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 چکیده 
این مقاله بحثی ست سیستماتیک  ر دارد. بسیا اهمیِت ِی چیني  گي زنده یزو ن  شناسي شناسي و هستي کیهان درِی یین یانگ  مدِل فکري

آغاز « یانگ»و « یین»گاه و نیز مفهوِم دو اصطالِح  ِی خاست مقاله با بررسي اهمیِت آن. و میزاِن در چین تیکي  دیالکاین شیوه تفکِر  ِی  درباره
تا چه اندازه و عمقی بر  گیینیانِی  دهد که مدِل فکري پردازد؛ سپس نشان می می یینیانگ مکتِب ِی  بعديِی  گیري شود و به توضیِح شکل می

گرایانه و  ِی برخورِد طبیعت شیوهبنیاِن  رسد که مقاله سپس به این نتیجه می اثر گذاشته است. ،وخوِی چینیان لقِی چیني، و نیز بر خ   فلسفه
ِی  نقطه یانگ یین، و نیز این که مکتِب یانگ یین، طرِز فکری ست مبتني بر مدِل گي دهِی چیني نسبت به جهان و زن بینانه و خوش  تیکي دیالک

 هاِی ایشان را درک کند. و فلسفهرا بشناسد خواهد مردِم چین  که می آغازی ست براِی هرکس
 ،یی نسبت به همه چیز تیکي برخورِد دیالکچنین طرِز  ِی چیني را فهمید. توان مردِم چین و فلسفه نمی یانگ یینِی  بدوِن فهمیدِن مدِل فکري

لقیات و شیوهیی ست  بخش عمده هاِی گوناگون  ِی اندیشیدن که به تأییِد بسیاری از فیلسوفاِن چیني از مکتب این شیوه ِی چیني. گي ِی زنده از خ 
 گي نقِش مهمی دارد. زنده طرِز نگاِه مردم بهشناسي و  در کیهان ،هم رسیده

 
«.یانگ»و«یین»مفهوِمگاهوخاست.۱

شناسي  از دیدگاِه ریشه یانگو  یین .را بدانیم« یانگ»و « یین»و مفهوِم گاه  نخست الزم است خاست ،یانِگو  یینِی مدِل  ورزي براِی درِک اندیشه
هم حاکي از نبوِد آفتاب است، که « یین»دهد یا هر چیِز دیگِر مربوط به آفتاب و نور؛  آفتاب معني میدر اصل « یانگ»گفته اند که  چه هستند؟

و  گري کنشمردي و مظهِر  یانگنیروِی کیهاني تلقی شدند، دو ِی دو اصل یا  به مثابه یینو  یانگ ،بعديرفِت  پیشدر مراحِل  یعنی سایه یا تاریکي.
زاین ناکي و نرمي و سردي و تاریکي و نم پذیري نشو ک   نماِد زني یینها ست، و  زاینگرمي و روشني و خشکي و سختي و ج    دو  این  .2ها  )( وج 

جهان به طوِر کّلي تشکیل  3چه را در کیهان هست به وجود آورند. کنند تا آن با هم کار می دیگر هم هستند. ، وابسته به یکبودنمتضاد  باوجوِد 
بزرگي دربرابِر  ،بلندي در برابِر پستي ،ماننِد آسمان دربرابِر زمین :یین یانگهاِی  نهایت جفت ر است از بی، کیهان پ  یین و یانگشده است از 

زاین ،کوچکی مثاًل  اتومبیل از جهتی مثبت است زیرا  ِی متضاد است. دارد، یعنی واجِد دو جنبه یانگو  یین نیزِی منفردی  هر پدیده ها . وج 
یک تکه کاغِذ سفید  ِی هوا ست و تنبل شدِن مردم. گي هست چون که عامِل آلودهیی ست براِی راحتي در سفر، اما درعیِن حال منفي هم   وسیله

نسبت به خواهرش ،در آِن واحد، یک مرِد جوان  سفید نیست(. ۰۰۱٪، هم بخِش سفید دارد و هم بخِش سیاه )یعنی به دلیِل خالص نبودن نیز،
ِی بدش از روِی  جنبه جا که ازآن ِی بد و خوب را با هم دارد. هر دو جنبهحال  اما درعیِن  بدبختي بد است، . ییناست و نسبت به پدرش  یانگ
ل چیِز بدی در تر است،  اش قوی خوب در قیاس با توان گفت که بدبختي  ، و میداردخوب  چیزِ یک  اشاره به، هر چیِز بدی اساساً  .شود شمرده میک 

بدبختي به » بدبختي.ضِد خودش یعنی به  دارد بختي اشاره توان گفت که خوش میبا استداللی مشابه  .کند ست که مفهوم پیدا میبختي  خوش
ِی چیني  هاِی باستاني یکی از قصه (۶۰٪سی  . )الئوت«جا ست که بدبختي پنهان است نهمابختي  که خوش چون، گي دارد بختي بسته خوش

 دهد. خوبي توضیح می این نکته را به

شده  آمِد بدی بود. اما دیری نگذشت که اسِب گم از نظِر او این پیش اش را گم کرد. اسب نشینیرمردی مرز پ ،آن قصه چنین است: روزی روزگاري
گونه بود که  زمین خورد و مجروح شد. این ،بودشده سواِر یکی از آن دو اسب که این چیِز خوبی بود. مدتی بعد پسرش  .برگشت یک اسِب دیگر با

بود به سربازي نبردندش شده . چون پسرش مجروح دندکر براِی رفتن به جنگ احضار را . اما مدتی بعد مرداِن جوان شانسي بدشانسي آورد خوش
 ِی مشهوِر چیني سر برآورد: از همین قصه بود که این گفته شانسي آورد. ِی پیرمرد براِی او خوش و سالمت ماند. چنین بود که دوباره بدشانسي

