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Abstract  
 
The famous Yijing, the most important metaphysical writing of ancient 
China, has been studied for centuries by both traditional Chinese 
metaphysicians of the past and modern Chinese and Western scholars. 
There have appeared many discussions around the word yi 易 in philological 
studies. However, despite the Yijing being representative of the symbolical 
metaphysics of the ancient Chinese, scholars either have not been 
concerned about the meanings of this word from a symbolistic point of view 
or have briefly and indifferently passed by it. Understanding the word yi is 
a key without which the treasure house of the Yijing will not be opened. 
Examining various dimensions of the character yi from a symbolistic 
viewpoint based on the traditional method of word-symbol-meaning (yan 
xiang yi), this paper explores the prime symbolical meaning of this Chinese 
character and discusses the relationship of the derived meanings with its 
symbolical aspects. 
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Extended Abstract 
In the popular reading of the famous ancient Chinese book, Yijing 易經, as a 
result of over-simplification, the only well-known aspect of the book is its 
most inferior application, a divinatory one. The simplification imposed on 
the book is similarly extended to its title. The words jing and yi are 
commonly rendered as “book” and “change,” thus “the book of changes.” 
However, neither jing 經 is any kind of book, nor yi 易 is any kind of change. 
Even the pluralized yi as “changes” cannot be considered as any kind of 
plurality. In this paper, it is elucidated that not only the simplified rendering 
of the title, book of changes, does not represent the real content of the Yijing 
but also such an understanding can be subject to many deviations. Our main 
concern is revealing the meanings of the character yi in a symbolistic way 
from a metaphysical point of view. To this end, although a philological study 
is to some extent necessary, it is far from being sufficient. Particularly, when 
we deal with the two types of Chinese ideographs (“symbolical characters” 
as the terms zhishi 指事 and huiyi 會意 suggest), among the traditional six 
types of Chinese characters, understanding symbols (xiang 象) functions as 
a bridge between the western shore of words (yan 言) and the eastern shore 
of meanings (yi 意), in the light of the method formulated by the great sages 
of the “school of mysteries” (xuanxue 玄學) during the Wei-Jin period. 
The typical attitude of modern philology in regard to the etymology of the 
ancient Chinese characters, is to see in them the most common meanings 
empty from what they like to call abstract ideas, since the ancient man for 
them is an immature child who just recently has achieved an amount of 
civilizational “progress.” Quite contrary to it, the traditional view of the 
Chinese regards the ancient man as possessing a higher intellect and 
unparalleled intuitional genius increasingly lost in later generations 
inasmuch as man inclined to his rationality more and more. For them, the 
simplicity of the ancient Chinese is not caused by an inability in 
consideration of complicated matters, but by a supra-rational view that 
seeks for perfection in simplicity. Based on this view, the character yi is a 
simple depiction with profound meanings. 
In this paper, a symbolical etymology of yi is perused along seven different 
theories. (1) 易 as 蜴 (chameleon): this view is raised for the first time at the 
end of the first century CE by Xu Shen, the author of Shuowen Jiezi. It could 
be justified if the bronze inscriptions of yi were the oldest known forms of 
the character, as it probably was so at that time. However, with the 
discovery of the oracle-bone inscriptions it is not defensible. (2) 易 as 日+月
(sun + moon): this one is also mentioned in the Shuowen citing from a certain 
book of mysteries which is identified by commentators as the weft texts (weishu 
緯書). This view although can be justified in the manner of pozi (破字; 
breaking characters) as an esoteric way of interpreting characters, it is 
unwarranted from a paleographical point of view, because the particle 日 in 
yi originally depicts not the sun and the other particle (勿 developed from 
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彡) clearly is not the moon. (3) 易 as 日 (or 月) +彡 (rays): Takashima Ken-
ichi surveying the oldest extant forms of the character yi in the oracle-bone 
inscriptions, regards yi as the rays issuing from a half-visible sun or moon. 
A “half-visible sun” seems quite far-fetched for the particle which can 
simply represent the moon with a similar kind of historical development of 
the character 月 (moon). However, he himself does not find an acceptable 
explanation to relate this image to the meanings of the character. (4) 易 as 
皿 (vessel) + 彡 (water): searching for the concept of “change,” Takashima 
hesitated with his own view mentioned above. Therefore, he raised another 
theory which gained some fame in this debate, i.e. pouring water from a 
vessel. However, it remains unexplained why this 皿 (vessel) is not depicted 
with the usual forms of the character in oracle-bone inscriptions. Moreover, 
usage of 彡 as water is quite rare in those inscriptions. (5) 易 as 賜 
(bestowing): this view is in accord with some etymological studies of the 
sound of the character yi, but it remains unclarified how the concept of 
“giving, bestowing” is related to that of “change.” (6) 易 as 日 + 氣 (cosmic 
breath): Cheng Zhongying considered yi from a philosophical point of view 
and found the omnipresent vital force of qi in this character as well, so that 
it may denote “free changes of qi.” It is also implausible to find a complicated 
character like that of qi in a simple particle of yi (彡) which has nothing to 
do with its known associated concepts in the oracle-bone inscriptions. (7) 易 
as 月 + 彡: the oldest forms of this character depict radiation of solar rays 
from the moon. We think this simplest and the most natural way of looking 
at yi is the most congenial with its associated meanings, if only we do not 
neglect the intermediation of its symbolical aspects. According to this 
symbolism, the main associated meanings of the character must be formed 
around the conception of “manifestation.”  
Examining the symbolism of “radiation of solar rays from the moon” this 
paper shows how the many common associated meanings of yi as well as the 
three traditional ones (“transformation,” “simplicity,” and 
“changelessness”) are connected to its five symbolical aspects: (1) radiation 
in night; (2) radiation from top to bottom; (3) night vision; (4) the source of 
radiation; (5) the moon as the treasury of solar rays. Derived from the first 
two aspects, “manifestation” is the concept from which those of “bestowing, 
change, exchange, extension, etc.” are derived. Similarly, derived from the 
last two aspects, “manifester” is the concept from which that of 
“changelessness” is derived in its turn. Finally, derived from the third 
aspect, “simplicity” is the concept from which that of “easiness” is derived. 
On the basis of these considerations, the “Classic of Manifestations” is 
suggested as a translation for the title, yijing, the translation which is in 
complete agreement with the ontology provided in the book.  
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 132-144صفحات ، 4144، بهار و تابستان 14خرد، شماره مجله علمی جاویدان

 نگیجییدر  «یی» یلیتمث یمعان
  * اسماعیل رادپور  

 چکیده
 هاسه  ک  باسهتان، ررن  نیچ یمتن حکم نيمهمتر ،نگیجيیکتاب مشههور  

و  ینیدر گذشههت  و پهوهشهه ران چ نیچ یسههن ت یحکما یجدّ ۀمورد مطالع
س .  ديجد ۀدر دور یغرب س  مطالعات لغ  در بوده ا س  ،یشنا  یاریمباحث ب
  دّسِ)دهترِ مق نگیجيیشههکل گرهت  اسهه . امّا با  نک    易 يیلفظ  رامونیپ

  رود،یباسهههتان ب  شهههمار م      انی نیدر نزد چ یلیتمث کِي زیگاهِ متاه  ( جلوهيی
 اياند نپرداخت  اي یلیلفظ از نظرگاه تمث نيا یمعان یپهوهشهه ران ب  بررسهه  

شاره  سهل ا   یتاحمف يیلفظ  یِمعان اهتنياند. دراز کنار  ن گذشت   ران یگوار و 
عاد  نوشتار اب  نينخواهد بود. ا یبدون  ن گشودن  نگیجيی ۀخاناس  ک  گنج 

ر روشِ ب یمبتن یلیتمث یو از نظرگاه کندیم یرا بررسهه يی ۀسههيمختلفِ نو
شفِ معان يی انگیش  نيِ) یمعن-لیتمث-لفظ یِسن ت  ست  یِلیتمث ی( ب  ک   نینخ

 ن  یلیمشتق با جهات تمث  ینسب  معان  ۀو دربار پردازدیماين نويسۀ چینی  
 .کندیبحث م

س  ش  ير نگ،یجيی: هادواژهیکل ش   ن خط ،ینیچ یهاس  ينو ،یلیتمث یشنا ا
 .یظهور و تجل  ،یباستان
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 مقدمه

يکی از  عنوان کتابی اسهه  مشهههور در حکم  چین باسههتان ک  عموما   易經 جینگيی
ي انۀ جنبۀ شهههناختۀ شهههدۀ  ن در ن اه          ،گیریهال های  ن، يعنی  ترين کاربسههه  نازل 
س . در مطالعات عمومی    عامّ  سندان  ا ساده ، جینگيیپ االخرای  ةسازی ک  عبار ن رش 
  خ شههناين اسههتیل در ترجم  و مفهو سههازی اسهه ، اسههتیلی کامل دارد و اپوچوهیچ

سهه ،  ا «کتاب»ب  معنی  جینگيیدر عنوان  جینگعنوان اين کتاب نیز راه ياهت  اسهه . 
شان    « تغییر»ب  معنیِ  يیولی ن  هر کتابی.  س ، ولی ن  هر تغییری. ن مع در ای برای جا
،  «تغییرات»تواند جمع باشهههد و ب  معنی رود، پس، يی میب  کار نمی 1زبان چینی عموما 

  «کتاب تغییرات»شدۀ  ولی ن  هر جمعی. در اين نوشت  معلو  خواهد شد ک  عنوان ساده   
ها  ن  تنها گويای محتوای اين کتاب نیسههه ، بلک  دامنۀ تحريف معانی را ب  دوردسههه 

 کشاند.می
 مقدّسِ  )دهترِ جینگيیک  در عنوان  يینويسۀ  نی کشف معا پردازد ب  اين نوشتار می 

