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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است کتابی که در دست دارید هدیه 

هرنوع   بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و  ،ای رایگان است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه 

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و   .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد است استفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ  

اعالم نمایید که   (sherwin_vakili@مورد نظرتان را حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی 

 ای از کتابها شود.  این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده مایل هستید

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی 

توانید  هایشان میو فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده  نوشتارهای دیگر  همچنین برای دریافت  

 ها دنبال کنید:  شان را در این نشانیتارنمای شخصی یا کانال تلگرام

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili ) 
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 ردآمد: من و دائو  پیش 

 

. نخستین بار که این کتاب  ام« چنین دائو دِه جینگها با برخی کسان ماجراها دارند و من نیز با »برخی از کتاب 

همان موقع برخی جمالتش شدم. کتاب  ی  ده ساله بودم و طبعا چیز زیادی از آن سر در نیاوردم، اما شیفته را خواندم 

 ی اولی که همان روزها  ند.بوداش کرده  به زیبایی ترجمه بهزاد برکت و هرمز ریاحی  ( منتشر شده بود و  ۱۳۶۳)سال  

جذابش و بعدتر به   بندینخست به خاطر قطع غیرعادی و طرح  ی خود کرد،، مرا شیفته ی پدرم راه یافت به کتابخانه 

 دلیل جمالت آهنگین و رمزآلودش.

آیین بودایی ی دیانه از  ستان که به آیین ذن و فرقه یرآغازین دب  هایسال در  آنگاه چهار پنج سالی گذشت تا   

 گراییمحوری و طبیعت ی این مکتب با زبان ستیزه ها بود و  سیر و سلوکم و کوهستان  گاهِدوران آغازآن  مند شدم.  هعالق

خواندم و مفهومی ژرف   ترعمیق« را  و دِه جینگدائدر آن بافت بود که بار دیگر »  .نشست میاش بسیار به دلم  افراطی

های فراوانی از عرفان شرقی مشترک است و رایج، و امروز ند در آن یافتم. مفهومی که بعدتر دیدم در شاخه و ارجم

 بینم که اتفاقا در آن متن اصلی غایب بوده است!می

  ی کشش  .یی بود که باعث شد به زبان و فرهنگ چین عالقمند شومهامتناق یکی از  اغر  « بی دائو دِه جینگ » 

یی که از این کتاب انجام پذیرفته بود نیز همیشه برایم هاخوانش . تفسیرها و  ه است برایم بسیار آموزنده و پربار بودکه  
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ام، و این موقعی بود که تازه ی چهارم زندگیاین روند به جای خود باقی بود تا آغاز دهه   .و جذاب  هخواندنی بود

ی ان بود که در قالب کتاب چهارم از مجموعه این همنوشتن شرح خود بر آرای بودای تاریخی را به پایان برده بودم، و  

شروع کردم به بازخوانی منابع بودایی کهن چینی، و این چنین بود »تاریخ خرد« انتشار یافت. در جریان همان پژوهش  

« شدم، و شباهت برخی از آرای آن با بودا، که در ضمن مخالفتی دائو دِه جینگکه متوجه پیوند استوارشان با متن »

 نمایان بود با سرمشق نظری زرتشتی.

به شکلی یکسره نو بخوانیم  ی یک کتاب، آن است که بتوانیم آن را  های پختگی اندیشه درباره یکی از نشانه  

معناها دست ، دست بکشیم. من البته امروز از آن  دانستیم می  دانیم و بدان منسوبو از معناهایی که بسیار ارجمند می

 بینم و متن را« نمیدائو دِه جینگشان را دیگر در »دانم، اما خاستگاه شان را همچنان درست میام و بسیارینکشیده 

 کنم.فهمم و تفسیر مییکسره به شکلی نو می

ی مرسوم  هاخوانش پدید آمد، از سویی به کلی با  در ذهنم  گذشته از این متن باستانی    هایسال ه طی  تفسیری ک 

نشیند. به ی فلسفی می ی سیر تکامل اندیشه ام درباره رد، و از سوی دیگر با دقتی چشمگیر در بافت پژوهشفاصله دا

را به   -که پیشتر به آرای ارسطو اختصاص داشت –ی تاریخ خرد  همین خاطر تصمیم گرفتم جلد پنجم از مجموعه 

 ا برای جلد ششم بگذارم. « اختصاص دهم، و ارسطو ردائو دِه جینگشرح » 

آنچه خواهید خواند، هم شرح است و هم واسازی معنا. یعنی به تعبیر کهن ایرانی هم متن را زند خواهم کرد   

کوششی خِرد  کنم. چرا که در نهایت نگارش تاریخ  و تفسیری از معناهایش به دست خواهم داد، و هم آن را نقد می

فلسفه  تبیین  برای  و  است  رفتن  کلنجار  آن  و  داشت  تواند  آماجی  باستانی  اندیشمندان  با  گفتگو  و  شخصی،  ای 

 شان. ست، و نه فقط خواندن و فهمیدن شان ا واسازی 

ام، این را  ه قایلای که برای خود در این حوزتسلط من بر زبان چینی اندک است، اما در کنار جایگاه فروتنانه  

ی گذشته چاپ شده، شاید بیشتر ای که آثارشان طی دو دهههم باید بگویم که این تسلط از اغلب مفسران فرنگی
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های باشد. از این رو این کتاب را باید کنکاشی فروتنانه، اما جدی دانست که پیشنهادی یکسره متفاوت از خوانش 

مند تدوین شده، و فکر ا هر خطایی آغشته باشد، اما سختگیرانه و روشدهد، که ممکن است بمرسوم را به دست می 

بیشتر خوانشمی از  رایج کمکنم  دربارههای  داوری  و  این دعوی  ارزیابی  باشد.  به ایرادتر  باید  البته  پیشنهاد  این  ی 

مند سخن و روش   دانم، تا جایی که مستندنظرانی وا نهاده شود که خویشتن را دانشجویشان می متخصصان و صاحب 

 گویند. می
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 از الئو ات دائو فرگرد نخست:  
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 : اتریخ چین نخست   گفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 »ژو«، زادگاه متن »دائو ده جینگ« احتماال قلمرو »ژو« در محل تقاطع رود وِی و جینگ بوده است. های محلی دوران امیرنشین

 

انگاره باستان  تاریخ چین    های تخیلی درآمیخته است و از آنجا که در دوران جدید تا حدودی با افسانه و 

اند، همچنان بسیاری سختگیری و پافشاری چندانی نشان نداده  امور خیالیدانشمندان و مورخان چینی در پاالیش این 

ی تاریخ چین با شک و تردید درآمیخته است. اگر به منابع اصلی با نگاهی های مرسوم و رایج دربارهداشت از پیش 

برانگیز و شود را بحث که امروز به اسم تاریخ کالسیک چین باستان تدریس می  انتقادی بنگریم، بخش مهمی از آنچه
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های گذشته با آثار سینمایی و ادبیات عامیانه هم جعلی خواهیم یافت. به ویژه که این تصویرهای ساختگی طی دهه

 کرده است.  سخت و به همان اندازه پا در هوا و نامستندی را ایجادنشست فرهنگی جانپیوند خورده و ته 

 هایی که از مورخان باستانی چین باقی مانده، و به ویژه با تکیه بر بندیهای موجود و تقسیمبا این حال بر مبنای داشته 

توان به تصویری به نسبت دقیق از تاریخ قدیم چین دست یافت، هرچند این تصویر شناسانه میهای عینی باستان داده 

 لزوما با تصورات مرسوم همخوانی ندارد.  

متنی که مورد نظر ماست، یعنی »دائو دِه جینگ« در اواخر دوران هخامنشی پدید آمده و اغلب آن را به مؤلفی  

نام   به  بعدی درباره منسوب کردهالئو تسه  یگانه  را  اند که در گفتارهای  این مرد  نوشت.  بیشتر خواهم  از اش  یکی 

 ی ها معتقدند که پیش از این دوران دولت فراگیر بزرگ چینی  . شودنامیده می   «ژو»که امروز  اند  دانسته دیوانساالران دولتی  

شناسانه در این مورد نداریم و سطح شده است. اما شواهد باستان نامیده می   جو  /ر چین حاکم بوده که ژوها ببرای قرن

از این رو   پیچیدگی تمدن چینی هم تا چند قرن بعد پایینتر از آن است که بتواند دولتی پایدار و گسترده پدید آورد.

های شبیه به عصر پیشدادی و کیانی در تاریخ اساطیری ایران، که به خاطره   ،اساطیری دانست   ها را بایدبندی دورهاین  

 های عینی و علمی و تاریخ مدون.کند و نه داده آمیز و تثبیت شده در ادبیات تکیه می افسانه 

های قدیمی خویش دارند. در حدی که با این حال مورخان چینی گرایش عجیبی به مستند شمردن افسانه 

و« که گویی بر کل چین ج ی  و آن را با »سلسله   برندپ.م عقب می  ۱۰۴۶را تا    امیرنشین ژو  قدمت برخی از مورخان  

ای برساخته )که پیش از آن جای گرفته(  ی شانگ  ی جو مانند سلسله این سلسله ا  . امگیرندرانده، برابر میحکم می

 های چینی برآمده است. جعلی است و از افسانه 

در کار »دوران« ژو    و بنابراینای بر کل چین حاکم نبوده  پ.م هیچ سلسله   ۷۷۰تا    ۱۰۵۰های  سال ی  در فاصله 

ها و در همسایگی  . امیرنشین ژو یکی از واحدهای سیاسی کوچک این دوران بوده که در غرب قلمرو هاننبوده است 

های چینی در دوران با توجه به این که عمر هریک از سلسله ها در غرب قرار داشته است.  سرزمین سکاها و تخاری 
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در قرن چهارم یا دست را باید  ش  ، آغازگاه از بین رفتهپ.م    ۲۵۶در  که دولت ژو  باستان تنها چند دهه بوده، و این  

 . دباال پنجم پ.م قرار دا 

جوان و  نسبت به تمدن ایرانیِ همان دوران بسیار  ی بود که  ی تمدنی شکوفا و مهمچین در این دوران حوزه

ای از دولت یکپارچه و هویت ملی نداشتند، و به مردم چین هیچ تجربه های جنگاور  در دوران ایالت .  نمودمی ابتدایی  

. از نظر نداه بیگانه بودهای طوالنی  فناوری آهن، رام کردن اسب، ساخت جادهمثل  کلی با عناصری به ظاهر بدیهی  

ای سلسله مراتب آموزشی، نظام اخالقی و فلسفی مدون، و علومی مانند اخترشناسی و دین متمرکزِ دار  فرهنگی هم

محدود   شو کاربرد  هداشت نویسایی در آن وضعیتی بسیار ابتدایی    در این تمدن شکل نگرفته وهنوز  عددنویسی پیشرفته  

 . ه است و آیینی بود

ها«ی برای این که سطح پیچیدگی نظام اجتماعی در این دوران را دریابیم، نیکوست اگر به بخشی از »کتاب آیین 

کند. باید  کنفوسیوس بنگریم که در همین دوران نوشته شده و اقوام ساکن در قلمرو پادشاهی چین را توصیف می

تر و مقتدرتر بوده و به همین »چین« از همه پیشرفتهامیرنشین های جنگاور این دوران، توجه داشت که در میان دولت 

 اسم خود را به کل این قلمرو بخشیده است. بعدتر خاطر 

کنند، قوم میانی رونگ )لی( و قبایل وحشی اطرافشان، هرکدام  »...مردمی که در این پنج منطقه زندگی می  

نامیده میخصلت  قبایل شرقی یی  نیستند تغییرش دهند.  دارند و قادر  آنها موهایش های طبیعی خود را  را   انشوند. 

خورند. آنها که در جنوب هستند، مان هایشان غذایشان را خام خام میکنند. بعضی بندند و بدنشان را خالکوبی مینمی

ی چرخانند. بعض کنند و پاهایشان را به سمت داخل، به طرف هم می شان را خالکوبی می شوند. آنان پیشانی نامیده می 

ناپخته می را  آنها هم غذایشان  باخترند را رونگ میاز  آنها که در  پریشان است و پوست خورند.  نامند. موهایشان 

بعضی می نمیپوشند.  غله  شمال هایشان  در  که  آنها  می خورند.  نامیده  دی  را اند  پرندگان  و  جانوران  پوست  شوند. 



11 

 

خورند.... در این پنج منطقه مردم زبان همدیگر را در هم غله نمیکنند. برخی از آنها پوشند و در غارها زندگی میمی

 1شان متفاوت است.« یابند و رسوم و عالیق نمی

های آسوده و آوندهای خوانیم که تنها در بخش میانی )چین مرکزی( است که مردمان خانه در این بند می 

ی این قبایل یک کانون زندگی کشاورزانه وجود داشته که همان دولت رند. یعنی در میانه کارساز و خوراکهای گوارا دا 

ساکنانش از همین قلمروی که    .کندفتح میبه شکلی شکننده  ه را  همسای  قلمروهایپادشاهی چین است و به تدریج  

ی جغرافیایی تمدن چینی مستقر هسته متفاوت در    یهایجمعیت یعنی در این دوران  اند.  مردمان گوناگون تشکیل شده 

 اند. برده ی پیشاکشاورزی به سر میکه در مرحله اند بوده

ای آید که بخش مرکزی قلمرو خاوری در دوران مورد نظرمان مجموعه همچنین از این توصیف این نکته بر می 

شان با هم تفاوت اند و سبک زندگی و نژادهایی گوناگون داشته   هازبان داده که  د جای میاز اقوام و قبایل را در خو

هایی کشاورز مساحتی بزرگتر وجود داشته که از نظر پیچیدگی نظام داشته است. روشن است که در اطراف هسته 

اند، در غارها زندگی پوشیده اند. این که این مردم پوست میبردهاجتماعی در وضعیتی بسیار بسیار ابتدایی به سر می 

بدان معناست که با قبایلی گرد آورنده و شکارچی سر و کار داریم که هنوز به   ،اند شناختهاند، و غله را نمیکردهمی

 اند.  ی زندگی کشاورزانه وارد نشده مرتبه 

های متمرکز چینی در دورانی مشهور به »عصر بهار و پاییز« پدید آمدند که به طور سنتی نخستین پادشاهی

ی عصر هخامنشی همزمان بوده ها تا میانه دهند، یعنی با اواخر دوران آشوری پ.م قرار می  ۴۷۵تا  ۷۷۱زمانش را بین 

گوئو شی  ژان که نام دیگرش »آید می ( 春秋戰國)چون چیو ژان گوئو: ی جنگاور هاایالت دوران پس از آن است. 

 
1 Li Ki, 1879, vol.1: 229-230. 
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. های پدید آمده در دوران بهار و پاییز با یکدیگر درآویختندعصری بود که پادشاهی  . ایناست (   戰國時代)  «دای

ی دوران هخامنشی میانه این هنگام و در  در  تاریخ زایش »دائو ده جینگ«  ای محلی بزرگتری را پدید آوردند.  ه و دولت 

 گیرد. تا آغاز عصر اشکانی قرار می 

رخنه کرده و فرض بر این است که  های جنگاور« »ایالت ی درباره دوران های رسمی کژفهمی مهمی در تاریخ 

اش به های گوناگون انگار کشوری به نام چین وجود داشته که در این دوران دستخوش فترت و تجزیه شده و استان 

ی هایش )ظهور سلسله دیرآیندتر است و نخستین نشانه   گیری کشور چین امریاند. در حالی که شکلنبرد با هم برخاسته 

جنگیدند، ای که در این زمان با هم می گیرد و نه قبل از آن. واحدهای سیاسی هان( چند دهه بعد از این دوران قرار می

نوع بردند و از نظر سطح پیچیدگی و  ای بودند که در عصر مفرغ به سر می های ابتدایی های محلی و پادشاهیدولت 

های اند. یعنی اینجا با دولت شدههای سومر و ایالم قدیم در قلمرو تمدن ایرانی محسوب میشهر ارز دولت فناوری هم

 هایی در کشوری یکپارچه.ها و استان ها سر و کار داریم و نه ایالت و امیرنشین محلی کوچک 

پ.م    ۴۸۱اند و از  هایی متفاوت قرار دادههای جنگاور را پژوهشگران گوناگون در زمانآغازگاه دوران ایالت 

ای به نام  پ.م است که نویسنده  ۴۷۵اند. اما تاریخ سنتی برایش  پ.م را به عنوان شروع این دوره پیشنهاد کرده  ۴۰۸تا  

ایت که در آن یکی از این پ.م   ۲۲۱سال  ان به دست داده است. زمان ختم این دوره هم  سیما چیان در اوایل دوران ه 

به چین را  سراسر شرق  برای مدتی کوتاه  موفق شد  برای نخستین بار  بر بقیه غلبه یافت و  چین  ها به اسم  امیرنشین 

 کند.  دولتی یکپارچه تبدیل 

ی شکننده  های جنگاور بود. میراث سیاسی این سلسله ترین واحد سیاسی در میان این دولت ( غربی秦»چین« ) 

ز مرگ فرمانروای فاتح آن، قلمروش بار دیگر تجزیه شد. اما نام کشور چین از این چشمگیر نبود و بالفاصله پس ا

ی چینی به کمی بعدتر و ظهور دودمان هان باز دولت محلی باقی مانده است. تاریخ واقعی پیدایش کشور یکپارچه 

 آورد. ین را پدید میی تمدنی چ شود و نخستین دولت بزرگ در حوزه گردد که با ابتدای عصر اشکانی مصادف می می
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 پ.م  ۲۶۰، حدود های جنگاورهای محلی چین در دوران ایالت ی گسترش جغرافیایی دولت بیشینه

 

ی هویت های رایج درباره داشت پیش بینیم که بسیاری از  تر به منابع کهن چینی بنگریم، میاگر قدری دقیق

های ی جالب توجهش آن که در دوران ایالت چینی و سیاست چینی این دوران موهوم و ساختگی است. یک نمونه 

اند. در اسناد کهن اصوال چینی نبوده -شود که آغازگاه مفهوم »چینی بودن« پنداشته می-جنگاور ساکنان قلمرو »چین« 

ی جنگاور« و د که یعنی »بیگانه« یا »بیگانه ان( نوشته 西戎رونگ« )چین را »رونگ« یا »شی چینی قومیت مردم ایالت  

 دهد. ها را نشان می شان از دیدی چینیهمین هویت قومی

د  ها بومیان جنوب غربی قلمرو خاوری بوده و به نژا آید، رونگ تا جایی که از بازسازی زبان این مردم بر می 

اند. یعنی هنوز وابستگان به نژاد هان )چینی( در این منطقه مستقر نشده بودند. همچنین روشن ای تعلق داشته برمه -تبتی
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سکا و تخاری رخ داده است. چون در قرن هفتم میالدی   ای میان این مردم و قبایل آریاییاست که به تدریج آمیختگی

تبار ووسون )یعنی فرزندان کالغ( که از قرن دوم پ.م تا ی آریاییقبیله خوانیم که  در تفسیری بر متن »هان شو« می

اند. در این متن بندی شده ای از رونگ ردهشدند، همچون شاخه پنجم میالدی در غرب چین قدرتی بزرگ محسوب می 

ند که چشمان ها هستند و مردمانی زورمند و چاالک هستتاکید شده که این مردم نیرومندترین گروه در میان رونگ

  1سبز و موی سرخ دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاری چینی ثبت شده، ، توجه داشته باشید که نامها بر اساس تاریخپ.م(  ۲۵۶-۷۷۰های دوران ژوی شرقی )واحدهای سیاسی و امیرنشین

 اند.و متعلق به نژاد هان نبوده اما مردم ساکن در بسیاری از این قلمروها چینی

 
1 Yu, 1998: 141-142. 
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»دائو ده جینگ« در چین مرکزی و اواخر عصر   ی ظهور متنی بحث چنین شد که زمینهپس تا اینجای کار خالصه 

گرفته که با تصویرهای کالسیک امروزین تفاوت داشته ای سیاسی و اجتماعی جای میهخامنشی بوده، و در زمینه 

گون، از نظر سیاسی پراکنده و فاقد دولت ای که این متن را تولید کرده از نظر قومی متکثر و گونه است. تمدن چینی 

هویت چینی که با    کرده است.ز نظر فرهنگی ابتدایی بوده و هنوز با فناوری عصر مفرغ خود را تعریف میمتمرکز، و ا

و قومیت هان و زبان چینی پیوند خورده، هنوز شکلی کالسیک پیدا نکرده و دولت متمرکز فراگیری نداشته است،  

شده که حامل اصلی ای آمیخته با آریایی( تشکیل میبرمه -مقتدرترین واحد سیاسی این دوران از نژادی متفاوت )تبتی

 نام »چین« بوده است و اولین کوشش شکننده و زودگذر برای متحد کردن این قلمرو را هم به انجام رسانده است.
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 : چینِ بی فلسفهدوم  گفتار

 

گوید در حدود زمان تدوین »دائو ده جینگ« )یعنی قرن میسیما چیان که مهمترین مورخ چین باستان است،  

 های فکری و مذاهب گوناگونی در چین وجود داشته، که او آنها را با اسم ژو زی بآی جیاپنجم تا سوم پ.م( مکتب 

(諸子百家برچسب می ) که در اصل یعنی »صد منزل« یا »صد خانمان«، ولی اغلب »صد مکتب« ترجمه شده زند ،

است  بزرگتر  خطایی  که  فلسفه«  »صد  گاه  یا  و است،  فرهیختگان  بزرگ  کشتار  با  که  است  دورانی  همان  این   .

دهند. سیما چیان پ.م قرار می  ۲۲۱بنابراین تاریخ آن را بین قرن ششم تا  دوران »چین« به پایان رسید.   1سوزان« »کتاب

 اند: شده های متفاوتی در چین وجود داشته، که در کل شش رده را شامل می گوید در این دوران مکتب می

( که به استادان اشعار و  ، یعنی مکتب فرزانگان儒家کنفوسیوسی )رو جیا/ جو جیا:  خانمان  نخست،   

اند. اعضای این دبستان »شش های قدیمی تعلق داشته و آموزگاران اشراف و مشاوران درباری رهبرانش بوده سنت 

 شده است. شتر از زبانزدهایی شعرگونه تشکیل میاند که بیدادهدانش کهن« )لیو یی( را آموزش می

 
این اصطالح البته نادرست است. چون در این تاریخ در چین کتاب و اصوال متن نوشتاری طوالنی چندانی وجود نداشته است. منظور    1

 هاست. سفیدان قومبیشتر زنده به گور کردن دانشمندان و ریش
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اند و خودشان را »مردان صاحب فن و ها و داوران بوده ( که رهبرانش قاضی 法家قانون )فا جیا:  خانمان  دوم،   

 李悝    :۳۹۵-۴۵۵های شاخص این جریان باید به لی کوئی )نامیدند. از چهرهمشاوران شاه« )فانگ شو چیهْ شیهْ( می

پ.م( اشاره کرد. همین مکتب بود که  : قرن سوم韓非子پ.م( و هان فِی زِی ) 商鞅 :۳۳۸-۳۹۰پ.م(، شانگ یانگ )

 در دوران چین با دربار متحد شد و رهبران سایر مکتبها را کشتار کرد.

اش بحث خواهیم  ( که موضوع بحث ماست و مفصل درباره道家راه یا مذهب دائویی )دائو جیا:  خانمان  سوم،   

 اند.بوده ای ها و جادوگران قبیله کرد. رهبران این مکتب شمن

تا    ۴۷۰ی  در فاصله ( بود که   子墨بنیانگذارش مُوزی )( که  家گرا یا مذهب مُو )مُو جیا:  صلح خانمان  چهارم،   

ادگری را انگیزی به آیین مهر کهن ایرانی دارد. اینان مهر و دزیست. آرای این مکتب شباهت شگفت پ.م می  ۳۹۱

اند و اغلب با لقب شهسوار )شیِه(  ستودند و مخالف اعمال خشونت بودند، اما در ضمن خودشان جنگاور بودهمی

گوید سازمانی بسیار منضبط و استوار نامبردارند که در ضمن لقب سوارکاران آریایی هم بوده است. سیما چیان می

 اند. اند و اعضایش کاهنان معبد بوده داشته 

شود، اما در اصل شکلی گرا خوانده می( که امروز طبیعت 陰陽家یانگ )یین یانگ جیا:    -یین خانمان  پنجم،   

کرده و از آن برای یانگ( را با پنج عنصر ترکیب می-انگار بوده که جفتی بنیادین )یینجانی همهاز باورهای جادوگرانه 

 اند. گوید رهبرانش پیشگویان و اخترشناسان )فان شیِه( بوده . سیما چیان میجسته است پیشگویی بهره می

ها و ( که به روایتی از مکتب مو مشتق شده و بر کاربرد درست نام 名家ها )مینگ جیا:  نام خانمان  ششم،   

د که تشبیهی سطحی و  انمعنای کلمات تاکید داشته است. برخی آن را با سوفیسم در یونان باستان همسان انگاشته 

 اند.انداز است. رهبرانش ماموران تشریفات در معبد و دربار بوده غلط 

دار وجود دارد که برای فهم جایگاه آیین دائو باید  چند اشتباه رایج و بدفهمی ریشه جریان ی این شش درباره 

ها اند. در حالی که در چینی اینهای« چینی نامیدهشان کرد. مهمتر از همه آن که اینها را به اشتباه »فلسفه شناسایی و رفع 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AD%90
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%A2%A8
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های فکری هم تعمیم شوند که یعنی »خانه، خانوار، رام شده« و از این معنای آغازین به مکتب « نامیده می 家»جیا:  

اند و اعضایش شدهاد می ای قلمدهایی که نامشان را بردیم، همچون خانه دهد که مکتب یافته است. این واژه نشان می

کند، و ای دارد و نه به فلسفه به معنای دقیق اشاره میاند. یعنی داللتی قبیله دانسته را وابستگان به خانواری یکسان می

شده است. با مرور تاریخ تحول این نشانه هم اش به نویسایی و آموزش و امور فرهنگی مربوط می نه معنای اصلی 

پیشگویی دوران شانگ )قرن دوازدهم   هایاستخوان توان همین نکته را نشان داد. اولین ظهور این عالمت چینی را بر  می

دهد. این نشانه در اشیای یعنی جانوری چارپا را در آغل نشان می   بینیم که چنین است: و سیزدهم پ.م( می

شده   بدل شده و در دوران هان )عصر نگارش دائو ده جینگ( به    مفرغی دوران ژوی غربی به   بدل 

به همین   داده است.نگاری بوده که به طور خاص »رام بودن در خانه« یا »جانور در آغل« را نشان می است. یعنی اندیشه 

شود، و مفهومش چند قرن دیرتر در چین پدیدار میخاطر به نظرم باید آن را »خانمان« ترجمه کرد، و نه »مکتب« که  

 یا »فلسفه« که اصوال در چین مفهومی بومی نیست.

این جریان  نبودهدومین نکته آن که  یا »مذهب«  به معنای دقیق کلمه »مکتب«  نویسندگان  های فرهنگی  اند، 

اند. چنان که مثال در »کتاب هان« های واگرایی به دست داده بندی اند و حتا رده ف شمار اینها را متفاوت ذکر کرده مختل 

»ده  ( همین漢書)هان شو:   ده طبقه گنجانده شده و  اینها    اند.( خوانده شده 十家« )شی جیا:  خانمان ها زیر  یعنی 

اند های اجتماعی و مشاغل نخبگان وابسته بوده اند که با تشخیص درست سیما چیان به طبقه ای بودههای فکریجریان 

های دائویی را با جریان کنفوسیوسی گ« آمیختگی روشن ایده اند. چنان که در متن »دائو ده جینکردهو با هم تداخل می

هایی فلسفی با سلسه هایی سامان یافته با معابد جدا یا مکتب بینیم. پس اینها را نباید مذهب یانگ می -گرا و یینو قانون

 مراتب استاد و شاگردی منظم در نظر گرفت.

خوانیم که دلیل  ( که در قرن اول میالدی نوشته شده، می藝文志ی ادبیات« )یی وِن جی:  در کتاب »رساله  

ب آن بوده که شغل معلمان و مشاوران از کارگزاران دیوانی و مدیران حکومتی جدا شد، و این جای پیدایش صد مکت
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این گزارش چنین بر می از  امرنشین گیری دولت آید که همزمان شکلتوجه دارد.  های مستقر در های متمرکزی که 

و ادبیات سنتی بودند از قدرت کنار زده دار قدیمی که حامل فرهنگ ی زمینهای جنگاور را پدید آوردند، طبقه ایالت 

»خانمان  این  حالت  این  در  و  درآمدند،  نوآمده  اشراف  خدمت  به  معلم  و  مشاور  عنوان  به  و  حاصل شدند  ها« 

ای که سیما چیان ی این شش رده شان بوده است. به بیان دیگر همه های متفاوت گیری های نظری و موضعکشمکش

 اند.شده نی مربوط می برشمرده به قشر اجتماعی همسا

دار های دامنه ی فلسفی به ویژه مهم و کلیدی است و غفلت از آن به بدفهمیها با اندیشه تمایز این جریان 

میان پژوهشگران  انجامد.  می این مورد که حوزهدر  دارد در   ی ی تمدن چینی هرگز چارچوبتوافقی عمومی وجود 

این  1تر از آن را پدید نیاورده است. به حقیقتی فرارونده و متعالی و نمودهای عینی و فروپایه   ییعنی باور  ،یمتافیزیک

در قلمرو چین امری ناشناخته یا وارداتی بوده   -است نگرش  که خاستگاه این  -بدان معناست که دوقطبی گیتی و مینو  

 است.  «ظاهر و باطن»است. غیاب این دوقطبی در ضمن به معنای شکل نگرفتن جم مهم دیگری هم هست و آن 

ایده که هستی امری یکپارچه و یگانه است و چیزها و رخدادها تجلی از آن موضعی  ها و نمودهایی  این 

های مفهومی قلمرو میانی )تمدن ایرانی و اروپایی(  ی سرمشق شوند، خاستگاهی ایرانی دارد و زیربنای همهمحسوب می 

سازد. در این چارچوب است که مفاهیمی مانند خداوند/ اهورامزدا/ تئوس، هستی/ جهان/ کوسموس، اشه/ را بر می 

 شوند. روان/ ذهن/ نوس و مشابه اینها پدیدار می قانون طبیعی/ نوموس،

ی در زمینه وجود ندارد تا اینها  ضرورتی  گویی  ای از رخدادها و چیزهاست و  ی چینی هستی شبکهدر اندیشه 

یکپارچگی فراگیر هستی و متافیزیک برآمده از آن نیز در چنین نگرشی  با هم چفت و بست شوند. یترمفهومی کالن 

 
1 Zhang Dongsun, 1995:271–72; Sivin, 1995:3; Hansen, 1992:215, Graham, 1989:22; Tang Junyi, 

1988:100–103; Giradot, 1983:64; Xiong Shili, 1977:180–91; Needham, 1956, Vol. II: 290. 
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گرا و پراکنده از رخدادهاست، ای واشود. در نگرش دائویی به طور خاص کلیت هستی شبکهخود به خود منتفی می

شوند و چیزها به شود و از این رو ساختارها به کارکردها حمل میو نه حتا چیزها، چون هر شکلی از ثبات نفی می 

ی چیزها باشد، که برچسبی شوند. دائو گویا اسمی عام برای کلیت این سیالن درهم آمیخته رخدادها فرو کاسته می 

لی قرار نیست در قالب وجودی یکتا انسجام یابد. به همین خاطر برخی از مفسران چارچوب گیرد، ویگانه به خود می 

»بی  را  جهان  از  چینی  کیهان سته دان 1کیهان« فهم  نگرش  برابر  در  را  آن  و  گمان دانسته  2ایشناسانه اند،  به  که  شان اند 

ن یونانی تنها پس از و در زبا  تر و اوستایی است هایش بسیار قدیمیاما در واقع آغازگاه  3خاستگاهی یونانی داشته، 

 .شودعصر مسیحی به شکلی دینی تثبیت می

بودن  مداری، روشن  فلسفه چارچوبی گفتمانی است که بر مبنای چهار شاخص شکل گرفته است: پرسش  

ی کلیت هستی. در غیاب این نگاه های کالن درباره های دقیق و روشن، و دعوی استدالل عقالنی، کلیدواژهروندهای  

امکان  شناسانهکیهان  پرسش ،  درباره طرح  میهای کالن  منتفی  هستی  کلیدواژهی  تدقیق  همین شکل  به  و  و شود  ها 

های فلسفی را ای که گفتمان . به این ترتیب شروط پایه کندضرورت پیدا نمیها  ی پیوند منطقی گزارهوسواس درباره 

ای پدید نیاورده بومی  یشوند و از این روست که چین هیچ فلسفه کند، در بافت فرهنگ چینی ناممکن می تأسیس می 

ی زبان غیرصرفی چینی، و این دو است. این غیاب تا حدودی پیامد خط غیرالفبایی چینی بوده و تا حدودی نتیجه 

 گویا همدیگر را در مسیری تکاملی تشدید و تثبیت کرده باشند.  

به دست وضعیتی مستقر و ساختارمند  آن است که بر محور زمان  در فرهنگ چینی  پیامد سیال شمردن چیزها   

سازد. در این بینی غالب چینی را بر میای که حاصل این روند است، جهان جهان چیززدایی شده ت آورند. زیسنمی

 
1  acosmotic 
2 cosmologic 
3 Ames and Hall, 2003: 120-124. 
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کند، چون نه استقالل چیزها از زمان )در مقام ذات و جوهر( قابل سرمشق زمان همچون کیفیتی مستقل اعتبار پیدا نمی

 تصور است و نه )دشوارتر از آن( استقالل زمان از چیزها.

ین نی آن چ هنگام خواندن »دائو ده جینگ« باید حتما این نکته را در خاطر داشت که فرهنگِ پدید آورنده  

های بندی مفاهیم فلسفی در این بافت غایب بوده است. به ویژه در دوران مورد نظرمان که هنوز اندیشه بوده و استخوان 

ی بیت نشده بودند و بنابراین چارچوب باورهای متافیزیک و اندیشه دینی ایرانی )بودایی، مانوی و اسالمی( در چین تث

این متن که به چنین چارچوب مفهومی استواری یی از  هاخوانش فلسفی به کلی غایب بوده است. از این روست که  

ی و در زمانه -کند که در اصل در آن  پیماید و معناهایی را به متن تحمیل می کند، از همان ابتدا راهی کج میتکیه می

ت پریشی و واریز کردن معنا به متن از خاستگاه منابع بودایی باشد، چنان که سن وجود نداشته است. خواه این زمان   -آن

های گذشته مفسران چینی تفسیر »دائو ده جینگ« بدان خو گرفته است، و خواه متون فلسفی غربی، چنان که طی دهه 

اروپایی -هندیهای چینی را در قاب مفاهیم فلسفی و انتزاعی  مضمون به خطا  ها  این نگرش  اند.مدرن بدان دامن زده 

 اند و نه اروپایی. هندی هایی مثل خرد فلسفی و آرای بودایی که ایرانی هستند و نه دهند. آن هم مضمونمیقرار 

اندیشمندان سنت  از  کوشند به شکلی درونزاد سطح  گرای معاصر چینی را هم داریم که میرویکرد برخی 

هایی اش تانگ جون یی است که با تکیه به سنت کنفوسیوسی به متن ازی کیش دائویی را ارتقا دهند. نمونه پردمفهوم 

ی مرکزی نگاه چینی به جهان کوشش برای حفظ پیوند میان خاص و گوید هسته نگرد، و می مثل »دائو دِه جینگ« می 

میلی محض برای یزشان از هم معلوم شد، و بی عام است. تالش برای ادغام مجدد امر جزئی و کلی پس از آن که تما

عی نهادها در تمدن چینی در عمل هم سازماندهی اجتما 1شان.ی عام و کلی تفکیک کردن چیزهای خاص از زمینه 

 
1 Tang Junyi, 1988: 8. 
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من و سخت  سفت  جایگیری  بر  و  داشته  وضعیتی  اندیشه چنین  در  هم  است.  بوده  متکی  نهادی  بافتهای  در  ی ها 

بینی دائویی کالسیک هدف نهایی آشتی و تلفیق همیشگی جزء با کل، خاص با عام و فرد کنفوسیوسی و هم در جهان 

 با نهاد است.  

رویکردی    ( ی کنفوسیوسیالبته در برابر نگرش سازمانی و دیوانساالرانه )فرض دیگر آن است که نگرش دائویی  

اما مسئله پیش میگرایانه را  به کلی متفاوت و طبیعت  جوید همسان اش و غایتی که برای پاسخگویی بدان مینهد، 

افکندن  فرا  از  و  است  نادرست  ده جینگ«  »دائو  آرای  از  برداشتی  که چنین  داد  نشان خواهم  کتاب  این  در  است. 

ه، که به بیش از ای حاصل آمدگرای آمریکایی و اروپایی قرن نوزدهم بر متون کهن چینیانداز رمانتیک و طبیعت چشم

 دو هزار سال پیش تعلق دارند. 

ی مثل همه-و متن با آن که  ای که با »طبیعت« مترادف باشد وجود ندارد،  در متن »دائو ده جینگ« اصوال کلمه 

ی ای دربارهی مردم دارد، اما هیچ نظریه اندازهای طبیعی و زندگی روزمرههای زیادی به چشم ارجاع   -متون باستانی

یا پشتیبانی نمی   «طبیعت مفهوم » ابداع  آیین دائو در زیر سایه را  این خواندنِ  اروپایی ی رمانتیسم طبیعت کند.  گرای 

ایست همتای نامه ای بوده که راه را بر فهم خودِ متن بسته است. متنی که به شکلی صریح و روشن سیاست رضه عا

کند. دفاعی های چینی دفاع میتر و کمابیش شمنی از سنت مکتب کنفوسیوسی، که با همان موضع، اما به شکلی بدوی

 های متضاد تکیه کرده است.که بر انکار مرزبندی میان جفت 

ها تاکید دارد و به ویژه جزء و گیرد که بر تقابل دوقطبی ی ایرانی قرار میی مقابل اندیشه این دقیقا در نقطه 

ها در برابر نهادها فهمد. این تضاد و تقابل از خودمختاری و خودمداری من ت متضاد معنایی میکل را همچون یک جف

ناپذیر میان شخص ی آزاد دارند، شکافی ترمیمهایی که اراده ناشی شده، و بدان دامن زده است. به رسمیت شناختن من

 شود. های اجتماعی میفردی و هنجارها و سنت  ی آزادسازِ طرح پرسش از تفاوت ارادهکند و زمینه و نهاد ایجاد می 
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ی متمایز از یهبه رسمیت شمردن تقابل میان جزء و کل به معنای پذیرش دو سطح متفاوت وجودی و دو ال

کنیم هایی که امروز در دستگاه زروان با نام سطوح روانشناختی و اجتماعی بدان اشاره می سازماندهی نظم است. الیه 

نظام شخصیتی من و سیستم  نهادهای اجتماعی خودسازمانده و های مستقر در آن را  های خودآگاه و خودمختار، و 

 یم.دانمدار می قدرت

بینیم. اما اینها زیر تاثیر دین بودایی و هایی به این مفاهیم میدر تفسیرهای پسین »دائو ده جینگ« البته اشاره  

ی این کیش نوشته شده، های اخیر دربارهاند. در متونی که طی قرنی عناصر دائویی و بودایی شکل گرفته درآمیختگ

ای بازسازی شده و نوظهور وابسته بدان است و نه دینِ ه ( یعنی روایت 道學ی دائو )دائو شوئه:  تمرکز بر فلسفه گاه 

 اش بوده است. (، که اصل داستان در خاستگاه تاریخی 道教ائو جیائو:  دائوئیسم )د

زیر  چنان که نشان خواهم داد از ابتدا  د نبوده و  اش بومی و درونزاحتا خود دین دائویی هم در شکل سنتی

ایرانی شکل گرفته و   انتشار دین بودایی در از کیشاش  استقاللتاثیر ادیان  های دیگر مثل آیین کنفوسیوسی هم با 

میالدی تداوم داشت و    ۲۲۰تا    ۲۵( که از  東漢قلمرو چین پیوند داشته است. در دوران هان شرقی )دونگ هان:  

( آرای الئو تسه  張道陵.م( است، دانشمندی به نام ژانگ دائو لینگ )۲۵  –پ.م    ۲۲۱ای مستقل از هان غربی )سلسله 

را با دین بودایی ترکیب کرد و بر مبنای ساختار این کیش که تازه به چین انتقال یافته بود، مذهب )جیائو( دائویی را 

 تاسیس کرد. 
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 کیش کنفوسیوسی : سوم گفتار

 

گذاری است که بنا به تاریخ   (  孔夫子تْسِه« )یا کونگ فوزِه:  ی نام »کونگ فو  کنفوسیوس شکل التینی شده 

پ.م درگذشته است، یعنی همزمان با آغاز سلطنت کوروش بزرگ به   ۴۷۹پ.م زاده شده و در    ۵۵۱در  سنتی چینی  

تی امروز زادروزش را جشن مهرگان سنسپارد.  دنیا آمده و همزمان با پایان یافتن فرمانروایی داریوش بزرگ جان می

ها بعد در چین شناخته دانند، که قطعا ساختگی است. چون تقویم خورشیدی تا قرنپ.م می  ۵۵۱)هفتم مهر( سال  

ی دوران هان و حدود دوران زایش مسیح در مدارک چینی وضعیتی ماری رخدادها تا میانه نشده بود و ثبت گاهش

 آمیز دارد. آشفته و اغلب افسانه 

ی داریوش بزرگ  دهد. آن هم این که گویی بر اساس زندگینامه ی مهمی را نشان می اریخ سنتی نکته اما این ت

ی زمین داریوش اول هخامنشی تنظیم شده باشد. در زمان زندگی کنفوسیوس بزرگترین و مقتدرترین فرمانروای کره

هرماه کرد، پس از یک سال جنگ داخلی پ.م زاده شده بود و در جریان شورشی که در هفتم م   ۵۵۱بود که احتماال در  

این سال و روز ای را نداریم که با  چینی هیچ شخصیت مهم یا واقعه تاریخی و اساطیری  به قدرت رسید. در منابع  

ی مقتدرترین توان زد که شاید روزشمار تولد کنفوسیوس بر اساس خاطره تطابقی داشته باشد. بنابراین این حدس را می

 اش تنظیم شده باشد. یا دست کم تاریخی برایش بر مبنای داریوش بزرگ سرهم کرده باشند. دولتمرد زمانه 

های سیاسی ایرانشهری در چین ی ایده گیرنده این به ویژه از آن رو اهمیت دارد که کنفوسیوس مهمترین وام

  را در بافت فرهنگ چینی ترجمه، بازسازی، و اغلب تحریف کرده است.  هامضمونباستان است و کسی است که این  
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گرا بود و از سوی دیگر نهادگرا. یعنی با شود، از سویی سنت رگذارترین اندیشمند چین محسوب می کنفوسیوس که اث

ارزش به  قبیله های جامعه ارجاع  نظم  بازسازی  باستانی چین و  بافتی کشاورزانه، عشیره -ایی  ابتدایی در  ای جوامع 

ته باشد. در این نگرش افراد هیچ اهمیتی کوشید نظمی اجتماعی تاسیس کند که بیشترین پایداری و ثبات را داشمی

برسازنده  واحد  انتخاب نداشتند و  و  بود   وابسته  اجتماعی  موقعیت  به  هم  کردار  بود.  ی جامعه خانواده و خاندان 

ی رفتارشان بود، و نه خواست یا آدمها بود که تعیین کننده   ی آزاد. به همین خاطر سلسله مراتب میان شخصی و اراده 

 تواند پادنهاد و ضد کامل نگرش زرتشتی دانست. از این نگاه مکتب کنفوسیوسی را می شان. میل

  دونگ امروزین قرار دارد. در آن دوران( زاده شد که در شمال استان شان 鄒کنفوسیوس در سرزمین جو ) 

شان شهر چوفو بود که در ضمن مرکز فعالیت کنفوسیوس امیرانی از دودمان لو در این منطقه حاکم بودند و پایتخت 

هم بوده است. قدرت اصلی در این منطقه به دست سه قبیله بود که با هم متحد شده بودند و در برابر تمرکز قوای 

 ورزیدند.  مدعیان سلطنت مقاومت می

سال  هاروایت طبق   در  کنفوسیوس  چینی  و   ۵۰۱ی  یافت  دست  مقامی حکومتی  به  سرزمین  این  در  پ.م 

گیری یک کنفوسیوس هوادار تمرکز قوا و شکل 1ای شد. او بعدها ارتقا یافت و به مقام قاضی رسید. بخشدار ناحیه 

جی، –ی مقتدر  مند بود و به همین خاطر از تخریب دژها و حصارهای دفاعی مربوط به سه قبیله دولت پادشاهی قانون 

ی قدیمی مدام هاروایت های سیاسی قلمرو لو فعال بود، و جالب این که کرد. او در درگیری هواداری می  -مِنگ و شو 

به مخالفت او با حصارهای شهرها تاکید دارند و انگار مهمترین اندرزش به شاهان این بوده که حصارهای شهرها را 

 شان، تخریب کنند.  های بعدی برای جلوگیری از شورش 

 
1 Dubs, 1946: 275–276. 
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اش بر حصارزدایی از شهرها عزل و تبعید شد.  او در این هدف هم ناکام ماند و آخرش به خاطر پافشاری

ی سفرهایش در چین مرکزی است که بر مبنای آن در دربارهای محلی امیران چینی مقیم ی فراوانی دربارههاداستان 

و اش چندان هوادار نداشته باشد کرده است. با این حال گویا در زمان زندگی های خود را تدریس می شده و آموزه می

سالگی همان   ۷۲یا    ۷۱سالگی به زادگاهش بازگشت و در    ۶۸مقبول نبوده باشد. بنا بر این گزارشها او در  هایش  آموزه

 درگذشت. جا 

خودش هم در »گفتارها« تاکید دارد که کاری   .ینی است های کنفوسیوس همان سنت قدیمی چ ی آموزه بدنه  

ای اش پیشینه اندیشه   هایمضمونبرخی    نماید کهجز گردآوری آرای پیشینیان انجام نداده است. با این حال چنین می

یم دید، آرای کنفوسیوس ی کیش دائویی خواه در سنت چینی نداشته و وارداتی بوده باشد. به همان ترتیبی که درباره

 آمده است. ای و هم مخالفتی با آن به حساب می ی ایرانی معاصرش متاثر بوده و هم وامگیری هم از اندیشه 

ی و این دانشی بوده که در آن هنگام در انحصار مغان ایرانی و آفریده  1مثال او به اخترشناسی عالقه داشته، 

همچنین هوادار قدرت متمرکز و نوعی نظام سیاسی متکی بر شاهِ دادگر بوده، که باز با این تعبیر در  ایشان بوده است.

اش ظاهرا عبارت بوده از تبلیغ یک نظام سیاسی متمرکز ای ندارد. دستاورد اصلیان سابقه از آن دور  تر کهنسنت چینی  

مند میان شهروندان. هردوی این عناصر به رونوشتی از سیاست ایرانشهری و نظم یافته و تثبیت سلسله مراتبی قانون 

های کوچک و ی جهانی برای دولت شباهت دارند که در همان زمانِ زندگی او در ایران زمین مستقر بوده و سرمشق

 شده است.  بزرگ پیرامونی محسوب می 

 
1  Parker, 1977. 
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ایرانی باشد، از آنها در قالبی سنتی و چینی بهره گیرنده با این حال کنفوسیوس بیش از آن که وام  ی آرای 

مند کردن روابط اجتماعی و سلسله مراتب شأن استوار بود، در نهایت گرفت. راهبردهای سیاسی کلی او که بر قاعده

متمرکز چینی و نظام امپراتوری )فغفوری( را در عصر هان نتیجه ی سیاست چینی را برساخت که ظهور دولت  شالوده 

برده  نظام  کار یک  این چارچوب در آخر  میان رعیت کشاورز و دارانه داد.  استواری  ی سرکوبگر و شکاف طبقاتی 

به   بیشتر  این ترتیب دستاورد کنفوسیوس  به  ایجاد کرد.  ی روم و مصر دارانه ی سیاسی برده هانظام نخبگان جنگاور 

 باستان شبیه بود، تا دولت ایرانی.

اش دستگاه مفهومی کنفوسیوسی فاقد نظامی اخالقی است و مفهوم »من« و پویایی درونی او و سیر تکاملی 

شود چنین معنایی ( که اغلب در متون کنفوسیوسی به اخالق برگردانده می禮. مفهوم »لی« )دریگمی به کلی نادیده  را  

تمایز میان خیر و شر در ذهن  کند و باید به »آداب و رسوم« ترجمه شود. چون رکن اصلی اخالق یعنی  را حمل نمی

گیرند و های اخالقی به جا مانده از کنفوسیوس اصولی عملی و بدیهی را در بر میگزاره  شخص در آن غایب است.

اندرزنامه  فلسفی و مرزبندی مشخصی میان خیر و شر   های باستانی سومری شباهت دارند. یعنی فاقد چارچوببه 

 1پسندی در حق دیگران انجام مده«.هرچه را برای خود نمی: »。己所不欲，勿施於人گوید: هستند. مثال می

سازد، سه بخش اصلی دارد: نخست اجرای  ی تنظیم کردار در کیش کنفوسیوسی را بر می»لی« که شالوده

شان برای ایشان برگزار کنند. مراسم پرستش نیاکان، یعنی مراسمی که فرزندان باید تا چند سال پس از مرگ والدین

دهای اجتماعی و آداب و رسومی که افراد باید در هر محیط اجتماعی رعایت کنند، و سوم،  دوم، قواعد حاکم بر نها

ی برخورد و ادای احترام به کسانی که به طبقات اجتماعی آداب مربوط به شأن اجتماعی و آن عبارت است از شیوه

 
1 Confucius, 2003: Analects XV.24.  
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اجتماعی و بر محور نهادها تنظیم ی  واالتر تعلق دارند. به این ترتیب روشن است که سراسر نظام کنفوسیوسی در الیه 

 انگارد. اش را نادیده میشده و به کلی مفهوم من و انضباط شخصی او و سرنوشت اخالقی

هایی نادرست برگردان   ،ترجمه شده   «صداقت » و    «شدان »ی بزرگ کنفوسیوسی که اغلب  بر همین مبنا دو سجیه 

های معنای دانستن آداب صحیح و توجه به زمان مناسب برای اجرای آیین   . دانش در گفتمان کنفوسیوسی بههستند

گروهی خاص است، و صداقت یعنی فرد از اجرای درست این مناسک سر باز نزند و یکسره خود را وقف آنها سازد. 

ی زرتشتی است. ی این مفهوم در فرهنگ مغانه ( در گفتمان کنفوسیوسی دقیقا واژگونه 義بر این مبنا »راستی« )یی:  

یت »یی« ارتباطی با حقیقت، قانون طبیعت، پرهیز از دروغ و مشابه اینها ندارد، بلکه به سادگی عبارت است از رعا

جنبه  شخص  کردار  که  شکلی  به  دیگران،  با  ارتباط  و  برخورد  هنگام  اجتماعی  قواعد  و  و آداب  خودخواهانه  ی 

 خودمدارانه پیدا نکند. 

اروپایی -ی تمدن ایرانیند که در حوزهاسایر مبانی آیین کنفوسیوسی هم اغلب به برابرنهادهایی برگردانده شده 

( که همچون اصولی 仁ی »رِن« )شود. مثال پنج قاعده شان تحریف میرایج هستند. اما با این نوع ترجمه معنای اصلی 

یایی درونزاد و به حاالتی روانی یا سجا 1اند، اخالقی به مهربانی، هوشیاری، جدیت، سخاوت و صداقت ترجمه شده 

 شوند.  ی تنظیم رفتار در محیطهای اجتماعی مربوط می کنند، بلکه یکسره به شیوه شخصی اشاره نمی

بدون ارجاع به موقعیتی سازمانی و شأن اجتماعی خودش و اطرافیانش در یک آدم  کنفوسیوسی  در نگاه  یعنی  

تواند سخاوتمند یا صادق یا مهربان باشد. نظام اخالقی کنفوسیوسی از این نظر شباهتی با دستگاه نهادی خاص، نمی 

مدارتر از آنچه که به واقع هست فرض شده زادتر و مناه دروناخالقی یونانیان باستان هم دارد، که آن نیز به اشتب 

 
1 Bonevac and Phillips, 2009: 40. 
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گوید نیکی عبارت است از رعایت تعادل، با این تفاوت که افراطی و تفریط است. مثال کنفوسیوس هم مثل ارسطو می

ی ارسطویی بر اساس معیارهای فیزیکی و هایی اجتماعی و عرفی دارد اما در اندیشه در نگرش کنفوسیوسی سنجه 

دهد. بدان شکلی که و نیروهای روانی فرد ارجاع نمیشود. اما در هر دو حال به پویایی درونی من  طبیعی تعریف می 

مایانگر الگوهای اخالقی و ضداخالقی های نی نیک و بد زرتشتی یا دیوها و فرشتههاهیجان مثال در مفهوم عواطف و  

 بینیم.کردار می

مطالعه  با  و  نهادگراست  ترتیب  همین  به  هم  کنفوسیوسی  میسیاست  دریاش  حزب توان  فجایع  که  افت 

اند. در این نگرش هم اخالق فردی شاه یا فرمانروا کمونیست در دوران مائو چطور در این سرزمین مجال وقوع یافته 

ی شود، رعایت درست آداب و آیین و رسوم و مناسک است. در »آموزه مطرح نیست و آنچه که فضیلت شمرده می 

انروایان باید از دریافت رشوه و سرپیچی از قوانین و رسوم خودداری گوید که فرمبزرگ« )دا شوئِه( کنفوسیوس می

ی تاریخ زرتشتی با شهری آخرالزمانی پیوند  ی آرمانی نه مانند فلسفه ای آرمانی حاصل آید. این جامعه کنند تا جامعه 

ها تنظیم شده است. خورده و نه بر اساس سیاست ایرانشهری بر اساس خردمندانه بودن قوانین و اخالقی بودن ناموس 

رعایت در آن مهمترین اولویت عبارت است از  تحرک است که  ی آرمانی کنفوسیوسی ساختاری ایستا و بیجامعه 

سازی وظیفه در قالب شرم است. شهروند خوب کنفوسیوسی کسی است و مبنای آن نیز درونی   ،تکرار شونده  یآداب

 شناس است و این خصلت را شرم و هراس از سرپیچی از هنجارهای نهادی قوام بخشیده است.که وظیفه 

ی ها نظام ی کیش کنفوسیوسی و شباهتش با آیین دائو آن است که هردوی این  ی جالب توجه دربارهنکته  

اند. با این تفاوت که دائوگرایان از این رو دریغ گذشته را اعتقادی بر محور دلتنگی و حسرت بر گذشته شکل گرفته 

دوران راه بر مردمان و جوامع چیره بوده است. در مقابل کنفوسیوس تصویری سیاسی خورند که می گویند در آن  می

ی چیزها )هرآنچه زیر آسمان: ( در آن زمان بر همه天命گوید »حکم آسمانی« )دهد و میاز این گذشته به دست می

天下   را   ترکهن نگر هستند و احیای نظمی  کار و گذشته ها محافظه رانده است. یعنی هردوی این نگرش ( فرمان می
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ی زرینی شود. به تعبیری، گذشته های بزرگ و رواج نویسایی مربوط میگیری دولت اند، که به پیش از شکلآماج کرده 

 شود. در جستجویش هستند، به پیشاتاریخ جوامع محلی چینی مربوط میقلمرو خاوری که این آیینهای بومی 

پردازان سبک زندگی  این نکته را باید در خاطر داشت که کنفوسیوس تنها یکی از تدوین کنندگان و نظریه  

اند. مثال ر سیر تحول سنت چینی اثرگذار بودهچینی است و هم در بستر آیین او و هم موازی با او کسان دیگری هم د

کوشید نظم اجتماعی را بر مبنای تی را داریم که می -مکتب موهمزمان و موازی با سنتی که کنفوسیوسی بنیان نهاد،  

ی دوم قرن پنجم پ.م و همزمان با انقالب دینی ادی بوده که در نیمه مفهوم مهر و محبت بازتعریف کند. مو تی است

ای از خی از گفتارهای بازمانده از او به ترجمهبرچنان که گفتیم،  زیسته است.   مهم عصر اردشیرهای هخامنشی می

 مهریشت شباهت دارد.  

ای که برشمردیم، در آنجا با هم  توان گرانیگاهی دانست که شش جریان فرهنگیی کنفوسیوسی را میاندیشه  

مکتب قانون که در اواخر قرن چهارم پ.م سازند. در  شوند و مرزبندی خود را شفاف میکنند و ترکیب می تداخل می

شد و این بر همبستگی جمعی ترجیح داشت.  اقتدار سیاسی و نظامی جامعه ارزش اصلی محسوب میهم    تحول یافت 

های گرا در ضمن از این نظر که سنت اند. مکتب قانون به همین خاطر اغلب آن را با نگرش ماکیاولی همسان انگاشته 

ها شباهت   گرا درگیری و مخالفت داشت.های سنت ی نگرشهمه   کرد بادانست و آن را نفی می فایده میپیشین را بی 

 های این نگرش با کیش کنفوسیوسی روشن است.  و تفاوت

ی اندیشمندان مکتب »شیه« را داریم که معتقد بودند فرمانروا با »تنظیم ضرباهنگ« جامعه وظیفه از آن سو   

ی آن شد،  بعدتر نماینده   ( منسیوسمنگ تسه )آورد. این نگرش که  ای نیکو پدید می رساند و جامعه خود را به انجام می 

دانست ی اصلی فرمانروا وضع قوانین درست و عقالنی میگرفت که وظیفهدر مقابل این موضع مکتب قانون قرار می

و بر ساز و کارهای استانده و ثابت دیوانی و سازمانی تاکید داشت. در مکتب شیه اما هماهنگی و چفت و بست شدن 
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ها و صفات فرمانروا از جمله فرهمند مورد توجه بود و به همین خاطر بر ویژگی طبیعی و خودجوش عناصر اجتماعی  

 شد.اش )تِه( تاکید میبودن 

سازند. مثال روشن است  ی اجتماعی ظهورشان را نیز روشن می ها تا حدودی زمینه های این مکتب گیریموضع 

ی تعلق دارد که چه بسا به دوران پیشانویسایی ترتر و قدیمیکه در میان این دو، مکتب شیه به بافت اجتماعی بدوی

اند و از کردار او تاثیر تعلق داشته است. این جامعه چندان کوچک بوده که همه به طور مستقیم با شاه در ارتباط بوده 

 ای یا دولتشهری ابتدایی سر و کار داریم. اند، و در این حالت ما با قبیله پذیرفته می

تر مثل قانون و نویسایی تاکید دارد که سطحی باالتر از پیچیدگی  قانون به عناصری پیشرفته در مقابل مکتب  

ی ای به جامعه ی نانویسای قبیله ی گذار از جامعهدهد. دور نیست اگر بگوییم طرح این دوقطبی نشانه را نشان می

اند که در ی نوظهور دیوانساالرانی بودهدر این بافت، پیروان شیه در واقع همان طبقه  1نویسای دولتشهری بوده است.

اند. در ترِ پیشین بودهی ساده هایشان هنوز دلتنگِ جامعه دولتشهرهای اولیه موقعیتی ممتاز پیدا کرده، اما احتماال خیلی

ده جینگ« نیز چنین وضعیتی دارد و واکنشی است به ورود عناصری فرهنگی این کتاب نشان خواهم داد که متن »دائو  

 زده است.  آمده، و گذاری اجتماعی را رقم میکه از فراسوی مرزهای سنت چینی هان می

 

 

 

  

 
1 Lafargue, 1992: 192-194. 
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 : الئو تسه چهارم  گفتار

 

آن در وضعیتی ازلی و ابدی  ها به خداوند نیازی ندارد و همه چیز در  بینی چینیبه همان شکلی که جهان 

ی سایر ها نیز در میانه ها هم در این تمدن چندان به مؤلف وابسته نیستند و گویی متنهمیشه بوده و خواهد بود، متن

ی قلمرو فرهنگی هند و اروپای قرون عیتی مشابه را درباره وضاند.  نیاز از آفریننده داشته چیزها حیاتی همیشگی و بی

ها اند و پیدایش متن شمردهدهند که »من«ها را چندان مهم نمیهایی اجتماعی را نشان میبینیم و اینها ساخت میانه می

 اند. پنداشته ی گردآوری حکمتی دیرینه یا به ندرت ارتباط با منبعی مقدس می را نتیجه 

به احتمال خیلی زیاد شخصیتی تاریخی نیز  (  老子)  1ه سِ الئو تْی »دائو ده جینگ« یعنی  بر همین منوال نویسنده 

های در زبان   ونام در منابع دانشگاهی مدرن  این  ی بعدی ابداع شده است.  هادوران نیست و برچسبی است که در  

های دیگری از آن نیز ثبت آن است. با این حال شکل  تریناروپایی در قرن نوزدهم میالدی تثبیت شد و هنوز رایج 

شود. پاشائی در نوشتارهایش همین صورت اخیر را مرسوم است و الئو تٌسو، الئو تزِه، الئوزی و الئو زِه نیز نوشته می 

 اختیار کرده است. 

 
1  子  کنم تا برای مخاطبان خوانند. اما با توجه به رواج این اسم با این شکل در پارسی، همان را نقل میرا در چینی امروز »زی« می

 آشناتر باشد. 



33 

 

شده است. ها نیازی به مرجع و نویسنده برای متن مورد نظرمان احساس نمینماید که برای مدتچنین می

ی میالدی است که و تازه در قرون اولیه  1گردد پ.م باز می  ۲۵۰د سال  نخستین اشاره به مؤلفی برای این متن به حدو

که مانند سایر بوده باشد  ن هم شاید در تقابل با ورود آیین بودایی  آید. ایی وی پدید می ی زندگینامه هایی دربارهداستان 

شخصیت همچون حقیقتی تاریخی اعتبار یافت. در   متون ایرانی تاکید زیادی بر نام مؤلف دارد. در قرون بعدی این

دانستند و تالش زیادی کردند تا پرستش او در مقام خداوندی ی او میی تانگ خود را نواده حدی که امپراتوران سلسله 

همسان با بودا رواج پیدا کند. هم اینک نیز در چین افرادی با نام خانوادگی لی هستند که این شخص را نیای خود 

توان اغلب این افراد پیوند ژنتیکی با هم ندارند و بنابراین دست کم حضور خاندانی با چنین ادعایی را نمی  2دانند. می

ی او در بافت فرهنگ یلی بر وجود تاریخی این شخص پذیرفت، هرچند شهرت و اهمیت فرهنگی زندگینامه همچون دل

نشان می  را  داد که چنین شخصیتی این حال پژوهش با   3دهد.چینی  نشان  نوزدهم میالدی  انجام شده در قرن  های 

 4سازد. سندیت تاریخی ندارد و برچسبی است که طیفی گسترده از متون را در قالب یک متن متحد می 

ابهام  ( یعنی استاد، و از همین جا روشن است که اشاره 子( یعنی پیر و تسه )老الئو ) های آغازین به او 

داده است. با این حال بعدتر برایش نام و نشانی دقیقتر نمی  چشمگیری داشته و به فردی با هویت مشخص ارجاع

ها از این رده را در قرن اول پ.م به دست داده، با ابهامی چشمگیر دست به تراشیده شد. سیما چیان که اولین روایت 

 شان الئوتسه بوده باشد.  گریبان بوده، طوری که سه شخصیت مجزا را نام برده و گفته ممکن است هرکدام 

 
1 Graham, 1990. 
2 Woolf, 2007: 218–219. 
3 Simpkins and Simpkins, 1999: 12. 
4 Watson, 1968: 8. 
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(  李耳»لی اِر« )  این استاد مرموز  نام شخصی   جی( آورده کهدر »بایگانی مورخان بزرگ« )شیسیما چیان  

اما کمی بعد   امضا 老聃با اسم »لی دان« )در متون بعدی، الئو دان:  مورخی بوده که  گفته  بوده است.  آثارش را   )

کرد. بر اساس این گزارش او از دیوانساالران »امپراتور« و معاصر کنفوسیوس )قرن ششم پ.م( بوده و کتابی در دو می

یسته اما اسمش زخوانیم که همزمان با کنفوسیوس می بخش را برای دربار تدوین کرده است. در گزارشی دیگر می

گوید نامش ( بوده و کتابی در پانزده فصل تدوین کرده است. گزارش دیگری هم داریم که می 子莱老زی )الئو الی 

  زیسته است.یا در قلمرو دولت ژو می 1دان بوده و در قرن چهارم پ.م عضوی از دربار شیان، شاهِ دولت چین بوده  لی

اشاره  این  می از  روشن  سها  زمان  در  حتا  که  » شود  تدوین  از  پس  قرن  سه  دو  یعنی  چیان  جینگیما  دِه  هم دائو   »

تثبیت شده زندگینامه  نویسنده ی مشخص و  برای  ندا ای  متن وجود  این  پذیرفتنی است که همه ی  بنابراین  ی شته و 

 آمیز بدانیم. ی دیرآیندتر مربوط به زندگی الئو تسه را تخیلی و افسانه هاداستان 

اما این    .اندکرده  اشاغلب »مورخ« ترجمه مقامی داشته که  و  ژمقام الئو تسه در دولت  سیما چیان آورده که  

ی بیستون( وجود داشته، در تعبیری امروزین است و در آن دوران مفهوم تاریخ به شکلی که در ایران )مثال در کتیبه 

( خوانده 周朝守藏史ه چینی »ژو چائو شو زانگ شی« )ای که این مرد کارمند آن بوده بشود. اداره چین دیده نمی

به پیشگویان و شمنمی این شغل است،  کند. یعنی الئو تسه ها اشاره میشود، و در آن »شی« که برچسب دیوانی 

این تفسیر با گزارش دیگر سیما چیان هم سازگاری بین درباری در قلمرو ژو بوده است.  احتماال نوعی پیشگو و فال 

 اند. ها بودهاش شمنولیه گوید خاستگاه اجتماعی دین دائویی و رهبران ادارد که می 

 
1 Fowler, 2005: 96. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%8E%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%80%81
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ی کامل برای ابداع  ( دانستند و یک تبارنامه و زندگینامه  伯陽را »بو یانگ« )  الئو تسه   لقب درباریبعدتر  

تر به صورت الئو دان )( است که بعد聃李های مشهور دیگری که به او منسوب است، »لی دان« )کردند. یکی از نام 

聃老یی گره خورده بود، او را ایزدی دائوآید. در دوران امپراتوران تانگ که مشروعیت سلطنتی با نگرش  ( هم در می

( را 太上玄元皇帝ی شانگ شوان یوان:  ی رازآمیز« )تا دانستند و لقب باشکوه »فغفورِ ازلی و واالمرتبه باستانی می 

 به او بخشیده بودند. 

مقیم بود و وقتی بر زوال و انحطاط این شهر    ( 成周)ژو  الئو تسه در شهر ِچنگ   ،یما چیان بنا به گزارش س

های قدیمی آمده در گزارش همچنین آگاه شد، بیمناک از فرجام کار این شهر را ترک کرد و به سمت غرب سفر کرد. 

زادگاه الئو اما  و در همان جا با کنفوسیوس دیدار و بحث کرده است. سیما چیان    این شهر بودهی  زاده که الئو تسه  

 2که در همان حوالی قرار دارد.  1دانسته (楚مین »چو« )شیانگ در سرزی شیتسه را روستای چو جِن در ناحیه 

شود. اما  چنان که گفتیم الئو تسه شخصیتی تاریخی نبوده و این داستان هم به فردی مشخص مربوط نمی 

ترین اشاره به جغرافیای زندگی الئو کند. این گزارش قدیمییی را برایمان روشن می دائوی جغرافیایی ظهور دین  زمینه 

ها چه تصوری کرد، چینیپ.م که سیما چیان اثرش را تدوین می  ۱۹۰دهد که در حدود سال  تسه است و نشان می 

شده، در اصل همان لویانگ است که از مراکز ژو  نامیده  چنگشهری که  اند. داشته  دائوی خاستگاه مکانی آیین درباره

. هرچند امروز شودمحسوب می آمیزی فرهنگ چینی و سکاهای  و گرانیگاه هم ست  در قلمرو خاوری بسیار کهن تمدن  

، اما در زمان تدوین این متن آنجا بخشی اند نگ چینی تبدیل شده آثار یافته شده در آنجا به نمادهایی برای تاریخ فره 

 .تخاری بوده است -سکایی  نشینِقلمرو آریایی از 

 
 . ۳۰۳: ۱۳۸۷ایزوتسو،   1

2 Morgan, 2001: 223–224. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E6%9D%8E
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%80%81


36 

 

ی رود لو تاسیس شد ه دست امیر ژو در کرانه پ.م ب ۱۰۳۶ی چینی در سال  هاداستانژو بر اساس  چنگشهر  

پ.م یعنی همزمان   ۵۱۰ی خاندان شانگ را در آنجا مستقر سازد. شواهدی هست که در حدود سال  تا اشراف اسیر شده 

شان مقیم ی جغرافیایی دولت هخامنشی به سوی شرق و مطیع شدن سکاهای تیزخود )که بخشیبا گسترش دامنه 

های شهر به عنوان پایتخت دودمان ژو در آمده است. این شهر در سراسر تاریخش از قرارگاه   ترکستان بودند(، همین

شد و ایستگاه مهمی بود که بازرگانان سغدی و خوارزمی در آن کاالها و ادیان ایرانی را مهم راه ابریشم محسوب می 

گ که امروز بقایایشان در همین شهر کردند. غارهای هزار بودای لویانبه سپهر فرهنگی و اقتصادی چین منتقل می

شوند و بخش مهمی هایی دینی هستند که به ادیان ایرانی )بودایی، مانوی، آریایی کهن( مربوط می بازمانده، پر از نقاشی 

شوند دهند ایرانی هستند. این آثار تازه به دو هزاره بعد از دوران الئو تسه مربوط می هایی که نمایش میاز شخصیت 

ی ها بوده این منطقه از قبایل آریایی تهی شده و نفوذ ایرانیان تنها در شهرها و در قالب طبقه و این زمانی بوده که قرن 

 بازرگان و دینمرد باقی مانده بود. 

ها ی بوده که آریایی شد، این شهر دیگ جوشی فرهنگی و مرکزی جمعیتتدوین می  دائو دِه جینگدر زمانی که  

اند. در شدهالئوسی از جنوب در آن با هم تماس داشته و در هم ترکیب می-ها از شرق و اقوام ویتنامیاز غرب و هان

هایی بوده که با قرون ششم تا پنجم پ.م احتماال نیروی سیاسی و نظامی اصلی این منطقه به دست سکاها و تخاری 

اند. بنابراین این روایت که الئو تسه اهل این شهر بوده و شهرهای اطراف بیابان تاکالماکان پیوند داشته ختای و ختن  

در   را در آنجا تدوین کرده، بسیار معنادار است.  دائو دِه جینگ ه و  و بعد به سمت غرب )یعنی قلمرو سکاها( گریخت

های امروزین این کتاب به این نکته اشاره نشده و سخن چنان است که گویی الئو تسه در ها و شرح هیچ یک از تاریخ 

ترین ی قلمرو چین از ایالتی به ایالتی سفر کرده باشد. در حالی که یکی از نکات کلیدی آن است که در قدیمی میانه 

های هان و سکاهای آریایی پدید آمده شود و اصوال این متنی بوده که بر مرز تماس چینیدیده میمنابع تاکیدی بر مرز  

 است.
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خارج شد تا به غرب و »سرزمین غیرمسکون« آن سوی  خود  الئو تسه از شهر  سیما چیان،  بر مبنای روایت  

های دانیم که مناطق غربی این قلمرو یعنی ترکستان و سرزمین شناسانه می یی برود. بر مبنای اسناد باستان -ی لودره

ی منطقه )تر از شرق  پیشرفته  اش نه تنها در این هنگام غیرمسکونی نبوده، که از نظر سطح شهرنشینی و فرهنگْهمسایه 

خودِ قلمرو ژو هم باید بخشی از همین در ضمن این هم مهم است که اصوال  نیز بوده است.    ( نهای هااستقرار چینی 

ها آریاییها در یک قلمرو مرزیِ  شده است. یعنی انگار الئو تسه عضوی از جمعیت هان محسوب می سپهر آریایی  

. غیرمسکونی پنداشتن این قلمرو احتماال بدان خاطر بوده که بوده و از آنجا باز به سمت باختر پیشروی کرده است 

در – شان  ترین حد گسترش جمعیتیژو در آن هنگام غربیاند و چنگهای چینی در آن سو حضور نداشته جمعیت 

 شده است. محسوب می -آمیختگی با سایر نژادها

بینیم، مضمونی تکرار شونده  اش را میی تاسیس کیش دائویی اولین نسخه اما داستان »سفر به غرب« که درباره

شده و به ویژه بعد خاستگاه ادیان نو و تقدس دانسته میدر منابع دینی چینی است. باختر )که همتاست با ایران زمین(  

رسمی جا افتاده و دیرپا در و آوردن حکمت نو از آنجا    از ورود کیش بودایی به چین، سفر زیارتی به سمت غرب

دهد و استادی را ها را به دست میالبته شکلی کهنتر از این روایت ی الئو تسه  افسانه های هان بوده است.  میان چینی

 دهد که در زمان آغاز سفر به غرب از حکمتی عظیم برخوردار بوده است.  نشان می

های غربی همچون درویشی  را ترک کرد تا در سرزمین ژو  چنگدر هشتاد سالگی  بر اساس این داستان او  

مردی به اسم یین شی )  -  کردبانی که خروجی به باختر را نگهبانی می د. اما دروازه گرد عمر خود را به سر برسان دوره

尹喜  )-  دائو دِه جینگبه این ترتیب بود که    .از الئو تسه خواست تا حکمتی که از زندگی درک کرده را بنویسد 

یی دائوود ادامه داد و توقف نکرد، اما یین شی با متن او به نخستین استاد کیش  نوشته شد. هرچند الئو تسه به راه خ

 تبدیل شد و این دین بومی چینی را بنیان نهاد.
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ای روبرو هستیم. کتاب یم که با شخصیتی افسانه یین شی تقریبا تردیدی ندارداستان و هویت  ی این  درباره

کتاب   .ای از زبانزدهای پراکنده است « مجموعه دائو دِه جینگشود، مثل »اش پنداشته می مهم »گوان یی« که او نویسنده

ی کهن در همان دوران گم شده است. امروز البته کتابی در هاروایت منسجم و مدونی که به او منسوب است، بنا به  

ی راه برتر« )وو شانگ میائو دائو وِن شی ژِن جینگ: های آغاز نسخه دست داریم  به اسم »متون کالسیک عالی درباره

無上妙道文始真經1ان ندارد. شک ربطی به دوران مورد نظرم( که بسیار دیرآیند است و بی  

هایی دریافت که نسخه توان از آنجا  ای مربوط به الئو تسه و یین شی را می ی زندگینامه هاروایت ای بودن  افسانه 

ئو . مثال بر مبنای یک روایت یین شی چندان از دیدار الشان پدید آمده است ی سرنوشت درباره بسیار متنوع و واگرا  

تسه متحول شد که ترک زندگی روزمره کرد و همراه با او به سفر پرداخت و دیگر خبری از او باز نیامد. که در این 

گوید ی دیگری هم داریم که می هاداستان شود.  حالت البته چگونگی باز ماندن کل داستان و متن به معمایی تبدیل می 

این استادان آغازین تا هند سفر کردند و استاد بودا شدند. حتا بر اساس یک روایت بودا خودش همان یین شی بوده 

  2است.