م کرد، چه کسی می مادیانوقتی که پیرمرد در جبهه » جا که  از آن «)(؟َشردر لباِس ست ی بوده ِخیرآمد  توانست حدس بزند که این پیش اش را گ 
و تبدیل شدن  ،است، همه چیز تا ابد در حاِل تغییرتغییر در ِضد پیوسته  دو ت میاِن اینشدزیستي دارند و تفاوِت  چیز هم در دروِن همه یینو  یانگ

خورشید »کند.  غاز به زوال یافتن میکامل برسد آ چیزی به کماِل  هروقت شود؟ چه وقتی یک چیز به ِضِدّ خودش تبدیل می به ِضِدّ خودش است.
وِج نیم سته است، باعِث همه چیز در حاِل تغییِر پیو…« رود گذارد؛ ماه چون قرِص کامل شد رو به افول می روزي برسد رو به زوال می وقتی به ا 
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منداِن  م( از اندیشه پ ۰۷۰تا  ۰۳۰ِی جالب آن که در یوناِن باستان نیز چیزی ماننِد یین یانگ مطرح بوده، اما رواِج آن به قدِر یین یانگ در چین نبوده است. هراکلیوس ) نکته 3 
 اش نزدیک به یین یانِگ چیني ست. که نظرات ستن کسی آیوناني، 



ترین  براِی چینیان این بنیادي است.عاَلِم وجود این قانوِن تغییرناپذیِر  اند، و همه چیز ضِدّ خودش را در بر دارد. یانگو  یین ،ِی تغییرات همه
 است. عاَلمقانوِن 

وگوِی  )گفت Guo Yu در یانگو  یینترین اشاره به  قدیمي ِی چین مطرح بوده. ِی عمده هاِی فلسفي تر از مکتب پیشبسیار  یانگو  یینمفهوِم 
است  یانگو  یینِی  سخِن معروف دربارهاین ِی  ، اما حاويهدر قرِن سوم یا چهارِم پیش از میالد تألیف شد Guo Yuخوِد  .است ایاالت( درج شده

سرکوب  یینتواند ظاهر شود، و زمانی که  شود و نمی پنهان می یانگوقتی که » پیش از میالد گفته شده: ۷۰۰ِی ساِل  که به مناسبِت وقوِع زلزله
 گاِه همه چیز. طبیعت اند، و نه خاستنیروهایی از  صرفاً  یانگو  یین Guo Yuدر  اما )( .«ستها  زلزله وقِت روی دادِن تواند جلوه کند،  شده و نمی

  (.…)( به وجود نیامده بود)کتاِب تغییرات جینگییتفسیرهایی بر »اثری به ناِم  ِپیدایِش  از تا پیش یانگ-یینِی  شناسي کیهان

خطي و  سه ۸شامِل  ،گویي ت براِی پیشکتابی س جینگییِی  متِن اصلي (.…) رندمش ِی چیني می ِی فلسفه را جِدّ اصلي جینگیی
احتمااًل  در  جینگییزماِن تألیِف کتاِب  .ها مفهوِم سمبولیِک آن ِی   با شرحی درباره گیرند، شکل میخطي  که از ترکیِب هشت سه ،خطي ِشش   ۶۰

« َده بال»با ناِم بعد چند ِسری ضمیمه مدتی هایی به صورِت عقالني و فلسفي در آمد.  ِن ضمیمهدبعدها،با افزواین کتاب  م بوده است. پ ٪٪قرِن 
 شکل گرفت. یانگ یینِی  شناسي در همین مجموعه بود که کیهان نام دارد.« جینگییسیرهایی بر تف»ها  ِی این ضمیمه مجموعههم نوشته شد. 

بنا  داشته است.هم اهمیِت فلسفي  جینگییگویي با  پیش انجاِم فراهم شد شاید این بوده باشد که  جینگییِی  دلیِل آن که امکاِن تفسیِر عقالني
عملي ِی بینِش عقالني و تجربي نسبت به جهان  هایی درباره فرض بر مبناِی پیش» جینگییِی با  گویي پیش  Cheng Chung-yingبه ادعاِی 

 «.شود می

گویي با این کتاب  تواند ارتباطی هم با این موضوع داشته باشد که پیش می جینگییِی  ، تفسیِر عقالني Zhang Doungsun افزون بر این، به قوِل 
ل  ها ست. نیازمنِد استفاده از سمب 

، استنباِط بسیاری از ممکن غییراِت کیهاني به چندگونه تغییرِ ِی ت با فروکاستِن همه ست.ِی یک راِه ممکن براِی تغییر ا ها نماینده لهرکدام از سمب  
یی شکل گرفت، که مربوط است به نظام و الگوها در  شناسي گاه بود که یک کیهان آن .ِی تغییر شدني ست یک گونهفقط ز تغییراِت ممکن ا

نفوسیوسي و نیز تائوایستي، ساختاِر کیهان از اصولی که یی ….ِکیهان  (Zhang Dongsun 99 )رود. گوید فراتر نمی جینگ می هم از دیدگاِه ک 

ل جینگییگویي با  براِی پیش در  ها همیشه جفت اند. یینفرد اند اما یانگعددهاِی  جینگییدر  که عدد هم الزم است. ، نه فقط سمب 
فقط خِطّ  که ،«چیان»ِی  خّطي سه کنند. گي می را نماینده یینها اصِل  شده اند و تقسیم یانگنشده نماِد اصِل  ها خطوِط تقسیم خّطي سه

نمونه و برجسته  ییِننماِد  ،شده دارد که فقط خطوِط تقسیم ،«کون»ِی  خّطي ، درحالی که سهاست برجستهنمونه و  یانِگنماِد  ،شده داردن تقسیم
ِی  را پدر و مادر، و بقیه« کون»و « چیان»هاِی  خّطي از همین رو ست که سه ند.شابخّطي از این دو برآمده  ِی ِشش سه شود که بقیه تصور می است.