شف          جینگيی) جَّويی( يا يی س . البت ، اين ک سان دودمان جَّو(  مده ا س با تدوين مو
ش   م  ورِ حکمعانی از ن اهی حکمی و با رويکرد تمثیلی خواهد بود. در حقیق ، تا پی

شد، ابزار هیلولوژی ب  خودی خود ب  غايتی نتوان  ش    در میان نبا سید. اين پی ور عل    د ر
صنع ِ   شمار می « معنی»هاعلیِ  سط دهیم،  ب   رود. اگر بخواهیم همچنان اين تمثیل را ب

صولِ      « لفظ»بايد ب ويیم ک  از  س ، مح صنع  ا س  نخواهد   « معنی»ک  مادّۀ اين  ب  د
( causa exemplarisای ) مد، م ر ب  واسطۀ عل تی دي ر ک  هیلسوهان مدرسی عل   نمون    

بارت اسههه  از    می ند و  ن ع یل »گفت نديشههه       ب  «. تمث با ا ک   های    ويهه هن امی  ن ار
(ideograph    ( چینی سر و کار داريم، تنها پُلِ رمزانديشی )شیانگ象   اس  ک  ما را از )

شرقِ  言)يِن « الفاظ»مغربِ ساحل   شتار   ( بازتوا意)يی « معانی»( ب  م ند برد. در اين نو
های چینی   شهههناسهههان ب  کاوش در نويسههه     خواهیم ديد از  نک  چ ون  لغ      اینمون  

اند، چرا ک  ن اه حکمی و انديشههۀ رمزشههناس ب  کار  اند و طرهی حاصههل نکردهپرداخت 
بردند، نتیجۀ کارشهههان در تقر ب جسهههتن ب       اند و خواهیم ديد ک  اگر ب  کار می     نبرده

                                                             
ع هايی برای جمتوان نشان زيرا در مواردی ک  تأکید بر جمع بودن در کار باشد، می« عموما »گفتیم .  1

اس ، ولی در مواردی  ن را ن  ب  « هم »و « بسیار»ب  معنی ک   諸لفظ جُّو بستن اسامی ب  کار برد. مثل  
 ی هارسی«ها»با کارکرد معنايی، بلک  ب  عنوان لفظ عامل ک  تنها نشانۀ جمع اس ، مانند « هم »معنی 

  کار نشانۀ جمع مثنی ب عنوانب ، «هر دو»ک  در مواردی ب  جای معنی  都توان دانس . يا حت ی دُو می
 .(124-126، صص 1992بلنگ، ب  پُلی رود )بن ريدمی
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-د نخسههتین بار باشههد ک  روشِ لفظداشهه . شههايای میهای کیفیحقیق ، چ  تفاوت
  های چینی اطلقشههناسههی نويسهه يی( ب  نحو مدوّن بر ريشهه شههیانگمعنی )يِن-تمثیل
( در 玄學شههِونِ  )شههونِن« هامطالعۀ اسههرارنام »شههود. اين روش را حکمای مکت ِ می

سان        سرارنام  ) س  ا سیِر  ( 三玄شونِن  حدود ررن دو   . معرهی کردند و  ن را در تف
ب  کار بردند. روش اين اسهه  ک  در میانِ    دْزیجّوانگو  دانودِه جینگ، جینگيی يعنی

شد       شت  با صورتِ متعیّن کامل دا لفظ و معنی حالتی میانی را جويیم ک  ن  همچون لفظ 
شد، بلک     صورت با سبتا  مجر د      «میانجی»اين  و ن  همچون معنی مجر د از  صورت ن از 

سبتا  تعیّن ب   «.  مثیلیصورت ت »خشد. اين وضع میانی چیزی نیس  جز    باشد و معنی را ن
ساده می    سیار  صل می   با اينک  اين روش ب ش رف حا مان هکند ک  نمايد، ولی نتايجی 

صر    رحِش ای ک  بر س . وانگ بی در مقدّم  ناپیدا در تأويلت عرها از کت  مقدّس ا عن
 نوشت ، اين روش را چنین شرح کرده اس : جینگيی

فاظ ظهوِر تمثیلت        بدان ک  تمثی   ند و ال ياب لت از محل  معانی صهههدور 
اسههه . معنی همان تمثیل نیسههه  و تمثیل همان لفظ نیسههه . الفاظ از 

کاهتن الفاظ تمثیلت را مشهههاهده       تمثیلت زاده می با وا   1شهههوند، پس، 
شهههوند، پس با واکاهتن تمثیلت     توان کرد. تمثیلت از معانی زاده می می

توان کرد. ب  واسههطۀ معانی، تمثیلت و ب  واسههطۀ  معانی را مشههاهده می
شهههود. پس، لفظ چیزی اسههه  ک  تمثیل را ظهور  تمثیلت الفظ بیان می

بخشد. چون ب  تمثیل رسیدی لفظ را هراموش ساز. تمثیل چیزی اس   می
شهههود. چون ب  معنی دسههه  ياهتی تمثیل را     ک  موج  ابقای معنی می   
 (.2411هراموش ساز )وانگ بی، 

کند ک  اين مانند دا  نهادن برای شکار خرگوش اس . مقصود از نهادن  سپس بیان میاو 
اين دا ، شههکار خرگوش اسهه  و ن   نک  نهادن دا  خود مقصههود باشههد. اکنون گمان   

ش  می س     کنیم ک  اين روش دوچندان رابل اطلق بر ري سی نوي شد ک  شنا   های چینی با
شان با    سر و کار سم کر »چون از جهاتی  س ، بر خلف   « دنر شیاء و مفاهیم و معانی ا ا

س  زبان صورت تمثیلی دارند. با اين هم ،      های  وايی، الفاظ و نوي ستقیم با  سبتی م ها ن

                                                             
شانگ )گوان« شهود تمثیلت»نیس ، بلک  نويسنده وارعا   در میان ( متعارهی見)جیِن « ديدن»سخن از . 1

觀象خواهد.( را می 
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صرار        های زبان چینی حت ی  نجا ک  ب هیلولوگ شد، ا صورتی تمثیلی در کار با صراح  

ی چینی گويایِ خموشهههای دارند ک  ب  منزلۀ لفظ با  ن برخورد کنند. متاهیزيک نويسهه 
س  ولیکن در نمی     شین ه س  ک  او را زبانی  ت سی م ر  نک  منشِ تمثیلیِ   ا گیرد در ک

چینیان باسهههتان را بشهههناسهههد و خود را ب   ن  هاق معنوی نزديک گرداند ک  مطالعات  
تما  همّ خود را بر زدودن يا کمرنگ جلوه دادن  ن نهاده      گويی تاريخی و زبانیِ عرهی   

س . اگرچ  سانل مختلف لغ     ا شتر دربارۀ م شت  ظاهرا  بی سیِ      در اين نو خن  س  يیشنا
اند، ولو از زبان چینی هیچ ندانند. و گويیم، ولی مخاط   ن درد شنايانِ حکم  چینمی

کنیم  می دهد، سعی اگرچ  توضیح ابتدانیات زبان چینی اجازۀ پیشبرد اين نوشتار را نمی   
تا حدّ ممکن  نچ  از مباحث زبانی برای همراهی ضروری اس ، اجماال  توضیح دهیم تا  

شايد يکی از هوايد اين         اگر هايدتی در  سد.  شد، ب  هم  خوانندگان  ن ر شتار با اين نو
یدن  دهد و سیر رس  های چینی ب  دس  می ای از بررسی اشتقاری نويس    نوشتار ک  نمون  

کند، همین باشهههد ک  خوانندۀ       ب  معانی ب  واسهههطۀ تمثیل و جهاِت تمثیلی را بیان می        
چینیان باسههتان در زبان نوشههتاری خود ب   مند ب  حکم  چین با منش تمثیلی ک  علر 

ضور       حت ی اند وارث نهاده سوادی ح شم هر چینیِ با تا ب  امروز چیزی از  ن در پیش چ
 دارد،  شنايی يابد.

سۀ   ش   يیدر همین  غاز، پیش از ورود ب  بحث از نوي س  دربارۀ ري سی  ، الز  ا   شنا
( ک  در زبان 漢子دْزی نهای چینی توضههیحاتی مجمل بیاوريم. هر نويسهه  )هانويسهه 

نوع   رهت  اس ، دو دار ب  شمار می چینی باستان عموما  ب  صورت مستقل يک کلمۀ معنی   
شتقاق تواند داش ، يکی صوری )ناظر ب  صورِت نويس ( و يکی لفظی )ناظر ب  تلف ظ         ا

شناسی الفاظ يکدي ر را تأيید تواند کرد. همچنین، در   نويس ( ک  همسويی  نها در ريش    
شتقاق در هم  س      تنیدهمواردی اين دو نوع ا ست  نوي شش د های  اند، مانند مواردی ک  از 

形شِّنگ  )شینگ « ترسیم کردن مفهو  يا شئ اهزون بر تلف ظ  »های چینی، در دستۀ نويس   

聲ترسههیم کردنِ مفهو »، ن  در اين دسههت ، بلک  در دسههتۀ يیگنجد. البت  نويسههۀ ( می  »
ک  چون ب   هاگنجد. يعنی  ن دست  از نويس   می« های اشاری نويس  »( يا 指事ش ی  )جّی

«  پايین»ک  ب  معنی  下توانند درياه ، مانند شههیا نظر تمثیلی بدان بن رند، مفاهیم را می
ش انگ         س  و مانند  سم کرده ا س ، زيرا خطی را عمود ب  خط ی اهقی و در زيِر   ن ر ا

上  س ، زيرا خط ی را عمود « باال»ک  ب  معنی سم کرده    ا بر خط ی اهقی و در باالی  ن ر
توان  های اشاری واجد جزءِ لفظی نیستند، يعنی از هیچ جزنی در نويس  نمیاس . نويس 
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لی  ای اشاری اس  واجد صورتی تمثی   نويس   يینويسۀ  خلص   نک   ب  تلف ظِ  ن پی برد. 
 ک  اين صورت تطوّری مستقل  از تطوّرِ  وای خود داشت  اس .