داده  این  مرور  میبا  روشن  شخصیت ها  شی  یین  شاگردش  و  تسه  الئو  که  نبوده شود  تاریخی  و  هایی  اند 

ا این حال هایی دیرآیند است که قرنها پس از دوران تدوین »دائو ده جینگ« پدید آمده است. بهایشان ابداع زندگینامه 

چنان که در این کتاب نشان خواهم داد، متن مورد نظرمان بر خالف نظر مرسوم، منسجم و سازمان یافته است و روشن 

متونی پراکنده را گرد آورده و شرحی بر آنها نگاشته و همه را در گیری مشخص  یگانه با موضع است که ویراستاری  

گیری منسجم و صریح منظم کرده است. ایرادی ندارد که این ویراستار گمنام را الئو تسه بنامیم، قالب یک موضع

 
1 Theobald, 2018. 
2 Simpkins and Simpkins, 1999: 12–13; Morgan, 2001: 223–224. 
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های قهرمان داستان دانیم و نباید او را با  اش نمیاش و هویت ی زندگینامه هرچند باید توجه داشت که هیچ چیزی درباره

نامم، وین کرده را »راوی« یا »ویراستار« می در این متن کسی که متن را به شکل کنونی تدپیامبران دائویی اشتباه گرفت.  

ی مربوط به الئو تسه هاروایت اش در دست نداریم و  ای دربارهی فرضی است، اما چون زندگینامه و او همان الئو تسه 

 مبهم است، بیشتر با این کلمات عمومی به او اشاره خواهم کرد.
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 چوانگ تسه: پنجم گفتار

 

پ.م بود که  ۱۴۲به صورت یک دین منظم در نیامد. در سال  -عصر اشکانی–باورهای دائویی تا دوران هان 

ی دین دائویی بدل شد. دینی ژانگ دائو لینگ جریانی مذهبی به اسم »راه استادان آسمانی« را بنیان نهاد و این به شالوده

های مربوط به زایش و بالیدن دائو در این دانست. روایت که الئو تسه را یکی از خدایان و تجسد خودِ راه )دائو( می

شان یکسره ایرانی است. مثال گفته شده که الئو تسه در زمانی زاده هنگام تدوین شدند و جالب آن که چارچوب کلی 

و   داری را در آسمان دید، یا زایمانش زمانی رخ داد که زیر درخت هلویی نشسته بود،ی دنباله شد که مادرش ستاره 

با روایت  به زایش بودا و مسیح که در همان زمان  این همه  ایران  های مربوط  رواج داشته سازگاری دارد و در در 

 های دیگر همتایی ندارد. روایت 

ی دیگری تکامل  دین دائویی و کنفوسیوسی بر خالف تصور مرسوم همچون دو نگرش رقیب و طرد کننده

بینیم، در گذر شان نمیای به کشمکش میان اند. نه تنها خاستگاه این دو در هم تنیده است و در منابع کهن اشاره نیافته 

است. در قرن سوم و چهارم میالدی این کیش دائویی   شان صورت گرفتههایی برای ترکیب و ادغامتاریخ هم تالش

دائویی را پدید - بود که شروع کرد به وامگیری از کنفوسیوس و نتیجه صورتبندی مجدد آرای آن بود، که کیش نو

آورد. در قرن یازدهم و دوازدهم میالدی مسیری واژگونه طی شد و این بار کیش کنفوسیوسی بود که از عناصر دائویی 

کنفوسیوسی بود که امروز با همان -ی آن هم کیش نوند شد و حرکتی برای درآمیختگی را آغاز کرد و نتیجه مبهره 

شود، اما با پیکربندی این آیین پیش از این تاریخ تفاوت دارد. بده و بستان این دو کیش تعبیر کنفوسیوسی شناخته می
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ی )موج اول دین بودایی و موج دومی دین اسالم( شکل گرفته ی ادیان مهاجم ایرانی موارد زیر سایه هم تقریبا در همه 

توان به درستی شده نمیاست. یعنی تاریخ تحول ادیان چین را بدون توجه به ادیانی که از ایران به آن سو صادر می

 فهمید. 

به این ترتیب کیش دائویی در مقام دینی منظم و سامان یافته چند قرن پس از نگارش »دائو ده جینگ« تحقق  

در میان متون بنیانگذار دین توان بدون تحلیل و احتیاط از اولی برای فهم و تفسیر دومی استفاده کرد.  یافته است و نمی

گفتارهای پراکنده، که ساختارش زی« هم اشاره کرد که گردآوری مشابهی است از زبانزدها و پاره دائویی، باید به »ژوانگ 

اش را گاه نویسنده پ.م تدوین شده و گردآورنده و    ۳۰۰به »دائو ده جینگ« نزدیک است. این متن در حدود سال  

آیین است ک( می莊子زی:تسه )ژوانگ چوانگ   این  بنیانگذار  به دانند. چوانگ تسه در سنت دین دائویی دومین  ه 

ی مِنگ در قلمرو سونگ زاده شده و در همان جا مقام دیوانی پ.م در منطقه   ۳۶۹گزارش سیما چیان در حدود سال  

پ.م درگذشته است. بنا به این روایت او مردی فرهیخته بوده که خود را شاگرد الئو تسه   ۲۸۶ای داشته و در پایه دون

 داشته است.   ای بلنداش آوازه دانسته و به خاطر خردمندیمی

ی میان این دو واژگونه بوده است. یانگ جونگ کو در  شکنانه هم البته وجود دارد که رابطه این نظر شالوده 

ایست، و گوید که مفهوم »دائو« در آثار چوانگ تسه ناپخته و ضمنی و حاشیه ریخ اندیشه در چین باستان« می کتاب »تا

بر همین مبنا فرض کرده که چوانگ تسه استاد الئو  1شود.تنها در »دائو ده جینگ« است که صریح و شفاف و منظم می

تسه بوده، و نه برعکس. با توجه به این که مفهوم »دائو« در هیچ یک از این دو متن خیلی شفاف و منظم نیست، و 

های برداشت به نظرم نادرست است. متن   اش رخ نداده، اینبرده ولی واژگونه  این که چوانگ تسه از الئو تسه نام 
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تر از یافته  ای دیرآیندتر و تکاملتر است و آشکارا به دورهتر و ادیبانه تر و یکپارچهتسه مفصل  منسوب به چوانگ 

 شود.ادبیات دائویی مربوط می

زی«  دانند و تدوین کتاب »ژوانگای و غیرتاریخی میمورخان امروزین چوانگ تسه را هم شخصیتی افسانه 

گزارش  1زیسته است.دانند که در قرن سوم میالدی )ابتدای دوران ساسانی( میرا کار ادیبی به نام کوئو ْهسیانگ می

دهد متنی به این نام پیشتر وجود تر از این تاریخ است و نشان میهای اسناد دیگر چینی البته قدیمیسیما چیان و اشاره

چوانگ داشته،   نام  به  کسی  واقع  به  ویراستارش  که  بسا  چه  کتاب   و  قالب  در  ما  امروز  آنچه  اما  باشد.  بوده  تسه 

 زی« در دست داریم احتماال جدیدتر است و به همان قرن سوم میالدی مربوط باشد.  »ژوانگ 

مین اسم هم به پارسی برگردانده  شود و به ه ی درون« نامیده میهافصل هفت فصل آغازین این کتاب که »

هرچند اعتبار تاریخی  2تسه گردآوری کرده است.  تر است و بعید نیست این همان بخشی باشد که چوانگ شده، قدیمی 

شود نشان داد  ها و اسناد گوناگون می های باستانی مشکوک است، اما با تلفیق داده ی نویسنده های چینی درباره گزارش

ی سنتی فکری هستند که در قرن سوم پ.م در قلمرو چی و چو در چین خاوری و مرکزی که این متون بازمانده 

شده این عقاید گویا در این دوران جریانی مذهبی بوده که با اسم »معبد خدای غله« شناسایی می 3اند. اهمیت داشته 

 است. 

ایزوتسو هنگام بحث از تاریخ تحول کیش دائویی به این نکته اشاره کرده که در مکان و زمانی که سوماچین  

دهد، کشمکشی بین دو گروه قومی چئو و یین وجود داشته است. منگ که در نگاه سنتی برای چوانگ تسه نشان می 

ها بوده که توسط چئوها تسخیر شده است و کمابیش با ایالت هونان د، قلمرو یینشوزادگاه چوانگ تسه دانسته می

 
1 Kirkland, 2004: 33–34. 
2 Roth, 1993: 56. 
3 Mair, 2000: 33. 
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امروزین در چین مرکزی برابر است. قلمرو اصلی چئوها در جنوب این منطقه سرزمینی وحشی و باتالقی بوده و خودِ 

ر همین مبنا ایزوتسو سرمشق اند. بکردهای پیروی میاند و از آیین شمنی بدویاین مردم به قومیت هان تعلق نداشته 

 1داند و در آن به باورهای شمنی و کهن این قوم اشاره دارد. مفهومی حاکم بر آیین دائو را »روح چئو« می 

تسه هنگام خواندن »دائو ده جینگ« بسیار اهمیت دارد. چون این متنها  های منسوب به چوانگتوجه به متن

ای همچون مبنایی و شالودهاند، اغلب  ی یکی دو قرن تا شش قرن پس از »دائو ده جینگ« شکل گرفتهکه در فاصله 

است و باید همچون نقصی   پریشانه های زمان گیرند. چنین خوانش برای تفسیر این متنِ کهنتر مورد استفاده قرار می

چوانگ روش آثار  مثل  دیرآیندتری  متون  در  که  نیست  تردیدی  البته  شود.  نگریسته  می شناسانه  بقایای تسه  توان 

قدیمی از فهم آن روزگار از »دائو ده جینگ« را یافت و آن را بهتر فهمید. اما این که   هاییتفسیرهایی قدیمی و نسخه 

شناسانه است. خطایی که به همین شکل معنای متن کهنتر را بر متنهای جدیدتر مستقر کنیم آشکارا خطایی روش

 شود. ی متون بودایی هم تکرار شده و میدرباره
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 : اتریخ »دائو ده جینگ«ششم گفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی قرن دوم پ.مشا، مرکز استان هونان، میانهدائو دِه جینگ، مرکب بر ابریشم، چانگبخشی از 

 

یم،  دین »دائو« امروز آیینی زنده و شکوفاست که بخش مهمی از مردم چین بدان پایبند هستند. چنان که دید

میاین مذهب خودانگاره از خود ترسیم  تاریخی روشنی  به ی  را  )دائو ده جینگ(  بنیانگذارش  متن  پیدایش  کند و 

زیسته است. یعنی سنت دهد که الئو تسه نام داشته و در قرن ششم پ.م می حکیمی با سیمای جادویی نسبت می

 دهند. خش و داریوش دادگر قرار میبدائویی و منابع کالسیک و سنتی او را همزمان با کوروش نجات 
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ترین حالت، به قرن  گیری این متن جدیدتر بوده و در قدیمیدهد که زمان شکلهای متنی نشان می اما تحلیل 

ی یافت ترین نسخه قدیمی 1شود.مربوط می و آخر عصر هخامنشی  های جنگاور  ی دوران ایالت چهارم پ.م یعنی میانه 

.م( در استان هونان چین در ۱۹۷۳)  ۱۳۵۲در سال  شود.  شده از دائو دِه جینگ هم به اواخر همین دوران مربوط می

دولت هان کشف شد که لی تْسانگ نام داشت و   یی یکی از مقامات بلندپایه روستایی به نام »ما وانگ توئی« مقبره 

پ.م در این گور نهاده  ۱۶۸فروردین سال شد. او در شا محسوب میوزیر اعظم قلمرو چانگ  بود و ی تای امیر منطقه 

شان شده بود. به همراهش بیش از پنجاه سند نوشتاری همچون ودایع تدفینی در کنار پیکرش نهاده بودند که بسیاری 

 پیشتر ناشناخته بودند.  

های این متن به شمار ترین نسخه در میان این متون دو نسخه از »دائو دِه جینگ« یافت شد که امروز از کهن

ی ه میانه هایشان بترینی دیگر از این متن نیز پیدا شده بود، که قدیمیچندین نسخه   ۱۳۵۲رود. البته تا پیش از  می

ایست های باستانی این کتاب با شرحی بر آن همراه است و به قلم نویسنده شد. یکی از نسخه دوران اشکانی مربوط می

شرح بر »دائو دِه جینگ« هم مربوط به همین اولین  پ.م فعال بوده است.    ۲۵تا    ۵۳های  به نام یین تْسون که در سال 

تارک دنیا و مقیم کوهستان   ( نوشته شده که گویا زاهدی河上公دوران است و به قلم کسی به نام هِه شانگ گونگ )

  - پ.م   ۲۲۸غربی )دانیم که در دوران هان  اش دانسته نیست، اما می ( بوده باشد. زمان دقیق زندگی 天台山تیان تای ) 

 کرده است.ی نخست دوران اشکانی زندگی می .م( یعنی در نیمه۸

استانده و متن کالمتن اصلی مرجع که نسخه  »دائو ده جینگ« بر اساس آن تدوین و تکثبر شده، ی  سیک 

زیست و بنابراین همزمان با اردشیر بابکان بوده است.  میالدی می  ۲۴۹تا    ۲۲۶های  ی وانگ پی بود که بین سال نسخه 

 
1 Kohn, 2000: 4. 
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به جا رساند. متنی که او از خود  ی مقابل »الئو تسه« را می نام این شخص به معنای »استاد جوان« است و تقریبا نقطه 

شود. در ی کالسیک محسوب می ی »دائو دِه جینگ« است و همان است که امروز هم نسخه گذاشته ویراست استانده

 ام. این کتاب هم مبنای ترجمه را همین نسخه گرفته 

ی دیگر موسوم به متن امپراتور وِن هم کشف شده بود که به قرن سوم و چهارم میالدی مربوط  یک نسخه 

نقل به  و    اندد شده را ثبت کردهنویسندگان یاهای  و روایت   هاها نقل قولی این متن ی مهم آن که همهشد. نکته می

  1.پایبندی ندارندخودِ گفتارهای الئو تسه )یعنی متن اصلی دائو دِه جینگ( 

با توجه به این بایگانی تاریخی، روشن است که کشف آثار روستای ما وانگ توئی چه قدر برای پژوهشگران 

شد. اما  پ.م مربوط می  ۱۶۸گوری که متن را در آن یافتند به سال  انگیز بوده است. چنان که گفتیم  این حوزه هیجان

پ.م   ۱۹۵تر بود و احتماال در حدود  یکی از دو متن یافته شده از فصول »دائو دِه جینگ« که آنجا کشف شد قدیمی 

و   ی »دائو دِه جینگ« را برای ساده شدن بحث »الف« و »ب« خواهم نامیدترین نسخه این دو قدیمینوشته شده است.  

 .  ا آن برخواهم سنجیدی وانگ پی( را بی امروزین )نسخه در این کتاب متن استانده 

در سبک نگارش و محتوا با هم تفاوت دارند و این بسیار  ب که در ما وانگ توئی کشف شد  متن الف و  

هایی گوناگون از این متن در دهد در زمانی دوردست مثل قرن دوم پ.م روایت جالب توجه است. چون نشان می

شان با آنچه در روایت کالسیک »دائو دِه یی اضافه یا کم ندارند و بدنه هافصله است. با این حال هیچ یک گردش بود

ام برابر است. به همین خاطر من روایت کالسیک و رسمی را در این کتاب نقل کرده و ترجمه کردهخوانیم  میجینگ«  

 ام. های متنی مربوط به این دو نسخه را در جاهایی که مهم بوده جداگانه گواه گرفتهدگرگونی و 

 
1 Henricks, 1989: 55-65. 
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تر است. چون با خط موسوم به »شیائو چوآن« )یعنی مُهرِ کوچک( نوشته  در میان این دو نسخه، »الف« قدیمی

ی »ب« اما  نسخه   شود.ی عصر هان به تدریج منسوخ می شده و این خطی است که در همین حدود زمانی و در میانه 

ی جالب یک نکته سازد.  ی خط چینی امروزین را بر میبا خط کاهنان )لی( نوشته شده که جدیدتر است و شالوده

اسم گان آمده است. اگرچه این واژه بخشی از واژ هایترکیب ی »پانگ« در کلمه »الف« ی نسخه دیگر آن است که در 

اشاره به این کلمه ی »ب« بنا به رسم دوران هان، از  در نسخه هم هست.    -امپراتور »لیو پانگ«   -بنیانگذار دودمان هان  

هردوی این کلمات به معنای کشور یا دولت است، اما اولی بخشی  1اند »کوئو«. یعنی به جای »پانگ« نوشته   ،دهشپرهیز  

تابو بودن اسم امپراتور در ضمن رسم از نام امپراتور است و دومی همچون جایگزینی برای آن اختیار شده است. این 

دهد در زمانی دیرآیند مثل عصر هان )همزمان با عصر اشکانی( هنوز در چین نویسایی وضعیتی بسیار ابتدایی نشان می 

 اند.شده ی نیروهای جادویی قلمداد مینگار دارنده های اندیشه داشته و مثل مصر باستان عالمت 

ی کرده و آمدن نامش به این شکل در نسخه پ.م حکومت می  ۱۹۴تا    ۲۰۶ی  امپراتور لیو پانگ در فاصله 

که متن پیش از بر تخت نشستن او نوشته شده است. در متن »ب« اسم برخی از امپراتورهای دیگر   دهد»الف« نشان می 

شده است. مثال امپراتور های بعدی اسم این افراد هم تابو فرض میهان به طور کامل آمده، در حالی که در دوران 

هوانگ و لیو لینگ را به طور کامل پ.م( و لیو    ۱۵۶-۱۷۹پ.م(، امپراتور وِن )سلطنت:    ۱۸۷-۱۹۴هوئی )سلطنت:  

ها در متونی که پس از زمامداری این شاهان نوشته شده، بنا به همین رسم به صورت مخدوش و با بینیم. این کلمه می

توان تا حدودی زمان نوشته شدن دو نسخه را حدس زد. احتماال »الف« اند. بر این مبنا میعالیم جایگزین ثبت شده 

ها  ی قرن دوم پ.م مربوط شود. بنابراین این نسخه ی »ب« به میانه م پیش از میالد نوشته شده و نسخه در اواخر قرن سو

 
1 Henricks, 1989: 67-68. 
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اثر بوده، فاصله  او تدوین با دوران فرضی زندگی الئو تسه که ویراستار  از  ی کمی دارند و تنها یکی دو قرن پس 

 اند.شده 

م داریم که به  هایی از متن را ه دهند، بریده هایی کامل از کتاب را به دست میها که نسخه گذشته از این متن  

های گذشته طی سال دهند.  گردند و تاریخ دقیقتری برای آغازگاه »دائو ده جینگ« به دست میتر باز میزمانی کهن 

های خیزران را یک قرن پیشتر برد. در بریدهی این کتاب  ترین نسخه انگیزی انجام شد و تاریخ قدیمی کشف هیجان 

ها روی هم  نوشته هایی از این متن یافته شده است. این خیزران.م( بخش۱۹۹۳)  ۱۳۷۲کشف شده در هوبِئی در سال  

پ.م و درست قبل   ۳۰۰شوند و در حدود سال  ( نامیده می簡郭店楚رفته متون »گوئو دیان« )گوئودیان چو جیان:  

هزار عالمت   ۱۳ی خیزران را با  متون گوئودیان بیش از هشتصد بریده  اند.ی دولت چین بر رقیبانش نوشته شده از غلبه 

 هایی از »دائو دِه جینگ« همخوانی دارد.  گیرند که دو هزار تایشان با بخش نگار چینی در بر میاندیشه 

از کهن  آثار نوشتاری دینی چینی هستند و جالب آن که تفکیک دو گرایش کنفوسیوسی و  این متون  ترین 

مشهوری که به مالقات کنفوسیوس و الئو تسه   بنابراین داستان  1دائویی انگار هنوز در آن هنگام وجود نداشته است.

پس از این تاریخ به وجود  2،تکرار شده  ی جدیدهالوحانه در کتابی این دو تاکید دارد و تا حدودی سادهو مناظره

شان اندکی پیشتر از این دوره های کوتاهتری هم داریم که زمان پارهتکه  ،اند و اعتبار تاریخی ندارد. گذشته از اینآمده 

چهارم پ.م و حدود زمانی فروپاشی   ی موجود از بخشی از دائو دِه جینگ به قرنترین نسخه قدیمیاست. در کل  

 3شود.دولت هخامنشی مربوط می 

 
1 Hu, 1999. 
2 Morgan, 2001: 223–224. 
3 Chan, 2013. 
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روند، اما احتماال در این دوران هنوز متنی یکپارچه  ی قرن چهارم پ.م عقب میهایی از متن تا میانه هرچند پاره 

کم دهد دست ن هست که نشان می به صورت رساله یا کتاب زیر این چتر مفهومی وجود نداشته است. شواهدی در مت

های متنی را سوکیچی تْسودا به دست داده ی خوبی از این تحلیل اند. نمونه هایی از آن در قرون بعدی پدید آمده بخش 

  1که ایزوتسو هم آن را پذیرفته و نقل کرده است.

در فصل هجدهم اشاره کرده و نشان داده که این عبارت در معنای »رحمت  2( 仁義او به ترکیب »رِن یی« )

ی مهم آن که این و صالح« تعبیری کنفوسیوسی است که از بیرون به متن »دائو ده جینگ« راه یافته است. اما نکته

ی دو کلمهپ.م( در کیش کنفوسیوسی باب شد و تا پیش از آن    ۲۸۹-۳۷۲اصطالح از دوران مِنگ تسه )مِنسیوس،  

ای اخالقی اهمیتی نداشت. ورود این تعبیر به فصل هجدهم »دائو ده جینگ« باید به مجزا بود که به صورت کلیدواژه

ی کنفوسیوسی تثبیت شده و شهرتی یافته باشد. یعنی تاریخ آن را باید به زمانی مربوط باشد که این ترکیب در اندیشه 

ست. این هم معنادار است که منگ تسه در مقام احیاگر آرای کنفوسیوس مدتی پس از درگذشت منگ تسه مربوط دان

ای به الئو تسه یا متن »دائو ده جینگ« در تاخته است، اما هیچ اشاره های رقیب و مخالف می ی مکتب به شدت به همه 

 ی فرضی باید مدتی پس از منگ تسه زیسته باشد. شود. بنابراین الئو تسه آثارش دیده نمی

سون تسه را داریم (  孫子兵法نر جنگ« )هایی مثبت به مفهوم »دائو« را در کتاب »ه از سوی دیگر اشاره  

جنگیدن« که در »دائو   زیسته است. اشاره به »پیروز شدن بدونی عصر هخامنشی می که در قرن پنجم پ.م و در میانه 

هایی نماید که بخش ده جینگ« بارها تکرار شده، در بند دوم از فصل دوم »هنر جنگ« هم آمده است. بنابراین چنین می

 
 . ۳۰۲-۳۰۱: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
های متفاوت شناسان اروپایی این ترکیب را »جن ی« خوانده است. من برای پرهیز از سردرگمی در خوانشایزوتسو مثل بیشتر شرق   2

ها متن را ام و به آن شکلی که امروز چینیها در زبان چینی ماندارین امروزین را مبنا گرفته)و اغلب خودسرانه( از متن، خوانش نشانه

 ام. را نقل کرده خوانند واژگانمی
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هایی ی دوران هخامنشی وجود داشته باشد، و بخش های مرکزی متن مورد نظرمان از قرن پنجم پ.م و میانه از ایده 

ی دوم قرن سوم پ.م مربوط شود. نشان خواهم داد که تدوین متن به شکل کنونی قاعدتا دیگر به دو قرن دیرتر و نیمه 

ی فرضی باید در پایان کار یک ویراستار یگانه بوده که چارچوبی منظم و ذهنیتی منسجم داشته است. بنابراین الئو تسه 

. در این دوران است که پاره گفتارهای جای بگیرددر حدود اوایل دوران اشکانی )اواخر قرن سوم پ.م(  این دوران و  

متن امروزین در قالب    اند، توسط ویراستاری گردآوری شده وشان در این هنگام دو قرن سابقه داشته ای که برخیدیرینه 

 تدوین شده و نهایی گشته است.  
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 دائو دِه جینگساختار : هفتم  گفتار

 

ده از چین باستان است. قدمت این اثر چندان است های نوشتاری بازمان ین متن ترکهن یکی از  دائو ده جینگ«  » 

ی اند. بخش نخست با کلمه اش برگزیدهکه در ابتدای کار نامی نداشته و اسم آن را بر مبنای کلمات دو بخش اصلی 

اند. ه ی »فضیلت« )دِه( است و بر این مبنا آن را »دائو دِه جینگ« نامیدشود و آغازگر بخش دوم کلمه »راه« )دائو( آغاز می 

 . «ی راه  وفضیلت رساله »یعنی 

د.ت. سوزوکی عنوان این کتاب را »قانون خرد  ی کلیدی بحث بسیار است. ی معنای این دو کلمه البته درباره 

هرچند منظورش از خرد، عقل االهی است و در سنت ذن ژاپنی کل متن را تفسیر  1و فضیلت« ترجمه کرده است.

کند. مشهورترین برگردان انگلیسی از نام این کتاب را ویلی به دست داده و آن را »راه و قدرتش« ترجمه کرده می

را »این زندگی را مهم   دائو دِه جینگی خود با قصد بازسازی معنای اصلی متن،  امبر و هال با رویکرد ویژه 2است.

ی امروزین، در ابتدای کار بخش »ده« نخست ستانده دهد که بر خالف متن اشواهد نشان می  3اند. ساختن« تعبیر کرده 

اش از این اثر آن را »ده دائو جینگ«  ی آن قرار داشته است. از این رو هنریکز در ترجمهآمده و بخش »دائو« در ادامه می

 
1 Suzuki, 1913. 
2 Waley, 1934. 
3 Ames and Hall, 2003: 116. 
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ها »جینگ« را در عنوان این متن به »کتاب« یا »رساله« نامیده است تا بر این ترتیب اصلی تاکید کند. در اغلب پژوهش

این اثر هنوز کتاب به معنای امروزین وجود نداشته و »جینگ« به معنای ی  رگیهرچند در دوران شکلاند.  برگردانده

یعنی   سخن گزیده و بدیهی و پذیرفته شده است، که شاید بتوان با دگم در گفتمان مسیحیان اروپایی برابرش شمرد.

ا »کتاب« نهفته کند و نه متن نوشتاری، بدان شکلی که در معنای »رساله« یتعبیری است که به سخن شفاهی اشاره می

 است.

چنان که در این کتاب نشان خواهم داد، هردو مفهوم »راه« و »فضیلت« از تعبیرهایی ایرانی وامگیری شده و 

اند، که های »دَئِنَه/ دین« و »اَشَه/ اَرتَه/ پارسایی« وضع شده ای رقیب در برابر کلیدواژه تراشیهمچون پادنهاد و مفهوم 

سازند. ی اخالق زرتشتی و سیاست ایرانشهری را برمید و شالودهرساننبه ترتیب همین معنای راه و فضیلت را می

»سخن راه ، با نقل و انتقالی پانصد کیلومتری به سمت باختر،  پریشانه انمکتوان قدری  »دائو دِه جینگ« را بنابراین می

 پارسایی« یا »نسکِ دین اشونی« ترجمه کرد. 

به شکل سنتی متن  فصل تنظیم شده است.  ۸۱نگار چینی دارد و در پنج هزار عالمت اندیشه »دائو دِه جینگ« 

ی شود. نکته ( تقسیم می ۸۱تا    ۳۸ی  هافصلی اول تا سی و هفتم( و »فضیلت« )دِه:  هافصلبه دو بخشِ »راه« )دائو:  

ترین ثبت کمابیش کامل کتاب است، آن است که های الف و ب ما وانگ توئی که قدیمیی نسخه جالب توجه درباره
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ی ترجمهاه آمده است. به همین خاطر هنریکز در  بندی رعایت شده، اما بخش فضیلت مقدم بر ردر هردو، این بخش 

  2که بر اساس این دو نسخه استوار است، عنوان متن را به صورت »تِه تائو چینگ« برگردانده است.  1اش از متن عالی

امروزین در آغاز متن قرار داشته و فصول    ۸۱-۳۸ی  هافصلو در ابتدای کار  این برداشت احتماال درست است  

بینیم که هان فِی تسه از  ترتیبی مشابه را در شرحی قدیمی از »دائو دِه جینگ« میآمده است.  ی آن میدر ادامه  ۳۷-۱

گرا در دوران پیش از هان تدوین کرده است. البته این نظریه هم از سوی یِن لینگ فِنگ پیشنهاد رهبران مکتب قانون

های متن ناشی بندی پاره ی بسته های ما وانگ توئی در اصل از شیوه در نسخه   هابخش شده که این پس و پیش بودن  

های ی این نسخه حال همخوانی همه آمده است. با این  شده و لزوما بدان معنا نیست که بخش دائو پس از بخش ده می

نمی آغازینکهن  در شکل  متن  زیاد  احتمال  به  بنابراین  باشد.  واژگونه تواند تصادفی  ترتیب  دو بخش اش  برای  ای 

 اش داشته است. اصلی 

ی اهمیت فصل اول بوده مرتب کردن متن به این شکل تازه و واژگونگی ترتیب این دو بخش احتماال نتیجه 

ین باعث شده کاتبان بعدی نخست بخش دوم را بنویسند اش داریم، و ای ادامه هافصلیی که در  هابحث و کلیدی بودن  

اش بخش اول را بیاورند و در نتیجه نسبت این دو معکوس شده است. این احتمال هم هست که در ابتدای و در ادامه 

ی اخالقی  هابحث آمده و  شده و به همین خاطر نخست میی سیاسی )بخش فضیلت( مهمتر قلمداد میهامضمونکار  

 
ها بندی این نسخهام. صفحهبه کار گرفته  -برای دو بخشِ دائو و تِه-ی الکترونیکی و در دو ویراست متفاوت  کتاب هنریکز را در نسخه   1

ی الکترونیکی متفاوت از یک کتاب ای که در کتاب اول و دوم مورد ارجاع است، به دو نسخهی صفحه بنابر این متفاوت است و شماره

اش ، بهتر است نادیدهخوانید و ارجاع به شماره صفحه برایتان گیج کننده نموداگر کتاب هنریکز را در کنار این متن میشود.  مربوط می

های افزارهای گوناگون شماره صفحهی الکترونیکی این کتاب در نرمی فصلها در کتاب هنریکز بنگرید. چون ظاهرا نسخهبگیرید و به شماره

 ی فصلها در ترجمه و شرحی که نوشته گویاست و دقیق. ، اما شمارهکندمتفاوتی تولید می
2 Henricks, 1989. 
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شده است. اما بعدتر این تاکید واژگونه شده و چنین چرخشی را نتیجه داده و انتزاعی فصل »راه« فرعی پنداشته می

 است.

کمابیش  ما وانگ توئی  های »الف« و »ب«  ها و مطالب در نسخه گذشته از این تفاوت چشمگیر، ترتیب نشانه  

های کهن بینیم، همسان است. اما چند تفاوت مهم هم در کار است. در این نسخه با آنچه امروز در متن کالسیک می

گنجانده شده است. مهمتر   ۴۲و    ۴۱ی  هافصلدر متن کنونی بین    ۴۰آمده، و فصل    ۲۲و    ۲۱در میان فصل    ۲۴فصل  

های ما وانگ توئی در دهند، در نسخه بندی کتاب امروزین را تشکیل می که پایان   ۸۱و    ۸۰ی  هافصلاز همه این که  

  1اند. جای گرفته  ۶۷و  ۶۶ی  هافصلی متن و بین میانه 

ای بندیهای قدیمی ما وانگ توئی )الف و ب( فصلاین نکته هم جای توجه دارد که در هیچ یک از نسخه  

اند. تنها گسست بین ها پی در پی آمدهیکپارچه هستند و نشانه   هامتنبینیم، وجود نداشته است.  شبیه به آنچه امروز می

بینیم و هایی را بین عالیم می شود و جز آن تنها در بخش دوم )راه( گاهی نقطه دیده می   «راه»و بخش    « فضیلت »بخش  

نماید که در متن کالسیک بعدی همخوانی دارند. بنابراین چنین می   هافصلها با حد فاصل  جالب است که این نقطه 

اند. آمده گذاری پشت هم میفاصله درپی و بیگفتارهایی بوده که پیمتن پاره ای در کار نبوده و  بندی در ابتدای کار فصل 

گذاری پ.م شکل گرفته باشد. هم این تاریخ  ۵۰پاره در حدود سال  ۸۱بندی متن در هنریکز حدس زده که این فصل

ی یین/ یانگ شکل گرفته به خاطر تاثیر اندیشه   ۸۱با    هافصلکه برابری شمار    نماید و هم این برداشتشپذیرفتنی می

 2است.  شدهو مهم و جادویی دانسته می

 
1 Henricks, 1989: 83-84. 
2 Henricks, 1989: 81-82. 
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هایی مجزا و مستقل  نوشتار متنی یکپارچه نیست و از پارهاین  ی پژوهشگران در این نکته توافق دارند که  همه

شان را  ها را نامربوط به هم دانسته و چینشمتناند. برخی از مفسران این پارهتشکیل شده که کنار همدیگر چیده شده

اریم که بر این گفتارها. یک کتاب خوب هم دهایی مشترک در پارهاند و مبتنی بر تکرار کلیدواژهتقریبا تصادفی دانسته 

 شود، بازآرایی کرده است. ای که امروز مهم قلمداد می مبنا اجزای متن را از نو بر اساس روابط معنایی 

می که  پژوهشی  حال  این  می با  نشان  و  خوانید  نیست  نامنسجم  و  شلخته  متنی  جینگ«  ده  »دائو  که  دهد 

اند  ظرم دلیل این که مفسران آن را پراکنده و تکه تکه پنداشته گیرد. به ن هایی پراکنده و نامربوط را در بر نمیگویه گزین

اند. ی ایرانی قرار نداده اش و در تقابل با اندیشه اند و آن را در بافت تاریخی ان است که محور اصلی متن را در نیافته 

مکش آن با آرای اش بخوانیم و به همسایگی و تداخل و کشهای متن را در بافت دوران تاریخی تدوین اگر نشانه 

شود که چرا فالن شود و روشن می های باختری در ختای و ختن توجه کنیم، متن ناگهان منسجم و یکپارچه می آریایی 

 بخش پس از بهمان گفتار آمده است. 

بودن معنا و آشفتگی مضمون را   البته به معنای انکار چندپاره بودنِ متن نیست. اما سردرگم   این پیشنهاد تازه

می  یعنی شخصیتی فرضی  درمان  تسه که می-کند.  نامیدشود الئو  معنایی   -اش  و  ویراسته  را  متن  که  پذیرد  می  را 

وحدت متن را البته دیگران هم فرض ی هم بوده است. یکپارچه را در نظر داشته که در ضمن سیاسی، جدلی و تدافع

 اند. بندی خودسازگار و منسجمی در سراسر متن ناکام مانده اند، اما به نظرم در نشان دادن استخوان کرده

این متن را فیلسوفی عارف بر اساس شهودهای درونی   نگرش کالسیک پیروان دین دائویی آن است  که 

خویش پدید آورده و همان محتوا کمی بعدتر توسط چوانگ تسه تراشیده و تدقیق شده و بعدتر حکیمی به اسم لیه 

گاه فلسفی و عرفانی منسجم در آورده است. تا آن که این تسه باز آن را از نو صورتبندی کرده، و به صورت یک دست

گرایانه فرو غلتیده ی خرافات و باورهای شمنی و جانآیین پس از پایان دوران هان )اوایل دوران ساسانی( در ورطه

 و از اصل عالی خود دور افتاده است. 
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کند. نشان  هایی انتزاعی و جدید را به متنی کهن منعکس می این برداشت به نظرم نادرست است و برداشت 

گرایانه و خرافی بوده و ساختار اخالقی خواهم داد که چارچوب عمومی حاکم بر »دائو ده جینگ« اتفاقا شمنی و جان

دیگری که در دفاع از انسجام متن اقامه شده، به   ای در آن وجود نداشته است. برداشت و فلسفی دقیق و خردگرایانه 

اند و متن را حاصل کسانی مثل توشیکیهو ایزوتسو تعلق دارد که الئو تسه را عارفی شبیه به ابن عربی تصویر کرده

اند. این برداشت هم به نظرم نادرست است، چون معناهایی بسیار دیرآیند را که در شهود و سلوک عرفانی او دانسته 

 1کند.اند، از متن استخراج می دنی دیگر )ایرانی( شکل گرفتهتم

ور معنابخش منسجمی به دست  موضع من آن است که متن اصوال اگر خودبسنده و درونزاد نگریسته شود، مح

مند و پژوهشگرانه به متن آن است که همچون پادگفتمانی و مخالفتی با دهد. یعنی تنها راه انسجام بخشیدن روشنمی

های اش نگریسته شود. این گرانیگاه مقابل است که سوگیری چارچوب نظری تکوین یافته در قلمرو ایرانی همزمان 

ی مفهومی متشکل شان را در یک جبهه ی شرح دادن اب شعرهای به ظاهر پراکنده و شیوه کند و انتخ متن را تعیین می

 سازد.  می

یک سطح با زبانزدهایی سر  گفتارها را از هم تفکیک کرد. در  ی متفاوت از پارهتوان دو الیه متن آشکارا می در  

اند و به خاطر توصیف هایی به کلی متفاوت و پراکنده در زمان و مکان شکل گرفتهوقعیت و کار داریم که احتماال در م

روز،  آن  مردمان  جهان  زیست  در  شونده  تکرار  خزانه   وضعیتی  همچون  و  درآمده  چرخش  به  و  شده  از تکثیر  ای 

مقام گره کردهاندرزهای سودمند عمل می  باید در  را  زبانزدها  از  این سطح، هریک  از اند. در  بستری  معنا در  از  ای 

 جهان در نظر گرفت و کوشید تا شاید بتوان این بافت را بازسازی کرد.  ی زیست ی روزمره هاتنش

 
 . ۵۰۰-۳۱۵: ۱۳۸۷ایزوتسو،   1



57 

 

ا این ترتیب خاص کنار در سطحی دیگر با کنش ویراستاری سر و کار داریم که این زبانزدها را گرد آورده و ب

هم چیده است. در اینجا با سطحی دیگر از زایش معنا سر و کار داریم. چون این ویراستار آشکارا نظمی را در کار 

ای و تاختن مشغول هواداری از جبهه   -شانیا چه بسا تولید برخی –خود رعایت کرده و با کنار هم چیدن این زبانزدها  

های دور تولید کرده و به واری که زبانزدها را در گذشته های پراکنده و تودهبر گفتمانی بوده است. یعنی در اینجا من 

انبوهی از گزارهیک منِ یگانه میاند، جای خود را به  آورده گردش در می ها و زبانزدها دست به دهند که در میان 

مان ی تورات سراغ داریم، حضور مؤلف در متن در برابر چشم زند. در اینجا درست مانند الگویی که درباره انتخاب می 

ای پیشاپیش موجود را گرد شود. هرچند شاید مؤلف مورد نظر بیشتر ویراستار بوده و موزائیکی از زبانزده نمایان می

 هم آورده باشد. 

توان در »دائو ده جینگ«  ها را می متنی اصلی از پاره روش تحلیل گفتمان، سه رده هایی پایه در  قاعده بر مبنای  

 از هم تفکیک کرد: 

بافتی  تر از نثر است، و اولی به فرهنگ شفاهی و دومی به  شعر اغلب قدیمیباید توجه داشت که  نخست:   

»دائو ده و تدوین  های نثر در متن احتماال توسط ویراستار نگاشته شده و به زمان نگارش شود. بخش نویسا مربوط می 

هم البته ممکن است پیش از این   شود. جمالت منثور بسیار کوتاهمربوط می   -یعنی اواخر قرن سوم پ.م-جینگ«  

ای هستند. شعرها به اند و به همین خاطر تک جملهالمثلی بودهدوره وجود داشته باشند، اما قاعدتا زبانزدی و ضرب

 اند. احتمال زیاد پیش از متن وجود داشته و رایج بوده

ی کتاب محورهای مشخصی دارد که آن را به پادگفتمانی در برابر اخالق زرتشتی و سیاست دوم: شالوده  

ای اش با آن حاشیه هایی با این محور اصلی ارتباط مفهومی برقرار نکند یا نسبت متنپارهکند. اگر  ایرانشهری تبدیل می 

باشد، احتماال پیشاپیش همچون زبانزدی وجود داشته و توسط ویراستار برای تایید سخنش گواه گرفته شده است. به 

 ای در نظر گرفت.تسه -الئو -پیشا شود آن را متن به شعر باشد، این احتمال بیشتر است و میویژه اگر این پاره 
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بندی مشخص و به نسبت محدودی دارند. اگر  دهند، واژهگفتمان آریایی را تشکیل میهایی که پادسوم: بخش  

در جایی از متن کلماتی نادر و کمیاب پشت سر هم به کار گرفته شده که در سراسر متن کمتر از پنج بار تکرار شده، 

 متن احتماال به قلم ویراستار نبوده و پیشاپیش وجود داشته است.  آن پاره
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 : روش این کتاب هشتم گفتار

 

شان  ی گوناگون وجود دارد که بخش عمده هازبان« در  دائو دِه جینگدر حال حاضر صدها ترجمه و شرح از » 

کنند. با این حال توافقی ضمنی را به متن منسوب میمتفاوت  دارند و گاه معناهایی به کلی  واگرایی  در نقاطی مهم  

های مورد وفاق اتفاقا از دید من جای بحث و نقد شود. این همپوشانیها دیده میی برخی نکات در این ترجمهدرباره

 اند که گاه بودایی کالسیک است و گاه رمانتیک و مدرن.  د، چون اغلب از تفسیری برخاسته فراوان دار

– اش کتاب بسیار جالب ای از این کتاب صورت گرفته که نمونه نگرانه ی ویژه و خاصهاخوانش بر این مبنا 

گونگ است و کل اثری دو هزار و جیونگ مینگ یانگ است که استاد سبک ورزشی چی  -یپریشانه اما به شدت زمان 

خوانشی که البته به خاطر پرداختن به  1پانصد ساله را بر مبنای یک سنت ورزشی حدود صد ساله تفسیر کرده است.

و  شباهت  چینی  سنتی  جینگهای طب  دِه  زمانه   دائو  در  متن  اصلی  معنای  با  اما  است،  توجه  جالب  و  ی آموزنده 

 کند.ار نمیاش ارتباط چندانی برقرتدوین

یک از این زدایی. چون هیچزدایی کرد و از سوی دیگر چین را بودایی   دائو دِه جینگپس از سویی باید متن  

اند. هویت چینی یکپارچه و کشور چین هنوز شکل نگرفته بود و دین بودایی هنوز به  دو در آن هنگام وجود نداشته 

نشده   وارد  تمدن چینی  بافت جامعه   بود.قلمرو  در  متن  دادن  با جای  می تنها  تاریخی ظهورش،  و  به شناختی  توان 

 
1 Yang, 2018. 
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تصویری واقعی و دقیق از معنای نهفته در آن دست یافت، و این کوششی است که این کتاب بر مبنای آن شکل گرفته 

 است.

های مشهور و رایج گذشته از تحریف مفاهیم و پرتاب کردن معناهای پسین به متنی کهن، حتا در برگردان 

کند و راه را بر فهم منظور اصلی سراینده آلود می هایی روبرو هستیم که مضمون را مه ها و اختاللمتن نیز با دستکاری 

ام، و این چارچوب را برای « این قواعد را رعایت کردهجینگدائو دِه  ی متن » ترجمهاین کتاب هنگام  در  بندد.  می

 دانم: برگرداندن هر متن کهن مهمی از این دست ضروری می

به زبان اصلی متن در زمانی که تدوین انجام گرفته نگریست. پیشتر در شرح متونی مانند گاهان   ید نخست: با 

ی ام. درباره یا تورات یا قرآن یا متون افالطونی و ارسطویی همین قاعده یعنی بازگشت به اصل متن را در نظر داشته

اند و بسیار اندک است. با این حال در حد بضاعت مبه کورسویی می   های باستانیو تسلطم بر متن   زبان چینی اما سوادم

برای این مقصود   ی مبنا گرفتن اصل متن باستانی در زبان اصلی را مراعات کنم.ام قاعده در این مورد هم کوشیده

، دهند مینگارها امروز معنا  بر مبنای معنایی که اندیشه نه  ام و  ی متن را در هر فصل به دست دادهی کلمه به کلمهترجمه

 ام. شان بحث را پیش برده بیشتر با تکیه بر شکل بازسازی شده از معنای کهن  بلکه

های مختلفی ی اروپایی برای تفکیک کردن نگارشهازبانمرسوم است که در  ی ثبت تلفظ کلمات،  دوم: درباره 

نویسند. اما این کاری گمراه کننده است. چون آنچه در متون یی متفاوت می هاشکل که تلفظ مشابه دارند، آنها را به  

و »زِه«   انگ« و »شین«  ش»اش  چینیدر اصل   1آمده، (  則و »تٌسِه« )  ( 信)  سین«و »ٌه  ( 象)  انگ«ْهسفرنگی به صورت »

، که همچنان کندتلفظی ساختگی و ناواقع را به زبان چینی تحمیل می  ،شکلآن  اش به  نوشتن   . یعنیشودخوانده می 

 
 .Chen, 1989ی الن چِن است: ی ثبت کلمات در ترجمهمثال این شیوه   1
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هرچند برگرداندن –ها هم در نقل تلفظ نشانه . به همین خاطر گویندزنده است و یک هفتم مردم زمین بدان سخن می 

ام و خوانش امروزین نزدیکترین خوانش را به حروف پارسی نقل کرده  -های چینی به آواهای پارسی ناممکن است واج 

شود تلفظهای یز زبان چینی که باعث میانگکاری شگفت ام. از سویی به خاطر محافظه از عالیم را مرجع اصلی دانسته 

تری باستانی را هم نزدیک به شکل کنونی تخمین بزنند، و از سوی دیگر به این دلیل که بازسازی دقیقتر و محکم 

خودِ زبان چینی آواهای ام و به های مدرن فرنگی را فرو گذاشتهنگاری خالصه آن که واج  برایشان مورد توافق نیست.

 ام. بازگشته 

و آن عبارت است از حفظ بافت متن اصلی و پرهیز   چینی کهن،  ادبی  ار زبان و بافت وم: وفاداری به ساختس 

از افزودن مفاهیم و کلمات و ساختارهای دستوری اضافی. هنگام ترجمه معموال برای شیوا و روان کردن متن چنین 

« دائو دِه جینگ ی متون کهن و مرجع روا نیست. در متن »پذیرد. اما چنین کاری به نظرم دربارهدخل و تصرفی انجام می 

 گیرند.  را به کار میکوچکی ی واژگانی اند و خزانه های اصلی بسیار کوتاه گزاره

های خط  بینیم. نخستین نمونه نگار میی متون نوشته شده با خط اندیشه ی همهاین چارچوبی است که درباره

-هیرمند –نگارهای خط فرهنگ سند  اند، و همچنین اندیشه نگار بوده هیروگلیف و خط سومری باستان هم که اندیشه 

های کوتاهی  دهند و جمله ی سوم پ.م دقیقا همین الگو را نشان می هامون که به ویژه در هاراپا یافت شده، در هزاره 

و پانصد سال از « دو هزار  دائو دِه جینگشان سه تا پنج نشانه بیشتر ندارند. هرچند متن »شوند که اغلب را شامل می 

دهد. به همین خاطر برگرداندن این متون به مشابهی از تحول خط را نشان می ی  این متون جدیدتر است، اما مرحله 

است  نادرست  پیوسته  درهم  و  طوالنی  جمله   .جمالتی  از  اصل  در  که  متن  شده  تشکیل  کوتاه  بسیار  اغلب هایی 

گزارهترینطوالنی  چهار  سه  چهار  شان  سه  با  کلمه پنج  ی  شعرهایی  به  که  هستند  هم  پشت سر  کوتاه هابیت ای  ی 

هایی با هفت هشت کلمه در کل متن اندک هستند و این حد نهایی درازای جمله در سند اصلی را نشان گزارهمانند.  می

 دهد و باید به آن همچون مرزی در پیچیدگی توجه داشت.می
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« دام  دائو دِه جینگهایی است که بر سر راه فهم »مهمترین چالش تقطیع متن، یکی از بزرگترین و  م:  چهار 

ای از زبانزدهای پراکنده بوده که زمانی نهاده است. این کتاب در ابتدای کار متنی یکپارچه نبوده است. بلکه مجموعه 

اند. ترتیب چینش این زبانزدها گاه از نظم معنایی خاصی پیروی نگاشته شده   جایک توسط ویراستاری گردآوری شده و  

گیرند. در بسیاری از موارد این همنشینی تنها به خاطر های پیاپی مضمونی مشترک را در برنمیکند و لزوما جمله نمی

چند زبانزد کنار هم بیایند.   شده و باعث شده دو یای مهم و کلیدی بوده که در چند زبانزد تکرار میواژه -یک نشانه

 داشته باشند.   -و حتا سازگاری –بی آن که معناهایشان با هم ربط 

شود،  یابد و کجا بعدی شروع می به همین خاطر تقطیع متن، یعنی تشخیص این که کجا زبانزدی خاتمه می 

گذاری متن چینی وجود داشته که تا حدودی مرزبندی ی سنتی کهن برای نقطه بسیار مهم است. خوشبختانه یک شیوه 

ام و برای این که ارجاع به اجزای دهد. در این نوشتار من از همان قاعده پیروی کرده زبانزدهای باستانی را به دست می

قاعده  بندهای هر فصل را شماره متن  نقطه   ام.ی کردهگذارمند شود،  این  باید توجه داشت که  این حال  ها گذاری با 

شده که نه ها ثبت میهایی در هم پیوسته از نشانه دیرآیند بوده و متن برای پنج قرن آغازین عمرش به صورت دنباله 

است که گاه   ی راهنمای دیگر، ساختار شعری متننشانه   ها و بندها.گذاری در میان جمله بندی داشته و نه نقط فصل

نقطه  ادامه می گذاریدر دوسوی مرز  نقطه های مرسوم  های مرسوم ترجیح گذاری یابد. ساختارهای شعری را هم بر 

ی گذاری مرسوم در نسخه یعنی نقطه   ام.ی شعری گسستی فرض شده، آن را نادیده انگاشته ام و اگر جایی در میانه داده 

دهند، به دست می  هایی بر اساس وزن و قافیهام، و بعد بر مبنای بازسازی شعرها که لنگرگاهکالسیک را مبنا گرفته 

 اند. برخی را بازبینی و بازسازی کرده

حفظ لحن، و این عبارت است از توجه به این نکته که فنون بالغت و معیارهای ادیبانه بودن متن در م:  پنج

ی متفاوت با هم تمایزهایی چشمگیر دارند. متن مورد نظرمان در زمانی نوشته شده که هازبان ی گوناگون و  هادوران 

هنوز نویسایی در زبان چینی چندان رواج نداشته و زبان ادبی و زبان روزمره از هم تفکیک نشده بودند. به همین خاطر 
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هایی عامیانه و روزمره المثلربشان ضها زبانزدهایی است که احتماال در گوش شنوندگان اصلیی گزارهبخش عمده 

نمایند و به نظرم همه را باید به همان شکل حفظ کرد و  ادبانه میاند. برخی از آنها حتا رکیک و بیشده محسوب می 

ترجمه کردن این جمالت به صورتی فلسفی یا برگرداند، اگر که بخواهیم معنای اصلی متن را در حد امکان دریابیم.  

 پریشانه است.ان عرفانی آشکارا زب

که بالیی رایج و خطرناک    ست ی بعدی هادورانهای معنایی  رسوبعامل اصلی بدفهمی متون کهن،  م:  شش 

پوشاند. متون مرجع کهن به این خاطر اهمیت دارند که برای زمانی بسیار طوالنی معنای متون کهن را فرو میاست و 

گرداگردشان در تکاپو بوده است. به   هاخوانشاند و به همین خاطر ازدحامی از تفسیرها و  گرانیگاه زایش معنا بوده 

پدید   یی بعدترهادوران که در  پذیرد  اثر می هایی از تفسیر و فهم  الیه از  همین خاطر درک امروزین ما از آنها به شدت  

ی اصلی فاصله دارند و با این حال معنایشان در نسخه   با متن اصلی  هاهزارهحتا  یا    نهاقراغلب    هااند. این الیه آمده 

اش باید این معناهای افزوده را تراشید . برای فهم متن در شکل اصلی شودمیترکیب    کند و با معنای آغازینتداخل می

 و کنار زد. 

تر از بافت معنایی تر، و پیچیدهدقیقتر،  ها به مفاهیمی دیرآیندتر که انتزاعیی کلیدواژه: پرهیز از ترجمهمهفت 

دائو های متن »کنند. در این معنا حتا ترجمه کردن کلیدواژه هایی دیرآیندتر تراوش میقدیمی زبان هستند، و از گفتمان

« به مفاهیمی مثل خداوند، ملت، امپراتور و مشابه اینها جای چون و چرا دارد. چون در بافت فرهنگ چینی دِه جینگ

 اند.  این مفاهیم در آن دوران هنوز شکل نگرفته بوده

ساده  اساس  همین  بر  هم  برگردان  همدر  برگردان ترین  عنوان  به  را  پارسی  اندیشه نشانه   نهادهای  نگار های 

های ام. اصل متن زبانزدهایی بسیار ساده و عامیانه بوده که شفاهی در گردش بوده، و بنابراین از مضمون پیشنهاد کرده 

هایی هنوز در فرهنگ چینی انتزاعی و فلسفی پیچیده تهی بوده است. این هم بماند که در آن تاریخ چنین مضمون

 ن واژگان به تعبیرهای دیرآیندتر بود و از این کار پرهیز کرد.پدید نیامده بودند. بنابراین باید مراقب برگرداند
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زدایی شوند، و به همان شکلی که  زدایی و مدرسی به همان ترتیب که متون افالطونی و ارسطویی باید مسیحی 

از   پالوده ساخت و تورات را جدای  دیرآیندتر دوران ساسانی  باورهای  از  باید  را  اوستایی کهن  های خوانش متون 

اش اش با کنفوسیوس و همچنین آغشتگی ی تقابلمسیحی بعدی تفسیر کرد، دائو دِه جینگ را هم باید از لفافه -یهودی 

قرن اولی  تقابل  که  ساده  دلیل  این  به  بیرون کشید.  بودا  از با  هزاره پس  دومی یک  تناظر  و  متن  تدوین  از  ها پس 

 تر باید خواند و فهمید.ا تنها با متون همزمان و دیرینه اند. متن رگیری متن به آن افزوده شده شکل

تم: توجه به ساختارهای ادبی متن، به ویژه تمایز شعر و نثر. این نکته اهمیت دارد که در نثرها جمالت  شه  

کند. ی قبل و بعدش نشت میای به جمله ی داللت واژگان از جمله کنند و گاهی دایره پیاپی معنای هم را تکمیل می

ی منثور را باید یکپارچه خواند و ترجمه کرد. در حالی که در شعرها، هر مصراع معنایی مجزا  هابخش در این موارد  

شود کنند، اما مثل نثر نمیدارد و باید همچون یک واحد مستقل ترجمه شود. این واحدها البته با هم ارتباط برقرار می

ها کجا آغاز یعنی تشخیص این که معنای نشانه  شان کرد.خواند و روی هم رفته ترجمه جایک هایشان را ی نشانه همه

یابد، باید در کنار این پرسش نگریسته شود که ارتباط معنایی جمالت با هم چگونه شود و کجا در جمله خاتمه میمی

 کند.ای دیگر نشت می ای به گزارهای از گزاره ها در چه دامنه است و معنای نشانه 
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 دائو دِه جینگزند ِ ربگردان و  فرگرد دوم: 

 کتاب نخست: تائو يا راه 
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 زند فصل نخست یکم: بخش 

 

 گردان فصل نخست گفتار نخست: رب 

 

道可道，非常道。 

名可名，非常名。 

無名天地之始；有名萬物之母。 

故常無欲，以觀其妙；常有欲，以觀其徼。 

此兩者，同出而異名，同謂之玄。 

玄之又玄，衆妙之門。 

 

 اش را دهند، راه اصیل نیست. راهی که نشانی  :  ۱.۱

 شود، نام اصیل نیست. نامی که نامیده می : ۱.۲

 »آغازگر آسمان و زمین« نام نهاد شود نام« را می »بی :  ۱.۳

 « نام نهاد شماربیشود »مادر چیزهای نام« را می پُر»
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 بر چیزهای مرموز بانی ناظر همچون برجی دیدهمیلی راستین بود،  در آغاز بی  : ۱.۴

 چیزهای حقیر.بر بانی ناظر همچون برجی دیده)بعد( آرزومندی راستین بود، 

 شوند،  ب پدیدار می چیزِ بسیار ناهمگون مثل هم با نامی غریاین دو آنگاه  :  ۱.۵

 افتند.می هازبان شان بر سر مانند هم به خاطر رفتار ژرف

 ای گشوده بر انبوهی از جاهای مرموزشود. همچون دروازه هرآنچه عمیق باشد، باز به عمقی بیشتر منتهی می : ۱.۶

 

دانیم که این بخش آغازگاه فصلی از میاش نمایان است. از همان نخستین جمله جینگدائو دِه دشواری متن  

های شود، در نسخه « )دائو( در متن با بند نخست این فصل آغاز میکتاب بوده است. چون عالوه بر آن که بخش »راه

بند یکم این فصل داریم که گسستی را در متن رقم هایی در ابتدای  هم نقطه   توئیالف و ب یافته شده در ما وانگ  

 1زند. می

اند و دور از واقع نیست اگر بگوییم واگرایی میان این آغازگاه بحث برانگیز را درگاهِ ورود به راه )دائو( دانسته 

ی نخستین واژگان همین بخش اند، از ترجمهتفسیرهای گوناگونی که مترجمان و مفسران گوناگون از این کتاب کرده

 道可道，非常道شود: گردد. متن با این جمله آغاز میها ناشی می این کلیدواژه شود و از فهم متفاوت آغاز می 

 که در زبان چینی هریک چند معنی دارند: اندبرساخته شده از چهار نشانه  دو جمله این 

道معنوی، گفتن -جاده، راه -: دائو/ دائو؛ راه 

可 که... : کْئو؛ قید امکان: شاید که...، ممکن است 

 
1 Henricks, 1989: 726. 
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非ت : فِی؛ قید نفی: نه، نیس 

常پا : چآنگ،پایدار، جاویدان، دیر 

(. در این 道可道，非常道شود: »دائو کئو دائو فِی چآنگ دائو« )بنابراین سطر اول چنین خوانده می

اش چنین دشوار است. این ای، نیمی از واژگان تکراری است و به همین خاطر است که ترجمهی شش کلمه جمله

( که در 名可名，非常名ای دقیقا مشابه داریم ) بینیم در سطر دوم هم جملهشود که می می  ترعمیق ابهام وقتی  

ی اول را مترجمان گوناگون به ( به معنای »نام« سه بار تکرار شده است. جمله 名ی »مینگ« )آن به جای دائو، کلمه 

 اند: ی متفاوت خوانده هاشکل

 1الو: راهی که بتوان از آن سخن گفت، راه پایدار نیست.

 2اش گفت، راه تغییرناپذیر نیست.ویلی: راهی که بتوان درباره 

 3میچل: دائویی که بتواند گفته شود، دائوی جاودانه نیست.

 4تغییر نیست. الفارگ: دائویی که بتواند گفته شود دائوی بی

 5اش گفت، دائوی جاودانه نیست.چان: دائویی که بتوان درباره 

  6گیبز: دائویی که بتواند گفته شود دائوی ابدی نیست.

 7مَیر: راههایی که بتوند پیمود، راه جاودانه نیستند. 

 
1 Lau, 1963. 
2 Waley, 1958. 
3 Mitchell, 1991. 
4 LaFargue, 1992. 
5 Chan, 1963. 
6 Gibbs, 2000. 
7 Mair, 1990. 
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 1هَمیل: دائویی که تعریف شده باشد، دائوی پایدار نیست.

 2پاشائی: دائویی که از او بگویند، خودِ دائو نیست.

 3آدیس و لومباردو: دائو که دائو نامیده شود دائو نیست. 

ی دائو را  واژه برانگیزترین بخش آن هم هست و بسته به این که  بحث   道可道ی متن یعنی  نخستین جمله 

ای که ی سه کلمه شود. این جمله ی متن هم تا حدودی تعیین میهابخش چگونه ترجمه کنیم، برگردان باقی  در آن  

ئوییده شود...«. یعنی عبارت دائو در آن هم به صورت اسم و هم فعل دوتایش »نائو« است به بیانی یعنی »دائویی که دا

ی هند و اروپایی و سامی نداریم. به همین هازبان در زبان چینی صرف و نحو به شکل رایج در  به کار رفته است.  

ها توانند هم معنای اسمی و هم فعلی داشته باشند، ضمن آن که وضعیت مفرد یا جمع اسمنگارها میخاطر این اندیشه 

 تمیز. ی افعال هم همسان است و بیو زمان گذشته و حال آینده 

از  اند. نام و نامیدن معنادارند، اما  ی راه و نام در همین ترکیب به کار گرفته شده ی نخست کلمه در دو گزاره

اند. رد، اغلب این کلمه را در وضعیت فعلی به »گفتن/ ابراز« ترجمه کردهآنجا که »دائوییدن« یا »راهیدن« معنایی ندا

در البته معنایی که به احتمال زیاد در اینجا ساختگی است و در متن اصلی شکل فعلی دائو چنین داللتی نداشته است. 

هرچند این معنای اصلی این کلمه  4رسانده است، برخی از متون چینی »دائو«  معنای گفتن و بیان کردن را هم می

 
1 Hamill, 2007: 49. 

 . ۸۷: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3 Addiss and Lombardo, 1993. 

 ( که تقریبا معاصر دائو د جینگ است. ۷، ۲۲مثال در متن چوانگ تسه )  4
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که دائو را  2و مَیر و ماورِر 1ی مانند ع. پاشائی چنین داللتی غایب است و احتماال مترجمان  دائو دِه جینگنیست. اما در 

 اند، حق دارند.  از این معنا خلع کرده 

هایی مثل »دائوییدنِ معناست و از این رو ترجمهدر پارسی هم »نامیدن نام« معنا دارد ولی »راهیدن راه« بی

ی نخست سازد. به نظرم برای برگرداندن جمله کند و آن را مبهم می اند، معنای متن را روشن نمیدائو« که پیشنهاد کرده 

 道نگار عالمت  سخن گفتن در زبان چینی و به خصوص در تصویر اندیشه   باید به پیوند میان مفهوم راه و مفهوم

ی فعلی این کلمه هم احتماال نشانی دادن و داللت اولیه   دهد. بنابراینتوجه کرد که رهگذری را در راهی نشان می 

توان ای میکردن و گفتن خالصه شده است. در این معنا شکل فعلی بینابینی  مسیر نشان دادن بوده که بعدتر به بیان

یعنی   ی نخست احتماال همین است.برای دائو در نظر گرفت که »نشانی دادن/ راه نشان دادن« باشد. منظور از جمله

 شود، اسم اعظم نیست.آن راهی که بشود نشانش داد، راه اصلی نیست. به همان ترتیبی که نامی که بر زبان رانده می

 بند سوم چنین است: 

無名天地之始； 

有名萬物之母。 

 کرد: اشتوان چنین خواند و ترجمهمی سازند که بیتی را میشعری تکاین دو جمله 

無  )وو: نه، هیچ(名  )مینگ: نام( 天  )تیان: آسمان(地   )دی: زمین(之  )ژِه: داشتن، رفتن(始  )شی: آغاز( 

 有    )یُوو: داشتن، فراوان(名   )مینگ: نام(  萬    :ده هزار( شماربی)وان ،  物   )وو: چیز(之  )ژِه: داشتن، رفتن(母   

 )مو: مادر( 

 
 . ۹۰: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Maurer, 1986. 



71 

 

天) 1ی برخی از این واژگان شرحی بیاوریم. ترکیب »آسمان و زمین« از دو بخشِ »تیان« نخست باید درباره 

»دی« ) معنی می 地( و  آسمان و زمین  ترتیب  به  البته کشتزار و زمین ( تشکیل شده که  »دی«  معنای اصلی  دهند. 

 داده است.  رزی است و »تیان« هم در ابتدای کار انگار گنبد آسمان شبانه را نشان میکشاو

عاصر آن است که این دو را با گیتی و مینو، یعنی جهان مادی و معنوی یا  های میکی از خطاهای ترجمه

«  دائو دِه جینگگیری » گیرند. در حالی که این تمایز اوستایی است و حتا اگر در زمان شکل ملموس و معقول یکی می 

تر است که »تیان دی« را ورزد. یعنی درست به قلمرو فرهنگی چین وارد هم شده باشد، این متن با آن مخالفت می 

دهد، بی دست می»آسمان و زمین« در معنای دقیق کلمه ترجمه کنیم، که روی هم رفته معنایی نزدیک به جهان را به  

 آن که تمایز مشهور زرتشتی از آن مراد شود. 

« شمار بی دهد، احتماال در آن روزگار مفهوم »خیلی،  ( که امروز »ده هزار« معنی می萬به همین ترتیب »وان« )

رسانده، که امروز هم دومین معنای مرسومِ برآمده از این نشانه است. شکل کهن این واژه که احتماال در دوران را می

شده و این نمادی است که از تحول عالمت ( خوانده می 蠆 -虿تدوین متن مورد نظرمان هنوز رواج داشته، »چان« )

شود پیشگویی پدید آمده است. همین عالمت برای اشاره به رقصی آیینی هم به کار گرفته می   هایاستخوان »عقرب« بر  

( به 物ترکیب با »وو« )  این واژه دررسانده است.  و احتماال به خاطر شباهت آوایی معنای »خیلی، زیاد« را هم می

رسانده است، یا اگر بخواهیم به معنای اصلی کالم وفادار باشیم، معنای »چیز، شیئ« قاعدتا مفهوم »همه چیز« را می 

 « را. شمار بی»چیزهای 

 

 
 آورم. تلفظ این کلمه در چینی امروز »تیَن« است، اما چون در شکل »تیان« بیشتر در متنهای پارسی تکرار شده. همین را می ثبت دقیقتر   1
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無  )وو: نه، هیچ(名  )مینگ: نام(天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین(之  )ژِه: داشتن، رفتن(始  )شی: آغاز( 

 有    )یُوو: داشتن، فراوان(名   )مینگ: نام(萬     :ده هزار(    ،شماربی)وان物    )وو: چیز(   之   )ژِه: داشتن، رفتن( 

母  )مو: مادر( 

تقریبا با قالب   ۴۲اند و در فصل  اعداد به شکلی بسیار ابتدایی به کار گرفته شده   دائو دِه جینگدر بافت متن  

ای سه، چیزه   بینیم که »همین فصل می  ۴۲.۲، خیلی« سر و کار داریم. در بند  ۳،  ۲،  ۱بسیار ابتدایی شمارش بر اساس »

آورد. به همین زاید« معنایی مغلق و دور از ذهن پدید مییز را می«، که اگر بگوییم »سه، ده هزار چ زایدرا می شماربی

کند و بهتر است ای دیرآیندتر از معنا اشاره می ه مرسوم است، به الیه به »ده هزار چیز« ک   萬ی  دالیل به نظرم ترجمه 

وا نهاده شود. استفاده از اعداد بزرگی مثل ده هزار به شکلی که بر عدد واقعی داللت کنند، در متون چینی بسیار دیرآیند 

« ترجمه شماربیورت صفتی »است و احتماال در زمان تدوین این متن رایج نبوده است. بنابراین این نشانه را به ص 

 خواهم کرد، و نه به شکل اسمیِ رایج »ده هزار«.  

را قرار داد که یعنی   有名نام« ترجمه کرد و در مقابلش  توان به »بی)وو مینگ( را می  無名بر این مبنا  

گوید زنم. متن میی »پُرنام« برچسب میی خودساخته فراوان«. این دومی را برای ساده شدن کالم با کلمه   هاینام ری  »دا

: 萬物) شماربینام است، )در حالی که( مادر چیزهای : تیان دی( بی天地که آغازگاه جهان، یعنی آسمان و زمین )

 وان وو( پُرنام است.  

 بند چهارم چنین است: 

故常無欲，以觀其妙；常有欲，以觀其徼。 

 این بند از چهار جمله تشکیل یافته است: 

故  )گو: پیر، قدیمی( 常 )چآنگ: اصیل( 無  )وو: نه، هیچ( 欲  )یو: قصد، میل( 

以  )ای: پس، بنابراین(觀  بانی( دیده )گوان: برج其  )چی: او، آن( 妙  )میائو: مرموز، زیرکانه( 
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常  )چآنگ: اصیل( 有  )یُوو: فراوان، داشتن(欲  )یو: قصد، میل( 

以  )ای: پس( 觀  )گوان: برج دیدبانی(其  )چی: او، آن(徼 )جیائو: کوچک( 

   1این جمله به دست داده است:برای  اشایی در کتابش چندین ترجمهع. پ

 کنیم.پس ما از نیستی جاوید، آغاز سرّآمیز گیتی را به آرامی مشاهده می جو:

 بینیماز هستی جاوید تمایزات ظاهری را آشکار می  

 راز چشم به راه بینشِ دیدگانی است که از اشتیاق تار نشده باشند  بالکنی:

 بینندآنان که دستخوش آرزویند فقط بیرون ظرف را می  

 آرزو باشیم، اگر طالب سرّ عمیق آنیم همیشه باید بی  لگ:

 ی بیرونی آن را خواهیم دیداما اگر آرزو همیشه در ما باشد، تنها حاشیه  

 تا در رازهایش بنگریپس همواره دست از آرزوها بشوی  الئو:

 هایش نظاره کنی هکن که در جلواما همیشه آرزو می  

گیرد که از جنس »فالن، بنابراین بهمان« است. به همین ها ساختار دستوری جمله را نادیده می اما این برگردان 

انتزاعی با بر فلسفی یا عرفانی پیچیده بر کلمات هم بسیار رایج است. چنان که    妙ترتیب منسوب کردن کلماتی 

اند. در حالی که در متون کهن چینی اولی رفتارهای زیرکانه و یواشکی )یو( را »قصد« فهمیده  欲و   2فتی« )میائو( را »شگ

 رساند. و دومی میل و اشتیاق و به خصوص میل جنسی را می

 
 . ۹۳: ۱۳۷۱پاشائی،   1
 . ۸۷: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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میلی«  آرزو« یا »بی )وو یو( در پایان بند اول است. این ترکیب »غیاب    無欲کلید فهم این جمالت عبارت  

دهد و در آثار منسوب به چوانگ تسه یکی از صفتهای فرمانروای درستکارِ تابع راه و شرط برخورداری از معنی می

)یُوو یو( را داریم که با آن قبلی یک جفت متضاد   有欲ی سوم ترکیب  فضیلت )تِه( دانسته شده است. در جمله

)د می معنایی  پدید  را  َجم(  زُروان:  مدل  ترجمهر  مفرط«  »میل  یا  »آرزومندی«  به  باید  و  سنتی آورد  تفسیر  کرد.  اش 

گذاری متفاوتی رواج یافته و بین های جدید نقطه های دائوگرا از این جمالت هم چنین بوده است. اما در ترجمهچینی

به ماین دو نشانه مکثی کرده  این شکل »آرزو/ میل«  به  فهومی مستقل تبدیل شده و در معنای »قصد« گرانیگاه اند. 

)چآنگ(   常)یو( به صورت »بود/ وجود« و    有ساماندهی سایر کلمات قرار گرفته است. نظر به بار فلسفی این کلمه،  

 به شکل »همیشه« خوانده شده و بنابراین تعبیری پیچیده و فلسفی از متن مشتق شده است.  

ای از زبانزدهای شفاهی عامیانه را گردآوری  « پیشا بودایی است، و در ضمن مجموعه دائو دِه جینگچون متن »

ترین و ای بر کلماتش به نظرم روا نیست. یعنی در فهم جمالت باید به ساده عناهای پیچیده کرده، بار کردن چنین م

بینیم که خوانش سنتی و قدیمی دائوگرایان احتماال به اصل ها بسنده کرد. در این حالت میسازی ترین مفهوم سرراست 

و دوم که به ترتیب هشت و هفت نشانه    ی اولمتن نزدیکتر بوده است. به این هم باید توجه داشت که در جفت جمله

 دارند، پنج نشانه مشترک است. یعنی با متنی بسیار ساده با حشو باال سر و کار داریم.  