آغاِز بزرگ  چیان» آید. پدید می یانگو  ییناین بدان معنا ست که همه چیز از آمیزِش  (.Fung 140–41شمارند ) پسران و دختران می ها را خّطي سه
 .«چیز را کمال ببخشد مههآن است که  کونشناسد، و کاِر  را می

…… 
ولیدو تغییر  گونه توان همه می یانگو  یینبا  وضیح داد. را ت   « یین کوناست و  یانگ چیان !ِی تغییر اند دروازهواقعًا  کونو  چیان» ت 
((Yizhuan,…… ست. راهِی  دهنده شکل یانگو  یینحرکِت پشِت هِم » عالِم وجود است. راهِهمان   یانگو  یینراِه )این ……… «)دائو

نفوسیونیسم تکامل یافت. Yizhuanاز   شناسي کیهان  برآمد و سپس با دائوایسم و بعد از آن با ک 

براِی کسانی که طبیعت را از نزدیک مشاهده  . ناشي شده استِی طبیعت  ِی تجربي مشاهدهازها بر هم،  اثِر آندرِک و  یانگو  یینباوِر چینیان به 
شهم  به کنند، دریافتِن این که در طبیعت تضادهاِی وابسته می  یینرسد که اصوِل  به نظر می وار نیست. ماننِد شب و روز و سرد و داغ حضور دارند د 

  ِی چینیان بوده باشد.  دوستي و طبیعت  نگري طبیعتبرآمده از  یانگ

گي و  نسبت به زنده نظراِت چیني ِی کشاورزان در چیِن باستان مربوط است. گي روِش زنده هب ،سیِن طبیعت در میاِن چینیاننگرش و تحرسِم این 
دهقانان همیشه با طبیعت در تماس اند، از همین رو ست که طبیعت را دوست » ِی فکري در میاِن دهقانان. شیوهعاَلِم وجود بازتابی ست از 

 شوند. کشاورزي ناکام میوگرنه در کاِر  وانگهی، کشاورزان  باید طبیعت را پیروي کنند و پاس بدارند. (.Fung 20« )کنند تحسین می و دارند می
ایشان اگر متوجِه نیروهاِی متضاد و  روي کنند. و ِپیبیاموزند  هدمشاهبا هاِی طبیعت را  وقاعده براِی خوب کشاورزي کردن، باید نظمکشاورزان 

ین، با توجه به ستایِش طبیعت و افزون بر ا دند.مان میموفق نا، در کارشان شدند نمی ،روشني در طبیعت وجود دارند که به ،هاشان و واکنش  کنش



ِی امور،  کلیه به این ترتیب، ند.ه اگرفت را در اموِر انساني هم به کار می یینیانگِی  ، طبیعتًا قاعدهاعتقادشان به این که خود بخشی از طبیعت اند
یی بنیادي تلقي شدِن  این امر تا اندازه توضیح داد. یینیانگِی  توان با همان نظریه ِی انساني را می چه مربوط به جهاِن طبیعي و چه جامعه

 دهد. ِی چیني را توضیح می در فلسفه یانگو  یینِی  نظریه

ها گذشته،  از این ِی کشاورزي در چین توضیح داد. گي هاِی زنده با روشکاماًل توان  شناسي را نمی در کیهان یینیانگبا وجوِد این، پیدایِش 
ِی  ِی چیني درباره گرایانه ن تئوری بود که نظِر طبیعتهمی هاِی عمیِق ماوراِی طبیعي و غیِر مذهبي هم هست. داراِی داللت یینیانگمکتِب 

ِی  همهِی  علِت بنیادي، و براِی اولین بار توانست توضیِح سیستماتیکی براِی کرد و تکامل بخشید مطرح را حیاتنیز ِپیدایِش الِم وجود و یِل عشکت
توضیح دادِن منشِأ جهاِن  در تناقض است. دار هدف خالِق یک ِی  ِی معمول درباره این سیستم با باورهاِی مذهبيدر جهان ارایه کند. اتتغییر 

از لحاِظ کیهان شناختي منطقًا و ، کافي ست ها هاِی آن تعاملو  یانگو  یینماننِد  یی با استناد به نیروهایی طبیعي ،تغییراِت آننیز و  ،هستي
ِی  در فلسفه یانگو  یینهاِی مفهومي ماننِد  ِی قطبیت درباره Amesو  Hallوقتی که  خالق لزومی ندارد.به عنواِن العاده  خارقل به یک موجوِد ستو

هم الزم  است میاِن دو پدیده که براِی تحقِق هرکدام از آن دو، تحقِق دیگرییک ارتباط »شوند که چنین قطبیتی  کنند، متذکر می چیني بحث می
شاید  .(جا همان) «گیرد  متعالي نمیاش را از منبعی  و معنی و مرتبت ،کههستناستاچن مستقالً هر موجودی » (.Hall and Ames 18است )

 باوري در فرهنِگ چیني ست که چینیان هیچ تمایلی براِی اعتقاد به یک خداِی شخصي، ماننِد خداِی  یانگو یین ِی  به خاطِر رواِج گسترده
را دارند که آسمان را از زمین جدا کرد )و پس از اتماِم این کار درگذشت(، و نیز  Pan Guِی  ها هم افسانه چه چینياگر .نداشته باشند ،مسیحي

شمرند که  میهایی زیبا  افسانهرا ها  ها این د؛ چینيکر آسمان را هم که آسیب دیده بود تعمیر و د آفریها را از ِگل  که انسانرا  Nu¨Waِی  افسانه
گرایانه  طوِر کلي، در مسیِر طبیعت ِی چیني به ویژه، و فلسفه ِی چیني به شناسي ، کیهانیینیانگاصوِل  از زماِن رواِج  خالي از حقیقت است.