 «یی»هفت طرح از 

ستخوان  24و اوايل ررن  19ز اواخر ررن ا ش ويی و کشفِ    ها و الک . با کشف ا های پی
ستخوان         رمز  نها، بابی نو در لغ  شد. اين ا شوده  سی زبان چینی گ   هایها يا الکشنا

ش انگ يعنی      الک صر حکوم  دودمان  ش  ب  نیمۀ دو  ع صر    1144تا  1224پ ق. . )ع
ه  و روی  فأل( تعل ق دارد.    هبوط معر ب  ت ت  در اين      رسهههم 1 وردن  کار ره ب   الخط 

های مختلف ن ارش هر نويسهه  نیز  های مهمّی در شههیوهمکتوبات را ک  شههامل تفاوت
( 甲骨文های تفأل )جیاگُووِن ها و اسههتخوانن اشهه ِ الکشههود، اصههطلحا  خط می
شدۀ  می ش  ا خط»گويند و ما از اين ب  بعد با عنوان کوتاه  شاره « هاستخوان ن ا   ب   ن ا
ن اشههه  بیش از هر چیز در نمودار سهههاختن منش  کنیم. ب  نظر ما، اهمی  اين خطمی

ری  های چینی باتمثیلی چینیان در اعماق تاريخ اسهه ، منشههی ک  تا ب  امروز در نويسهه 
س .   سۀ  مانده ا سناد مکتوب، يعنی خط در رديمی يینوي ستخوان   ترين ا ش  ا ها ب  ن ا

نِ اين  زمانِ تکوين ياهت کشفاس . ب  عبارت دي ر، دس  مطالعات تاريخی از  کار رهت 
 نويس  کوتاه اس .  

ش       س  ک  در ري سمی اين ا س      ب  طور کل ی رويکرد هیلولوژی ر سی نوي   هایشنا
ترين معنی را پیدا کنند، چرا ک  تصهوّرشهان از انسهان عهد     باسهتانی زبان چینی، متعارف 

س    ستان ک  مبدع نوي س  ک  هنوز بلوغ هکری چندانی نیاهت     با سانی ا های چینی بوده، ان
تمدنی نهاده اس . درس  برعکس،    « پیشره  »و ديری نیس  ک  گامی چند در عرصۀ   

ای  هتی برتر و نبوغ شهودی ويهاس  ک  انسان رديم را واجد عقلنینظر چینیان سن تی  ن 
شتر      می صار بعد، هر چ  بی سانِ اع صطلح حکمی    عقب  دانند ک  ان ستداللی )يا ب  ا لِ ا

شری( خود   شتر از کف    تمايل ياه چین، عقل ب شهودی را بی ،  ن عقلنی  برتر و نبوغ 
باسههتانی معلول ناتوانی از پرداختن ب  امور پیچیده نیسهه ، بلک  معلولِ   « سههادگی»داد. 

سادگی می       س  ک  کمال را در  شری ا شی هوقِ عقلِ ب   نگیدانودِه ججويد. ب  گفتۀ ن ر
سیم می   یپیچیدگ(: »62)بند  سانِ  نها تر کردند؛ ب  ]کارهای[ بزرگ  ها را نظر ب  ]وج ِ[  

                                                             
( و 1، هصل 1922های کیتلی )ها بن ريد ب  نوشت ن اش  استخوانگذاری خطدر خصوص تاريخ.  1

 (.24، ص 2419شوارتز )
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کوشهههیدند.  ری، مردان بزرگ سهههرانجا  کاری بزرگ       نظر ب  ]وج ِ[ کوچک  نها درمی    

 نیز مطابق با همین يینويسههۀ   «.شههدند کردند، ب  همین سههب ، ب  بزرگی نانل می نمی
 اس  ساده با معانی ژرف. ایديدگاه سن تی، نويس 

  اين اسهه ، ولی ن  هر تغییری. البت« تغییر»ب  معنی جینگ يیدر عنوان  يیگفتیم ک  
س  در کاربردهای مختلف در خود   شتقاق    جینگيینوي معانی دي ری را نیز در بر دارد. ا

 گیريم:را با بررسی و تحلیل هف  طرح يا نظريۀ مختلف پی می يینويسۀ 
ست؛  آفتاب -4 س  ک  蜴 ییبه مثابه  易 ییپر صورت    易 يی : يک نظري  اين ا
 وُوِنش باشد. اين نظري  ب  طور غال  در لغتنامۀ « پرس   هتاب»ب  معنی  蜴 يیشدۀ  ساده 

ن اش  مفرغین ريشۀ اين    های خطدر نويس   易 مده اس  و محتمل  صورت نوشتاری    
 (.  ن اش  مفرغین: در خط يیگمان اس  )

س  با محیط  نظر ب  مطابق   هتاب سانی حرک  او، ب « تغییرِ)»پر ا رنگ( و نرمی و  
 وُوِنش  را توضیح دهند.   يیدر «  سانی »و « تغییر»اند ک  دو مفهو  اين اشتقاق سعی کرده  

(، و 2442)شِو شِّن،   « پرس ، چلپاس ، مارمولک خان ی   هتاب» ورده اس :   يیدر معنی 
س   شئ    »های  ن را از نوع نوي شیانگ « رسم صورت  س ، يعنی   象形شینگ  ) ست  ا ( دان

معنی اصلی اين نويس  چیزی واجد صورت اس  و عینا  رسم شده اس ، مانند نويسۀ            
ز  ن بود. بنابراين، از نظر شههه وُوِن،  ای در مرکها يک دايره و نقط  هتاب ک  در گذشهههت 

سۀ   صورتِ  هتاب    يینوي سم کردنِ  سیاری در اين نظري        ر س . ترديدهای ب س  ا پر
ا نشههان  ر يیپرسهه  پیچیدگی مفاهیم وابسههت  ب  توان روا داشهه . يکی  نک   هتابمی
  هباری نماند    يیذاتِ چنین جانوری در  وابسهههت  ب    دهد. دي ر  نچ  اثری از معانی    نمی

تری از اين نويسهه  در دسهه  اسهه  ک    های کهندي ر  نک  اکنون صههورت اسهه . باز
صورت          شد ک  اين  س  و ديده خواهد  شُّوِون  نها را نديده ا سندۀ  شباهتی ب   نوي ها 

 پرس  ندارند.   هتاب
ن اشهه  مفرغین  در خط يی: شههکل نويسههۀ  日+月به مثابه 易 ییمهر و ماه؛  -1
)ماه( اين ون  ترسههیم   月 يِونِ پرسهه . چ  نويسههۀ ن   هتاب تواند نمودار ماه باشههد ومی

  ها:ن اش  استخوان  و اين مشتق اس  از شکل اين نويس  در خط      شده اس :   می

 .يا    1يا يا 

                                                             
 دارد، از ردم  بیشتری برخوردار اس . راس دايره( ب  سوی ای ک  روی )رطر نیمماه نیم .  1
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ب  « ماه. »يا  ها:ن اشهه  اسههتخواندر خط يیاکنون بن ريم ب  شههکل نويسههۀ 
س  ديده می   ضح در اين نوي ش وُوِن اگرچ  بر نظريۀ   نحوی وا ص « پرس   هتاب»شود.  ر   م
 هتاب و »کند ک  ( نقل می秘書شهههُّو )مِیراز  کتاباسههه ، ولی از کتابی مفقود ب  نا  

همان « )کنند و  ن تمثیلی اسهه  از يین و يانگرا حاصههل می 易يی ماهتاب، روی هم 
اين )اگرچ  داند می 2متونِ پودرا اشاره ب   کتاب راز  ،ش وُوِن سان، شارحِ   دوان يِوتْ 1(.منبع

 نچ  در متونِ پود  »نويسههد: و می( شههودياه  نمیموجود « پودِمتون »در سههخن منقول 
اند، بیشههتر دربارۀ صههورتِ ]امروزیِ نويسهه [ اسهه  و ن  معنی  دربارۀ اين نويسهه   ورده

شناخ ِ نويس [. اين تعبیر اگرچ  از حیث اصول و حقايق، مقرِّب اس ، با ريشۀ  ]=ريش 
«   )ماه( نیسهه 月کند، زيرا بخشِ زيرينِ اين نويسهه ، شههش نوع نوشههتار مطابق  نمی 

، در جزء بااليی صههورت نوشههتاری متأخر  «مهر و ماه»(. نظريۀ ، ذيل شههرح دو نهمان)
( 月( صهههورتی از ماه ) 勿بیند و محتمل  جرء دي ر را ) ( را می日،  هتاب ) يینويسهههۀ 

 سانی   ب  «تغییر»داند.  هتاب و مهتاب ب  معنی ش  و روز نیز هس  و بنابراين، معنی   می
س  می    شتقاق ب  د شتقاری       از اين ا س  از لحاظ ا ضور  هتاب در اين نوي  يد. اگرچ  ح

«  ها از طريق شههکسههتنِ  نها تأويل نويسهه »صههحیح نیسهه ، ولی همچنان از حیث هنِّ  
  ب  طريق« خورشید »( معتبر اس . ضمن  نک  چنان ک  گفت  خواهد شد،    破字)پودْزی 

 .کندماه بیان مینظريۀ مهر و ای در اين نويس  حضور دارد، ولی ن   ن چنانک  ويهه
: پهوهشههه ر ژاپنی،  彡(+月)یا   日به مثابه     易 ییتابشِ خورشییید یا ماه؛       -3

ها، نظريۀ کهن    ن اشههه  اسهههتخوان در پهوهش خود بر روی خط ايچیکِن تاکاشهههیما   
 کند:خورشید و ماه را با دشواری بسیار بیان می

شید   ورتواند تصويری باشد از  نچ  ب  نظر  نور خ  اين ن ارۀ استخوان می 
، ص  1922)تاکاشههیما،  اسهه مرنی يا حت ی ماه از جان ِ خورشههیدِ نیم 

122.) 