( 常( راستین )無欲میل بودن )( چیزها، با بی故گوید ابتدا و آغاز )ها میبا این مقدمه، جفت اول جمله 

 ( 妙( زیرکانه و یواشکی ) 其) به چیزهای  که    ،است (  觀) بانی  برجی دیده ( همچون  以پیوند خورده و بنابراین )

( هم در 常( راستین )有欲گوید آرزومندی ) ی دوم می . جفت جمله سازداش را ممکن میمشرف است و دیدن 

( 徼خُرده ریزه و حقیر ) که  (  其)  چهر آن ناظر است بماند که  ( می觀)بانی  ی دیدهبرج چیزها هست و بنابراین به  

میلی مثل نهند: بیاست. یعنی در اینجا دو جمله با تکرار باالی کلمات را داریم که دو چیز متضاد را با هم مقابل می

 ایست برای چیزهای حقیر و کوچک.  ایست برای چیزهای مرموز و یواشکی، و آرزومندی مثل دروازهدروازه



75 

 

 رسیم:بعد به بند پنجم می 

此兩者，同出而異名，同謂之玄。 

 های تشکیل شده است: از این نشانه سه جمله است و که 

此   )تْسی: این، اینجا(兩 آنگ: دو، متفاوت، چند(  )لی者 ترین( یا عالمت  -تر/  -: پسوند صفت برتر؛  )ژِه

 ی امری؛  پایان یک جمله 

同   )تُنگ: همان، با هم، همچنین(出   )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن(而   )اِر: و، آنگاه، اما(異   :یی(

 )مینگ: نام(  名تفاوت، تمایز، دیگر، غیرمعمول( 

同   )تُنگ: همان، با هم، همچنین(謂   )وِی: گفتن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(玄   )شوان: عمیق و سیاه، آسمان( 

خیزند، اما  رمی ای مشترک بین دو از سرچشمه اند: »ا ی مترجمان این عبارتها را چنین ترجمه کرده تقریبا همه  

گیرد و آن هم این که عبارت یاد شده سه جمله است ی مهمی را نادیده می نکته   «. باز این ترجمهی متفاوت دارندهاینام 

فرضی که دلیل اش ناشی شده است. پیش و نه دو تا. این خوانش از چسباندن این بند به بند بعدی و یکپارچه شمردن 

اند که بنا به دالیلی در کنار « زبانزدهایی مستقل و جدا جدا بودهدائو دِه جینگ روشنی ندارد. چنان که گفتیم بندهای »

مواقع حضور یک آمدن در بسیاری از    اند. دلیل این کنار هم هم نوشته شده و به صورت یک متن بزرگتر تدوین شده 

 . شود( تکرار می玄عبارت  مهم »شوان« ) ۱.۶و  ۱.۵ی مهم مشترک در بندهای پیاپی است. چنان که در بند کلمه 

( 者بسیار )( دو چیزِ 此این )رسیم: ا به چنین معنایی می اگر این سه جمله را مستقل بدانیم و بخوانیم، تقریب  

( با رفتاری 同(؛ مانند هم )出شوند ) ( نمودار می 異( غریب )名( با نامی )同( مانند هم )而(، آنگاه )兩متفاوت )

(之( ژرف )玄 )–بیان می  -یا برخوردار از عمق ( شوند謂.) 

 از این نظر با هم شباهت دارند که با نامی شگفت و  -که درست هم معلوم نیست چه هستند–یعنی دو چیز متفاوتی  

می خوانده  کلمهعجیب  چتر  زیر  و  میشوند  نمایان  بیگانه  تیرگیای  و  عمق  از  تا  دو  همین  ضمن  در  ای گردند. 
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بیان می  این جمله   افتد.می   هازبانگردند و بر سر  برخوردارند که بر آن اساس  ی جمالت پیشین ها را در ادامه اگر 

دارد  میلی« و »آرزومندی« است. اما احتمالشود فرض کرد که منظور از »این دو چیز متفاوت«، همان »بیبخوانیم، می 

شکل اصلی زبانزد به چیزی به کلی متفاوت اشاره کرده و تازه بعد از گنجیده شدن در بافت این متن داللتی از این 

 دست را به بار آورده باشد. 

 خوانیم:میاز فصل اول در واپسین بند 

玄之又玄，衆妙之門。 

玄    )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(又   )یُو: دوباره، هم، باز(玄   )شوان: عمیق و سیاه، آسمان( 

衆  ژُونگ: مشتقی از نشانه(  ی眾  )مردم، سپاه، توده، جمع :妙 (  )میائو: مرموز، زیرکانه، باشکوه之   ،ژِه: داشتن(

 )مِن: دروازه، درگاه(  門رفتن( 

اند و رازآلود. امری رازآمیز در میان رازها،  فت اند: »هردو شگاین را هم اغلب مترجمان و مفسران چنین خوانده 

ی اش با کلمه ها.« روشن است که دلیل آمدن این بند پس از بند پنجم، آغاز شدن ی شگفتیی همهاین است دروازه

ی بعدی معنایی کمابیش هادورانی معنا بود. این کلمه در  »شوان« است که در بند پیشین اهمیت داشت و ختم کننده

ائویی هم بوده است. چون این دهمتا با »راز کیهان«، »معنای آفرینش« یا حتا »عرفان« پیدا کرده است. برچسب دین  

 اند که یعنی »مذهب ژرفنا«. نامیده کیش را در قرون میانه در چینی »شوان جیائو« می 

« به احتمال زیاد این معناها وجود نداشته است. »شوان« در چینی دائو دِه جینگبا این حال در زمان گردآوری »

همین خاطر مترادف با تیرگی و ظلمت هم بوده و از   کرده و بهی عمیق آبگیرها و دریاها اشاره می هابخش قدیم به  

ی عمق، ابهام، ظلمت پیوند  اینجا معنایش به گنبد آسمان شبانه هم تعمیم یافته است. یعنی بیشتر با مفاهیمی در خانواده

 ی جدیدی مثل عرفان و رازورزی. هامضمون دارد تا 
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( به 又( برخوردار است، باز  )玄ی جفت را چنین خواند: آنچه که از عمق )این جمله توان  بر این مبنا می 

( از جاهای مرموز 衆( انبوهی )之( گشوده بر )門ای )روازه]همچون[ د  (.之شود )( ]بیشتر[ منتهی می玄عمقی )

(妙.) 
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 دائو  دوم:  گفتار 

 

متن، نخستین کلمه ی  مهمترین واژه  به    ( 道دائو )ی فصل نخست یعنی  کل  اش ترجمه  «راه »است که من 

ساخته   «سر »( به معنای  首( به معنای »رفتن« و »شو« ) 辵، یا  辶این نشانه در چینی از دو بخشِ »چوئو« )ام.  کرده

說文解:  زی  شوئو وِن جیِهها« )نوشتار و شرح نشانه   بحث میالدی و در کتاب »  ۱۲۱اولین بار به سال  شده است.  

字ترکیب شدن   از»دائو«  آمده که  گیرد. در آن لغتنامه  ( است که این کلمه به عنوان عنصری زبانی مورد توجه قرار می

و در نتیجه معنایش »هدایت کردن، نشان دادن راه« یا »رو به سویی داشتن، به پدید آمده  دو عنصر »سر« و »رفتن«  

 جانبی رفتن« است.

شود مهمترین فعل مشتق از آن هم »دائو« خوانده می سراغ داریم.    «دائو »ریشه با  ی همدر زبان چینی چند واژه 

( به معنای دست یا شست 寸ی »چون« )متفاوت است و با ریشه (  導اش )دهد، اما نشانه اهنمایی کردن« معنی می و »ر

( به معنی  木ی »مو« )شود و آن هم با ریشه همراه شده است. یک نوع درخت هم داریم که در چینی »دائو« نامیده می

 . 檤شود: چوب یا درخت ترکیب شده و اینطور نوشته می 

چنین شکلی داشته  شود و  پ.م( دیده می  ۲۵۶-۱۰۴۵بر آثار برنزی دوران ژو )  ترین ثبت این کلمه قدیمی

 است: 
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شود. ه شده که به صورت چهارراهی در دو سوی راست و چپ دیده می ( ساخت 行این نشانه از یک عالمت »شینگ« )

ی این دو یک دهد. در میانه است که ردپایی بر راهی را نشان می  亍و    彳ی  دو نشانه مجموع  این عالمت در واقع  

آمیز و همچون چنگالی سه شاخه به باال افشان شده است. در پایین آن هم بینیم که موهایش به شکلی اغراق سر را می 

این بدان معناست که در ابتدای کار این عالمت »رهسپار بینیم که خطی است با انتهای سه شاخه.  عالمت پا را می

داده است. یعنی انگار بیش از خودِ راه، به پیمودن آن و جهتگیری در مسیر شدن« و »سر به سویی داشتن« را نشان می 

 درست تاکید داشته است. 

مُهرهای بزرگ پایان دوران ژو و دوران بر    این کلمه که در اسناد باستانی چینی یافت شده  ی ازدیگرشکل   

چنین شکلی دارد:          . مشتقی از آن که قدری دیرتر در دوران حاکمیت شود و  دیده میچین )قرن سوم پ.م(  

 شی هوانگ تی اولین امپراتور چین بر مُهرهای کوچک پدیدار شد هم چنین بود: 

ی دائو بر برنزهای دوران ژو هم به نسبت دیرآیند است و هم به ندرت شکلی خالص دارد. برنزهای نشانه 

شوند، و روشن است که از عصر هخامنشی به بعد حامل این نقش اغلب به بعد از قرن پنجم و ششم پ.م مربوط می

: 寸( یا »چون« ): دست 手ته است. با این حال اغلب این نشانه با عالمت »شو« )این کلمه در زبان چینی اهمیت یاف

( در خط چینی بعدی. فعل 導ترکیب شده است و این همتاست با فعل »راهنمایی کردن، هدایت کردن« )دائو:    شست(

نماید بنابراین چنین می  1در متون کهن چینی زیاد آمده و در منابع کنفوسیوسی متقدم هم بارها تکرار شده است.»دائو«  

اش بنماید، نشانگر فعل »راهنمایی و هدایت که این کلمه در ابتدای کار پیشتر و بیشتر از آن که »راه« را در شکل اسمی

های امروزین، این کلمه احتماال دهد بر خالف ترجمهی بسیار مهمی است. چون نشان میاین نکته  2کردن« بوده باشد.

 
 .۸، ۲و  ۵، ۱مثال در »مکالمات« کنفوسیوس،    1

2 Boodberg, 1957: 599. 
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تر و پویاتر از شکل ساکن و شده، معنایی سیالکهن به کار گرفته میدر ابتدای کار و زمانی که در زبانزدهای شفاهی  

 کرده است.اسمیِ »راه« را به ذهن متبادر می

ی کهن این واژه را در زبان شناسان گوناگون ریشه ی دائو بحث فراوان است. زبانشناسی واژهریشه   یدرباره

که »سر به سویی داشتن« و »به   اندبازسازی کرده     dəw*، و d'ôg  ،*dəgwx   ،*luʔ*چینی باستان به صورتهای  

خاستگاه اصلی این واژه ده که کرهم مطرح را این پیشنهاد جالب توجه ویکتور مَئیر . رسانده است جانبی رفتن« را می

ی هند و اروپایی هازبانداده است. در  ی پیشاهند و اروپایی بوده که »راه، رفتن« معنی میهازبان در    droghی  ریشه 

الوی ردپایش ی دیرآیندترِ اسهازبان ی ایرانی و  هازبانبه معنای راه رواجی داشته و به ویژه در     dorgو    drogی  ریشه 

کرواتی همگی »راه، مسیر« -در صربی  dragaدر چک،    dráhaدر لهستانی،    drogaدر روسی،    dorogaبینیم.  را می

ای دیگر از این ریشه »مسیر جانوران در جنگل/ دره« نمونه   در نروژی به معنای   drogی گویشی  کلمه  1دهند.معنی می

 ی همین ریشه هستند. هم بازمانده  triggerو   trekو  trackاست. واژگان انگلیسی 

اند. در  ی اروپایی به چینی انتقال نیافته هازبان ی شک از مجرای شاخهی هند و اروپایی کهن یاد شده بی ریشه 

بوده است. جالب آن که شرقی  ی کهن ایرانی  هازبانای که با چینی باستان در تماس بوده  ، تنها شاخه بستر زبانیاین  

ی هندی و هازبانی فرعی  در شاخهبینیم.  این ریشه را می   هایمشتق ی ایرانی با بسامدی بیشتر  هازبانی  در خانواده 

ایرانی احتماال این   یهازبان)جنبیدن، رفتن( را داریم. در    ajasdhr)مسیر( و    dhrajر سانسکریت واژگانی مثل  د

تر رساند. جالب ریشه با بُن »دَر« )دریدن، دره، دری( خویشاوند است که شکافتن و جدا کردن و طی کردن فاصله را می 

 
1  Mair, 1990: 132. 
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آن که نام شهر »ری« که در زبان پارسی باستان »راگَه« و در اوستایی »رَغَه« بوده نیز از همین ریشه است و »راه« معنی 

 به همین معنا باقی مانده است.  «راگا »ی کردی ایست که در کلمه دهد، و این واژه می

ی هند و اروپایی که چینیان باستان با آن  هازبانای از  های اخیر از این نظر است که تنها شاخه اهمیت این واژه

را در خود   شانی مشتق هااند، سکایی و تخاری بوده که به اوستایی نزدیک هستند و همین واژگان و نام تماس داشته 

کنعانی( که واژگانی مثل -اکدی( و  »درگ« )عبری-ی سامی »طرق« )عربیاند. ناگفته نماند که مئیر ریشه ده حفظ کر

  1ی هند و اروپایی دانسته است.اند را نیز انتشاری از همین خاستگاه دیرینه طریق و طریقت در عربی از آن مشتق شده 

ی دوم پ.م و پس از استیالی اقوام آریایی در ایران زمین در ی هزارهنماید چون این بن در میانه این حدس معقول می

پدیدار میهازبان  کنعانی(  این ریشه در    هایمشتقشود و  ی سامی کهن )اکدی و  از  ی سامی سراغ هازبان دیگری 

 نداریم.  

به صورت   چینی  زبان  در  همهکلیدواژهدائو  در  عامی  و  مشترک  راه  ی  است.  آمده  در  مذاهب  و  ادیان  ی 

بودا آیین  در  می  یی چینی همرستگاری  نامیده  همادائو  به  که ردهشود،  ترتیبی  مناسک کیش ن  و  آداب  از  مهم  ای 

اش که دین امروزین دائویی را نتیجه داده، در نامند. یعنی این کلمه گذشته از بافت دیرینهکنفوسیوسی را نیز دائو می

 سایر باورها و عقاید چینی نیز تثبیت شده و معناهایی همسان و خویشاوند را رمزگذاری کرده است.

های فکری ی سنت شود آن است که مفهوم راه یا دائو در همهی ابهام در این کلیدواژه مییکی از عللی که مایه 

太شده است. در سنت کنفوسیوسی مفهوم دائو را »فرجام بزرگ« )تای جی:   چینی وجود دارد و به شکلی وامگیری

極تای شو:  نامند. در پزشکی سنتی چینی همین مفهوم به ص( می( »ورت »تهیای بزرگ太極 ِوجود دارد. در خود )

 
1  Mair, 1990: 132. 
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دانسته شده است. در متن دائوئیستی »یون جی   ای از واژگان دیگرسنت دائویی هم این کلمه برابرنهادی برای سیاهه 

 خوانیم:( چنین می 云笈七鑒．元氣論چی جیان« )

( است. زمانی که هنوز نیروی  太易حد و مرزش، آن )دائو( همان »دگرگونی عظیم« )تای یی:  »در ژرفنای بی

چو:   )تای  عظیم«  »سرآغاز  نامش  نگرفته،  شکل  )چی(  به 太初آغازین  کرد  شروع  آغازین  نیروی  وقتی  است.   )

اش را پیدا کرد، به آن ( است. وقتی نیروی آغازین ریخت نهایی 太始زایی، اسمش »شروع عظیم« )تای شی:  ریخت 

کل نیروی آغازین تبلور مادی یافت، »فرجام عظیم« )تای جی:  گویند. وقتی ش( می太素»سادگی عظیم« )تای سو:  

太極های گوناگون برابرنهادی برای دائو است و ر سنت شود.« این »فرجام عظیم« در بسیاری از متون د( نامیده می

 دهد.  شکل کامل آن )پس از بازگشت به مرجع آغازینش( را نشان می 

ای در  که  بنابراین  است  مفهومی  همان  منظور  نگارنده  متناظرش  نجا  نظری  دستگاه  و  در  دقت  با  )البته 

اش کالن شود و هستی محض و مطلق بیرونی است که تنها دربارهروند« نامیده می»مِهای به کلی متفاوت( صورتبندی 

شناسانه هایی شناخت )حتا همین دو کلمه( افزوده  ی صفات منسوب بداندانیم و همهبودن )مِه( و پویایی )روند( را می

روند بیرونی و این سیالن طبیعی و خودجوش هستی، و انسانی بدان هستند. آغاز سخن با این نکته است که این مه 

گیریم. با این حال جای توجه دارد که همین برچسب اش فاصله می نامی ندارد و با برچسب زدن بدان از سرشت اصلی

 ها و کلمات توصیفی را پدید آورده است.ها از مترادفترین خوشه یعنی دائو در فرهنگ چینی یکی از انبوهآغازین 

مسئله اینجاست که نه  شود.  ی همین کلمه دیده می ها دربارهگرایان بزرگترین ابهام دائوی شرح آرای  در دایره 

ی دیگر ترجمه کرد، که این واژه در خود زبان چینی هم مترادف مشخصی هازبان شود به  « را نمیدائوی »تنها واژه 
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دلیل  1ندارد.  یک  باشد.  بیرون  نیز  چینی  زبانی  بافت  از خود  انگار  که  دارد  ویژه  و  رازآمیز  داللتی  کلمه  این  یعنی 

این واژهترجمه با وام  ناپذیری  ابتدای کار در واژهشاید آن باشد که در اصل  از  ای سر و کار داریم و مفهوم اصلی 

 فرهنگ چینی بومی نبوده است.  

«  دائو ی دیگر اغلب به صورت »هازبان که در  ی چینی »دائو«  در طی متن استدالل خواهم کرد که احتماال کلمه 

به معنای راه برابرنهادی و رقیبی بومی بوده که برای رمزگذاری و در ضمن مقاومت در برابر مفهومی نو و ثبت شده،  

ابداع شده است. حدس من آن است که   اشا در اوستا شکل گرفته  وارداتی  تاثیر مفهوم  داللت   باشد.این واژه زیر 

قانون حاکم بر طبیعت و دَئِنه در اوستایی ناشی شده باشد. »اشا«  شا  اَمفهوم  باستانی این کلمه احتماال از همپوشانی دو  

شود و رویی است درونی در روان انسان که به اوستایی دَئِنَه )دین( خوانده میی اصلی نی، و پشتوانه دهدرا نشان می 

نگار کهن ی چینی مشخصی در خط اندیشه یعنی »دائو« که به لحاظ نشانگانی تبارنامه   به معنای راه است.این دومی  

ها دگردیسی معنایی پیدا کرده و تعبیر داده، احتماال در برخورد با این مفهوم دارد و »سر به جانبی داشتن« را نشان می 

د با مفهوم »قانون طبیعت« در خود جذب کرده باشد. این احتمال هست که ساخت آوایی »دائو«  »دین/ راه« را در پیون

 گیری شده باشد. هندوایرانی کهن وام های هم در جریان این وامگیری از زبان

چینی   و  زرتشتی  فرهنگی  سپهر  دو  چنداندائوامروز  می  یی  قلمداد  متمایز  و  هم  از  تصور جدا  که  شوند 

ی اول پ.م سراسر ترکستان و ی دوم هزاره نماید. با این حال در نیمه اثرگذاری این دو مفهوم بر هم دور از ذهن می

اند و مراکزی مانند لویانگ شان مذهب زرتشتی داشته داد که بدنه چین بومیانی آریایی را در خود جای می  مناطق غربی

 - یا شیان جیائو   ئودین زرتشتی )به چینی: آئو جیا  اند.ی فرهنگی با سنت نوپای چینی بودهبندی این پهنه نقاط مفصل 

 
1 Yang, 2018: 163-164. 
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祆教 از اعضای نفوذی چشمگیر داشت و چند تن  نهم میالدی رونق و  تا قرن  ( در واقع در سراسر قلمرو چین 

شک در ی غربی قلمرو جغرافیایی چین امروزین بییعنی نیمه اند. شناسیم که زرتشتی بوده دربار چین را میی بلندپایه 

نفوذ و استیالی   نشین بوده و زیرسرزمینی آریایی   -و تا هزار و دویست سال بعدتر هم-دوران تدوین »دائو ده جینگ«  

های آریایی مثل کیش زرتشت طبیعی و دین زرتشتی قرار داشته است. از این رو آمیختگی فرهنگ چینی هان و آیین 

داند بسیار عجیب فرض امروزینی که این دو افق فرهنگی را مجزا و نامربوط مینماید. در واقع پیش بسیار محتمل می 

است که از حال و هوای امروزین و دو سه هزاره دیرتر به گذشته بازتابانده پریشانه  و نامحتمل است و تصوری زمان 

 شده است. 

ن هشتم و نهم میالدی آغاز  همزمان با مسلمان شدن قبایل ترک در قربسیار دیر و  در چین  زرتشتی  افول دین  

تی در ای خشن را برای سرکوب این دین پیاده کرد که در نتیجه دین زرتشبعدتر در قرن نهم دولت چین برنامه   .شد

بودایی و کن شد. درست به همان ترتیبی که چند قرن بعد موجی از خشونت و سرکوب دین این قلمرو تمدنی ریشه 

ی دین بودایی در دوران امپراتور وو امروز در اسناد تاریخی بیشتر به سرکوب وحشیانه ماج قرار داد.  مانوی را نیز آ

ادامه یافت و به ویرانی معبدها و سوزاندن متون و کشتار راهبان بودایی   م. ۸۴۶تا    ۸۴۰شود که از  زونگ تاکید می

ها در این دوران مالیمتر از دیگران بوده و این انجامید. اما دلیل تاکید بر این دین آن است که اتفاقا سرکوب بودایی 

 ها را حفظ کرده است.  ی این خشونت ین در چین باقی مانده و خاطرهد

های ی غربی«، یعنی آیین ی »ادیان بیگانه ساخت و همهفرمان امپراتور در این دوران دین خاصی را متمایز نمی

منتقل می به چین  ابریشم  راه  از  آماج میایرانی که  را  فراوانی  شدند  نشان می کردند. شواهد  از داریم که  دهد یکی 

ادیان در آن دوران زرتشتی  این  این را هم می مهمترین  دانیم که دین مانوی بوده که بزرگترین تهدید گری بوده، و 

آمده است. دین بودایی هم در این میان مورد حمله قرار گرفته، ولی اتفاقا زیاد گزند  سیاسی در آن زمان به حساب می

دین   یی درآمیختگی پیدا کرده بود.ودائهای بومی چینی و به ویژه کیش  دو دین دیگر با آیین  ندیده، چون بیش از
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ن سرکوب هم در چین دوام داشت، و آخرین اسناد آن به قرن دوازدهم میالدی و دودمان سونگ زرتشتی حتا پس از ای

 شود..م( مربوط می ۱۲۷۹-۱۱۲۷جنوبی )

پریشانه  ی بافت دینی چین باستان حالتی زمان بخش مهمی از تصویر ذهنی مورخان امروزین دربارهبنابراین  

قلمرو باختری توجه است. یعنی نفوذ چشمگیر دین زرتشتی در ترکستان و  های تاریخی به کلی بیدارد و به این داده

گیرد. در این بافت رسد( را نادیده می چین، و قدمت این دین در قلمرو تمدنی چین )که به ابتدای عصر هخامنشی می 

اش ژو، و سفر الئو تسه به قلمرو غربی معنای معنای اصلیدر چنگ  دائو دِه جینگی منابع کهن به زایش  است که اشاره 

 - یا چه بسا در متنِ   –مرز  در    دائوی مهم نادیده انگاشته شده که زادگاه تاریخی دین  را از دست داده و این نکته 

 اند. شان زرتشتی بودههایی بوده که بسیاری ی نفوذ آریایی منطقه 

های ترین جلوهین و اصیلترکهنکیشی چینی است، و آن را به صورت یکی از    دائوتردیدی نیست که آیین  

گفتارها در دهد که این زبانزدها و پاره نشان می   «دائو دِه جینگ»فرهنگ چینی باید به رسمیت شناخت. اما مرور متن  

اند، و حدس من آن است که این ای نوظهور تدوین شده بینیای بر ضد جهان بندیتقابل با گفتمانی و به صورت جبهه 

در این نوشتار نشان خواهم داد   »دیگری« که الئو تسه همچون قهرمانی در برابرش خلق شده، دین زرتشتی بوده باشد.

 پارسی -گرش زرتشتیسازد که ضدِ دقیق و صریح نگفتمانی را بر می  دائو دِه جینگها و مفاهیم کلیدی  که کلیدواژه 

 ورزد. است و به ویژه با پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن که دولت عظیم هخامنشی را پدید آورد، مخالفت می

نماید که در برابر مفهوم قانون  گیرد. چنین می در این بافت معنایی، مفهوم دائو معنایی مشخص به خود می

« هفت هشت دائو دِه جینگگیری »ه( که ابداع فلسفی مهم زرتشت بوده و در زمان شکلطبیعی )اشا( و راه انسانی )دئن

ایمان بیاورند  طبیعی  نی برانگیخته و باعث شده تا به نوعی راهِ فراگیر  گرایان چیقرن قدمت داشته، واکنشی را در سنت 

ترتیب ضرورت حضو این  به  قانون طبیعی هم هست، و  که نوآوری -ر منِ خودمختار و خودبنیادی  که در ضمن 

 سازد.   را منتفی می -بنیادین کیش زرتشتی بود
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ماند که در برخورد با مضمونی نو و  ای بومی و کهن میی این واژگان همسایه به کلمه در زمینه   دائومفهوم  

هایی تازه را به خود پذیرفته باشد. برانگیز از ظرف مرسوم خود بیرون ریخته و در ضدیت با آن مفهوم نو، داللت تنش

»دائو/ راه« احتماال در برخورد با مفهومی نوآمده و زرتشتی از »دین/ راه« تحول یافته و به صورت برچسبی عام درآمده 

 اشا( را در زیر یک چتر جای دهد.  /که قرار بوده هردو مضمون دین و قانون طبیعی )دئنه

از سویی   پیماید، نوآوری فلسفی مهم زرتشت است کهتمایز میان راهِ درونی انسان و مسیری که طبیعت می 

ی آزاد را نتیجه حاکمیت عقل بر قانون طبیعی و از سوی دیگر استقالل کارکردی انسان از طبیعت و در نتیجه اراده 

بینیم که طبیعت زیر فرمان یک قانون فراگیر و عقالنی قرار دارد که دهد. در گاهان و منابع اوستایی دیرآیندتر می می

قید و شرط این قانون نیست و از سرشت است. انسان اما تابع بی سرور خردمند( هم شود و با اهورامزدا )اشا نامیده می 

تواند بر اساس آن از این قانون خردمندانه پیروی کند یا نکند. دین آن »راه«ِ ی خودبنیادی برخوردار است که می اراده

یعی سازگار کند. به این ترتیب در ایست که هرکس باید بپیماید و در مسیر آن خود را با قانون طبدرونزاد و شخصی

ی اخالق ی آزاد است که شالوده منابع اوستایی راه )دین( امری شخصی، فردی، درونزاد، اختیاری و درپیوسته با اراده 

کردارهای   -یعنی حق–ی حاکم بر طبیعت )اشا(  کند و بسته به سازگار بودن یا نبودن با قانون خردمندانه ریزی میرا پی

 آورد.نیک یا بد را پدید می 

ی ی ارادهزا بوده است. ایدهآفرین و دغدغه روشن است که چنین برداشتی در جوامع سنتی تا چه اندازه تنش

آزاد بر خالف تصور هنجارین امروز ما، امری بدیهی و مرسوم نیست که در همه جا و همیشه صورتبندی شده باشد. 

زند و ی ابتدایی را به هم مییاب، دشوار و پر مسئله است که نظم و ترتیب حاکم بر جوامع سادهاین مفهوم امری دیر

کند. این به ه تنها با به رسمیت شمردن انسانِ تنها، یعنی »من« پاسخ پیدا می کند کهایی عمیق و جدی طرح میپرسش 

اش بر منضم شدنِ من در نهاد و انسانی است که در شکل پایه های اجتماعی پایه در جوامع معنای بر هم خوردن نظم

ی آزاد  تبعیت کامل و بی قید و شرط فرد از جمع بنیاد شده است. انسان البته موجودی چندان پیچیده است که اراده 
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به رسمیت شمر  با  است  متفاوت  اجتماعی،  اجبارهای  از  نیرو و تخطی گهگاهی  این  داشتن  اما  دارد،  »واقعا«  ده را 

 اش، که بازسازی کل نهادها بر مبنای من را در پی خواهد داشت. شدن 

شناسانه پیدا کند و در قالب  ز داشت تا بیانی جامعه ی انقالبی زرتشت به هفت قرن زمان نیا در ایران زمین ایده 

آسا مثل بوم پارس را ممکن سازد. هخامنشیان که این نظام سیاست ایرانشهری صورتبندی شود و پیدایش دولتی غول

ها در تاریخی هفتصد دولت را تاسیس کردند، نهادهایی به کلی متفاوت با نهادهای پیش از خود بنیان نهادند و این

 شدند. در بستر باورهای زرتشتی ناشی می شماربیساله ریشه داشتند که از آزمون و خطاهایی 

ی رفت و به فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران زمین گسترش یافت، این ایده وقتی دولت هخامنشی شکل گ

به زمینه شالوده  ناگهان  نوآورانه  بودند و هیچ تجربه شکن و  بسیار ساده  با ی جوامعی وارد شد که  از رویارویی  ای 

سازی نو مدار نداشتند. در این جوامع واکنشی تند و مقاومتی سرسختانه در برابر این مفهوم ی منهای نوساخته نظم 

این شکل که   به  پیدا کرد.  دینی هم  بیانی  با هابخش ظهور کرد، که  تا  از دستگاه فلسفی زرتشتی وامگیری شد  یی 

ردورزانه ی زرتشتی به لحاظ پیچیدگی و خمخالفت شود. اندیشه   -ی منِ خودمختاربه ویژه خودِ ایده –یی دیگر  هابخش 

تنها راه مبارزه با نمود.  های بومی این جوامع پیرامونی بود و از این رو مقاومت ناپذیر میبودن به کلی برتر از منش

 اش بود. استخوان آن، وامگیری گوشته 

ی ایران قرار داشت و قلمرو فرهنگی پیرامونی در اطراف کشور تازه یکپارچه شده پنج  در دوران هخامنشی  

های فرهنگی عبارت بودند از سکاهای آریایی در شمال، هریک از آنها این واکنش را به شکلی تجربه کردند. این حوزه

. دور   ها در شرقو چینی،  جنوب غربیدر  ها  و مصری در شمال غربی  ها  های آریایی در جنوب شرقی، یونانی هندی

در میان اینها سکاهای آریایی شمالی که زرتشت در اصل از میان خودشان برخاسته بود، آیین باستانی مهر را به شکلی 

و آشتی اساطیر کهن   صورتبندی کردند که با کیش زرتشتی سازگار شود و این در قالب اوستای امروزین تبلور یافت 
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ها در تماس بودند و در متون کهن چینی ها در ضمن با چینیهمینآریایی با دستگاه فلسفی زرتشتی را در پی داشت. 

 منظور از »بیگانگان غربی« ایشان هستند. 

ی یی متفاوت برخوردار بودند که امکان تغذیه هاسنت ای داشتند و از  سه قلمرو فرهنگی دیگر وضعیتی حاشیه 

- آورد. به این ترتیب آیین بودا در شمال هند، کیش پوتاگوراسیمستقیم از سنت اوستایی و مشارکت در آن را فراهم نمی

یونان آیین مسیحیافالطونی در  آیین  نوافالطونی بعدی در    -،  این چهارتا در چین شکل گرفتند. هر  دائومصر و  ی 

ی عصر هخامنشی پدیدار شدند و این دورانی بود که اردشیر دوم هخامنشی کار نوسازی و ها همزمان و در میانه آیین 

هایش در و در کتیبه اش با سنت آریایی شمالی را به انجام رسانده بود  تدوین دستگاه نظری زرتشتی و ترکیب شدن

مهایانه تحول این ادیان البته دو سه قرن زمان نیاز داشت و کیش بودایی  کرد.  کنار اهورامزدا از مهر و آناهیتا نیز یاد می

ی عصر اشکانی به صورت نهایی خود دست گری اسکندرانی و آیین دائویی همگی در میانه نوافالطونی و    ت و مسیحی

 یافتند. 

ساز  سابقه و پریشان رسی بود و آرایی که بیها واکنشی سیاسی و دینی به نظم نوین پای این جریان خاستگاه همه

چارچوب فلسفی دقیق زرتشتی را پذیرفته بود و با همان به   -از بقیه  ترعمیق –در این شرایط بود که بودا  نمود.  می

ای مثل تمایز گیتی از مینو را برگرفت و در ی پایه هامضمونکرد. در همین بافت افالطون اصالت مفهوم من حمله می

 ی فردی مردمان به طور کرد که در آن ارادهبافتی سطحی و سیاسی از آن برای تعریف آرمانشهری جبرآمیز استفاده می

 کامل سرکوب شود. 

باید در این بافت تاریخی جای داد و در این حالت  نیز  گیری مذهب دائویی را  تدوین »دائو دِه جینگ« و شکل

ی این از این نظر نسبت به بقیه چین    های نهفته در آن روشن و شفاف خواهد شد.بندی ها و جبهه خیلی از مضمون 

که به طور مستقیم با دولت هخامنشی تماس نداشتند. آرای زرتشتی در قلمرو نمود  می  تمایزدینی م-های فلسفیجریان 

های آریایی های موضعی با سکاها و تخاری ه از مسیر تماسچین نه در زیر پرچم یک دولت جهانگیر و باشکوه، ک
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تر ، هرچند فناوری نظامی پیشرفته تر نبودی محلی چینی پیشرفته هادولت شان چندان از  آمد که سازمان سیاسیحاصل می 

 .  تری داشتندی افزوننگاورانه و اقتدار ج 

بینیم، سازمان یافتگی و تمرکزگرایی ها بر خالف آنچه که نزد بودا و افالطون مییبه همین خاطر واکنشی چین

ی نویسا  و در ضمن پیامدهای سیاسی کالن نداشته است. این البته تا حدودی هم به ماهیت فرهنگ چینی و شیوه

 شد.نگارشان ناشی می گشت، و ملزوماتی عقالنی و زبانی که از فرهنگ نخبگان چینی و خط اندیشه اش باز میشدن 

ی برخاسته از  ها با حمله کردن به مفهوم دین، یعنی وجدان شخصی و اخالقِ جنگجویانه در این زمینه، چینی 

بود، و فرضِ این که راهِ درستی   «من»دیدند، بزرگداشت مفهوم  ها از این آیین نو میواکنش نشان دادند. آنچه چینی  آن

خیزد، در کنار این واقعیت که قبایل جنگاور و مغرور آریایی حامالن این پیام بودند. ها برمی« من »و راستی از درون  

شان دیده ی چینیآن دوران هم به لحاظ پیچیدگی هنر و فرهنگ و هم اقتدار نظامی برتر از قبایل همسایه قبایلی که در  

 شدند.می

ها برکَنَد و آن را به طبیعت  «من»را از    «راه »کوشید  پدید آمد. مفهومی که می  دائودر این فضا بود که مفهوم  

روندی که بعدتر در ایران زمین هم تکرار شد و مفهوم »دین« را که نخست امری درونزاد و برآمده از »من« منتقل کند.  

ی اجتماعی و به الیه بود، به نهادی مذهبی و سازمانی اجتماعی تبدیل کرد. در چین البته این روند در ابتدای کار »راه«  

کاست. این شاید تا حدودی به ابتدایی بودن ی زیستی و طبیعت فرو میگرداند، بلکه آن را به الیهسطح نهادی بازنمی

 گشت. ی چینی در آن دوران بازمی نهادهای جامعه 

ی پیشین این کلمه تفاوت داشت و سطحی از  این معنای تازه از »راه« طبعا با مفهوم ساده و پیش پا افتاده 

 ای از ابهام گرداگرد این کلمه را فرا گرفت و باعثداد که پیشتر سابقه نداشت. به همین خاطر هالهانتزاع را نشان می

شد در معنایی گسترده و گاه ناهموار به کار گرفته شود. این مفهوم البته در گذر زمان دستخوش دگرگونی هم شد و 

ئیستی دائودر متن  هایی مشخص از معنا حصربندی کند. مثال  تفسیرهایی پیاپی کوشید تا حد و مرز آن را در محدوده 
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زاید. راه بزرگ خوانیم که »راهِ )دائو( بزرگ شکل ندارد، اما آسمان و زمین را می ( می 清靜經»چینگ جینگ جینگ« )

 کند. بالد و ده هزار چیز را تغذیه میجنباند. راه بزرگ اسمی ندارد اما می همدلی ندارد، ولی ماه و خورشید را می 

 1.دانم نامش چیست، اگر مجبور شدی آن را به اسمی صدا بزنی، نامش را راه )دائو( بگذار«نمی

  

 

 

 

  

 
1 Yang, 2018: 321. 
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 وم: راه، انم و راز س گفتار 

 

« باز گردیم و بکوشیم  دائو دِه جینگ توانیم به فصل نخست از »پس از این شرح طوالنی و کلمه به کلمه، می  

دائو دِه یی بازگردیم که از فصل اول »با توجه به آنچه که گذشت یک بار دیگر به معنامعنای آن را بازآفرینی کنیم.  

 « دریافتیم: جینگ

 اش را دهند، راه اصیل نیست. راهی که نشانی  :  ۱.۱

 شود، نام اصیل نیست. نامی که نامیده می : ۱.۲

 شود »آغازگر آسمان و زمین« نام نهاد نام« را می »بی :  ۱.۳

 « نام نهاد شماربیشود »مادر چیزهای »پُرنام« را می 

 بانی ناظر بر چیزهای مرموز میلی راستین بود، همچون برجی دیدهدر آغاز بی  : ۱.۴

 بانی ناظر بر چیزهای حقیر.)بعد( آرزومندی راستین بود، همچون برجی دیده

 شوند،  آنگاه این دو چیزِ بسیار ناهمگون مثل هم با نامی غریب پدیدار می  :  ۱.۵

 تند.افمی هازبان شان بر سر مانند هم به خاطر رفتار ژرف

 . ای گشوده بر انبوهی از جاهای مرموزشود. همچون دروازه هرآنچه عمیق باشد، باز به عمقی بیشتر منتهی می : ۱.۶
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این متن کوتاه میدانی است برای طرح پرسشهای بسیار. چنان که گفتیم هر بند احتماال در ابتدای کار زبانزدی   

هم ساخته شده باشند. با مستقل و جداگانه بوده و چه بسا که برخی مانند بند اول و دوم به هنگام تدوین و از روی  

این حال در نهایت کسی در زمانی این جمالت را گرد آورده و پشت سر هم نوشته است و او قاعدتا معنایی یکپارچه 

ائویی قرار گرفته و از این دی کیش  هاست که شالوده ی هدفمند از گزارهکرده است. همین دنباله شان مراد می از توالی

کند و در حال اش پرداخت، و به ویژه پرسید که این جمالت از چه بافتی از معنا دفاع میتوان به کنکاش دربارهرو می

 مفاهیم و معناهاست؟مقاومت در برابر چه موجی از 

 اش را دهند، راه اصیل نیست. راهی که نشانی  :  ۱.۱

 شود، نام اصیل نیست. نامی که نامیده می : ۱.۲

ی هایی صریح استوار شده و این قاعده را از همین نخستین جمله عنا در متن بر اساس دوقطبیپیکربندی م

ای میان راه و نام برقرار شده و دوقطبی دیگری میان در دو بند نخستین دوقطبی  توان تشخیص داد.« می دائو دِه جینگ »

نام«ای که اصیل و راستین است نمایان است. صفتی که در اینجا »اصیل« ترجمه -شود، و »راهنام«ای که نامیده می-»راه

توان آن را اصیل، مطلق، جاویدان، کند و می( است که طیفی از معانی را حمل می常ام در اصل چینی »چآنگ« )کرده

 پاینده، ایستا و همیشگی ترجمه کرد. 

 شود »آغازگر آسمان و زمین« نام نهاد نام« را می »بی :  ۱.۳

 « نام نهاد شماربیشود »مادر چیزهای »پُرنام« را می 

شود در شکلی  رسیم: »وو مینگ« و »یو مینگ« را میی مهم و مبهم میی بعدی به دو کلیدواژه در دو گزاره

 «یو »و    ( هیچ)  «وو ». در حالت اسمی  ترجمه کرد)ووِ( نام )مینگ(    نداشتن   /و نبودن )یو(  د بودنِ  فراوانی/ زیا انتزاعی به  

ود/عدم یا وج تن به دست دهند، آن دو را به  ، و کسانی که تمایل دارند تعبیرهایی فلسفی از مرساند را می  ( فراوان)
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نگارها در اصل متن چنین اند، هرچند این داللتی جدید است و نامحتمل است این اندیشه هستی/نیستی ترجمه کرده 

 . معنایی داشته باشند

وزن برای وو مینگ/ یو مینگ وجود دارد: نامِ  ر گذاشتن چنین تفسیری، طیفی از معناهای متفاوت و همبا کنا

دار. ع. پاشائی که تنها تفسیر جدی و نام/ نام ی نبودن؛ و یا در حالت اضافی، بی ی بودن/ کلمه هیچی/ نامِ داشتن؛ کلمه 

اند. به همین خاطر بین روی کرده که معنای اخیر را برگرفته تحلیلی از متن به پارسی را به دست داده، از مفسرانی پی

ست. در نتیجه به این ترجمه رسیده که: »آن گذاری کرده و اولی را اسم و دومی را فعل گرفته ا وو و مینگ نقطه   یو/

این تفسیر به نظرم محتاطانه و  1.«)راه( وقتی نام ندارد آسمان و زمین است، وقتی نام دارد مادر ده هزار چیز است 

 . امنام ترجمه کردهپُرنام و گراست و به اصل متن نزدیکتر. به همین خاطر من هم آن را بیکمینه

شده است. در های متقدم آغازگاه بند سوم با عالمتی متفاوت نوشته می این اشاره هم الزم است که در نسخه 

نام« آغازگرِ »ده هزار چیز« است، و نه »آسمان و زمین«، چنان که ، »بیتوئیآمده از ما وانگ    ی به دست هر دو نسخه 

 ام.در اینجا البته به روش مرسوم متن استانده را نقل و ترجمه کردهخوانیم. در متن کالسیک مرجع می 

اند هیچی به یین ) اند. یعنی گفته را برخی از مفسران امروزین با جفت یین و یانگ همتا انگاشته »وو« و »یو« 

陰ای از آن بر میماند و داشتن که همچون تجلی( می ( خیزد، به یانگ陽 شبیه است. در این خوانش، هیچی موقعیتی )

 اند )وضعیت و معنایی ندارند و حدها از هم تفکیک نشده   ی متضاد معنایی اعتبار هاجفت دهد که در آن  را نشان می

اند و ضدها در برابر هم ( و در مقابل »داشتن« حالتی است که در آن چیزها از هم تفکیک شده 無極وو جی:    عدم:

چون و چرا دارد. چون یین و یانگ همپوشانی دقیق و درستی   این تفسیر البته جای 2(.太極اند )تای جی:  شکل گرفته

 
 . ۹۲: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Yang, 2018: 329-328. 
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ای بر محور »بودن« )مینگ( سر و کار داریم. توان گفت که ما با دوقطبی با این معناهای اخیر ندارند. در این حد می

اش است که تنها دو ساحت آسمان و زمین در آن از هم وضعیت در هم تنیده  لیت هستی دریک طرف داستان ک

اند، و در سوی دیگر حالت تجربه شده و مرسوم دنیا را با چیزها و رخدادهای رنگارنگ و پرشمارش تفکیک شده

 داریم. 

غازگر  . آدارندجنسی  بار  تا حدودی    هاتعبیرو این    ،مادر دانسته شده برابر با  و داشتن  آغازگر  همتای  هیچی  

سازد. تعبیرهای بعدی اما معنایی روشن همان پدر است که با کنش فعال خود زایش چیزها توسط مادر را ممکن می

اش را در نظر بگیریم، با مینو و کند، و اگر بخواهیم برابرنهاد اوستایی دارند: آسمان و زمین به کلیت جهان اشاره می

به کار گرفته  ها و موجوداتی هستنده« هم عبارتی است که برای اشاره به همه شماربیهای شود. »چیزگیتی برابر می

ی شوند. پس یک بستر و زمینه شناخته می یبرچسبچنین اند، با جهان را انباشته شود. یعنی کل چیزهایی که زیست می

 اند. اند و از »داشتن« زاده شده عام جهان را داریم که هیچی خالق آن است، و انبوهی از چیزها را داریم که آن را انباشته 

تابد. ماند و تفسیرهایی مختلف را بر می ی بعدی به خاطر تکرار چشمگیر کلماتش به بیتی موزون می جمله

 اند: امروزین تعبیری نزدیک به این را به دست دادهاغلب مترجمان 

故常無欲，以觀其妙；常有欲，以觀其徼。 

 نام« آرزوی تماشای شگفتی است پس همیشه در »بی 

 دار« آرزوی تماشای »بازگشت« است همیشه در »نام 

توان به آن نسبت  ی معنایی وسیعی میرزو، هرچند دایرهی مهم در این عبارت »یو« است به معنای آکلیدواژه 

شود به صورت داد: کام، میل، خواست، قصد، آز، خواهش، و شهوت. ابهام اصلی در اینجاست که این کلمه را می

نماید که معنای اصلی همان کام یا آرزو همان »یو« سطر پیشین یعنی »بودن/ داشتن« هم خواند. با این همه چنین می

میلی، فراغت از آرزو، رهایی از کام« شرطی است که نزد دائوگرایان شد. در این حالت تعبیر »وو یو« به معنای »بی با
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نماید و دور نیست که پس از بعدی برای تحقق فرهمندی »دِه« معرفی شده است. اما این تعبیر تا حدودی بودایی می

 ده باشد. ورود آیین بودا و زیر تاثیر آن به این شکل تفسیر ش 

گوید: »هیچی را  ( در شرح این بند می龜井昱یکی از مفسران کالسیک این متن به نام گویی جینگ یو )

حفظ کردن، به معنای تماشای شگفتی راه است، در وضعیت آغازین چیزها. داشتن را حفظ کردن به معنای تماشای 

نجام چیزها و روند به این ترتیب گویی هیچی و داشتن به آغاز و ا 1. است«شان  بازگشت چیزها به سرانجام پایانی 

ر دهد، د ی پایان سرنوشت چیزها را نشان می ( در بند سوم نقطه 徼زایش و مرگ پدیدارها اشاره کنند. پس جیائو )

ایست که در بافتی فلسفی از کنند. این یکی از دهها خوانش انتزاعیای که از داشتن بار دیگر به هیچی رجعت می نقطه 

 « تولید شده است.دائو دِه جینگ »

شیوه   اینجا  در  نقطه باز  برخواندن  گذای  هنگام  که  اینجاست  مسئله  یعنی  است.  کننده  تعیین  که  است  ری 

نیم. اگر »وو یو« را با هم بخوانیم، تعبیر »قصد داشتن/ را به هم مربوط ک  هاعالمت نگارهای خط چینی، کدام  اندیشه 

شان بازگردیم، ها و معنای اصلی آید، و اگر به خود کلیدواژه قصد بودن/ فراغت از آرزو« به دست می آرزومندی« و »بی 

 به برگردانی به کلی متفاوت خواهیم رسید:

 بانی ناظر بر چیزهای مرموز میلی راستین بود، همچون برجی دیدهدر آغاز بی  : ۱.۴

 بانی ناظر بر چیزهای حقیر.)بعد( آرزومندی راستین بود، همچون برجی دیده

بر   اند و بنابراین های مربوط با »یو« متصل با آن و یکریخت نوشته شده نشانه   توئیی متقدم وا مینگ  در دو نسخه 

   2ی اصلی وجود/ عدم نبوده و با میل مربوط است.خالف خوانش برخی از مفسران، مسئله 

 
1 Yang, 2018: 332. 
2 Henricks, 1989: 732-733. 
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بانی  همچون برجی دیدهی مرکزی »میل داشتن« است. حضور و غیاب میل  در اینجا کلیدواژهروشن است که   

میلی در اینجا ستوده شده و با چیزهای تصویر شده که بر چیزهایی مرموز یا حقیر ناظر است. اما جالب آن که بی 

مرموز و زیرکانه و باشکوه مربوط دانسته شده است. در مقابل آن »آرزومندی راستین« را داریم که بر چیزهای خُرد و 

کند، ین مفهوم امروز پس از بیست و سه چهار قرن معنایی روشن به ذهن متبادر می کوچک و حقیر خیره شده است. ا

 رد. گیائویی قرار مید- و در امتداد باورهای بودایی 

« تقریبا با دوران زندگی بودا برابر است و در آن  ه جینگدائو دِاما باید توجه داشت که زمان تدوین کتاب »

ی جنوب شرقی شاهنشاهی هخامنشی تا فراسوی مرزهای شمال شرقی ترکستان توانسته از گوشه هنگام این دین نمی

اش نخست از میلی/ آرزومندی در اینجا چیزی دیگر است و باید برای فهمیدن سفر کرده باشد. بنابراین منظور از بی

رسد که زبانزد مورد نظرمان عبارتی برای مخالفت با بزرگداشت زدایی کرد. اگر چنین کنیم، اینطور به نظر میآن بودایی 

بافتی مهم شمرده شد و ارج داشته  این زبامیل بوده است. گویی میل و قصد در  به مبارزه اند، و  این مقدمه  با  نزد 

بیازماییم،   -نوآمدهی متن با آرای زرتشتی  مقابله   –مان  خیزد. اگر معنای جمله را در پیوند با آن فرض نخستینبرمی

 ی آزاد و نیت کنشگر است که اینجا مورد حمله قرار گرفته است. مفهوم اراده آید که گویی این حدس به بار می 

ی آریایی  هازبانی اول پ.م، مفهوم »میل« است که در  ی ایرانی در هزارههای بنیادین اندیشه یکی از مفهوم 

شده و امروز هم به صورت »کام« در زبان قدیم مثل اوستایی و پارسی باستان و سانسکریت و هیتی »کامَه« خوانده می

آزاد ی پارسی باقی مانده است. »کامه« در چارچوب دین زرتشتی معنایی همتا با خواست و قصد دارد و چون با اراده 

شود. طنین مثبت این واژه بعدتر هم کند، ارجمند و مهم شمرده می )وَر( و کنش جنگاورانه )وَرزَه( ارتباط برقرار می 

 کند. شود. به ویژه در منابع پارسی باستان بارها تکرار شده و به قصد و خواست و میل شخصی اشاره می حفظ می

گوید »کام من آن است که توانا بر ناتوان ستم نکند«  ی بیستون و متن نقش رستم میداریوش بزرگ در کتیبه 

اخالقی دارد و هم با »من« و فردیت تشخص   ام بود به انجام رساندم«. یعنی کام هم ماهیتیو »من آنچه را که کام 
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خواهی نیز هست و ی انسانی پیوند خورده است. کام در ضمن مثل »یو« در چینی به معنای میل جنسی و لذتیافته 

 این در پارسی دری به صورت ترکیبهای کامجویی و کامرانی و ناکامی باقی مانده است.

از گره چنین می  مفهوم کام یکی  اندیشه نماید که  ناگشودنی  برای حاشیه های  بوده  ی زرتشتی  باشد. نشینان 

ای پولیس را نیرویی ی کام حمله کرده و هنجارهای نهادی و قواعد قبیله هایش به سختی به ایده افالطون در رساله

باید میل را ریشه  ایدهمشروع دانسته که  تثبیت شد. در ای که بعدتر در هسته کن کند.  اروپایی  ی مرکزی مسیحیت 

نیگوشه  هند  استان  در  قلمرو هخامنشیان،  دیگر  تشنگی ی  با  را  کامه  و  داد  قرار  را مورد حمله  میل  همزمان  بودا  ز 

 کند و رستگاری را با رهایی از کام همتا شمرد.فروننشاندنی برابر دانست که رنج بیکران تولید می 

« نیز به کام اشاره کند. با مرور  دائو دِه جینگ توان زد که شاید مفهوم »یو« در »در این بافت این حدس را می 

شود. در فصل سوم و پانزدهم و نوزدهم این کلمه با طنینی بسیار نزدیک ید می ی متن این حدس کامال تایهابخش سایر  

ی »یو« البته مفهومی کهن و اند و همیشه هم گوینده با آن مخالفت ورزیده است. کلمه به »کامه«ی پارسی باستان آمده

کنفوسیوسی که »هرچه را واژه نیست. چنان که در زبانزد مشهور  بومی در زبان چینی است و به لحاظ مفهومی وام 

کاربرد ( هم این واژه آمده است. اما  。己所不欲，勿施於人پسندی برای دیگران هم نپسند« )برای خود نمی

ای ندارد. این مخالفت شباهتی شود و پیشینه « دیده می دائو دِه جینگآمیز تنها در »آن در این معنای دقیق و مخالفت 

ادور با مخالفت بودا با میل دارد، با این تفاوت که بودا با نفی و طرد فلسفی مفهوم من بود که کام را خطرناک و دور

 دهد.زدوده این کار را انجام می اش در بافت طبیعتی تشخص « با فرو نشاندن دائو دِه جینگدانست، و » ویرانگر می 

ی بین بند دوم و سوم هم بیشتر  شکافی معنایی داریم که از فاصله و ششم  پنجم    با بندهایدر میان بند چهارم   

  :است 

 此兩者，同出而異名，同謂之玄。 

玄之又玄，衆妙之門。 
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 ی مرسوم از این بندها چنین است:ترجمه

 ی متفاوت دارند.هاینام خیزند، اما ای مشترک برمیاین دو از سرچشمه  : ۱.۵

 ها.ی شگفتیی همهنامیم. امری رازآمیز در میان رازها، این است دروازههردویشان را راز می  : ۱.۶

ای از زبانزدها و جمالت  « حاصل قلم یک مؤلف نیست و گردآوریدائو دِه جینگپیشتر اشاره کردیم که متن »

ی دوران هخامنشی های گوناگون نشان داده آن کسی که متن را در میانه رایج طی دورانی طوالنی بوده است. اما تحلیل 

فصل گنجانده   ۸۱بندی کرده و در  را در ذهن داشته و زبانزدها را در پیوند با هم دستهتدوین کرده، نظمی معنایی  

 .  ۳*۳*۳*۳است، که خود عددی نمادین است و حاصل ضربِ 

به همین خاطر یکی از ترفندهای مهم زندنویسی بر این متن آن است که به استقالل بندهایش از هم توجه  

ی اند. درباره ی کلیدی و مهم است که پشت هم آورده شدهکه اغلب به خاطر اشتراک در یک نشانه   بندهاییکنیم.  

اندیشه  کنند. یکی بندی ترتیب جمالت را تعیین مینگارهایی داریم که مفصل بندهای پنجم و ششم فصل نخست، 

صل امر پوشیده و راز و سرآغاز مرموز شود. این کلمه در ای »میائو« که در بندهای بعدی هم چند بار تکرار می کلمه 

 اند.  اش کردهرسانده و اغلب مفسران در شکل کلی به »شگفتی« ترجمهرا می

مرز و نگارشان، یا  نماید. این کلمه به سطح خارجی آوندها و نقش تر میست که دشواریابدیگری »جیائو« ا 

خاطر گاه به تجلیات یا تمایزات ترجمه شده است. با این حال معنای دیگرش دهد. به همین  ی چیزها ارجاع میدیواره 

ی یک اش فرجام و شکل پایان یافته ی یک عمل یا شکل نهایی یک چیز بوده است. بنابراین احتماال معنای اصلی نتیجه 

مود هرچند رایج است، اش به تجلی یا نیافته است. ترجمه کردناش تبلور میچیز بوده، که در سطح بیرونی و جلوه

 کند که بعید است در آن دوران منظور بوده باشد. به نظرم بار معنایی سنگینی را بر متن سوار می

این عالمت    توئیهای پیشگامِ یافته شده در ما وانگ  ششم در اینجا به اشارتی نیاز دارد. در نسخه امالی بند  

دهد. پیش از آن هم عالمت اضافی »سُو« وجود دارد که ه کردن یا نالیدن معنی میبا شکلی متفاوت ثبت شده و گری
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در اصل   -»جیائو«-اش  ی بعدی دهد که نشانه ی فعل است و نشان می تقریبا یعنی »آنچه که، آن که«. این عالمت شناسه 

  1دهد.میاش »میل داشتن، جستجو کردن« معنی معنای فعلی داشته است. »جیائو« در معنای فعلی 

دهد. ار شده، »راز« معنی می( که در پایان جمله چند بار تکر玄ی »شوان« )ی مهم دیگر مربوط به کلمه نشانه 

»سیو  منابع دیرآیندتر کیش دائویی را  از نامیده آن جیائو« می -در  را برخی  تعبیر  این  یعنی »مذهِب رازآمیز«.  اند، که 

ای با خاستگاه اند که جای چون و چرای بسیار دارد. عرفان نحله برگردانده   mysticismنویسندگان به »عرفان« یا  

کلیدی شمردن شناخت برای رستگاری   خدامداری و-ایرانی است و عناصری دارد که االهیات مبتنی بر عشق، انسان

 نماید.  ارکانش هستند. اینها همگی در کیش دائویی غایب هستند و از این رو برگرداندن آن به این نادرست می

ترین معنا، و احتیاط  ین و سادهترکهنی بازگشت به  ایم، قاعدهای که در پیش گرفتهشناسی اگر بنا به روش

 رسیم:ای از این بندها میها را رعایت کنیم، به چنین ترجمهنکردن معنای اضافی بر نشانه  رابابت ب

 شوند،  دو چیزِ بسیار ناهمگون مثل هم با نامی غریب پدیدار می آنگاه این  :  ۱.۵

 افتند.می هازبان شان بر سر مانند هم به خاطر رفتار ژرف

 . ای گشوده بر انبوهی از جاهای مرموزشود. همچون دروازه هرآنچه عمیق باشد، باز به عمقی بیشتر منتهی می : ۱.۶

درست روشن نیست که کدام »دو چیز ناهمگون« مورد نظر است. با ارجاع به بندهای باالیی ممکن است  

نام/ پرنام، و یا حتا راه/ نام. ممکن هم هست دوقطبی به کلی متفاوتی در اصل یا بیمیلی/ آرزومندی باشد،  منظور بی 

ی ویراستاری که این بندها را پشت هم چیده ز یادها رفته باشد. اگر انگیزهی بعدی اهادورانزبانزد منظور بوده که در  

کنند. در این حالت بندهای پنجم و ششم که به  میل/ آرزومند اشاره می را در نظر بگیریم، احتماال این دوقطبی به بی 

 
1 Henricks, 1989: 729-730. 
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کنند. هرچند تصویر می  اند، به شرحی بر صفات میل شباهت پیداخاطر اشتراک در مفهوم عمق و ژرفنا پیاپی آمده

 دهند مبهم است و سیال. ای که به دست میکلی

ی متضاد معنایی(  هاجفت ها )ای از جم« مثل هر متن دیگری با شبکه دائو دِه جینگبینیم، در متن »چنان که می  

اند. اگر بخواهیم اند و معنایی را در ساختار خود رمزگذاری کردهسر و کار داریم که با همدیگر چفت و بست شده

 رسیم:کنیم، به چنین الگویی می ها را استخراجاین جم

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 راه

 نام
 ژرف

 اصیل

میلیبی  

 آرزومندی

 نامبی

 پرنام
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 زند فصل دوم  دوم:بخش 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل دوم

 

天下皆知美之為美，斯惡已。 

皆知善之為善，斯不善已。 

故有無相生，難易相成，長短相較，高下相傾，音聲相和，前後相隨。 

是以聖人處無為之事，行不言之教；萬物作焉而不辭，生而不有。 

為而不恃，功成而弗居。 

夫唯弗居，是以不去。 

 

 انجامد.کند. این به زشتی می یابد و تحسین میهرکس که زیر آسمان است، زیبایی را در می  : ۲.۱

 کنند، این فرجام خوبی ندارد. یابند و با آن مهربانی می یهمه نیکی را در م : ۲.۲

 زایند،  در آن قدیمها )چنین بود که:( پُری و تهیا همدیگر را می : ۲.۳

 آیند،  دشوار و آسان با هم حاصل می
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 شوند بلند و کوتاه با هم مقایسه می 

 شوند ه میباال و پایین با هم سنجید

 آواز و سخن با هم حضور دارند 

 آیند پیش و پس با هم می 

 کندگزیند و به این شکل کار خود را میپس اوضاع چنین است که شاه در بیکارگی منزل می  : ۲.۴ 

 ای را اعالم کند و بیاموزاند. برد، بی آن که دستورالعمل یا آموزه او کارها را پیش می 

 کند.طردشان نمی -؟-باالند، اما سازد و میچیز را می شماربیاو 

 کند، اما نه کامل و سرشار او زندگی می

 کند، اما اتکایی بدان ندارد  او کار می : ۲.۵

 شود.آورد، اما در آن مستقر نمی موفقیت را به دست می

 اش( بیرون راند. شود او را )از خانه پس اینچنین است که چون مرد در جایی منزل نکرده، نمی : ۲.۶

 

بندی همسانی  روشن است که بند اول و دوم به هم متصل هستند و ساختار دستوری و جملهدر این فصل   

 رسیم:بند را واژه به واژه معنا کنیم، به چنین ترتیبی میاین دو اگر بخواهیم دارند. 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(皆    )جیِه: همه، هر(知 (  ، تصدیق)تْسی: دانش، آموزاندن美   :مِئی(

خوشمزه،   )مِئی: زیبا،  美)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為)ژِه: داشتن، رفتن(    之زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش کردن( 

 تمه، توقف(  )یی: پایان دادن، خا 已 ، دشوار( )ئِه: بد، پلید، دشمن 惡 ی: این( )س  斯 خوب، ستایش کردن( 
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 皆    )جیِه: همه، هر(知   )تْسی: دانش، آموزاندن(  善   )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(之    ،ژِه: داشتن(

 善  )بو: نه(   不)سی: این(    斯  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(  善  )وِی: کردن، ساختن، بودن(   為رفتن(  

 )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 已)شان: خوب، درست، مهربان، مردن( 

اش به جای هایی متفاوت نوشته شده و در میانه نخستین جمله با نشانه   توئیی الف از سند ما وانگ  در نسخه  

رساند میو این معنی را دهد های »مِئی وِی مِئی« را داریم. این تفاوت معنا را خیلی تغییر نمی»مِئی ژِه وِی مِئی« نشانه 

  1دانند که زیبا زیباست...«. که »وقتی همه در دنیا می 

بایی تصدیق کنند، آنگاه زشتی ها را چنین ترجمه کرده: »زیبایی را که همگان همچون زیپاشایی این جمله  

اغلب  در  آنچه  با  تقریبا  ترجمه  این  بدی هست.«  آنگاه  کنند،  تصدیق  همچون خوبی  همگان  که  را  هست. خوبی 

هم چنین خوانده که »زیبایی را تشخیص بده و زشتی آدیس و لومباردو بینیم سازگار است. مثال های جدید میترجمه

یا میچل چنین برگردانده: »وقتی مردم چیزی را زیبا ببنند،   2شود.« شود، خوب را تشخیص بده و بد زاده میزاده می

 3شوند.« ها بد می شوند. وقتی مردم چیزی را خوب ببینند، باقی چیزباقی چیزها زشت می

ای که شاید گرهی از بحث باز کند آن که  نکته ها درست است و منظور کلی متن همین است.  این برگردان  

آید. رساند و بنابراین همتای دقیق »تحسین« است که از حسن می ( هم زیبا و هم ستایش را می 美ئی« )ی »مِنشانه 

داده است.  این عالمت هنگام تکرار شدن حالتی فعلی داشته و بنابراین »ستودنِ زیبایی، تحسین« معنی می   یعنی احتماال

رساند. معنای مردن ( یعنی خوب و درست، اما در ضمن مهربانی کردن و مردن را هم می善به همین ترتیب »شان« )

 
1 Henricks, 1989: 740. 
2 Addiss and Lombardo, 1993: 25. 
3 Mitchell, 1991: 43. 
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اما اگر بخواهیم ای سر و کار داریم.  از بافت سخن بیرون است. اما اینجا هم احتماال در زمان تکرار با چنین حالت فعلی

 کنیم: چنین ترجمهنگار متن وفادار باشیم، باید های اندیشه به نشانه 

 انجامد.کند. این به زشتی می یابد و تحسین میهرکس که زیر آسمان است، زیبایی را در می 

 کنند، این فرجام خوبی ندارد. یابند و با آن مهربانی می همه نیکی را در می

اش گیرد. برگردان کلمه به کلمه استثنایی طوالنی است و شش جمله را در بر میبند سوم این فصل به شکلی   

 چنین است:

故    )گو: پیر، قدیمی(有    )یُوو: فراوان، داشتن(無    )وو: نه، هیچ(相   )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(生  :ّشِن(

 بودن، زیستن، زادن، خام( 

難  )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(   易  (  :یی )آسان، مهربان  相   )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(  成  ،ِچنگ: کامیابی(

   به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( 

長 )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(   短 )دوآن: کوتاه، ضعیف، تقصیر(  相  شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(  ) 

較  )جیائو: مقایسه کردن، نسبت، صریح( 

高  (گائو: بلند، واال  )下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(傾   ،چینگ: کج شدن، خالی(

  ستایش، مقایسه( 

音   )یین: صدا، خبر(  聲 ردن(  )شِنگ: صدا، آوازه، پیام، بیان ک相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(和    ،ِهه: صلح(

 (  ، حضور داشتنمهربان، گرم 

前  اال، آینده، قبلی(  )چیان: جلو، ب後   )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  相   )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(  隨    :سویی(

 ، آنگاه( همراهی، تعقیب، اطاعت 
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شوند و بعد با ی ضد هم شروع میبندی همسانی دارند. همگی با دو واژهاین شش جمله ساختار و واژه

ها باید چنین خوانده شود: بنابراین ساختار جمله شوند.  ( به عالمتی با حالت فعلی وصل می相نگ« )ی »شیا نشانه 

اش الف باهم ...«. در بین این جمالت فقط اولی است که به جای چهار نشانه، پنج کلمه دارد و بنابراین اولی-»الف و نا

-故    توان »در آن ر گرفته شود. آن را می باید همچون قیدی برای کل جمالت این بند در نظ  - قدیمی و پیربه معنای 

 ی قدیم...« ترجمه کرد. هازمان قدیمها...« و »در 

 زایند،  دیگر را میهمتهیا و پُری )چنین بود که:(  هاقدیمدر آن  : ۲.۳

 آیند،  با هم حاصل میآسان  ودشوار 

 شوند ی با هم مقایسه مکوتاه  وبلند 

 شوند با هم سنجیده می پایین وباال 

 آواز و سخن با هم حضور دارند 

 آیند پیش و پس با هم می 

به جای »یین« به معنای آواز، عالمت »ئی« به   توئیهای ما وانگ  های اقدم، متن الف از یافته در میان نسخه  

ی یکی مانده به آخر احتماال در کند. بنابراین جمله معنای اندیشه و فکر را دارند که تغییری مهم در ترجمه ایجاد می 

واز و سخن« برگردانده شده که »فکر و سخن با هم حضور دارند«. اما این بعدتر به »آصورت آغازینش چنین خوانده می

ی »ئی« شکلی کوتاه شده از عالمت دیگری باشد که اند که شاید نشانه با این حال این حدس را هم زدهشده است.  

ی کالسیک عبارتی آمده که ساختار و آهنگش در انتهای همین بند سوم در نسخه  1رسانده است.همین معنای آواز را می

 
1 Henricks, 1989: 741-742. 
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های اقدم ما  تغییرند.« این جمله در هیچ یک از نسخه یگوید »اینها همه ثابت و ببا جمالت پیشین مشابه است و می

ندارد.   توئیوانگ   نسخه  1وجود  از  بسیاری  است.  افزوده شده  متن  به  بعدی  قرون  در  آشکارا  همین خاطر  های به 

تفاوت مهم دیگر این که برخی از فعلها در این   ام.اند و من هم چنین کردهکالسیک هم این جمله را حذف کرده

دهند )ْهسینگ(، به جای آن که با هم مقایسه های دیرینه متفاوت هستند. مثال بلند و کوتاه به همدیگر شکل مینسخه 

 2کنند )یینگ(، نه آن که با هم سنجیده شوند )چینگ(.همدیگر را پر میشوند )چیائو(. باال و پایین هم 

های تشکیل شده که دو به دو ساختاری همسان دارند. نشانه   بند چهارم هم طوالنی است و از دو جفت جمله

 اند:  ی این بند چنینتشکیل دهنده

是  (  :شی  )بودن، باشه以    )ای: پس(聖    )شِنگ: مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人 ،بدن، مردم، استعداد،  )رِن: آدم

)ژِه:   之)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為)وو: نه، هیچ(   無)چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(   處  عقل( 

 ( شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه) 事 ( داشتن، رفتن

 行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(不    )بو: نه(言   )یَن: گفتن، بحث، اعالم(  之    )ژِه: داشتن، رفتن(教 

 )جیائو: راهنمایی، دستورالعمل، مذهب( 

萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(作    )زوئو: برخاستن، کار کردن، بالیدن، ساختن(焉  ِی ن: نوعی پرنده)ی

 ( تْسی: طرد، استعفا، تحویل دادن) 辭 )بو: نه(  不)اِر: و، آنگاه، اما(  而 ( ، توی، چرا؟، بنابراینزرد

生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( 而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(有  )یُوو: فراوان، داشتن( 

 
1 Henricks, 1989: 744. 
2 Henricks, 1989: 745. 
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 شاه اند. پاشائی ترجمه کرده: »پس  این جمله را اغلب پژوهشگران معاصر کمابیش به یک شکل ترجمه کرده 

آدیس و لومباردو  1دهد.«بخشد و بی آن که سخنی بگوید تعلیم میبی آن که دخالت کند، به کارها سر و سامان می 

کند، ده هزار چیز را بدون سازد. بدون درس دادن حرکت مینکردن می  خود را وقفِ هیچ شاهاند: »پس  چنین خوانده

این  اند.ای به دست دادهو بقیه نیز کمابیش چنین ترجمه 2شود.« کند ولی مالک نمیآفریند، زندگی میدستورالعمل می

وجود ندارد   توئیهای کهن یافته شده در ما وانگ  در نسخه )شِنگ اِر پو یو(  شود«  آفریند ولی مالک نمیعبارت »می 

 3ای دیرآیند دانسته شود. و باید افزوده 

«  دائو دِه جینگ این عبارت در »فتیم که  گ)شِنگ رِن( است.   聖人ها، فاعل جمله یعنی  کلید اصلی این جمله  

دهد و معنایش روشن است.  »آدم، انسان، بدن« معنی می  -رِن«»–سی و دو بار تکرار شده است. بخش دوم این ترکیب  

«  دائو دِه جینگ »بیست و هفت فصل  بار در    ۳۴( اما جای بحث فراوان دارد. این کلمه  聖بخش نخست یعنی »شِنگ« )

پریشانه و تا حدودی تکرار شده، که به استثنای دو مورد، همواره با »رن«  همراه است. این کلمه را در بافتی زمان

آید و به تصویر نگار بر نمیهایی که از این اندیشه اند. عبارت«، »حکیم«، یا حتا »فیلسوف« ترجمه کردهشاه ای، »سلیقه 

ی ما آن را »انسان مقدس« تعبیر کرده ایزوتسو هم در زمانه شود.  ذهنی مترجمان از فرزانگان باستانی چین مربوط می

 4و با »چِن رِن« )انسان حقیقی( یا »چیه رِن« )انسان نهایی( در آثار چوانگ تسه برابرش دانسته است. 

»واالتبار  »شِنگ« در زبان چینی معنای روشن و دقیقی دارد و آن هم »شاه« است و بنا به تعمیمی از این مفهوم  

دهد. اما معنای آن یکسره درباری و سیاسی است و در تاریخ چین هم بارها و مقدس و توانمند در کارها« نیز معنی می 

 
 . ۱۰۱: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Addiss and Lombardo, 1993: 26. 
3 Henricks, 1989: 746. 

 . ۳۱۶: ۱۳۷۸ایزوتسو،   4
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و بارها به طور رسمی همچون لقبی برای شاهان به کار گرفته شده است. این ترکیب بسیار مهم است چون نشان 

 ی چینی دانست. نامه ین سیاست ترکهن توان آن را متن مورد نظرمان سیاسی است و به نوعی می دهد بحث می

نگار ی اندیشه م.( نشانه ۱۰۰ی چینی )شو ون چین تزو، حدود  نامه ایزوتسو اشاره کرده که در کهنترین واژه

گوید که این کلمه به کسی که های بسیار حساس« ترجمه شده است. او به درستی می»شانگ« همچون »کسی با گوش

شود به این نکته تفسیر هرودوت و می 1کرده و بنابراین داللتی شمنی داشته است. شنود اشاره می صدای خدایان را می 

ی »مغ/ مَگوش« را هم افزود، که از دید ایشان به معنای »کسی که گوش کوچک دارد« یا مورخان یونانی از کلمه

دهد که مغان هم مانند ی مغ البته نادرست است، اما نشان می های تیز« بوده است. این ترجمه از کلمهی گوش»دارنده 

اند. در سایر اند )دست کم در میان یونانیان( شهرت داشته شنیدهوای طبیعت یا صدای خدایان را میخردمندانی که آ

انگاره دنیا هم چنین  تعبیر ای را میجاهای  این  است.  داشته  پیوند  توانایی شنیدن صداهای غیبی  با  تقدس  بینیم و 

است. داشته  سیاسی  داللتی  را  2همچنین  همه  که صدای  بوده  کسی  شاهنشاه  هم  هخامنشی  دوران  همان  ایران  در 

ارد و »شنگ« را باید در ترکیب اند. در چین هم چنین تصویری وجود دشنیده و خبرچینان لقب »گوش شاه« داشته می

 ها فهمید.ی این داللت با همه

و »کار کردن«    ( است که از دو نشانه به معنای »هیچ«無為ترکیب بسیار مهم دیگر این جمله، »وو وِی« ) 

ا کرده، به معنای گری پیدائویی و به ویژه در پیوندهایی که با بودایی دتشکیل یافته است. این ترکیب بعدتر در دین  

اش بسیار روشن و صریح است تسلیم طبیعت شدن کاربرد یافته است. اما معنای اصلی دوری گزیدن از آرزومندی و  

 کند. ای نبودن داللت میکاره بودن و کاره و به بی

 
 . ۳۱۶: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
 . ۳۱۷-۳۱۶: ۱۳۷۸ایزوتسو،   2
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به ترتیب یعنی شود که  ( آغاز می 以( و »ای« )是ی نخست بند چهارم با دو عالمت پیاپی »شی« ) جمله

این دو را می کنار هم  بنابراین«. در  »پس،  بودن« و  یا »باشه،  است که...«  »اوضاع چنین  توان چنین ترجمه کرد که 

بنابراین جملهمرد« می -»بنابراین این جوری است که...«. پس از آن فاعل یعنی »شاه  ی اول بند چهارم چنین آید و 

 کند« گزیند و به این شکل کار خود را میاست که شاه در بیکارگی منزل می  کند: »پس اوضاع چنینمعنایی پیدا می

او )جمله است:  نسبت روشنتر  به  دوم  پیش میی  کارها  )شاه(  )行برد  که  آن  بی   ،)不  و دستورالعملی   )

(. این جمله آشکارا در نقد و طرد کسانی ابراز شده که دستورالعملی و 言( را اعالم کند و بیاموزاند ) 教ای )آموزه

( عالوه بر دستورالعمل و 教اند، و از یاد نبریم که »جیائو« )کرده موزشی برای انجام کارها را پیشنهاد میچارچوبی آ

شود. یعنی این جمله حمله رساند و در زبان چینی امروز بیشتر به این معنا به کار برده میمعنی دین را هم میآموزه،  

توانسته دین کرده است. آیینی که در شرایط آن دوران فقط میبه دینی است که کار کردن و اثرگذاری را تبلیغ می

 زرتشتی با تاکیدش بر مفهوم دین و خویشکاری بوده باشد.