ِی  در اندیشهرا گرایانه  است که تمایالِت طبیعت یینیانگِی  نظریهاین شک  بی . Yizhuanبدوِن زیاد فاصله گرفتن از آن هم ، ندگسترش یافته ا
 است.و استحکام بخشیده چیني تأیید کرده 

ِی  گي دهد که غیر از زنده گرایانه بودند نشان می این حقیقت که جوامِع دیگِر کشاورزي ماننِد مصِر باستان فاقِد این گونه نظریاِت طبیعت
ِی دیگری هم باید  عوامِل اجتماعي و تاریخي باشد.بوده هم داشته دالیِل دیگری به باید  یینیانگِی  ، اعتقاِد چینیان به کیهان شناسيکشاورزي
 پاییزو  بهارگرایانه در دوراِن  هاِی انسان توانسته فضاِی غیِرمذهبي و َرویه یکی از این عوامل می ِی این باورها نقش بازي کرده باشند. گیري در شکل

  پیش از میالد بوده باشد. ۷۷۷تا  ۰۸۰جنگ در ایاالِت و نیز دوراِن  پیش از میالد ٪۰۸تا  ۷۷۷

رسد  اما چنین به نظر می پرستیده اند. هاِی گوناگونی را می روانو ها خدایان و خدابانوها  ، چینیان هم ماننِد دیگر ملتيباستان هاِی دور و در زمان
رشد و سال  ۷۰۰۰شد بیش از  می ٪۰۸تا  ۷۷۷تمدِن چیني هنگامی که وارِد دوراِن  .استه شد رتمها ک این گونه پرستشبا گذِر زمان شدِت که 

  شروع کردند به پرستیدِن چیزی مابیِن خدایی شخصي و نیرویی متشخص یآنان از این زمان به بعد به جاِی خدای پشِت سر داشت.تکامل را 
ررنگگرایانه  در این دوران عناصِر انسان  4«ملکوت»طبیعي، یعنی  باید را   Heavenگرایي این مفهوم نهفته است که منشوِر  در انسان تر شدند. پ 

از « کتاِب تاریخ»گرایانه در  این نظر انسان توانند بود. می Heavenِی  اند که پسندیده این که فقط فرهمنداننیز کرد، و  ِی مردمان تعبیر برابِر اراده
بینند، و  چه را که مردم می بیند آن آسمان می» «خواهند دنبال نماید. مردم میکه باید هرچه را آسمان » خوبي بیان شده است: به شوشانگ

 …« شنوند شنود هرچه را که مردم می آسمان می

، فکرهایی استضبط کردهآمده   پیشدر مدِت بهار و پاییز چه را که  آنِی  که همه،( ِیبهاروپاییزنامهسالبر سیری تفدر )  Zhuanuo Z به قوِل 
 ,Duke Xi« )سروراِن خدایان اند. انمردم» ((Duke Xi, 16th year« )کنند. بخِت نیک و بخِت بد را آدمیان تعیین می»وجود داشته است ماننِد 

19th year) «و ند ِپیکن مردم میکه چه را  مند اند، و آن خدایان کسانی اند که دادَور و هوش در همین  5.(Duke Zhuang, 32nd year« )اند، ر 
س از مرگ پِی جاویِد  گي گي امکاِن زنده جاودانهنه وگِی سه  اندیشه گي بر زبان آمد. سه گونه جاودانهِی  دربارهِی مشهور  دوران است که آن گفته

                                                                          
4
ِی قدرِت سیاسي )ماننِد  ( سرچشمه۳)( باالترین قدرِت ناشناخته، ۷)( طبیعت یا عاَلِم وجود، ٪) رساَند: ها را می این مفهوم Heavenِی  در فرهنِگ چیني واژه  

Heaven     در‘‘the mandate of Heaven’’  فیلسوفان هریک «(. منشوِر آسماني»که یعنیHeaven  کنند. ازجمله تعبیِر  یی تفسیر می را به گونههاXunzi 
نفوسیوس و منی کاماًل طبیعت Heavenاز   صاحِب اراده و مقصود است. Heavenکوس  گرا ست، اما از دیدگاِه ک 

 .ها به انگلیسي از نویسنده است قول ِی نقِل  ترجمه 5



ِی مثبت بر  با اثرگذاريخود، تا ها را بکنند  ترین نیکي گي بیش انگیزد که در همین زنده ، اما مردم را برمیکند را انکار میرواِن غیِر مادي  براِی 
 ِی این اندیشه نوشته است: درباره Zuo Zhuan که خوِد  چه این است آن گي، جاویدان شوند. زنده

هر » «کالم.ِی  تریِن بعدي برپاداري ست و ِبهیابي  کامعدي برپاداشتِن تریِن بَ  برپاداشتِن تقوا ست، ِبه کار،ترین  که ِبهشنیده ام …»شو گفته، -مو
 (Duke Xiang 24th year, Chan 13« )گي نامید توان جاودانه می ،ها با گذِر زمان َترک نشوند که این را مدتی