                                                             
( نیز با ن اهی 參同契چی تُنگگان  )تْساندر يکی از مهمترين کت  دانويی، ب  نا  مُهرِ ي ان یِ س .  1

 تأويلی، سخنی مشاب   مده اس .
نامند ب  معنیِ تار، يعنی رشتۀ عمودی در منسوجات. در دودمان هان، می جینگچینیان کت ِ  يینی را . 2

( 緯وِی )ود متون پک  متون اصلی بودند،  متون تارای کت  تفسیر طريقتی پیدا شد ک  در مقابل پاره
 شد.نامیده می
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شیما خود متوج  پیچیدگی اين تعبیر می  سد:  شود و می تاکا شت  »نوي شیم    ب  ياد دا با

همان ) «ک  تصههوير کردنِ مفهو  تغییر از حالتی ب  حال  دي ر هیچ کار  سههانی نیسهه 
سۀ        (. ب  نظر ما اين توجی  چندامنبع صورت کهن نوي س  ب   س . کاهی ا ن پذيرهتنی نی
   را نمودار کرده اسهه« تغییر»تر مفهو  )تغییر( بن رند ک  با سههادگیِ هرچ  تما  化 هو 

سۀ هو     رغم  نک  او خود در اين نظري  ترديد  (. ب ن اش  مفرغین:  در خط 化)نوي
تاکاشیما متوجّ   ن نشده    کند، ب  نظر ما، سخن او حاوی حقیقتی اس  ک  خود   وارد می

 و در ادام   ن را بیان خواهیم کرد.
صورت     :皿+彡به مثابه  易 ییریختنِ آب از ظرف؛  -1 شاهدۀ  شیما با م های  تاکا

های تفأل، دربارۀ  نچ  گف ، خود ترديد کرد و نظريۀ  در اسههتخوان يیبیشههتر نويسههۀ  
 دي ری را مطرح ساخ  ک  شهرت بسیاری ياهت  اس :

های خورشید تعبیر شد ک  از ماه    ب  عنوان شعاع  易 يیصورت نوشتاری   
ن اران  شههايد  شههود... اين تعبیر پارين مرنی سههاطع میيا خورشههید نیم 

ستخوان ديده می    شد، ولی تفاوتی در چند ن ارۀ ا ود.  ش همچنان معتبر با
س ِ يکی از  نها می    شید يا ماه نیم  سم  را شد ولی  تواند خور مرنی با

( اسههه  ک  محتوايش خالی شهههده  皿ای )نمودار پیال  کی دي ر از  نهاي
 (.  121، ص هماندهد )اس ، چنانک  سراشی  بودن اين ظرف نشان می

تصويرِ خالی کردنِ  ب يا مايع دي ر از ظرهی ب  ظرف دي ر اس    يیبنابراين از نظر او، 
شناسی وجود دارد. اينک     ب  نظر ما، مشکلی در اين روش «. تغییر»و از اينجاس  مفهو   

های  اس  و با کاوش در صورت  « تغییر» يیاند ک  معنیِ اصلی  از ربل يقین حاصل کرده 
( را در 皿 مینخواهند  ن را ب  اثبات رسهههانند. امّا پیال  )        پردازی میگوناگون و نظري   

سیم می صورت  صورت   يااند:کردههای کهن اين ون  تر س  از  های  . اينها دور ا
سۀ  مخت ضمن  نک  در  易 يیلف نوي شد و   اگر  .  شد، پیالۀ دي ر     پیال  با  ب با

ا  ي« تُهی کردن»دهد، بیشههتر مفهو  کجاسهه چ چنین تصههويری ک  تاکاشههیما اران  می  
 کند.  را تداعی می« ريختن»

،  ن اس  ک    «ظرف»اس  و ن   « ماه»نمودارِ  ،يیدر  يک دلیل دي ر بر اينک  جزءِ 
سۀ   ستخوان   )ماه( ک  در خط 月 يِونِ نوي ش  ا سیم می  های تفأل چنین ن ا در شد،  تر

س   يک دورۀ متأخرتر، در خط ش  نوي  يد )در زير در می های مفرغین ب  صورت  ن ا
صورت منحنی امتداد می  سۀ        ن يک خط ب   س  با تطوّر نوي س  مطابق ا يابد(. اين در
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( يا  ن اش  مفرغین ) خط  ن در ( ب  شکل  )  هان اش  استخوان  خطدر  يی
 خواهد.  را از  ن حذف کنیم، درس  شبی  همان نويسۀ ماه می ک  اگر 

«  سهههان»ب  را ب  معنی   يی « ريختنِ  ب»ريچارد سهههیرز احتماال  تح  تأثیر نظريۀ      
نور ساطع   »گويد: و جای دي ر می«  سان، همچون ريختن  ب »(، 2416دانند )سیرز،  می

شا  س   از ماه؛ م سان ا سیرز،  « هدۀ  ن   سان »(. اين تعاريف برای مفهو  2412) سیار   «   ب
دور اسهه  از مانع بودن. ضههمن  نک  اين تعاريف جامع هم نیسهه  و پیچیدگی مفاهیم  

 دهد.متعلق ب  اين نويس  را نشان نمی
يدۀ  با اين هم ،    ب  معنیِ تمثیلی      «ريختن  ب»ا يد،  ک  خواهیم د ط رببی يی، چنان 

س . د  س  و هم میانِ    « ظرف»و « ماه»ر حقیق ، از حیث تمثیلی هم میان نی پیوندی ه
یان  « نور»و «  ب» ند.      «. تابش »و « ريختن»و هم م رابلی دار ماه و ظرف هر دو حیثی 
با علم و وجود و حیات. اين پیوند زمانی      « نور»با حیات و وجود پیوند دارد و    «  ب»

ريزد،  ک  هر چقدر هم ک  از  ن ب  پايین می     چنان بدانیم   را شهههود ک   ن ظرف  کامل می  
 «.شودخالی نمی»باز هم 
شش؛   -5 سی به مثابه  易 ییبخ س  ک    :賜 تْ شده از  ساده  يیيک نظر هم اين ا
تر ب  اعطا کردن از عالی»و « بخشههش»باشههد ک  هر دو ب  معنی  錫 شههیيا  賜ی تْسهه
شتقاق لفظی      « ترساهل  سیار  عمو يیاس . اگرچ  اين نظري  را ب  سب  همسويی با ا ما  ب

ست   شخ ص نکرده « تغییر»اند، ربط  ن را با معنی موث ق دان س ،  چندان م اند. در هر دو نوي
س  همان    سم ِ را سم  چپ   يیجزء  س  و جزء  صدف )پول رايج    ا در يک مورد، 

«  دهشِ» يیچین باسههتان( اسهه  و در مورد دي ر طل يا هلز گرانبهاسهه . در هر مورد  
 چیزی ارزشمند از دارا ب  ندار اس .  
در چینی باستان ک   ن را  lek* . يکیاندذکر کرده يیاز حیث تلفظ، دو اشتقاق برای 

ک   ن هم ب  همان معنی اس . ساگارت   移 يیکند و با نويسۀ مرتبط می« تغییر»با معنی 
س   سی  های نوي شش »معنی را ک  ب   錫 شی يا  賜تْ س  « بخ شتقاق مرتبط     ا با اين ا

ب   lway*تبّتی ودر چینی باسهتان اسه  ک  با لفظ چین   lekh*داند. اشهتقاق دي ر از  می
و  266، صص  2442و شاسلر    2411شود )باکستر و ساگارت،    مرتبط می«  سان »معنی 
269.) 
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سیدن از مفهو ِ     ب  نظر می سد جستجوی راه ر «  شبخش »يا از « بخشش »ب  « تغییر»ر

، حاصهههلی در بر نخواهد داشههه ، بلک  اين معانی هر دو بايسهههتی از معنِی        «تغییر»ب   
 تری مشتق باشد.اصلی
يینگ ک  يکی از چِّنگ جُّنگ :日  +氣 به مثابه 易 ییسییریانِ نَفَ ِ کیهانی؛  -6

ين استادان معاصر هلسفۀ چین اس ، نظريۀ جال  توجّهی اران  کرده اس  و       تربرجست  
ساری در کیهان،        چیويی میان  سان، نَفَسِ  ساری در وجود ان )روح، جان، نَفَس، نَفَسِ 

 نَفَسِ ازلیِ دانو( نسبتی برررار ساخت  اس :
، درياهتم ک  بهترين   يیگیری کلمۀ  پس از بررسهههی هم  جوان  شهههکل    

توان ياه ،  ن اس  ک  پیدا شدنِ خورشید را نمودار    می يیدر  تبیینی ک 
سههازد و نیز رهتنِ  ن ب  پشهه ِ ابرهای شههناور. بنابراين، بخشِ دو  اين   

س  را ب   سانی نیروی حیات نوي س . بنابراين، لفظِ می چیبخشِ    توان دان
و از اين  چیکند بر تغییرات  زادانۀ اصههطلحی اسهه  ک  دالل  می  يی
راهِ گشودن و بستن، تاريکی و روشنی، حرک       يیتوان گف  ک  می ررار

 (.162، ص 2424يینگ، و سکون، سختی و نرمی اس  )چِّنگ جُّنگ

ای اسهه  از نظريۀ اوّل  تصههوير خورشههیدی ک  ب  پس ابرها رهت  اسهه ، تجديد خاطره
شیما ک  از   شان داديم ک   ن  سخن می « مرنیخورشید نیم  »تاکا شتر ن زنی ک   ج گف . پی