باالند، اما  سازد و می را می  شماربی کند. شاه ده هزار چیز یعنی امور  ی بعدی همین خوانش را تایید میجمله

اند. در حالی که ( را اغلب »مالک بودن« ترجمه کرده辭کند. در این جمله آخرین کلمه یعنی »تْسی« )طردشان نمی 

دهد. دلیل این معنای اصلی آن طرد کردن، استعفا دادن و واسپردن چیزی است. یعنی تقریبا معنایی واژگونه را می

ن« ی »یِکند. در ضمن نشانه عادی باز آلودگی متن به مفاهیم بودایی است که مالکیت را بسیار نکوهش میخوانش غیر

(焉 نام نوعی پرنده ادات ( را هم داریم که در اصل  اندرون و داخل،  اما معناهای متنوع دیگری مثل  ی زرد بوده، 

گیرند و به رساند. هیچ یک از این داللتها در جمله درست جای نمیچرا و چطور؟، و بنابراین را هم می پرسشی مثل  

رسد با معنایی کهن و از دست رفته روبرو باشیم که باید با عالمت سؤالی به عالمت نفهمیدن همچنان نگاهش نظر می 

زها بدون اعمال زور بر آنها و جانشانی اشیا بدون دور داریم. کلیت متن اما دریافتنی است و احتماال به سازماندهی چی

 کند.شان اشاره میانداختن و پس زدن 
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)جمله  چهارم  بند  پایانی  کوتاه  به  生而不有ی  را  سلیقه هاشکل(  و  واگرا  بسیار  کردهیی  ترجمه  اند. ای 

و   ،فرضی ندارد«کند اما پیش گویند »او عمل میآلدیس و لومباردو می   آن را به کل جا انداخته و ترجمه نکرده،پاشائی  

میمیچل   انجام  »او  کرده  ندارد«.ترجمه  را  انتظار چیزی  اما  نمی  1دهد  اما چنین  شبیه سه متن  گوید. ساختار جمله 

( همان است که در مفهوم »پُرنام« دیدیم  有ی پیشین است و باید توجه داشت که آخرین عالمت یعنی »یوو« )جمله

نماید. جمله احتماال اند که دقیق نمیرساند. همین کلمه را به »انتظار داشتن« برگردانده و فراوانی و برخورداری را می

 کند، اما نه با شدت و پُری زیاد.« گوید »او زندگی می در بافت جمالت پیشین می

 یافته:   ها تشکیلبند پنجم از این نشانه  

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(恃 (شی: اعتماد کردن، تکیه کردن ) 

功   )گُونگ: دستاورد، نتیجه(成   )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(弗 

 )جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  居)فو: نه، غیر از...( 

آورد، اما در آن مستقر کند، اما اتکایی بدان ندارد، موفقیت را به دست میمیاو کار  توان آن را چنین ترجمه کرد: »و می

 شود.« نمی

رساند: این بار ساختن و کار ی همین معناها را میو دنباله   م هم با همین ساختار دستوری شکل گرفتهششبند   

« نفی شده و به دست آوردن موفقیت است که با استقرار و بنیان 恃( با اعتماد و اتکا کردن »شی:  為کردن )وِی:  

یا بعدتر همچون توضیحی بر بندهای پیشین نوشته شده باشد. یافتن در جایی مقابل قرار داده شده است. آخرین بند گو

جایی منزل نکرده و مستقر نشده، پس مجبور هم نیست آنجا را ترک کند. یعنی اگر گوید چون مردِ خانه  چون می

 
1 Mitchell, 1991: 46. 



111 

 

ی کلمه این بند از سه جمله تشکیل شده که ترجمه   اش بیرونش کرد.شود از خانه ، نمی کسی جایی خانه نداشته باشد

 اش چنین است:به کلمه 

夫   )فو: مرد، شوهر(唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(弗   )...فو: نه، غیر از(居   ،جو: منزل گزیدن، مستقر شدن(

 ندن، دعوی کردن(  ما

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(不  )بو: نه(去  )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن( 
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 دوم  زند فصلگفتار دوم: 

 

نماید که رسد. چنین می« در نخستین برخورد عجیب و غریب به نظر میدائو دِه جینگمضمون فصل دوم » 

شوند. این غرابت ارزش قلمداد می  متن به شماتت مفاهیمی مثل زیبایی و نیکی و کوشش اختصاص یافته که پیشاپیش

های انباشته شده بر متن را کنار بزنیم و به خود جمالت و های مترجمان و آرایه شود که افزودهوقتی بیشتر نمایان می

تر از عبارتهای فصل نخست هستند های روشن و صریحی تشکیل یافته که مفصلمعنایشان بنگریم. فصل دوم از گزاره

کنند و تعبیرهایی از این دست ها به اموری فلسفی یا انتزاعی اشاره نمیب ابهامی کمتر دارند. این جمله و به همین ترتی

ای مدرن شده ی نسخه اند و یا متن را زیر سایه شان بودایی بودهکار مترجمان و مفسران قرنهای بعدی است که اغلب 

 اند. خوانده از باورهای بودایی می 

 هاخوانش شود به چندین شکل به شکل معلوم یا مجهول خواند. اما این  بندهای اول و دوم این فصل را می 

دهند، و این در مضمون کلی تفاوت چندانی با هم ندارند. همگان زیبایی را بر زشتی و نیکی را بر بدی ترجیح می

 انجامد.  ها میدرست نیست، چون به ضد همان

 انجامد.کند. این به زشتی می یابد و تحسین میهرکس که زیر آسمان است، زیبایی را در می  : ۲.۱

 کنند، این فرجام خوبی ندارد. یابند و با آن مهربانی می همه نیکی را در می : ۲.۲
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شناسانه تعبیر کرد. یعنی گفت که تشخیص دادنِ زیبایی و نیکی و قایل بودن به این توان شناخت این جمالت را می 

خیزد. از سوی دیگر ، به معنای آن است که زشتی و بدی هم وجود دارد و بنابراین از این باور، آن باور برمیهاارزش

 شود. شناسانه هم ممکن است. یعنی بگوییم که ترجیح زیبایی و نیکی به خلق زشتی و بدی منتهی می خوانش هستی 

ر بد  در نگاه نخست این دو گزاره به مخالفت با امری بدیهی و پذیرفتنی شبیه هستند. روشن است که نیک ب 

اند و امر دلپسند در برابر ناخوشایند را و زیبا بر زشت ترجیح دارد، چون این مفاهیم اصوال با ترجیح پیوند خورده 

دهند. به شکلی که برتری نیکی بر بدی و زیبایی بر زشتی امری همانگویانه و به لحاظ منطقی همواره راست نشان می 

ای درآویخته و در نجاست که چرا متن با چنین مفاهیم بنیادین و بدیهیآید. در این شرایط پرسش در ایاز آب در می

 کند؟ ها گوینده با چه مخالفت میپس این گزاره 

 善ی »شان«  ( هستند. کلمه不善( و بد )بو شان:  善یدی برای پاسخ دادن به این پرسش، خوب )شان:  کل  هاینشانه 

ی بودایی در زبان چینی بار اخالقی دارد و در بافت کنفوسیوسی به معنای »درست، مطابق رسوم، مودبانه« و در زمینه 

« و در زمان دائو دِه جینگنماید که در »شود. با این همه چنین میبه معنای »نیک، درست، بافضیلت« به کار گرفته می 

در کتاب »زند گاهان« و دوردسِت تدوین این متن، تمایز اخالقی میان خوب و بد هنوز شکل نگرفته باشد. چنان که  

ام، بر خالف تصور مرسوم دوقطبی نیک/ بد بدیهی نیستند و در متون ام بحث کرده شناسانه ی کتابهای اسطوره مجموعه 

ی تمدنها غایب هستند. جدایی اخالقی نیک و بد خاستگاهی یگانه و مشخص در زمانی به نسبت دیرآیند دارد دیرینه 

ی باورها و فرهنگهای ای یگانه داشته و همهتوان نشان داد که این مفهوم سرچشمه و آن هم گاهان زرتشت است. می

بی  یا  باواسطه  را  آن  کردهدیگر  وامگیری  زرتشتیان  از  بومی  واسطه  چارچوبهای  هم  چین  در  و د مثل  –اند.  ائویی 

تنها پس از ورود ادیان ایرانی )زرتشتی، بودایی،   شان فاقد این جفت متضاد معنایی هستند.در شکل کهن   -کنفوسیوسی

 شود.  مانویت، اسالم( است که این مفهوم در ادیان بومی چین نیز بازتولید می
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 ی متضاد معنایی و همسان هاجفت این درآمیزی    -1تن از جمله شرح ع. پاشائی بر م–در برخی از نوشتارها   

ی متضاد معنایی در هاجفت ارز دانسته شده است. اما این برداشت نادرست است. شان با دیالکتیک هگلی همانگاشتن 

اند و امری بدیهی یا ازلی و ابدی نیستند. شان برای نخستین بار در متن گاهان صورتبندی شده تعبیر دقیق و انتزاعی

ثل عرفان ای همگام است که یا متاریخ گسترش و انتشارشان در فرهنگهای گوناگون هم با وامگیری از ادیان ایرانی 

اند، یا مثل کیش مزدکی و مانوی و اسالمی داده ی زرتشتی را به دست میای نوسازی شده از همان اندیشه ایرانی نسخه 

اند، و یا مثل آرای بودایی و افالطونی و مسیحی در کشمکش و مخالفت با آن کردهمی روایتی تازه از آن را پیکربندی

دهد و با ها را نشان میهای تماس با مفهوم جمبینیم نخستین نشانه « میدائو دِه جینگاند. آنچه که در »شکل گرفته

ی هگلی که در انتهای تاریخی طوالنی پذیر است. بر خالف اندیشه های آغازین کیش بودایی و افالطونی قیاسلحظه 

ی انتزاعی و در دفاع از موضعی پیشازرتشتی ی جفت متضاد معنایی جای دارد، این متن در آغازگاه اندیشه از تحول ایده 

با نفسِ   ی و ساده ها به همدیگر نیست، بلکه مخالفت ابتدایپدید آمده است. یعنی نشانگر غور در اتحاد و تبدیل جم 

 دهد.ها و ارج نهادن به یکی را نشان می حضور جم

« و زرتشتیان وجود دائو دِه جینگگفتیم که به لحاظ تاریخی امکان تماس میان سرایندگان و گرآورندگان » 

پردازد ها و مفاهیمی که این متن به آن میی کلیدواژه شود که منظومه . این حدس به ویژه از آنجا تقویت می داشته است 

و اغلب با آن مخالفت دارد، زرتشتی هستند و همتایی در فرهنگِ آن دوران چین ندارند. اگر این حدس درست باشد،  

بینی زرتشتی است و زیربنایی است ی مرکزی جهان هکند. چون این هستدوقطبی نیک و بد اهمیتی چشمگیر پیدا می

ترین متنی شده است. گاهان قدیمیین نظام اخالقی جهان باستان یعنی نگرش گاهانی بر مبنای آن استوار  ترکهن که  

 
 . ۱۱۰-۱۰۸: ۱۳۷۱پاشائی،   1
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ای به نفع نیکی گیری صریح و تندروانه پردازد و جبهه است که به طور صریح به تفکیک اخالقی خیر و شر از هم می

گوید ی مهم گاهان باشد که می نماید که بند دوم این فصل نفی و طرد آن گزارهدارد. در این بافت، چنین میرا ابراز می

بد که  بر میکسانی  را  برای ی  حتا  بدی  برگزیدن  یعنی  داد.  دریغ سر خواهند  وای و  بانگ  کار  فرجام  در  گزینند، 

 فرجام نخواهد بود. ستمگران و بدکاران نیز خوش

نیک و بد هنوز در زمان تنظیم این متن در زبان چینی قوام نداشته است. امروز جالب است که گویا دوقطبی   

داده است. در بند دوم اما خوب گویند که در اصل فاسد و تباه و خراب معنی می( می坏چینی بد را »هوآی« )   در زبان

خوب »بو شان« مقابل نهاده شده است. یعنی گویا مفهومی خاص از نیکی مورد نظر بوده که متضادش -»شان« با ن 

 دقیقی نداشته و به همین خاطر به سادگی نقیض همان به جای جفت متضادش به کار گرفته شده است.  برابرنهاد

اشاره کند،    -اَکو  /-های گاهانی سپند/ انگره و وُهواگر جفت نیک و بد وامی از دین زرتشتی باشد و به تقابل  

می دست  به  فصل  این  فهم  همهکلید  و  نیکی  زرتشتی  نگرش  در  آفریده آید.  دلپسند  و  خوشایند  چیزهای  ی ی 

گیرد که اهریمنی است. متن با این دوقطبی بنیادین ابل با چیزهای پلید و بد و زشت قرار میاهورامزداست و این در تق

گوید ستایش زیبایی به معنای نکوهش زشتی است، و این جانبداری درستی نیست، و در بند دوم کند. میمخالفت می 

ی اول بر مبنای آن و کمی ه بسا گزارهی مرکزی سخن بوده و چ دهد، که احتماال هسته همین را به نیک و بد تعمیم می

 دیرتر برساخته شده باشد. 

کند. احتماال بند طوالنی سوم زبانزدی مجزا و متنی مستقل بوده که  ی متن کامال خوانش ما را تایید می ادامه  

ی دو بند نخست افزوده شده است. این در قرن چهارم یا پنجم پ.م توسط ویراستاری مشهور به الئو تسه به دنباله 

 ی منطقی دو بند آغازین است:ادامه زبانزد اما معنایی روشن دارد و در شکل کنونی 

 زایند،  ا )چنین بود که:( پُری و تهیا همدیگر را میدر آن قدیمه :۲.۳»

 آیند،  دشوار و آسان با هم حاصل می
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 شوند بلند و کوتاه با هم مقایسه می 

 شوند باال و پایین با هم سنجیده می

 حضور دارند آواز و سخن با هم 

 «. آیند پیش و پس با هم می 

کند. دورانی که احتماال به  ای پیر« اشاره می نه ها« یعنی زمانی گذشته و »زمابند سوم به دورانی در »آن قدیم  

ی متضاد معنایی در برابر هاجفت گوید در آن دوران  شده است. میعصر پیش از ورود باورهای زرتشتی مربوط می

اند. پری و تهیا، دشوار و آسان، بلند و کوتاه، باال و پایین، آواز و سخن و همدیگر قرار نداشتند و در هم آمیخته بوده

ی این بند، ی برسازندهاند. در شش گزارهشده تراز محسوب میپیش و پس در آن دوران زرین گذشته همراه و هم 

 شوند.  هم در اوستا یافت میباقی تای آنها همتاهایی گاهانی دارند و سه »جم« داریم که شش 

اند،  گیری دولت هخامنشی صورتبندی شده در آرای زرتشتی دیرآیندتری که احتماال در نزدیکی دوران شکل

ی مفاهیم گاهانی افزوده شدند. یکی از آنها نظم در برابر آشوب بود که از های مهم دیگری هم به شالوده دوقطبی

بود و از قرنها پیش در متون سومری و ایالمی و اکدی و هیتی رواج داشته    های بنیادین سیاسی در ایران غربیجم

وجود در برابر عدم  کند. دیگری  است و در عصر هخامنشی به صورت بنیانی برای سیاست ایرانشهری اعتبار پیدا می 

ی اهورامزدا و اهریمن اهمیت ای انتزاعی و فلسفی دارد و دست کم در دوران هخامنشی به عنوان نشانه است که سویه 

بینیم اهریمن در برابر زندگی، نازندگی توان یافت. آنجا که میداشته است. ردپای این باور را در خود گاهان هم می

مانند که عدم ای در جهان آفرینش می ختاللی و عارضه آفریند و مخلوقاتش به ا)مرگ( و در برابر شادمانی اندوه می

 دهد.  چیزی نیک را نشان می 

دهند، که  کنند و زحمت در برابر آسودگی را نشان می های دشوار و آسان احتماال به رنج و لذت اشاره می جم 

( است. اینها را 聲( و سخن )شِنگ:  音ی جالب تقابل میان آواز )یین:  مشهوری در اوستاست. یک نکته   آن نیز جم
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نغمه برابر  برابر گفتار عادی هم ترجمه کردهبه آواز در  یا سرود در  اند. هرچند در زبان چینی قدیم تا ی موسیقی 

ند. این دو احتماال با دوقطبی مهم اکردهاند و هردو به بیان کردن و گفتن و صدا زدن اشاره می حدودی مترادف بوده 

»اَفَشمَن/ اَنَفْشْمَن« اوستایی برابر هستند که سخن منظوم و شعرگونه و قدسی را در تقابل با گفتار عادی و منثور روزمره 

 دهد. قرار می

مانند: پیش/ پس و باال/ پایین و کوتاه/ بلند  تای انتزاعی میهایی مکانی از همین سهسه جمِ دیگر به تعمیم 

شوند و اغلب به محور زمان )پیش/ پس( و مکان )کوتاه/ بلند( ی متون کهن دیده می هایی هستند که در همهتقابل

دهند. در چارچوب دین زرتشتی  یان دنیای آدمیان و جهان خدایان )باال/ پایین( را نشان میکنند یا پیوند ماشاره می

شود،  کند و به تفکیک ازل و ابد مربوط می البته این سه اهمیت زیادی دارند. پیش و پس داللتی یکسره زمانی پیدا می 

شود. باال و پایین به تقابل گیتی و  ناشی میکه از خطی پنداشتن زمان کرانمند و باور به خلقتی ازلی و قیامتی ابدی  

دهد. کوتاه و بلند ی وجود مادی و معنوی را هم نشان می کند که در ضمن تمایز فلسفی میان دو عرصه مینو داللت می 

انی دهد و توانمندی یا ناتوی آزاد انسانی ارجاع میهم که در متون اوستایی زیادی کاربرد دارد، اغلب به اقتدار و اراده 

می  رمزگذاری  پاررا  متون  در  ویژه  به  اقتدار کند.  خاطر  به  اردشیر  که  چندان  دارند.  سیاسی  داللتی  که  باستان  سی 

کند و قلمرو ها اشاره می دوردست   داران پارسی درشود و داریوش به جنگیدن نیزه اش درازدست خوانده میایافسانه 

 نامد.خود یعنی بوم پارس )کشور ایران( را »این سرزمین طوالنی و دور و دراز« می

یا به کاربرد کنند،  شان را حمل میتر اوستاییدر بند سوم درست معلوم نیست این سه همان معناهای پیچیده  

شان در کنار سه جم وجود/ عدم و دشوار/ آسان و آواز/ شان اشاره دارند. با این حال آمدنتر و عینی و سادهمیقدی

دهد که احتماال ترکیب کلی همه در چارچوبی ایرانی مورد نظر بوده است. در این حالت بند سوم به سخن نشان می 

ی متضاد معنایی هاجفت های دور، تمایزی میان ر گذشته گوید که دماند. راوی می شرح و بسطی از دو بند نخست می

ارز و درهم پیوسته  شوند، در آن هنگام هم شمرده می شان نیکو و دیگری پلید  هایی که یکیوجود نداشت و دوقطبی 
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ی زیبا و زشت را به دنبال دارد، در ضمن شناسانه تمایز اخالقی میان خیر و شر که تفکیک زیبایی  اند.شده قلمداد می

کره دولت  بزرگترین  متن  این  گردآوری  دوران  و در  بود  شده  تاسیس  مفهومی  چارچوب  همین  مبنای  بر  زمین  ی 

 شده است. اش در ترکستان و مرزهای چین مرکزی احساس میشواهدی فراوان داریم که نفوذ فرهنگی

محتوای سخن داللتی سیاسی  بافت مورد نظرمان واقعا وجود داشته و  دهد که  ی دوم این فصل نشان مینیمه  

کند. این شاه اما به ویی، یعنی شاه اشاره می دائی متن است که به انسان کامل از دید  نخستین جمله بند چهارم    .دارد

پارسیان دربارهتصویر واژگونه  تبلیغات سیاسی  یعنی گویا  دارد.  ای شاهنشاه هخامنشی شباهت  بودن ی  نسان کامل 

 شان وارونه شده و برای بازنمایی شاهی چینی به کار گرفته شده باشد:  شاه 

 کندگزیند و به این شکل کار خود را میپس اوضاع چنین است که شاه در بیکارگی منزل می  :۲.۴»

 ای را اعالم کند و بیاموزاند. برد، بی آن که دستورالعمل یا آموزه او کارها را پیش می 

 کند.طردشان نمی -؟-باالند، اما میسازد و چیز را می شماربیاو 

 کند، اما نه کامل و سرشار او زندگی می

 دان ندارد  کند، اما اتکایی باو کار می : ۲.۵

 شود.آورد، اما در آن مستقر نمی موفقیت را به دست می

 .«اش( بیرون راند خانه شود او را )از پس اینچنین است که چون مرد در جایی منزل نکرده، نمی : ۲.۶

( به توضیحی نیاز دارد. این واژه را شاید بشود به پارسی »انضباط« یا »نظم«  教ی »جیائو« )در این میان کلمه 

دِه جینگ سرمشق عام چیرگی نظم بر آشوب مورد اشاره قرار گرفته، و مفهومی یکپارچه و مدون ترجمه کرد. در دائو  

(، 調(، نظم تنفس )تیائو شی:  調身هایی گوناگون نمود دارد: نظم تن )تیائو شِن:  دهد که در حوزهرا به دست می 

( در این کناب مورد اشاره  調神( و نظم روح )تیائو شِن: 調氣(، نظم جان )تیائو چی:  調心نظم ذهن )تیائو شین:  
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انسان  واقع شده  نیروهای روانی  با پنج  اینها تقریبا  منابع اوستایی )تن، دم، هوشیاری، جان، روان( همسان اند و   در 

 هستند. جالب آن که عنصر بسیار مهم دین )در اوستایی: دَئِنَه( در این فهرست غایب است.

های شاهنشاه پارسی اشاره دارند و از آن رو که همتایی در متون چینی  این سه بند دقیقا به ویژگی اما محتوای   

اند. شاهنشاه در عصر هخامنشی مفهومی نوظهور ندارند، باید پذیرفت که در تماس با فرهنگ ایرانی شکل گرفته  ترکهن

بود که بر سراسر قلمرو متمدن میانه حکمفرما بود و در عین حال بر خالف شاهان پیشین ادعای خدایی نداشت.  

شد که در نظریه از سرمشق زرتشتی و در عمل ی سیاسی تعریف میفلسفه شاهنشاه در چارچوب به کلی نوظهوری از  

های روشن و دقیقی از سیمای این شاهنشاه در مقام انسان کامل در دست کرد. بیانیه از سنت سیاسی ایالم پیروی می

آغازین عبارتند دهد. مهمترین این متون  اش نشان میگیریی شکلی سیاست ایرانشهری را در لحظه داریم که شالوده 

 های شاهان هخامنشی در نقش رستم.  های آرامگاه ی بیستون، و دیوارنگاره ی کوروش بزرگ، کتیبه از نبشته 

های گذشته و داده گیری سیاست ایرانشهری می« دست کم دو قرن از شکلدائو دِه جینگدر زمان تدوین » 

بشر کوروش از همان اواخر قرن   حقوقی مهم  متون سیاسی پارسیان از جمله کتیبه دهد  روشنی داریم که نشان می 

هایی دارد که در میانشان این موارد به فصل ششم پ.م در ترکستان وجود داشته است. در این متون شاهنشاه ویژگی 

 شود: دوم متن مورد نظرمان مربوط می

 سازد. )لوح حقوق بشر کوروش( شاهنشاه کوشا و کنشگر و گیتی را امن و آباد می 

اش طرد های مهم ستیزد. چندان که یکی از خویشکاری ای منسجم و »راست« است و با دروغ میی اندیشه او نماینده 

 ی بیستون( دروغ و تار و مار کردن دروغگویان است. )کتیبه 

های ذهنی و هم بدنی در غایت وضعیت کند و هم در توانمندیاو زندگی را به شکلی کامل و پُر و سرشار تجربه می

 ی گور داریوش بزرگ( انسانی قرار دارد. )نبشته 
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شاهنشاه پیروزمند و کامیاب است و خدایان پشتیبان او هستند. ویژگی اصلی او فرهمندی است که با پیروزمندی و 

 ی بیستون( ی کوروش بزرگ و دیوارنگاره شود. )کتیبهورد و تایید میختداوم شکوه و اقتدارش محک می

نماینده  ایرانی  شاهنشاه  ایران )بوم پارس( و مردم  )آریایی( است. یعنی در وطنی ریشه دارد و قلمروی ی سرزمین 

اوستایی خانمانهای   ترکهن های تخت جمشید(. قلمروی که در متون  ی بیستون و کتیبه دارد )نبشته مشخص را پاس می 

 اند )یشتها(.شده آریایی نامیده می 

ماند. شاه آرمانی دائویی  ها میی دقیق این گزارهجالب است که بندهای چهارم تا ششم فصل دوم به وارونه  

ی خاصی پیروی کند. او از آموزه و نظریه ای ندارد و کوششی نمی کاره« است، یعنی خویشکاری کسی است که »بی 

نمینمی آموزش  را  آن  و  کرکند  آباد  ضمن  او  نمیدهد،  دشمنی  دروغ(  )مثل  چیزی  با  دنیا،  جبههدن  و  ای ورزد 

برایشان فرض کرد. کند. کامیابی و پیروزی )دروغزنان( را طرد نمی  یا دوامی  نباید تضمینی  هایش زودگذر است و 

 ماند. یعنی وطنی ندارد که بخواهد در آن ریشه بدواند.  خانمان می مهمتر از همه آن که او به مردی بی

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 خویشکاری

 کمال

 نقص

 تمایز 

 همسانی

 گزینیخانه

 زیبا

 زشت
 نیک

 بد
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 بخش سوم: زند فصل سوم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سوم

 

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使心不亂。 

是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 

常使民無知無欲。 

使夫知者不敢為也。 

為無為，則無不治。 

 

 کنند. ستیزه نمی رعیت وقتی شایستگان ستوده نشوند،  : ۳.۱

 کنند. راهزنی نمیرعیت گرانبها شمرده نشود،  وقتی کاالی دشواریاب

 شود. وقتی کسی متوجه میل و آرزویش نشود، دلش آشفته نمی 

 راند: پس قضیه اینطوری است که پادشاه مردم چنین فرمان می  :  ۳.۲

 شان  ( و انباشتن شکممردمبا پوک و تهی ساختن ذهن و دل آنها )



123 

 

 شان هایاستخوانشان، و استوار کردن با سست ساختن قصد و اراده

 شود: )نظمی مبتنی بر( نادانی و سرکوب میلمستولی می رعیت )در نتیجه( نظمی راستین بر   : ۳.۳

 نظمی که )بر اساس آن( مردی که دانایی بیشتری دارد جرأت نکند بر اساس آن رفتار کند :  ۳.۴

ی پوک و تهی بودن، دیگر نیازی نیست کسی درمان شود کارگی ناشی شود، با رعایت قاعده وقتی کارها از بی : ۳.۵

 و بهبود یابد. 

 

ی آهنگین تشکیل خود از شش جمله   -بند نخست –« پنج بند دارد که آغازگاه آن  دائو دِه جینگ فصل سوم » 

 توان به این صورت برخواند: های این شش جمله را میشده و احتماال در آغاز متنی مستقل بوده است. نشانه 

不  )بو: نه(尚  )شَنگ: هنوز، حتا، ستودن، شریف(賢 ( ، واالمنش)شیَن: باهوش، زیرک 

使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(民   )مین: مردم، شخص(不    )بو: نه(爭  ،ژِنگ: دعوا کردن(

 ستیزه، نقص( 

不    )نه )دِه: به دست آوردن،   得)نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(    難عالیجناب(    )گوئی: گرانبها، اشرافی، 貴)بو: 

 )هوئُو: کاال، چیز(  貨)ژِه: داشتن، رفتن(  之قرارداد، نتیجه، مناسب( 

使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص不    )بو: نه(為   ،وِی: کردن(

 )دَئو: دزدیدن، راهزن(  盜ساختن، بودن( 

不  )بو: نه(見  ،مالقات( )جیِه: دیدن可 )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :欲  )یو: قصد، میل( 

使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(心   )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(不    )بو: نه(亂  :لوآن(

 آشوب، سردرگمی، ویرانی( 
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 1اند:را چنین ترجمه کرده این بندهاایمز و هال  

 .مانندمی جویی در امان نهیم، مردم عادی را از ستیزه نهایی برتر دارند را ارج آنها که ویژگیوقتی : ۳.۱ 

 کنیمشدن حفظ میشماریم، آنان را از دزد نهستند را گرانبها  کمیاب هایی که داشته وقتی  

 کنیم.آنان از این که ناراضی شوند حفظ را نمایش دهیم، تا کنند، آنچه که آرزویش می نباید  

 2و پاشائی چنین برگردانده:  

 : هرگاه بهترین را حرمت ننهند، مردمان از ستیزه دست بخواهند داشت ۳.۱ 

 هرگاه گرانبها را ارج ننهند، مردمان از سود حرام فارغ خواهند بود 

 هاشان از پریشانی فارغ خواهد بود.مردمان هرگاه آرزوخواهی نکنند، دل  

شود و کمابیش همه چنین مضمونی را از این شش قی چشمگیر دیده میدر سایر برگردانها و تفسیرها هم تواف 

هایش بنگریم. این بند از شش جمله تشکیل اند. برای فهم بهتر این جمله نیکوست اگر به ساختار جمله جمله دریافته 

ی سه بیتی شوند. یعنی در اصل با شعریافته که یکی در میان ساختاری همسان دارند و با کلماتی مشابه شروع می 

 روبرو هستیم به این شکل: 

不尚賢  使民不爭 

不貴難得之貨 使民不為盜 

不見可欲  使心不亂 

نجا شوند که احتماال در ای شروع می  使شود. مصراعهای زوج با  به معنای »نه« آغاز می  不مصراعهای فرد با عالمت  

شود هم شرطی خواند  یابند. هر بیت را میدهد، و بعد با همین عالمت نفی در کنار فعلی ادامه می»روا بودن« معنی می 

 
1 Ames and Hall, 2003: 493-494. 

 . ۱۱۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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شود خواند »اگر الف نباشد، رواست که ب نشود«، یا »وقتی الف نباشد، رواست که و هم خبری و هم امری. یعنی می

 ب نباشد« و یا »الف نکن، تا ب نشود«. 

)شیَن( است که تلفظش به صورت   賢مان  ی کلیدی آغازین کلمهها پرداخت.  ی جمله توان به ترجمهحال می 

داده است و به شکلی تعمیم یافته می   »ْهسیَن« هم در کتابها آمده است. این کلمه در اصل باهوش، بهتر، تواناتر معنی

اند. در سنت کنفوسیوسی این واژه ی مردم داشته کرده که خصوصیاتی برتر از تودهبه افراد شایسته و واالمنش اشاره می

 تر و برتر از عوام باشند. کند که قرار است شایسته کند و به دیوانساالران و کارگزاران حکومتی اشاره میاهمیتی پیدا می 

می قانون  مکتب  پیروان  مقابل  عرف در  و  سنن  شدن  مخدوش  به  و  است  توانمند خطرناک  افراد  پروراندن  گفتند 

کند. انجامد. متن به روشنی موضعی نزدیک به پیروان مکتب قانون اتخاذ کرده و از طرد این شایستگان هواداری می می

ستیزه  رعیت د، رواست که نستوده نشوشایستگانِ برتر اولی به نسبت روشن است: »اگر ی  به این ترتیب معنای جمله

 نکنند«.  

ی و نشانه   )نِن دِه( را داریم که یعنی »دشوار به دست آوردن، چیزِ دیریاب« 難得ی دوم ترکیب  در جمله 

盜  نای این جمله )دَئو( که در اصل یعنی راهزنی کردن، و بعدتر معنایش به دزدی تعمیم یافته است. به این ترتیب مع

. عبارت نشوند«تبدیل    به راهزنرواست که مردم  کاالی دشواریاب را گرانبها نشمرند،  اگر  هم به نسبت روشن است: »

با بازرگانی پیوندی دارد. سومین   )هوئو( است که یعنی کاال و چیزِ خریدنی و به همین خاطر  貨مهم در این جمله  

گوید »اگر امکان آرزو و میل دیده نشود، رواست که دل آشفته جمله هم کوتاه و کوبنده و بسیار جالب است. می 

 توان ویراست و شیواتر چنین نوشت:نگردد.« این سه جمله را در پارسی می

راهزنی   رعیت کنند. وقتی کاالی دشواریاب گرانبها شمرده نشود،  ستیزه نمی   رعیت »وقتی شایستگان ستوده نشوند،  

 شود.« تی کسی متوجه میل و آرزویش نشود، دلش آشفته نمی کنند. وقنمی

 ی کوتاه تشکیل یافته است: جمله بند دوم متن نیز به نسبت طوالنی است و از پنج  
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是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。 

 شود چنین ترجمه کرد:این بند را کلمه به کلمه می 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(聖    )شِنگ: مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  ،بدن، مردم، استعداد، )رِن: آدم

 )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(  治)ژِه: داشتن، رفتن(  之عقل( 

虛  )شو: خالی، پوک، باطل(其  )چی: او، آن(心  )شین: قلب، دل، قصد، ذهن( 

實  )شی: پر، واقعی، راست(其  )چی: او، آن( 腹  )فو: شکم، اندرون، دل( 

弱  ،شکننده(  )روئُو: ضعیف其  )چی: او، آن(志  )ژی: قصد، اراده، بایگانی( 

強  )چیانگ: نیرومند، برتر(其  )چی: او، آن(骨  )گوَه: استخوان، خلق و خو( 

 های گوناگون، به چنین برآیندی از خوانش مرسوم بند دوم میرسیم:بندی ترجمهبا جمع 

هایشان. با ضعیف کردن  شان و پر کردن شکمکند: با خالی کردن ذهنپس فرزانه مردمان را اینطور رهبری می : ۳.۲

  شان.  هایاستخوان هایشان و محکم کردن طلیجاه

رد. بند دوم هم مثل بند اول برای خود شعر  گیاین خوانش هم مثل مورد پیشین ساختار ادبی متن را نادیده می 

 اش نوشت: شود چنینکوتاهی مستقل است که می 

是以聖人之治， 

虛其心， 

實其腹， 

弱其志， 

強其骨。 

ی میانی یکسان ) شان واژه ای که در همهی سه کلمه ای آغازین داریم و بعد چهار جمله ی شش کلمه پس یک جمله 

其  است. فهم اشتباه این بند از همان جمله :چی:  آن )( »ی نخست نمایان است. در آنجا که »شِنگ رِن聖人 به )
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ربط مشابه برگردانده شده است. از بند نخست معنای »پادشاهِ مردم« به »فرزانه« یا »حکیم« یا »سالک« یا کلمات بی

 شمارد. های شاه خوب را بر میشود که باز در اینجا با گفتمانی سیاسی سر و کار داریم که ویژگی می  آشکار

نشانه   یعنی  دو  بند دوم  آغازین  اینطوری  را می 是以ی  »پس قضیه  این صورت ترجمه کرد که  به  شود 

ی اول به این معناست: »پس قضیه اینطوری است که پادشاه  ی جمله است...«، »پس ماجرا این است که...«. در نتیجه 

ها دهد. این جمله ی حکم راندن شاه خوب را شرح می اند«. بعد از آن چهار جمله داریم که شیوه رمردم چنین فرمان می 

اند و هدفشان  تر هستند و روشن است که در اعتراض به گفتمانی دیگر نوشته شدهتر و غیربدیهی یکی از یکی عجیب 

جبهه  است نقض  دیگر  می ای  تهی  و  پوک  را  آنها  »دلِ  شکم :  می کند،  پر  را  ارادهشان  می کند،  را سست  سازد، شان 

  کند.«شان را نیرومند میهایاستخوان 

قصد معنی -ذهن و اراده-)ژی( را داریم که به ترتیب قلب  志)شین( و   心در این مجموعه کلماتی مثل  

)گوَه( را داریم که در اصل یعنی استخوان،   骨ی  شک چیزهایی نیکو و نیرومند هستند. در مقابلش کلمه دهند و بی می

انگیز است که در اینجا پادشاه دهد. قدری شگفت اما خلق و خوی ذاتی و صفتهای طبیعی و درونی افراد را نشان می 

 کند. آرمانی ظاهرا مردمان را به موجوداتی بدوی و فاقد اندیشه و اراده تبدیل می

常使民無طوالنی است و تهی از صنایع ادبی یا ساختار موزون )  یبعد بند سوم را داریم که یک جمله 

知無欲 ی نشانه بر بند دوم به متن افزوده شده باشد. ترجمه آن است که در ابتدای کار همچون شرحی    (. حدس من  

 ی این جمله چنین است:ی هفت کلمهبه نشانه 

常    )چآنگ: اصیل(使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص無   :وو(

 )یو: قصد، میل(  欲 )وو: نه، هیچ(  無)تْسی: دانش، آموزاندن(  知 نه، هیچ( 

اند معنای گزنده و ناپسند اند و همواره کوشیدهی گوناگون ترجمه کردههاشکلانگیز را به  ی شگفت این جمله 

انگیز به شعارهای هواداران مائو در جریان معنای جمله اما کامال روشن است و شباهتی شگفت آن را تعدیل کنند.  
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گوید شاه مردم وقتی با آن ی بند پیشین میانقالب فرهنگی بدنام و ویرانگر کمونیستهای چینی دارد. جمله در ادامه 

کن دارد: کند که دو ر( مستولی می民)مین:    رعیت( را بر  常使ی:  شیوه حکم راند، نظمی راستین و اصیل )چآنگ ش

این را   (.無欲( و هیچ چیز قصد نکردن، یا سرکوب میل )وو یو:  無知هیچ چیز یاد نگرفتن، یا نادانی )وو تْسی:  

، عالمت دیگری داریم که رعیت « به معنای نمیبه جای عالمت » توئیی پیشاهنگ ما وا ها متنهم گوشزد کنم که در 

ی این فصل در هر دو هابخش کند و کل  دهد. با این حال چارچوب کلی معنا تغییری نمیدل یا ذهن را نشان می

 1شود.ی الف و ب عینا تکرار میی بازمانده از نسخه هابخش 

ی باالیی باشد، و هامضمونتواند شرحی دوباره بر همان  بند چهارم نیز به همین ترتیب طوالنی است و می 

تر از آب در اما نتیجه حتا از بند قبلی هم ناشایست ی پیشین.  گویی پاسخی است برای ناپذیرفتنی بودن محتوای جمله 

 خوانیم: در این بند چنین میآمده است. 

使  )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(  夫   )فو: مرد، شوهر(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(者 (ِه:  ژ

)وِی: کردن، ساختن،   為)گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(   敢)بو: نه(    不ترین(  -تر/  -پسوند صفت برتر؛  

 ( ، آنطور)یِئِه: نیز، همچنین  也بودن( 

اند و باز هدف معمول گریختن از معنای اصلی کلمات و تعدیل منظور ی گوناگون ترجمه کرده هاشکل این جمله را به  

( که 夫( چنین است که مردی )使ریح  و روشن است: این نظمِ آرمانی مورد نظر )گوینده بوده است. اما جمله ص

 (.為رفتار کند ) -یعنی بر اساس دانش خود–( 也( بدان شکل ) 不敢( است، جرأت نکند )知者داناتر )

 تشکیل یافته است:رسیم، که از دو جمله پس از این دو بندِ تکان دهنده، به بند پنجم و پایان این فصل می 

 
1 Henricks, 1989: 753-754. 
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為 ،ساختن، بودن(  )وِی: کردن無  )وو: نه، هیچ( 為   )وِی: کردن، ساختن، بودن( 

則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده( 無   )وو: نه، هیچ(  不    )بو: نه(治  ژی: درمان کردن، حکم(

 راندن، تنبیه کردن( 

شود کسی به درمان ( باعث می無تهی بودن )ی  کارگی باشد، رعایت کردن قاعده بی( همان  為یعنی: وقتی کار مردم )

 ( نیازمند نباشد. 治و بهبود )

 

 

 

 

 

 

 

 کارگی و اندانی گفتار دوم: بی

شود که  وشن میتوان شرحی بر مفهوم »بیکارگی« دانست. در این فصل ر« را میدائو دِه جینگفصل سوم » 

ی مفهوم زرتشتی خویشکاری است. متن از سه بخش اصلی تشکیل یافته که انگار هر منظور از »وو وِی« واژگونه 

بخشِ بعدی، همچون شرحی بر بند پیشین نگاشته شده است. در نخستین بند سه مفهوم مورد حمله قرار گرفته و  

اند، چون به ترتیب ستیزه، االهای دشواریاب و میل طرد شده پیامدهایش نکوهش شده است: ستودن مردمان شایسته، ک 



130 

 

اند؟ و چرا این پیامدهای نکوهیدنی به آنها  آورند. اما چرا آن سه چیز کنار هم آمدهراهزنی و پریشانی دل به بار می

 منسوب شده است؟ 

آیند. مردمان شایسته،  در سه مورد نخستین با چیزهایی گزیده و دلخواه سر و کار داریم که دشوار به دست می

لذت و  ارجمند  و  کارساز  سه  هر  میل  شدن  برآورده  برای  بزرگ  آرزوهای  و  گرانبها  اما  بخکاالهای  هستند.  ش 

شان آورد. سه پیامدی که به آنها منسوب شده، شرهایی هستند که در هر سه  اند و باید با کوشش به دست دشواریاب

آورند، رعیت برای جویی روی میشوند. مردمان برای دستیابی به جایگاه شایستگان به ستیزه مورد از آزمندی ناشی می

هایی فراتر از حد توان خود کنند، و کسانی که آرزوهای دست نیافتنی و میلمی   ربودن کاالهای بازرگانان راهزنی پیشه

رسد که در میان این سه جفت، آنهایی که خوب و نیکو و دلخواه کنند. طبیعی به نظر میدارند، دلی پریشان پیدا می

نها درمان گردد. اما متن چنین ی مربوط به آ هستند برگرفته شوند و راهی برای از بین بردن آز پیدا شود و سه عارضه 

 کن شوند.های دلخواه ریشه کند که برای از بین بردن سه پیامد نامطلوب، خودِ مقدمه دهد و سفارش میاندرزی نمی 

نباشند؟ وقتی  ناپذیرفتنی است. چرا شایستگان و هوشمندان ارجمند  نامعقول و  اندرز به خودیِ خود  این 

آورند؟ چرا کاالهای گرانبها و دلخواه را شان برکت به بار میگیرند و برای جامعه مدیریت کارها را بهتر بر عهده می

ارزشمند  وقتی  نباشیم؟  می  دارا  تولید  ثروت  و  توانگری  و  می هستند  که  آنچه  و  نورزیم  میل  چرا  را کند؟  خواهیم 

فرهنگی -شناختی )شایستگان( و زیستینخواهیم؟ طرد کردن این سه چیزِ پایه که در سطح روانشناختی )میل(، جامعه

 گیرند، چندان مستدل و معقول نیست.)کاالی گرانبها( جای می 

ای برای فهم این اندرز غیرعادی باید نخست به شرایط قرن چهارم و پنجم پ.م چین بنگریم و ببینیم در جامعه 

اند؟ جالب است که این سه در آن ای از داللتها مربوط بوده ه چیز دلخواه با چه شبکه که این متن پدید آمده، این س

شوند که از غرب به شرق و از های فرهنگی مربوط میاند و به موجی از وامگیریروزگار پیوندی درونی با هم داشته 

لخواه در واقع عناصری هستند نشین ترکستان به سمت چین مرکزی جریان داشته است. این سه چیزِ دقلمرو آریایی 
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اند. برای گشودن رمز این داللتها نخست باید توجه که در اسناد و مدارک ایران هخامنشی بارها مورد اشاره قرار گرفته

 ی کاال و گرانبها بودن در آن دوران یک گرانیگاه جغرافیایی مشخص داشت و آن ایران زمین بود.  داشت که ایده 

های تجاری در قلمرو ایران زمین قرار ی راهترین شبکه ترین و انبوه« پیچیده دائو دِه جینگدر زمان تدوین »

داشت. دولت هخامنشی اولین نظام سیاسی زمین بود که به شکلی سازمان یافته و کارآمد جنبشی در راهسازی را آغاز 

بود و اقتصاد خود را بر اساس گردش کاروانهای تجاری استوار ساخته بود. در ضمن در این دوران تنها قلمرو   کرده

ی دوران کوروش بزرگ تحقق ی زمین که دارای پول بود، ایران بود. پول اصوال ابداعی ایرانی است که در میانه کره

ی تجاری ایران شد مگر آن که با شبکه مین ضرب نمیی زای بر کرهیافت و در زمانی که مورد نظرمان است، سکه 

  ها هم نمادهای ملی ایران )شیر و خورشید، یا پارسی( را بر خود داشتند.ی این سکه مربوط باشد. تقریبا همه

بینیم، ارجاعی مشخص به این قلمرو فرهنگی بنابراین وقتی در متن سخن از کاالی گرانبهای بازرگانان می

« همچنان  دائو دِه جینگی بازرگان در چین تا دو هزار سال بعد از تدوین »به خصوص که طبقهنماید.  محتمل می

بینیم که در چین ریشه دواند و ی راههای تجاری ایرانی را می ین اشاره به شبکه ترکهنتبار بود. یعنی در متن  ایرانی 

بعدها راه ابریشم نامیده شد. این شبکه اما یکسره ایرانی بود و بازرگانان و کارگزارانش تا پانصد ششصد سال پیش به 

ها( تعلق ها و بعدتر ترک ها، سکاها و تخاری ا، بلخی ه ها، و همچنین خوارزمیهای ایرانی )مهمتر از همه سغدی قومیت 

ای مطرود و بیگانه هستند که با کشاورزان یعنی ها طبقه سیوسیائوگرایان و کنفو دداشتند. تا به امروز بازرگانان از دید  

ی تاجر چینی که بتواند در چین و گیری یک طبقهی کشاورز چینی پیوندی انداموار ندارند. شکلستون فقرات جامعه 

انصد فراسوی مرزهای آن در هندوچین و نقاط دیگر گسترش یابد به لحاظ تاریخی امری دیرآیند بوده و تازه طی پ

انگیز اندک است.  اشاره به بازرگانی و دریانوردی در آثار کهن چینی به شکلی شگفت   سال گذشته تحقق یافته است.

ت و این برای سرزمینی که نیمِ بیشتر ی »دریا« اشاره شده اسچندان که در سراسر آثار کنفوسیوس تنها یک بار به کلمه 

 مرزهایش دریایی است، بسیار غریب است. 
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کند. چون دولت هخامنشی را تثبیت می نی  پیوند بازرگانی و فرهنگ ایرا این  به شایستگان،  ی اول متن  اشاره 

اش کسانی بودند که به اقوام و یافت و کارگزارانساالری سامان می ی زمین بود که بر اساس شایسته اولین دولت کره

ی حکمرانان سیاسی ماهیتی الیه   هادولت تا پیش از عصر هخامنشی در تمام  نژادها و ادیان گوناگونی تعلق داشتند.  

ی اشراف حدود ین دولت بزرگ باستانی بود، طبقه ترکهن ه متمرکزترین و  ای داشت. در دولت مصر کای عشیره قبیله 

مردم مصر را به   ٪۹۰شد که  یتی درهم تنیده و خویشاوند تشکیل میگرفت و از جمعده درصد جمعیت را در بر می

ی حاکم بر این اشراف یکسره از خاندان راندند. الیه ی بردگان کشاورز فرو کاسته بودند و بر ایشان فرمان میمرتبه 

ی دیگر هم داستان به همین شکل بود. در تمدن چینی و هادولت فرعون تشکیل شده بود. در آشور و بابل و ایالم و  

قبیله  امری خانوادگی و  بعد هم همچنان حکمرانی سیاسی  تا هزار سال  ایاروپایی  ابداع  یعنی  بود.  رانیِ تفکیک ای 

 شد. وب می های جمعیتی امری ناشناخته محسی اقوام و زیرسیستم اش در همهدیوانساالری از قبایل و شاخه دواندن 

بنیانگذار شایسته گزنفون در »کوروش  با آب و تاب داد سخن داده که کوروش  این مورد  ساالری  نامه« در 

اند. تاکید بر حکومت شایستگان یاسی بوده است، و افالطون و آیسخولوس و دیگران نیز بسیار در این مورد نوشته س

شود. های پارسی باستان به خوبی دیده میی بیستون و نبشته از همان ابتدا در کتیبه  -به جای حکومت خویشاوندان–

های سیاسی شعار نبوده و مردمان  دهد که این بیانیه هزاران سند یافته شده در تخت جمشید هم به خوبی نشان می 

اند به مقامها و موقعیتهای کردهنها بر اساس کیفیت کاری که می شان تواقعا مستقل از قومیت و دین و نژاد و حتا جنسیت 

 ی کارگران و صنعتگران عمومیت داشته است.اند و این حتا تا الیه شده رسمی گماشته می 

جویی منتهی ساالری به ستیزه گوید شایسته متن میی اول بند نخست بسیار معنادار است.  در این معنا جمله 

کردند. شاهنشاهان هخامنشی تاکید داشتند که کارها اش را ادعا می شود. این دقیقا عبارتی است که پارسیان واژگونه می

کنند، و آرامش در بوم و شادی مردمان را سپارند و دروغزنان و بدگویان و فرومایگان را طرد میرا به افراد سزاوار می

توان ی آغازین میاین جملهدانستند. متن در مقابل ادعایی وارونه دارد. دالیلی بسیاری برای  پیامد این سیاست خود می 
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تجربه  به  بنا  کشید.  چینیپیش  جامعه ی  در  که  قدیم  ساده های  بسیار  میای  هخامنشی  دولت  از  واقعا تر  زیستند، 

ی نظم ی زیستن در زیر سایه ی مردمی که تجربه کرد. از دید توده خویشاوندساالری بود که از ستیزه جلوگیری می 

بردند و مردم ه شایستگان سپرده شد، خویشاوندان شاه به کارگزاران بلندمرتبه رشک می پارسی را نداشتند، اگر کار ب 

ها به گسست. باید توجه داشت که چینی داشتند و زمام امور از هم میعادی برای دستیابی به این مقامها خیز بر می

نشینی این جغرافیایی وسیع آریایی  یی پهنه اند و با واسطه طور مستقیم با قلمرو سیاسی هخامنشیان تماسی نداشته 

ها تعلق داشت. یعنی قلمروهایی پهناور که زیر فرمان قبایل کردند که به سکاها و تخاری آرای فرهنگی را دریافت می 

 جنگاور و رقیب بود.  

، به  ی ایرانیان تعلق داشته و طرد شدهی زیسته در سومین جفت جمله از بند اول، دو عنصر اول که به تجربه  

است که شماتت شده است، و این همان مفهوم   در این جا میل و خواست است.    ساحتی روانشناسانه تعمیم یافته

سرشتی ی آزاد انسانی و همی ارادهشده و نشانه »کامه« در متون پارسی باستان است که بسیار ارجمند و واال شمرده می 

هایشان فرمانهای خود ی زرتشتی بوده است. در حدی که شاهنشاهان هخامنشی در کتیبهانسان و خداوند در اندیشه 

 کردند که »کام من آن است که...« و »کام من آن نیست که...«. ن صورتبندی میرا چنی

شمارد.  دلیل پیامدهای نامطلوب را چنین وخیم نمیکند و بیپس بند نخست به چیزهایی پراکنده اشاره نمی  

و   ایرانی  زندگی  که سبک  بوده  زبانزدی کهن و شعرگونه  نخست  نکوهش هاارزش بند  را  قلمرو غربی  نوظهور  ی 

ی مهاجم ایرانی پیشنهاد شده است. اشاره به پادشاه نشان ای چینی برای این اندیشه کرده است. در بند دوم، پادگزارهمی

ی چینی ا با تفکری سیاسی سر و کار داریم. دقیقا در همین زمان است که مکتبهای گوناگون اندیشه دهد که در اینجمی

های بسیار برای نخستین بار به قدرت سیاسی توجه کردند و شروع کردند به صورتبندی مفاهیم آن. در میان این فرقه

اما تنوع این آرا چندان بود که به این عصر   گوناگون و پرشمار، امروز مکتب کنفوسیوسی و دائویی باقی مانده است.

« را در کنار »مکالمات« کنفوسیوس باید یکی از متون مهم سیاسی آغازین دائو دِه جینگگویند. »دوران هزار مکتب می
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ی فرهنگی برخاسته از لمس سیاست ایرانشهری، صورتبندی نوعی چینی دانست که مانند باقی متون، در تقابل با ضربه 

ها بی آن که مرزی مشترک با دولت سازد. باید توجه داشت که در عصر هخامنشی چینی را آماج میسیاست چینی  

گرفتند، و خود تا دو سه قرن بعد نشین از آن خبر می ای آریایی ی سرزمینهای حاشیه هخامنشی داشته باشند، با واسطه 

ست ایرانشهری در آن روزگار به تماشای ظهور دولتی با آن مقیاس و بزرگی پدید نیاورده بودند. بنابراین لمس سیا

 نمود.غولی در افق شباهت داشت که چه بسا تهدید کننده و مهیب نیز می

این کتاب، ماهیتی سیاسی دارد. دو کلمه   نام  »این نکته اهمیتی چشمگیر دارد که اصوال  دِه  ی نخست  دائو 

ی اوستایی، در اصل وجدان )دئنه -ی سیاسی مهم پارسیان یعنی دین« یعنی »راه فرهمندی« و به دو کلیدواژه جینگ

از سیاست است، کند. این متن در اصل روایتی چینی ی اوستایی( اشاره میمشروعیت )خورنه-یعنی راه( و فرهمندی

توان آن را سیاست »راه چینی« نامید. پس از این به بعد برای اشاره ی کنفوسیوسی »نهاد چینی«، می که در برابر نسخه 

 به این دو روایت سیاسی از این برچسبها بهره خواهم گرفت.

دهد، و این به شکلی غریب  ین صورتبندی از »راه چینی« سیاست را به دست می ترکهن بند دوم از فصل سوم،   

با الگویی تکرار شونده در تاریخ چین شبیه است. الگویی که در آن اقتدار سیاسی به فغفوری قدرقدرت، ستمگر، 

انگیز ایستایی شگفت رانده است.  شده که بر جمعیتی عظیم از بردگان کشاورز فرمان میاگذار میسرکوبگر و باشکوه و

رشان و ناپذیکاری فرهنگی درمان شان، محافظه فرهنگ چینی، قدیمی باقی ماندن ساز و کارهای سیاسی و اجتماعی 

ها به تعبیری موفق شوند. چینینگار در این سامان همگی به این ساخت سیاسی ویژه مربوط میتداوم خط اندیشه 

سیاسی  نظم  آن  مشتاقانه  شدند  رومیان  و  بودند  کرده  آغاز  مصریان  که  ناکام  –ای  تحقق خواهان   -و  را  بودند  اش 

 بخشیدند.  

ایست برای شاهان مستبد، که مشابهش را از زبان چین شی هوانگ تا مائو تسه دونگ فراوان  نامه بند دوم شیوه  

خلق و خوی طبیعی و یعنی  و تهی سازد.  شان را پوک  ایم: پادشاه باید مردمان را سیر نگه دارد، ولی ذهن و دلشنیده 
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ی صورتبندی این دقیقا واژگونه  شان را سرکوب کند.ی فردی و قصد شخصیذاتی مردم را پرورش دهد، اما اراده 

سیاست ایرانشهری است که بر شادی مردمان و نه سیری مردمان تاکید دارد، و دروغ را مهمترین دشمن نظم عمومی 

ندان تاکید دارد، و اینها همه با سطح زیستی و خلق و خوی ذاتیِ ی آزاد شهروداند. یعنی بر نیروی شناسایی و ارادهمی

 همبسته با استخوان و شکم تفاوت دارند. 

گذارد. خواندن اصل متن اینجا  بند سوم و چهارم جایی برای شانه خالی کردن از معنای مهیب متن باقی نمی 

بند سوم میدهد که ترجمهنشان می  ارکان  های موجود چقدر دلبخواهی و ساختگی هستند. در  نظم در خوانیم که 

شوند و وقتی سیاست راه چینی عبارت است از نادانی و سرکوب میل. وقتی دل و ذهن مردمان تهی شود، نادان می

کند، از گردد. خطری که این نظم راکد و افسرده را تهدید می شان مطیع و رام می شان از بین برود، میل خواست و اراده 

ن بود زمام کارها را در دست بگیرند. به همین خاطر نظم سیاسی جانب همان شایستگان و هوشمندانی است که ممک

تا بر اساس دانش خود حرکت کنند و  باشند  نداشته  این جسارت را  مطلوب آن است که دانشمندان و خردمندان 

 نظمهای دیرینه را به هم بزنند. 

ی دهد در دو گوشه خوانیم چشمگیر است و نشان میشباهت این عبارتها با آنچه در جمهوری افالطون می 

ی، موازی و همسان  ترِ چینی و یونانی به سیاست ایرانشهرشرقی و غربی قلمرو هخامنشی واکنشهای جوامع ابتدایی

ی فردی و الغای اموال شخصی سخن بوده است. افالطون هم از منع هنر، کنترل آموزش کودکان، سرکوب میل و اراده 

اند و از یکدیگر ارتباطی متنی با هم نداشته   نگدائو دِه جیهای افالطونی و  شک دو متن همزمانِ رساله گوید. بیمی

 دهند.شان با هم، چیز مشترکی است که هردو دارند به شکلی همسان بدان واکنش نشان می اند. دلیل شباهت خبر بودهبی

تواند همچون  ساز، پیامدی روشن هم دارد که می ی سرکوبگر و نادان بینیم که این سیاست ویژه در بند پنجم می 

ای نداشته باشد،  کاری برچسبی برای دستاوردهایش به کار گرفته شود. این پیامد »بیکارگی« است. وقتی کسی خویش

شان پوک و تهی شوند، این فکر که هستی بیمار است و  ها از خویشتننیازی هم به پاییدن دیگران نیست. وقتی من
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ایست از گاهان، و این زرتشت بود که خود را نیاز به درمان دارد نیز منتفی خواهد شد. از یاد نبریم که این گزاره 

کرد نامید. یعنی شر اخالقی را همچون مرضی و فسادی در گیتی تصویر می بیش( میوم»پزشک هستی« )به اوستایی: اَه 

» که من  برخیزند. سراسر  با آن  به ستیز  انتخاب خویشکاری درست  اراده و قصد خود و  با  باید  دِه جینگها  «  دائو 

انداز مغانه نگریسته شود، به جانبداری سرسختانه از اهریمن و ایست. مخالفتی که اگر از چشممخالفت با چنین ستیزه

 هایش شباهتی دارد.  تباهی
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 تقویت استخوان

 سرکوب میل

 پادشاه

 مردم

 میل و اراده

 پریشانی دل

 سیری شکم

 پوکی ذهن 

 کاالی گران

 راهزنی

 شایستگان

 ستیزه

 شاه چینی

 شاهنشاه پارسی

 بیکارگی

 نادانی
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 بخش چهارم: زند فصل چهارم 

 

 نخست: ربگردان فصل چهارم گفتار 

 

道沖而用之或不盈。 

淵兮似萬物之宗。 

挫其銳，解其紛，和其光，同其塵。 

湛兮似或存。 

吾不知誰之子，象帝之先。 

 

 شود. اش منتهی نمیبرداری از آن به فرسودگیشود، اما گاهی بهرهراه )وقتی مورد استفاده قرار گیرد( پُر می : ۴.۱

 مانَد.چیزِ نمایان می  شماربیعجب ژرف است، به نیای  : ۴.۲

 شکند ها را میاو تیزی :  ۴.۳

 کند( )او دعواها را ختم می گشایدها را میاو گره

 کنداو روشنایی را پنهان می 

 )چون( او با گرد و غبار همسان است 
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 مانَد.ی چیزی میمانده عجب عمیق، به ته  :  ۴.۴

 من خبر ندارم که او فرزند کیست؟ : ۴.۵

  اش پیش از فغفور پدید آمده است. شکل 

 ای به نسبت بلند است که از هشت کلمه تشکیل یافته است: « جملهدائو دِه جینگبند نخست از فصل چهارم » 

道   )دائو: راه(沖   ،(  انباشتن)ُچنگ: پر کردن而    )اما آنگاه،  به کار گرفتن، )یُونگ: استفاده کردن،   用)اِر: و، 

 )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن(  盈)بو: نه(   不  )هوآ: شاید، یا، گاهی(  或)ژِه: داشتن، رفتن(    之خوردن(  

اختن، اند: »راه سمترجمان گوناگون معنای این نشانه را بسیار متنوع با هم ترکیب کرده و به معناهایی واگرا دست یافته 

توان پر از چیزها یا »کنش دائو از راه نیستی آن است، و او را نمی 1کنی«کنی، ولی پُرش نمیتهیاست. از آن استفاده می

  3شود.« ائو خالی است، با استفاده شدن فرسوده نمیدیا »  2پنداشت« 

)ُچنگ( که یعنی »پر کردن و انباشتن« را  沖ی  ها آن است که نشانه ی این ترجمهی همهی جالب توجه دربارهنکته 

اند که این اند. یعنی با توجه به این که راه اغلب تهی و مربوط به تهیا دانسته شده، فرض کرده اش تغییر دادهبه واژگونه 

اند. این جایگزینی البته آن مبنا ترجمه کرده  ی »تهی« جایگزین کرده و برنشانه در اینجا اشتباهی آمده و آن را با کلمه 

اند. با این حال اگر بخواهیم معنای اصلی پنداشته کهن و دیرینه بوده و از قدیم دائوگرایان در این جمله راه را تهی می

ت این احتیاط، اش پرهیز کنیم. با رعایهای آن وفادار بمانیم و از دستکاری دلبخواهیمتن را بازسازی کنیم، باید به نشانه 

 
1 Ames and Hall, 2003: 502. 

 . ۱۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3  Addiss and Lombardo, 1993: 28. 
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( به 用جویی از آن )این بهره (  或( گاه )而(، اما )沖شود )( پر می道راه )رسیم: »به معنایی یکسره متفاوت می

 « ( 不د )شو( نمی之( منتهی )盈اش )فرسودگی

نی اند: »بُاش کردهکه اغلب چنین ترجمه( 。淵兮似萬物之宗بند دوم از هفت نشانه تشکیل شده ) 

 ی این بند چنین است:و سرآغازی ندارد، )ولی( نیای ده زار چیز است«. برگردان کلمه به کلمه 

淵   )یوآن: چاه، ژرفنا(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(似   )سی: شبیه، مثل(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物 

 )زُنگ: خاندان، نیاکان، مذهب(  宗)ژِه: داشتن، رفتن(  之)وو: چیز( 

ش ایمز و هال از این عبارت دقیقتر است: »چنان ژرف همچون مغاک، نیای ها، به نظرم خواندر میان این برگردان 

شود ( که عالمت تعجب است، می 兮ی »شی« )این عبارت را با توجه به نشانه  1یابند.« ی چیزهایی که تحقق میهمه

 مانَد.« چیزِ نمایان می  شماربیست، به نیای به این ترتیب بازسازی کرد: »عجب ژرف ا

و در شان یکسان است. از این ری میانی در همهای تشکیل شده که نشانه ی سه کلمهبند سوم از چهار جمله  

  銳挫其  اش نوعی شعر کوتاه بوده است:شکل اولیه 

解其紛 

和其光 

同其塵 

 اند:چنینی این جمالت به ترتیب های برسازنده نشانه 

挫  )تْسوئُو: شکستن، خم کردن، هجوم(其 ن( )چی: او، آ銳 دار( )روئی: تیز، نوک 

 
1 Ames and Hall, 2003: 502. 
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解  )جیِه: شل کردن، حل کردن، تقسیم، گشوده( 其  )چی: او، آن(紛  ( ، گره)فِن: اذیت کردن، منازعه 

和  :صلح، مهربان، گرم( ، بستن)ِهه其  )چی: او، آن( 光  )گوانگ: نور، روشن، شکوه( 

同  )تُنگ: همان، با هم، همچنین(其  )چی: او، آن( 塵 ،آلود( ردپا، خاک  )چِن: غبار 

او روشنایی را پنهان    گشاید/ ها را میشکند/ او گره ها را میتوان به این ترتیب ترجمه کرد: »او تیزیاینها را می 

 کند/ )چون( او با گرد و غبار همسان است.« می

های تیز را صیقل ی اول را به صورت »لبه اند. مثال جمله یی دیگر تفسیر شدههاشکلی ساده اغلب به این چهار جمله 

های این در حالی که این معنای دوم یا سومی است که با دیدن نشانه اند.  خوانده 2کند« اش را کُند مییا »تیزی  1زند« می

دهد و صیقل زدن ( در اصل شکستن و خم کردن و حمله بردن معنی می挫آید. فعل »تسوئو« )جمله به ذهن می

ها غلبه  ی سرکشیاال این بوده که »راه« بر همه مفهومی تعمیم یافته و دیرآیندتر از آن است. منظور اصلی جمله احتم

ها به معنای »حل کردن و ی شل کردن گرهی این خوانش است. چون استعاره ی دوم هم تایید کننده کند. جمله می

 ( منازعه و دعواست.  紛خاتمه دادن به کشمکشها« هم هست. چون معنای اصلی »فِن« )

( به معنای آشتی کردن  和شود. فعل این جمله »هِه« )ی سوم دیده می ی جملهترین تحریف در ترجمه جدی 

ای با داللت مثبت است و نور و شکوه و درخشش ( هم کلمه光و بستن و مهار کردن است. اسم جمله یعنی »گوانگ« )

ی کند«. از آنجا که اشاره بندد« یا »او با نور آشتی میدهد. بنابراین معنای عبارت آن است که »او روشنایی را میمعنی می

اند و بنابراین ایی را غریب دانسته ضمیر جمالت احتماال به »راه/ دائو« است. مفسران رویارویی و تقابل آن با روشن 

 
 . ۱۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   1
 . ۱۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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اند. در اند و داللتی منفی به آن دادهکننده« ترجمه کرده  تقریبا همیشه »گوانگ« را »درخشش کور کننده« یا »نور خیره

 آید.حالی که در اصل متن چنین چیزی بر نمی

 ( از پنج نشانه تشکیل شده به این شرح: 。湛兮似或存چهارمین بند ) 

湛  )زَْهن: عمیق، گزیده( 兮  )شی: عالمت تعجب در جمله(  似   )سی: شبیه، مثل(或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(存 

  )تْسون: باقی ماندن، ذخیره، وجود داشتن( 

از متن بر اند. این البته  اند و به کلیت آن معنایی یکپارچه نسبت دادهاین جمله را اغلب همراه با بند بعدی خوانده 

شان مفهومی پیوسته را مراد گری که این دو زبانزد را کنار هم آورده، قصد داشته از همنشینیشک تدوین آید. بی نمی

کند. اما اصل زبانزدی که اینجا ثبت شده، زمانی زبانزدی مستقل بوده و باید در همین مقام ترجمه شود. این جمله  

ی آن یا مربوط با آن بوده باشد. در این حالت بند د و چه بسا که زمانی دنباله آشکارا ساختاری همسان با بند دوم دار

داده است. بند سوم بر ی این دو دانست که بند دوم را توضیح میای در میانه توان همچون شرحی و افزودهسوم را می 

 مانَد.« ی چیزی( میمانده این مبنا چنین معنایی دارد: »عجب عمیق، به چیزی بازمانده )ته

ارم یعنی بند پنجم، از دو جمله تشکیل شده که به ترتیب شش و چهار عالمت  ی فصل چهواپسین جمله  

 دارند: 

吾   )ووا: من، مال من(不   )بو: نه(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(誰   )شِئی: کی؟ یکی، کسی(之    )ژِه: داشتن، رفتن(

子  )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد( 

象   )شیانگ: شکل، فیل، عاج(帝   )دی: امپراتور، فرمانروای آسمانی(之    )ژِه: داشتن، رفتن(先    ،شیَن: پیشتاز(

 پیشین، نیاکان( 

 دارم که او فرزند کیست؟« ی اولی به خاطر حضور ضمیر اول شخص معنایی صریح و روشن دارد: »من خبر نجمله
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یا  1یش از خدا بوده است«اند که »لیک شاید که پی دوم اما قدری مبهم است. آن را به این صورت ترجمه کردهجمله

( است که به صراحت فیل 象ی »شیانگ« )مان شکل یافت«. علت ابهام این جمله نشانه »آن پیش از خدایان نیاکان 

( 帝ی »دی« )در نشانه ی دیگری هم  دهد و بعدتر به معنای شکل و پیکره نیز به کار گرفته شده است. گره معنی می

یا »فغفور« معنی می این کلمه در اصل »فرمانروا«  از آنجا که چینیوجود دارد.  نیاکان بسیار بها  ها  دهد.  به پرستش 

باستانی خود را نیز از سویی فرمانروایانی باشکوه و از سوی دیگر نیاکان امپراتوران زنده قلمداد خدایان  اند،  داده می

اند. به همین خاطر این کلمه بعدتر داللتی نزدیک به خدایان باستانی را نیز پیدا کرده است. اما باید توجه داشت کردهمی

 راتور در فرهنگ اروپایی است. اش فغفور یعنی همتای امپکه معنای اصلی 

ان امپراتور زرد )هوانگ  شترینسازد که مهم ای از ایزدان باستان را مشخص می»دی« در اساطیر چینی سلسله 

توان به صورت مفرد یا جمع کند. این کلمه را میدی( بوده است و او کسی است که آسمان و زمین را از هم جدا می 

ونداک و اند. در مقابل دوئی و پاشایی چنین کرده 2خواند. در حالت مفرد باید آن را به خداوند ترجمه کرد، که لگ 

 اند.اش کردهاند و به »ایزدان«، »امپراتوران« و یا »نیاکان« ترجمه فیناتسو آن را جمع گرفته 

وی از بندهای قبلی در جمله مضمر بدانیم،  ها، اگر ضمیر »آن« در اشاره به »راه« را به پیربا توجه به این توضیح 

اش کنیم که »)راه( پیش از فغفور شکل گرفته است«. اگر بخواهیم بند را به صورت مستقل در یابیم باید چنین ترجمه 

رسیم که »شکل پیش از فغفور ظهور کرده ی قبلی تفسیر کنیم، به این ترجمه میها را تنها در پیوند با جمله و این نشانه 

اش ست.« در این حالت باز هم احتماال اشاره به »دائو« است که معلوم نیست فرزند کیست، اما صفتی از آن یعنی شکل ا

 مورد تاکید است و قدیم پنداشته شده است. 

 
 . ۱۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 James Legge 
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 ظلمت و ژرف گفتار دوم: 

 

ای که این زبانزدها را کنار  ی مرکزیشود که احتماال کلیدواژه با مرور اصل متن چینی فصل چهارم روشن می 

ند. رساند که همه با هم در پیوند ( بوده است. این نشانه معناهای دیگری را هم می淵هم گرد آورده، »ژرفا« )یوآن:  

دائو دِه «. این نشانه بسیار نادر است و در »فوران کردناین نشانه سه معنای اصلی دارد که عبارتند از »چاه«، »عمق« و »

ای دیگر ی هفتم و سی و پنجم( به کار رفته است. این واژه در بنده هافصلی  « تنها سه بار )همین جا، به عالوه جینگ

آلود را خاک   ( به معنای گرد و غبار و塵)بینیم. در بند سوم »ِچن«  شود، اما مترادفهای آن را میاین فصل تکرار نمی

دهد و به داللت »یوآن« مربوط است. »ِچن« هم ی نور« معنی می انگیز و ظلمانی و پوشاننده که در اینجا »ابهام داریم،  

ی مشابه  آمده است. در بند چهارم کلمه   ۵۵ر فصل  های کمیابی است که در این متن تنها یک بار دیگر داز آن واژه 

را داریم که یعنی »عمیق، شفاف و برجسته«، و همه توافق دارند که در اینجا »ژرف، عمیق« ( 湛دیگری )زَْهن/ ژَن:  

 تر است و فقط همین یک بار در متن آمده است. دهد. این واژه حتا از دوتای قبلی هم کمیابمعنی می

تفاوتهایی دارد. «  دائو دِه جینگبا روایت کالسیک »  توئیهای ما وانگ  ی الف از یافته فصل چهارم در نسخه  

ی کهن دیگر هم هامتنمثال در بند دوم به جای »هوئو« به معنای شاد، »یو« را داریم که یعنی دوباره و این در برخی از  
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طر تابوی نبردن بینیم. این تغییر احتماال به خای »یینگ« را می شود. یا در انتهای همین بند به جای »مان« نشانه دیده می 

 1نام امپراتور لیو یینگ از دودمان هان بوده باشد. 

کند، مضمون عمق و ژرفاست که در قالب سه بنابراین بند نافی که بندهای فصل چهارم را به هم متصل می 

ابتدای کای کم واژه اند و ی متن زبانزدهایی جداگانه بوده ی برسازنده هابخش ر  بسامد و مهجور بیان شده است. در 

دوم و چهارم به هم مربوط بوده و شاید با هم شعری پیوسته   نماید که بند سوم شعری مستقل بوده و بندهایچنین می

ی مفهوم »راه«  بدل اند. اما این فصل در شکل امروزینش و با این ترتیب به روایتی یکپارچه درباره داده را تشکیل می

 شده است.  