 آموخته دانش، چنان بر چینیان اثر گذاشته است که حتا امروز چینیاِن گي جاودانه ِی  گفته است، این طرِز فکر درباره Chan Wing-tsitچنان که 
 چیني ست. گاِن  آموخته دانشبخِش  الهام گي، ترین بودن در زنده هبِ  ، براِی این گفته هنوز هم .(Chan 13) سال به آن معتقد اند ۷۰۰۰پس از  ،هم

شِد انسان میِی آن زمان  سیاسي وضعیِت اقتصادي و اجتماعي و سریع و جنگ و تغییراِت  دوراِن  ها این گرایي کرده باشد. تواند کمِک بزرگی به ر 
در  ند.کنب ایفارا  نقِش خود تایی یافتند ها مردماِن بااستعداد صحنهرفت کرد و  ها فلسفه پیش هایی که در طوِل آن دوره و نیز، بودند ومرج هرج

میل داشتند بر ایاالِت دیگر تسلط یابند یا،  ها ایالت ام ازکدروایاِن هر  فرمان ایالِت فئودالي تقسیم شد. همین دو دوران بود که چین  به چندین
هاِی  رحمانه و سخت به حاکماِن ایالت ِی بی این مبارزه ِی ایاالِت دیگر محافظت کنند. اندازي دسِت کم، از ایالِت خودشان ،در صورِت دست

بر همین بود که وادار شدند  ِی طبیعي.نه موجوداِت ماوراو کند،  شان را قدرِت خودشان تعیین می ِی گوناگون آموخت که سرنوشت فئودالي
بااستعدادترین مردمان را به خدمت  کوشیدند ان غالبًا سخت میماندِن خودش ایشان براِی پیروزي و زنده انسانیت تکیه کنند نه بر خدایان و ارواح.

ماتیکی که در آن دوران بسیاری از استراتژی بگیرند.  شد. ر میِی بعد تکرا هاِی تاریخي ه بود، در دورهمطرح شدها  های نظامي و سیاسي و دیپل 
با هم  ،پیروز شدنهاِی  و نیز راه ،داري هاِی حکومت ِی راه سوفان دربارههایی بوده اند که حاکمان وفیل در دورهپاییز-بهارو نیز جنگنده ایاالِت

برخوردار هاِی خود  رِد اندیشهب   ترین آزادي براِی پیش ها هنگامی بوده که متفکران از بیش در تاریِخ چین این زمان .کرده اند وگو می مستقیمًا گفت
ِی چین، ماننِد  هاِی مهِم فلسفي مکتب نام گرفته اند.« صد مدرسه یک»و  فلسفي ها عصِر زریِن  از همین رو ست که این دوران بوده اند.

 ند.ه اها به وجود آمد ها، همه در این دوران وجزاین ایسمموو  گالیسملِو  دائوایسمو  ُکنفوسیونیسم

یافتِن منشِأ کیهان در خوِد  ِی برا وجو به جست ایاالِتجنگندهو  پاییز-بهارهاِی  آور نیست که مردماِن دوران ، شگفت ِی تاریخي زمینه با این پس
شاید این بتواند، دسِت کم قسمتی از  ند.مایهاِی طبیعي به نیروهاِی طبیعي استناد ن ند و براِی توضیِح پدیدهپیدا کنطبیعت تمایل 

محصولی  تردید بی یانگ یینِی  بنابراین معقول است که بگوییم نظریه را که در آن زمان ظهور کرده بود توضیح دهد. یینیانگِی  شناسي کیهان
 که در آن عصر رسِم هم هست ِی چیني  ِی فلسفه اما این پدیده محصوِل عصِر طالیي ؛از مشاهده و تحسیِن طبیعتست از چیِن کشاورزي، برآمده 

اعتبار  از را طبیعت موجوداِت ماوراِی مربوط به ِی سنتي  باورهاِی مذهبيدی تا حِد زیاگرایي  ده بود و انسانرایج ش گرایانه ِی طبیعت ورزي اندیشه
 اخته بود.اند

چینيشخصیِتمِنشوفلسفهودرتیکيِیدیالکاندیشهاهمیِت.۲

ِی عمده و  فلسفههردو دانیم که  می ده است.شاز زماِن ِپیدایش تا کنون هرگز در چین از سوِی هیچ فیلسوِف معتبری انکار ن یینیانگاصوِل 
 ،دائوایسمو  ُکنفوسیونیسمجا که  از آن اش هم داده اند. گسترشو را تأیید کرده  یینیانگِی  ، تئوريدائوایسمو  ُکنفوسیونیسمچین، ِی  بومي

بوده  Yizhuanِی  واقعي  گذارِ  یک بنیان را قبول دارند، مشکل است تشخیص داده شود که کدام نگیینیاِی  کم تاحدی، تئوري دسِت  ،هریک
ِی  اش را از جمله های و ضمیمه Yijingها  ُکنفوسیونیست شود . مرده میشها ُکنفوسیونیستاز جمله کارهاِی  Yizhuanبه طوِر سنتي  است.

کاِر  Yijingهاِی  گویند که ضمیمه استنتاج موافق نیستند و میاین اما برخی از معاصران با  شمردند. می يُکنفوسیونیستآثاِر کالسیِک 
 .(Chen 3–114) ها ست دائوایست

که  ِی انساني نیست، بل گي زندهو گرایانه نسبت به عالِم وجود  برده منحصر به نظِر طبیعت یینیانگِی  ِی چیني از تئوري ِی بزرگی که فلسفه بهره
هم را  انچینیخصایِل ِی چین، که  ، نه تنها فلسفهیینیانگِی  اش به تئوري تیکي و منجر شدن طرِز تفکِر دیالک هم هست. تیکيفکِردیالکطرِزت

 دهد. نشان می  گي به زنده اِه چینیاننگطرِز روشني در منطق و زبان و  ترین نفوِذ آن خود را به مهم .ه استشکل داد