ستادِ نامبرده   شید »دو ا شید »دهند، دانند يا ترجیح میمی« خور بدانند، در حقیق ،  « خور
س  ب          صّوِر جزءِ زيرين نوي س . همچنین، ت س  نی س . خبری هم از ابر در اين نوي ماه ا

ساخت ی ب  نظر می      چیعنوان  س  و  سیار دور سد. اين نظري  نیز مانند نظريۀ دو   ب ر
،  «تغییر»شناختی دارد. تاکاشیما با ن اه هیلولوژيک، ب  دنبال مفهو    ل روشتاکاشیما اشکا  

يینگ  ساخ  و چِّنگ جُّنگ « ظرف  ب»، «مرنیخورشید نیم  »يا ب  رول خودش « ماه»از 
،  «وابست یِ تبدّلِ موجودات ب  سريانِ نَفَسِ کیهانی  »با ن اهِ نوکنفوسیوسی، در پی مفهو    

شده از  ن    ساطع  شید ابرگرهت  »يا ب  رول خودش « ماه» از خطوطِ  سريان ياهتنِ   «خور  ،
گردد و  زادان   می«(  سهههانی»مفهو  ب  جا  زادان  )اشهههاره را پديد  ورد ک  در هم  چی

دّلِ  وابسههت یِ تب»کند، يعنی کند. مفهومی ک  او در اين نويسهه  جسههتجو می می« تغییر»
سريانِ نَفَسِ کیهانی  سن تی او از  بر يندِ مطا« موجودات ب   س . اگرچ   جینگيیلعۀ  با  ا

جاری شدنِ   »و « بیرون  مدن خورشید از پس ابرهای شناور  »های دوردس ِ  پردازیخیال
، ب  یيمواهق نیسههتیم، اما برداشهه  کل ی او، و ن  تعبیر او از نويسههۀ « بخشنیروی حیات

 گويیم، بسیار نزديک اس .معنیِ اصلیِ اين نويس  ک  در بند بعد می



 222   جینگيیدر  «يی» یلیتمث یمعان

     

 

شیدیِ ماه؛   -2 بر روی يک  يیيکبار دي ر ب  : 月+ 彡به مثابه  易 ییتابشِ خور
  ( و اجزاءِ  ن بن ريم:911شمارۀ ، 224، ص 1922، جیجیاگُووِن هِ پش  )الکِ الک

 
 

 
شان می    جزءِ اوّل )  ضوح ماه را ن شیدی    دهد و جزءِ دي ر ) ( ب  و ( پرتوهايی خور
های بعدی با شههکلِ  شههود و اين جزء در صههورتدهد ک  از ماه سههاطع میرا نشههان می

رسههد ک  اين  ب  نظر می مرتبط شههده اسهه  ولی با معنی  ن پیوندی ندارد.  勿نويسههۀ 
شیوۀ ن رش، مواهق ترين و طبیعیساده  شیوه با معانی  ترين  ش  يیترين  شرط   نیز با د، ب  

شیم.    نک  از میانجی شم نپو ش    گریِ تمثیل در میان لفظ و معنی چ س  تاکا یما  نظريۀ نخ
س ، اگر   شیدِ نیم  »از  صرف نظر کنیم هم تقريبا  همین ا ن  اش ک  ربطی ب  اي«مرنیخور

سن تی ک  سعی دارد خورشید و ماه را يکجا در نويسۀ         یينويس  ندارد. همچنین، نظريۀ 
يابد. در حقیق ، خورشههید در اين نويسهه  حضههور  ، اينجاسهه  ک  وج ِ خود را میببیند

صادر می   شیدی  سیار عجی       ندارد، ولی از ماه پرتوهای خور شود ک  در نظر نخس ، ب
نمايد. پیچیدگی اين تصهههوير، حاکی از  ن اسههه  ک  معنِی مدلول  ن نیز، مفهومی         می

 نیس .« تغییر»متعارف مانند 
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یان ، نظر صريح و داليل خود را بيین نتیجۀ بحث در باب اشتقاق لفظ  اکنون ب  عنوا

سۀ      می ص يیکنیم. از بررسی نظريات مختلف و نظر ب  صورت و صوتِ نوي لی  ، معانی ا
 گیرد، بنا ب  داليلی چند:  شکل می« ظهور و تجل ی»اين لفظ حول مفهو  

ساطع شدِن پرتوهای خورشیدی از ماه، يعنی ساطع شدِن نور در ش ، پديد          -الف
شنی در دلِ ظلم ، و بنابراين،   سايطِ   «ظهور»در عین حال، در اين «. ظهور» مدنِ رو ، و

 ( نیز لحاظ شده اس .يین ارِ ظهور )ماه در انديش 
 錫 شههیيا  賜ی تْسههو  يیهم از حیث صههوری و هم از حیث  وايی در میان  -ب

شیدن و اعطا کردن از مقا  باالتر ب  مقا  پايین  س  تر( پیوند )بخ در « ظهور و تجل ی»و  ه
 تر اس .تر ب  ساهلحقیق ، بخشش نور )علم( و حیات و وجود از عالی

هو   ورزد و مفتأکید می« از باال ب  پايین»بر تابش  يیصههورتِ نوشههتاری کهنِ    -ج
سهههطوع پرتوهای  »  اسههه  و از تبیین تصهههوير نسهههب  ب  جهات، عا« تغییر»متعارف 

 ناتوان اس . 1«خورشیدی از ماه ب  سوی پايین
در سههن   چینی )ک  گفت  خواهد شههد(    يیگانۀ با معانیِ سهه  « ظهور و تجل ی» -د

( سهههاده و بسهههیط: موجودات و عوالم و مرات  وجود، ظهورِ مبادیِ     1همخوانی دارد. 
( تبدّل و تغیّر: نظر  2نمودار شده اس .    جینگيیاند ک  در ترسیماتِ خط یِ بسیطِ   بسیط 

ت   دام  گفب  سهههیر تجل ی و ظهور و نیز تجل یات ک  محل تبداّلت و تغیّرات اسههه . در ا
 تجل ی و»در حکم  چین، « تبدّل و تغیّر»خواهد شهههد ک  يکی از معانی اصهههلی تعبیر 

طح  تر ب  س اس ، چرا ک  ظهور عبارت اس  از تغییر مرتب  و رهتن از سطح عالی   « ظهور
شود.    دانی صدر تغییری وارع  تغییر: نظر ب  مُجَل ی و مُظهِر  ( بی2تر، ولی ن  چنان ک  در م

 تجل ی. يا مبداءِ
توان حدس زد ک  می lek*در چینی باسههتان يعنی  يیبا توجّ  ب  اشههتقاق لفظی  -ه

شۀ هندواروپايی   س  ک  زبان چینی ب        lewk–اين لفظ با ري س  ا شد. اين در مرتبط با
شان داده      ستقلی تعل ق دارد، ولی محق قانی چون ويکتور مِیِر ن اند ک   شاخۀ زبانی کامل  م

  وتبّتی و هندواروپايی وری در ژرهای دو شههاخۀ زبانی چینات شهه ف راسههتی ارتباطب 
در طرف هندوايرانی الفاظی مشتق شده اس ،      lewk–وجود دارد. از ريشۀ هندواروپايیِ  

مرات  وجود؛ عوالم؛  »سنسکري  ب  معنی    lokaو « نور»سنسکري  ب  معنی    rokaمانند 

                                                             
یس  اگر سب  نمنااند و صرف نظر از اجتناب ارسطو از اين ديدگاه، بیا ن اه تمثیلی ک  ردما داشت . ب 1

 ب ويم.« عالم تح  رمر»را « پايین»اين 
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«  پرتو اهکندن؛ روشن کردن»ب  معنی  rucو ريشۀ هعلی سنسکري  و اوستايی « ظهورات
از  ن مشتق شده اس .  «( روشن»)همچنین « روز»اوستايی ک  لفظ هارسی  raocahو نیز 

«  وخَنل» مانندمشتق شده اس .    « ماه»از همین ريشۀ هندواروپايی الفاظ بسیاری ب  معنی   
س . همچنین از میان نمون      س  ب  معنی ماه ا سی کهن ک  در توان  د میهای متعددر هار

یز با ن يیالتین. و اين بسیار جال  توجّ  اس  ک  صورت نوشتاری      lunaاشاره کرد ب   
 پیوند دارد. « ماه»

生生»ب  دس  داده شده اس :    يی ( تعريفی از 1:2، تْسی شی ) جینگيیدر خود  -و

之謂易 » ر: )ترجمۀ دي « يیپايان )لفظا : زايش در زايش( را گويند های بیزايش»يعنی
؛ ترجمۀ دي ر: «شههودگفت  میيی کند )زايشِ زاينده / خلقِ خالق(، ايجاد  نچ  ايجاد می»
پايانِ موجودات همان     های بی مراد از زايش«(. شهههودگفت  می  يی هرينی حیات  حیات »
 کثیر و غیرمکر ر مبداءِ تجل ی اس .« تجل یات»

س  ب    تجل یاتيا  تدهتر ظهوراتوان را می جینگيیبنابراين،  س  و اين مواهق ا ا دان
اند  ها و ذوات  نها( ک  بیان و نمودارِ مبادیِ تجل یها )چندخط یگو ها و شههیانگماهی  

( و هم در 先天تیِن هم در  هاق و هم در انفس، هم در عالم غی  ) سههمان رِد ؛ شههیِن 
ای  چنین معنی (. ممکن اس  اشکال کنند ک 後天عالم شهادت ) سمانِ حدوث؛ هَوتیِن 