 ایم: آن که در ابتدای کار دو شعرِ جداگانه داشته دارم. نخست  فصل چهارم دو حدسسیر تحول ی درباره

 شکند ها را میاو تیزی :  ۴.۳

 کند( گشاید )او دعواها را ختم میها را میاو گره

 کنداو روشنایی را پنهان می 

 )چون( او با گرد و غبار همسان است 

 و

 مانَد.چیزِ نمایان می  شماربیعجب ژرف است، به نیای  : ۴.۲

 مانَد.ی چیزی میمانده عجب عمیق، به ته  :  ۴.۴

 
1 Henricks, 1989: 758-760. 
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ه نیست که این دو شعر کهن در وصف ساختار زبانی همسان و وزن و آهنگی دارند. درست دانست   هابخش چون این  

 اند.  کردهراه سروده شده باشند، و شاید به چیزی دیگر اشاره می

اند.  دومین حدس آن که احتماال بندهای اول و آخر بعدتر و به هنگام تدوین و گردآوری به متن افزوده شده  

 مانند:ای میاینها ساختار زبانی یکسره متفاوتی دارند و به مقدمه و مؤخره

 شود. اش منتهی نمیبرداری از آن به فرسودگیشود، اما گاهی بهرهراه )وقتی مورد استفاده قرار گیرد( پُر می : ۴.۱

  اش پیش از فغفور پدید آمده است.من خبر ندارم که او فرزند کیست؟ شکل : ۴.۵

ی بوده که دو مصراع شعر دومی ویراستاری که این دو جمله را در اول و آخر دو شعر کهن آورده، در ضمن همان کس

را از هم جدا کرده و آن را در اول و آخرِ شعر چهارمصراعی بلندتر آورده است. احتماال به این خاطر که آن چهار 

 خورد.مانند و مصراع دوم به شرح آن چهار جمله میی کوتاه به شرح مصراع نخست می جمله

رسیم که راه در مقام چیزی  می   اگر کل متن را یکپارچه بدانیم و آن را وصف راه در نظر بگیریم، به این نتیجه 

اش که در بندهای دوم و چهارم و پنجم انگیز، با دو ویژگی تجسم شده است. نخست تبارشناسی عمیق و ژرف و ابهام 

آید که راه خاستگاهی دیرینه و نامعلوم دارد، و در ضمن خودش نیای چیزهای ها بر مینمایان است. از این جمله 

هاست، که در بند سوم صورتبندی شده است.  ها و تیزیاش بر منازعه است. ویژگی دیگرش ستیهندگی و غلبه   شماربی

آورد، بی آن چیز را پدید می گر شبیه است که همهبنابراین به نیرویی جوشان و چیره دهد که راهی اول شرح میجمله

که فرسوده شود و تهی گردد. از این نظر به چاهی شبیه است که انباشته از آب است و با کشیدن دلوهای بسیار از آن، 

 است.  عمق از همین مضمون برآمده-شود. احتماال محوری فرض کردن مفهوم چاهخالی نمی

اش نسبت به اقتدار سلطنتی و  کند که دیرینگی راه به معنای شأن پیشینیآخرین جمله در ضمن تصریح می

ی »تی« را داشته باشیم که در ها در این بند نشانه ترین نسخه نماید که در قدیمیچنین میعیت قدرت نیز هست.  مشرو

ی باستانی مورد لغت یعنی »سرور«، ولی در ضمن اسم خدای قوم شانگ و چو بوده که امروز همچون دو سلسله 
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آنها گرانیگاه زندگی کشاورزانه   ی تاریخیِ فاقد وحدت سیاسی هستند که درگیرند، اما در اصل دو دوره ارجاع قرار می

ی »تی« را به »تیان« تغییر دادند  همین قوم چو بودند که در نهایت کلمه در چین در میان این دو قوم قرار داشته است. 

 1ثبیت شده است.ی کالسیک متن تو این همان است که در نسخه 

شود که شاهنشاه را در مقابل  ی سیاسی ایرانشهری مربوط می ی آخری احتماال به مخالفت با اندیشه این اشاره 

ی هوادار روشنایی قلمداد دانست و او را رهبر نیروهای گیتیانه ی میان اهریمن و اهورامزدا می ی ستیزه فغفور، نماینده 

است و غلبه کننده بر مخالفتها، و در ضمن مانند گرد و گر  گوید راه چیرهی مهمی دارد و میکرد. بند سوم اشاره می

ی نور هم هست. یعنی راه نسبت به خیر و شر و نور و ظلمت خنثا و سازد، پوشاننده غباری که هوا را آکنده می 

آید. بند پنجم انگار به این نکته اشاره دارد که اش بر می چاهسارگونه و ژرف  طرف است. همچنان که از ویژگیبی

شروعیت شاه چیزی نوساز و تازه به دوران رسیده است و نسبت به وضعیت طبیعی و نامتمایز چیزها دیرآیندتر است م

بینیم که در قالب فروپوشانده شاهنشاه در این فصل می-فغفور و دین-ای از تقابل دائوو اصالت کمتری دارد. پس رگه 

 غبارگونگی رمزپردازی شده است.ی اخالقی در حجابی از ژرفا و شدنِ روشنایی و ستیزه 

 

   

 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 762-761. 
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 بخش پنجم: زند فصل پنجم 

 

 ل پنجمگفتار نخست: ربگردان فص 

 

 

 

天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。 

天地之間，其猶橐籥乎？虛而不屈，動而愈出。 

多言數窮，不如守中。 

 

 

 خواه نیستندآسمان و زمین نیک  : ۵.۱

 کنندرفتار میسگ کاهی مثل   شماربیهای چیزپس با  

 خواه نیست نیک پادشاه   

 کندکاهی رفتار میمثل سگ ها ی عشیره همهبا  پس 

 ای و فلوتی شبیه است؟ ی آسمان و زمین )جهان( به کیسه )مگر نه این که( میانه  :  ۵.۲
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 )مانند کیسه( توخالی است و )مانند فلوت( خم ناشدنی است.  

 گردد.ی میانی( بیشتر نمایان می جنبد )این بدنه می آنگاه که 

 کننده است خسته دانستن بیش از حد  :  ۵.۳

 حال چسبیدن به وضع میانه بر خالف 

 

فصل پنجم از سه بندِ طوالنی تشکیل یافته است. بند نخست چهار جمله دارد که دو به دو ساختاری همسان   

 دارند و احتماال در ابتدای کار شعری مستقل با دو بیت بوده است:

天地不仁  以萬物為芻狗 

聖人不仁  以百姓為芻狗 

شان اند که در بیت اول و دوم به ترتیب دو و چهار نشانه این دو بیت از مصراعهایی با چهار و شش نشانه تشکیل شده

 اند: ی این چهار جمله چنینی برسازندههاعالمت همسان است. 

天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین(不  )بو: نه(仁  )رِن: مهربان، نیکخواه( 

以    )ای: پس(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(芻   )چو: کاه، یونجه(狗 

 )گو: سگ( 

聖  )شِنگ: مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان(不  )بو: نه(仁  )رِن: مهربان، نیکخواه( 

以    )ای: پس(百   )بآئی: صد، خیلی، همه(姓   )شینگ: نام خانوادگی، اسم عشیره، رده(為   ،وِی: کردن، ساختن(

 )گو: سگ(   狗)چو: کاه، یونجه(  芻بودن( 

گویند که آسمان و زمین )یعنی جهان( و پادشاه مردمان )یعنی فغفور(  صریح و روشن هستند. می   مصراعهای اول 

گویند آنها با مهربان و نیکخواه نیستند. مصراعهای زوج هم به همین شکل معنایی تکرار شونده و روشن دارند و می 
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هی سگ کاکنند. توضیح آن که  ها مثل »سگ کاهی« برخورد میی خاندانها و عشیره یا همه  شماربیی چیزهای  همه

 اند وساخته ( پیکرکی ساده و کوچک از سگ بوده که هنگام مراسم دینی و اجرای قربانی از کاه می 芻狗)چو گوو:  

ارزش و شیئ دور انداختنی است.  اند. بنابراین این کلمه به معنای چیز بیانداخته بعد از پایان مراسم هم آن را دور می

اند، که نادرست است و این ( را به فرزانه و خردمند و حکیم و شبیه اینها برگردانده聖ها اغلب »شِنگ« )در این جمله 

( را »مردمان«، »ملت« 百姓کلمه به ویژه در متون کهن همیشه دال بر »پادشاه« است. همچنین ترکیب »بآئی شینگ« )

کند که در متن نیست. این دو کلمه اند که دقیق و درست نیست و به سطحی از انتزاع اشاره مییا »انسانها« ترجمه کرده

دهد که با توجه به ساختار جمله احتماال ها« را نشان می ی عشیرهای بسیار« یا »همه ه به روشنی »صد خاندان« یا »قبیله 

 آخری منظور بوده است. 

ماند و ساختار شعرگونه و ادبی ندارد. این بند چهار جمله دارد که  ی بند اول می ند دوم به توضیحی درباره ب

 دهند:ها کلمه به کلمه چنین معنی میدوتای اولی طرح پرسشی است و دو تای بعدی پاسخی بدان. این جمله 

天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین(之 ژِه: داشتن، رفتن( )間  ان( )جیَن: لحظه، جا، در می 

其    )چی: او، آن(猶  )یُو: میمون، شبیه، هنوز(  橐 ر(  )توئُو: کیسه/ لوئُو: شت籥 ،کلید(    )یوئِه: فلوت خیزرانی乎 

 )هو: در، بر(؟  

虛  )شو: خالی، پوک، باطل(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(屈   )چو: خمیده، کج، خماندن( 

動  )دُنگ: حرکت، جنبیدن، تماس(而  )اِر: و، آنگاه، اما(愈  )یو: بیشتر(出  )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن( 
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ماند،  »فضای میان آسمان و زمین به دم آهنگران میاند معنای این جمله بسیار مبهم است. ایمز و هال خوانده 

، و پاشائی چنین برگردانده 1هرچند خالی است، اما تهی نیست. آن را بدم و بیشتر و بیشتر از آن فوران خواهد کرد« 

کنشی که باشد چیزی نیست که نداشته باشد، »بنیاد کل عالم بر تهی نهاده است. به کردار دم ]آهنگران[ است. در بی

 2در کنش که باشد، زایاتر از اینهاست.« 

ی اول و دوم با هم تفاوت  دست کم از این نظر که لحن دو جمله ا اما جای چون و چرا دارند.  ه این ترجمه 

هستیم. ی اول عالمت سؤالی آمده و بنابراین در اینجا با پرسش و پاسخی روبرو  دارد. در اصل متن پس از دو جمله

نخست به چند عالمت بنگریم که چند معنا دارند و کار ترجمه را دشوار ی فهم واژگان هم جای مناقشه هست.  درباره

اند، یک معنای کهن دیگر هم دارد و آن »میمون« ( که همه آن را به »شبیه است به...« برگردانده猶سازند: »یُو« ) می

ایی ندارد. اند، در اصل چنین معناش کرده که بالفاصله پس از آن آمده و همه »دم آهنگری« ترجمه  橐ی است. نشانه 

دهد و این همان است که به دم »توئو« خوانده شود، کیسه و مشک معنی میشود خواند. اگر این نشانه را دو جور می

دهد. قدری شود خواند و در این حالت »شتر« معنی میهم می»لوئو«  آهنگری هم قابل تعمیم است. اما همین نشانه را  

ای نداشته و هم هیچ داللت بالغی   ی میمون و شتر پشت سردور از ذهن است که فرض کنیم آمدن این دو کلمه 

ای با اسم جانوران گنجانده تصادفی بوده است. یعنی هنگام ترجمه باید توجه داشت که در این جمله دست کم بازی

 شده است، اگر که همین نمادهای حیوانی اصل معنا را رمزگذاری نکرده باشند.  

اند. مثال  اند و یا در عمل تحریف شده شود که یا ترجمه ناشده باقی مانده ی دیگر به کلماتی مربوط می گره 

籥  شده و ی خیزران ساخته می )یوئِه( در متون کهن به معنای سازی موسیقی همتای نی در ایران است که با ساقه

 
1 Ames and Hall, 2003: 510. 

 . ۱۳۳: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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شده است. این کلمه بعدها در معنای کلید سوراخ داشته و به ویژه در آیینهای کنفوسیوسی زیاد نواخته میسه یا شش  

شود، اما در متون کهن چنین داللتی ندارد، چون اصوال قفل و کلید در چین امری به نسبت دیرآیند هم به کار گرفته می

های شوند و فعل های متفاوت »چو« خوانده می ( که هردو با تکیه 出و    屈ی دیگر هم داریم )دو نشانه   بوده است.

کلی نادیده انگاشته ها به  دهند و در ترجمهسازند. اینها به ترتیب »خماندن« و »ترک کردن« معنی می جمله را بر می

 اند. شده 

)نکته   »تیان دی«  به اصطالح  دیگر  مربوط می 天地ی  با هم  (  آسمان و زمین و در ترکیب  یعنی  شود که 

ای در شرح آن نگاشته هد. این عبارت در بند اول هم آمده است. احتماال بند دوم همچون جملهد»جهان« معنی می 

توان این دو را در بند دوم از هم جدا کرد. کند. بر این مبنا نمی شده و از راه همین دو نشانه با آن ارتباط برقرار می 

. بر این که یکی از معناهایش »در میان« است اند را وارد کرده 間ی نشانه بین این دو اند و اغلب مترجمان چنین کرده

 نماید. اند که درست نمیمبنا به معنایی مثل »فضای میان آسمان و زمین« رسیده 

 توان از این جمله به دست داد: را چطور بخوانیم، دو ترجمه می 猶橐بنابراین بسته به این که ترکیب  

)مانند کیسه( توخالی است و )مانند فلوت( خم   ؟ای و فلوتی شبیه است به کیسه   ، )مگر نه این که( داردای  میانه »جهان  

 گردد.« ی میانی( بیشتر نمایان می ه جنبد )این بدن آنگاه که می ناشدنی است. 

شان میمونی و شتری دارند، که مانند فلوتی آسمان و زمین در میانه )مگر نه این که(  یا با تکیه بر رمزپردازی جانوری: »

  « تازند. تابند. وقتی که به جنبش درآیند، بیشتر و بیشتر دور میاما کژی و خمیدگی را بر نمی  ؟نمایندخیزرانی پوک می

ی های برسازنده تر و از بند نخست دشوارتر است. نشانه بند سوم هم معنایی پرگره دارد که از بند دوم دریافتنی  

 اند: ی این بند چنیندو جمله 

多 :ُخیلی، بیشتر(    )دوو言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(數   )شو: مقدار، چند، قانون(窮   ،چیونگ: فرسودن، خسته(

 محدودیت( 
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不   )بو: نه(如   )رو: شبیه به، اگر، مثال(守   )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(中  ژونگ: میان، درون، در(

 حینِ(

)جمله  اول  ب多言數窮ی  »وقتی سخن  دارد:  روشن  نسبت  به  معنایی  پیدا  (  فرسایش  شود،  از حد  یش 

 .کند«( حرف زدن، )مخاطب را( خسته می數)زیادی ترش: »کند«، یا ساده می

شود،  های متن محسوب می ترین نسخه کشف شده و از قدیمی   توئیی الف و ب که در ما وانگ  اما در هردو نسخه  

جمله به این شکل معنای  1ست.یِن( آمده ا  -ین( ترکیب »زیادی دانستن« )دوو  -به جای »زیادی حرف زدن« )دوو

شود. یعنی تهی ی آسمان و زمین چفت و بست می ی مربوط به تهی بودن میانه و با اشاره   دهدبهتری هم به دست می 

 شود.  بودن ذهن هم مانند تهی بودن هوا زاینده و سودمند پنداشته می

اند که » آنچه که در درون خویش داری را نگاهبانی شکل ترجمه کرده  ( را تقریبا همه به این不如守中ی دوم )جمله

که – آید. اگر بخواهیم هر دو جمله را یکپارچه بخوانیم  کن«. اما این مفهوم از آن چهار نشانه به سادگی بیرون نمی

آید. ای به متن از آب در میشود و حالت امری افزودهفاعل دومی هم با اولی یکی می  -قاعدتا باید هم چنین کنیم

ی این بند پس ترجمه  .یا وضع درونی نگهداشتن یا چسبیدن به حالت پایه رسیم: بر خالف آنگاه به چنین تفسیری می 

 «.حالبر خالف چسبیدن به وضع میانه  /بیش از حد دانستن خسته کننده است شود: »چنین می

 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 765-766. 
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 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجم

 

هایی بسیار بحث برانگیز و مهم را در خود گنجانده است. جمالتی فصل پنجم به نسبت کوتاه است، اما گزاره  

ی مقصود ویراستار و معنای کهن متن کاربرد دارد. که تا حدود زیادی برای محک زدن موضع نظری نگارنده درباره

 شناسانه دارند: های تاریخی و باستان « بر اساس دو حدس استوار شده است، که پشتوانه دائو دِه جینگوانش من از »خ

ی سیاسی ایرانشهری و آرای اخالقی نخست: متن در حال و هوای نخستین تماس فرهنگ چینی با اندیشه 

 ه است.زرتشتی شکل گرفت

 به این شکل، دفاع از سنت کهن چینی و مخالفت با مفاهیم مهاجم ایرانی بوده است. دوم: هدف از تدوین متن   

 مند بنگریم:شود که به این دو پرسش به شکلی عینی و روشمحک زدن این دو گزاره تنها زمانی ممکن می 

یعنی زبانزدها   شود؟ بندی منسجم و روشنی یافت می« جبهه دائو دِه جینگ( پرسش از انسجام متن: آیا در »۱ 

ای عقیدتی پدید اند، در ترکیب با هم موضع نظری یکپارچه و جبهههایی که از گوشه و کنار گردآوری شده و گزاره

 آورند؟ می

ی ایرانی )سیاست وب اندیشه گیری عقیدتی )در صورت وجود( با چارچ ( پرسش از موضع متن: آیا این جبهه ۲ 

 ایرانشهری و اخالق زرتشتی( تضاد و تقابلی دارد؟ 
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می   تایید  زمانی  تنها  من  آغازین  این شرط  حدسهای  اگر  باشد.  مثبت  یاد شده  پرسش  به هردو  پاسخ  شود 

های موجود شود و از برگردان برآورده گردد و اگر متن در چنان بافتی شکل گرفته باشد، مفهوم آن یکسره دگرگون می

اند که سه ی تفسیرهای امروزین در بافتی گفتمانی پدید آمده گیرد. چون همهی مرسوم کامال فاصله می هاخوانش و  

قرار دادن خط اصلی ارد: نخست، چینی بودن خالص محتوا، بی تاثیرپذیری از بیرون؛ دوم،  دپیش فرض را روا می 

اهد های متن در چارچوبی بودایی. به نظرم با شوتقابل بین آیین دائو و مکتب کنفوسیوسی؛ و سوم، تعبیر کلیدواژه 

های هنجارین نادرست هستند. متن به لحاظ تاریخی داشت حاکم بر ترجمهشود نشان داد که هر سه پیشفراوان می

ی تماس دو فرهنگ چینی و ایرانی پدید آمده، واگرایی کیش دائو و کنفوسیوس چند قرن بعدتر شکل گرفته،  در نقطه 

 یب بوده و اصوال نسبت به آن دیرآیندتر بوده است.  و دین بودایی در زمان تدوین متن در آن افق فرهنگی غا 

ی واگرایی میان خوانش نگارنده و دیگران را به خوبی  ت که این نقطه ی متن اسهابخش فصل پنجم یکی از   

 سازد. شان را نیز ممکن می سازد و داوری دربارهشفاف می 

گرایانه سازند، اگر ساده و سرراست خوانده شوند به نظر ضداخالقی و پوچی نخستینی که بند اول را بر میدو گزاره

 رسند. گویی که ترکیبی از ماکیاولی و ابلوموف آن را نوشته باشد.  می

 خواه نیستندآسمان و زمین نیک  : ۵.۱

 کنندثل سگ کاهی رفتار میم شماربیپس با چیزهای  

 خواه نیست پادشاه نیک  

 کندها مثل سگ کاهی رفتار میی عشیره هپس با هم 

شتیبان موجودات اندرونش نیست،  یعنی جهان در کلیت خود سوگیری اخالقی ندارد، و نه تنها پروراننده و پ

کند. »مثل سگ کاهی رفتار کردن« اصطالحی است که خوار داشتن را نشان که با آنها به شکلی تحقیرآمیز رفتار می

استفاده دهد. جهان همه می از  ناچیز دور میی چیزها را پس  اندازد. یعنی چیزها در بستر جهان ارزش و ارجی ای 
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دهد. فقط جهان چنین شناسانه را به سطحی سیاسی تعمیم میی ناخوشایند هستی گزاره  ی دوم همینندارند. جمله 

آسمان - ی قلمروش به ارتباط زمینهای برسازندهنیست، پادشاه هم چنین وضعیتی دارد. نسبت او با خاندانها و عشیره 

 دارد. ماند. او نیز به همین ترتیب به اتباعش خواری و حقارت را روا میمی شماربیبا چیزهای 

مسلکی یا بدبینی افراطی قلمداد شود. اما به هر روی در مقام متنی  ی نوعی کلبی تواند نتیجه این دو گزاره می

ر متن )که به نماید. توجیه این که چرا ویراستابنیانگذار برای آیینی مرکزی در تمدن چینی، غیرعادی و نامنتظره می 

ی خود برگزیده، کنجکاوی برانگیز است. شکل الئو تسه نمادین شده( این زبانزد خاص را برای گنجاندن در مجموعه 

ای تولید به احتمال زیاد این دو جمله که ساختاری همانند و شعرگونه دارند، در پاسخ به نگرشی و در نقد اندیشه 

. اتفاقا در آن دوران چارچوب مفهومی صریح و روشنی وجود داشته که چنین کردهاش را ادعا میاند که واژگونه شده 

ی زرتشتی و سیاست ایرانشهری بوده است. در نظام اخالقی زرتشتی هستی میدان نبرد دو موضعی داشته و آن اندیشه 

نیکو و اخالقی ی هستی بر اساس قانونی خردمندانه نهاده شده که کلیت آن را  نیروی خیر و شر است. اما شیرازه 

ی هستی تصویر ای و مرضی در پیکرهکند. به همین خاطر اهریمن ماهیتی عدمی داشته و همچون فسادی و رخنه می

ی نخستین آشکارا مخالفت با همین ایده است. جهان سوگیری اخالقی ندارد و چیزهای گیتیانه شده است. گزارهمی

 اش ندارند. هیچ ارج و اهمیتی در زمینه  -شوندکه اهوراآفریده قلمداد می –

ی دولت ایرانی یکسره بر مبنای همین نظام اخالقی ی دوم هم مخالفت با سیاست ایرانشهری است. ایده گزاره

د و باید دادگر و نیکوکار آوربنا نهاده شده است. شاهنشاه مشروعیت خود را به خاطر رعایت قانون طبیعی به دست می

ی انسان که سرشتی ایست از گونه باشد تا شایستگی فرمانروایی پیدا کند. شاهنشاه انسان کامل است، یعنی نماینده 

همسان با اهورامزدا دارد و در نبرد کیهانی خیر و شر حق انتخاب دارد. تنها با پیوستن نهایی آدمیان به سپاه هورمزد 

شود. به همین خاطر تک تک انسانها ارجمند و ارزشمند خورد و نابود میخرالزمان شکست میاست که اهریمن در آ

 هستند و ارتباط شاهنشاه با ایشان از نوع احترام متقابل است، همچنان که ارتباط خداوند و انسان نیز چنین است. 
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نیست موضعی ی دوم می جمله قرار  یعنی فغفور  پادشاه چینی  است.  نادرست  گوید که هرآنچه گفته شد، 

مردمان در تاریخ چین بر خالف ایران در مقام  شود.  اش ناشی نمیاش از نیکوکاریاخالقی داشته باشد و مشروعیت 

های کردند. بنابراین مفهوم صد خاندان یا عشیره شان هویت پیدا میفرد مطرح نبودند و تنها در بافت خاندان و عشیره 

دهد. های پارسی باستان، که به مرد )یعنی انسان( ارجاع می ی »مردم« در نبشته بسیار در متن برابرنهادی است برای کلمه 

می  نخست  همچنین،  بند  به  نیز  فغفور  و  ندارد،  اخالقی  ماهیتی  نیست، وجود  کار  در  شر  و  بین خیر  نبردی  گوید 

ست ها در آن دوران تنها به صورت واژگونه در سیاموجودات و مردمان هیچ ارزش و اهمیتی ندارند. ترکیب این گزاره

 ایرانشهری و اخالق زرتشتی وجود داشته است.

دو بند بعدی به توضیحی برای شعر آغازین شباهت دارند. هرچند بیش از آن که معنا را شفاف سازند، آن را   

اند که برای هایی بودهالمثلی دور زبانزدها و ضربهازمان کنند. به احتمال زیاد هردوی این بندها در  تیره و مبهم می

ی این ها و نمادهای برسازنده ی استعاره اند. با این حال شبکه کردهمخاطب مفهومی روشن و دم دستی را تداعی می 

این جهان   ،رسد. بند دومی که از این دو بند داریم به نظر بسنده و دقیق نمیهایمعنی امروز از دست رفته و ترجمه

شان به چیزهایی نامفهوم مثل کیسه و فلوت تشبیه داند، یا  سر و ته و تهی از اخالق و ارج را چیزی جانوری میبی

وده باشد. این هم جای توجه دارد که کند. حدس من آن است که شکل اصلی زبانزد به نمادهای جانوری مربوط بمی

شده شتر بومی چین نیست و از بلخ و خوارزم به این منطقه وارد شده و در آن دوران تنها در قلمرو ترکستان یافت می

ی هندی نقشی مهم بر عهده دارد. هاروایت اند. میمون اما بومی است و در اساطیر چینی هم مثل  نشین بودهکه آریایی

ها المثلی جانوری بوده، و بعدتر در بافت سخن دائویی به خاطر دوپهلو بودن کلیدواژه چه بسا که بند دوم در آغاز ضرب

دهد اشاره به چیزهای توخالی و تهی به کار گرفته شده است. بند دوم به هر روی صفاتی را به جهان نسبت می برای  

ای که کند، یا شبیه به کیسه تهی نباشد صدایی تولید نمیشود. مثل فلوت که تا میان که با تهیا و خالی بودن مربوط می
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گوید جهان به خاطر این برهوت اخالقی و برکنار ماندن از دهد. بند دوم میاش کاربردش را شکل میتهیای میانی 

 هست.   کند و چنین که هست،ست که درست کار میهاارزش ی متضاد معنایی و نظام هاجفت 

توان آن را نکوهشی برای دستگاه  بند سوم هم مانند دومی پیوند معنایی استواری با پیش از خود ندارد. می  

های دقیق و تعریف شده را برای رمزگذاری نظامی فلسفی ای بزرگ و متنوع از کلیدواژهرانی دانست که شبکه فکری ای

شده است. همزمان با گیرد، و این احتماال در چینِ آن روزگار امری دور از ذهن و خسته کننده قلمداد می به کار می

– انگاری فراوان طرح پرسش از معانی کلمات  سطحی  ی مقابل قلمرو هخامنشی سقراط باتدوین این متن، در گوشه 

برای تولید شک در رقبای سیاسی تبدیل کرد. به همان  انگارانهرا به فنی تکراری و ساده  - ی دقت فلسفییعنی شالوده 

ای در این مورد وجود دارد. موضعی که البته از جنس وامگیری گیری بینیم که موضع ی خاوری هم میشکل در گوشه 

به نسبت بدوی کل فرایند است. » از حد مجاز حرف زدن و سوءاستفاده نیست، و طرد ساده و سرراست و  بیش 

از اندرون محافظت »که  است  حرفی  «، بنابراین باید کم حرف و تودار بود. چون چنین  کند)مخاطب را( خسته می

 «. کندمی
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 ششم: زند فصل ششمبخش 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل ششم

 

谷神不死，是謂玄牝。 

玄牝之門，是謂天地根。 

綿綿若存，用之不勤。 

 

 شودخدای دره نامیراست، اوست که فُرج عمیق خوانده می  : ۶.۱

 شود ی جهان خوانده میدرگاهی که به فرج عمیق راه دارد، ریشه  : ۶.۲

 اگر آرام آرام ببالد، سودآور خواهد بود بی آن که رنجی به بار بیاورد.  :  ۶.۳

 

دارد. به خاطر همین    نشانه   ۳۱« است و تنها سه بند و  دائو دِه جینگ ی »هابخش ترین  فصل ششم یکی از کوتاه 

نماید که کل این چنین میی گوناگون خوانده شده است. هاشکل کوتاهی و فشردگی معنایی به نسبت مبهم دارد و به 

 1.ه است شد»نیای زرد« نامیده می  گوید که این منبعتسه می  . لیهاساطیری برگرفته شده باشد  تر کهنفصل از یک متن  

 
1  Waley, 1958: 149. 
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ایست. بند کلمه این فصل در واقع شعری سه بیتی است که هر بیت آن چهار نشانه دارد، جز مصراع چهارم که پنج  

 نخست از این کلمات تشکیل شده:

谷 گو: دره( ) 神  )شِن: ایزد، جادو، روح(不   )بو: نه(死   )سْئِه: مردن، نفرین، هراس( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن( 玄  )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(牝  )پین: مادینه، فرج، شکاف( 

نامند«. اما این برگردان  است: »روح دره نامیراست، و او را بانوی مرموز می  این بند اغلب چنین ترجمه شده 

 ( »گو شِن«  دارد. در مصراع نخست  »دره谷神جای چون و چرا  با هم خوانده شود و  باید  است که  ی ( ترکیبی 

ی روح کند. اما تصوری که از کلمه رساند. »شِن« البته معنای روح را هم حمل می جادویی« یا »ایزد مقیم دره« را می

ی فردی در چین آن دوران احتماال مفهومی ای غیرمادی از وجود تشخص یافته پاره  شود، یعنیدر ذهن متبلور می

اند و باز مثل همین جا در ی پیاپی در یک بند آمدههم در دو جمله  ۳۹این دو کلمه در فصل  ناشناخته بوده است.  

 شوند.  تی شمنی معنی میباف

ین تعبیری جای چون و اند. اما چناین دو را مفسران بعدی همتای یین و یانگ و نیروی نرینه و مادینه گرفته 

ها نرینه هستند و این دو کلمه در ادبیات چینی ها مادینه و تپه بینیم که دره در منابع کهن این اشاره را می چرا دارد.  

نیم و مفهوم روح دره یا ایزد دره تنها به یکی از این عناصر اشاره بیداللتی جنسی دارند. اما اینجا از تپه نشانی نمی 

سازد که بخواهد با یین و یانگ برابر انگاشته شود. در »کتاب نیای کند و بنابراین جفت متضاد معنایی کاملی را نمی می

کرده که با نیروی جادویی نهفته اشاره میزرد« که احتماال مرجع اصلی این متن بوده، »ایزد دره« به موجودی اساطیری  
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–( 管子زی« )ی این ایزد آبها در کتاب مفصلِ »گوان درباره 1شده است. در آبها پیوند داشته یا با آن یکی انگاشته می 

 ده است.  شرحی آمده و همچون نیرویی مقدس بزرگ و اثرگذار دانسته ش  - پ.م  ۲۶تدوین شده در عصر هان به سال  

آمیز  پریشانه و تحریف ( به «بانوی مرموز« قدری زمان 玄牝در مصراع دوم هم ترجمه کردنِ »شوان پین« )

رساند، در اصل به گنبد آسمان شبانه و چیزهای است. »شوان« که به شکلی استعاری معنای مرموز و مبهم را هم می

کرده و به شکلی کرده است. »پین« هم به صراحت به آلت تناسلی زنانه اشاره می تیره و عمیق و دوردست داللت می

»خدای دره  ی دقیقتر چنین است:تعمیم یافته معنای مادینه بودن یا شکاف داشتن را هم در خود دارد. بنابراین ترجمه 

 . «شود فُرج عمیق خوانده مینامیراست، اوست که 

شود که جای بحث دارد. این کلمه در »دائو دِجینگ« ده بار به  شروع می  谷ی جالب توجه  این بند با کلمه 

پ.م( به   ۱۵۰۰پیشگویی دوران شانگ )حدود    هایاستخوان کار گرفته شده است. این واژه بسیار کهن است و بر  

می  اواخر همین دوران این نشانه را به صورت  آمده است. قدری دیرتر در     صورت  مفرغی  آوندهای  بینیم. بر 

گرفته شده و    kl(j)u(ŋ/k)*تبتی  -ی پیشا چینیزمین« بوده و از ریشه   معنای اصلی این کلمه احتماال »دره، بریدگی

این نشانه در معنای دره به ریشه است.  هم به معنای رودخانه و دره  ( در تبتی  ལྗོངསی »لْجوُنگ)س(« )بنابراین با کلمه 

شده و چند ترکیب شده است. اما خوانش دیگری از این عالمت را هم داریم که »لو« خوانده میصورت »گو« تلفظ می 

ی شمال غربی یم. »لو« در چینی مربوط بوده به قومی با نژاد بیگانه که در منطقه از آن را در متون کهن چینی سراغ دار

اند. ترکیبهای بازمانده از این عالمت ای از سکاها بوده تبار و شاخه اند. تردیدی نیست که این قوم ایرانیزیسته چین می

که به مقامات درباری    谷蠡ای از سکاهاست، و  ( که اسم قبیله  吐谷浑／吐谷渾عبارتند از »تویوهون« )

 
1  Waley, 1958: 57. 
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اش مورد بحث است، گویی ای که روح جادویی یا ایزد نمایندهکند. یعنی آن درهنو( اشاره میسکا )به چینی: شیونگ

 های غرب چین داشته باشد.  یی ی سکونت آریاارتباطی با قلمرو سکاها و منطقه 

شود که به بند دوم بنگریم، که به تنهایی معنای چندانی ندارد و معنایش فقط زمانی روشن می البته این جمله 

 از این کلمات تشکیل یافته است:

玄  )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(牝  )پین: مادینه، فرج، شکاف(之  )ژِه: داشتن، رفتن(門  )مِن: دروازه، درگاه( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین(根  ،پایه، تبار( )گِن: ریشه 

که   نامند، می  برد را ریشه ای که به بانوی مرموز راه می اند »دروازه این دو جمله را هم اغلب چنین ترجمه کرده

ای که به ت نبوده است. چون دروازه توان دید که تعبیر »بانوی مرموز« درسزاید.«. در اینجا می آسمان و زمین را می 

ای که به فُرج عمیق راه داشته باشد معنادار است. یعنی در این جا بانوی مرموز برسد معنادار نیست. اما درگاه یا آستانه 

داریم. در جمله  تا حدودی رکیک سر و کار  تعبیری جنسی و  بند نخست تکرار با  ی دوم همان ساختار دستوری 

 شود. ی جهان )یعنی آسمان و زمان( نامیده می هی که به فرج عمیق راه داشت، ریشه شود. آن درگامی

 سازد، مشتمل بر این کلمات است:را یک درجه روشنتر می سومین بند که مفهوم این جمالت

綿  )میَن: نرم، پنبه(綿  )میَن: نرم، پنبه(若  )روئو: تو، او، مطیع، اگر(存  )تْسون: وجود داشتن، بالیدن، حفظ شدن( 

用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(  勤  ( ، رنج ، فعال)چین: سازنده 

ش که »نیروی است  چنین    هاترجمه  اغلب اند. مضمون کلی  یی بسیار متفاوت ترجمه کرده هاشکل به  ها را  این نشانه 

دهد که چنین برگردانی ی متن نشان میهای برسازنده اما مرور نشانه یابد، بی آن که فرسوده گردد«.  گسست جریان میبی

 رنجی به بار بیاورد.« به متن وفادارتر است: »اگر آرام آرام ببالد، سودآور خواهد بود بی آن که 
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 بینی شمنی گفتار دوم: جهان 

 

ی  ی برسازنده « است. شش جملهدائو دِه جینگهای متن »ین الیهترکهنفصل ششم به احتمال زیاد یکی از   

دارند که هنوز شهرنشینی و نویسایی را این فصل نشانگر بافت مفهومی هستند که به عقاید ابتدایی اقوامی شباهت  

با اشعار پارسی تجربه نکرده  با ساختاری بسیار ساده است. در حدی که اگر بخواهد  اند. متن آشکارا شعری کهن 

ی ساختار است و از نظر مفهومی، متن ی کودکان شباهت دارد. اما این تنها از زاویه مقایسه شود، به شعرهای ویژه

های هان و تحول کند. بافتی که بعدتر در جریان نویسا شدن چینیر بافتی شمنی رمزگذاری می معنایی مشخص را د

 آیین دائو از یادها رفته و به همین خاطر متن را به معمایی بدل ساخته است.  

بینی چند خدایی  متن گویا در ابتدای کار شعری بوده در ستایش »خدای دره« و این احتماال ایزدی در جهان  

ای خاص در جغرافیایی مشخص بوده است. این حدس اخیر از  ها، یا چه بسا درهها بوده که متولی درهی چینیاولیه 

ای خاص در قلمرو غربی که به معنای »دره« است، در ضمن گویا اسم دره  谷ی  شود که نشانه اینجا به ذهن متبادر می

اند. نو( تعلق داشته نشین بوده و ساکنانش به قبایل سکا )به چینی: شیونگ چین هم بوده است. در جایی که آریایی 

کا به کار گرفته ی سی جامعه چندان که بعدتر این نشانه همچون عالمتی قومی برای اشاره به کلمات وصف کننده 

 شده است.  می

ایست که احتماال در شمال غربی چین و قلمرو سکاها قرار  ی مرکزی شعر، ستایش خدای دره بنابراین هسته  

ی مورد نظرمان، در ضمن انگار با نیروهای مادینه پیوندی داشته است. چون با تعبیر داشته است. این تبلور مقدسِ دره
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ها ها با نیروهای زنانه و قله . سنت مربوط دانستن درهی ژرف« مربوط بوده است رکیک »فُرج عمیق« یا »شکاف مادینه 

هایی دارد. بنابراین احتماال این شعر در شود و در چین هم نمونه با نیروهای مردانه در بسیاری از فرهنگها دیده می 

منظور از کلیت شعر ای خاص بوده است.  شده که تجسم قدسیِ دره آغاز به آیین بزرگداشت ایزدی مادینه مربوط می

ی آخر به ی این ایزدبانوی دره ستایش شده است، و احتماال جمله دقیق دریافتنی نیست. آشکار است که نیروی زاینده 

که بومیان مقیم آن منطقه این دره را   کند. در ضمن اشاره شدهروییدن گیاهان و کارکرد دره همچون چراگاه اشاره می

اند و اینها همه در کنار هم آثاری است که یک کیش بسیار کهن و بدوی پرستش مظاهر طبیعت دانسته ی جهان میریشه 

 دهد. را نشان می 

ی « گنجانده شده درست معلوم نیست. مضمون آن ارتباطی با بقیهدائو دِه جینگاین که چرا چنین شعری در » 

شود. ی زرتشتی یا ایرانشهری در آن دیده نمی هامضمونی کتاب، مخالفت روشنی هم با  متن ندارد و بر خالف بدنه 

ی جغرافیایی آن در واقع متن به قدری قدیمی است که احتماال پیشتر از تماس با فرهنگ آریایی، یا خارج از دایره 

ای کند که شاید این سرود نمونه روی مربوط با سکاها این حدس را ایجاد می پدید آمده است. در ضمن اشاره به قلم

نغمه  آرای زرتشتیاز  از ورود  پیش  منطقه  بومیان  مذهبی  قبیله -های  در  بوده، و همچنان  منطقه  به  و ایرانشهری  ها 

گ و معنای اصیل و ای از فرهنجمعیتهایی رواج داشته است. شاید به این خاطر ویراستار متن آن را همچون نمونه 

ی او هرچه بوده باشد، متنی کوتاه، معماگونه، و بسیار پیشازرتشتی در گردآوری خود گنجانده است. به هر روی انگیزه

 کهن را برای ما به یادگار گذاشته است. 
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 بخش هفتم: ربگردان و زند فصل هفتم 

 

 ل هفتم گفتار نخست: ربگردان فص 

 

 

 

天長地久。 

天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。 

是以聖人後其身而身先；外其身而身存。 

非以其無私耶？故能成其私。 

 

 

 آسمان دوردست است و زمین دیرپای  : ۷.۱

 ی نیرومند دارند، خیلی پایدارند و ماندگارتر. پس )از آنجا که( آسمان و زمین مکان :  ۷.۲

 کند، پس او )جهان( برای خودش زندگی نمی
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 کند.با قدرتی دیرینه است که )چنین( پایدار زندگی می 

افرادش جای اپیش  گیرد و به همین خاطر پیشپس چنین است که فرمانروای مردم پشت افرادش جای می :  ۷.۳

 دارد.

 کند.گیرد، به همین خاطر خویشتن را حفظ میاو )پادشاه( بیرون از )صف( افرادش جای می

 پس مگر نه این که او )فرمانروا( هیچ خودخواهی ندارد؟ :  ۷.۴

 اش را از آنجا به دست آورده، که خودخواه است.او )پادشاه( قدرت دیرینه 

  

سازند. با این حال به احتمال  فصل هفتم از چهار بند تشکیل شده که در پیوند با هم کلیتی منسجم را بر می

ماند وتاه شبیه است. بند سوم هم به عبارتی سیاسی می زیاد بند طوالنی دوم شرحی بر بند نخست بوده که به زبانزدی ک

ی های برسازندهای بر آن نگاشته شده باشد. برای ارزیابی محتوای متن نیکوست اگر نشانه که بند چهارم همچون حاشیه 

 بندها را یک به یک شرح دهیم. 

 天長地久ی کوتاهی است با چهار عالمت: بند نخست جمله 

天  )تیان: آسمان(長  )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(地  )دی: زمین(久 دت، زمان طوالنی()جیُو: درازم 

ای جملهتوان این جمله را چنین ترجمه کرد: »آسمان دوردست است و زمین دیرپای« و اغلب مترجمان هم به چنین  می

ی اولی طوالنی است اند. آنگاه بند دوم را داریم که طوالنی است و خود از سه جمله تشکیل شده است. جملهرسیده 

 و خود نُه نشانه دارد: 

天    )تیان: آسمان(地    )دی: زمین(所   ،مکان(  )سوئُو: جا以    )ای: پس(能 نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس( -

)جیُو: درازمدت،   久)جو: خیلی، چند، فراوان(   且)چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(    長وزن اساطیری(  گ

 ترین( -تر/ - ه: پسوند صفت برتر؛ژِ) 者زمان طوالنی( 
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خودش  اند: »دلیل این که جهان دیرپا و پایدار است، آن است که برای  ایمز و هال این جمله را چنین فهمیده

دیرپا و استوارند، چون برای اند: »در مقابل آدیس و لومباردو نوشته  1کند. برای همین عمری دراز دارد.« زندگی نمی

 3ند.« پندارهاشان دیرنده از آن است که آنها را هستی نمیپاشائی چنین برگردانده: »هستی 2.«خودشان وجود ندارند 

ها با اند. اما این ترجمهیی کمابیش همسان را به دست دادههاخوانش ای از واگرایی  باقی مفسران هم در چنین دامنه 

های جمله را بتوان به »برای اصل متن فاصله دارند. مفهوم انتزاعی »هستی« در متن غایب است و دشوار است نشانه 

 شود. ها زیاد تکرار می« برگرداند، که در ترجمهوجود داشتن خود

بنابراین احتماال آن را همچون شرحی برای  هر چهار نشانه  این جمله هم تکرار شده و  بند نخست در  ی 

( آن دو صفت پیشین را با 天地گوید جهان )آسمان و زمین، تیان دی:  جمله میاند.  زبانزدی کوتاه و عامیانه نوشته 

( است. اما چرا چنین است؟ چون 久者ه:  ژِ( و دیرپاتر )جیو  長且شدتی بیشتر دارد. یعنی خیلی پایدار )چآنگ جو:  

( صریح 所قرار دارد. معنای این دو نشانه قدری بحث برانگیز است. اولی یعنی »سوئو« ) 所能( در وضعیت  以که )

اش »توانایی و دارد. معنای امروزین   ( دو معنای به کلی متفاوت能رساند. اما دومی )نِنگ:  است و جا و مکان را می

رساند. با این حال این نشانه  قدرت« است و در متن هم بیش از پنجاه بار به کار گرفته شده که اغلب همین معنی را می

شود در متون کهن نام هیوالیی اساطیری بوده که به خرسی با پاهای گوزن شباهت داشته است. بنابراین جمله را می

تواند جایی و مکانی داشته باشد، اند. جهان دیرپاتر و ماندگارتر است، چون جایگاهی نیرومند دارد، یا می چند جور خو

 گوزن است. -چون جایگاه هیوالی خرس -انشی اساطیریبا خو–و یا این که  

 
1 Ames and Hall, 2003: 523. 
2 Addiss and Lombardo, 1993: 33. 

 . ۱۵۴: ۱۳۷۱پاشائی،   3
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 زایی در معنا را هرس کنیم:ی شاخه کنند که این نقطه ی بعدی کمک میدو جمله 

以  )ای: پس(其  )چی: او، آن(不  )بو: نه(自  )زی: خود، خویش، البته(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( 

故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس長   ،چآنگ: طوالنی، مستمر، راست(

 )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(  生پایدار( 

گوید »پس او )جهان( برای  ی اول مییابند. جمله این دو آشکارا جفت هستند و با فعلی همسان نیز خاتمه می

های بند نخست با استفاده از نشانه دهد و  ی دوم شکل مثبت همین وضعیت را شرح می کند«. جمله خودش زندگی نمی

پایدار زندگی می که جهان چگونه زندگی می   گویدمی با دو (،  長生کند )چآنگ شِن:  کند. جهان  اما در بافتی که 

گوزنی پیر است. بعید نیست که در -یعنی چون قدرتی دیرینه است، یا خرسه شده است.  نمایش داد 故能ی  نشانه 

ابتدا بر قدرت و این جمله  ها »نِنگ« به همان جانور اساطیری اشاره کرده باشد. اما روشن است که این عالمت از 

ای برای کرده است. پس احتماال حتا در صورت اشاره به این موجود خیالی، باز هم استعارههم داللت میتوانستن  

هم در این جمالت در بافتی   -آسمان و زمین–آمده است. در عین حال روشن است که جهان  قدرت به شمار می 

به کار گرفته شده جانهمه به شکلی خاص انگارانه و شمنی  است که  انگار جهان خود موجودی جاندار  یعنی  اند. 

شود. اش مربوط می ن ی زندگی کردشود که دیرپایی و پایداری جهان به شیوه کند. پس معنای جمله چنین می زندگی می 

 ای که با قدرت، پایداری و قدمت گره خورده است.شیوه 

ی اول ده نشانه دارد و به  لند تشکیل یافته است. جمله ی بای طوالنی است که از دو جمله بند سوم باز گزاره 

 ( محتوایی سیاسی دارد:聖人خاطر حضور عبارت »شنگ رِن« )
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是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(聖    )شِنگ: مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(後   :ُهو(

)شِن: بدن،   身)اِر: و، آنگاه، اما(    而)شِن: بدن، شأن، خویشتن(   身)چی: او، آن(    其پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  

 )شیَن: پیشتاز، پیشین، نیاکان(    先شأن، خویشتن( 

 是以聖人後其身而身先هایی تکرار شونده: ه این جمله ساختاری شعرگونه دارد با نشان 

شود. ( جای می گیرد و به همین خاطر در جلوی ایشان واقع می身گوید شاه )شنگ رن( پشت بدنها و مقامها )شِن:  می

( 後-  先ینجا عبارت »شِن« دو بار تکرار شده و هربار با یکی از دو جفت متضاد معناییِ پشت/ جلو )ُهو/ شیَن: در ا

کند. این جمله احتماال اشاره به آمده است. یعنی پیشتاز بودن شاه بدان خاطر است که پشت سر دیگران حرکت می

ی های چینی تقریبا واژگونه ترتیب جایگیری فرمانروا در لشکرکشیها دارد.  آرایی قدیم چینیه در رزمموقعیت شا

ن شاهان مدعی فرهمندی و مقتدر در میدان نبرد پیشاپیش سپاهشان حرکت ایرادر  بوده است.  آرایی ایرانیان  رزمی  شیوه 

. کردند شان شرکت میدر جنگ تن به تن با هماورد اصلی یک تنه  اند و گاه مثل اردشیر بابکان یا بهرام گور  کردهمی

ها هم پشت سر سپاهیانش کند و در جریان لشکرکشیاغلب در جنگها شرکت نمی  آرایی چینی شاهدر مقابل در رزم

 شود. زند و با صفوفی پرشمار از نگهبانان پاسداری میخیمه می

این سنت حتا در دوران معاصر هم باقی مانده و مثال در جنگهای داخلی چین مائو همیشه در اردوگاهی دور  

فیلمهای تاریخی و رزمی چینی هم این سنت نمود دارد و گزید. در  از میدان نبرد و پشت سر سربازانش اقامت می

اغلب فرمانده و شخصیت اصلی داستان پس از آن که زیردستان و پیروانش پا به میدان گذاشتند و جنگیدند، آخر همه 

پشت ی الگویی بوده که در ایران رواج داشته است. بنابراین احتماال »در  شود. این درست واژگونه با حریف رویارو می

 کند.سر بدنها یا مقامها بودن و در ضمن پیشاپیش ایشان بودن« به موقعیت شاه در میدان نبرد اشاره می 

 کند: هایی تکراری دارد و مکمل همین معنی را بیان میی بعدی هم ساختاری همسان و نشانه ملهج 
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外   )وَی: بیرون، بیگانه(其    )چی: او، آن(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(身   ،شِن: بدن(

 )تْسون: وجود داشتن، بالیدن، حفظ شدن(   存شأن، خویشتن( 

گیرد، و به این  ی ایشان جای میگیرد و بیرون از حلقه یعنی فرمانروا از افرادش )بدنها و مقامها( فاصله می

ی پیشین درست بوده دهد که تعبیر جنگی ما از جمله کند. این نشان میترتیب تن خویش و مقام خویش را حفظ می 

در این جا ایهامی دارد و در (身ی »شِن« ) ه برای حفظ جان خویش در میدان نبرد بوده است. نشانه و منظور تدبیر شا

کند، شان اشاره می اش که هم به بدن افراد و هم به مقام و موقعیت چند معنا به کار گرفته شده است. معنای اصلی 

برگردانده شود و صفمی »افراد«  به  می تواند  نشان  را  نبرد  میدان  در  نگهبانان  و  سربازان  کلمه آرایی  این  اما   دهد. 

ی کند که پادشاه با بیرون ایستادن از دایرهدهد و در پایان این جمله به این نکته اشاره می »خویشتن« هم معنی می

 کند.سربازانش، تن و مقام خویشتن را حراست می

شان پرسشی است و دومی انگار پاسخ آن باشد.  بند سوم از فصل هفتم، از دو جمله تشکیل یافته که یکی

 اند: های این دو جمله چنین نشانه 

非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(無    )وو: نه، هیچ(私  )سی: خود، خودخواه، غیرمجاز(

耶 یِه: پدر، عالمت سؤال( ؟( 

故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس成   ،ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن(

 )سی: خود، خودخواه، غیرمجاز(  私 )چی: او، آن(  其کامل، تبدیل شدن( 
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اند. ای خبری ترجمه کردهاین دو بند جای بحث بسیار دارند. اغلب این دو را روی هم رفته به صورت گزاره

توان بدون خودمداری، خویشتنی فرجامین داشت«، یا حتا در قالبی پرسشی اما مشابه: که » می  کمابیش با این محتوا

 کنند. ها را درست بیان نمیهای جمله ها منظور نشانه اما این ترجمه 1توان رسید؟« »از ناخودپرستی آیا به خودی نمی

ای  اندازه تشکیل یافته است. نخست گزارهی تقریبا هماز دو جمله  نخست باید به این نکته دقت کرد که این بند

ای پرسشی ( که عالمت سؤال است، جمله耶« )ی »یِه( که به خاطر نشانه 非以其無私耶با شش نشانه را داریم )

کند. پس هردوی آید که قاعدتا پاسخ را بیان می ( با پنج عالمت می故能成其私ی دیگری )است. پس از آن جمله 

معنایی روشن دارد: پس مگر نه این که او )فرمانروا( ی پرسشی اولی  اینها را در قالب یک جمله نباید ترجمه کرد. جمله

 هیچ خودخواهی ندارد؟ 

آید که فرمانروا  ای از طنز در خود دارد. چون از باقی متن بر میتوجه به جمالت پیشین رگهاین جمله با  

دهد. نادیده بسیار خودخواه است و برای در امان ماندن از گزند دشمنان نگهبانان و افرادش را سپربالی خود قرار می

متن باعث شده این جمله به کلی متفاوت توجهی به بافت سیاسی  ی جمالت پیشین و بیآرایانه انگاشتن بستر رزم

ی قبلی به شکلی ی جملهی خبری اخالقی فهمیده شود. در حالی که دارد در ادامه ای بر یک گزارههمچون مقدمه 

ی پایانی این فصل هم بینید خودخواهی فرمانروا چقدر اندک است؟«. جملهگوید »پس می آمیز میطنزآمیز و تجاهل 

اش گوید او )پادشاه( قدرت دیرینه دهد. میسرانه را می ی شوخ دهد و هم پاسخ این جمله جاع می به بندهای پیشین ار

 را از آنجا به دست آورده، که خودخواه است.

 

 
 . ۱۵۴: ۱۳۷۱پاشائی،   1
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 دوم: فرهمندی رد ربارب خودخواهیگفتار 

 

ی سیاسی گرفتن نماید که ویراستار با قصدِ نتیجه فصل هفتم ساختاری منطقی و گسترش یابنده دارد. چنین می 

این فصل جمله  به احتمال زیاد ای کوتاه و شعرگواز زبانزدی عامیانه آن را تدوین کرده باشد. آغازگاه  نه است که 

رتی شبیه به »به هر «، عباآسمان دوردست است و زمین دیرپایالمثلی عام با معنایی پیش پا افتاده بوده است: »ضرب

کجا که روی آسمان همین رنگ است« یا »بس بگردید و بگردد روزگار« در زبان پارسی که بر جاودانگی و عظمت 

 گیری خاصی در این مورد ندارد. کند و دیرپایی زمان، اما نتیجه گیتی اشاره می 

ری  المثل داشته. برای همین آن رابا زبانزد دیگای سیاسی از این ضربویراستار انگار قصدِ استخراج نتیجه  

ی دوم هیچ ارتباطی منطقی یا مفهومی شود. این گزاره ترکیب کرده که به جایگیری پادشاه در میدان جنگ مربوط می 

سازد: »پس چنین است که فرمانروای مردم پشت افرادش جای خاصی با اولی ندارد. این زبانزد دوم بند سوم را بر می
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ربط داریم که یکی به گیتی و ی به ظاهر بی«. پس دو جمله گیرد و به همین خاطر پیشاپیش افرادش جای دارد می

 شود. دیگری به پادشاه مربوط می 

حدسم آن است که بندهای دوم و چهارم را ویراستار به قصدِ شرح دادن و چفت و بست کردن این دو گزاره   

ی خاطر اول و سوم افزوده باشد. این دو بندِ افزوده یک عبارت مشترک دارند که معلوم است دغدغه   ترکهن به بندهای  

( تنها بخشی است 故能ویراستار بوده و بر محور آن دو زبانزد کهن را به هم دوخته است. عبارت »قدرت دیرینه« )

شود. یعنی این های دوم و چهارم مشترک است و جالب است که در بندهای اول و سوم هم دیده نمی که در گزاره 

خواسته ارتباطی میان فرمانروا و جهان ترِ اولیه افزوده است. ویراستار میرح به زبانزدهای قدیمی مضمونی است که شا

برقرار کند و این را در برخورداری هردو از قدرت دیرینه خالصه کرده است. آنگاه در بند دوم شرح داده که چطور 

که متن جهان )یعنی ترکیب آسمان و زمین( را شود. این را هم باید در نظر داشت  قدرت دیرینه با جهان مربوط می

همچون فرمانروا موجودی زنده قلمداد کرده و از زیستن او سخن به میان آورده است. یعنی با تصویری شمنی و 

 انگار از گیتی سر و کار داریم.  جانهمه

اند؟ چون که از قدرتی  در بند نخست دیدیم که آسمان و زمین دیرپا و استوار هستند. اما چرا چنین پاینده 

کند«. یعنی خیرد که جهان »برای خودش زندگی نمی در ضمن از آنجا بر میوردارند. این نیروی مرموز  دیرینه برخ

اند و به این کند. آسمان و زمین در جایی محکم و نیرومند مستقر شده قصدی و هدفی ندارد و غایتی را دنبال نمی

کند و بر خود بودن است. جهان برای خودش زندگی نمیقصدی و بیگاه مستحکم بی دلیل چنین پایدارند. این تکیه 

 ناپذیر است. اش چنین دیرپا و خدشه این مبنا زندگی 

کوشد تا مثل آسمان و  ی خاطر پادشاه در میدان نبرد حفظ جان خود است. یعنی او نیز می مهمترین دغدغه  

او نیز باید به »قدرت دیرینه«   گوید که برای دستیابی به این هدف،ستوار باقی بماند. متن می زمین دیرتر بپاید و زنده و ا 

شد. اما پادشاه بر خالف جهان قصد و منظوری دارد و همچون خود زیستن« ناشی می دست یابد. قدرتی که از »بی
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ای همچون تواند به شیوه ین ویژگی را میتفاوت نیست. پادشاه خودخواه است، اما اهدف و بیآسمان و زمین خنثا و بی

ایستد، هرچند همه پیرو او هستند. یعنی همه اش آن که در میدان نبرد پشت سر همه میزمین بروز دهد. نمونه -آسمان

اند. پادشاه به این ترتیب به شکلی دیگر از قدرت دیرینه دست کنند، در حالی که پیشارویش در حرکت او را دنبال می

 خیزد.کند. شکلی که از خودخواهی برمیپیدا می

ای )دیرپایی( ای )قدرت دیرینه( و نتیجه انگارد و مقدمه پس این فصل دو مضمون پادشاه و جهان را همتا می 

خود بودن و پادشاه با خودخواه بودن به این دهد. اما تفاوت در آنجاست که جهان با بی مشترک را به هردو نسبت می 

 کنند. غایت دست پیدا می 

ن مشابه دیگر چینی داریم سازگاری دارد. یعنی در باقی ها و متونامه این خوانش از متن با آنچه که از سیاست  

ها و تفاوتهایش برشمرده شده و های مشابهی داریم که پادشاه با امری طبیعی برسنجیده شده و شباهت جاها هم نمونه 

ی هامضمون نتیجه همچون اندرزی و راهبردی تبلور یافته است. با این حال فصل هفتم از این نظر غیرعادی است که  

و یک   -قدرت دیرینه –اند. متن به یک عنصر مشترک اصلی  اصلی توسط ویراستار به زبانزدهای اصلی افزوده شده 

کنند و از کند که پادشاه و جهان را از سویی به هم متصل میاشاره می  -خودی در برابر خودخواهیبی–تقابل مهم  

ی ها در بندهای اول و سوم وجود ندارند و بنا به حدس من در افزوده سازند. این مفهوم سوی دیگر جدایشان می 

که الئو –شود و آن هم این که ویراستار متن  مطرح می  اند. اینجا پرسشیویراستار )بند دوم و چهارم( به متن وارد شده 

است. یعنی چرا دو زبانزد قدیمی به این ترتیب به هم چرا چنین فصلی را به کتاب خود افزوده    -تسه خوانده شده

 خودی/ خودخواهی و قدرت دیرینه چیست؟ اند و دلیل تاکید بر بیدوخته شده 

توان متن را در چارچوبی که پیشنهاد کردیم به صورتی جدلی خواند. یعنی پرسید در زمان تدوین این متن می 

یی مشابه را هامضمونگفته و  سخن میای وجود داشته که به همین ترتیب از ارتباط پادشاه و جهان  چه دستگاه نظری 

ی ن هنگام بزرگترین واحد سیاسی کرهی عصر هخامنشی تدوین شده و در ایداده است. متن در میانه به آنها نسبت می
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ی زرتشتی بوده ی تمدنها، اندیشه ترین نظام اخالقی و فلسفی تحول یافته در همه زمین دولت هخامنشی و پیچیده 

اند. بنابراین حدس نیرومندی که داریم « قرار داشته دائو دِه جینگی خالق »ی جامعه است. هردوی اینها هم در کناره

 در واکنش به نگرش فلسفی زرتشتی و سیاست ایرانشهری صورتبندی شده باشند. هامضمون آن است که این 

به زبانزدها در های افزوده شده  های متنی کامال سازگار است. تمام کلیدواژه این حدس با داده جالب است که   

ایرانشهری مشروعیت سیاسی از -چارچوب ایرانی وجود دارند و از اهمیتی چشمگیر برخوردارند. در نگرش زرتشتی

از توان »قدرت دیرینه« را تعبیری بومی در برابر آن دانست.  خیزد که میمفهوم فرهمندی )به اوستای: خْوَرنَه( برمی

ی زرتشتی است که آفرینش آسمان و ی مقابل اندیشه خود« بودن جهان )آسمان و زمین( دقیقا نقطه سوی دیگر »بی 

داند که میدان نبردی برای درآویختن خیر و شر و پیروزی نهایی اولی  زمین )گیتی( را امری قصد شده و هدفمند می 

اش هم درست است. یعنی در سیاست ایرانشهری شاهنشاه زمانی از فره واژگونه آورده است.  راهم می بر دومی را ف

نی در نگرش ایزدی برخوردار است و مشروعیت دارد که خودخواه نباشد و در راه چیرگی نیکی بر بدی گام بردارد. یع 

ایرانی هم مضمونی شبیه به قدرت دیرینه داریم که در میان شاهنشاه و جهان مشترک است، اما در ایران این قدرت از 

 سازد.  گیرد و یکپارچه می خیزد که کل هستی را در بر میای کیهانی و سیری تاریخی و هدفی اخالقی برمیبرنامه 

انداز اخالقی از هستی و این برداشت خاص از مشروعیت  فصل هفتم در اصل برای مخالفت با این چشم  

م ی نخست جهان از هدفمندی و قصد اخالقی تهی دانسته شده، و در بخش دوسیاسی طرحریزی شده است. در نیمه 

پادشاه با شکلی دیگر از آن عاری فرض شده است. جهان با غیاب قصد و هدفمندی دست به گریبان است، در حالی 

پایداری و  از قدرت دیرینه برخوردارند و  با متراکم شدن آن در شکل خودخواهی درگیر است. هردو هم  که شاه 

روعیت و دوام جهان و پادشاه را قصدمندی زرتشتی که شرط مش-ی آن است. پس نگرش ایرانشهری شان نشانه دوام 

 دانست، نادرست است. اخالقی می
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خودیبی  

 خودخواهی

زمین-آسمان  

گیتی-مینو  

 جهان

 شاه

 قدرت دیرینه

 فرهمندی

 فغفور

 شاهنشاه 
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 فصل هشتم  زند ربگردان و بخش هشتم: 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هشتم 

 

 

 

上善若水。 

水善利萬物而不爭，處衆人之所惡，故幾於道。 

居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。 

夫唯不爭，故無尤。 

 

 

 نیکوترین برتری تابع آب است  :  ۸.۱

 رساند، اما )با کسی( ستیزه ندارد. سود می  شماربیآب نیکوست، چون به چیزهای  : ۸.۲

 دانند. ا پلید میی مردم آن رگیرد که توده)آب( در جاهایی آرام می 

 ایست که راه آنجاست )آن جای پلید( چگونه است؟ در آنجای دیرینه 
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 ین )استوار( باشد اقامتگاهی نیکوست که )مثل( زم :  ۸.۳

 ژرف باشد  ست کهنیکودلی 

 که )مانند( آسمان باشد  ست نیکو بخششی 

 ست که صادقانه باشد نیکو سخنی 

 حکومتی نیکوست که منظم باشد 

 خدمتی نیکوست که زورمندانه باشد 

 جنبشی نیکوست که بهنگام باشد 

 تقصیر دیرینه نیز متوجه او نیست.  ورزد،از آنجا که مرد با کسی ستیزه نمی : ۸.۴

 

فصل هشتم از چهار بند نامتوازن تشکیل یافته است. چنان که دو بند کوتاه اول و چهارم انگار به هم مربوط   

به اند. بند نخست  باشند و بعد در میانشان دو بعد دیگر وارد شده باشد، که هریک احتماال زمانی شعری مستقل بوده

 上善若水شود: نسبت ساده است و چهار نشانه را شامل می 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور( )شانگ: باال 善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(若   )یو/ روئو: تو، او، مطیع، اگر( 

水  )شوئِه: آب، مایع، رودخانه( 
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- برخی دیگر مثل پاشائی و ایمز 1اند »خوب است اگر مثل آب باشی« اند. برخی گفتهاین جمله را دو جور ترجمه کرده

با توجه به ساختار جمله تعبیر دوم   .3، یا »نیرومندترین تاثیرات شبیه است به آب« 2اند »بهترین، آب را مانَد« هال گفته 

 تواند آن را چنین خواند: نیکوترین برتری تابع آب است. نماید و می تر میدرست 

 با بلندای متفاوت تشکیل یافته است. اولی به نسبت طوالنی است: دومین بند از سه جمله  

水   )شوئِه: آب، مایع، رودخانه(善   )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(利   )لی: سود، کامیابی، تیز(萬   :وان(

 )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص(  爭)بو: نه(  不)اِر: و، آنگاه، اما(   而)وو: چیز(  物، ده هزار( شماربی

اند. آب به این دلیل بر نیکوترین برتری احاطه بند به نسبت روشن است و همه به یک شکل آن را فهمیدهمعنای این 

ی این جمله آن است که در  ی قابل توجه دربارهنکته رساند اما با چیزی ستیزه ندارد.  دارد، که به ده هزار چیز سود می

های متن هستند، عالمت »بو« )پو( ترین ثبت اند و از قدیمییافت شده توئیی الف و ب که در ما وانگ هر دو نسخه 

 شود. به معنای نفی در انتهای جمله دیده نمی 

گوید که »آب خوب است چون به ده هزار ی ب مانند روایت کالسیک است. یعنی میبخش پایانی جمله در نسخه 

ه گوید » آب خوب است چون بی متفاوتی دارد و میی الف نشانه جوست«. اما نسخه رساند، اما ستیزهچیز سود می 

امروزین همین معنی اخیر قاعدتا بر دیگری غلبه کرده و به متن کالسیک   4رساند، اما آرام است«.ده هزار چیز سود می 

 ام. تبدیل شده، که همان را ترجمه کرده

 دومین جمله شش عالمت دارد و معنای آن نیز روشن است: 

 
1 Addiss and Lombardo, 1993: 34. 

 . ۱۵۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3 Ames and Hall, 2003: 527. 
4 Henricks, 1989: 782-784. 
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 處   )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(衆   )ژُونگ: مردم، سپاه، توده، جمع(人   )رِن: مردم، انسان(之 

 )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار( 惡)سوئُو: جا، مکان(  所)ژِه: داشتن، رفتن( 

( ترجمه ناشده باقی مانده و تنها به این نکته اشاره شده که آب در 衆人ها عبارت »ژونگ رن« )در اغلب ترجمه

گیرد. بخشی پردازی جمله را نادیده میشود. این بیان اما کافی نیست و بخش مهمی از مفهوم جاهای پست جمع می

این جمله احتماال زیر تاثیر یابد.  کند و بعدتر در خوانش فصل اهمیت میانسانی »جای پلید« اشاره می  یکه به سویه 

ریزد و آنجا جمع و میها فرها و گندابی مردم ابراز شده است؛ این مشاهده که آب باران به ماندابی زیسته تجربه 

ی »توده/ ی مردم« تنها کلمه به جای »توده  توئیی الف ما وانگ  این را هم باید به یاد داشت که در نسخه شود.  می

 1ی مردم غایب است.گروه« به کار گرفته شده است و نشانه 

故  )گو: پیر، قدیمی(幾 ئی: چقدر؟، چند، چی؟(  )جی於  )یو: در، با، از(道  )دائو: راه(   

تا باید آن را اش کرده است. قاعدآمیز بوده و هرکس به شکلی ترجمهاین جمله به خاطر کوتاهی و اشاره به دائو ابهام 

پرسشی در کار است و آن این که جای هم توجه کرد.   幾به عالمت پرسشی  ی جمالت پیشین خواند و  در ادامه 

و   گیرد کجاست و ماهیتش چیست؟ پاسخ آن است که این همان جای دیرینه پست و پلیدی که آب در آن آرام می 

 قدیمی است که راه در آن قرار گرفته است. 

)شان( است. بنابراین با شعری کوتاه   善شان  یافته که عالمت میانی همهای تشکیل  ی سه کلمههفت جملهبند سوم از  

 ی این هفت مصراع چنین است: های برسازنده انده شده است. نشانه ی فصل هشتم گنجسر و کار داریم که در میانه 

居   )جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  善   )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(地   )دی: زمین( 

 
1 Henricks, 1989: 785. 
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心  )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(淵  )یوآن: چاه، ژرفنا( 

與 پی)یو: داد )رِن:  仁)شان: خوب، درست، مهربان، مردن(   善روی، جنگیدن، برگزیدن(  ن، کمک، بخشش، 

 مهربان، نیکخواه( 

言  )یَن: گفتن، بحث، اعالم(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(信  )شین: راست، درست، باور، پیام( 

正   )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(治  ،ژی: درمان کردن، حکم راندن(

 تنبیه کردن( 

事    )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(能 نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس( -

 وزن اساطیری( گ

動  )دُنگ: حرکت، جنبیدن، تماس(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(時  )شی: فصل، زمان، دوران( 

ی »تیان« را داریم. یعنی سخنی از انسانی یا مهربانانه  ی سوم به جای »رِن« کلمه در جمله  توئیهای ما وانگ  در نسخه 

ی الف یافته شده در این گور این بخشش در کار نیست و در مقابل این رفتار آسمانی دانسته شده است. نسخه بودن  

تر رسیده که »در ی طوالنی ی بعدی را با هم ادغام کرده و »گفتن« را از قلم انداخته و به این جمله عبارت و جمله 

ی جمالت بند همخوانی ندارد و احتماال خطای کاتب این جمله البته با بقیه  1نچه نیکوست صداقت است.«بخشش، آ

اند، ها متن کالسیک را مبنا گرفته و »انسانی/ مهربان« بودن را به بخشش نسبت داده. هرچند در اغلب ترجمهبوده است 

ام، اما در ترجمه »آسمان« را جایگزین ام. از این رو روایت کالسیک را نقل کرده وفادار مانده   ترکهن ی  اما من به نسخه 

 ام. ساخته 

 
1 Henricks, 1989: 785-786. 



186 

 

این جمله   بودن  به ساده  مترجمان  بودن عالمت میانیاغلب  این رو  شان توجه نکردهها و تکراری  از  اند و 

 : محتوایی داردی اصل وفادار چنین  نسخه اند.  ی این متن به دست داده ی طوالنی یا ناهمگون را در مقام ترجمهعبارتهای

 قرار بده.استوار ، یعنی جایگاه خویش را در جایی سزاوار و دن نیکوست اقامت گزیبرای  است که زمین

باشد و عمیق به دنیا   ی عواطف است، کارآمدات که اندام شناسنده ، یعنی قلب ژرف باشد   ست کهنیکو  ی یا ذهنیدل

 اند و ذهن و قلب یک معنی دارند. توجه داشته باشید که در زبان چینی مفهوم دل و ذهن از هم تفکیک نشده بنگرد.

 بخششی نیکوست که مانند آسمان باشد.  

 ست که درست و صادقانه بیان شده باشد. نیکو و حرفی قولآن 

، یعنی در مقام پادشاه، طوری فرمان بران که سامانی نیک و خوب بر دنظم حکم کنای نیکوست که به  فرمانروایی 

 قلمروت حاکم شود.

، یعنی طوری باش که در مقام خدمتگزار بتوانی به ارباب خود زورمندانه و با توانایی اجرا شود که    ست خدمتی نیکو

 نیکو خدمت کنی.

شناس باش و زمانی که وقتش فرا رسید، کارهای ضروری یعنی موقع  انجام پذیرد.درست  در زمان  کرداری نیکوست که  

 را انجام بده. 

 ی کوتاه ساخته شده است:بند چهارم این فصل از دو جمله  

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(不  )بو: نه(爭  )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص( 

故  )گو: پیر، قدیمی( 無  )وو: نه، هیچ(尤 (خاصیُو: تقصیر ، ) 

یابی«. اما ساختار جمله جویی، از خطا رهایی میستیزه اند که »بیضمونی برگردانده این دو جمله را اغلب به چنین م

تقصیر دیرینه نیز متوجه او نیست. در ورزد،  دارد: از آنجا که مرد با کسی ستیزه نمی بیشتر چنین برگردانی را روا می

ر آن را نباید از قلم انداخت، د  故ی  ی پایانی معنای تعبیر »گو یُو« درست دانسته نیست. اما هرچه هست، نشانه جمله
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ای بومی از گناه نخستین یا خطای انگار نسخه آید که  اند. این حدس از متن بر میچنان که اغلب مترجمان چنین کرده

 جو نیستند.  دارد که ستیزه ار آن گناه را از دوش کسانی بر می آغازین در اساطیر چینی وجود داشته و این جمله ب
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 گفتار دوم: زند فصل هشتم 

زمانه   در  و  هستند  مشهور  هشتم  فصل  از جمالت  شدهبرخی  تکرار  بارها  نیز  ما  بروسی  مثال  در  اند.  لی 

انگارد، در اصل ی مشهوری که کمی پیش از مرگش انجام داد، وقتی سبک رزمی خود را با آب همسان میمصاحبه 

 ی آغازین این فصل است.  مشغول نقل قول کردن از جمله 

توان حدس زد که بند نخست )که زبانزدی کوتاه و یفصل هشتم با این همه ساختاری نامنسجم و تکه تکه دارد. م

اند، و اند که پیشاپیش وجود داشته آهنگین است( و بند سوم )که شعری با هفت مصراع است( از زبانزدهایی بوده

ویراستار متن آنها را با افزودن شرحی )بندهای دوم و چهارم( کنار هم آورده است. زبانزد کوتاه آغازین و شرح آن 

ی سیاسی است شود. اما شعر بند سوم نوعی اندرزنامه ند دوم به ستایش کیفیت آب و پندآموزی از آن مربوط میدر ب

کند که اش شبیه است. کنار هم آمدن این دو بخش این حدس را ایجاد میی پایانی هم به توضیحی درباره و جمله

 دانسته است.  های آب میاندرزهای بند سوم را نیز برآمده از ویژگی« دائو دِه جینگی »احتماال گردآورنده 

شود. احتماال شکل اصلی این حرکت آب آغاز میپذیری، نرمخویی و استمرار  بند نخست با تاکید بر شکل 

شود که در بسیاری از فرهنگها زبانزدها و اندرزهایی مشابه  بخشی مربوط میی مشهور و الهام ی زیسته زبانزد به تجربه 

ترین چیز یعنی سنگ تاکید را پدید آورده است. مضمونی که به رخنه کردن نرمترین سیال که آب است، در سخت 

ومی می   کند  نیرومندتر  سنگ  از  را  آب  از بنابراین  و  است  داشته  شهرتی  نیز  زمین  ایران  در  مضمون  این  شمارد. 

