکه شخص صاحب ژن آراسته به ف یلت  عاليق خود را مالی عمل قرار می

ست و با ديگران مطابق عاليق آنها برخورد می فداکا کند. البته که قاعده زرين راهی  ری ا
. به (ibid:70-1)ش   ود نمی ژنو با آن قرابت دارد اما جايگزين  ژناس   ت برای تمرين 

و به همین خاطر برای  تقريب به  «ش  دنی نیس  ت  با کلمات بیان ژنطريق »اعتقاد وی 
 Chan,1963:552 quoted from)کند اس تفاده می  طرفی و عدم تعص ب وهن از واژه بی

Cheng Yi22  [2:2b]). 
شق را يک مفهوم کمکی برای تقريب وهن به     شی نیز واژه ع ست و  می ژنجو  دان

شق به تنهايی بیان  ست   ژنکننده معنای معتقد بود ع  Hitoshi,1986:216-17 quoted)نی

22from Zhu Xi[23:2a]).   شر و  جوهر وه»به  ژناو با توصیف صل( عشق   لیِن ب «  22)ا
. وی با تبعیت از انديش  ه برادران   (Chan,1963:591)اين مفهوم را به اوج خود رس  اند 

سانی در حالت ايده   شت که هر ان شیا و چنگ بیان دا حیات بخشی    آل با واکنش به کل ا
شیا پیکر واحدی می مداوم بدان ست. به اعتقاد وی    ژنسازد و اين به معنای  ها با کل ا ا

سان در حالت ايده  شد.   دل/وهن ان سمان و زمین با او با پیروی   آل بايد همانند دل/وهن آ
سمان را دربرگیرنده کل  از جانگ شیا می  زای که آ سانها را نیز واتاً جامعی از    ا ست، ان دان

گیرند   کم میگیرد و معتقد اس   ت که انس   انها خود را دس   ت     میاش   یا در نظر  کل 
(Shun,2010:182-3). 

یانگ چی  »موزه طبق آ يانگ     « تحقق ل باس     -که وانگ  مینگ آن را از منس   یوس اقت
نابراين خود            می به وحدت وهن فرد و ب یل  ند تهذيب نفس، ن کند، يکی از اهداف فرآي

ه  نامید ژنفرد با حقیقت غايی جهان است و اين همان چیزی است که در تعالیم وانگ،   
را به روش  نی  ژنمفهوم  21زرگبررس  ی کتاب معرفت بمینگ در -ش  ود. وانگ يانگمی

 کند:  تبیین می
سمان، زمین و کل    » سان واال آ سانهای      در چشم يک ان شیا يک پیکر واحدند. او تمام ان ا

شخص می       شور را به مثابه يک  سمان را يک خانواده و ک سقف آ ساخت   زير  پندارد... 
تی ادق نیست، حشمار تنها در مورد انسان واال صپیکر واحد با آسمان، زمین و اشیای بی
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چک          وهن انس   ان دون نیز اين که او وهن خود را کو فاوت  با اين ت نه اس   ت؛  گو
شرين اين   -. وانگ يانگ(Wang Yang-Ming,1963:27226[22:3b])«کندمی مینگ برای ت

شه مثالهای فراوانی بیان میکند. هنگام در چاه افتادن يک کودی  فرد با کودی   ژن، 29اندي
سات وی برای کمک به کودی      سازد و من پیکر واحدی می سا شدن اح جر به برانگیخته 

های وحشت زده پرندگان و ديگر حیوانات در شود. شکسته شدن شاخه درختان، نالهمی
ها همگی باعث ت لم خاطر انس  ان  ها و کاش  یهنگامه وبن ش  دن و خرد ش  دن س  نگ 

سبب وحدت    می سان با کل  ژنشوند و اين تنها به  شیا، چه موجودات زن  ان ده و چه ا
عشق به  -3عبارتند از :  منسیوس بر اساس کتاب   ژنجان است. سه گام بسط    بی اشیای 

آش   کار ش   دن س   رش   ت متعالی   -2س   اخت پیکر واحد با آنها    -2تمام موجودات  
شت             »يعنی  .(Chen,1986:61-2)فرد سر شدن  شکار  ست برای آ شق به مردم راهی ا ع

 .(Wang Yang-Ming,1963:272-321[22:3b] )«متعالی فرد...