  کنند نیس . در پاسخ، اوّال   ها برای  ن ذکر میدر میان معانی متداولی ک  در لغتنام  يیاز 
های دي ر چینی هم هسهه  ک  در ابتدا معنیِ  بايد توجّ  داشهه  ک  بسههیاری از نويسهه  

صلی  شده ک           ا ست   شتقاق ياهت  و چندان برج س  ک  معانِی دي ر حول  ن ا شت  ا ای دا
ها ب  عنوان معنی  شههود و ذکری هم از  ن در لغتنام هت  معنیِ اصههلی هراموش میررهت 

شد، بیِن     شد و باز گفت  خواهد  س . ثانیا  چنان ک  گفت   هو  ( يا بیِن變易يی )متداول نی
(變化 ک  در لغتنام ) ِهم تواند بود. ثالثا  از  « ظهور و تجل ی»ها ذکر شههده، خود ب  معنی

توان چنین ان اشههه  ک  معنیِ  مفهومی متعارهی نیسههه ، می« جل یت» نجايی ک  مفهو   
و معانیِ    جینگ يیاصهههلِی  ن در نزِد اهِل حکم  محفوظ مانده اسههه  در مطالعاِت         

محفوظ مانده اسهه  در تداول عام  و تدريجا   نچ  در «  سههان»و « تغییر»متعارف مانند 
در « ظهور و تجل ی»معنیِ کردند، اسهههتیلی کامل ياهت  اسههه  و       مراد میيی عرف از 
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س   صر تدوينِ   ازباری ماند ک   顯 شین ای چون نوي با تدوين   جینگيی) جَّويیهمان ع

 1موسسان دودمان جَّو( تداول ياهت  بود.
 يیای ک  پیش از طرح هفتم )ظهور و تجل ی( دربارۀ معانی  در شهههش طرح يا نظري   

س  ) هتاب    شد، طرح نخ س      اران   س س (  س  و پر شی از عد       ترين ا شتباهی نا ا
ش ُوِون(، ب  خط         سندۀ لغتنامۀ  شِّن )نوي شِو  سی حکیم بزرگ دودمان هان،  ستر ش ِ د   ن ا

شناسی    هاس . طرح دو  )مهر و ماه( حاوی حقیقتی ژرف اس ، ولی ب  ريش    استخوان 
س  )        ستن نوي شک س  التفات ندارد و تأويلی عرهانی مبتنی بر هن   ( ب  ودْزیپصورِت نوي

بسیار  «ظهور و تجل ی»راشتقاری اس . طرح سو  )تابشِ خورشید يا ماه( ب  معنیِ نحو غی
ها در تطورّات  از بررسهههی نويسههه « مرنیخورشهههیدِ نیم »شهههود، ولی پندار نزديک می

پردازان  اسههه . طرح چهار  )ريختنِ  ب از ظرف( نیز از    ها زياده خیال   ن اشههه  خط
س      صورت نوي سی  از  « ريختن»گیرد ولی مفهو  رد، تأيید نمیدا« ظرف»ای ک  معنی برر
دور نیسهه  و هیض از ظهور و تجل ی دور نیسهه . در هر  « هیض»باال ب  پايین از مفهو  

پرداز طرح سو  و چهار  ک  روش او هیلولوژيک صرف اس ، از رسیدن      صورت نظري  
اس .  « یرتغی»ههمی عرهی از  يیب  چنین نتايجی بسیار دور اس  و گمشدۀ او در نويسۀ 

گیرد  پرداز طرح پنجم )سريان نَفَسِ کیهانی( روشی هلسفی را برمی   از سوی دي ر، نظري  
س .          سن تی ا شد، مبتنی بر مطالعات  س  با شتقارات نوي و طرح او بیش از  نک  مبتنی بر ا

ک  نظري   نتیج   نۀ نیروی حیاتی    پرداز طرح پنجم میای  بدالتِ  زادا همان   (چیگیرد )ت
 و« بخشههیحیات»کنیم ولی صههرها  از بُعدِ مراد می« تجل ی»ک  ما از مفهو  چیزی اسهه  

«  هیض»شود. طرح ششم )بخشش( از طريق مفهو      شاملِ تجل یاتِ علمی و وجودی نمی 
ش  ک  معنیِ    « ظهور و تجل ی»ب   س ، ولی بايد توجّ  دا شش »نزديک ا سی( ا « بخ ز  )تْ
س  و ن  چنانک   « تجل ی» شتقاق ياهت  ا س  بپندارند، برعکس. بنابراين،   )يی( ا   ممکن ا

ها )ب  غیر از    طرح هفتم )تابشِ خورشهههیدیِ ماه؛ ظهور و تجل ی( با هر يک از اين طرح     
 هايی دارد.طرح اوّل ک  تعبیری يکسره اشتباه اس (، همسويی

                                                             
سازد اهزون بر خورشید )مرکز ن اش  مفرغین يک سر )سر غاز، مبدأ( را نمودار مینويسۀ شیِن در خط 1

نخ )محتمل  ابريشم(  ويخت  ترسیم شده اس  ک  از باال ب  هم گره خورده تجل ی( ک  در زير  ن دو رشت 
 ي ر  زادند.و از پايین از يکد
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 «یی» یِسنّت یِمعان

ودِ  پگردد ب  متون  مده اسههه ، بازمی يیترين ذکری ک  در بیان معانی مختلف لفظ کهن
فاسهههیر          易緯وِی )يیيی  ک  ت ندگی(  باه تار در  بل  قا از نظرگاهی    جینگ يی؛ پود در م

شمار می  ست      طريقتی ب   سیوس دان شفاهی کنفو ضی  نها را بازتاب تعالیم  اند،  روند و بع
مل  ب  تاين متون مح  اگرچ  محتوای اين متون بیشههتر صههبغۀ دانويی دارد. تاريخ کتاب 

گردد و حکیم بزرگ کنفوسیوسی جِّنگ شِونِن   .( بازمی6-ق. .246دودمان هان پیشین )
ا ِ  کاریِ احکرلم .( بر  نها شرح نوشت  اس . در يکی از اين رسانل با عنوان     122-244)

 ( از رول کنفوسیوس  مده اس :乾鑿度دْزانودُو )چیِن خط یِ چیِنشش
ط  )جیِن    ب  معنی بسههها بدّل و تغیّر )بیِن 簡易يی يی  ( و 變易يی (، ت

( اسهه . توجّ  کردن ب  اين سهه ، کلیدِ جوان    不易تغییر بودن )بُويی بی
، صحیف    2416، دْزانودُوچیِنزدنِ صفاتِ دانو ]در وجود شخص[ اس  )   

 يکم(.
ضیح می   ساط ،  سپس تو ضیل ِ باطنیِ »دهد ک  ب  ن « نَفَسِ»و تبدّل و تغیّر  جینگيی« ه

  ن اس .  « مقا ِ»تغییر و بی
در خصههوص معنیِ نخسهه ،  ن را بیشههتر اورات نظر ب  کاربردهای متأخر اين لفظ، 

اس  و  هم ب  معنی  «  سانی»هم ب  معنی  يیگويند. حال  نک  می«  سان و  سانی»صرها  
سانی »و مفهو  « سادگی » س  ک     بازمی« سادگی »ب  «   گردد، ن  بالعکس. اوّال بايد دان

نیسهه  ولی اين هر دو « سهههول  و  سههانی»همان مفهو  « و سههادگی بسههاط »مفهو  
 يد  از ديرباز جمع بوده اس . بساط  و سادگی در مقابل ترکی  می    يیمفاهیم در لفظ 

شواری می       سانی در مقابل د س ، حال  نک    صفِ ذات ا س .     و و صف هعل ا  يد و و
شت      سان نو شتۀ   سان    نو س  ک  رران  و ههم  ن روان و   ساده     ای ا شتۀ  شد، ولی نو با

شت   س  ک  مثل  عاری از تکل ف و پیراي  نو ضی زبان   ای ا س . اينک  در بع ها  های ادبی ا
هارسی ک  هم در مقابل مرک    « ساده»شود )مانند اين دو معنی در يک لفظ گاه ادغا  می

 سههانی  گردد ب   نک  در حقیق  چیزی ک  ب اسهه  و هم گاه در مقابل دشههوار( بازمی 
ک  صع  و  شود، بل  سانی تکمیل نمی شود يا کاری ک  ب  تحلیل و توصیف و تبیین نمی 

س ، بازمی    شوار ا سیاری دارد و مرک   و پیچیده    د گردد ب   نک   ن چیز يا کار اجزاء ب
س  و ترکی  در  ن          سیط ا شیم ک  ب شت  با سر و کار دا س . و ورتی با چیزی يا کاری  ا

صیف   ساندن و تکمیل کردن  ن    راه نیاهت ، تحلیل و تو سرانجا  ر و تبیین  ن چیز يا ب  
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ش         س . بنابراين، مفهو  يکسانی هم وجود تواند دا سان ا سهل و   ( 難 نان)يعنی کار 

سان   »ک  با هر دو مفهو   ساده   »و « سهل و   سیط و  شمار رود )مانند لفظ    « ب ضادّ ب   مت
ر ب  نظ راجینگ يی دشوار(. هارسی ک  هم ب  معنی مرک   اس  و هم ب  معنی   « پیچیده»

ساط  »معنی  سايط »توان گف  می« ب سخن می  «دهتر ب سیط  گويد،  ، چرا ک  دربارۀ امور ب
  ورد.اموری ک  ترکی  و امتزاج  نها بايکدي ر، عالَم را پديد می

در سههن   چینی ب  معنی تغییر در مرتبۀ واحد نیسهه . بلک  ب  « تبدّل و تغییر»مفهو  
ب   بۀ دي ر اسههه . مثل  در متون دانويی مکر را  از  معنی ظهور مرت بداّلت و »ای در مرت  ت