 بینیم.هایش را می الشعرای بهار نمونه های ناصرخسرو تا »جدا شد یکی چشمه از کوهسار« ملک نمادپردازی 
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احتماال    آمده  نخست  بند  در  که  ازبانزدی  و  بوده  با  بومی  است. هامضمونرتباطی  نداشته  ایرانی  مشابه  ی 

وم اما این مضمون را پشت و رو داده است. بند دمحتوایش هم به سادگی چیرگی آب بر سنگ را مورد تاکید قرار می

خوانیم ای برای شعر بند سوم دگرگون ساخته است. در بند دوم می کرده و چیزهایی بدان افزوده و آن را همچون مقدمه 

ای که برایشان در نظر گرفته شده است که کارگزاران و رعیت باید مانند آب مطیع و نرمخو باشند و به جایگاه فروپایه 

خواهی کنند و سر مانند که ممکن است در جایی فروپایه و پلید مستقر شوند، اما نباید زیاده نان به آبی میقانع باشند. آ

 به ستیزه بردارند. بلکه باید در همان جایگاه آرام بگیرند و به خدمت و کارهای خوب مشغول شوند. 

در جایگاه فرودست و پذیرش اقتدار سیاسی سروران    ماندناین تعبیر، آشکارا سیاسی است و مردمان را به   

جویی و توفندگی تعبیر کرد،  توان به ستیزهراند. چیرگی آب بر چیزهای نیرومندتر از خودش را به خوبی میفرمان می

چنان که مثال در شعر پارسی چنین تصویری غلبه داشته است. اما در بند دوم ویراستار این برداشت بدیهی و نزدیک 

ی آب نرم بر چیزهای سخت را به اطاعت و طرد مقاومت حمل کرده است. به این شکل ا رها کرده و در مقابل غلبهر

شود که آب را »بی ستیزه« دانسته است. در حالی که در اساطیر و متون کهن اتفاقا آب ی اول گشوده میمعمای جمله 

و هم در شکل آسمانی باران و توفان و هم شکل زمینی جوترین نیروهای طبیعت است  یکی از نیرومندترین و ستیزه 

 رودخانه و دریا به جنگاوران تشبیه شده است.

کند، مقصودی دارد و در پی به کرسی نشاندن حرفی  بنابراین آغازگاه بند دوم که این صفت را از آب دریغ می 

یابد،  در گنداب و زمینهای پست قرار می   ستیزهشود. همانطور که آبِ بیهای بعدی آشکار می است. آن حرف در جمله 

مردمان نیز باید در کف هرم اقتدار جامعه آرام بگیرند و سلسله مراتب باالی سر خود را بپذیرند. با این جمالت، 

ورت دهد و ضرپذیرد. بند سوم شعری است که آن سلسله مراتب را شرح میبندی بین بند اول و سوم انجام میمفصل

ی بنیادی در این هفت مصراع »شان« )کند. کلیدواژه رفتار کردن در خطوطی مشخص و مرزبندی شده را گوشزد می 

善  و تا قرنها -«  دائو دِه جینگدهد. باید توجه داشت که در زمان تدوین »»خوب و نیکو و مهربان« معنی می ( است که
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دوقطبی خیر و شر بدان شکلی که زرتشت تعریف کرده بود به فرهنگ چینی وارد نشده بود. از این   -پس از آن هم

بنابراین مفهوم خوب و ت.  رو چارچوب اخالقی به آن شکلی که امروز برای ما آشناست بر متن سیطره نداشته اس

دهد و این دقیقا همان درست و نیکو که به »شان« نسبت داده شده، در واقع »شایسته، سزاوار، مطابق با عرف« معنی می

رها، چنین و چنان است، و این با پذیرش شأن خویش  ی »نیکو« انجام دادن کاکند. شیوهاست که بند سوم توصیف می

 شود. و انجام کارها بر اساس آن تعیین می

مانند. اما  های باستانی می و کوتاه از اندرزنامه ای بسیار ساده  در نگاه نخست به نسخه   ی بند سومهفت گزاره 

نشان مینشانه  نیکو، و هایی هست که  اقامت گزیدن در زمین  داشته است.  احتماال شعر اصلی داللتی سیاسی  دهد 

کند که متن در ابتدای های پنجم و ششم این حدس را ایجاد می همچنین اشاره به حکم راندن و خدمت کردن در جمله

سیاستنامه یا اندرز به شاهان و درباریان چینی بوده است. متن البته بسیار کوتاه و ساده است و معنایی که   کار نوعی

تواند دربارهای محلی امیرانی بوده باشد که ی پیدایش آن می نماید. به همین خاطر زمینه کند هم ابتدایی می حمل می

ی این متن از آنجا  بتدایی بودن ساختار اجتماعی پدید آورنده اند. اراندهبر دولتشهرهایی به نسبت کوچک فرمان می

نشدهآشکار می از هم تفکیک  نقشهای سیاسی  مقامها و اند و کلیدواژه شود که  به  اشاره  برای  دقیق و روشنی  های 

به ویژه  شود وای درباری مربوط می کارکردهای درباری مجزا به کار گرفته نشده است. با این حال بافت متن به زمینه 

شود. این ( نشانی از سلسله مراتبی در شأن دیده می 事( و خدمت کردن )治در دوقطبی فرمان راندن/ حکم کردن )

ال ی پایانی مربوط به زمان تشکیل یافته و بنابراین احتما ی آغازی مربوط به مکان و یک جملههفت جمله از یک جمله

، ۴ی )( اندرزگونه و سه جمله ۳و  ۲ی )ی اینها دو جمله در ابتدای کار شعری یکپارچه و منسجم بوده است. در میانه 

خلق و کنند. این که فرد خوشمدار داریم که به ترتیب اخالق اجتماعی و قانونی سازمانی را نمایندگی می( قاعده ۶،  ۵

مداری و قولی، نظم شود. در مقابل خوش اخالقی عمومی مربوط می   مهربان باشد دلی ژرف داشته باشد به سجایای

 شوند. های الزم برای کار کردن در سازمانی سیاسی و درباری ابتدایی قلمداد می خدمتی از ویژگیخوش
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سازند. باز بر همین پیام کلی فصل هشتم تاکید دارند: باید از ستیزه جلوگیری ای که بند پایانی را بر میدو جمله 

شود. عالمت در این حالت است که بار گناه و تقصیر از روی دوش مرد برداشته می  کرد. نباید ستیزه جست، و تنها

دهد که مخاطب کتاب به روشنی نشان می )و در بیش از سی بار دیگری که در متن تکرار شده(  ( در اینجا  夫»فو« )

گیرد که ای قرار میبه نسبت متقارن نامها و فعلهای نرینه و مادینه این در مقابل کاربرد  .اند« مردان بودهدائو دِه جینگ »

بینیم و این تعادل ستایی فراوان تعبیر »مردان و زنان اشون« را می بینیم. چنان که در گاهان و متون بعدی او در اوستا می 

شان مرد و نیمی زن ترین عناصر دین زرتشتی هستند و نیمیجنسیتی در شش امشاسپند نیز نمایان است که مقدس 

 هستند.

کند که گویی ویراستار قصد داشته با تمثیل آب و نقل  خواندن فصل هشتم این حدس را به ذهن متبادر می  

بنشاند، و انگار این حرف در آن زمان معارضی داشته است. در واقع هم چنین بوده و  شعری کهن حرفی را به کرسی

ی اجتماعی و هم فرهنگی در آن دوران با رقیبهایی نیرومند رویارو بوده است. نظام  هم در الیه محتوای این فصل  

ی جمعیت کشاورز استوار شده، در ی اشرافی نیرومند بر بدنه ی چین که بر حاکمیت یک طبقهرباب و رعیتی ویژها

ها و ها و رومیبینیم. مصری داری حکومتی است که مشابهش را در تمدنهای مهم دیگر نیز میواقع شکلی از برده 

کردند و روشن است که هریک مستقل از زندگی می ای  آزتکها نیز در سراسر تاریخ خویش در چنین بافت اجتماعی

دارانه که بر شکاف عمیق و عبورناپذیر رعیت کشاورز از هم به این ساختار دست یافته بودند. این نظام اجتماعی برده

 گرفت. اشراف جنگاور و دیوانساالر تاکید داشت، تازه در قرن ششم تا چهارم پ.م در چین داشت شکل می

ی نوپای چینی تازه گذار از دولتشهرهای محلی به سمت  هادولت قاعدتا در این شرایط و در موقعیتی که   

این ساختار تازهها را آغاز کرده بودند،  پادشاهی  برابر  ی توزیع قدرت در گوشه و کنار دیده مقاومتهای زیادی در 

داشته می هم  بیرونی  الهام  منبع  دو  مقاومتها  این  است.  سرزمین شده  چینی  کشاورز  قلمروهای  همسایگی  در  اند. 

یافت و به کلی با های کوچگرد سکایی و تخاری سازمان می شان در قالب قبیله هایی قرار داشت که جمعیت آریایی 
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آمد. داری بیگانه بودند. ویژگی این قبایل آن بود که هر مرد عشیره در آن جنگاوری مستقل به حساب می مضمون برده 

او متون  این چارچوب در  بود.  برقرار  آزادی و کوچگردی و جنگاوری  میان  پیوندی  دیده بنابراین  ستایی کهن هم 

بینیم. در واقع سیاست ایرانشهری که بر طرد بردگی و شهرنشینی و اش را میشود و در مهریشت نمودهای روشن می

بافتگی   درهم  از  داشت،  تاکید  ناشی می جایکآزادی و تحرک کشاورزان  قبایل کوچگرد  و  شود و نشینان کشاورز 

 آمد. ی چین به حساب مینظام کشاورزانه ای نیرومند در برابر گزینه 

جویی که تا این اندازه این رقیب همسایه است که سر مخالفت دارد. ستیزه نماید که فصل هشتم با  چنین می 

ی متن است، همان ویژگی جنگاوری و دلیری سکاهاست که در ضمن راه را بر پذیرش بردگی و سلسله مورد حمله 

« در این معنا در همسایگی قلمروی تدوین شده که آب در آن آرام دائو دِه جینگبسته است. »مراتب ساکن سیاسی می 

ستیزه یکرده است. از این روست که تاکیدی چنین شدید بر بگرفته و به سمت زمینهای پلید و پست فروکش نمینمی

 زیر بودن در متن نمایان است. ارج نهادن به اطاعت و سربه بودن آب و 
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 زند  فصل نهمربگردان و بخش نهم: 

 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل نهم
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持而盈之，不如其已；揣而銳之，不可長保。 

金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎。 

功遂身退天之道。 

 

 کنی داری و پُرش مینگه می)ظرفی را( آنگاه که  :  ۹.۱

 شود؟[، )وقتی لبریز شد( متوقف می ظرف نیست که آن ]روندپر شدنمگر مثل این 

 کنی و تیزش می آزمایی)سالح را( میآنگاه که 

 ؟ در درازمدت حفظش کنیتوانی مگر می

 توان حفاظت کردتاالری که از یشم و فلز انباشته باشد را نمی : ۹.۲

 اندام و چیزهای گرانبها اندوخته شده باشد،  اما وقتی ثروتی از اسبان درشت 

 شود شان منتهی میخودِ همین خطایی است که به از دست رفتن

 پیماید. نشینی کن. آسمان چنین راهی را میوقتی دستاوردت تکمیل شد، عقب  :  ۹.۳

 

یافته است. بند اول و دوم هریک از چهار جمله   فصل نهم متنی به نسبت پیچیده است که از سه بند تشکیل 

ای طوالنی با هفت عالمت اند. بند سوم تک جمله اند و گویی در ابتدای کار شعرهایی مستقل و کوتاه بودهتشکیل یافته 

 ها تشکیل یافته است: است که انگار در مقام توضیحی بر این دو رباعی نوشته شده. بند نخست از این نشانه 

持   )چی: نگهداشتن، حفظ کردن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(盈    )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن(之   ،ژِه: داشتن(

 رفتن(
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不  )بو: نه(如  )رو: شبیه به، اگر، مثال(其  )چی: او، آن( 已  )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 

揣  )چوای: حدس زدن، سنجیدن، آزمودن، گرفتن(而   )اِر: و، آنگاه، اما(銳  دار( )روئی: تیز، نوک之  ،ژِه: داشتن(

 رفتن(

不   )بو: نه(可   )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :長  نگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(  )چآ保 

 )بوآ: پروردن، حفظ کردن، تضمین کردن( 

از چهار نشانه    با نوعی رباعی چهار مصراعی سر و کار داریم که هر مصراع آن  اینجا  روشن است که در 

دوم و چهارم ( همچون قافیه دارد و مصراعهای  之ی مشترکی )ژِه:  تشکیل یافته و پایان مصراع اول و سوم هم کلمه 

این جمالت را مترجمان ( که این هم در شعر چینی همتای قافیه است.  不شوند )بو:  ی مشابهی آغاز میهم با کلمه 

های متن وفادار باشیم، به چنین برگردانی اند. اگر بخواهیم به نشانه یی کامال متفاوت ترجمه کرده هاشکلگوناگون به  

 / شود؟متوقف میاین )کار(  مثل این نیست که )از جایی به بعد(  کنی/  داری و پُرش میاه که نگهش میرسیم: » آنگمی

 «.؟در درازمدت حفظش کنی توانیمی مگرکنی/ اش و تیزش میآزمایی آنگاه که می 

فصل حاکم است. یکی از رسند و این وضعیتی است که بر کل این  بهم به نظر می این عبارتها معماگونه و م 

های این بخش از متن مهجور و نادر هستند و در متن هم تنها در همین یک دالیلش هم آن است که بسیاری از نشانه 

ی اول به آوندی و ظرفی اند. توافقی شکل گرفته که دو جملهندرت در دو سه جای دیگر به کار گرفته شده   جا یا به

گوید که وقتی ظرفی  ی اول بند میی بعدی خنجری یا سالحی است. بنابراین نیمهکند، و موضوع دو جملهاشاره می

 ریزد. شود و بر زمین مینگه نداری، لبریز میکنی، اگر به موقع دست داری و آن را پر از چیزی میرا نگه می 

شود. به همین ی لبریز شدن به بعد، عمل پر شدن متوقف می . یعنی از لحظه کنیداری و پُرش میآنگاه که نگهش می 

شتابد. بنابراین خطر مرگ تهدیدش آزماید، احتماال به سوی میدان جنگ می کند و میترتیب کسی که سالحش را تیز می
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خورد و سالحش و چه بسا جو باشد دیر یا زود شکست میتیز کند و ستیزه   کند. جنگاوری که زیاد سالحش رامی

 تواند به از دست دادن آن منتهی شود.دهد. بنابراین تیمار کردن سالح می جانش را از دست می

ای تشکیل شده و احتماال در ابتدای کار شعری مستقل  کلمه   چهار ی  بند دوم هم به همین شکل از چهار جمله  

 اند: این چهار جمله چنینبوده است. 

金  )جین: مس، فلز، طال(玉  )یو: یشم، جواهر، زیبا(滿  )مآن: پر، انباشتن، خیلی(堂  )تَنگ: اتاق، تاالر، دکان( 

莫 مُو: نه(  )之    )ژِه: داشتن، رفتن(能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس守  ،شائُو: حفاظت(

 پاسداری، دفاع کردن( 

富   :فراوان، غنی(  ثروت،  )فو貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(而    )اِر: و، آنگاه، اما(驕  (  « جیائو: یابو، اسب

 اسب بزرگ، آدم احمق(  

自 زی: خود، خویش، البته(  )遺 راموشی، ترک کردن(  )یی: از دست دادن، طرد کردن، ف其    )چی: او، آن(咎 

 )جیو: اشتباه، تقصیر، بدشانسی(

( را به زر یا طال یا حتا پول ترجمه 金ی »جین« )ی مفسران نشانه ی نخست، تقریبا همهی جملهدر ترجمه 

اند. در حالی که در این دوران چین هنوز پول فلزی استاندارد نداشته و ذخیره و فناوری استفاده از طال هم در آن کرده

توان این کلمه را به طال برگرداند، اما باید توجه داشت که این مفهوم با این حال می یار ابتدایی بوده است.  سامان بس 

ی ی کلمه است. درباره   کردهمیدر آن هنگام داللتی نوظهور داشته و تا حدودی به چیزهایی با خاستگاه بیگانه اشاره  

با این توضیح، دو   در این مورد در گفتار بعدی شرحی خواهم داد. بعدی یعنی یشم نیز داستان به همین شکل است و  

ی دوم هم جمله حفاظت کرد«.    توانرا نمی  انباشته باشد  فلزکه از یشم و  تاالری  ی اول معنایی روشن دارند: »جمله

خود این ماجرا گناهی و خطایی اندام ثروت کسی را تشکیل دهند،  آنگاه که چیزهای گرانبها و اسبان درشت گوید  می
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 اند. ( را اغلب به »آدم احمق و نادان« برگردانده 驕ی »جیائو« )در این جمله کلمهانجامد.  شان میاست که به دست رفتن

 دهد.اندام« معنی می در حالی که معنای اصلی این نشانه چنین نیست و »اسب درشت 

ی به نسبت بلند است که ساختاری موزون و شعرگونه بخشِ فصل نهم است، یک جمله بند سوم که خاتمه  

ندارد و حدسم آن است که ویراستار هنگام چفت کردن شعرهای بند اول و دوم، آن را همچون توضیحی بر آنهای 

 از هفت نشانه تشکیل شده به این ترتیب: پایشان نوشته باشد. جمله 

功  )گُونگ: دستاورد، نتیجه( 遂 (سویی: راضی کردن، تکمیل، در نتیجه، پشتیبانی )  身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن( 

退  نشینی، منصرف شدن، برگشتن( )توئِه: عقب天  )تیان: آسمان( 之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

شود که »وقتی دستاوردت تکمیل شد،  توافقی در کار است، عبارت چنین آغاز می   ی بخش اول جمله درباره 

توان آن را چنین خواند که »این راهی است که  نشینی کن و اعالم انصراف کن«. بخش دوم اما ابهامی دارد و می قب ع

دارد که در چین قدیم   هاصلفای به چرخش فصول و گردش پیماید«. در این تعبیر احتماال کل جمله کنایه آسمان می 

نشینی آسمان از تابستان به زمستان و برعکس همراه شده است، و با بازگشت وعقب کارکرد اصلی آسمان پنداشته می

 بوده است. 
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 : زند فصل نهمگفتار دوم 

ای توضیح دهنده در بند فصل نهم در اصل از دو شعر مجزا در بندهای اول و دوم تشکیل یافته که با جمله  

ست انگار با مفهوم اند. بند نخ اند. این دو شعر آشکارا در مقام مخالفت با چیزی سروده شده سوم به هم دوخته شده

داند. دومی با نمودهایی عینی و مادی از فایده میکمال ستیزه دارد و نمودهای آن )پُری ظرف و تیزی سالح( را بی

شمارد. هردو شعر از این نظر ثروت گالویز شده است و عناصری مثل فلز و سنگ گرانبها )مس و یشم( را خوار می

شمارند. شباهت دیگرشان در آن ال یا ثروت را با از دست دادن آن همتا میجای توجه دارند که به دست آوردن کم

کنند است که در بند نخست به شکلی ضمنی و در بند دوم به شکلی صریح به عناصری فرهنگی و اقتصادی اشاره می

 رسد. می  ستیزی هم در آنها به گوشکه در آن دوران عالمت جوامع آریایی بوده است. یعنی نوعی طنین بیگانه 

شود و دیگری سالحی که کمال مشکوک شمرده شده است. یکی آوندی که پر می  در بند نخست دو نمود 

کند. ظرف کنند. در هردو مورد چیزی داریم که وقتی کاری رویش انجام شود، کارکرد اصلی خود را پیدا میتیزش می

شده باشد در میدان   اش یعنی حفظ و حمل مایع را انجام دهد. سالح نیز تنها وقتی تیز باید پر شود تا کارکرد اصلی 

کند، اما برای این منظور نه به خودِ چیزهای کامل شونده ی بند نخست کمال را نفی میچهار جمله   آید.جنگ به کار می

است. پر کردن ظرف و تیز کردن سالح کردارهایی   )ظرف و سالح( که به عمل انجام شده بر رویشان تمرکز کرده

شان کرد. سالح و آوند وقتی تکمیل بندی ی مفهومی ردهتوان با برچسب »کامل ساختن« در یک طبقه است که می
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فایده، و باید گوید که این کنشِ تکمیل کردن است که نافرجام است و بیشوند که تیز و پر شده باشند. شعر می می

 طرد شود.  

نماید. مگر نه این که باالخره ظرفها برای حمل مایعات و سالحها برای بریدن  خود این سخن قدری غریب می 

هستند که در آخرین مرحله و پر کردن ظرف و صیقل زدن سالح کارهایی  اند؟ پیکر هماورد در میدان نبرد پدید آمده 

ی ای قرار دارند که چیزها را از مرتبه پذیرند. یعنی دقیقا در آن نقطه درست پیش از به کار گرفتن این اشیاء انجام می

ای را کند. چه دلیلی دارد که کسی چنین کنش کامل کننده می فایده و راکد به ابزاری سودمند و کارآمد بدل  شیئی بی

 نفی کند و با آن دشمنی بورزد؟ 

دهد، یا دست کم ذهنیت ویراستاری  شعر دوم تا حدودی ذهنیت حاکم بر سرایندگان این شعرها را نشان می  

کار  دهد. در بند دوم نه با کرداری انجام شده بر چیزها، که با خودِ چیزها سر وکه آنها را کنار هم گذاشته را نشان می 

شان داریم. در شعر دوم هم ارزش و اهمیت چیزهایی نفی شده، اما اینها همگی چیزهایی گرانبها هستند که صرفِ داشتن 

هایی برانگیز است. فلز و سنگ قیمتی، که احتماال در اصل طال و یشم بوده، در آن هنگام برای چینی ارزشمند و شوق 

اند، چیزهایی گرانبها، دانسته نداشته و فنون تخلیص طال را نمی  که به معدنهای سنگ بدخشان و هندوکش دسترسی

 یابد.  شان راه میکرده که خاستگاهی بیگانه دارد و از با تجارت به سرزمین غریب و ارجمند جلوه می

توان دریافت که بسامد تکرار ی متن را از اینجا میدر فرهنگ چینیِ پدید آورنده  هامضمون بیگانه بودن این   

و ( 堂و تاالر »تَنگ« )  (金طال یعنی »جین« )  -« بسیار اندک است. فلزدائو دِه جینگواژگان در »شبکه از  این  کل  

- و ثروت    (玉یشم یعنی »یو« )( تنها دو بار، و  驕اسب یا »جیائو« )تنها یک بار،  ( 滿فراوانی و انباشتگی »مأن« )

روند. یعنی بسامدترین واژگان کل کتاب به شمار میاند و از کمدر سراسر متن تکرار شده   تنها سه بار  -( 富فو« )»
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کرده و به همین خاطر کلمات احتماال در زبان چینی آن روزگار این کلمات به چیزهایی کمیاب با رواج اندک اشاره می 

 شته است. شان چنین کم کاربرد دانماینده 

صل اند، باعث شده معنای اصلی این فتوجهی به این نکته که این عناصر بسیار دیر وارد فرهنگ چینی شدهبی

شک اند. تعبیر دوم بی( را اغلب به طال یا پول برگردانده 金ی »جین« )گفتیم که نشانه به کلی اشتباه فهمیده شود.  

« است دائو دِه جینگنادرست است. چون در اسناد چینی تنها پس از عصر هان یعنی دویست سال پس از تدوین متن »

کند. حتا معنای طال به شکلی تفکیک شده از سایر فلزات هم تازه که عبارت جین برای اشاره به پول کاربرد پیدا می

تمیز »جین« خوانده زات بیی فلگیرد و در دوران تدوین متن مورد نظرمان همهدر این حدود در زبان چینی شکل می

ی خام ساخت ی تبادل تا پیش از عصر هان در چین وجود نداشته و در مقام ماده اند. اصوال طال در مقام واسطه شده می

گیرد که پس از ها و اشیای تزئینی هم کاربرد آن بسیار محدود بوده است. این در مقابل سنت سکاها قرار می آرایه 

اند. به همین خاطر اشیای گرفتهبه فراوانی برای ساخت آثار هنری و زیورآالت به کار می   دوران هخامنشی طال را

طالیی یافته شده در چین که به پیش از قرن دوم پ.م تعلق داشته باشند، باید به جوامع آریایی غربی مربوط دانسته 

بنابراین   توان از هم تفکیک کرد.ا میهای هان رها و چینیشوند و بر این اساس تا حدودی مرزبندی قلمرو آریایی 

دهد، نشانگر قلمرو سکاهاست معنی می  -ولی احتماال نه هنوز »طال« -اصطالح »جین« که در متن آشکارا »فلز قیمتی«  

 یِ تدوین متن بوده است. که کانون فناوری طال در همسایگی قلمرو چین

اساس   این  اشاره کند که  احتیاط حکم میبر  را  آن  آن که  یا مس خوانده شود، مگر  فلز  باید  به  »جین«  ای 

نیز داستان به همین شکل است.  玉ی »یو« )ی کلمه طالهای رایج در قلمرو سکاها بدانیم. درباره  به معنای یشم   )

ادن کانی اش هم معشناسانه ها و آثار هنری سنتی آریایی است و خاستگاه زمیناستفاده از این سنگ برای ساخت آرایه

ها امری دیرآیند بوده و پیامد انتشار این بدخشان و هندوکش بوده است. فراگیر شدن استفاده از یشم در میان چینی
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سنت از غرب به شرق است. ناگفته نماند که رواج استفاده از اشیای طالیی و یشمی در چین از ابتدای دوران هخامنشی 

ی طالیی و یشمی در یش از قرن پنجم و ششم پ.م استفاده از زیور و آرایه شود. یعنی تا پدچار انقالبی فراگیر می 

کند. هردوی این مواد هم از ی شرقی و جنوبی قلمرو چین رایج نبوده، و ناگهان پس از این تاریخ رواج پیدا مینیمه 

ز دو هزار سال پیش از شوند. استفاده از طال و یشم در ایران شرقی امنابعی در قلمرو هخامنشی به آن سو صادر می

شان، استفاده از این تاریخ رواجی کامل داشته و به ویژه پس از تثبیت اقتدار هخامنشیان و گسترش راههای تجاری 

ها راه شود و از آنجا به میان چینیاشیای زرین و یشمی در میان قبایل سکایی و تخاری ترکستان و مغولستان رایج می

 کند. پیدا می

که در این مقطع زمانی هنوز طال و یشم در فرهنگ چینی   پس هنگام تفسیر این شعر دوم باید توجه داشت 

اش را نداشته است. یعنی نمادپردازی آسمانی گره خورده با سنگ یشم و ارزش اقتصادی درپیوسته با معنای بعدی 

اند که حتا در مورد شده اینها چیزهایی غریب و نفیس محسوب میی چینی مستقر نشده بوده و  طال هنوز در جامعه 

 طال کلمات دقیق و روشنی هم برایشان وجود نداشته است.  

مان درست بوده و منظور از دهند حدساند، که نشان می دو عنصر دیگر هم در بند دوم مورد اشاره واقع شده  

شده است. اشاره به ها وارد مییی به قلمرو چینیچیزهای گرانبها در اینجا کاالهای نفیسی است که از سرزمینهای آریا

ای سوارکار و تاجر سر و کار دهد که با دستاوردهای جامعه اندام و کاالهای گرانبهای اندوختنی نشان می اسب درشت 

شناخته، نه  ی چینی نه طال و یشم را درست میشده، جامعه داریم. در قرن پنجم و چهارم پ.م که این متن تدوین می

 ای داشته است. ی تجاری گسترده نون سوارکاری بر اسبهای درشت را آموخته بوده، و نه شبکهف

بینیم. این کلمه در دوران هان برای اشاره به  ( هم باز ردپای قبایل سکا را می驕ئو« )ی »جیای کلمه درباره

های هان سخت ها بوده و چینیشده که تا آن هنگام هنوز در انحصار آریایی گرفته می ای به کاراسبهای تنومند جنگی
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« و در دائو دِه جینگها با اسب و سوارکاری قرنها پس از تدوین »اند. آشنایی چینیشان بودهمشتاق در اختیار گرفتن

رسد. به همین خاطر در دوران تدوین متن قاعدتا این کلمه تنها به اسبهای سکاهای قرون آغازین میالدی به ثمر می

دهد. این هم به ی ابله« هم معنی میندهکرده است. در ضمن این واژه داللتی منفی هم دارد و »آدم گبیگانه اشاره می

ای همسان با »یابو« در پارسی امروزین ای از کلمه ای منفی از خود سکاها بوده و چه بسا وامگیری احتمال زیاد انگاره 

ی یابو هم مربوط به همان قلمرو دهد و هم آدم زمخت و احمق. خود کلمه اندام معنی می باشد که هم اسب درشت 

ی »یابو« درست شناخته شده نیست و چه بسا از زبان است، اما با متن دو هزار سال فاصله دارد. ریشه جغرافیایی  

بینیم که به زبان ترکی مردم هایش را میسکایی یا تخاری وامگیری گرفته شده باشد. اما در قرون اسالمی اولین ثبت 

 دهد.شود و اسب نامرغوب و سرکش معنی میترکستان مربوط می 

دهد که اتفاقا دقیقا در همین زمان های سکایی و تخاری ارجاع میرو آریاییبنابراین بند دوم به روشنی به قلم 

ی تجاری ایران زمین و گسترش فرهنگ پارسی، انفجاری در ساخت زیورآالت زرین و اشیای به خاطر اتصال به شبکه 

شده است. بند دوم به ی ها متمایز مشان با تاجران و جنگاوران سوارکار از چینیاند و جامعه کردهیشمی را تجربه می 

کند. بند نخست نیز بنابراین به شمارد و طرد می آمده را خوار میها می روشنی چیزهای گرانبهایی که از جانب آریایی

تر سروده شده باشد و کرده است. چه بسا که شعر اصلی در زمانی دیرینه احتمال زیاد به مضمونی مشابه اشاره می 

که امروز برای ما دست نیافتنی است. اما به هر روی در زمانی که ویراستار آن را برگرفته   داللتی متفاوت داشته باشد

و در ابتدای فصل نهم و پیش از بند دوم برنشانده، داللتی نزدیک با بند دوم داشته است. یعنی در اینجا با دو شعر سر 

یکی که  داریم  کار  کمالو  ایرانیشان  اقتصادگرایی  رونق  دیگری  و  نفیس ها  و  گرانبها  کاالهای  و  خوار ی  را  شان 

  شمارد.می

خرداد(    -اند. کمال )به اوستایی: َهئورتاتَهشدهی مهم آن است که هردوی اینها در سنت پارسی ستوده مینکته 

ب مفهوم انسان کامل ی بزرگ زرتشت از اهورامزداست. این مفهومی است که در قالدر گاهان یکی از دو خواسته 
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گرانیگاه تحول اخالق و عرفان و دین در قلمرو تمدن ایرانی بوده است. از سوی دیگر مفهوم برخورداری و بهروزی 

ناشی از رفاه مادی نیز در تمدن ایرانی همواره ستوده شده و به ویژه در آن دوران در قالب سیاست نوظهور ایرانشهری 

شده است. یعنی تصویر شاهنشاه که تبلور انسان کامل بوده، به خاطر ال فرض می بخشی از نمودهای وابسته به کم

 کرده است. اش از شکوه و عظمت و ثروتی بیکران جذاب و درخشان جلوه میبرخورداری

آوند و سالح  و  یاره  و  در ساخت جام و طوق  ناگهانی  انفجار  و  پارسی  ملی  هنر  رونق  و    اصوال  گرانبها 

چشماستفاده همین  به  جواهر  و  زر  از  فراگیر  مشروعیت ی  نمایش  سنت  از  بخشی  و  داشته  ارتباط  سیاسی  انداز 

گرچه که احتماال شعرهای بند اول و دوم در سنت چینی ارتباطی به هم نداشته و دو نقد هخامنشیان بوده است. پس ا 

شده، اما در قلمرو ایران زمین واقعا این های همسایه محسوب می ی آریایی جداگانه به دو عنصر رایج در افق بیگانه

های زیبای اندام و آرایه ز اسبهای درشت یافته با برخورداری ااند. کمال که در انسان تمرکز می دو به هم مربوط بوده 

 کند.زرین و جواهرنشان پیوندی داشته و متن همین دو نمود عینی سیاست ایرانشهری را نقد می

ی اسب، مثل زر و کند که دست کم دربارهی دوم هم به همین ترتیب به چیزهایی گرانبها اشاره می پس جمله 

اندام اشتباهی است گوید گرد آوردن انبوهی از چیزهای گرانبها و اسبان درشت یشم خاستگاهی بیگانه دارند. متن می 

اند و پی دارد. این جمالت را اغلب با تاکید بر نکوهش ثروت معنا کرده شان را در  که خود به خود از دست دادن

ها تمرکزشان بر چیزهای اند. در حالی که کلید فهم این نشانه گویی شکلی از زهد اقتصادی را از آن برداشت کرده 

 یافته است. ها انتقال می نشین به سرزمین هان گرانبهایی است که خاستگاه چینی ندارند و از قلمرو آریایی

اول و دوم، که حدسم آن است همچون  بند سوم، جمله   بندهای  با  متفاوت  با ساختاری  نثرگونه است  ای 

راه  –تیان    شرحی بر آن دو توسط ویراستار به متن افزوده شده است. این جمله محتوای واگرای دو شعر را به دائو و

زدان و خدایان اند. آسمان کمابیش با مفهوم ایکند که هردو در چین باستان مفاهیمی مقدس بودهمربوط می  -و آسمان

ی اوستایی »دئنه/ دین« ساخته شده، که به همین ترتیب برابر است و راه مفهومی است که به نظر من بر مبنای کلیدواژه
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دهد. این جمله آشکارا برای این نوشته شده که دو شعر بندهای پیشین را به هم و به مفاهیم مقدس سنت راه معنی می

کند،  ظور آن مبهم مانده است. راه آسمان چنین است که وقتی دستاوردی را تکمیل میچینی مربوط کند. با این حال من

دهد. ی زیسته چنین چیزی را نشان نمیکند. اما تجربه کند، عقبگرد میای دست پیدا مییعنی به موفقیت و پیروزی

و بخت نیز چنین ضرورتی را در نشینند و تقدیر  یعنی معموال افراد پیروزمند و کامیاب از جایی که هستند عقب نمی

توان داشت. نخست آن که فرض کنیم این ی مقصود این جمله میخود پنهان نکرده است. از این رو دو حدس درباره 

اشاره به چرخش فصول و گردش ایام مربوط است، که در سنت چینی ارتباطی با آسمان دارد. در این حالت شاید فرو 

سیدن زمستان پس از شکوفایی و سرسبزی تابستانی بوده که منظور این جمله بوده مردن کشت و کار مردم و فرا ر

شود خواسته بگوید در طبیعت هم دولتمندی و بهروزی با زمستان و سرما جایگزین میاست. یعنی شاید ویراستار می

 و بنابراین باید کمال و برخورداری را نادیده انگاشت و طرد کرد، چون ماندگار نیستند. 

توان داشت. در زمان افزوده شدن این جمله  تری هم از این جمله می سرراست   تر وگذشته از این، تفسیر ساده  

اند. هردو اش از چند نظر با هم تفاوت داشته ی آریایی « و قلمرو همسایه دائو دِه جینگ ی چینی پشتیبان »به متن جامعه 

اند. با این یی محلی در سطحی ساده و ابتدایی برخوردار بوده هادولت از نویسایی و  اند و  نشین، کشاورز بوده جایک

داری تعلق داشته که بر رعیتی کشاورز و چسبیده به زمین ی اشراف برده ی به طبقه ی چینحال نیروی نظامی جامعه 

ش که با بخ یافته  های کوچگردی تبلور میاند. در حالی که نیروی نظامی قلمرو آریایی در قالب قبیلهرانده فرمان می

ی سکا و تخاری ترکستان و مغولستان اند. یعنی جامعه نشین و کشاورز جمعیت درپیوسته و خویشاوند بودهجایک

داری گیری نظام برده نان به سبک زندگی متحرک و کوچگردانه پایبند بوده و این همان عاملی بوده که هم از شکلهمچ

 ساخته است. کرده و هم پرورش اسب را به محور اقتدار نظامی این مردم بدل می جلوگیری می 

اند و در چین نیز اوضاع چنین  شان به قلمروهای همسایه شهرت داشته های مداوم کوچگردان به خاطر حمله  

کند. ست. تاریخ چین اگر بدون توجه به هجومهای دایمی قبایل آریایی خوانده شود ابتر و نامفهوم جلوه می بوده ا
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ی محلی و بعدتر امپراتوری سازمان دادند، و رکن اصلی اقتدار هادولت ها در تقابل با سکاها خود را در قالب  چینی

ای از قلمرو ایرانی بوده وامگیریبندی اقتصادشان )راه ابریشم(  شان )به ویژه سوارکاری( و همچنین استخوان نظامی

حمله  با  اصوال  سکاها  چینی  سنت  در  غافلگیرانه است.  بازگشت های  و  غارت  کشاورز،  مراکز  به  شناخته شان  شان 

های قبایل ی آخر یعنی »دست یافتن به غنیمت و به فرجام رساندن کار« ممکن است به حمله اند. بنابراین جمله شده می

نشینی کردن معنادار ی بازگشتن و عقب شاره داشته باشد، که در این حالت قاعدهسکا و غارت سرزمینهای چینی ا

 دهد. شود و سنت جنگی قبایل کوچگرد را نشان می می

کرده است. یعنی هم به  ی بند سوم هردو تعبیری که گفتیم را همزمان حمل می حدس من آن است که جمله  

نشینی ی سکاها و عقب و پیروزمندانه کرده و هم به هجوم غارتگرانه  های آمد و رفت آبادانی کشتزارها اشاره می چرخه

گوید کمال و برخورداری مهم نیستند و باید رهایشان کرد، چون هر شان داللت داشته است. ویراستار میو بازگشت 

شود و این راه آسمان است. یعنی تقدیری ای و هر رونق و رفاهی به کسادی و سرما منتهی می نشینی هجومی به عقب 

کنند و به همین خاطر هم از همان پیروی می -هاخود آریایی –ان اصلی فکر کمال و برخورداری است که حتا پشیتبان

 کنند.بردهایشان همواره عقبگرد میپس از پیروزی در ن
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 زند فصل دهم بخش دهم: ربگردان و 

 

 ت: ربگردان فصل دهمگفتار نخس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

載營魄抱一，能無離乎？ 

專氣致柔，能嬰兒乎？ 

滌除玄覽，能無疵乎？ 

愛民治國，能無知乎？ 
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天門開闔，能為雌乎？ 

明白四達，能無知乎？ 

生之、畜之， 

生而不有， 

為而不恃， 

長而不宰， 

是謂玄德。 

 

 ای را در آغوش بگیردند )که در آنجا( یگانه کاردوگاهی سفر میجان به  : ۱۰.۱

 کرد؟ نترک هیچ را )آنجا را( توان می آیا 

 انجامد ویژگی دم زدن آن است که به نرمی )جان( می

 ها را در قید و بند نگه داشت؟ توان پسربچه می ا یآ

 شود تیرگی از دیدگان دور گردد. پاکی باعث می

 توان هیچ نقصی نداشت؟آیا می 

 آن است که سختگیرانه بر سرزمین فرمان رانند.  رعیت ی( دوست داشتن )الزمه 

 داد؟ انجام  آموزش  )این کار را ( بدونتوان آیا می 

 شود ی آسمان گشوده و بسته میدروازه

 توان آن را مادینه ساخت؟یا می آ

 شود میچهار جهت آشکار و درخشان 

 داد؟ انجام آموزش )این را( بدون توان آیا می 
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 ییدی، باید خوراکش را هم بدهیوقتی او را زا : ۱۰.۲

 شود زاید اما مالکش نمی)او را( می : ۱۰.۳

 کند سازد اما به آن تکیه نمی)آن را( می

 راند ماندگار است اما حکم نمی

 شود.این است که فضیلت تیره خوانده می 

 

گذاری قدیم متن اصلی، کل فصل یک بند  فصل دهم متنی به نسبت پیچیده و غیرعادی است. بر اساس نقطه  

ی آغازین که پرسشی هم هستند، هریک از توان تشخیص داد. شش گزاره بخش مجزا در آن می  سهاست. با این حال 

 بخش دومیی اولی و آخری در  ای تشکیل یافته، به جز اولین جمله که پنج کلمه دارد. دو نشانه ی چهار کلمه دو جمله

 بندی یکنواخت سر و کار داریم. شان هم یکسان است. بنابراین در اینجا با شعری در شش بیت با ردیف همه

اند. باز در سه  از چهار کلمه تشکیل شدههرکدام  جمله تشکیل شده که اینها  چهار  ی دوم فصل دهم از  نیمه  

شود گفت فصل ده از به هم چسبیدن دو شعر مجزا میانی تکراری است. پس می   یبینیم که دو نشانه ی میانی می جمله

در میان تشکیل یافته است. یکی در شش بیت و دیگری در پنج مصراع، با ساختارهای عروضی و تقارنهایی متفاوت. 

شان هم ی بسیار کوتاه داریم که در اصل بیتی است که هر مصراعش تنها دو کلمه دارد و دومیک جمله این دو اما ی 

ی کوتاهی است که هنوز هم در زبان چینی رایج است. بنابراین مشترک است. این عبارت از جنس زبانزدهای عامیانه 

 در کل با سه بند به کلی متفاوت سر و کار داریم. 

کنم و بندهای اول و دوم در نظرشان  تر شود، این دو بخش را از هم جدا میبرای آن که کار ترجمه ساده 

بسامد  ها، به ویژه در مصراع نخست شعر اولی، با شمار چشمگیری از کلمات نادر و کم ی این جمله در همه گیرم.  می
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این کلمات بیت نخست از    اند.« تنها همین یک بار به کار گرفته شدهدائو دِه جینگشان در »سر و کار داریم که بسیاری 

 تشکیل یافته است 

載  )زای: راندن، سفر کردن، تاب آوردن، نمایش دادن، قربانی(營  )یینگ: اردوگاه، عملیات، ُجستن(魄 

 )یی: یک، یگانه، هر( 一)باو: آغوش، حفاظت کردن(  抱)پُو: جان، روح وابسته به تن( 

能   ،گوزن اساطیری(  -نیرو، توانستن، خرس)نِنگ: توانا無    )وو: نه، هیچ(離   )لی: ترک کردن، جدا شدن(乎 

  )هو: در، بر(؟

توانی هوش و جان را یگانه کنی و نگذاری از می که » انداین دو جمله را اغلب یکپارچه و به این شکل ترجمه کرده

شود، خطای عجیبی های گوناگون تکرار میهم جدا شوند؟«. در این خوانش که به شکلی کمابیش یکسان در برگردان 

 اند. ای را سرخود به متن افزوده رجمان کلمه رخ داده و آن هم این که گویی مت

( است که اغلب به روح ترجمه شده است. اما معنایی دقیقتر دارد. 魄ی مناقشه برانگیز در اینجا »پُو« )واژه 

رود. به بین می   پوسد و ازشود و همراه با آن می»پُو« بخشی از روان انسانی است که پس از مرگ از کالبد خارج نمی 

شود ای که برای »روح« به کار برده می همین خاطر بهتر است در پارسی آن را به »جان« برگردانیم. در منابع چینی کلمه 

دهد شود و به بقای خود ادامه می ( است و آن بخشی از نیروی حیاتی است که پس از مرگ از بدن جدا می魂»هون« )

در آیین دائویی دیرآیندتر و دوامش وابسته است به این که پسران فرد آداب پرستش نیاکان را برایش اجرا کنند یا نه.  

پنداشتند که پس از گریزد و »پو« را نیروی حیاتی انسانی می دانستند که پس از مرگ به آسمان می»پو« را روحی می 

 شود.  مرگ به زمین منتقل می 
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مان که سر خود آن را به متن  « نیامده و بنابراین برخی از مترج دائو دِه جینگی »هون« اصوال در متن »کلمه 

ی »پو« هم انگار در زمان تدوین متن مورد نظرمان رواج چندانی خود واژه  اند.به اصل نوشتار وفادار نبوده  1اند، افزوده

« فقط »پو« و گ دائو دِه جینکنیم، اما در »نداشته است. چون در متون دائویی بعدی فراوان با این دو واژه برخورد می 

 آن هم تنها یک بار در همین فصل آمده است.

ی اول این فصل، آن است که در هر بند با دو ی نیمههابخشی این جمله و سایر  ی دیگر در ترجمهنکته  

را با هم ترجمه   هاعالمت تایی( از  جمله و دو مصراع سر و کار داریم و باید هر ترکیب چهارتایی )یا در این مورد پنج 

 گویند: کنیم. بر این مبنا این بیت از دو مصراع تشکیل یافته که چنین می

 ای را در آغوش بگیردکند )که در آنجا( یگانه اردوگاهی سفر مین به جا

 توان )آنجا را( را هیچ ترک نکرد؟ آیا می 

شان تکراری بودن با بندهای بعدی هم باید قاعدتا به همین ترتیب در قالب دو جمله ترجمه شوند که دومی 

 چنین است:  ی دومین جمله بندهای پیشین را در خود منعکس کند. واژگان برسازنده 

專   )ژوان: منحصر کردن، ویژه(氣   )چی: هوا، تنفس، بو، خشم(致   )چی: فرستادن، باعث شدن(柔   ،رُو: نرم(

 ظریف( 

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس嬰   ،گردنبند، پوشیدن، رنج(  قید و بند،  )اینگ: بچه兒  :اِر(

 )هو: در، بر(؟ 乎پسر، بچه( 

 
 . ۱۷۰: ۱۳۷۱اش: پاشائی، نمونه  1
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تر آرام نفس بکشی؟«. اما متن پیچیدهتوانی مثل کودکان  اند که »می این را هم اغلب به کوتاهی چنین برگردانده 

تراک معنایی در مفهوم ( را به خاطر اش嬰兒تر از این حرف است. دلیل این ترجمه آن است که »اینگ اِر« )و مفصل 

اند. این تعبیر البته  اند و آن را به صورت یک مفهوم اسمی یعنی »پسربچه« برگردانده»بچه« به یک عبارت برگردانده

ی مصراعهای زوج شعر اولی، عبارتی پرسشی آمده که فعلی را در خود دارد. بنابراین در اینجا غلط نیست. اما در همه 

رساند که معنای رایجی هم برایش بوده است.  « را می در قید نهادن معنای فعلی دارد و »پوشیدن« یا » 嬰هم قاعدتا  

باشد که جملهجمله عبارتی خبری  باید  قاعدتا  بعدی  ی نخست هم  پاسخ می ی پرسشی  آن  به چنین به  دهد. پس 

 رسیم:ای میترجمه

 انجامد ویژگی دم زدن آن است که به نرمی )جان( می

 نگه داشت؟  ها را در قید و بندتوان پسربچه می آیا 

 ی بعدی چنین است:ی جمله هاعالمت  

滌   )دی: شستن، پاک، محو کردن(除   )چو: طرد کردن، بیرون انداختن، خلع(玄   )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(

覽  )لَن: نگریستن، دریافتن( 

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس無    )وو: نه، هیچ(疵   )تْسی: بیماری، نقص(乎  ،هو: در(

 بر(؟

توانی بینش تیره و تار خویش را پاکیزه سازی؟«. اما این  می اند که »باز این را اغلب به این صورت برگردانده   

 دو جمله احتماال چنین معنایی دارند: هم با ساختار جمله سازگار نیست. 

 شود تیرگی از دیدگان دور گردد. پاکی باعث می

 توان هیچ نقصی نداشت؟آیا می 
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اند. اما معنای اصلی این کلمه دیدن و نگریستن بوده برگردانده های جدید به آیینه  ی »لَن« را در برخی از ترجمهواژه

بنگریم که در آن این نشانه به   توئیی کهن وا مانگ  ی معنای این کلمه باید به نسخه گیری دربارهاست. برای تصمیم

ین ابزاری بوده که برای نگریستن به ترکهنترین و  و این ابتدایی  1دهدی پر آب، جام« معنی می صورتی آمده که »کاسه 

شود. بنابراین برگرداندن »لن« به آیینه درست نیست، و با این یینه محسوب می خویشتن کاربرد داشته و در واقع نیای آ

رساند. من در اینجا دهد و »نگاه کردن در...« و »نگریستن بر سطحِ...« را میحال این کلمه نگاه کردن ساده را نشان نمی

کند و در ضمن بن دیدن تاکید میی مشترک در میان این دو یعنی چشم  ام که بر سویهآن را »دیدگان« ترجمه کرده

 )لن( را هم حفظ کرده است.

باقی    این قالب زبانی، برگرداندن  به نسبت ساده میهابخش با مسلط شدن بر  بند نخست  ی شود. جمله ی 

 گیرد اما داللتی سیاسی دارد:بعدی در همین زنجیره جای می

愛   )آی: دوست داشتن، عشق، گنج(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص治  ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه(

 )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(  國کردن( 

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس無    )وو: نه، هیچ(知  (  )تْسی: دانش، آموزاندن乎  و: )ه

 در، بر(؟

 آن است که سختگیرانه بر سرزمین فرمان رانند. رعیت دوست داشتن ی( )الزمه یعنی: 

 ؟)و به این هدف رسید(  توان هیچ چیزی را آموزش ندادآیا می 

 
1 Henricks, 1989: 800. 
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ی آخر به جا »وو تْسی« ترکیب »وو وِئی« آمده است، ها در جملهاین را هم باید به یاد داشت که در برخی از نسخه 

»تسی« به  توئیهای کهنی مثل وا مانگ که یعنی هیچ کاری نکردن، به جای هیچ آموزشی ندادن. با این حال در نسخه 

 ت که همین معنا را برگیریم.  تر اسو درست  1معنای دانستن و آموزاندن آمده

 اند: ( به معنای دروازه مشتق شده 門ی »مِن« )هایی رمزآمیز دارد که اغلبشان از نشانه ی بعدی نشانه ملهج  

天  )تیان: آسمان(門  )مِن: دروازه، درگاه(開  )کای: گشوده، آغاز کردن، دور(闔  )ِهه: بسته، درگاه، همه( 

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(雌    )تْسی: مادینه(乎  :هو(

 در، بر(؟ 

ی اند. اگر بخواهیم به متن وفادار باشیم، جمله این مفسران گوناگون معناهایی بسیار واگرا را به این دو جمله حمل کرده

ی دوم اما معنایی مبهم دارد. اگر بخواهیم در شود.« جمله ی آسمان گشوده و بسته میشود که: »دروازهاولی چنین می

توان آن را مادینه ساخت؟« اما آنچه که رسیم که »آیا می اش کنیم، به این عبارت میجمالت این بند ترجمه بافت باقی

ی آسمان باشد. اما این که قرار است مادینه شود درست معلوم نیست. حدس منطقی آن است که منظور همان دروازه

 مادینه شدن این دروازه چه معنایی دارد درست معلوم نیست.

جای توجه دارد که مصراع دومش با بیت چهارم همسان است. یکی از ی بند اول از این نظر  آخرین جمله 

اند که ترجمه کردهطوری  این دو بیت را  اند و  را نادیده انگاشته های جدید آن است که این نکته  برگردان ایرادهای  

 : ی این بیت چنین است های برسازنده گویی مصراعهای دوم ناهمسانی دارند. نشانه 

 
1 Henricks, 1989: 801. 
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明 ق، فردا(  )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقی白 توضیح(  )بای: سفید، تمیز، درخشان ،四   )سِّه: چهار(達  :دا(

 جا(  راهنمایی، رسیدن، معمولی، همه

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس無    )وو: نه، هیچ(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(乎  :هو(

 در، بر(؟

جا« را برداشت   اند و از آن تعبیر »همهترجمه کرده( را »چهار جهت«  四達در این جمله اغلب ترکیب »سه دا« )

 های مشابهی در ادبیات کهن چینی دارد. در این حالت جمله را باید چنین برگرداند: اند، که نمونه کرده

ای از آنها جدا نشده، خود از دو  ی پیشین آمده و با نشانه هابیت ی  بند دوم فصل دهم، که در متن در دنباله  

کلمه جمله دو  است ی  نشانه   ای تشکیل شده  آن    .生之、畜之اند:  چنینهایش  که  »بودن،   生در  یعنی  )شِنّ( 

ها )شو( یعنی »پروردن، تغذیه، تبعیت، گردآوری«. این نشانه  畜)ژِه( یعنی »داشتن، رفتن« و    之زیستن، زادن، خام«،  

اش نشو«. روشن است که این ترجمه آن را خلق کن و بساز، اما مالک اند که: »را اغلب با چنین مضمونی برگردانده

آید. این دو جمله احتماال زبانزدی عامیانه و بسیار ساده دلبخواهی است و از این چهار نشانه چنین معنایی بر نمی

د. معنایش هم تقریبا این است که »وقتی او را زاییدی، باید او اناند، که احتماال مخاطب و موضوعش مادران بوده بوده

کند و عالمت را بپروری«، یعنی بخش نخست به زاییدن بچه و بخش دوم به شیر دادن به او و تغذیه کردنش اشاره می 

之   رساند. شکلی االهیاتی از همین تعبیر را در پارسی داریم به این تا حدودی حالت امری و الزام و ضرورت را می

و   ی این متن از داللتهای متافیزیکی و دینی خالی هستندشکل که »هر آنکس که دندان دهد، نان دهد«. اما چهار نشانه 

 کنند.به اموری کامال ساده و زمینی اشاره می 

تای اولی دو اند و در سه هریک از چهار نشانه تشکیل یافته سازند،  که بند سوم را برمی ی بعدی  چهار جمله  

شان همسان است. پس اینجا هم با شعری در چهار مصراع سر و کار داریم که با زبانزدی کوتاه و تک ی میانیکلمه 

 ی این بخش پایانی چنین هستند:بیتی به شعر بلند آغازین متصل شده است. کلمات برسازنده
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生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(有  )یُوو: فراوان، داشتن( 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(恃  )شی: اعتماد کردن، تکیه کردن( 

長  )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(宰  )زَی: کشتن، فرمان راندن( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(玄  و سیاه، آسمان( )شوان: عمیق德 نی، ذهن( )دِه: فضیلت، مهربا 

ترجمه که میهنگام  توجه کرد  اولی  عبارت  منطقی سه  به ساختار  باید  این جمالت  بهی  نه  اما  »فالن،  مان«. گوید 

( است، مهم است. چون آن را به زبانزد کوتاه اولیه متصل 生ی »شن« )همچنین این که آغازگر این چهار مصراع نشانه 

عنایی به این ترتیب چنین مدهد که آن را باید در معنای »زادن« در نظر گرفت و نه چیزهای دیگر.  کند و نشان میمی

 دریافت کرد: توان از آن می

 شود زاید اما مالکش نمی)او را( می

 کند سازد اما به آن تکیه نمی)آن را( می

 راند ماندگار است اما حکم نمی

 شود.این است که فضیلت تیره خوانده می 
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 گفتار دوم: زند فصل دهم 

 

توان « است و با تحلیل ساختارش میدائو دِه جینگی »هافصلترین ترین و طوالنیفصل دهم یکی از پیچیده

چنان که دیدم متن از دو بخش اصلی تشکیل شده است.  ی متن را دریافت.  واره و چهل تکهبه خوبی خصلت ُجنگ

شان صورت پرسشی دارد. بعد یک زبانزد کوتاه داریم که به نخست شعری در شش بیت را داریم که مصراع دوم همه

در این نیم که خود شعری است با چهار مصراع.  بیی بخش دوم را میماند، و پس از آن بدنه تک بیتی بسیار کوتاه می 

ها حاصل آمده و جالب آن که کلمات تکراری در آن با تکرار چشمگیر نشانه متن ساختار تقارنی و آهنگین بودن متن 

اند. در میان  همگی در کلیت متن بسامدی باال دارند. در مقابل سایر کلمات بسیار به ندرت در سراسر متن تکرار شده 

نشانه  دو  ( تنها یک بار،  載  ،營  ،專  ،滌  ،覽 ،  疵،  闔نشانه )هفت  سازند،  ش بیت آغازین را می عالمتی که ش   ۴۹

(魄  ،達  ،دو بار )  نشانه سه سه  ( بار抱،  除،  雌  و )  هشت( نشانه離  ،氣  ،致  ،嬰  ،兒،  開  ،白  ،四 کمتر از )

ی این شعر یا بسیار پربسامد هستند یا بسیار نادر. این قاعده یعنی کلمات برسازنده   اند.هشت بار در متن تکرار شده

 صادق نیست و بخش دوم با کلماتی پربسامد و رایج ساخته شده است.ی باقی متن درباره

بینیم ( را می魄ی »پُو« )خستین جمله کلمه نماید. در نبافت کلی معنا در این شعر بسیار قدیمی و منسوخ می 

»کا« و »با« در مصر باستان یا جان   سازد که مثلای را بر میشود و دوقطبی که در متون بعدی اغلب با »هون« همراه می

دهد. »پو« کمابیش با گرمای تن و نیروی زندگی و جنبش ی متفاوت از نیروی حیاتی را نشان میو روح دو جلوه
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ماند، ی جانداران همتاست و به همین خاطر فرض بر آن بوده که پس از مرگ، هرچند از جنبش و گرما باز میویژه

ماند. از این نظر »پو« صورتی مادی و درپیوسته با تن و اندامهای جاندار ورت نهفته باقی می اما در جسد همچنان به ص

خاسته داشته است. در مقابل »هون« بیشتر با باد و تنفس در پیوند است. مثال بخاری که در هوای سرد از دهان بر می

شود. اند که »هون« همزمان با تولد نوزاد در او دمیده می گفته ائویی می داند. بعدتر در دین  انگاشته را با »هون« همتا می 

ماند که در ظرفِ تن دمیده بادی مقدس میبنابراین تصویر ذهنی آن کمابیش با روح در ادیان ایرانی شبیه است و به  

کند. چون این گیری نطفه را ممکن میشود. در مقابل »پو« بیشتر با جسمانیت پیوند داشته و در هنگام آبستنی شکلمی

ائویی بعدی از آنجا که »هون«  د داده است. با این حال در دین  ی نرینه نیز معنی می کلمه در ضمن »پشتاب« و نطفه 

 رفت، آن را نرینه فرض کردند و در مقابلش »پو« را مادینه پنداشتند. ماندگارتر بود و پس از مرگ به آسمان می 

氣ی  کند. ایشان اغلب کلمه ی نخست به اتحاد این دو روح اشاره می اند جمله گمان کرده   مترجمانبرخی از  

اند و معنای آن که تنفس و دم زدن است را با روح و »هون« یکی ی اول کشیده ی جملهنه ی بعدی را به میادر جمله

های دینی دیرآیندتر شان برای احیای دوقطبی ی مترجمان و تمایلاند. کاری که مستدل نیست و تا حدودی سلیقه گرفته

 دهد. تر را نشان میدر متنی کهنسال 

اش خوانده شود. چون در ی نخست نه تنها به خودی خود کامل است، که باید مستقل از مصراع دومجمله

بنابراین »در آغوش هنگین تشکیل یافته است.  اش از دو مصراع آاینجا آشکارا با شعری سر و کار داریم که هر جمله 

گرفتن یگانه« در این جمله ارتباطی با وحدت روح مادی و غیرمادی ندارد و بر جاویدان شدن متافیزیکی روان انسانی 

« نمود ندارند و به دورانی دیرآیندتر و طرز دائو دِه جینگدر سراسر »  کند. اینها مفاهیمی هستند کهنیز داللت نمی

 ند.شوتر از متن موجود مربوط می تر و انتزاعی فکری پیچیده

نماید که در زمان پیدایش این جمله هنوز مفهوم »هون« شکل نگرفته بوده  ی اول چنین میبا خواندن جمله 

توان فرض کرد « نیامده است. پس می دائو دِه جینگی »هون« در هیچ جایی از متن » که کلمه است. این هم مهم است 
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ی روح غیرمادیِ ماندگار بوده است. در این ی دو روح و پیدایش ایده گیری نظریه که دوران تدوین متن پیش از شکل

ترین حالت یعنی در قالب نیرویی گرمابخش که در دهد، در سادهحالت »پو« به سادگی جان و نیروی حیاتی معنی می 

اردوگاهی که جان در آن استقرار گزیده، تن یا جهان است،  سازد. پس احتماالتن النه کرده و جنبش آن را ممکن می

اش کشیده شود، راه یا دائو است. این بخش اخیر را با توجه به مصراع دوم در ای که قرار است در آغوش و یگانه 

گوید که در ضمن عاری از ترک کردن است. چنین یابیم. چون در ترکیب با مصراع اول از سفر کردنی سخن میمی

« به دائو منسوب شده و احتماال در اینجا دائو دِه جینگی »هابخش کیبی از سکون و حرکت همان است که در باقی  تر

 هم به خاطر سازگاری با همین معنی نقل شده است. 

بتدا داریم و بعد در مصراع  ای خبری را در ای بند نخست جای توجه دارد. در هر مورد جمله هابیت ساختار  

شود. موضوع مصراع دوم اما همچون ی چیزی به ظاهر نامربوط مطرح می دوم با ترکیبی تکرار شونده، پرسشی درباره 

کشد، آیا ای را در آغوش می کند و یگانه کند. جان به اردوگاهی سفر مینمادی برای بسط معنای مصراع اول عمل می

آغوشی، از ترک کردن جایگاه خویش سر باز بزند؟ با دم زدن و دن، به خاطر این هم شود در حین این سفر کر می

ای توان این دم زدن را که به پسربچه مانند، آیا میماند و اندامها و گوشت و پوست نرم می تنفس است که بدن زنده می

بینند، چشمها وقتی پاکیزه و سالم باشند درست می ماند، مقید ساخت و در تنِ نرم حفظش کرد؟  گریزپا و بازیگوش می 

 شود نقص و کاستی را در آنها برطرف کرد؟ آیا می 

ی پیکر جاندار و خوب کار سه بیت نخستین به این ترتیب با هم ارتباطی انداموار دارند. هرسه دارند درباره

گویند. سه ویژگی مهم بدن جاندار انسانی در این بافتار عبارت است از زنده بودن )سفر کردن اش سخن می کردن

با سه تهدید روبرو هستند. جان ممکن است اقامتگاه خود را ترک کند، نفس ممکن   جان(، نفس کشیدن و دیدن. اینها

است از تن بگسلد و دیدگان ممکن است ناپاک و تیره شوند. سه بیت نخست فراخوانی است برای این که این سه از 

 آن سه نقص فارغ شوند. 



223 

 

ی این سه  درباره ی جالب توجه  کند. نکته سه بیت بعدی کمابیش همین مضمون را در بافتی سیاسی تکرار می

مصراع در آن همسان و تکراری هستند. بنابراین احتماال بیت چهارم و ششم که مصراعهای زوج بیت آن است که دو 

های فرمانروا  یکسانی دارند، مضمونی یکسان را هم در خود دارند. بیت چهارم مصراع فرد روشنی دارد و به ویژگی 

راند. مصراع دوم انگار تاکید حکم می  کند. فرمانروایی مردم را دوست دارد، که با خشونت و سختی بر ایشاناشاره می 

آموز محبوب خود را تنبیه کند و آزار دهد تا او را کند که فرمانروا مثل معلم یا پدری است که باید فرزند یا دانش می

کند. چهار جهت اشاره به مکان و سرزمین است، بیاموزاند. مصراع اول بیت چهارم قدری نامربوط و رمزآمیز جلوه می

کند. باز در مصراع که چهار جهت آشکار و درخشان باشند احتماال به بهروزی کشور و آرامش دولت اشاره میو این 

بینیم که این با شکلی خاص از آموزش پیوند خورده است. آموزشی که در بیت چهارم دیدیم با سختگیری و دوم می 

که تهی باشد. یعنی مصراع تکراری در ضمن از آزار همراه بود. اما این آموزش انگار در بهترین حالت چنان است  

کند. گویی که فرمانروای سختگیر وقتی مردمش را به واقع دوست دارد،  امکانِ آموزش ندادن و نیاموزاندن پرسش می 

ماند که روند آموزاندن آزار عمل کند، اما چیزی را یاد ندهد، و کشور وقتی پررونق و آرام باقی میکه مثل معلمی کودک 

شود. بیتی که به خودی تر میکل متوقف شود. این تعبیر غیرعادی و تا حدودی ناپذیرفتنی با بیت پنجم قدری روشن  به

کند. مصراع نخست این بیت از کلماتی بسیار مهجور خود مبهم است اما وقتی در این بافت نگریسته شود معنا پیدا می

ی آسمان، یعنی درگاه تماس با امر قدسی، که گوید دروازهمیتشکیل یافته که همگی مشتق عالمت »دروازه« هستند.  

ای در کار است که در نهایت هر شود. یعنی انگار چرخهقاعدتا با فرمانروا و کشور پیوند دارد، گشوده و باز بسته می

ی حرکتی برابر با صفر دارند. پویایی هرچیز اندازهکند. جنبشهای ساحت زیر آسمان  ران میاش جبحرکتی را با برعکس 

ش گردد. به این ترتیب است که آموزشود و باز به جای خود باز میای شبیه است که باز و دوباره بسته میبه دروازه

داند و بنابراین از آموزش دادن سر باز ماند که این راز را میکند. فرمانروا به معلمی میمعنا و پوچ جلوه میدادن بی

شود کند. کشور زمانی پررونق و رستگار می زند، هرچند که با مشتی آهنین و سختگیرانه بر مردمانش حکومت می می
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ال چیزی برای آموزاندن وجود ندارد. مصراع دوم بیت پنجم در این که از تمرکز بر آموزش دست بردارد. چون اصو

معنای دیگر کند.  ی آسمان پرسش می میان جای بحث و چون و چرای بسیار دارد. زیرا از امکان مادینه ساختنِ دروازه 

 تواند مادینه شود؟ حاصل، آیا میی آسمان که حرکتش ابتر است و تکراری و بیدروازه

این که منظور از مادینه در اینجا چیست، درست روشن نیست. شاید منظور انفعال و پذیرنگی باشد، یا شاید  

ای به زایندگی و باروری در کار باشد. احتمال قویتر ولی همان انفعال و ایستایی است در برابر تحرک و چیرگی کنایه 

با تشبیه دروازه به نیروی مادینه آن را در برابر آسمان و نیروی نر   شده است. احتماال شاعرآسمان که نرینه دانسته می 

شود منظور شعر بند نخست را دریافت. در سه بیت نخست به لزوم پاکسازی نهاده است. در کل ولی تا حدودی می

جان و اندامهای جاندار تاکید شده و در سه بیت بعدی با همین مضمون در سطحی سیاسی سر و کار داریم. تطهیر  

نفس و چشم که ابتدا آمده، با اقتدار فرمانروایی برخوردار از تایید آسمان همتا دانسته شده که در سرزمینی شکوفا با 

 راند. گویا کلید دستیابی به این همه، ایستایی و پذیرایی و رها کردن آموزش قلمداد شده است. مشتی آهنین فرمان می

ی خیلی ساده  بند دوم از فصل دهم یک بیت بسیار کوتاه است. در حدی که باید آن را نوعی زبانزد عامیانه 

هرآنکس که المثلی بوده باشد شبیه به »ی این بند ضربدر نظر گرفت. چنان که گفتم، حدسم آن است که شکل اولیه

ات را زاییدی، باید خوراکش گفته وقتی بچه داده و میدندان دهد، نان دهد«. اما مضمون آن احتماال به مادران ارجاع می

 را هم فراهم کنی.  

بند سوم، شعری دیگر است در چهار مصراع که با بند نخست سنجیدنی است. در این حال پرسشی که پیش  

ی دو شعر بلندتر گنجانده است؟ قاعدتا محتوای همین آید آن است که چرا ویراستار این زبانزد کوتاه را در میانه می

چسبانده است. با توجه به این که دو تا کرده و بند اول و سوم را به هم میمی  ای مانند مفصلی عملبیت چهار کلمه 

ی باقی مانده باید به یکی از بندهای ی مورد نظرمان همسان است و فعلی معین، پس هریک از دو کلمهاز چهار نشانه 
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کرده به بند سوم اشاره می  شود که زاییدنزیرین و زبرین خود ارجاع دهند. با خواندن آغازگاه بند سوم روشن می

 . شودزاید اما مالکش نمی)او را( می است:

( به معنای زاییدن به بند سوم ارجاع  生( به معنی پروردن و خوراک دادن به بند اول و »شِن« )畜پس »شو« )

شناختی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته و احتماال »شو«  بند نخست چنان که دیدیم دو قلمروی زیست دهند. در  می

می  مربوط  اولی  که  به  بوده  بند چنین  این سه  کنار هم چیدن  برای  ویراستار  منطق  یعنی  برابر خواسمیشود.  ته در 

سرمشقی مفهومی که هوادار بهبود و ارتقای هستی است، از وضعیت موجود دفاع کند و همان که هست را آرمانی 

گفته فرمانروای شایسته بر سیر طبیعی و معمول طبیعت تاکید داشته و مینخست شعری را برگرفته که  بداند. پس  

راند. بعد شعر بند سوم شود و حکم میکسی است که بدون آموزش دادن و بهبود بخشیدن بر همین جریان سوار می 

پایدار بودن، از پیامدهایشان )مالکیت، اتکا، و فرمانروایی(    را اختیار کرده که در آن فعلهایی مثل زاییدن و ساختن و

گفته کرده است. یعنی میی این دو هم زبانزدی را آورده که احتماال به شیردهی مادران اشاره میاند. در میانه خلع شده 

 کند. را هم پیدا می وقتی زنی فرزندی زایید، خود به خود ابزار پروردن او و خوراک دادن به او )شیرده شدن پستان( 

که همتای مفهوم اوستایی خورنه به    شود. فضیلت )دِه( در بند سوم همین مضمون را صراحتی بیشتر دنبال می 

اند. روشن است که وقتی کسی شان تهی شده ی کانونی معنای فرهمندی است، با سه فعل تعریف شده که از سه نقطه 

یابد. به همین شکل وقتی تن« فرزند معنی میکند و بنابراین »داشزاید، آن فرزند به خاندانش تعلق پیدا میفرزندی می

گر هم کند. قواعد و نیروهای پایدار و چیرهبرد و بدان تکیه میای را( از آن بهره میسازد )مثال خانه کسی چیزی را می

نمایند. چرا فرض شده های بند سوم به ظاهر ناسازگون و نادرست میاثرگذار هستند و حکمران. به همین خاطر جمله

حاکمیت برابر است؟ و مهمتر از همه آن که چرا وری، و با استیالی بیبهرهداشتن، با ساختنِ بی  که فضیلت با زادنِ بی

کرده و بعدتر ( همراه شده که در اصل به تیرگی آسمان شبانه اشاره می玄فضیلت با صفتی غیرعادی یعنی »شوان« )

 معنایش به گنبد آسمان و رنگ سیاه هم تعمیم یافته است؟
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ورزد. اصوال  تفسیر من آن است که ویراستار در اینجا نیز مثل باقی جاهای متن با سرمشقی ایرانی مخالفت می

امری پرسش  این ترتیب توصیف کند،  به  چنین موضعی وقتی نگیز است.  برااین که کسی رنگ و فروغ فضیلت را 

فرهمندی و    -ترای سرراست به شیوه–شود که گوینده در حال مخالفت با سرمشقی رقیب باشد که آن  پذیر میتوجیه

می  مترادف  درخشش  و  روشنایی  با  را  »فضیلت  تدوین  زمان  در  است.  جینگدانسته  دِه  در دائو  سرمشقی  چنین   »

و فضیلت   فرهمندیهمسایگی ویراستاران متن وجود داشته و آن سیاست نوظهور ایرانشهری بوده است. نگرشی که  

باعث دانسته است. همین سرمشق نظری بوده که  شاهنشاه یا هر شخصیت مقدس دیگری را با نورانی بودن مترادف می 

 ای نور در اطراف سرشان نمایش دهند. شخصیتهای مقدس را با هاله در هنر ایرانی شده 

وری برخاسته از آن تاکید داشته، نخستین نظام پولی دنیا  همین سیاست ایرانشهری بوده که بر آبادگری و بهره 

به شکلی غریب پایدار و استوار از آب در آمده را پدید آورده و بنابراین مالکیت را سازماندهی و رمزگذاری کرده، و  

اند. این دولتی عظیم و پایدار بوده که بینیم، صفات دولت هخامنشی بوده ای که در بند سوم میاست. یعنی سه ویژگی 

ی مردمان جهان باستان، به ویژه کند، و این برادویست و سی سال بی خدشه در قالب یک دودمان تداوم پیدا می

اند، نمودی از هایی با قلمروهای کوچک عادت داشته ای و امیرنشینهایی که به دودمانهای زودگذر چند دهه چینی

دانی و زادآوری هم عناصری هستند که هم در اسناد هخامنشی مالکیت، آباکرده است.  ماندگاری و پایداری جلوه می

 و هم در توصیفهای یونانیان و عبرانیان از پارسها مورد تاکید هستند. 

بینیم در نزدیکی زمان ویرایش متن و چه بسا توسط ویراستار)ان(  به احتمال زیاد شعری که در بند سوم می

متن آشکارا با این نگرش ویراستار  اش با باقی متن تناسبی ندارد.  پدید آمده باشد. چون صراحت سیاسی و دقت نظری 

شعری باستانی را با مخالفتی روزآمد ی مردمی و سه بند مورد نظرمان را به هم جفت و جور کرده که حکمت عامیانه 

در برابر فرهمندی سیاسی شاهنشاه پارسیان و فضیلت اخالقی زرتشتیان که با شده با سیاست پارسیان ترکیب کند. او 

خیزد و بر جریانهای شته، فضیلتی تیره را تعریف کرده که از طبیعت برمینور و سازندگی و آبادانی و دارندگی پیوند دا
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زند که از دارندگی، از آبادگری، و از آموزش تهی ای از زمامداری را رقم میکند و شیوه عادی و پیش پا افتاده تکیه می

 است. 

آموزش برای ارجاع به    知ی  کلمه تاکید بند نخست بر طرد آموزش جای توجه دارد. در دوران مورد نظرمان  

توان پرسید که چرا در این میشده است. نین بهبود بخشیدن به کار گرفته میبه معنای انتقال مهارت، یاد دادن و همچ

ی توان آموزش نداد؟« با تعبیری مثبت دو بار تکرار شده است؟ به خصوص که یک بار در نیمه شعر عبارت »آیا می

بینیم. بعید اش را می ی اجتماعی و سیاسی تکرار شدن شناختی و بار دوم در نیمه گرای زیست ش طبیعت نخست و بخ 

برداران بعدی این بیت نیست که یکی از این دو در ابتدای کار چیزی دیگر بوده باشد و به دست ویراستار یا نسخه 

شد. در هر صورت عجیب است که آموزش ندادن ی مصراع غیرتکراری از یادها رفته باتکرار شده باشد و شکل اولیه 

 همچون امری مثبت و سودمند تبلیغ شده باشد. 