 یینیانگ مبتني براندیشه ورزیدِن از طرِز اثرپذیرفته  ،ِی بیاِن مفهوِم یک اصطالح شیوهنیز و  ،ِی خاِص استفاده از منطق شیوهشود که  گفته می
 بود. Zhang Dongsun بر زبان و منطِق چیني شد یینیانگِی   تیکي ِی دیالک ها یی که متوجِه نفوِذ نشانه چیني اِن فیلسوف یکی از ست.ا

 او:ِی  به گفته



یعنی « وجهز  »مثاًل ند. ده نشان میِی آن با متضادش  کلمه را از مقایسهعناِی مکه  بل ،ِی آن( )به مفهوِم غربيکنند نمیمعنی کلمات را  چینیان
 (.Zhang. 182–83« )دارد  وجهمردی که ز  »یعنی هم « وهرش  »، و « وهر داردزنی که ش  »

ی ست منطقنوِع  از تأثرمِی کلمات  درِک معنيشک  بی شود. متضادش فهمیده نمی ه بهتوج  دوِن این یعنی آن که معنی به ارتباط وابسته است و ب
 گوید: ِی زبان را توضیح بدهد چنین می خواهد نوِع منطِق برآمده از درِک یین یانگي می Zhangوقتی که  .رود که به کار می

برند  را به کار می «داشتن درمقابِل نداشتن»و « خوب درمقابِل بد»و « درمقابِل پایینباال »و « چگبزرگ درمقابِل کو»هایی ماننِد  ها از تقارن چیني
 (.…یی دیگر از منطق اند ) ِی گونه گونه فکرها دربردارنده به نظِر من این …که متضادها به هم وابسته اند.  و همواره باور دارند

ِی این  تکیه (.…« )ِی دوسویه گي بسته منطِق هم»( یا …) گذارم می« ِی منطقي گي تهبس هم»اش را  جا که به منطِق چیني مربوط است من نام تا آن
که با هم مقایسه « بلند و کوتاه»سازند، ماننِد  دیگر را می که یک« نداشتن»و « داشتن»ِی میاِن اضداد است، ماننِد  گي بسته روِی هم منطق

کنند  مندان فکر نمی اگرچه برخی از دانش تفصیل آمده اند. ها به این مفهوم Yijingدر  کنند.  که یکدیگر را تعقیب می« پیش و پس»شوند و  می
شده در آن این  ترین فکِر بیان روشن  ِی اصل شمرد. آمده است چینيکه در آن را مفاهیمی باید ترین کتاب در چین باشد، اما  قدیمي Yijingکه 

 (.…) م داردنا« دائو»آن چیزی ست که  یانگو یک  ییناست: یک 

در منطِق  .گیرد شکل می بر مبناِی تقابِل اضدادکه بسته،  تیکي یا هم روشني معلوم است که این نه یک منطق استقرایي، که منطقی ست دیالک به
باشد « ب» هم زمان در یکباید « ی» ،بسته اما براِی منطِق هم، «نه ب»باشد و هم « ب»تواند در آِن واحد، هم  است نمی« ی»استقرایي، چیزی که 

 .«نه ب»و « ب»اضداِد  از ستتی وحدنشاِن هریک  ،زیرا که در واقعیت، «نه ب»و هم 

تأکیِد منطِق استقرایي بر این  شان نسبت به اشیا از دیدگاِه مشترکی نیست. نگاهاما الزامی نیست که این دو گونه منطق با هم متضاد باشند، زیرا 
هاِی گوناگون و نیز در  گوید که از دیدگاه میگي  بسته ، اما منطِق همنهبباشد و هم  بتواند، در یک زمان و از یک دیدگاه، هم  نمی« ی»است که 

 ِی اخیر منطقًا درست است که گفته شود هر چیزی هماننِد همه چیزهاِی دیگر است نمونه برابرِ مثاًل  .بنهاست و هم  بهم  ی ،هاِی متفاوت زمان
هاِی مشترکی دارد با  گي ست میاِن اضداد، از یک سو هرچیزی ویژه یجا که هر چیزی وحدت از آن .با همه چیزهاِی دیگر متفاوت است یو هرچیز

چه کلي  آن میاِن به این معنا هر چیزی یک وحدت است  هایی دارد متفاوت با چیزهاِی دیگر. گي همه چیزهاِی دیگر، از سوِی دیگر هر چیز ویژه
به  چیزهاِی دیگر و در عیِن حال متفاوت با چیزهاِی دیگر است.درست است که گفته شود هر چیزی هماننِد  بنابراین چه فردي ست. ست و هرآن

هست که در یک زمینه و مقیاس بلند  این یعنی آن که کوهی .«کوه بلند است و کوتاه»توانیم بگوییم که  همین ترتیب، طبِق همین منطق می
هاِی  ، از زمیننماید هاِی پسِت پیراموني بلند می که از بستِر رودخانه نسبت به زمین یمثال  کوه است، اما در یک زمینه و مقیاِس دیگر کوتاه.