خاصّ سهههخن می   « تغیّرات عالم در    يک ايزد  ند و مرادشهههان ظهور  ن ايزد در  گوي
های مختلف اس ، بدون  نک  حقیق   سمانی  ن ايزد از اين ظهور منثلم گردد.   صورت 

 توضیح تبدّل و تغیّر  مده اس :در خط یِ چیِن کاریِ احکا ِ ششرلمدر همان متن 
سمان و زمین تبدّلی نمی  سَرَيانِ نَفَسِ ] بود، اگر نمیدر   ص يیبود  ر  [. عنا

ند   پهمردند و هصهههول چهارگان  از میان می      پنج ان  يک ب  يک می       رهت
 (. همان منبع)

سیری از باال ب  پايین در جه  تکوين           ضان رحم   سَرَياِن نَفَس و هی س  ک   شن ا رو
ب  اين معنیِ دو ،    موجو نابراين، نظر  نگ يیدات دارد. ب ف   را می جی دهتر  »توان گ

همچنین، عالم تجل یات محل  وروع تبداّلت و تغیّرات اس  و در مرات  ظهور   «. تجل یات
 نويسد:می «تبدّل و تغیّر»يینگ دربارۀ مفهو  ناياهت  خبری از تغییر نیس . چِّنگ جُّنگ

وجّ  داشههه  ک  مفهو  تغییر کیفی و کمّی را بايد ت يیبیِندر خصهههوص 
تغییری اس  ک  در هم  تغییراتِ عالم سريان دارد و  يیبیِنکند. حمل می

پديد  ورندۀ نظِم چیزهاسههه . اين تغییر را در ظهور پديدارهای طبیعیِ         
سردی و     شید و ماه، باد و باران، کوه و رودخان ،  ذرخش و برک  و  خور

و ]د تْسی و ش وُگو شیاند ... در عبارات يان کردهگرمی در چهار هصل نما
نگ يیبخش از  نگ می      جی يا ب  ظهورِ يین و  ثا ب  م توانیم  [ تغییرِ کیفی را 

هايی  گر در چیزشونده و تعامل ديد و نیز ب  مثاب  دو نیرو و صورتِ تبديل 
ب  می    ک           ک  تجر نگ اسههه   يا حاِد يین و  ند و ات  کنیم ... در پرتِو پیو

خطی در ]رطبینِ سهههازندۀ عالم و نا  دو شهههش کونِنو  چیِنی هاردرت
های نخسهههتینِ خلق و ايجاد و تبدّلِ چیزها در     [ ب  منزلۀ ردرت   جینگ يی

 (.  162، ص 2424يینگ، اند )چِّنگ جُّنگعالم معرهی شده
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مّا در   بل  ن، يعنی    واجد معنیِ  يیچ ون   « تغییر»مفهو   کنار ا ند   هم ت« تغییربی»مقا وا
 يد ک  در کت      را نقل کرديم، عباراتی می   يیدچ در ادامۀ متنی ک  از  ن سههه  معنیِ   بو

و شايد از کت ِ دانويی دي ر اخذ شده باشد. عین اين عبارات ک  در     اس  دانويی مکر ر 
دْزی گويندۀ  ن را هرهمندان کهن  نیز  مده اسهه . لیِ  دْزیلیِ  يد در هصههل يکم ادام  می

رد، اين  دا کتاب هغفور زرد   ب  نظری ک  در  ن هصهههل ب  کتابی ب  نا        داند و با توجّ   می
 هايی بسیار دور بازگردد:سخنان شايد ب  زمان

 ( هس  و يیتایاند: مُجَلِّی بزرگ )از اينجاس  ک  ]هرهمندان کهن[ گفت  
س .          ساط  بزرگ ه س  و ب س  و بداي  بزرگ ه ست اه بزرگ ه خا

  نَفَس پديد نیامده اسه . خاسهت اه بزرگ   ای اسه  ک مُجَلِّی بزرگ مرتب 
س . بداي  بزرگ مرتب   مرتب  س  ک  مبداءِ نَفَس ا س  ک  مب ای ا داءِ  ای ا

ای  ای اس  ک  مبداءِ مادّه اس . مرتب   صورت اس . بساط  بزرگ مرتب    
ه  گااند، گويند غرر را ک  نَفَس، صورت و مادّه هنوز از يکدي ر جدا نشده  

گاه ب  يکدي ر  هزار موجود در غرر ای اسهه  ک  ده محجوب. يعنی مرتب
، دْزانودُوچیِن، هصههل يکم؛ 2412، دْزیلیِ اند ) میخت  و هنوز تمايز نیاهت 

 های يکم و دو (.، صحیف 2416
ب  مرتبۀ   گرددکند، باز میحکاي  می« يیمقا ِ »ک  چنان ک  گفت  شد از  « تغییربی»معنیِ 

 مد، زيرا ک  در اين مقا  سههخن از تجل یات    يیی در اينجا در ترجمۀ مُجَلِّی بزرگ. مُجَلِّ
ن    ای ک  گفت  شد، در س  در میان نیس ، بلک  سخن از مصدرِ تجل یات اس . پنج مرتب     

س  ب       شده ا شهور  شیِن « مبادی بزرگِ پنج انۀ ازلی»حکمی چین م 先تیِن وُوچّانگ )

天五太 ِسمانِ ر سّر      دَ( يا پنج بزرگِ    . سخن گفتن دربارۀ اين مرات  در اين نوشتار می
نیسههه ، لیکن اجماال  اين را ب ويیم ک  در مابعدالطبیعۀ دانويی، ذاتِ دانو واجد دو مقا   

س  و عالم از مرتبۀ دانوی بانا  ب  ظهور      دانوی بی ستی و دانوی بانا  يا هستی ا نا  يا نی
زرگ، چهار مرتبۀ مذکورِ دي ر، هم  در ذيل      يا مُجَلِّی ب يی تای رسهههد. ب  جز مرتبۀ   می

  چنان ک  يک   ای دارد، گیرد. مرتبۀ مُجَلِّی بزرگ جاي اه ويهه   مرات ِ دانوی بانا  ررار می   
. حقايق هم  موجودات  يک پای در مقا  هستی و دارد پای در مقا  نیستی )هوقِ هستی(   

ين باالترين مرتبۀ دانوی بانا   های دانو نیز در اعالم در اين مرتب  مندمج اسهه . حت ی نا 
سر ب  بی  س  ک  مطاب « نا  جاويدان»سايد، تعیّن نیاهت ، بلک  او همان  نامی میک   ق بند  ا

يعنی مظهر نتواند داشهه  و از  نِ خودِ دانوسهه .  « نامیدنی نیسهه »، دانودِه جینگيکم 
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وان در تنا  را هم میبیبزرگ،  يا دانوی  يا مُجَلِّیيی اکنون اگر بپرسند ک  در هوقِ مقا ِ  

ديد، در پاسخ بايد گف  ک   ن مقا  ديدنی نیس ، ولی  ن هم در    يیصورتِ نوشتاری   
س  و دانوی بی     ستتر ا س  م س  ک  در   اين نوي ش   يینا  همان خورشیدی ا صوير ن ده، ت

ستتر    شود و  ن ماه خزان  و گنج متجل ی می يیولی پرتوهايش از ماهِ  شید م خانۀ  ن خور
«  زانۀ غی دهترِ خ»را  جینگيی، «تغییربی»بنا بر اين هم ، نظر ب  معنیِ سو ، يعنی   اس . 

شیِن  می شهادت )هَوتیِن توان گف ، چ  انبارِ پوشیدۀ همۀ تجل یات عوالم غی  ) (  تیِن( و 
، پیش  جینگيیشود ورتی ب  ياد وريم ک  نا ِ کهنِ اين برداش  دوچندان تأيید می .اس 

ا همان ي« گاهانبار؛ خزان ؛ نهف »بوده اسهه  ب  معنی  تْسههانگگونِی ،يیب  از تغییر نا  
  یق  در حق ،يی( ب   ی  غ ۀ)خزان  انگ تْسهههیگونِنا    ییرتغ 1«.خزانۀ غی   »ترجمۀ دریقِ  

س ، در مفهو  ن ییرتغ صرها  تغ  ی س . مفهوم  ییربلک   صورت تمث  یلفظ ا با دو  یلیک  ب  
سۀ نو سانگ یگونِ ي ص  م  ،شود یم یانب تْ سۀ نو يکدر  شود یخل بداءِ  م» یمعن ب  يی ي

  یما مسهههتق یلی، ن هارق از صهههورت تمث یاسههه  و معنا یاتتجل  ۀهم ۀک  خزان «تجل ی
 از  ن مفهو  دارد. ي حکا

 

 بندیجمع

  «پرتوهای ساطع شدۀ خورشیدی از ماه  »و « ماه» يیبنا بر  نچ  گفت  شد، دو جزءِ نويسۀ   
کنیم ک  معانی  کند. از اين ررار، چهار جه  تمثیلی اصهههلی  ن را لحاظ میرا نمودار می

 گردد: هم  ب   نها بازمی يیمختلفِ 
 ؛  اس « ش »اشاره ب  ماه های چینی، تابش در ش ، زيرا در بسیاری از نويس  (1
 ؛  «ب  سوی پايین»تابش از باال  (2
 ؛  نیس ب  جزنیات ن ريستن ک  بر خلف ديدِ روزان ، « ديدِ شبان » (2
 اس .« در ماه»منبعِ تابش ک  همان ماه و بلک  خورشید مستتر  (1

 انوار خورشیدی.« خزانۀ»ماه ب  منزلۀ  (2
سانی »و « تبادل»و « تغییر»، مانند يیاز معانی متداول  ستقیم ب کدا  ب  طور ، هیچ«    اين  م