پیکر جهان را ی تمدن ایرانی را متحد ساخت و نخستین کشور غول در نگاهی کالن، سرمشق کالنی که حوزه

کرد. عام مدیریت میدر این ابعاد پیچیدگی پدید آورد، سامانی نظری بود که مفهوم تنش را در قالب امری یکپارچه و  

ی دینی ای که زرتشت پیشنهاد کرد، عالوه بر آن که اولین چارچوب اخالقی و نخستین نظام یکتاپرستانه دستگاه نظری 

ی میان وضعیت موجود و یعنی فاصله –بود. تنش    همه جانبه برای پرداختن به مفهوم تنش همای  منظم بود، شیوه 

اگون صورتبندی و مدیریت شده است. با این های گونی تمدنها و فرهنگها لمس شده  و با شیوهدر همه  -مطلوب

بقیه از  افتاده  امری موضعی و تک تک و جدا  به صورت  موضوع وارسی و   هاتنشی  حال تنش در حالت عادی 

 گیرد.  جویی قرار میچاره

ی خرد و ریز زندگی روزمره را در قالب یک تنش کالن کیهانی با هم ترکیب کرد. به  هاتنشنگرش زرتشتی 

ای گسترده و فراگیر از این ترتیب وضعیت موجود ویژه و منحصر به فرد و محدودِ من در اینجا و اکنون، به شبکه 

داد. نبرد جاویدان ی جغرافیا را زیر پوشش خود قرار میها پیوند خورد که سراسر تاریخ و کل پهنه ی دیگری هاتنش
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 ها تنشمدارانه و انتخابی انسان در این آوردگاه تدبیری فلسفی و خالقانه بود که کل  مینوی خیر و شر و نقش اراده  دو

بخشید. خشکسالی و دروغ و دشمن به این کشید و معنایی تازه و منسجم بدان می ی امری استعالیی بر میرا به مرتبه 

ترتیب دیگر رخدادهایی تصادفی یا وابسته به خواست خدایان گوناگون نبودند. بلکه نمودی از یک روند ناخوشایند 

اندیشی کرد. تحلیل متون بازمانده از شان چارهام و یکباره درباره بایست به شکلی عشدند که میو اهریمنی قلمداد می

سر و کار داریم و سطوحی    هاتنش دهد که در این مقطع زمانی ناگهان با جهشی در رمزگذاری  عصر هخامنشی نشان می

 شود. شان پدیدار می نوظهور از انتزاع درباره 

ی همگرایی سیاست ایرانشهری و اخالق زرتشتی این اصل انتزاعی بود که وضعیت موجود  به این ترتیب نقطه 

های ارجمند اهورایی است. برای این وضعیت موجود حالت مطلوبی قابل تصور ی رخنه کردن اهریمن در آفریده نتیجه 

ی جنگاورانه و حماسی م و نادانی و دروغ بود. سویه بود و آن پاکیزه کردن هستی از اختاللهای اهریمنی مثل رنج و خش

شمرد. به ی انسانی را برایش بسنده می دانست و کردار آزادانه پذیر میبینی مغانه آن بود که بیماریِ عدم را چاره جهان 

اهمیت می انسانها  میان  در  انسانی  مقام  در  ترتیب شاهنشاه  ارزشی هستیاین  و  مییافت  پیدا  درست   کرد.شناسانه 

سازی با خدایان شأن و برعکس فرعون و امپراتور و فغفور که در تمدنهای مصری و اروپایی و چینی از راه همسان

خدایان -تر از شاهکرد. در عصر هخامنشی شاهنشاهان پارسی با آن که بر قلمروی بسیار بسیار گسترده اعتبار پیدا می 

بینی نبود، که در ضمن در نگرشی فروتنی و واقع دند. این تنها از سر  راندند، هرگز ادعای خدایی نکرپیشین فرمان می 

دید انسان کامل یعنی دانست و نیازی نمیی فرازین و تعیین کننده میخود انسان را صاحب جایگاه نو ریشه داشت که  

 شدند. شاهنشاه را به خدایانی باستانی تشبیه کند، که حاال دیگر غیراخالقی و ناتوان و اهریمنی قلمداد می

ی مرزها ای جهانی پراکنده شد و در همه ایرانشهری در دوران هخامنشی در گستره -ی زرتشتیی مغانه اندیشه 

بیگانه  فرهنگهای  با  تماس  یونانی در  برانگیخت.  را  واکنشهایی  بیرونی  هندیی  و  بدنه ها  که  آن  با  جمعیت ها   ی 

شان عضوی از دولت پارسی بودند، در قالب افالطون و بودا واکنشی نشان دادند که به طور خاص بر نفی شهرنشین 
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خیال و  افراطی  کردن  استعالیی  و  مطلوب  چینیپردازانه وضعیت  داشت.  تاکید  موجود  وضعیت  همچون ی  اما  ها 

سبت به آن واکنش نشان دادند. چون نه تنها هیچ هایی به کلی غریبه با این سرمشق نظری برخورد کردند و ن»دیگری« 

قلمرو سیاسی این دولت به طور مستقیم برایشان دسترسی بخشی از جمعیت چین شهروند هخامنشیان نبود، که اصوال  

 کردند.  نشین بینابینی با آن تماس برقرار میی آریایی ی قلمروهای سیاسپذیر نبود و با واسطه 

راهبردی متفاوت  بود. متنی که  «  دائو دِه جینگ»  ترین نمود واکنش چینی به این سرمشق، تدوین کتاببرجسته 

، از بیخ و بن آن با مخالفت یونانی و هندی را برگزید و به جای آن که چارچوب زرتشتی را بپذیرد و واژگونه سازد 

پذیرفتند، اما دو را انکار کرد. به این ترتیب بر خالف افالطون و بودا که شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را می 

 آراستند، ویراستار چینی اصوال وجود مغاک را منکر شد. آمیز میهایی تخیلی و تحریف ی این مغاک را با رمزگذاریلبه

ی مرکزی  « آن نیست که چگونه بر تنش غلبه کنیم و به آرامش دست یابیم. هسته دائو دِه جینگپیام اصلی »

سخن این متن آن است که اصوال ناآرامی و تنشی وجود ندارد، و وضعیت موجود همان وضعیت مطلوب است. این 

شود. در هنگام رویارویی با ه نظری زروان به اسم گریز شناخته میای خالص از آن ترفندی است که در دستگانمونه 

پیشاروی خود دارند. نخست پذیرش گسست میان وضعیت موجود های پیچیده دو راهبرد اصلی ی سیستم تنش، همه 

ی مفهوم شود و شالودهو مطلوب و ترک وضع موجود و کوشش برای انتقال به وضع مطلوب، که سازگاری خوانده می 

روش دیگر آن است که وضعیت مطلوب نفی شود اند.  اش بحث کردههمسانی است که در تکامل زیستی بسیار درباره 

ماندن« سیستم از زمان و ایستایی جبرآمیز و زورکیِ   و سیستم به وضعیت موجود بچسبد. این گریز است و به »عقب 

 شود. جهان انسانی منتهی میزیست 

ایرانشهری را در تمدن  -ی زرتشتیشناسانه نمودهایی چشمگیر از این پاسخ کالنِ گریزگونه به تنش هستی

 کند. اش تدوین میای درباره کند و نظریه « متنی است که این گریز را صورتبندی می دائو دِه جینگبینیم، و »چینی می
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دهد. این متن تنها مفاهیم مغانه را واژگونه  ی انجام این کار را نشان می فصل دهم از این نظر اهمیت دارد که شیوه 

، اصوال شرایط پیدایش این مفاهیم را مورد حمله قرار داده است. به این ترتیب ماجرای ترعمیق نکرده، بلکه یک درجه  

الطون و بودا این پرسش را طوری دستکاری کردند تا توان رستگار شد؟ افی فرضی آن نیست که چطور میالئو تسه

و سیاسی  زاهدانه  تسه پاسخهای  اما الئو  بنشیند.  به کرسی  می شان  »اصال  که  پرسید  و  نکرد  ویراستار چنین  شود ی 

 رستگار شد؟« و حتا »مگر قرار است رستگار شد؟« 

فصل دهم پاسخ منفی به این پرسش است. قرار نیست کسی رستگار شود. بهبودی در هستی رخ   

– دادن  ی بهتری انتقال نخواهد یافت. به همین خاطر آموزش  نخواهد داد و وضعیت موجود به جایگاه تعریف شده 

از بنیاد نفی شده است. هم سیر جهان و بدنهای زنده به   -که زیربنای نگرش زرتشتی برای سازگاری با تنش است 

داند. نبردی بین دو نیروی خردمند و نابخرد فایده مینیاز هستند و هم فرمانروا در سپهر سیاسی آن را بیبیآموزش  

در جریان نیست که مرزی روشن میان نیک و بد ترسیم کند و آموزش و دانستن را برای انتخاب درست در این میدان 

ای نیست و اصوال قرار نیست چیزی این میان کاره ای از خیر و شر است و انسان در  ضروری سازد. جهان آمیخته 

بهبود یابد، چه رسد به این که انسانی خودمختار بخواهد در این بهبود نقشی ایفا کند. فضیلت در این نگرش تیره 

است، در مقابل »چهار جهت« روشن و نورانی هستند. آنچه که هست کافی است و آنچه که قرار است باشد، جز 

 شان تهی ساخت.یست که باید برای رهایی از آن کردارها را از محتوای اخالقی یا پیامدهای خواستنیخیالی موهوم ن
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 ساختن

 تکیه کردن



232 

 

 یازدهم: زند و ربگردان فصل یازدهم بخش 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل یازدهم 

 

 

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。 

埏埴以為器，當其無，有器之用。 

鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。 

故有之以為利，無之以為用。 

 

 

 ی چرخسی پره : ۱۱.۱

 محوری یگانه را با هم شریک هستند

 نماید ظاهر آن تهی می

 کندگردونه با برخورداری )از این تهیاست( که کار می 

 دهندبرای ساختن ظرف، گل رس را شکل می : ۱۱.۲
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 نماید ظاهر آن تهی می

 کند.برخورداری )از این تهیاست( که کار می ظرف با 

 کنندیدرست م شکافند و در و پنجره برای ساختن خانه )دیوار( را می : ۱۱.۳

 نماید ظاهر آن تهی می

 کند.خانه با برخورداری )از این تهیاست( که کار می 

 پس برخورداری از پُری دیرینه است که برای ساختن )چیزها( سودمند است. :  ۱۱.۴

 سازد.  پس برخورداری از تهیاست که استفاده کردن )از چیزها( را ممکن می

 

شان تکراری ی میانی تای اولی سه یا چهار جمله دارند و جملهفصل یازدهم از چهار بند تشکیل شده که سه  

تواند همچون ی طوالنی تشکیل یافته و میی آخرشان حاوی سه عالمت تکراری است. بند چهارم از دو جمله و جمله

ایم که از سه بیت سه یا شرحی بر سه بند پیشین در نظر گرفته شود. یعنی در اینجا احتماال شعری پیچیده را داشته 

اند و معنایی ی نخست در هم تنیده چهار مصراعی تشکیل یافته و بعد دو جمله در توضیح آن آمده است. چهار جمله 

 اند، به این ترتیب: ها از سه چهار نشانه تشکیل یافته له آورند. هریک از این جمروشن را پدید می 

三  )سان: سه(十  )شِه: ده(輻 ی چرخ(  )فو: پره 

共  )گُنگ: معمول، شریک شدن، با هم(一  )یی: یک، یگانه، هر(轂  ( ، محور چرخ)گو: چرخ، گردونه 

當  )دانگ: چهره، تاب آوردن، تساوی(其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ( 

有    )یُوو: فراوان، داشتن(車   )ِچه: گردونه، افزار، دوختن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(用  یُونگ: استفاده کردن، به کار(

 خوردن(  گرفتن،
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رساند و مترادف است با »سان  را می  ۳۰شود که عدد  ها این فصل با عالمت »سا« آغاز می در برخی از نسخه  

کردن متن و کاستن   ای دیرآیندتر است و برای ساده شد که »سا« افزودهی کالسیک. تا مدتها فرض میشِه« در نسخه 

هم این عدد را به   توئیی متقدم وا مانگ  هایش جایگزین »سان شه« شده است. اما جالب ان که نسخه از شمار نشانه 

 کند.معنای متن البته به هر روی تغییری نمی 1اش همین بوده است.صورت »سا« ثبت کرده و احتماال شکل اصلی 

نماید/ ی چرخ/ محوری یگانه را با هم شریک هستند/ ظاهر آن تهی میتوان چنین ترجمه کرد: »سی پرهاینها را می

اند. اما در این کند.« این جمله را به صورتهای متفاوت تفسیر کردهگردونه با برخورداری )از این تهیاست( که کار می

سازد. در است، که کارکرد گردونه را هم ممکن می  نکته توافق وجود دارد که بحث بر سر خالی بودن چیزی در چرخ

 شان خواهم نوشت.گفتار بعدی هنگام زند کردن این جمالت بیشتر درباره

三十輻,共一轂，當其無， 有車之用。 

埏埴以為器， 當其無， 有器之用。 

ولی  دومین بند وزن و آهنگی سازگار با اشود که  روشن میاگر بند اول و دوم را اینطوری زیر هم بنویسیم   

هستند عمال با بند اول برابر    هم  تای آخری دوی طوالنی دارد.  ی کوتاه بند اول، یک جمله جمله دو  دارد. اما به جای  

 های بند دوم چنین معناهایی دارند: و تنها در یک نشانه تفاوت دارند. نشانه 

埏   )یَن: مرز، حد(埴   )ژی: خاک، رُس(以    )ای: پس(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(器   ،چی: ابزار، اندام(

 ( ، آونداستعداد

當  )دانگ: چهره، تاب آوردن، تساوی(其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ( 

 
1 Henricks, 1989: 806-807. 
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有    ،داشتن(  )یُوو: فراوان器  استعداد(  )چی: ابزار، اندام ،之    )ژِه: داشتن، رفتن(用  یُونگ: استفاده کردن، به کار(

 گرفتن، خوردن( 

ی برآمده از آن تقریبا کلمه به کلمه با بند پیشین همسان آورد، اما نتیجه ای متفاوت فراهم می ی نخست مقدمه جمله

نماید/ ظرف با دهند/ ظاهر آن تهی میبرای ساختن ظرف، گل رس را شکل می»اش کرد:  توان چنین ترجمهاست. می

ی کالسیک »ین« در ابتدای این جمله چندین ثبت متفاوت داریم. نسخه   «کند.برخورداری )از این تهیاست( که کار می 

ی پیشاهنگِ ما وانگ مله سازگار است. اما در نسخه دهد و با معنای ج را دارد که در ضمن ورز دادن گل هم معنی می 

بنابراین   1رسانده است.ما احتماال »پختن« را میبه جای آن »َجن« را داریم که معنایش درست روشن نیست، ا  توئی

درون تهی هستند، اما بعدتر این فعل تغییر کرده و شکل گفته آوندها موقع پخته شدن  احتماال در ابتدای کار متن می

 دادن به گل و ورز دادنش به شکل ظرف جایگزین آن گشته است. 

ها با بند اول نیز برخوردار است. بند سوم هم ساختاری درست مانند بند دوم دارد و بنابراین از همان شباهت  

 اند:اش چنینی سه جمله کلمات برسازنده 

鑿   )زَئو: اسکنه، کندن، تغییر دادن، احساسات(戶 (هو: در، خانمان  )牖   )یُوو: پنجره(以    )ای: پس(為   :وِی(

 )شی: اتاق، دربار، خانه، مقبره(  室کردن، ساختن، بودن( 

當  )دانگ: چهره، تاب آوردن، تساوی(其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ( 

有    )یُوو: فراوان، داشتن(室   )شی: اتاق، دربار، خانه، مقبره(之    )ژِه: داشتن، رفتن(用   یُونگ: استفاده کردن، به(

 کار گرفتن، خوردن( 

 
1 Henricks, 1989: 807. 
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برای ساختن خانه )دیوار( را نماید: »م به نسبت روشن میبا توجه به دو بند پیشین معنای این جمالت ه  

 کند.« با برخورداری )از این تهیاست( که کار می خانه  نماید/  ظاهر آن تهی می کنند/  درست می  شکافند و در و پنجره می

ی پیشین هابیت در نهایت بند پایانی فصل یازدهم را داریم که دو جمله است با شش و پنج عالمت که ساختارش با  

آغازین افزوده ی سه بند  متفاوت است. به همین خاطر حدسم آن است که دیرتر و شاید توسط ویراستار متن به دنباله 

 اند: هایش چنینشده باشد. نشانه 

故    )گو: پیر، قدیمی(有    )یُوو: فراوان، داشتن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(以    )ای: پس(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن(

利  )لی: سود، کامیابی، تیز( 

無    )وو: نه، هیچ(之    )ژِه: داشتن، رفتن(以   )ای: پس(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(用  ،یُونگ: استفاده کردن(

 به کار گرفتن، خوردن( 

شان با جمالت پیشین سست است. در نتیجه باید همچون جفتی این دو جمله با هم ارتباط دارند و پیوند ساختاری 

 مستقل از سه بند قبلی ترجمه شوند: 

 پس برخورداری از پُری دیرینه است که برای ساختن )چیزها( سودمند است.

 سازد.  پس برخورداری از تهیاست که استفاده کردن )از چیزها( را ممکن می

 

 

 

 

 

 

 



237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



238 

 

 گفتار دوم: زند فصل یازدهم 

 

ای تشکیل یافته است. بخشی  فصل یازدهم بخشی کوتاه است که از یک شعر سه بیتی و یک توضیح دو جمله  

ی پایانی « وجود داشته و توسط ویراستار برگرفته شده، همان شعر است و آن جمله دائو دِه جینگکه احتماال مقدم بر » 

 شود. ای که به دوقطبی پُری و تهیا مربوط می گیریکند. موضع گیری نهفته در آن را تصریح می موضع 

اینها با در سه بیت نخستین به سه چیزِ مهم و کلیدی در تمدنهای باستانی اشاره شده و تاکیدی هست که همه ی 

اند و کاربردشان بیشتر به تهی بودن و فضای خالی وابسته است، تا پُری و چیزهای شکل گرفتهی تهیا در پری  رخنه

 دار. ی پرهدار و چرخ گردونه ی در و پنجرهجامد و استوار. این سه عبارتند از آوند سفالی، خانه 

ی این سه فناوری کهن در بستر تمدن چینی  انگیزی که به کلی نادیده انگاشته شده، تبارنامه ی شگفت نکته  

ها از روز ازل در و پنجره داشته و اند، گویی که خانه ترجمان و مفسران طوری متن را خوانده و فهمیده ی ماست. همه

اند. در حالی که چنین نبوده است. در میان این سه، آوندهای شدهچرخهای گردونه از ابتدای کار با پره ساخته می

می ساخته  رس  خاک  از  که  جنبه سفالی  درشوند  و  داشته  جهانی  سپیده  ای  از  مستقل  شکلی  به  تمدنها  دم اغلب 

ای گشوده در آن داشته باشند، و در و پنجره   هایی که دیوارهای راست و افراشتهاند. خانه شده نشینی ساخته می جایک

ابداعی بسیار دیرآیندتر هستند که خاستگاهش تمدن ایرانی و مصری است و تنها با درنگی چند هزار ساله مشابهش 

 ی ی هزارهها در میانهدار هم اصوال ابداعی ایرانی است و آریاییشود. گردونه با چرخ پرهدر چین و اروپا نیز پدیدار می

 دوم پ.م به فناوری آن دست یافتند و از راه نفوذ سیاسی و نظامی ایشان این نوع گردونه در جهان باستان پراکنده شد. 
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دهد. تا پیش از قرن هفدهم در میان این سه، چرخ گردونه بهتر از بقیه سوگیری فرهنگی این فصل را نشان می  

از جنس چوب بود که با ی فرهنگها وجود داشت و آن هم قرصی توپر  پ.م، تنها یک نوع چرخ برای ترابری در همه

هایی ایم و هرچه بوده گاریشد. تا این تاریخ ما در عمل گردونه نداشته محوری در میانه به چرخی دیگر متصل می

چهارچرخه یا گاه دو چرخه بوده است که در حالت دوم برای جای دادن شاهان و بت خدایان در زمان اجرای مراسم 

 عمومی کاربرد داشته است. 

ی آمد و به پیدایش گردونه شی مهم در فناوری ترابری به حساب می دار در جهان باستان جهاختراع چرخ پره 

دار هم بسیار سبکتر از چرخ توپر است و هم به خاطر داشتن طوقه، بسیار محکمتر. با این جنگی منتهی شد. چرخ پره

ای ی دو چرخه اتوان گردونه طلبد. در مقابل با این ابزار میای میحال ساخت آن دشوارتر است و دانش فنی پیچیده 

نبرد حرکت کند. آریایی با سرعت در میدان  این ساخت که سبک و راهوار باشد و  هایی که در قرن هفدهم پ.م 

نوآوری را انجام دادند، همان مردمی بودند که در موجی بزرگ سراسر ایران زمین را در نوردیدند و در ایران شرقی 

های نیرومند هیتی و میتانی را پدید آوردند. این اقوام نیای پادشاهیدولتشهرهای بزرگ بلخ و بُست و در ایران غربی  

ای بودند که در اتحاد با هم دولت عظیم هخامنشی را تاسیس ها و سایر اقوام آریایی مستقیم پارسها و مادها و بلخی

به گردونه، و این اش  ی جنگی در ضمن مصادف بود با رام کردن اسب و بستن دار و گردونه کردند. اختراع چرخ پره

شدند و اصوال های دارای چرخ توپر با خر یا گاو کشیده میهم نوآوری مهم دیگری بود. چون تا پیش از آن گاری 

 کردند.  آهسته حرکت می

ی نماید که خاستگاه اصلی این نوآوری نیمه دار بسیار دیر به چین وارد شد. چنین میفناوری ساخت چرخ پره 

دار ی جنگی و چرخ پرهریای خزر بوده باشد. چون انتقال گردونه شمالی قلمرو ایران زمین و مناطق پیرامون و شمال د
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افتد. پس از آن هم تنها  پ.م( به تعویق می  ۱۲۰۰اش تا عصر فروپاشی برنز )حدود  به قلمرو ترکستان در همسایگی

  1کردند. قبایل سکایی و تخاری که آریایی و خویشاوند با ایرانیان بودند از این ابزار استفاده می 

شان به نظرم بیش از حد انتزاعی و نمادین است و از اند که بسیاری ی متفاوتی تفسیر کردههاشکلبند نخست را به  

دار دو ی معناپردازی مردمان در چینِ قرن پنجم پ.م بیرون بوده است. به نظرم تاکید بر تهی بودنِ چرخ پرهدایره 

ی جنگی در چین اختراعی دار و گردونه تردیدی نیست که چرخ پره دهد.  ی این نوع چرخ نشان می حقیقت را درباره

است که به نسبت  車ی جنگی  برونزاد بوده که از اقوام آریایی غربی وامگیری شده است. نماد چینی برای گردونه 

تازه در اواخر دوران هخامنشی  2ی غربی اشاره دارد.شود و در ابتدای کار همیشه به اقوام بیگانه دیر در اسناد ظاهر می 

ی ی سازمان یافته و پردامنه از گردونه با این حال استفاده   ها رواج یافت.افزار در میان چینیبود که استفاده از این جنگ

ی عصر اشکانی در دوران ها ممکن شد و این در میانه جنگی در چین با وامگیری اسب و فنون سوارکاری از آریایی 

نو( در افزار هم در نقاطی قرار داشت که با قبایل سکا )شیونگ مگیری از این جنگهان تحقق یافت. کانونهای اصلی وا

 3کردند. شان را وامگیری میی رزمی دشمنان ها هنگام نبرد با این قبایل بود که شیوه تماس بود و در اصلی چینی

شک به عنصری فرهنگی کند، بیدار اشاره می یازدهم که در قرن چهارم پ.م به چرخ پرهبنابراین آغازگاه فصل   

شان بوده است. این افزار مهم ی اقتدار قبایل آریایی غربی و جنگها رواج نداشته و نشانه دهد که نزد چینی ارجاع می

کرده هر چرخ سی پره دریافت که فکر می  توانکه راوی از کارکرد و ساختار دقیق چرخ آگاه نیست را از اینجا نیز می

دار قدیمی از شش تا شانزده دارد. در حالی که این شمار زیاد پره در هیچ چرخ باستانی یافت نشده است. چرخهای پره

 
1 Ebrey, Walthall, and Palais, 2006: 14. 
2 Shaughnessy, 1988: 189–237. 
3 Whiting, 2002: 154–155. 
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های آیینی و غیرجنگی کاربرد داشته و اغلب چرخها هشت، ده یا دوازده پره داشته  اند، اما شش پره برای ارابه پره داشته 

 ت. اس

یی بسیار فلسفی و انتزاعی تفسیر شده، اما  هاشکلکند، به  چرخ گردونه در تهیا کار می  ی متن به این کهاشاره  

اند. به های قرن پنجم پ.م به موضوع بنگریم، احتماال هیچ یک از این تعبیرها مورد نظر نبوده نی انداز چیاگر از چشم 

دهد که احتماال هردو در آن هنگام از ی آغازگاه متن دو معنای در هم تنیده و مربوط به هم را به دست مینظرم جمله 

نماید )اما( ی چرخ محوری یگانه را با هم شریک هستند، ظاهر آن تهی میسی پرهاند: »شدهاین جمالت دریافت می

 کند.«گردونه با برخورداری )از این تهیاست( که کار می 

ها همچنان در این شود. چینیدار و چرخ توپر مربوط میی چرخ پرهاین جمله قاعدتا از یک سو به مقایسه  

دار سکاها احتماال برایشان حالتی اند و از این رو چرخ پرهکردههایی کندرو استفاده می چرخ توپر در گاریدوران از  

دار یک ویژگی غیرعادی در چشم مردمان آن کرده است. در ضمن چرخ پرهبرهنه و توخالی از چرخ را تداعی می

اند. شدهها از چشم محو می داده، پرهرا حرکت می  چرخیده و گردونه دوران داشته، و آن هم این که وقتی با سرعت می 

هایش را از دست تماشای چرخی که فاقد سطح یکپارچه و تخت و توپر است و هنگام تاختن گردونه هم به کلی پره 

ی ای بوده که شاعر این چرخ را انباشته از تهیا و عریان از مادهشود، احتماال انگیزهاش دیده میدهد و تنها طوقیمی

بازنمایی ی نخست که برای فهم کل فصل بسیار تعیین کننده هم هست، به  ی چرخ قلمداد کند. بنابراین جمله سازنده

کند و هم تبار اشاره میو ایرانی کند. این جمله هم به عنصری بیگانه  ها داللت میابداع فنی نوظهوری از دید چینی

ی دار بودن و خالی بودن فاصله خواه تهی بودن برای پره  داند.اش میی خوب کار کردنتهی بودن را در چرخ نشانه 

 ی طوقه و محور.ها در زمان سرعت گرفتن چرخ و تهی نمودن فاصله ها بوده باشد، یا به خاطر محو شدن پره بین پره

دهد مرجع اصلی دار آغاز شده از این نظر اهمیت دارد که نشان میی نخست با مثال چرخ پره این که جمله  

یی از مغولستان امروز را هابخش ها که ترکستان و  های مستقر در مناطق غربی بوده است. همانبحث فرهنگ آریایی
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نواحی غربیدر اختیار داشته  پهناور استان هخامنشیِ سکائیه اند و احتماال  از قلمرو  خوار بوده ی هومترشان بخشی 

بعدی به چیزهایی دیگر تعمیم یافته است. ظرف سفالین احتماال داللتی بومی داشته های  است. این مرجع در جمله 

گیری خود ابداع کرده بودند و چین نیز این عنصر دم شکلگری را در سپیدهی فرهنگهای کهن کوزه است. چون همه 

ی تهی و خالی وار و منطقه را همچون رکنی درونزاد داشته است. در آوندها نیز همین آمیختگی میان بخش توپر و است

 پذیرد. یا غله انجام می   خورد و باز در آن بخش تهی است که کارکرد اصلی ظرف یعنی ذخیره و حمل مایع به چشم می 

室ای )شی:  در و پنجره در دیوارهای خانه ی سومین چیزِ آمیخته به تهیا اما جای کنکاش بیشتر هست.  درباره

ی« در زبان چینی هم عالمت »ششوند و به همین شکل با رخنه کردن تهیا در جایی توپُر همراه هستند.  ( گشوده می 

شود. روشن است که در اینجا  دهد و هم به معنای دربار و تاالر شاهی و مقبره به کار گرفته میخانه و اتاق را نشان می

ای در کار نیست. معنای دم دستی »شی« همان خانه و اتاق است، اما  با مقبره سر و کار نداریم، چون آنجا در و پنجره

از آن دریافت کرد.را هم می تعبیر تاالر و قصر   انگاشته شده آن است که پنجره هم نکته   توان  نادیده  ای که اغلب 

داری که در چین کشف شده، به اوایل ترین تاالرهای پنجرهد در معماری چینی است. قدیمیعنصری به نسبت دیرآین

« دویست سال فاصله دارند. از دائو دِه جینگشوند و با زمان تدوین »دوران هان یعنی ابتدای عصر اشکانی مربوط می

شده و قدمتش ی سوم پ.م در سراسر ایران زمین ساخته می دار از هزارهدانیم که تاالرهای پنجره سوی دیگر این را می 

دس زد که احتماال وجود پنجره در خانه/ تاالر توان ح در این تمدن دو هزار سال پیشتر از چین است. بر این مبنا می 

کرده که مربوط به قلمرو سکاها بوده است. به ویژه که در این دوران شهرهای ای اشاره می هم به عنصر فرهنگی بیگانه

از توسعه را تجربه می یافتن مسیرهای تجاری دل قلمرو ترکستان دورانی شتابزده  به خاطر گسترش  این  کردند و 

 ری به مناطق پیرامونی بود. ایرانشه

شعر آغازین فصل یازدهم برای مثال زدن از آمیختگی پری و تهیا، به طور خاص  نماید که  بر این مبنا چنین می 

بر عناصری تاکید داشته باشد که پیوندی با قلمرو سکاها و بافت فرهنگی ایرانی داشته است. در توضیح پایانی این 
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دقیقا همین بحث پری و تهیا محور اصلی موضوع بوده است. در بند پایانی گفته شده که شود که  فصل روشن می

خیزد گردد. یعنی سود و اثری که از آنها برمی شوند، اما کارکردشان به تهیا باز می هرچند چیزها با پری ساخته می

 اند، و نه پری.که در خود پنهان کرده است  ی تهیایی نتیجه 

لبته روشن است که کوزه به خاطر خالی  رسد. اانگیز به نظر میاین تاکید بر تهیا و نفرت از پری قدری شگفت 

شود که این فضای خالی با ی چیزها را دارد. اما مگر نه این که کارکردش وقتی برآورده میبودن داخلش امکان ذخیره

های چرخ وجود دارند. اما اینها به خودی خود مایعات یا غالت پر شود؟ و البته که پنجره و فضای تهی اطراف پره 

در قالب دیوار یا قاب درگاه یا پره چیزی را به چیزی ای در چیزی استوار و پیوسته هستند که د و حفره کننکاری نمی

این که کسی تهیا را از پری مهمتر و اصیلتر بداند قدری غیرعادی و دور از ذهن است. مگر آن که کند.  وصل می

 ی هوادار پری و تهیا در جریان باشد. موضعی جدلی در این میان وجود داشته باشد و دعوایی میان دو جبهه 

ای به واقع وجود داشته و خاستگاه گیریبینیم که چنین موضع ی این دوران بنگریم، می اگر به تاریخ اندیشه 

بودم که اصوال گرایش به پری و نفرت از   آن نیز ایران بوده است. پیشتر در پژوهش »تاریخ هنر ایرانی« نشان داده

توان بازجست.  دم تمدن در هنر جیرفت میشناسی ایرانی است و نمودهایش را از سپیده فضای خالی از ارکان زیبایی

ی دوم پ.م با ظهور زرتشت به یک دستگاه شناسانه و روزمره داشته، در اواخر هزارهای زیباییاین گرایش که جنبه 

شود. زرتشت نخستین کسی بود که دو قطبی پری و تهیا را به صورت جفت متضادی و کالن تبدیل می  نظری پیچیده

گر در اندرون آنها معرفی کرد. ی چیزها و اهریمن را رخنه شناسانه مطرح کرد و اهورامزدا را آفرینندهاخالقی و هستی

ی موجودات را آفریده بود. در مقابل اهریمن زاینده تشن یعنی خالق هستی بود، و  به این ترتیب هورمزد دادار، و گئوش

گزید. به همان شکلی که دروغ در مقام غیاب مرض و نیستی و اختاللی بود که همچون عدم در دل این هستی النه می

خوانیم که کرد. در این راستاست که در بندهش می حقیقت و رنج و مرگ همچون غیاب شادمانی و زندگی جلوه می

 رسانند. ی خود را به انجام می ا با آفرینش موجودات و اهریمن با تراشیدن نیستی کنش خلق ویژهاهورامزد



244 

 

دهد که عناصر عدمی  منشی اسناد سیاسی به تثبیت نگرش زرتشتی و گفتمانی کالن گواهی میدر دوران هخا

گیرد. مفهوم نقص در نظر می ی هستی تندرست و بیپندارد و شاهنشاه و خداوند را نماینده را اهریمنی و شوم می

نکوهیده شده به شدت  باستان  پارسی  متون  مقابل همه  دروغ، ویرانی، خشکسالی، و هرج و مرج در  از   و در  جا 

های مثبت وجود مثل زندگی و توانمندی و شادمانی و حتا زمان و مکان )مثل بوم پارس یا این زمین دور و جلوه

بینیم که اغلب با تعادلی میان ی گوناگون را میهاسنت دراز( به نیکی یاد شده است. در هنر هخامنشی هم ترکیبی از  

 شکل و زمینه همراه است. 

ی مستقیم  جالب اینجاست که در هنر عصر هخامنشی یک سنت محلی بسیار شکوفا و اثرگذار داریم که ادامه 

نفرت هنر جیرفت از فضای خالی را در خود حفظ کرده، و این هنر سکاهاست. سکاها در همان قلمروی در ایران 

کردند که زادگاه زرتشت بود، و هنرشان افراطی چشمگیر در ستایش پُری است. چندان که در بیشتر شرقی زندگی می

 آثار هنری سکا کل فضا با نقشهای درهم فرو رفته پوشیده شده است. 

های پیوستگی فرهنگ ایرانی درون قلمرو هخامنشیان و فرهنگ آریایییکی از بسترهای فرهنگی مهمی که  

دهد، همین هنر است. هنر سکاها در دو سوی هندوکش کامال همسان می   مقیم ترکستان و شمال و غرب چین را نشان

دهد نشان می -نشین زرتشتی در ترکستاناز جمله شهرهای آریایی –ی جدید  شناسانه های باستان است و در کنار یافته 

ایرانیان بوده  نه تنها آریایی و خویشاوند  این منطقه  با که قبایل مقیم  به لحاظ فرهنگی هیچ تمایز مشهودی  اند، که 

 اند. ایرانیان نداشته 

« در قلمرو  دائو دِه جینگدر زمان تدوین » یابیم که  اگر این جغرافیای فرهنگی را در نظر داشته باشیم، در می 

تایشی تام و تمام از پری و دار، سدار و قصرهای پنجرههای حامل فرهنگ ایرانی ترکستان، عالوه بر چرخ پرهآریایی 

توان همچون نقد و نفی چنین فرهنگی استواری نیز نمود داشته است. در این معنا شعر آغازگاه فصل یازدهم را می

دهد که بحث اصلی بر سر سودمند بودن یا نبودن تهیاست. متن دانست. شرحی که در بند پایانی آمده هم نشان می 
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ی چرخ گوید، که دارنده رگشا، و احتماال این را در مقام پاسخ به نگرشی مهاجم میگوید تهیا سودمند است و کامی

 دانسته است.پری را نیکو و عدم را اهریمنی می دار بوده و پره
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 پری

 تهیا

 خانه

 در و پنجره

 گردونه

دارچرخ پره  
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 بخش دوازدهم: ربگردان و زند فصل دوازدهم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل دوازدهم 

 

 

五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁田獵，令人心發狂；難得

之貨，令人行妨。 

是以聖人為腹不為目，故去彼取此。 

 

 

 دکنرا نابینا میمردم پنج رنگ چشم  : ۱۲.۱

 کند.مردم را کر میپنج آوا گوش  
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 کند.را خوش میمردم دهان پنج مزه )اما(  

 اسب تاختن و شکار کردن در کشتزار

 گراید.اش این است که قلب مردم به دیوانگی می نتیجه 

 داشتنِ کاالهای دشواریاب و گرانبها 

 سازد نیکخویی مردمان را مختل می

 پردازد شان نمی پردازد، به نظرگاه اینطوری است که پادشاه به شکم مردم می پس  :  ۱۲.۲

 گیرد.کند و این )یکی( را بر میست را طرد میآن )یکی( که قدیمی

 

سه فصل دوازدهم نیز ساختاری همچون فصل یازدهم دارد. اینجا هم با شعری آغازین سر و کار داریم که   

با چهار پنج نشانه دارد. این شعر آغازین بند مصراع همریخت آغازین با شش عالمت، و چهار مصراع ناهمریخت  

 شعر تشکیل یافته است. ی به نسبت طوالنی در شرح  سازد و دومین بند از دو جمله نخست را می 

 اند:ها تشکیل یافته سه مصراع آغازین از این نشانه 

五   )وو: پنج(色   )سِه: رنگ، بیان، شهوت، جلوه(令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(人   ،رِن: مردم(

 )مَنگ: کور( 盲انداز، نظر، رئیس( )مو: چشم، چشم 目انسان( 

五 ج(  )وو: پن音    )یین: صدا، خبر(令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(人   )رِن: مردم، انسان(耳  :اِر(

 )لُنگ: کر( 聾گوش، شنیدن، دسته( 

五   )وو: پنج(味   )وِئی: مزه، بو، ذوق، غذا(令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(人  )رِن: مردم، انسان(

口  )کائو: دهان، درگاه، سوراخ، دولت(爽  )شوَنگ: روشن، صریح، شادمان، نقض( 
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کند، پنج صدا گوش مردم را  کور می پنج رنگ چشم مردم را  »کامال روشن است:    ی اولیله جمدو  ی  ترجمه

ی پیشین را ی سوم ابهامی در کار است. اغلب مترجمان با همان لحنی که دو جمله ی جمله اما درباره   .«کندکر می

کند«. اما نکته در اینجاست که صفت حس/ تلخ می را بیپنج مزه دهان  اند که »اند، سومی را هم اینطور برگردانده فهمیده

دهد که رساند. این کلمه طیفی وسیع از معانی را پوشش میحسی را نمی( معنای بی爽عنی »شوَنگ« )این جمله ی

اند. این نشانه به معنای شادمان، ( در جمالت قبلی متفاوت聾( و کری ) 盲شان مثبت هستند و به کلی با کوری )همه

 حسی یا تلخی لذتبخش، خوش، ملموس، سرراست، صریح، روشن و شفاف به کار گرفته شده که دقیقا معکوس بی 

هستند. البته این عالمت در برخی از متون دیرآیندتر معناهایی منفی هم پیدا کرده ولی آنجا هم در معنی شکستن و  

ی سوم به نظرم کنند. معنای جمله نقض کردن و اشتباه کردن به کار گرفته شده که ارتباط چندانی با دهان پیدا نمی 

خوش و را  مردم  گوید که: »)اما( پنج مزه دهان  دارد. جمله میکامال روشن است و با معنای بند بعدی هم سازگاری  

 سازد.« می شادمان 

کند/ میل  سواری و نخجیرگیری دل را پریشان می اند که: »گردونه ی بعد اول را اغلب چنین ترجمه کردهادامه 

می را مضطرب  مردمان  کمیاب  کلی جمالت چهارگانه به چیزهای  عبارتها مضمون  این  پوشش سازد«.  را  بعدی  ی 

 اند: چنینی بعدی دو جمله ی های برسازنده توان گفت. نشانه دهد، اما دقیقتر از این هم میمی

馳  )چی: تاختن، اشتیاق(騁 نگ: اسب تاختن، شتافتن، رها( )ِچ田  )تیَن: کشتزار(獵 شکار کردن( )لیِه : 

令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(人   )رِن: مردم، انسان(心   )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(發  :فا(

 )کوانگ: وحشی، دیوانه، خشن(  狂پرتاب کردن، ارسال، فرستادن( 

نتیجه  کشتزار/  در  کردن  شکار  و  تاختن  »اسب  است:  روشن  معنایش  دیوانگی که  به  مردم  قلب  که  است  این  اش 

 گراید.« می

 ی بعدی اما قدری ابهام دارند: دو جمله  
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難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(之    )ژِه: داشتن، رفتن(貨  :هوئُو(

 کاال، چیز( 

令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(人   )رِن: مردم، انسان(行   )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(  

妨  )فَنگ: مانع شدن، اختالل( 

اند. تکرار شده   ۶۴ی اولی از چهار نشانه تشکیل شده که به همین شکل در بند اول فصل سوم و بند آخر فصل  جمله

در هر سه مورد معنایی یکدست و روشن را داریم: »داشتنِ کاالیی دشواریاب«، که به معنای مالکیت چیزهای گرانبهای 

ی بازرگانان ارتباط دارد که هم در این دوران ( با تجارت و طبقه 貨ست. پیشتر گفتیم که مفهوم کاال )هوئو: فروختنی

گویند که مالکیت چیزهای دشواریاب این جفت جمله میاند.  تبار و بیگانه بودهو هم تا قرنها بعد در قلمرو چین ایرانی

 سازد.  برد و مختل میاقت و نیکخویی مردمان را از بین می و گرانبها لی

دهد. هایی نامنتظره و عجیب را به دست می اش گزارهبند دوم این فصل از دو جمله تشکیل شده که ترجمه

 ی این جمالت بنگریم:نخست به عالیم تشکیل دهنده

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(聖  ،خبره(    )شِنگ: مقدس، نجیبزاده، پادشاه人 رِن: مردم، انسان(  )為   :وِی(

)مو: چشم،  目)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為)بو: نه(    不)فو: شکم، اندرون، دل(   腹کردن، ساختن، بودن(  

 انداز، نظر، رئیس( چشم

 故    )گو: پیر، قدیمی(去   )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(彼   )بی: آن، او(取 گرفتن، دریافت کردن، )چو :

 )تْسی: این، اینجا(  此گزینش( 

ست را  پردازد/ آن که قدیمیشان نمیپردازد، به نظرگاه یعنی: »پس اینطوری است که پادشاه به شکم مردم می 

 گیرد.« کند و این را بر میطرد می
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 دوازدهم گفتار دوم: زند فصل 

 

گیری و نفی و انکاری روبرو هستیم « با موضع دائو دِه جینگی دیگر »هابخش در این فصل هم مثل بسیاری از   

انتظار می انگیز و خالفکه قدری شگفت  ابتدای بند نخست سه جمله داریم که شعری موزون را بر آمد  نماید. در 

اند. در حالی که سومی آشکارا مفهومی ضد ساخته است. این سه جمله اغلب به نادرست همسان با هم ترجمه شده می

ی کرخت شدن چشم و گوش رد. در اولی و دومی اشاره شده که پنج رنگ و پنج آوای موسیقی مایه دوتای اولی دا

ی خوشنودی گوید که دهان اندامی متفاوت است و پنج مزه مایه سومین جمله اما میآورند.  شوند و کوری و کری می می

های حسی بینایی ن برقرار شده و محرک گوش و دها-شود. بنابراین در ابتدای کار تقابلی میان چشمو لذت دهان می

تر مان درست اند. چنین تقابلی در بند دوم متن هم نمایان است و بنابراین ترجمهو شنوایی با چشایی مقابل نهاده شده 

 رسد. از خوانش مرسوم و هنجارین متن به نظر می 

توان گفت و نوشت. از دیرباز در ایران زمین حس های گوناگون بسیار می ی فرهنگی حسی تبارنامه درباره 

پیوند داشته و به همین خاطر حساسیت هنری  هاهیجانشناسانه و شهود مربوط به عواطف و چشایی با ادراک زیبایی 

اند. تعبیری که تا به امروز دوام آورده و در اواخر قرن وسطا در اروپا هم از نامیده را و هوشیاری شهود را »ذوق« می 

امور راه ترجمه ادراک عقالنی و شفافیت  بینایی نمادی برای  یافته است. در مقابل  های متون پارسی و عربی رواج 

ل بوده و به ویژه برای اشاره به راستی و حقیقت و درک باطن چیزها کاربرد داشته است. در حدی که ادراک مستد
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اند که بر نامیده خورده، »شهود« میشناسانه داشته و با فهم حقیقت پیوند میی شناخت عرفانی را نیز در آنجا که جنبه 

 بینایی تاکید دارد.

شده، اما به ویژه بر حقیقتی اجتماعی و قراردادی حس شنوایی هم با تعبیری نزدیک به بینایی به کار گرفته می 

جادوی نهفته در و بینافردی تاکید داشته است. بنابراین شنوایی با زبان، با وحی، و با کالم خدایان پیوند داشته یا با  

ی گذشته بینایی و شنوایی در ایران ن اوستایی به بعد طی سه هزاره کلمات و واژگان همنشین بوده است. در کل از متو

شناسی و ذوق هنری داللت شان بر زیباییاند و چشایی در مقابل داده اخالق را پوشش می-ی علمدر کنار هم پیکره

یی هم ی خورشید و روشنابه همین خاطر مهر که ایزد راستی است و دروغ شکن، در ضمن نمایندهکرده است.  می

تازد که بر آن ده هزار گوش و هزار چشم ای بر آسمان می بر گردونه در مهریشت چنان توصیف شده که  هست و  

 نقش شده است.  

دائو دِه تر از »بینایی از یک سو و چشایی از سوی دیگر را در متون چینی قدیمی-چنین تقابلی میان شنوایی 

ی وامگیری از فرهنگ ایرانی باشد. این را هم بینیم. یعنی صرف این جمالت آغازین ممکن است نشانه « نمیجینگ

باید در نظر داشت که در قلمرو اروپایی و حتا در دوران جدید هم مشابه این مرزبندی را نداریم. در اروپا از قدیم  

شده و در عصر مدرن هم مثال در آثار فروید وقتی این دو در نظر گرفته می  -و نه در کنار آن–شنوایی در برابر بینایی  

گیرد و نه چشایی. بنابراین تقابل چشایی با بینایی و شنوایی امری بدیهی شوند، در برابرشان المسه قرار میهمنشین می

ص از پیکربندی حواس است که از دل منابع اوستایی برآمده و در سراسر تاریخ فرهنگ یا رایج نیست و شکلی خا 

 ایرانی تداوم داشته است. 

کند. در ادامه به اسب این برداشت را که آماج این جمالت فرهنگ ایرانی بوده، تایید میی بند نخست  ادامه  

تاختن اشاره شده، و شکار کردنی که قاعدتا با اسب تاختن همراه است. در این زمان یعنی در قرن پنجم و ششم پ.م 

های آریایی نحصار سکاها و تخاری ها رایج نبوده و این فن همچنان در ادر چین هنوز سوارکاری با اسب میان چینی
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قرار داشته است. در ضمن سنت شکار کردن بر اسب رسمی یکسره ایرانی است و هم منابع چینی قدیم و هم منابع 

خاستگاهی ایرانی داشته است. دست یونانی و رومی تاکید دارند که آداب شکار کردن سواره در مقام نوعی ورزش  

ای از ورزشهای رزمی ایرانی بوده و جنگاوران در زمان صلح  کار به این شکل شاخه کم از دوران هخامنشی به بعد ش

با شکار کردن توانایی اسب تاختن و رد زدن و چاالک بودن و کمانگیری و نبرد با حریفان زورمندی مثل شیر و ببر 

ی بند ه است. بنابراین ادامه اند. در زمان تدوین متن مورد نظرمان چنین سنتی در چین وجود نداشت کردهرا تمرین می

سازد، طعن و تکفیری است که سخنگویی چینی  سواری قلب مردم را خشن و دیوانه می گوید شکار و اسب اول که می 

 آورده است. تبار بر زبان میی سنتی بیگانه و ایرانیدرباره

کنند. در سنت فلسفی زرتشت بینایی و شنوایی  در این بافت جمالت پیشین هم معنای روشن و شفافی پیدا می 

بسیار مهم و برجسته هستند، و به ندرت از چشایی سخن در میان است. چشایی به نوعی در سنت ایرانی )به ویژه 

شده است. در حدی که متون آخرالزمانی ی دوم و فروپایه قلمداد میزرتشتی، ولی پس از آن هم( نوعی حس رده 

ی چیزها را از گیتی ستاند و اصوال االن خوراکهای اند که پس از دوران مشی و مشیانه اهریمن مزهگفتهزرتشتی می

شان است. این محرومیت از مزه به نوعی به معنای فقر چشایی و در حاشیه قرار گرفتن این ی اصلی مردمان فاقد مزه 

این  حس هم هست.   به چیزها   هاروایت در  مزه  دیگر  بار  از ظهور سوشیانس و فرشگرد  آمده که پس  البته چنین 

 کن شدن نیروهای اهریمنی از گیتی است.بازخواهد گشت و این به معنای ریشه 

ها چشم و گوش را کرخت و  گوید رنگها و نغمه سر دشمنی دارد. از سویی می  متن به روشنی با سنت ایرانی 

را کاری   اسب تاختن و شکار کردن در کشتزارکند. در ادامه هم  کنند، و در مقابلشان از چشایی تعریف میخراب می

ی سنت ایرانی که شکار داند. درست واژگونه رحمی مردمان می داند و آن را دلیل دیوانگی و خشونت و بیناپسند می

رورتی برای انسان  کرد و آن را ضبر اسب را بخشی از آیین جوانمردی و تمرینی برای حفظ آمادگی رزمی قلمداد می
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های ملی دانست. چنان که به ویژه در عصر ساسانی شاهنشاه در حال شکار بر اسب به بخشی از نمادپردازی کامل می

 شود.در سیاست ایرانشهری بدل می

ی این جمالت با فرهنگ ایرانی مخالفتی  شک سراینده یابیم که بی با خواندن آخرین جمالت بند نخست در می 

تبار بوده است. چندان شان هم در قلمرو چین به دست مهاجرانی ایرانی داشته است. چون کاالهای گرانبها و تجارت 

اند. این شدهی بازرگان در شهرهای چینی یکپارچه از مهاجران سغدی و خوارزمی تشکیل میرن بعد طبقهکه تا چند ق

که شکار باعث دیوانگی دل و داشتن کاالهای گرانبها باعث اختالل در نیکخویی شود، برداشتی غیرعادی و غیربدیهی 

نگرشی طرح شده است. به همان شکلی که کورکننده بودن رنگها یا کر کننده بودن است که قاعدتا در مخالفت با  

نماید و از مخالفت راوی با برداشتی استوار و مهاجم حکایت ها به شکلی شهودی و بنا به عقل سلیم نادرست می نغمه 

 ها بیگانه هم بوده است. و بنابراین برای چینی تبارکند که به لحاظ تاریخی ایرانیمی

گیرد. ای سیاسی می رسیم، که بسیار دغدغه برانگیز است. چون از گفتارهای پیشین نتیجه آنگاه به بند دوم می 

کند. او به هایشان را خالی می های مردمان را پر، و ذهن گویند که پادشاه شکمی پایانی فصل دوازدهم میدو جمله 

کند تا دیگری کند. یکی )بینایی و شنوایی( را طرد میی میاندازها جلوگیرپردازد و از پرداختن به چشمها میشکم

های سیاسی شاهنشاهان پارسی است. هخامنشیان )چشایی( را اختیار کند. باز این جمله هم در تقابل کامل با بیانیه 

را بر ای  نخستین فرمانروایان تاریخ بودند که از شادمانی مردم سخن گفتن و معیارهای اخالقی روشن و سختگیرانه 

ی فلسفی فرا خواندند. این عبارت که مردمان دادِ خویشتن روا شمردند و مردمان را به قانونی سازمان یافته با پشتوانه 

مرا پذیرفتند، بارها و بارها در اسناد پارسی باستان تکرار شده است. این سو با شاهانی سر و کار داریم که اتفاقا به 

راستی و دادگری و اند، اما از متغیرهایی مثل  د و این را به خودشان واگذار کرده کننانباشتن شکم مردمان فکر نمی

 انداز مردمان پیوند خورده است. گویند که با چشم و گوش و نظرگاه و چشمخردمندی سخن می 
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های کهن چینی است که قدرت را سیاستنامه   فصل دوازدهم صورتی صریح و به همین دلیل ناخوشایند از 

سازی چیزهایی است که در آن زمان ی آن معکوسی سیاست ایرانشهری تعریف کرده است. شالوده همچون واژگونه 

در قلمرو ایران زمین رواج داشته است. باید این را در نظر داشت که ارتباط چین با ایران در این هنگام از نوع اندرکنش 

ی تاریخ پدیدار شدند و ها بر صحنه ها حدود دو هزار سال دیرتر از ایرانی تمدنی برابر نبوده است. چینی  یدو حوزه

شان دویست سیصد سال فاصله آوردند، هنوز با تاسیس اولین دولت بزرگ « را پدید می دائو دِه جینگدر زمانی که »

داشتند. در آن دوران جهان یک مرکز نمایان و رقابت ناپذیر داشت که بوم پارس بود و یک نظام سیاسی برتر در همه 

ین متن مهمی که ترکهن زیستند و  ی این قلمرو می شیه ها در حاجا سایه افکنده بود که سیاست ایرانشهری بود. چینی 

( هردو به واکنشی در برابر دائو دِه جینگسیوس و  ی اخالق و سیاست تولید کردند )یعنی گفتارهای کنفودر حوزه

« این تقابل بسیار صریح و روشن است و با ارجاع مداوم به عناصر دائو دِه جینگی »ماند. دربارهسیاست ایرانشهری می 

با غ این جمالت  از  ایرانی همراه است. خوانش مرسوم  به کل حضور فلت کامل و غریبی همراه بوده که  فرهنگی 

خبر است گیرد و گویی از تاریخ تحول چیزها و فنون در چین بیابرقدرتی بزرگ مثل دولت هخامنشی را نادیده می 

 انگارد. ها در این دوران را نیز نادیده میها و آریاییی چینیو گاهی انگار به عمد ارتباطهای گسترده 

 

 

 

 

 

 

 
 شکم سیر

اندازچشم  

 سوارکاری و شکار

 بیرحمی و دیوانگی
 کاالی گرانبها

 محو نیکخویی

 بینایی و شنوایی

 چشایی



257 

 

 

 بخش سیزدهم: ربگردان و زند فصل سیزدهم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سیزدهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寵辱若驚，貴大患若身。 
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何謂寵辱若驚？寵為下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。 

何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身， 

吾有何患？故貴以身為天下，若可寄天下；愛以身為天下，若可託天下。 

 

 

 انگیز است )هردو( هراسآبرویی، چه احترام باشد و چه بی : ۱۳.۱

 ای بزرگ هم باشی، نگران خویشتن خواهی بوداگر اشرافزاده 

 انگیزند؟ آبرویی هراسگوییم احترام و بیچرا می :  ۱۳.۲

 ای احترام را بجوید و به دستش آورد، هراسان خواهد بود.اگر فروپایه 

 اگر از دستش بدهد هم هراسان خواهد بود 

 آبرویی، هراسان خواهی بود.گوییم چه احترام داشته باشی و چه بیمی از این روست که 

 ای بزرگ هم باشی، نگران خویشتن خواهی بود؟اگر اشرافزاده گوییم چرا می : ۱۳.۳

  نماید. تر میکننده پس جایگاه من است که با کسب عظمت نگران 

 ی پُری خویشتن است، کردار من مایه 

 شود.)اما( دست یافتن به من از تهی شدن خویش ناشی می 

 چرا پُری من )برخورداری من از اموال فراوان( نگران کننده است؟ :  ۱۳.۴

 سازد آسمان پیر میچون که عالیجناب )که توانگر است،( خود را زیر 

 اگر که به )قلمرو( زیر آسمان تکیه کند

 سازد چون که خود را زیر آسمان گرانبها می 
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 اگر که به )قلمرو( زیر آسمان اعتماد کند. 

  

ی متن است که از سه بند با درازاهای متفاوت ی طوالنی و به نسبت پیچیدههابخش فصل سیزدهم یکی از  

 ای دارد به این شکل:ی چهار و پنج کلمه دو جملهتشکیل شده است. بند نخست 

 寵   )چونگ: احترام، عشق، صیغه(辱 آبرو کردن(  )رو: توهین، شرم، بی若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(驚  :جینگ(

 ترس، شرم، هراسان( 

貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(患   )هوآن: نگران شدن، قرارداد، تهدید(

若 اگر( )روئو: تو، او، مطیع ،身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن( 

اند و این به قیمتِ پریشانه ترجمه کردهاین دو جمله را بنا به هنجار مرسوم اغلب در بافتی بودایی، انتزاعی و زمان 

شان در ترجمه، و افزودن کلماتی غایب در متن ممکن شده است. معنای و وانهادن   هاعالمت نادیده انگاشتن برخی از  

»چه احترام باشد و چه اصلی متن وفادار بمانیم تا آن را دریابیم:  های  جمالت اما روشن است و کافی است به نشانه 

 ای بزرگ هم باشی، نگران خویشتن خواهی بود.«اگر اشرافزاده انگیز است/ ( هراسهردوآبرویی، )بی

اند.  نماید که این بند آغازین زبانزدی کهن بوده باشد. دو بند بعدی در مقام توضیح آن نوشته شدهچنین می

 اش چنین است:  های برسازنده ی نثرگونه تشکیل یافته که نشانه بند دوم از پنج جمله 

何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(謂   )وِی: گفتن(寵 رام، عالقه، صیغه(  )ُچنگ: احت辱  آبرو )رو: توهین، شرم، بی

 )جینگ: ترس، شرم، هراسان(؟  驚)روئو: تو، او، مطیع، اگر(  若کردن( 

寵   )چونگ: احترام، عشق، صیغه(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(得  دِه: به دست(

 )جینگ: ترس، شرم، هراسان(  驚)روئو: تو، او، مطیع، اگر(    若)ژِه: داشتن، رفتن(    之آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(  



260 

 

失   )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(之    )ژِه: داشتن، رفتن(若   ،روئو: تو، او(

 )جینگ: ترس، شرم، هراسان(  驚مطیع، اگر( 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(寵   )چونگ: احترام، عشق، صیغه(辱  آبرو کردن( )رو: توهین، شرم، بی

若  )روئو: تو، او، مطیع، اگر(驚  ؟)جینگ: ترس، شرم، هراسان( 

ی بند دوم و بند سوم تکرار دو جزء بند نخست هستند و آن را به شکلی پرسشی بازنگری  نخستین جمله 

ی بعدی انگیز است؟« بعد با دو جمله آبرویی هراسگوییم احترام و بیخوانیم که »چرا میکنند. در اولین جمله میمی

 داده و در نهایت باز همان را تکرار کرده است:به این پرسش پاسخ 

 ای احترام را بجوید و به دستش آورد، هراسان خواهد بود.اگر فروپایه 

 اگر از دستش بدهد هم هراسان خواهد بود 

 آبرویی، هراسان خواهی بود. گوییم چه احترام داشته باشی و چه بیاز این روست که می 

ی همین  بند سوم بسیار طوالنی است و حدس من آن است که این بخش در اصل دو بند بوده است. اما ادامه  

پاسخ محسوب می متنی یکپارچه میپرسش و  بند دوم  با  به شکل ی  سازد. نخست همان جمله شود و  را  اول  بند 

 پرسشی داریم: 

何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(謂   )وِی: گفتن(貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(大  ،دا: بزرگ، عظیم(

 )شِن: بدن، شأن، خویشتن(؟ 身)روئو: تو، او، مطیع، اگر(  若)هوآن: نگران شدن، قرارداد، تهدید(  患بالغ، پدر( 

 ای بزرگ باشی هم نگران خویشتن خواهی بود؟« گوییم اگر اشرافزادهیعنی: »چرا می 

 دهد:پاسخ می  ی بلند مشابهجمله  یکبعد در 
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吾  )ووا: من، مال من(所  )سوئُو: جا، مکان(以  )ای: پس(有  )یُوو: فراوان، داشتن(大  ،دا: بزرگ، عظیم، بالغ(

 ترین( -تر/  -ه: پسوند صفت برتر؛ ژِ) 者)هوآن: نگران شدن، قرارداد، تهدید(  患پدر( 

 نماید.« تر میکننده کسب عظمت نگران یعنی: »پس جایگاه من است که با 

 هایش یکی در میان همسان است. یعنی یک بیت شعر پس ای داریم که نشانه ی کوتاه چهار کلمه بعد از آن دو جمله 

 از این پاسخ آمده است:

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(吾   )ووا: من، مال من(有  )یُوو: فراوان، داشتن(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن( 

及  )جی: رسیدن، دست یافتن(吾  )ووا: من، مال من(無 ،هیچ(  )وو: نه身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن( 

ی دیگر مشابهش را داشتیم. هافصلپیشتر هم در  ( سر و کار داریم که無/有در این جمالت با دوقطبی تهیا / پری )

یشتن است، )اما( دست یافتن به من از تهی شدن خویش ی پُری خومعنی دو جمله بنابراین چنین است: »کردار من مایه 

 شود.« ناشی می 

ادامه یک جمله   نشانه در  در سه  فرد  پاسخ. مصراعهای  مقام  در  بیت شعر  دو  و  داریم  دیگر  پرسشی  ی ی 

آن است که   شان همسان هستند. به همین خاطر حدس مناز پنج عالمت   شان و مصراعهای زوج در چهار نشانه پایانی 

 اند:های امروزین کل این ناحیه را یکپارچه در نظر گرفته ساخته است. هرچند در نسخه این بخش بندی مستقل را می

吾有何患？  故貴以身為天下， 若可寄天下； 

愛以身為天下，  若可託天下。 

 اند: ی این بخش چنین ی تشکیل دهندههاعالمت 

吾   )ووا: من، مال من(有    :فراوان، داشتن(  )یُوو何 کی؟ چرا؟ کجا؟(    )ِهه: چی؟患  ،هوآن: نگران شدن، قرارداد(

 تهدید(؟ 
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故    )گو: پیر، قدیمی(貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(以    )ای: پس(身   ،خویشتن(  )شِن: بدن، شأن為 

 ین، فروپایه، بعدی()شیا: پای 下)تیان: آسمان(  天)وِی: کردن، ساختن، بودن( 

若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :寄  ،جی: اعتماد کردن، تکیه کردن(

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下)تیان: آسمان(  天ابراز، هدیه( 

愛   )آی: دوست داشتن، عشق، گنج(以    )ای: پس(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن(

天  )تیان: آسمان(下   )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 

若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :託  توئو: اعتماد کردن، روی کسی(

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下)تیان: آسمان(  天حساب کردن( 

اند. به شکلی که تقریبا هیچ یک نه با هم شباهتی دارند و نه با این ر متنوع ترجمه کردهاین بخش را به صورتهایی بسیا

چرا پُری من )برخورداری من از اموال فراوان( نگران کننده »: دهدهای متنی ارتباطی. خود متن چنین معنایی مینشانه 

)قلمرو( زیر آسمان تکیه کند/ چون که خود را سازد/ اگر که به  چون که عالیجناب خود را زیر آسمان پیر می   /است؟

 سازد/ اگر که به )قلمرو( زیر آسمان اعتماد کند.« زیر آسمان گرانبها می 

 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: زند فصل سیزدهم
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است. شالوده   استوار شده  بودن  فرودست  یا  فرازمرتبه  معیارهای  نقد  و  اجتماعی  نقد شأن  بر  این فصل  ی 

چارچوب کلی بحث آن است که کوشش برای جلب افتخار و احترام دیگران کاری عبث است، چون در نهایت این 

بر این تر سرنگون شود، آسیب بیشتری خواهد دید. ناپایدار است و هرکس از بلندایی مرتفع موقعیت واالی اجتماعی

ی فصل سیزدهم تر از ادامه گیرد و احتماال قدیمیمبنا شعر آغازین متن تدوین شده که بندهای اول و دوم را در بر می 

ی ی جمعی و سلسله مراتب سفت و سخت جامعه هاسنت ای در برابر  گیری است. این بخش گویا در ابتدای کار موضع

 چینی بوده است. 

نماید که کسی بر مبنای همان شعر اولی، متنی تازه درست کرده باشد. اینجا دیگر  از بند سوم به بعد چنین می  

شود. در حالی که بخش ر فرهنگ ایرانی مربوط می گیری در برابپری در برابر تهیا است که مهم است و این به موضع 

ی دوم متن ربط به همسایگان غربی بوده است. نیمه ای ندارد و احتماال متنی یکسره درونزاد و بی نخستین چنین نشانه 

جا شده آبرویی به پری/ تهیا یا توانگری/ تهیدستی جابه خود از چند بخش تشکیل یافته، اما محورش از احترام/ بی

را   ترکهنست. ساختارش هم تقلیدی از همان شعر آغازین است. بنابراین احتماال در زمانی دیرآیندتر، کسی آن شعر  ا

 گرفته و در حال و هوایی تازه و در اعتراض به نظمی بیرونی مفاهیمی تازه را در آن گنجانده است.  

این بخش دوم در ضمن معنایی مبهم دارد. این که منظور از »زیر آسمان« دقیقا چیست، جای بحث دارد.  

ای برای کل جهان باشد. به هر صورت این ممکن است تعبیری شبیه به گیتی مورد نظر باشد، و شاید هم استعاره 

« بسامدی باال دارد دائو دِه جینگن ردیفی در چهار بیت تکرار شده، در متن »که در انتهای متن همچو 天下ب ترکی

حدس من آن است که این تعبیری موازی و همسان با »گیتی« در سپهر تمدن   بار در جاهای مختلف آمده است.  ۶۸و  

شان شناسی ایرانی بوده است. با این تفاوت که مفهوم مینو هنوز در این هنگام به چین وارد نشده، و بنابراین کیهان 

 کرده، و نه ساحت ذهنی و عینی را. آسمان و زیر آسمان را از هم تفکیک می
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 انگیز است آبرویی، )هردو( هراسچه احترام باشد و چه بی : ۱۳.۱

 ای بزرگ هم باشی، نگران خویشتن خواهی بوداگر اشرافزاده 

 انگیزند؟ آبرویی هراسگوییم احترام و بیچرا می :  ۱۳.۲

 ای احترام را بجوید و به دستش آورد، هراسان خواهد بود.اگر فروپایه 

 اگر از دستش بدهد هم هراسان خواهد بود 

 آبرویی، هراسان خواهی بود.گوییم چه احترام داشته باشی و چه بیاز این روست که می 

 ای بزرگ هم باشی، نگران خویشتن خواهی بود؟گوییم اگر اشرافزاده میچرا  : ۱۳.۳

  نماید. تر میکننده پس جایگاه من است که با کسب عظمت نگران 

 ی پُری خویشتن است، کردار من مایه 

 شود.)اما( دست یافتن به من از تهی شدن خویش ناشی می 

 چرا پُری من )برخورداری من از اموال فراوان( نگران کننده است؟ :  ۱۳.۴

 سازد چون که عالیجناب )که توانگر است،( خود را زیر آسمان پیر می

 اگر که به )قلمرو( زیر آسمان تکیه کند

 سازد خود را زیر آسمان گرانبها می چون که 

 اگر که به )قلمرو( زیر آسمان اعتماد کند. 
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 زیر آسمان

 گیتی

 تهیا

 پری
 احترام

آبروییبی  
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 چهاردهم بخش چهاردهم: ربگردان و زند فصل 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهاردهم 

 

 

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。 

此三者不可致詰，故混而為一。 

其上不皦，其下不昧。 

繩繩不可名，復歸於無物。 

是謂無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。 

迎之不見其首，隨之不見其後。 

執古之道，以御今之有。 

能知古始，是謂道紀。 
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 گذاری بینی، نامش را بیگانه می کنی، اما آن را نمیتماشایش می  : ۱۴.۱

 گذاریاش، نامش را امید می نشنوی دهی اما نمیگوش می

 گذاری. می آوری، نامش را خُرد و ریز، اما به چنگش نمیاشبریبه تاراج می 

 ترین )چیزها( هستند ناشدنیناپذیرترین و درکاین سه پرسش  : ۱۴.۲

 اند. پس از قدیم با هم یگانه شده 

 آن باال روشن نیست و آن پایین تاریک نیست.  :  ۱۴.۳

 انجامد اش به نامی نمیمرزبندی محدوده  :  ۱۴.۴

 گردد دوباره به هیچ چیز باز می 

 شکلی که شکل داردگوییم بیپس اینطوری است که )به آن( می : ۱۴.۵

 مانَدشکلی که به هیچ چیز نمی 

 گوییم گمانِ گیج میپس اینطوری است که )به آن( 

 بینیاش را نمیچهره شوی،وقتی با آن رویارو می : ۱۴.۶

 بینیسپاری، پشتش را نمیوقتی به دنبالش راه می 

 بگیریرا در پیش حال بکوش تا راه  :  ۱۴.۷

 آنگاه بر )چیزهای( فراوانِ حاضر در اکنون حکم خواهی راند 

 های دیرینه را بشناسی اگر بتوانی آغازگاه  : ۱۴.۸

 شود.ی راه خوانده می بینی که( این همان است که رشته )می
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م با طولهای  که جمالتی  یافته  بند تشکیل  از هشت  در خود جای میگفتار چهاردهم  را  بند تفاوت  دهند. 

ی ی میانی مصراع اول و دو کلمه نخست، شعری است سه بیتی که مصراعهایش چهار و سه کلمه دارند و دو کلمه 

 اولی مصراع دوم در آن همسان هستند:

視之不見  名曰夷 

聽之不聞  名曰希 

搏之不得  名曰微。 

 اند: کلمات تشکیل یافته این مصراعهای کوتاه از این  

視  )شی: دیدن، نظارت، مالقات، منظره(之  )ژِه: داشتن، رفتن(不  )بو: نه(見  )جیِه: دیدن، مالقات(  

名  )مینگ: نام(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(夷  نسل( )یی: وحشی، بیگانه، با خاک یکسان کردن، شاد، هم 

聽   )تینگ: شنیدن، اطاعت کردن، اجازه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(聞   وِن: شنیدن، بو کشیدن، انتقال(

 یافتن، خبر، مشهور( 

名  )مینگ: نام(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(希  )شی: امید، توقع( 

搏  گرفتن، هجوم، غارت کردن، دستگیر کردن(    )بُو: کشتی之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(得  دِه: به دست(

 آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(

名  )مینگ: نام(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(微 (  )وِئی: کوچک، فروتن، افول، ظریف 

ی معنای این جمالت ساده توافقی میان مفسران شکل گرفته است. هرچند طبق معمول برخی کلمات درباره 

 توان چنین نوشت: ای سرراست از آن را می اند. ترجمه تر درآمیخته با معناهایی دیرآیندتر و انتزاعی

 گذاری بینی، نامش را بیگانه می کنی، اما آن را نمیتماشایش می 

 گذاریامید می اش، نامش را نشنوی دهی اما نمیگوش می
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 گذاری. میآوری، نامش را خُرد و ریز ا به چنگش نمیاش، ام بریبه تاراج می 

اند، که نادرست است و این کلمه چنین معنایی ندارد.  اغلب نامرئی ترجمه کرده( را  夷در این جمالت »یی« )

داده است. این نشانه  گردد و در اصل دریا/ دریایی معنا میخمری باز می-ی مونهازبانی  ی این واژه به خانواده ریشه 

شود و در آغاز نام قبایلی بوده دیده می  های خط چینی به صورت ترین نمونه پیشگویی و قدیمی هایاستخوان در 

ها، معنای وحشی، غریبه به خود گرفته زیستند. این نشانه بر مبنای کشمکش میان ایشان و هانکه در چین شرقی می

رسانده است. بعدتر بسطهایی و همچنین فعل نابود کردن و هجوم بردن و غارت کردن و با خاک یکسان کردن را هم می

 شود. صورت گرفته و این نشانه بر چیزهای دیگری هم داللت کرده است. اما نامرئی در این میان دیده نمیدر این معنا  

ه است. چون اند. باز در اینجا خطایی رخ داد( را معموال گُنگ و الل ترجمه کرده希به همین شکل »شی« ) 

در معنای »کمیاب«   稀دهد. »شی« یعنی امید و توقع، و گاه همچون شکلی خالصه شده از  این واژه چنین معنایی نمی

بینیم که اغلب به انتزاعی، اثیری یا روحانی ( می微ی عالمت »وِئی« )خطای مشابهی را درباره شود.  هم به کار گرفته می

- ترجمه شده است. در حالی که این تعبیرها به کلی دور از معنای اصلی واژه است. این کلمه از پیوند عالمت نفی »م 

بنابراین معناهای نامرئی و دهد.  حاصل آمده که شکننده و ظریف معنی می 惟   (jə*mw   )تبتی  -ی چینی« به کلمه 

های دیگر متن و با غفلت از عالمتی بر اساس نشانه   -1در برگردان پاشائی و اثیری  آوا  صورت و بییا مثال بی–گنگ  

»کوچک و خُرد«    ی چِن که »وِی« رادر مقابل ترجمهاند و باید طرد شوند.  روشن و معنادار در جمله گنجانده شده 

 
 . ۱۹۶: ۱۳۷۱پاشائی،   1
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و من نیز به   2هنریکز هم به همین شکل برگردانده و »ریز« ترجمه کرده  1.ترجمه کرده با متن همخوانی بیشتری دارد

 ام.همین راه رفته

 ای داریم به این شکل:  ی هفت و پنج کلمه در بند دوم دو جمله 

此  )تْسی: این، اینجا(三  )سان: سه(者 (ِتر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ ژ- )ترین不  )بو: نه(可 :کْئو: قید امکان( :

 )جیِه: پرسش، بازجویی( 詰)چی: فرستادن، باعث شدن(  致شاید که...، ممکن است که...( 

故  )گو: پیر، قدیمی(混  )خوون: سیالب، آشفته، شوخی، یگانه شدن، گیج(而  )اِر: و، آنگاه، اما(為  ،وِی: کردن(

 )یی: یک، یگانه، هر(  一ساختن، بودن( 

ترین )چیزها( هستند/ پس از قدیم با هم ناشدنیناپذیرترین و درک شان کرد: » این سه پرسش توان چنین ترجمهمی

   «اند.یگانه شده 

 آنگاه بند سوم را داریم که تک بیتی است به این شکل:   

其上不皦 

其下不昧。 

 اند: شان چنین هایشان یکسان است. عالیم تشکیل دهندهایست که یکی در میان نشانه ی چهار کلمه یعنی دو جمله 

其  )چی: او، آن(上   ،برتر، مقدم، امپراتور( )شانگ: باال不  )بو: نه(皦  )جیائُو: یشمی، صاف، درخشان( 

其  )چی: او، آن(下 ین، فروپایه، بعدی( )شیا: پای不  )بو: نه(昧  کردن، تاریک، خدشه( )مِی: نادان، پنهان 

 
1 Chen, 1989: 88. 
2 Henricks, 1989: 827. 
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واند که توان به شکلی استعاری چنین خیعنی: »آن باال روشن نیست و آن پایین تاریک نیست.« این را در ضمن می 

ی یک افزوده  توئیهای ما وانگ  در نسخه .  »آن واالمقام گرانبها و درخشان نیست و آن فرودست نادان و تیره نیست«

های کهن به مهم در ابتدای این بند داریم و آن »ای ِچه« به معنای »یک، تک، یگانه« است. این عالمت در این نسخه 

و هنریکز آن قدری متفاوت با دیگران را چنین ترجمه کرده که »یگانه؛ چیزی بر متمایز و برجسته نوشته شده  شکلی  

و آن را به توصیف عدد یک مربوط دانسته است. این نشانه  1فراز محاط بر آن نیست، و چیزی کوچکتر زیرش نیست.«

 های دیرآیندتر حذف شده است.  البته در نسخه 

 د: شوای آهنگین تشکیل شده که با تکرار یک نشانه آغاز می ی پنج کلمه بند پنجم از دو جمله  

繩   )شِنگ: طناب، بستن، محدود کردن(繩   )شِنگ: طناب، بستن، محدود کردن(不   )بو: نه(可 :کْئو: قید امکان( :

 )مینگ: نام(  名شاید که...، ممکن است که...( 

復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸 داشتن(    )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق於   )یو: در، با، از(無    ،وو: نه(

 )وو: چیز( 物هیچ( 

با    یمعنا  را  آن  است.  مبهم  جمله  متفاوتهاضمونماین  نامش   نادیدنی »   :اندخوانده  یی  هیچ  به  و  ]است[ 

بازگردد نمی نیستی  به  دیگرباره  نامی/  نام 2،«توان  باز  »پیوسته،  نیستی  به  دوباره  »زوال 3گردد«میناپذیر،  و و  ناپذیر 

می  پس  عدم  به  دوباره  »بی  4« نشیند.ننامیدنی،  بی و  مرز،  و  نمیحد  نهشکل،  حالت  به  و  نامیدش،  باز -توان  هستی 

فاقد این مفاهیم های کهن  نشانه است و از سوی دیگر  از اصل متن  تر  اما معنای جمله از سویی پیچیده .  5گردد.« می

 
1 Henricks, 1989: 829. 

 . ۱۹۶: ۱۳۷۱پاشائی،  2
3  Cleary, 1993: 9. 
4  Chen, 1989: 89. 
5 Henricks, 1989: 829. 
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انجامد/ دوباره به هیچ اش به نامی نمیمرزبندی محدوده تواند چنین باشد: »خوانشی وفادار به متن می  انتزاعی است.