ِی زمین  به َپستي  آسمان»دهد  وضیح میترا چیني  ِی مشهور و متناقِض  این نگرش، معناِی این گفته تر ممکن است َپست به نظر برسد. مرتفع
در  «.رود آید همان موجودی ست که از دنیا می موجودی که به دنیا می»توان گفت:  با همین منطق می «.اِی صافه دشتسطِح  است و کوه هم

هر یک موجود وحدتی ست از  ان اند.زم تولد و مرگ همکه گویی  گي چنان کوتاه است رود که بخواهند بگویند زنده چین این َمثل وقتی به کار می
به این معنا تولد و مرِگ افراد تقریبًا در  نماید و ناچیز. بنگریم، بسیار کوتاه میِکیهان کِل ِی  زمینه ِی یک فرد را بر پس گي اگر زنده گي و مرگ. زنده

بنابراین، از دیدگاِه منطق، درست است  تفاوت هست. اوهرچه کوتاه هم که باشد، بیِن تولد و مرِگ  ِی شخص گي اما زنده افتد. یک زمان اتفاق می
رده. ۲ززماِن در و زنده است  ۱ز زماِن  در یکه بگوییم که  مختلف  چیزِهاِی متفاوت دو  در زمان پدیدهکه هر این درست ماننِد آن است که بگوییم  م 

 است.
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یک این  د.آور  هاِی متضاد را به حساب می بهها و میاِن اشیا، و نیز میاِن جن همیشه ارتباطات و ِپیوندهای میاِن پدیده ،بسته این منطِق هم 
این نگرش براِی چینیان نه تنها از  است.همین  یانگ یینِی  روشني معلوم است که مبناِی آن اندیشه و به .است تیکي و دینامیک دیالک نگرِش 

 هم اهمیت دارد. از دیدگاِه عمليکه  ،لحاِظ فلسفي

این گونه  .چینیان را چیني بکنداست سزا داشته و توانسته  هاِی چیني تأثیِر به ِی خصلت گیري در شکل یینیانگِی مکتِب  تیکي طرِز تفکِر دیالک
 :Fungِی  به گفته است.گي نفوذ کرده  ردهاِی چینیان نسبت به جهان و طرِز برخورد ایشان با زندهکَ  ورزي در روی اندیشه
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ِی  هاِی ایشان در غلبه بر بسیاری از مشکالتی که در درازناِی تاریِخ طوالني یابي و بسیاری از کام ،این تئوری تأثیِر عظیمی بر مردِم چین داشته
امیدوار حتا در زماِن خطراِت جّدي هاِی رفاه محتاط اند و  با اعتقاد به این تئوری در دوران  ایشان ست. تئوریهمین  مرهوِن ایشان روی داده 

(Fung 19.) 

چیزی به ضِد خودش تغییِر شکل  ، و هرچیزی اشاره به ضِد خود دارد، و هریینیانگدو متضاِد  میاِن چیز پیوندی ست  به خاطِر این باور که همه
تواند خیلی طول بکشد،  روزگاِر سختي نمیکه کنند  میفکر شوند.  میندرت دچاِر نومیدي  ِی بسیار سخت بهها دهد، اساسًا چینیان در دوران می

مایل اند فکر کنند که وه، با این طرِز فکِر دو وجهي، عال به سحر در راه است.که چون ني باشد،طوال تواند نمیِی شب  درست همان گونه که تاریکي
ِی  ها، نگاِه انسان باید متوجِه سمِت روشن باشد و روِی جنبه ضعیتبنابراین، از نظِر ایشان، حتا در دشوارترین و چیز مطلقًا بد یا خوب نیست. هیچ

  یی مطلوب دست یابد. مثبت کار کند، و بکوشد به نتیجه

شها.  شده بخشی از ذهنیِت چیني« چه در بدبختي مثبت و امیدوارکننده است  وجوِی آن جست» آیند  وار و ناخوش هنگامی که اوضاع خیلی د 
 توانست حدس بزند اش را گم کرد، چه کسی می وقتی که آن پیرمرِد مرزنشین مادیان»گویند  شان می جویي از دوستان دل شود چینیان براِی  می

دوستان با اشاره به آن قصه  اش گذشت. یی ست که شرح ، این گفته برآمده از آن قصه«در لباِس مبدل ستآمد موهبتی که آن پیش
ِی اندیشیدن کمِک بزرگی کرده  این شیوه بیانجامد. یاريبختتواند به  می بدبختياند سود از کار درآید، و تو یادآوري کنند که زیان میخواهند  می

 گي. ِی چیني در زنده بیني ِی خوش گیري است به شکل

  Yizhuan  رعایت کنند.جانِب احتیاط را باید ترین شرایط هم  کند که حتا در مطلوب این طرِز اندیشیدن به چینیان یادآوري می به همین ترتیب،
، و وقتی که در صلح و صفا ست، به اغتشاِش را در نظر دارد آواراست  امانگاه که در امن و  آن (باتقوا فرهیخته و شخِص یعنی ) Junzi»گوید،  می
تبدیل شود،  شتواند به ضِدّ خود یادآوِر نفِی خویش است و میجا که هر چیزی  از آن « )(.اش امن است که وضع رو ست همیناز  اندیشد. می

هاِی خوش،  آید، در وضعیت گي پیش می دوراِن تکاملي یک وارونه پس از هرجا که  از آن .انسان باید در وقِت خوشي مراقِب بحران وخطر باشد
سرعِت مثاًل، شخص باید براِی موفق ماندن از  گي را به عقب بیاندازد. است، وقوِع وارونه چه مطلوب عناصری ضِدّ آن ِت تقویشخص باید با 

در  اموردر نظر گرفتِن هر دو جانِب  .ِی نیازمندان کند درازمدِت ثروِت خود باید بخشی از آن را صرِف فقرزدایي؛ و براِی حفِظ بکاهد اش موفقیت
 رساند.خواِه او ست به حِداکثر ب چه را واقعًا دل کند آن ها، شخص را قادر می ترین زمان ِبه

و  نه زیادي داشته باش» -که باوِر چینیان است میانگیِنطالییراهی ست به سوِی این طرِز فکر  ن و نه هم خیلی کم، ولی از راِه میانه بر  نه زیادي بک 
 .ِی آن است و نیز برپادارنده طالییمیانگیِن ِی  کننده توجیه یینیانگِی  توان گفت که نظریه به این معنا می «.اندازه باشد تا که دارایي و کردارت به