ش  بر می « بخشش »گردد، جز جهات تمثیلی بازنمی د   يک  تا حدودی هم از ظهور در 
ک   ن « تجل ی و ظهور»و هم از تابش ب  سههوی پايین. همچنین اسهه  مفهو  غیرروزمرۀ 

                                                             
بوده اس  ب  معنیِ  連山 ش انلیِن نُنگ )کشاورز روحانی(،در دورۀ شِّن جینگيی، نا ِ ترکهناز  ن .  1
 . «هم پیوست های ب کوه»
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س  بازمی  ی ب  ای عال)ظهور از مرتب « تغییر»گردد. مفاهیم هم ب   ن دو وج  تمثیلی نخ
   )امتداد ظهورِ در طول مرات« گسترش»و « بخشش»یج  تغییر پديداری( و ساهل و در نت

ب  معنی اصهههلی   يا در عرض مرتب    بادل »گردد و معانی  بازمی « تجل ی»ای خاصّ(  و « ت
مشههتق  « رتغیی»گردد. اينک  باز می« تغییر»ب  نوبۀ خود ب  مفهو  « متفاوت»و « جاي زين»

ستدل     « تجل ی»از  س  و ن  برعکس، م صوير    ا س  اواّل ب   نک  ت هو   رري ِ مف« تابش»ا
و « تابش»نباشههد، نسههبتی بین « تجل ی»گری همان اسهه  و اگر میانجی« ظهور و تجل ی»
ا  ب   نک  يکی از جهاتِ تمثیلیِ     ی ننتوان بود؛ و نیز مسهههتدل  اسههه  ثا    متصهههوّر« تغییر»

  را متجل ی« غییراتت»تابد و جهان    اسههه  ک  اگرچ  می  « منبع تابش »، يین ارِ  انديشههه  
سههن     در يیيکی از معانی « تغییربی»)و ديديم ک  « کندتغییر نمی»سههازد ولی خود می

حکمی چین نیز اسههه ( و ب  ظهور رسهههیدن پديدارهای متغیّر بی  نک  مبداءِ  ن ظهور  
، تبدّل گويی در خود مبداء    «تغییر»تغییر کند، همان تجل ی اسههه ، حال  نک  در مفهو       

 1يابد، مانند تغییرِ شکل  ب در ظروف مختلف.روع میتغییر و
سانی »امّا مفهو     )با توضیحی ک  پیش « سادگی »در حقیق  مشتق اس  از مفهو    «  

ديدِ  »گردد، يعنی از اين  مد(، و سههادگی و بسههاط  خود ب  وج ِ تمثیلی سههو  باز می  
تن و پا با  از يک شخص در هن ا  روز تصوير چشم و گوش و سر و دس  و      «. شبان  

ست  می     جزنیات و ظرايف ديده می شخص مرک   از هم  اينها دان شود، در  شود و  ن 
کنندۀ  ن. ديدِ  شههود، هارغ از اجراءِ ترکی حالی ک  در شهه  تنها صههورت کل ی ديده می

ن رد و چون جزنیات در مرکز توجّ   می« بسههیط»شههبان  کل یاتِ امور را ب  مثاب  چیزهای 
  ، سر و کارش با بسانط اس  و ن  امور مرک  .  چنین ديدی نیس

يا « یمبداءِ تجل »اند ک  همان ک  در متون سههن تی بر  ن تأکید کرده« تغییربی»و معنیِ 
گردد ک  پديد  بازمی« خزانۀ انوار خورشههیدی»و « منبعِ تابش»ب   ،اسهه « مجلِّیِ بزرگ»

س ، ولی خود مت  س  و تبديل و تغییر د  ورندۀ تجل یات )تبداّلت و تغیّرات( ا ر جل ی نی
 او راه ندارد.

                                                             
کند، درس  ب  اين سب  اس  ک  او در جستجوی اينک  تاکاشیما در نظريۀ نخس  خود ترديد می.  1

مفهو  با تابش نور دشوار اس ، حال  نک   ب )متغیّرترين مادّۀ مرنی( اس  و توجی  اين « تغییر»مفهو ِ 
 گشايد.می« تغییر»راه را برای او ب  سوی مفهو  
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از طريق معانی   يیايم نشههان دهیم ک  چ ون  معانی مختلف در نمودار زير کوشههیده

 گردد:بازمی« تابش خورشیدیِ ماه»تر و جهاتِ تمثیلی ب  ايدۀ اصلی

 
 

 ختام

تا  « کتاب تغییرات»ب   جینگيیشههود ک  برگرداندنِ عنوان از  نچ  گفت  شههد، معلو  می
با  ن کاربرد ردسههی و تأويلت   جینگبرای « کتاب»کاهد. چ  حدّ از عمقِ معانی  ن می

نمايد. ضمن  نک  لفظ عا  چینی برای   ژرف اين لفظ توسط عرهای چین بسیار ناچیز می  
شت  )اعم از مقدّس و عرهی(،     شاره ب  نو س .   書 شُّو ا س  ک  يا از    ش و  ن  جینگا ا

سمان  سمانی را ب  همراه خود دارد و مجرای ظهور هیض         س  و يا تأيید   شده ا نازل 
 خواهیم پرداخ . جینگای دي ر مستقل  ب  نويسۀ  سمانی اس . در مطالع 

مّا   ب  معنیِ عرهی کلم  نیسههه . حکمای چین از ديرباز       يیا ی  را لفظ يیهم تغییر 
در يکی از کت  دانويی بر سههبک و سههیاق  اند. های معنايی متعدّد دانسههت راز میز با الي 

)دانو چو در گف   يد، دانوی جاودان  نیس ( دربارۀ لفظ   دانودِه جینگنخستین عبارت  
س :   يی س   يیِشد   توانديی ک   يی» مده ا صحیفۀ   « جاودان نی )لی دانوچّونِن، بی تا.، 

ند بود:      1يکم، بخش  بارت چنین توا يک نحوۀ تعبیر اين ع يک(.  جَلِّی اگر  مُ»، هصهههل 
پذيرد  مبداءِ تجل یات تغییر نمی»تر يا ب  عبارتی روان« متجل ی گردد، مُجَلِّی جاودان نیس  
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دهد ک   همین متن ادام  می«. پذيرد مبداءِ تجل یات يا مُجَلِّی بزرگ نیس  و  نچ  تغییر می
امّا   (،جینگيیهای جاودان مقدّ  اسهه  بر ظهورِ هر نوع خط  )خطوط در چندخط ی يیِ
  جینگيیجاودان حقیق ِ  سهههمانیِ     يیِشهههود. متجل ی پس از ايجادِ خطوط پیدا می  يیِ 

وانگ، جَّوگُنگ و   تدوين شهههده توسهههط هُو شهههی، وِن   جینگ يیمتجل ی  يیِاسههه  و 
س .     سیوس ا شش    يیِکنفو س  ک  از طريق  يیِ های خط یجاودان همان خزانۀ غی  ا

شهههود، ب  نحوی غیرمکر ر و بی اعادۀ معدو     میررانجینگ يیهر بار ک   ظهورياهت  و
هم ب  معنیِ تجل ی تواند بود )با  يیرسههد. در اين نوشههت  ديديم ک  دي ربار ب  ظهور می

منطوی اس ( و هم ب  معنیِ مبداءِ تغییرناپذير   يیتمثیل ظهور نور در ش  ک  در نويسۀ 
 اه  توان گف  و در ن تجل یات دهترمتجل ی(،  يیِرا در ن اه نخسههه  ) جینگيیتجل یات. 

طابق  ( ک  متْسانگگونِیک  مواهق اس  با نا  کهنی ) دهتر خزانۀ غی جاودان(،  يیِدو  )
يات کهن  نگ  روا مان هغفور زرد )هوا حدود  ، از ز تاب    22دی؛ در  ب  اين ک ررن ق. .( 

س    اند. ب داده ستی نوي شم ر   را سخن نو دارند ک  تنها چ ازبین و های چینی هزار چهره و 
 تواندش ديد و شنید.گوشِ رمزنیوش می

ب  سهههیر تجل ی و پیدا شهههدن حقايِق متعل ق ب  مرتبۀ پیش از جدايی         جینگ يین اه  
س  ک  رأس  ن مبداِء          سوس، چون هرمی ا صورِت پديدارهای مح سمان و زمین در   
تجل ی و راعدۀ  ن دورترين مرتبۀ ظهور نسب  ب   ن مبدأ اس . همچنین، موضوع اصلی     

بخشِ  ب  رأس مخروط و تعیّن،  ن مبادی مابعدالطبیعی تجل ی اسهه  ک  نزديک جینگيی
ند،  کتداعی می« تغییرات»راعدۀ  ن اسهه . امّا، نظر ب  همین تمثیل، تصههوّری ک  مفهو   

شود، بی  نک  مبادی و عللِ متعالی   صرها  تبداّلتی اس  ک  در راعدۀ  ن مخروط وارع می  
  اسهه چنان جینگ يیاين تغییرات ملحوظ باشههد. در حقیق ، هن امی ک  مواجهۀ ما با 

اهی  را با ديدگ    جینگ يیندانیم، مطالعۀ    « کتاب تغییرات »ک  از عنوان  ن چیزی بیش از  
پردازد. تداول عا ّ اين ديدگاه      گذارد و تنها ب  معلول می   ايم ک  علل را کنار می    غاز کرده 

س ، چرا ک  در زمان   ساحات   ای زندگی میدر روزگار ما تعجّ  بران یز نی کنیم ک  در 
ها شههايع شههده اسهه ، حت ی از کت  مقدّس ک  روزگاری از پديده 1زدايیل مختلف، ع

سمان و زمین پود ≠تارِ )» ست    天地之常經جینگ دی جّی چّانگ)تیِن« ( جاودانِ   ( دان
 شد.می

                                                             
 مرادمان علل غايی و مابعدالطبیعی )مبادیِ ظهور( اس . 1 .
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