 گیرینتیجه
سی       سیو سه کلیدواژه فهم تفکر نوکنفو سته  لی، چی و ژن  ستن و مفاهیمی واب در  که ده

به کار   و کتب چهارگانه     از جمله   متقدم متون  ند.  رفته  کتاب تغییرات  ر د اين مفاهیم ا
سی       حقیقت مفاهیمی نو سیو سنت فکری نوکنفو ستند در  س ، بلکه نی بب کاهش  تنها به 

  بودندبه فراموشی سپرده شده   های بودايی و دائويی های بعد و استیالی آيین دانايی نسل 
  هایوسیسودر نظر نوکنف .کردند احیاها بودند که اين مفاهیم کهن را یوسیسونوکنف اينو 

. البته  شد یم يافت یوسی س وکه مردم با آن مواجه بودند در متون کنف یپاسخ تمام سواالت  
توانند به کنند تا ب یرمطالب را بر حسب مسائل زمانه مجددأ تفس    نيبودند تا ا يرآنها ناگز

ود از  خ یربا تفاس   هاآن دهند. یپاس  خ منطق يیو دائو يیبودا يانمس  ائل برخاس  ته از اد
ودا، به عنوان  ب ينکه توانست به د  ترسیم کردند  يعیبد شناسی  یهانک ،یوسی س ومتون کنف
  یاص  ل يژگیبودا در آن زمان به س  بب و ينچالش زمانه خود، پاس  خ دهد. د ينبزرگتر
سان و امور ما  یبه ابعاد باطنويژه  توجه يعنیخود  ضمیر مردم ر  ،بعدالطبیعیان ا  وهن و 

يی و دائو اسی شن یهانو ک يیگرفتن از متون بودابا الهام هایوسی س و. نوکنفبودتسخیر کرده 
  یکاس  تکرده و  یربازنگ خود یاص  ل یمدر مفاه، یوس  یس  وخودِ متون کنفاز  یریگوام

را   یعیوجود انسان و امور مابعدالطب  یابعاد باطن به توجه کمتر يعنی یوسی س ومکتب کنف
 .ندکرد یااح يدجد البیرفع و آن را در ق
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تب  نس  بت به مک یوس  یس  ودر فلس  فه نوکنف یترگس  ترده یعهاگر چه مابعدالطب .
  یآنها باق یاس  اس   دغدغه یات،اما کماکان اخالق خوردیکهن به چش  م م یوس  یس  وکنف
ست مانده سی س ونوکنف يینآ يیغا هدف .ا ستگار  یلن یو سان و تعال  یبه ر و  یردف یان
سان محور آفر    یاجتماع ست و ان ست. اما آن ه در نظام    یاخالق یمو کانون تعال ينشاو ا

  اهیممف ینابر مب یاخالق-یهانینظام جامع ک يک يجاداست ا يعبد یوسیسونوکنف یدتیعق
سی س وکنف ست  يیو دائو يیبودا یمها با مفاهو ادغام آن و ژن ی، چ یل یو   یممفاه ينا .ا
ص  یماز مفاه یهمگ سی س وکنف یلا ستند که نوکنف  یو سی س وه سط  ها را بآن یمعان هایو

سونگ    صر  سی س ونوکنف ،دادند. از آغاز ع که   یويو دائ يیبودا يانرقابت با اد یبرا هایو
  یهاشنگراصطالحات و   یرمذکور را تحت ت ث یمبود مفاهشده  يجرا یارمردم بس  یندر ب
ودات  اطراف و موج یطکرده و توانس  تند رابطه فرد با مح یراز نو تفس   يیو دائو يیبودا
نظام   یرامونپ یعیبا اقامه برهان مابعدالطب هایوسی س وسازند. نوکنف  تریدههم تن را در يگرد

  ينثبات کرده و دری اانس  ان و جهان را ا وحدت ،انس  ان یاخالق یو رفتارها یهس  ت
آنها با اس  توار   یفرزانه ش  دن عنوان کردند. به طور کل یبرا یوحدت را ش  ر  اس  اس  

تر  وفقم یبر مسائل آموزش اخالق  شناسی،  یهانک یبر مبنا یآموزش اخالق يهساختن نظر 
سی س وکنفآيین از  ست  یعمل کردند. آنها برا یو شه  خ يبار در تار یننخ سی س وکنفاندي   یو

ین آي یعی،مابعدالطب   های يش   هر یرا اس   توار کردند و با اعطا    یدتی نظام عق  نيترکامل  
  یباالتر یبود به سطن نظر  یاخالق-یاسی اش فلسفه س  مؤلفه ينرا که مهتر یوسی س وکنف

ست  ینآن براه یارتقا داده و برا سی  یه س  و معرفت شنا   يقرط يناقامه کردند و از ا یشنا
 .یدندبخش یعالت ينشرا در نظام آفر انانس يگاهجا
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