کند هر فرایندی که به حّدش برسد  جا که قانوِن جهاني حکم می از آن «.فعالیِت زیادي»یا « زیادي ِی  دارایي»ویژه  نامطلوب است، به یطهر افرا
وقتی کسی  به عنواِن مثال، (.Fung 20د )انجام چه مطلوب است می هم به خالِف آن ِی افراطي گري و کنشزیادي ِی  دارایيوارونه خواهد شد، 

اش کار کند،  براِی هدف سختِی روزانه ، اگر کسی  گي در زنده گیرد. دزدي قرار می در معرِض نفرِت دیگران یا خطِر آدم ثروت یا قدرِت زیاد داشت،
از پا تا سرحِد  کسیاگر  درست به سوِی هدف پیش ببرد. ِی جسماني یا فشاِر فکري، نتواند جسم و فکرش را گي ممکن است به خاطِر خسته

روشني  این مَثِل چیني همین موضوع را به ، ممکن است نتواند کار را تا رسیدن به هدف پیش ببرد. ی بپردازد کار جسماني و روانيبه  گي افتاده
 «.شود پاره میسیِم ساز از سخت کشیدن »کند:  بیان می

 که چینیان را کمک کرده که در داوري نسبت به عقایِد دیگران با مدارا و عقِل سلیم برخورد کنند، حتا در مذهب.گین اندیشي ست  همین میان
در این باره  Lin Yutangوقتی  را پیدا کنند. یی چینیان با پرهیز از تمایالِت افراطي توانسته اند در باورهاِی متخاصم نیز عناصِر مشترِک پذیرفتني

 آورد: ِی زیر را می ونه، نمگوید سخن می

James Anthony Froude ه، حال آن که اسقف کاترین را به دالیِل سیاسي طالق داد 7هنرِی هشتم هگفتکه ست  یمورخClayton گوید  می
ن است به قوِل اخیر ممک تواند درست باشد. هاِی حیواني بوده است، از طرفی عقِل سلیم خواهد گفت که هردو دلیل می ِی طالق هوس انگیزه

سخت معتقد به باشد، و در همان حال، دیگری  پابندهاِی ژِنتیکي  حلیلتنتایِج مند به  تر باشد. در غرب امکان دارد یک دانش حقیقت نزدیک
ادعا کند که  ،ی حماقتندکآمیخته با ا ،هرکدام از ایشان ممکن است، با تکیه بر دانِش وسیِع خود محیطي باشد. زیست هاِی  تحلیلر بودِن عتبم
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( Lin 90–91به نظِر ) یی حق دارند. تااندازه ِی ایشانکه هردوگفت چندانی، خواهند ِی  بررسيقط نظِر او درست است؛ اما مردماِن شرق، بدوِن ف
 نیست.« ب»دلیِل غلط بودِن « فال»درست بودِن ِی خاِص چیني چنین است:  بیاِن مطلب به شیوه

چیني  ِی  ویژهکرِد  این روی ِی بیاِن چیني در اساس دقیق است. غربیان اغراق کرده باشد، اما شیوه بودِن برخی از« سویه اندیش یک»در  Linشاید 
توانند بر هم اثر بگذارند  می مذاهبها و  در چین غالِب فلسفهچرا مکی باشد براِی توضیِح این که ، شاید ک  راِت متفاوت و حتا متناقضبه نظنسبت 

اگر انسان فکر کند باشند. بودایيوتدائوایسو  تُکنفوسیونیس توانند در آِن واحد ین که چرا برخی از چینیان میدیگر بیاموزند، و ا و حتا از یک
روشن  ِی دیگران، گرفته شود. گویند دیگر دلیلی ندارد طرِف یکی، در برابِر همه یی درست می هاِی گوناگون هرکدام در زمینه  ها و مذهب که فلسفه

 ان.چینیر میاِن ( دtoleranceشود، کلیدی ست براِی فهمیدِن رواداري ) توجیه می یینیانگِی  ، که با تئوريمیانگیناست که دکتریِن 

فیلسوفاِن یوناني ماننِد ارسطو  ها. شک منحصر است به چیني بی گیِنطالیيمیانشود که اعتقاد به  روشن می، با توجه به تاریِخ فلسفه در جهان 
به صورتی که درچین، با تکیه بر دکتریِن  گیِنطالیيمیاناما در غرب باور به  .دانستندو آن را معیاری براِی تقواِی شخص  ندکرداین فکر را مطرح 

به  ته است.فایرِو چندانی ن ، برخالِف چین، ِپیدر غرب گیِنطالیيمیانبه  اعتقاد، ها گذشته این از ، معمول شده، جا باز نکرده است.یینیانگ
 .یینیانگارتباِط روشنی دارد به باوِر چینیان به  گیِنطالیيمیانرسد که در چین عمل کردن به  نظر می

تیکي و  گرایانه و دیالک هاِی طبیعت روش ِی چیني دارد. گي ِی زنده نفوِذ عمیقی بر طرِز فکر و شیوه یینیانگخالصه این که، دکتریِن 
شان را بفهمد، الزم است از  خواهد چینیان و فلسفه براِی هرکسی که واقعًا می ِی کهن شکل گرفته اند. ن تئوريیبناِی همِی چیني بر م بینانه خوش
 آغاز کند. یینیانگِی  تئوري

 .دور  راشمبه  باید نه تنها نماِد دائوایسم، که نماِد ملت و مردم و فلسفه و فرهنِگ چین هم ،که در غرب شهرِت گسترده دارد ،همرا  یینیانگنماِد 

 