یعنی تکرار »شنگ« در ابتدای بند قاعدتا یک صورت اسمی و یک صورت فعلی این عالمت را   «.گرددچیز باز می

 ی »فو« و »گویی« که معناهایشان همپوشانی دارد هم قاعدتا در یکی حالت فعلی را نداریم.شود و درباره شامل می 

 رسیم که از سه جمله تشکیل شده، با این عالیم: آنگاه به بند پنجم می  

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(無    )وو: نه، هیچ(狀   )ژوَنگ: ریخت، ظاهر، اعتبار، شکل(之   ،ژِه: داشتن(

 )ژوَنگ: ریخت، ظاهر، اعتبار، شکل(  狀رفتن( 

無  )وو: نه، هیچ(物  )وو: چیز(之   )ژِه: داشتن، رفتن(象  )شیانگ: شکل، فیل، عاج( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(惚  )هو: گیج، حواس پرت(恍  )هوانگ: گیج، گویی که، انگار( 

های متن وفادار باشیم باید چنین ود دارد. اگر بخواهیم به نشانه اش وج ی ترجمهها روشن است و توافقی دربارهجمله

ماند/ پس شکلی که شکل دارد/ شکلی که به هیچ چیز نمی گوییم بی ترجمه کنیم: »پس اینطوری است که )به آن( می 

 گوییم گمانِ گیج«  اینطوری است که )به آن( می 

 اش یکسان است: ی میانی بند ششم یک بیت شعر است که هر مصراعش شش واژه دارد و چهار واژه  

迎之不見其首， 

隨之不見其後。 

 اند: های این دو جمله چنین نشانه 

迎 رو شدن، شرمنده کردن، استقبال(  )یینگ: رویا之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(見  )جیِه: دیدن، مالقات(  其 

 )شائو: سر، رئیس، اولین، شروع کردن(  首)چی: او، آن( 

隨    )سویی: همراهی، تعقیب، اطاعت، آنگاه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(見  )جیِه: دیدن، مالقات(  其    :چی(

 )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  後او، آن( 
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وقتی به دنبالش   /بینیاش را نمیشوی، چهره میوقتی با آن رویارو  این دو جمله هم معنای روشن و صریحی دارد: »

می نمیراه  را  پشتش  خاطر   «.بینیسپاری،  به  احتماال  که  بوده  جداگانه  و  مستقل  زبانزدی  آشکارا  شعر  بیت  این 

 شکل و شکلِ مبهمِ گیج در این نقطه از متن نویسانده شده است.ی شکلِ بیاش با ایده سازگاری 

 ی نثرگونه تشکیل یافته با این عالیم:بند بعدی از دو جمله  

執  )ژی: نگه داشتن، حفاظت(古  )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

以   )ای: پس(御   ،راندن، دفاع کردن( )یو: مربوط به امپراتور )جانور( ،حکم راندن今  )جین: حاال، این، اگر(之 

 )یُوو: فراوان، داشتن(  有)ژِه: داشتن، رفتن( 

اند. اما مضمون کلی آن  هایی متفاوت از انتزاع ترجمه کرده معنای این دو جمله را مفسران گوناگون با درجه 

 توئیی کهن ما وانگ  هامتنی »گو« در  م در خواندن آن در کار است و آن هم غیاب کلمه ای مه نکته صریح است.  

ی بعدی که در جمله 1ی الف و ب از این متن پیشتاز به جای این کلمه »اکنون/ حال« را داریم است. در هردو نسخه 

های جدید همین کلمه را جایگزین به همین خاطر اغلب ترجمه   دهد.تری به دست میهم تکرار شده و معنای روشن

 ین بوده است.چون آشکارا متن اصلی چن 2اند، »دیرینه« کرده 

بخوانیم  چنین  باید  متن  اصل  به  ماندن  وفادار  راه  برای  تا  »بکوش  بر  حال  اش:  آنگاه  بگیری/  پیش  در  را 

. این جمله با توجه به ارجاع صریحش به مفهوم راه )دائو( و  «حاضر در اکنون حکم خواهی راند)چیزهای( فراوانِ  

شان را ست تا دلیل کنار هم آوردن اش احتماال توضیحی بوده که ویراستار به زبانزدهای پیشین افزوده اساختار نثرگونه 

 شرح دهد.  

 
1 Henricks, 1989: 835-836. 
2  Chen, 1989: 89. 



275 

 

ی همین توضیح  مه ی نثر است، هریک با چهار واژه که احتماال اداآخرین بند فصل چهاردهم نیز دو جمله

 اند: هایش چنینویراستار بوده است. نشانه 

能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس知    )تْسی: دانش، آموزاندن(古  ،گو: گذشته، دیرینه، ساده(

 )شی: آغاز(   始عتیقه( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(道  )دائو: راه(紀 ( ، رشته)جی: سالنامه، بایگانی، قرن 

تنها شکل دستوری این جمله  معنای روشنی دارند و  شخص    شان است که گاه دوم شخص و گاه سوم ها 

های ی کل جملهی اول بند هفتم مقدمه ساختار زبانی این دو بند هم با هم درپیوسته است و جملهشود. برگردانده می

هم  و  راند  اکنون حکم خواهد  چیزهای  بر  هم  بگیرد،  پیش  در  را  حال  راه  تا  بکوشد  فرد  اگر  یعنی  است.  بعدی 

بند و بند پیشین توضیحی افزوده شده از   است که اینهم چنین  حدس من  دیرینه را خواهد شناخت.    هایآغازگاه 

کنم: »اگر اش میسوی ویراستار خطاب به مخاطب بوده باشد. بنابراین مانند بند پیشین به شکل دوم شخص ترجمه

 شود.« ی راه خوانده میبینی که( این همان است که رشته های دیرینه را بشناسی/ )می بتوانی آغازگاه 
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 گفتار دوم: زند فصل چهاردهم 

  

« است. این فصل از یک شعر آغازین تشکیل شده دائو دِه جینگهای »ترین پارهفصل چهاردهم یکی از مبهم

متن بر اساس آن طرحریزی هایی نوشته باشند. بند نخست آن شعری است که  که انگار کسانی متفاوت بر آن شرح 

ی تکراری وجود دارد. به همین ای داریم که در هریک دو کلمه کلمه   ۳-۴شده است. در اینجا سه بیت با مصراعهای  

 ی نخستین ساختاری بسیار همریخت و یکنواخت دارند: خاطر سه جمله 

 گذاری بینی، نامش را بیگانه می کنی، اما آن را نمیتماشایش می  : ۱۴.۱

 گذاریاش، نامش را امید می نشنوی دهی اما نمیگوش می

 گذاری. آوری، نامش را خُرد و ریز میاش، اما به چنگش نمیبریبه تاراج می 

در اینجا با سه چیز سر و کار داریم: بیگانه، امید و خُرد. این سه قدری عجیب هستند و ارتباطی مستقیم با   

ی که به این سه هایی مشترک از چیزی یگانه در نظر بگیریم. صفتهایکنند، مگر آن که هرسه را ویژگیهم برقرار نمی

تواند آن چیز مشترک را تا حدودی نشان دهد. آن چه بیگانه است، دیده نسبت داده شده از این نظر مهم است که می 

شود. پرسش کلیدی آن است که این سه تا  شود، امید، ناشنیدنی است و خُرد در هنگام تاراج به چنگ آورده نمینمی

 ؟ دهندبه چه شرایط و چه چیزی ارجاع می

 شوند: در بند بعدی که به شرحی بر شعر شبیه است، تاکید شده که این سه چیز با هم پیوند دارند و یگانه می 

 ترین )چیزها( هستند ناشدنیناپذیرترین و درکاین سه پرسش  : ۱۴.۲
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 اند. پس از قدیم با هم یگانه شده 

شوند و در عین حال مرموز هم هستند،  داد میپس با چیزهایی سر و کار داریم که بیگانه، امیدبخش و خرد و ناچیز قلم

شود که اینها با راه )دائو( نسبتی ی این فصل روشن میاز آخرین جملهنمایند.  یعنی نادیدنی و ناشنیدنی و ناربودنی می

آغازی اما جالب است که در شعر  دیده دارند.  راه  به  ارجاع صریحی  بعدی که شرح آن هستند، هیچ  بند  ن و چند 

 شود. نمی

توان متن را  ناپذیر و درک ناشدنی هستند و از این رو با هم پیوند دارند. میگوید این سه، پرسش بند دوم می  

پذیر است و درک شدنی؟ یا در بیانی دیگر: کدام نظریه و سرمشق واسازی کرد و پرسید که چیست آن که پرسش 

پذیر به چنگ آوردنی پرسش -شنیدنی - ه که اعتقاد داشته چیزهای دیدنیفکری در دوران نگارش این متن وجود داشت 

کنند، در مقابل عدم. آنچه موجود است های متفاوت وجود اشاره می و درک شدنی هستند؟ این سه تا حدودی به سویه 

شود و شود. یعنی چیزی که وجود دارد همان است که توسط حواس دریافته میآید و دیده و شنیده می به دست می

اش پرسش طرح کرد. وجود در ضمن یکپارچه و کالن و عظیم است و آشنا و نزدیک و دمِ توان دربارهاز این رو می

 خُرد تضاد دارد. -امید-دستی، بنابراین دست کم با دو تا از عناصر مثلث بیگانه 

ای که به وجود  بینیم که در دوران نگارش این جمالت مهمترین دستگاه نظری اگر به تاریخ اندیشه بنگریم، می 

کرده، خرد زرتشتی بوده است. در عصر ای ورجاوند از هستی تفسیر مین یکپارچگیپرداخته و هستی را همچومی

ای در وجود، در بسیاری از متون ای و بیماری اش همچون رخنه هخامنشی همتا شمردن عدم با شر و در نظر گرفتن

شود و تی صورتبندی میهای دولبازتاب یافته است. برای نخستین بار در این دوران چنین نگرشی در سیاست و بیانیه 

 بینیم. های فرهنگی دیگر نهادینه شدن و تثبیت این برداشت کهن اوستایی را می در حقوق و هنر و حوزه

های شک در بیخ گوش سرایندگان شعر آغازین متن زنده و حاضر بوده است. یعنی چینیچنین نگرشی بی 

ختای های سکا و تخاری مقیم ترکستان و ی آریایی اند، همسایه هان که این شعر را سروده و سینه به سینه منتقل کرده 
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پایبندی داشته اند که بسیاری و ختن بوده به دین زرتشتی  بنابراین میشان  این شعر واکنشی اند.  توان حدس زد که 

ی نگرش ایشان بوده باشد. از دید زرتشتی، امری که آمیخته با عدم و نقص باشد ماهیتی اهریمنی دارد. چنین درباره

ناامیدی و نادانی و غم پیوند خورده است، چون از هستی و وجودِ های تاریک و پلید ذهن از جمله  چیزی با سویه 

 یکپارچه و فراگیر و استوار فاصله دارد. 

ا و عینی  گرای از نگرش چینیان به هستی بوده باشد. نگرشی طبیعت در این معنا، شعر آغازین شاید صورتبندی 

های تاریک و نورانی را طبیعی اما غیرانتزاعی و غیرفلسفی که آمیختگی چیزهای خوب و بد یا همراهی دایمی سویه

متن »ای چینگ« را پدید آورد و در نهایت در  چند قرن پیشتر  انگاشته است. این همان رویکردی است که  و بدیهی می

های توپُر و کامل و ادراک بر اساس این نگرش تنها سویه  1ی دائویی ترکیب شد. یانگ با اندیشه - قالب مفهوم یین

ناشدنی، ناملموس و خرده ریز هم به خودی خود ارزشمند بود، شدنی هستی نبود که ارزش داشت. امر بیگانه، دریافت 

 شد. اگرچه که با عدم و نیستی همتا شمرده می 

گوید شود. بند دوم می به هم چفت و بست میمتن به نسبت خوب  ی  هاپارهاگر این خوانش را بپذیریم، باقی   

با هم یکپارچه می پیوند  نیستند که در  این چیزهای خرده ریز و  وجود کالن را میشوند و  تنها موجودات  سازند، 

کند. مان را تایید می آورند. بند سوم که تک بیتی است، خوانش ای موازی با آنها پدید مینادیدنی و ناشنیدنی هم یگانگی

 کند: چون همین مضمون را به شکلی جدلی در تقابل با رویکرد زرتشتی بیان می

 آن باال روشن نیست و آن پایین تاریک نیست.  :  ۱۴.۳

 
1  Shaughnessy, 1993: 216–228. 
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شد و اولی را با وجود اهورایی و دومی  ی فلسفی ایرانی بود که میان نور و ظلمت تقابل قایل میاین اندیشه  

ها و مان و بهشت فرازین پیوند داشت و دیگری با پلیدی دانست. یکی با آسمان و گرود را با عدم اهریمنی یکی می

»سنگینی راوی  مادی.  دنیای  دِه جینگهای  می دائو  نا«  این تصویر  که  و  گوید  مستقل  امری  است. روشنایی  درست 

ارجمند نیست که موقعیتی فرازین داشته باشد، و ظلمت هم به همین ترتیب ماهیتی جدا و پست ندارد. نور و ظلمت، 

شوند. بند چهارم با دقتی بیشتر همین خط اند و هم در باال و هم در پایین یافت مییعنی هستی و نیستی در هم آمیخته 

 دهد:ه می استدالل را ادام 

 انجامد اش به نامی نمیمرزبندی محدوده  :  ۱۴.۴

 گردد دوباره به هیچ چیز باز می 

ا وجود و عدم را از هم جدا  هاست. مرزهایی که نور و ظلمت ییعنی بحث بر سر مرزبندی و تعیین محدوده  

گوید »نام« )مینگ( که در ی دیگر را آشنا و کالن. این بند می داند و سویه کنند و یک سویه را بیگانه و خُرد می می

ها در نهایت موهوم هستند و شود و این تفکیک ها ناشی نمیآغازگاه کتاب آن را مالزم راه دیدیم، از این مرزبندی 

نگار شان و اندیشه شاید به خاطر ابتدایی بودن خط–اند. توضیح آن که در فرهنگ چینی  ستیخودشان از جنسی نی

اش ی نوشتاری ام و چیزها برقرار است. نام در این فرهنگ با کلمه و واژه و نشانه پیوندی جادویی میان ن  -شانبودن خط

« را شاید بتوان با تمایز مینو و گیتی در متون اوستایی مقایسه دائو دِه جینگهمسان است. تفکیک میان نام و راه در »

شود و چیزهای نوشته می - کرد. هرچند در اولی مفهومی انتزاعی یا اخالقی در کار نیست و تنها تقابل میان آنچه که گفته

ن و انتزاع روح از ماده منتهی ی زرتشتی این تقابل به تمایز ذهن و عیملموس و پویا را داریم. در حالی که در اندیشه 

 سازد.شود و یک دستگاه فلسفی و االهیاتی پیچیده را بر میمی

کند، انکار شده بینیم که تمایز بنیادینی که خط میان نور و ظلمت را تصریح می به هر روی در بند چهارم می  

ی این انکار، مفهوم نام است، و دستمایه کند.  است. این انکار در ضمن به حصربندی وجود و عدم هم تعمیم پیدا می
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ی ایرانی شوند. وجه اشتراک این دو، در اندیشه چیزهای سیالِ جاری در راه که ترکیبی از هستی و نیستی دانسته می 

ی ی نور خرد و میدان شناسای شان در مقام امری وجودی است که هم دایرهشکل است. یعنی ریخت چیزها و استحکام 

ی ایرانی اغلب دهد. این استواری و پایداری ریخت در اندیشه های وجود یافته را شکل میکند و هم پیکرهرا ایجاد می 

ای با تبار اوستایی که در زبان پهلوی هم وجود داشته و در پارسی گیرد. کلمه ی »اُستومند« مورد اشاره قرار میبا کلمه 

دار چیزهای موجود از این زاویه شکل و ریختی مشخص دارند، چون استخوان   دری هم به حیات خود ادامه داده است.

 شان وجود دارد. ای محکم از جنس وجود در میانه هستند و شالوده 

سیال   بسیار  شکل  دارد.  متفاوت  کلی  به  تعبیری  چینی  فرهنگ  در  شکل  مبهم مفهوم  بسیار  بسیار  تر،  و  تر 

 فت:توان دریاشود. این را با مرور بندهای پنجم و ششم همین فصل به خوبی میتر تعریف میغیرفلسفی 

 شکلی که شکل داردگوییم بیپس اینطوری است که )به آن( می : ۱۴.۵

 مانَدشکلی که به هیچ چیز نمی 

 گوییم گمانِ گیج وری است که )به آن( میپس اینط

 بینیاش را نمیشوی، چهرهوقتی با آن رویارو می : ۱۴.۶

 بینیسپاری، پشتش را نمیوقتی به دنبالش راه می 

ی ایرانی چیزی که هست اما شکل ی ایرانی برابر است. در اندیشه شکلی در اندیشه شکل در این تعبیر، تقریبا با بی

- پورسینایی: هیولی( است و تا وقتی که شکل مشخصی )به تعبیر ارسطویی -ی خام اولیه )به تعبیر ارسطوییندارد، ماده

شک بینیم که شکل اصوال چیزی بیشود. در این بندها اما می نمی   پورسینایی: صورت( پیدا نکند، هنوز موجود پنداشته

شود، اما خودش به ی هیوالوار اولیه است که همه چیز از آن برساخته می است. یعنی انگار منظور از شکل، همان ماده

ماند«. ز نمی شکل است و »به هیچ چیهیچ چیزی شبیه نیست، چون هنوز ریخت پایداری پیدا نکرده است. این شکل، بی 

آید، ی پیدایش خرد و شناسایی قرار گیرد و آنچه از رویارویی با آن حاصل میتواند دستمایه به همین خاطر هم نمی
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ی شکل چینی که در تقابل با شکل استومند ایرانی است، ادراکی روشن و تفکیک کننده»گمان گیج« است. این شکلِ بی

انگیز است و گیج و سردرگم. ایراد ی کورسویی از ادراک است که گمان اینده دهد، بلکه زراست و دروغ به دست نمی

خودِ وجود است هم از دستگاه شناختی نیست، که خودِ موضوع است که این ابهام و گیجی را در خود نهفته است.  

شوی سرش ته شده است و بی سر و ته است. به همین خاطر ولی از جلو با آن رویارو میکه سرشتش با عدم سرش

 نگری انتهایش معلوم نیست. بینی و وقتی از پشت بدان می را نمی

ایم، که به سر و ته بودن را داشته ی ایرانی از هشتصد سال پیشتر از این متن مفهومی مشابه از بی در اندیشه  

به زمان منسوب بوده است. در چارچوب عمومی همه امریویژه  پیوسته، تکرار است چرخه  ی فرهنگها زمان  ای، 

پَد: ابدی( است. چون به ظاهر سر و ته مشخصی ندارد. -پا )اَسَر: ازلی( و بی-سر )اَشونده و بی آغاز و انجام که بی

نظریه اندیشه  تاریخ  در  نظر  این  از  زرتشتی  دربارهی  نظام  ها  این  بار  اولین  برای  که  است،  مهم  و  برجسته  زمان  ی 

کرانه وجود دارد. زمان ی زمان را نقض کرد. در این نگرش زمان به دو شکل کرانمند و بیدرباره  ای و مرسومچرخه

کرانمند خطی است و آغازگاهی و فرجامی دارد و طولی مشخص و ثابت. به همین خاطر ازل و ابد در ایران به بی 

ی دور، در آغازگاه دهند که یکی در گذشتهیکنند، که اتفاقا به سر و ته مشخصی ارجاع مسر و ته بودن زمان اشاره نمی

گیرد و بنابراین ی ختم زمان خطی جای میشود و دیگری در پایان تاریخ و نقطه هستی قرار گرفته و ازل خوانده می

گرفت و سیر رخدادها را ی آغازی را با آفرینش جهان مادی در نظر مینگرش انقالبی زرتشتی که نقطه   اینابد است.  

محور زمان باور داشت، همان است که مفهوم تاریخ را ای پایانی برای  دانست و به نقطه ناپذیر می یکسویه و برگشت 

شود که تفسیری ویژه آورد. یعنی مفهوم تاریخ امری بدیهی و جهانگیر نیست و از دل نگرشی خاص زاده می پدید می 

 از زمان دارد.  

ی ایرانی از همان آغاز در کنار بازتعریف زمان در قالب زُروان کرانمند و محور خطی تاریخ، یک زمان  اندیشه  

نامیدند. در گره خورده بود و صوفیان ایرانی بعدتر آن را حال یا وقت می   ورجاوند بیکرانه نیز تعریف کرد که با اکنون
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ی اکنون در آیین شود، و این همان است که بعدتر با ایده آرای چینی کهن هم مفهومی نزدیک به این اکنون یافت می

 دهد. آمیزد و کیش چینی چان )به ژاپنی: ذِن( را نتیجه میبودایی دیانَه درمی

« داشته، و همچون  « چنین میدائو دِه جینگدر  اکنون وجود  به  نهادن  ارج  این  از  ابتدایی  نماید که شکلی 

سالحی در برابر تاکید بر زمان کرانمند تاریخی به کار گرفته شده باشد. یکی از بندهایی که این مضمون در آن انعکاس 

 افته، دو بند پایانی همین فصل چهاردهم است: ی

 بکوش تا راه حال را در پیش بگیری :  ۱۴.۷

 آنگاه بر )چیزهای( فراوانِ حاضر در اکنون حکم خواهی راند 

 های دیرینه را بشناسی اگر بتوانی آغازگاه  : ۱۴.۸

 شود.ه خوانده می ی رابینی که( این همان است که رشته )می

نماید که هر بندی تعبیری تازه و شرحی نو بر ی تفسیر ما هستند. یعنی چنین میاین بندها هم تایید کننده 

های باستان طرحریزی ی ایرانی و با تاکید بر نگرش عقل سلیمی چینیآغازین باشد، و این همه در تقابل با اندیشه شعر  

بینیم. این که مرزبندی میان نور ی ایرانی را در این بندها می شده باشد. با این حال وامگیری و مخالفت با ارکان اندیشه 

ن حال و محور تاریخ تعمیم پیدا کرده باشد، امری بدیهی و عادی نیست، و ظلمت در بند پیشین به مرزبندی میان زما

به ویژه تقابل میان  –و در چارچوبی مفهومی انجام پذیرفته که به این شکل در چین قدیم غایب بوده است. این آرا  

در سراسر اش هم هرگز کامل نبوده است. چندان که  از ایران به چین انتقال یافته و وامگیری  -زمان خطی و بیکرانه

مندی مفهوم زمان خطی و تاریخ ند،  ایی که به دینی ایرانی پایبند در میان چینیان مسلمان و بودتاریخ پیشامدرن به جز  

 .  چندان رواج و مقبولیتی نداشته است هستی 

دهد، و تقابلی خفیف میان  این دو بند پایانی از سویی مرزبندی و حصر بند پیشین را به محور زمان تعمیم می  

کند، بی آن که مفهوم زمان کرانمند و تاریخ را دریافته باشد. با این حال این اشاره مهم است ال و گذشته برقرار می ح 
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کند که به اکنون گره خورده است. برداشتی به کلی متفاوت با نگرش ایرانی، که در منابع ای تشبیه میکه راه را به رشته 

شود ی تشبیه زمان به رشته، نخ، محور یا خط تنها به زمان کرانمند مربوط می کند. در نگرش ایرانچینی تداوم پیدا می 

های تازد و به این ترتیب رخدادها و چیزها همچون دانه دار است و یکسویه از گذشته به آینده پیش میکه جهت 

یه است و یکسره با امتداد شوند. در مقابل زمان بیکرانه را داریم که به نقطه شبتسبیحی در امتداد ریسمان آن مرتب می

ای مطرح نبود و در چین اما مفهوم اکنون در مقام زمان بیکرانه یا حالِ نقطه مند در تضاد است. سان زُروان تاریخ رشته 

 شود.  ها( تا به اکنون کشیده می خورده که از ازل )سرچشمه ای زمانی پیوند بینیم که حال با رشته در همین بند می
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 بخش پازندهم: ربگردان و زند فصل پازندهم 

 

 زمان کرانمند

 زمان بیکرانه
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 گفتار نخست: ربگردان فصل پازندهم 

 

 

古之善為士者，微妙玄通，深不可識。 

夫唯不可識，故強為之容。 

豫兮若冬涉川；猶兮若畏四鄰；儼兮其若容；渙兮若冰之將釋；敦兮其若樸；

曠兮其若谷；混兮其若濁；孰能濁以靜之徐清？ 

孰能安以久動之徐生？ 

保此道者，不欲盈。 

夫唯不盈，故能蔽不新成。 

 

 

 

 راند فرمان می ی قدیم هادوران آن مردی که در  : ۱۵.۱

 اندیش فروتن بود و مرموز و ژرف

 شناختنِ ژرفایش ناممکن بود 

 چون که شناختن آن مرد ناممکن است  : ۱۵.۲

 را چنین توصیف کنم: مجبورم آن دیرینه 

 گذرد عجب محتاط بود! انگار که دارد در زمستان از رودی می  : ۱۵.۳
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 عجب مردد بود! انگار که از چهار جانب از همسایگانش در هراس باشد. 

 جایی مهمان شده باشد. عجب محترم بود! انگار که 

 عجب پراکنده بود! همچون یخی در حال ذوب شدن.

 عجب زمخت بود! همچون )چوبی( نتراشیده.

 ای.عجب خالی بود! همچون دره

 آلود عجب درهم و برهم بود! همچون )آبی( گِل

 شود. آلود )را زالل سازد(؟ پس اگر )آب( ساکن و آرام بماند، زالل می)آب( گل [کیست که بتواند] : ۱۵.۴

 اش کند؟ پس اگر آن آرام دیرزمانی بجنبد، جان خواهد یافت.رام و آسوده [کیست که بتواند]

 گیرد کسی که )سرسختانه( این راه را در پیش می :  ۱۵.۵

 قصد ندارد سرشار و پُر شود.

 شود سرشار و پُر نمیچون آن مرد  : ۱۵.۶

  تواند کهنه بماند و بدون این که نو شود، محو گردد می

 

« است و از چندین بخش متمایز تشکیل شده که  دائو دِه جینگی طوالنی » هابخش فصل پانزدهم هم یکی از  

هجده جمله را در بر اند که  های جدید آن را به چهار بند تقسیم کردهگذاری اند. در نقطه پشت سر هم قرار گرفته

 ها:ی منثور دارد با این نشانه گیرد. بند نخست سه جمله می

古   )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(善   )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(  為  :وِی(

- ه: پسوند صفت برتر؛  ژِ) 者(  ، حکم راندن)شی: مرد، مرد مجرد، باسواد، سردار، شأن 士کردن، ساختن، بودن(  

 ترین( -ر/ ت
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微 چک، فروتن، افول، ظریف( )وِئی: کو妙( )میائو: مرموز، زیرکانه، باشکوه玄   )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(通 

 )تُنگ: گذر کردن، منطقی بودن( 

深   )شِن: عمیق، تاریک، خیلی(不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :識  ،شی: دانستن(

 قدرشناسی، تمایز، آگاهی( 

فروتن بود و مرموز و   /راندفرمان میی قدیم  هادوران توان چنین ترجمه کرد: »آن مردی که در  این جمالت را می

ی اول اغلب به این صورت ترجمه شده که »آن کسی/ کسانی که . جمله اندیش/ شناختنِ ژرفایش ناممکن بود«ژرف

این   ی مهم »دائو« در آن غایب است.آید و اصوال کلمه اما چنین معنایی از جمله بر نمی 1کردند«، دائو را تمرین می

های بیشتر نسخه روایتی دیرآیندتر است. در  احتماال  ترجمه از جایگزینی »وِی تائو« به جای »وی شی« حاصل آمده که  

نسخه –قدیمی   پیمثل  وانگ  و  کونگ  شانگ  هو  جمله   -ی  به  دینی  یا  سیاسی  داللتی  که  آمده  »شی«  فعل  همین 

ه در فن نبرد ورزیده باشد  اش به سرداری پیروزمند و کسی ک»شی« در معنای اصلی   بخشد، و نه اخالقی یا فلسفی.می

در بند نخست   داده است.راند را هم نشان میاما با بسط معقولی فرمانروا و کسی که حکم می 2شده است.اطالق می

 ی »شی« داریم. هم باز همین ترکیب را با کلمه  ۶۸فصل 

 ای تشکیل شده و وزن و آهنگی دارد:ی پنج کلمهدوم از دو جمله بند   

夫   )فو: مرد، شوهر(唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :

識  )شی: دانستن، قدرشناسی، تمایز، آگاهی( 

 
1 Chen, 1989: 90; Henricks, 1989: 838. 
2 Chen, 1989: 91. 
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 故    )گو: پیر، قدیمی(強   )چیانگ: نیرومند، برتر(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(容  :رُنگ(

 حمل کردن، بخشودن، شکل( 

ی بند اول نگاشته  ی بند اول است. بنابراین این بند همچون شرحی دربارهی نخست تکرار آخرین جملهی جملهبدنه 

را   دیرینه آن  شود چنین برگرداند: »چون که شناختن آن مرد ناممکن است/ مجبورم  را می  شده است. این دو جمله 

 . اندکردهنادیده گرفته و ترجمه ناغلب را »گو«  یدومی »فو« و در اول نشانه ی جملهدر «. باز توصیف کنم...چنین 

بند سوم بسیار پیچیده است و به نظرم خود از سه بخش متمایز تشکیل یافته است. نخست، شعری در هفت   

ی هر جمله دو یا سه تشکیل یافته است. در میانه )و یکی با هفت کلمه(  مصراع را داریم که از پنج یا شش کلمه  

ای دهد. تمایز میان مصراعهای پنج و شش کلمه می ی شعر را به دست  ی تکرار شونده داریم که آهنگ و قافیه کلمه 

ها البته کمابیش همسان هستند و عبارتند از ی تکرار شونده دارند. کلمه هم همین است که به ترتیب سه و دو کلمه 

دهد که این پرسشها عالمت تعجب دارند . عالمت شی نشان می ( 兮其若( و »شی چی روئو« )兮若»شی روئو« )

 : اندو با شگفتی بیان شده

豫兮若冬涉川； 

猶兮若畏四鄰； 

儼兮其若容； 

渙兮若冰之將釋； 

敦兮其若樸； 

曠兮其若谷； 

混兮其若濁； 
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شان داریم. ی کوتاه در پاسخ شود که نثر هستند، و پس از آن دو جمله دنبال می ی پرسشی طوالنی  این شعر با دو جمله 

ای و دیگری پرسش و پاسخی در شرح بنابراین به نظرم باید این بند را به دو بخش شکست. یکی شعری هفت جمله 

 ها تشکیل شده است:پس نخست به بند سوم بپردازیم که شعر است و از این نشانه  آن.

豫  (  ، محتاط )یو: راحت، شاد兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(冬   ،دُنگ: زمستان(

 )چوآن: رود، سرچشمه، راه، دشت(  川( ، گذر کردن)شِه: تفرج، تجربه، درگیر بودن 涉سال( 

猶  (  ، مردد)یُو: میمون، شبیه، هنوز兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(畏  :وِی(

 )لین: همسایه، مجاورت(   鄰)سِّه: چهار(  四ترس( 

儼    )یان: سر برافراشتن، محترم، انگار(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(其    )چی: او، آن(若    ،روئو: تو، او، مطیع(

 ( ، مهمان)رُنگ: حمل کردن، بخشودن، شکل 容اگر( 

渙    )هوان: منتشر شدن، پراکنده، ابالغ فرمان، سرریز شدن(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(若   ،روئو: تو، او(

ی، فقط،  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله   將)ژِه: داشتن، رفتن(    之)بینگ: یخ، منجمد شدن(    冰مطیع، اگر(  

 )شی: شرح دادن، رها کردن(  釋گرفتن( 

敦    ،ت(  زمخ)دون: خشمگین، برانگیختن، صمیمی، غنی兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(其    )چی: او، آن(若 

 (  ، ]چوبِ[ نتراشیده)پو: ساده، صادق 樸)روئو: تو، او، مطیع، اگر( 

曠   گرفتن، خالی، پهناور(    )کوانگ: نادیده兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(其    )چی: او، آن(若   ،روئو: تو، او(

 )گو: دره(  谷مطیع، اگر( 

混  ،گیج( درهم آمیخته )خوون: سیالب، آشفته، شوخی ،兮  )شی: عالمت تعجب در جمله(其   )چی: او، آن(若 

 نظم، خفقان(  ، کثیف، صدای بم، بی آلود]آب[ گِل)ژووُ:  濁)روئو: تو، او، مطیع، اگر( 
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ها از سویی عالمت تعجب دارند و از سوی دیگر با توجه به بند دوم توصیفی برای آن مردان کهنی  این جمله  

ایست که اند. بنابراین باید هنگام ترجمه عالمتی برای نمایش شگفتی بدان افزود، و این نکته بوده   فرمانروا هستند که  

 شود:ن هفت مصراع چنین میی ایها نادیده انگاشته شده است. ترجمهدر اغلب ترجمه

 گذرد عجب محتاط بود! انگار که دارد در زمستان از رودی می 

 عجب مردد بود! انگار که از چهار جانب از همسایگانش در هراس باشد. 

 عجب محترم بود! انگار که جایی مهمان شده باشد. 

 عجب پراکنده بود! همچون یخی در حال ذوب شدن.

 )چوبی( نتراشیده.عجب زمخت بود! همچون 

 آلود عجب درهم و برهم بود! همچون )آبی( گِل

 ای.عجب خالی بود! همچون دره

متفاوت برگردانده این جمله   با لحنها و صورتهای دستوری  اما مضمون کلی کمابیش مورد توافق ها را  اند، 

آمده  混兮其若濁بعد از  曠兮其若谷مصراع  توئیی ما وانگ ی مهم آن که در هر دو نسخه است. یک نکته 

ام،  بینیم. من در نقل متن همان نگارش کالسیک را حفظ کرده ی این را میاست. در حالی که در متن کالسیک واژگونه 

 ام.آلود آورده پس از مصراع آب گلام. یعنی مصراع مربوط به دره را اما در ترجمه به اقدم نسخ وفادار مانده 

شود و این به نظرم آغاز بندی تازه است. ویراستار دو پرسش  پس از این جمالت گسستی در متن دیده می 

 کند، با این کلمات: طرح می

孰    )شو: کسی، کی؟، چی؟(能 نیرو، توانستن، خرس آلود، کثیف، )ژووُ: گل  濁گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، 

)شو: آرام،    徐)ژِه: داشتن، رفتن(    之)جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(    靜)ای: پس(    以نظم، خفقان(  صدای بم، بی

 )چینگ: تمیز، شفاف، خالص، ساکن( ؟ 清مرکب( 
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孰  ی، کی؟، چی؟(  )شو: کس能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس安   ،آن: رام، آسوده، راضی(

)ژِه:   之)دُنگ: حرکت، جنبیدن، تماس(   動)جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(    久)ای: پس(    以مناسب، کجا؟ چی؟(  

 )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( ؟ 生)شو: آرام، مرکب(  徐داشتن، رفتن( 

های نشانه   توئیی پیشاهنگ ما وانگ  ی کالسیک به همین شکل است که نقل کردیم. اما در دو نسخه نسخه  

« در آغاز نِنگ »شو هایبسیاری از مترجمان نشانه به همین خاطر  1شوند. »شو ننگ« در ابتدای این دو جمله دیده نمی

ضمن این که باید به افزوده اند.  ای پرسشی را به صورت خبری نقل کرده اند و بنابراین جمله ها را نادیده گرفته جمله

نماید که معنای متن چندان دگرگون نشود و عبارتهای افزوده شده تنها  توجه داشت، چنین می  هاعالمت بودن این  

 شود: ی این دو جمله چنین میترجمه ی بالغی آن را تقویت کرده باشند. پس جنبه

 شود. آلود )را زالل سازد(؟ پس اگر )آب( ساکن و آرام بماند، زالل می)آب( گل [کیست که بتواند]»

 اش کند؟ پس اگر آن آرام دیرزمانی بجنبد، جان خواهد یافت.«رام و آسوده [کیست که بتواند]

هم از هم جدا ی پایان بند  ی کوتاه داریم که به نظرم هرکدامشان یک بند هستند، و با نشانه بعد از این دو جفت جمله

 ی کوتاه را داریم: اند. اول این دو جمله شده 

保  )بوآ: پروردن، حفظ کردن، تضمین کردن(此  )تْسی: این، اینجا(道  )دائو: راه(者 (ِه: پسوند صفت برتر؛  ژ -

 ین( تر-ر/ ت

不  )بو: نه(欲  )یو: قصد، میل(盈  )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن( 

 گیرد/ قصد ندارد سرشار و پُر شود.« یعنی: »کسی که )سرسختانه( این راه را در پیش می

 
1 Henricks, 1989: 847-848. 
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 ی کوتاه و بلند تشکیل شده است: واپسین بند فصل پانزدهم از دو جمله 

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(不  )بو: نه(盈  )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن( 

故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس蔽  محو )بی: پوشاندن، خالصه کردن ،

 ، تبدیل شدن( )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل 成 )شین: نو، تازه(  新)بو: نه(  不( شدن

 تواند کهنه بماند و بدون این که نو شود، محو گردد« می شود/ چون آن مرد سرشار و پُر نمییعنی: »
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 گفتار دوم: زند فصل پازندهم 

 

ی حدس نگارنده « است و محتوایش تایید کنندهدائو دِه جینگی کلیدی و مهم »هابخشفصل پانزدهم یکی از   

اخالقی - ی سیاسی ایرانشهری و آرای دینیاست، در این مورد که این متن همچون پادگفتمانی بر ضد نفوذ اندیشه 

شمرده است. های انسان کامل را برمیزرتشتی پدید آمده است. آغازگاه متن احتماال زبانزدی  کهن بوده و ویژگی

ی قدیم« هادوران در    فرمانرواای و نیای مشترک قومی بوده است. چون »آن مرد  که چه بسا بنیادگذار قبیله   انسانی کاملی

بیشتر شباهت دارد، تا انسان کاملی که با سجایای اخالقی پیچیده و انتزاعی توصیف شود. این ای  بنیانگذار قبیله به  

این   باستانی قومی و  با چهار صفت شناخته می هادوران فرمانروای  نیای  او فروتن است و مرموز و ی دیرینه  شود: 

 اندیش و ناشناختنی: ژرف

 راند می فرمان ی قدیم هادوران آن مردی که در  : ۱۵.۱

 اندیش فروتن بود و مرموز و ژرف

 شناختنِ ژرفایش ناممکن بود 

تا اینجای کار احتماال زبانزدی عام و قدیمی را در دست داریم که ارتباط چندانی با آرای دائوگرایان و همچنین  

اندیشه  اما در بند دوم توضیحی میتقابل خاصی با  ایرانی ندارد.  ی آغازین را دستمایه خوانیم که همین سرمشق  ی 

ش کرد، که در هفت ن توصیفا چن، ناگزیر باید  چون که شناختن آن مرد ناممکن است دهد. »تر قرار میوصفی مفصل 

 مصراع بعدی آمده است.  
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بند سوم آشکارا متنی مستقل و شعری کامل بوده است. به احتمال زیاد این شعر ربطی به توصیف نیای قبیله   

یا انسان کامل ازلی نداشته است. به سادگی توصیفی از کسی بوده، که اتفاقا چندان هم نیرومند و برجسته و آرمانی به 

( چسبانده و به ۱( را به آن زبانزد آغازین )بند  ۳)بند    رسد. حدسم آن است که ویراستار بوده که این شعرنظر نمی 

بندی این دو به متن بیفزاید. یعنی او شعری را یافته که توصیفی ( را برای مفصل ۲همین خاطر ناچار شده عبارتی )بند  

« فرمانروا ی  ه داده، و آن را همچون بسطی بر »مرد دیرینای با هویت نامعلوم را به دست میاز شخصیتی احتماال افسانه 

 به خدمت گرفته است. 

آن مرد دیرینه    به  اعجاب  با  هفت مصراع ساختاری بسیار همریخت و کلماتی تکرار شونده دارند. صفتی 

 تر سازد: منسوب شده، و بعدش تشبیهی آمده تا آن را ملموس 

 گذرد عجب محتاط بود! انگار که دارد در زمستان از رودی می  : ۱۵.۳

 همسایگانش در هراس باشد. عجب مردد بود! انگار که از چهار جانب از 

 عجب محترم بود! انگار که جایی مهمان شده باشد. 

 عجب پراکنده بود! همچون یخی در حال ذوب شدن.

 عجب زمخت بود! همچون )چوبی( نتراشیده.

 ای.عجب خالی بود! همچون دره

 آلود عجب درهم و برهم بود! همچون )آبی( گِل

دیرینه هفت ویژگی داشته است. او محتاط،    مردِ-شاه آید که ابرانسان دائویی، یعنی آن  ها بر می از این جمله  

منفی هستند و  به جز محترم آشکارا  این صفتها  است.  بوده  برهم  پراکنده، زمخت، خالی و درهم و  مردد، محترم، 

هایی که برای روشنتر کردن کلمات ه است. تشبیه انگیز است که چرا متن آنها را به انسان کامل منسوب کردشگفت 

کند. این احتماال تنها متن کهنی است که انسان کامل ی منفی این صفتها تاکید میآمده هم دقیقا بر همین معنا و سویه 
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هایش تشبیه شده است. اما چرا چنین آلود یا یخی در حال آب شدن یا فردی هراسان از همسایه در آن به آب گل 

 بینیم؟دیرین می فرمانروایاز مرد  وصفی

اینجا وجود دارد آن است که این متن در تقابل با سرمشق نظری رقیبی تدوین شده باشد که    احتمالی که 

انسان کامل را به دست می  از  این شعر را واژگونه کنیم، به دهد. اگر ویژگیتصویری واژگونه  تاکید در  های مورد 

ی ایرانی است که انسان کامل، از ی ایرانی بوده است. در اندیشه چارچوب رقیب، اندیشه یابیم که آن  سادگی در می

ابدی )سوشیانس( دارد و تاریخسویی نسخه  ازلی )کیومرث( و  با ویژگیی  از سوی دیگر  مانند مند است، و  هایی 

ها دقیقا ضد شش تا از موارد ذکر شود. اینمندی، تمرکز، ادب و ظرافت، نظم و سرشار بودن شناخته می قدم، اراده ثبات 

ای دانست توان در تقابل با وارستگی و آزادگیشده در این شعر هستند. حتا »محترم بودن همچون مهمان« را هم می

ساخته است. صفتی که از سویی ی انسان کامل ایرانی بوده و او را نسبت به نهادهای میزبان مستقل می که صفت ویژه

شود و از سوی دیگر به جنبش مالمتیه و »نامحترم« ماندنِ ی ابرپهلوانی مثل رستم منتهی میهانه خوابه سرکشی آزادی 

 اختیاری و درویشانه.

این بند در ضمن به شکل عجیبی به توصیف اهریمن در منابع ایرانی شباهت دارد. در متون    هفت ویژگی 

شان اهریمن موجودی یکسره شر و پلید است که رنج و آسیب و مرگ پدید اوستایی کهن و تفسیرهای پهلوی بعدی 

ای خالی تشبیه شده است..  بند که به دره  دیرین در اینفرمانروای  آورد و با تهیا و برهوت نسبت دارد، درست مثل  می

کند. کردارهایش ی آشوب است و به همین خاطر درهم و برهم است و پراکندگی ایجاد می اهریمن است که نماینده 

ای زمخت و سر و ته و نامنسجم است و از این رو محتاط و مردد است و جلوهبه خاطر آن که نادان است و ابله، بی

آگاهی را با آگاهی و پس گیرد که خردمند )مزدا( است و پیششیده دارد. در برابرش اهورامزدا قرار مینتراشیده و نخرا 

نگرد. به همین خاطر کردارهایش منسجم و متمرکز و  آورد و هم به آینده میهم دارد. یعنی هم گذشته را به یاد می 

هورامزدا در ضمن به همین خاطر آفریدگار چیزهای شود. اهدفمند است و با ثبات قدم و کوششی جنگاورانه تعقیب می
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شود. در مقابل زیبا و سودمند و زنده هم هست، و از این رو ظرافت و پیچیدگی و دقت در کردارهایش دیده می 

 نماید. کردارهای ویرانگر اهریمنی که زمخت و نسنجیده و ناهموار می

این شعر بر خالف    یاد داشت. نخست آن که محتوای  به  بند سوم  باید هنگام خواندن  بنابراین دو نکته را 

ای جدلی در تقابل با نگرشی معقول نیست و به احتمال زیاد به شیوهبرداشت اغلب مترجمان و مفسران، بدیهی یا  

ی آرای در آن زمان و مکان وجود داشته و ادامه   ای به واقعی واژگونه دیگر پدید آمده است. دوم آن که چنین اندیشه 

های اوستایی ی ویژگی شمارد واژگونه دیرین« برمی فرمانروای  « برای »دائو دِه جینگ صفتهایی که »  زرتشتی بوده است.

 نشاند.برای »آفریدگار دیرین« است و تقریبا سیمای اهریمن را به جای انسان کامل برمی 

توان همچون شرحی و تاکیدی بر همین تفابل خواهد و فهمید. بند چهارم از  بندهای بعدی این فصل را می 

دهد مفهوم کمال با زمان پیوندی داشته و در این چارچوب صورتبندی شده است. این نظر مهم است که نشان می

ی زمان خطی و تمایزش با اکنون برساخته چنین تالزمی میان این دو مفهوم خاستگاهی زرتشتی دارند و اصوال مفهوم  

دیدیم که در بندهای پیشین تاکیدی بر زمان بیکرانه و اکنون وجود داشت. اما اینجا بر زمان کرانمند این نگرش است.  

دهد که تشبیه ها دانسته شده است. این بند نشان میها و رفع کژیشود و گذر زمان داروی درمان بیماریتاکید می

به آب گلانسان کا نادرست میمل  نامنتظره و  به همین خاطر آلود در آن دوران هم  بوده.  برانگیز  نموده و پرسش 

پاکیزه و زالل گوید اگر آب گلویراستار می  باقی بماند،  پیوند بخورد و مدتی طوالنی ساکن  با زمان  آلود و کثیف 

 خواهد شد: 

 شود. سازد(؟ پس اگر )آب( ساکن و آرام بماند، زالل میآلود )را زالل کیست که بتواند )آب( گل  : ۱۵.۴

 اش کند؟ پس اگر آن آرام دیرزمانی بجنبد، جان خواهد یافت. کیست که بتواند رام و آسوده

شود که با زندگی و مرگ پیوند دارد و باز با  این بند در ضمن به تقابل میان جنبش و سکون هم مربوط می

دانسته می  اهریمن مالزم  است.  اهورا و  افزودهگفتیم که دو کلمه شده  اولی  بوده ی پرسشی  متن اصلی  بر  اند. هایی 
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کند، که چیزهای گوید که زمان نه تنها آلودگی را رفع میدر انتهای جمله میبنابراین متن اصلی خبری بوده است.  

بینیم که همین هم با نگرش سازد. یعنی نوعی ستایش از زمان کرانمند را میساکن را هم به جنبنده و جاندار بدل می

لمرو آمیختگی خیر و شر است و تنها از این نظر اهمیت دارد که ایرانی در تضاد است. چون در آنجا زمان کرانمند ق

شود. وگرنه در مقابل آن زمان بیکرانه است که تقدس دارد و ارجمند شمرده ستیزه با اهریمن در آن میدان ممکن می

 شود. می

بینیم که باز بحث میتهیا هم جایگاه خود را حفظ کرده و در بندهای پایانی  -در  این میان دوقطبی مهم پُری 

 شود: بر این جم متمرکز می

 گیرد کسی که )سرسختانه( این راه را در پیش می :  ۱۵.۵

 قصد ندارد سرشار و پُر شود.

 شود چون آن مرد سرشار و پُر نمی : ۱۵.۶

  تواند کهنه بماند و بدون این که نو شود، محو گردد می

دهد که جمِ خالی و پر برای ویراستار  ی دیگر نشان می هافصلاین بندها در کنار بندهای توضیحی و تفسیری   

« اهمیتی چشمگیر داشته و انگار به نوعی وسواس در این زمینه مبتال بوده است. چون مدام به این طیف دائو دِه جینگ»

کند. در بند آخر این دوقطبی با جم زمانیِ گذشته و آینده و پیامدهایش گردد و از تهیا در برابر پری هواداری می باز می

 ابد و آغاز و فرجام آفرینش همنشین است.– خورد، که در منابع ایرانی با ازل گره می  -کهنه و نو–

ک است تا تاریخ. یعنی  بیشتر با سنت و عرف نزدیاز گذشته  هاشت که مفهوم مورد نظر چینیداباید در نظر 

ناپذیر بودن محور زمان و گسترش سیر تحول دنیا ی بنیادین تاریخ یعنی یکتا بودن رخدادها و بازگشت اتفاقا شالوده 

های طبیعی و ثبات جهان گیرد و به جای آن بر نظمهای تکرار شونده، هماهنگیاز گذشته به سمت آینده را نادیده می

ی این مفاهیم به »تاریخ« نادرست است و باید آن را »عرف« یا »سنت« رد. بنابراین ترجمهدر زمانی طوالنی تاکید دا
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ی امپراتور تانگ که خوانیم که بر لگن گرمابه ی بزرگ« می برگرداند. در »کتاب آداب« کنفوسیوس در فصل »آموزه 

نگار داشتند، نوشته شده ی اندیشه ه شد، در سه سطر که هریک سه نشانای دودمان شانگ پنداشته میبنیانگذار افسانه 

 بود: »اگر نو شدن روزانه، هر روز نو شدن روزانه، هر روز دوباره نو شدن روزانه!«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش شازندهم: ربگردان و زند فصل شازندهم 

 نو

 کهنه

 جنبش

 سکون

 پر

 تهی

 گذشته

 آینده
 پاکیزه

 آلوده
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 گفتار نخست: ربگردان فصل شازندهم 

 

 

致虛極，守靜篤。 

萬物並作，吾以觀復。 

夫物芸芸，各復歸其根。 

歸根曰靜，是謂復命。 

復命曰常，知常曰明。 

不知常，妄作凶。 

知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。 

 

 

 پوچی را به نهایت برسان پوکی و  : ۱۶.۱

 مخلصانه از سکون پاسداری کن 

 خورنددر هم بُر می شماربیهای چیز : ۱۶.۲

 را زیر نظر دارم شان گشت باز نم 

 چیزی برای مرد، پشیمانی اندر پشیمانی )؟(  : ۱۶.۳
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   های خویش است هر بازگشتی، بازگشت به ریشه  

 نامند بازگشت به ریشه را سکون می : ۱۶.۴

 گویند تقدیر. اینطوری است که به بازگشت می

 گویند ثبات بازگشت به تقدیر را می 

 گویند بینش دانستنِ ثبات را می

 ندانستن ثبات  :  ۱۶.۵

 انجامد.به حماقتی شوم می

 آوردشناختن ثبات، شمول می  : ۱۶.۶

 کندات میشمولِ تو، عمومی 

 کندتو، پادشاهت می بودن  عام 

 کندات میپادشاه شدن تو، آسمانی 

 کند( دهد )رهسپارت می آسمانی بودن تو، در راه قرارت می

 کندبودن تو، دیرپایت می رهسپار

 شوی شود، )بنابراین( خسته نمی ات محو میخویشتن 

 

ماند  هم از هفت بند تشکیل یافته که ساختارهایی ناهمگون دارند. بند نخست به بیتی از شعری میشانزدفصل   

 。致虛極，守靜篤احتماال زبانزدی عامیانه بوده است:و 

致  )چی: فرستادن، باعث شدن(虛  )شو: خالی، پوک، باطل(極   )جی: نوک، قله، تختگاه، حد( 

守  :حفاظت، پاسداری، دفاع کردن( )شائُو靜  )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(篤  )دو: صادق، مخلص، بیمار( 
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این صورت امری از جمله که اغلب   مخلصانه از سکون پاسداری کن«.»پوکی و پوچی را به نهایت برسان/    که یعنی:

کنند به این عبارت را خطاب به کسانی که مراقبه می   راهبان دائویی  شود، از آنجا آمده که اغلب ها دیده می در ترجمه

خواهیم یافت که خبری است.  اگر ساختار دستوری جمله را در نظر بگیریم، آن را شبیه به بند چهارم  اند.  گرفتهکار می

شود(/ حراست از سکون رسیدن به پوچی همان است که حد )دانسته می شان کرد: »شود چنین هم ترجمهیعنی می 

می )دانسته  اخالص  که  است  »مرکز«  همان  به  هنریکز  مثل  مترجمان  از  برخی  را  »دو«  که  نماند  ناگفته  شود(. 

 که بیش از حد انزاعی است و از معنای مرسوم این نشانه دور است.   1اند، برگردانده

ای دارد که قاعدتا زبانزدی مستقل بوده و توسط ویراستار بعد از بند اول  ی چهار کلمه بند بعدی هم دو جمله  

 آمده است: 

萬    :ده هزار(  شماربی )وان ،物    )وو: چیز(並    )...بینگ: همزمان، دوشادوش، بیشتر از(作   زوئو: برخاستن، کار(

 کردن، بالیدن، ساختن( 

吾  )ووا: من، مال من(以 ای: پس( )觀  )گوان: برج دیدبانی(復  )فو: برگشتن، تکرار کردن(  

 «. شان را زیر نظر دارم خورند/ من بازگشت در هم بُر می شماربیچیزهای  یعنی »

 اش ابهامی چشمگیر دارد: تراز تشکیل یافته که اولیی ناهمبند سوم هم از دو جمله  

夫  )فو: مرد، شوهر(物  )وو: چیز(芸  )یون: پشیمانی، حشیش(芸 ن: پشیمانی، حشیش( )یو 

各    )گِه: هر، همه(復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(其   ،چی: او(

 )گِن: ریشه، پایه، تبار(  根آن( 

 
1 Henricks, 1989: 850-856. 
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اند. اما در حال ها احتماال در ابتدای کار همچون توضیحی بر بندهای پیشین به متن افزوده شده بوده ن جمله ای 

گوید: »هر واضح است. میی دوم تقریبا  معنای جمله اش دهند.  افزایند به جای آن که کاهش حاضر بر ابهام متن می 

芸ی کلیدی در اینجا »یون« ) ی اول اما بسیار مبهم است. کلمه های خویش است.« جمله بازگشتی، بازگشت به ریشه 

دهد و هم اسم نوعی گیاه بوده است. این نشانه احتماال در ابتدای است که دوبار تکرار شده و هم پشیمانی معنا می (  

ارجاع مهم رفته است. این  هم به کار می(   耘)یون:  کار عالمت گیاه سُداب بوده، اما بعدتر برای اشاره به حشیش  

ها راه یافته ن چینی است چون کشت و استفاده از حشیش سنتی مربوط به قبایل سکا بوده و این گیاه از آنجا به میا

ی پشیمانی مرد اینطور خواند که: »چیزی که مایه   شودی این موارد میی اول را با در نظر داشتن همه است. جمله 

یا حتا »مرد چه چیزی است؟ حشیش، حشیش!«.   است، حشیش است«، یا »چیزی برای مرد، پشیمانی اندر پشیمانی«، 

ناپذیری کنند. به همین خاطر مترجمان معاصر به شکل توجیهی دوم ارتباط معناداری برقرار نمیی اینها اما با جمله همه

   اند.ای ساختگی را به جایش نشاندهی دوم جمله کل جمله را نادیده گرفته و در امتداد جمله 

، و باید در ایی چهار کلمه با دو جملهکه شعری است داریم  رادر متن کالسیک های چهارم و پنجم بعد بند 

 : یک بند گنجانده شود

歸根曰靜，  是謂復命。 

復命曰常，  知常曰明。 

 های تشکیل یافته است:چهار مصراع این شعر از این نشانه 

歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(根    )گِن: ریشه، پایه، تبار(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(靜   :جینگ(

 ساکن، ساکت، مؤدب( 

 是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(命   مینگ: زندگی، سرنوشت، عمر، فرمان(

 دادن( 
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復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(命    )مینگ: زندگی، سرنوشت، عمر، فرمان دادن(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(常 

 ( ، ثابت )چآنگ: اصیل

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(常    )چآنگ: اصیل(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(明  ،مینگ: روشن، شفاف، بینایی(

 دقیق، فردا( 

 ها هم روشن است: معنای این جمله 

گویند بازگشت به تقدیر را می   /یند تقدیرگونامند/ اینطوری است که به بازگشت می »بازگشت به ریشه را سکون می

بند پیشین ها در  روشن است که این جمالت در شرح تعبیر بازگشت به ریشه   «گویند بینش دانستنِ ثبات را می ثبات/  

دهد. اما با توجه به تقابلی که میان سکون و جنبش در اینجا »چآنگ« هم اصیل و هم ثابت و ایستا معنی می  است.

، همچنان که مترجمان بر سر همین خوانش به نماید که ثبات برایش برابرنهاد دقیقتری باشد برقرار شده، چنین می

 اند.توافقی دست یافته 

از دو جمله   باز  ای تشکیل شده و روشن است که همچون توضیحی بر شعرِ پیشین ی سه کلمه بند بعدی 

 اند: هایش چنیننگاشته شده است. نشانه 

不  )بو: نه(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(常 ( ، ثابت )چآنگ: اصیل 

妄  )وَنگ: نامناسب، احمقانه، وحشی(作 خاستن، کار کردن، بالیدن، ساختن( )زوئو: بر凶  )شیونگ: شوم( 

 انجامد.« معنای این جمالت هم روشن است: »ندانستن ثبات/ به حماقتی شوم می

 ی پایانی دارد.  بند پایانی این فصل خود شعری مستقل است که سه بیت و یک جمله 

知常容，  容乃公， 

公乃王，  王乃天， 

天乃道，  道乃久，  沒身不殆。 
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است. کلمات شخص    ( به معنای تو تکرار شده و بنابراین لحن متن خطابی و دوم乃ی »نی« )مصراع نشانه   در پنج

 تکراری در کل مصراعها زیاد هستند و تقارن وزنی و موسیقایی به این شکل پدید آمده است:

知  )تْسی: دانش، آموزاندن(常  )چآنگ: اصیل(容 ( ، شامل شدن)رُنگ: حمل کردن، بخشودن، شکل 

容 (  ، شامل شدن)رُنگ: حمل کردن، بخشودن، شکل乃    )نَی: تو، فقط، بنابراین(公   ،گُونگ: عمومی، عادالنه، خان(

 مردانه( 

公  )گُونگ: عمومی، عادالنه، خان، مردانه(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(王  )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد( 

王  )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(天  )تیان: آسمان( 

天  )تیان: آسمان(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(道  )دائو: راه( 

道  )دائو: راه(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(久  )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی( 

沒  )مِی: نه، کمتر، نیست(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن(不  )بو: نه(殆  )دای: تهدید، خسته، شاید( 

کند/ پادشاه شدن تو، تو، پادشاهت می  بودن  کند/ عام ات میآورد/ شمولِ تو، عمومی یعنی: »شناختن ثبات، شمول می

کند/ کند(/ رهسپار بودن تو، دیرپایت میدهد )رهسپارت می کند/ آسمانی بودن تو، در راه قرارت می ات میآسمانی 

 شوی.« شود، )بنابراین( خسته نمی ات محو میخویشتن 

ی »نی« را به صورت »بنابراین« یا  توان خواند. اغلب مترجمان نشانه متفاوت می   ییهاشکل این بندها را به   

تر است که رسد. در مقابل محتمل ها بعید به نظر می ی جمله اند. در حالی که تکرار این قید در همه »فقط« ترجمه کرده 

معنای جمالت خطاب »نی«  مبنا  این  بر  و  باشند  کاصلی   گونه  را حمل  »تو«  یعن  زنجیرهاش  این حال  در  از  ند.  ای 

گویند وقتی تو فالن صفت را داشته باشی، ی متن می شود و جمالت بسیار ساده ها به مخاطب منسوب میویژگی

 بهمان خصلت را هم پیدا خواهی کرد.  

 

 پر

 تهی
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 شازندهم گفتار دوم: زند فصل 

کند. افت جغرافیایی و تاریخی خوانده شود معماگونه و گسیخته و نامربوط جلوه میاین فصل اگر خارج از ب 

اش ی جدلی آن را دریابیم، کلیت سویه « را در نظر بگیریم و  دائو دِه جینگ اما اگر چارچوب زمانی و مکانی گردآوری »

 شود. ی ایرانی شبیه می ای یکپارچه در مخالفت با مبانی اندیشه به بیانیه 

ابتدای کار نمایان است. چون زبانزدی را وسواس ویراستار درباره ی دوقطبیِ پُری و تهیا )وجود و عدم( از همان 

( به کار گرفته 虛ی »شو« )کند. جالب است که در بند نخست واژها ستایش می ی دیگری از تهیا ربرگزیده که نسخه 

معنا و مهمل را نشان تهی و پوک، و همچنین سخنان بی. یعنی چیزهای میان شده که روی هم رفته معنایی منفی دارد

دانیم زبانزد اصلی چه معنایی را در ذهن چینیان فایده بودن و بیهودگی تاکید دارد. ما درست نمیدهد و در کل بر بیمی

کرده و با منظور ویراستار ه اشاره میکرده است. اما به احتمال زیاد این زبانزد به چیزی پیش پا افتادباستان متبلور می 
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( به 靜ی »جینگ« )در این فصل فاصله داشته است. به همین خاطر این احتمال را باید در نظر داشت که شاید کلمه 

چون در زبانزد اصلی چیزی دیگر بوده باشد و ویراستار آن را به این ترتیب برگردانده باشد.    «کن اسساکت،  معنای »

- ثبات، و ستایش از این دو در برابر پُری -پوکی و سکون-است برای پیوند زدن دو مفهوم تهیامتن در واقع کوششی  

 جنبش.  -وجود و پویایی

داده که بر سلسله مراتب قدرت و تمایز  ای عرفی را نشان میزبانزد نخست احتماال رسمی درباری یا قاعده  

کرده ودستان توصیه می توان زد آن است که به خدمتکاران و فری معنایش میپایگان مبتنی بوده است. حدسی که درباره 

اند. آورده که خود را خوار بشمارند و پوک و پوچ فرض کنند، و تنها در این صورت بوده که شرط ادب را به جا می 

ی دیگری بوده باشد که به همین اش کلمه دهد و شاید در شکل اصلی چون »جینگ« عالوه بر سکون، ادب هم معنا می 

ه داشته باشد. چون قید »مخلصانه، صادقانه« هم در کنارش چنین معنایی را وفاداری در خدمت و ادب حضور اشار

 رساند.می

« احتماال به معنای خوار شمردن خویشتن، دست  پوکی و پوچی را به نهایت برسانپس در بند نخست معنای » 

مخلصانه شود. در این حالت »کشیدن از »من« و تهی پنداشتن آن بوده است. محتوایی که در بند پایانی هم تصریح می

« گویا در اصل به عرفی اجتماعی یا رسم سکوت و خاکساری در برابر شاه یا رئیس قبیله اشاره سکون پاسداری کن از  

کرده است. اما اینجا در معنای بزرگداشت سکون و ثبات به کار گرفته شده تا چارچوب فکری دائویی را در برابر می

 ی وجودمرکزی ایرانی تقویت کند. اندیشه 

شان را زیر من بازگشت ،  خورندر میدر هم بُ  شماربیچیزهای  بند دوم به شرحی بر این زبانزد شباهت دارد: » 

قریبا بدان معناست که »من« هرچند پوچ و پوک شده و مضمحل گشته، اما همچنان مانند ناظری «. این تنظر دارم 

نگرد. اما بزرگداشت سکون در بند نخست با این پویایی تعارض دارد. به همین پویایی چیزها را میحضور دارد و  

الی هم، توهمی بیش نیست این درهم آمیختن و بُر خوردن ده هزار چیز البه ر منظور ویراستار انگار این بوده که خاط
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واقع چیزی جز بازگشتن راند. به همین خاطر جنبیدن چیزها در میان هم در  و در اصل ثباتی بنیادین بر هستی حکم می

 به وضع آغازین نیست، و این آن حقیقتی است که منِ پوک و پوچ آن را زیر نظر گرفته است. 

( چنان که گذشت ابهام چشمگیری 夫物芸芸ی نخست )کند. جمله این خوانش را تایید میبند بعدی   

و بسامدی اندک در متون ( است. این کلمه در کل کمیاب است  芸ها »یون« )به ویژه که در آن نیمی از نشانه دارد.  

متن   « هم فقط در همین فصل دوبار پیاپی به کار گرفته شده است و در سراسر باقیدائو دِه جینگکهن دارد. در » 

رساند. در حالت کند و هم حشیش و حشیش کشیدن را می بینیم. این واژه هم به پشیمانی داللت می نشانی از آن نمی 

کند که این ماده را نخست پرورش دادند و به دوم در متون کهن همواره به قبایل آریایی سکا و تخاری و اشاره می

جمله  بنابراین  بردند.  پی  آن  روانگردان  نخواص  ترجمهی  باشد.  داشته  اشارتی  ایشان  به  است  ممکن  ی خست 

برگردانیم و من چنین کردهمحافظه  به پشیمانی  را  نشانه  آن است که هردو  مرد، ام )کارانه و محتاطانه  برای  چیزی 

(. با این حال تعبیرهای دیگری هم از این عبارت ممکن است: »حشیش چیزی است که مرد را پشیمانی اندر پشیمانی

باالند«. این تعبیر اخیر از داللِت »روییدن، بالیدن«  رویاند و می کند« یا »حشیش چیزی است که مرد را میپشیمان می

 اند.   که در »یون« وجود دارد. به همین خاطر هم بیشتر مترجمان در این جمله »یون« را به گیاه یا روییدن برگردانده آمده  

هر بازگشتی،  ی نخست مبهم است، اما در معنای بخش دوم بند سوم ابهامی در کار نیست. »هرچند جمله 

دیدیم، در اصل چیزی جز ای که در ده هزار چیز می«. یعنی آن جنبش و پویایی های خویش است بازگشت به ریشه 

چرخش بر مدار یک دایره و بازگشت به سر جای آغازین نیست. این بدان معناست که حرکت، امری خیالی و موهوم 

گردد. پس سکون و ثبات بر همه جا حاکم است و این دلیلی ای آخرش به جای اول خود باز میهاست و هر جنبند

ی آزاد خود حسابی باز کند و به کوشش و سرکشی کند. من نباید بر ارادهاست که پوکی و پوچی من را توجیه می

چیز در میان همدیگر   شماربی  کند. بُر خوردنروی بیاورد. چون همه چیز همان است که هست و تغییری پیدا نمی



308 

 

ی سرنوشت هستی، نده ی آغازین نیست. پس انباشتگی و سرشاری من در مقام دگرگون کنچیزی جز بازگشت به ریشه 

 شود. چیره دانسته میشود که سکون بر حرکت و تهیا بر پُری به این ترتیب نفی می

دهد که تفسیرمان از جمالت درست بوده نشان می کند و  بند چهارم دقیقا همین خط استداللی را دنبال می   

، در عمل ثبات و سکون را تقویت «، پس جنبش، که بازگشتی بیش نیست نامند بازگشت به ریشه را سکون می است: »

ی ایرانی آن روزگار قرار دهیم. در دوران کند. این نگرش به ویژه وقتی معنادار است که آن را در مقابل اندیشه می

ی ازلی هخامنشی چارچوب غالب بر سیاست و دین ایرانی آن بود که جهان پویا و دگرگون شونده است و از گذشته 

 تازد. پیش میای ابدی به سمت آینده 

از حال حامل  از تاریخ جهان و هر لحظه  بازگشت به سر جای خود نیست و هر هزاره  اتفاقا    این پویایی 

رخدادی تکرار ناشدنی و منحصر به فرد است. به همین خاطر کردارهای تک تک انسانها مهم است و سیر تاریخ را 

ی تدریجی اهورامزدا بر اهریمن نیست. اهریمن خالق عدم است، که سازد، و این تاریخ هستی چیزی جز غلبهبر می

کند. کردارهای »من«ها اگر در راستای یاری رساندن می ی پُر و منسجمِ وجود رخنه  همچون اختاللی و نقصی در پیکره

از آغازگاهی  این ترتیب کلیت هستی  به  این رخنه و پوکی را برطرف خواهد کرد و  به تدریج  به اهورامزدا باشد، 

دهد. به موقعیتی که در آن انسان و خداوند با خرد و دوقطبی و آمیخته به منزلگاهی پاکیزه و خالص تغییر موضع می

 ی وجود طرد شده است.  اند و عدم و پوکی و پوچی از دایره شان با هم یکی شدهمندی رادها

گرا و جبرستیز است. در واقع شکل عادی و بدیهیِ کردارشناسی آدمیان در نی اراده آشکار است که نگرش ایرا

ای عقالنی و فلسفی نیاز دارد فرهنگهای بدوی، جبرگرایانه است. اراده امری پیچیده و دشواریاب است که به پشتوانه 

تا جایی   -ی هندی و یونانیهاروایت از جمله  – تا به کرسی بنشیند. وگرنه ادبیات و اساطیر تمدن تمدنهای باستانی  

ی ایرانی تماس اند، همگی جبرگرایانه هستند. حتا تراژدی یونانی که با اندیشه ی زرتشتی تاثیر نپذیرفته که از اندیشه 

بسیج کرده است. این همان موضعی   داشته هم جبرگراست و نیروی خود را برای طرد و نفی آزادی انتخاب انسانی



309 

 

« بند نخست که موقعیت وجودی »من« هم میدائو دِه جینگاست که در  از  نفی میبینیم. پس  ادامه« را  ی کرد، و 

 خوریم: ی این فصل به این جمالت روشن و صریح بر میدانست، در ادامه ها که جنبش و پویایی را موهوم می جمله

.«  گویند بینشدانستنِ ثبات را می،  گویند ثباتبازگشت به تقدیر را می  گویند تقدیر.اینطوری است که به بازگشت می»

محو شدن من را با تقدیر، و آن را اش شود. بینشی که  شود تا نوعی بینش روزمره جایگزینپس خرد زرتشتی طرد می

 دهد.با ایستایی و ثبات جهان پیوند می

ه حماقتی  ، بندانستن ثباتکند. »بندهای بعدی پیامدهای اخالقی این بینش را به درستی و دقت فهرست می

اراده انجامد. می شوم   من  است.  هستی  وضعیت  ساختن  دگرگون  برای  تالش  و  کوشش  همان  حماقت  این  مندِ « 

جبهه بجنگد تا ماند که باید بین اردوگاه اهریمن و اهورامزدا یکی را انتخاب کند و در آن خودمختار به جنگجویی می

رانده شود، یا آن که به قعر چاهسار مرگ و ویرانی و و شادکامی به سوی زندگی، آبادانی،  -به روایت گاهان–هستی 

این کارها را عبث   رنج هبوط کند. منِ تقدیرگرای دائویی ولی چنین نیست. او به تقدیر و ثبات مؤمن است و بنابراین

داند. از دید او کوشش برای تغییر دادن چیزها حماقت است. چون تغییر چیزی جز بازگشت نیست و و بیهوده می 

دهد و به این ترتیب دیگر سکون و ثبات گریزناپذیر است. به همین خاطر مرد دائویی به ثبات و تقدیر تن در می

شناختن وجود همچنان که هست برای او پذیرفتنی است. از این رو »ماند. وضعیت مای برای جنگ باقی نمیجبهه 

داند و موضعی متقارن در برابر همه دارد. ارز می«. او بد و نیک را همسان و زشت و زیبا را هم آوردثبات، شمول می 

«. من وقتی کندات می شمولِ تو، عمومیشود. » ضعیت شخصی و برجستگی فردی »من« ناپدید می به همین خاطر و

گیرد، چون وضعیت ای نگشاید و همه چیز را روا بداند، با آسودگی در وضعیت موجود آرام می در برابر چیزی جبهه 

یابد که البته آمیخته با زشتی و بدی مطلوب را انکار کرده است. در این حالت به نوعی برخورداری و آرامش دست می 

 یکی و لذت را هم دارد. هایی از زیبایی و نو رنج است، اما سویه 
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«. این پادشاه البته امیری چینی است که افق نگاهش به وضعیت موجود کندتو، پادشاهت می  بودن  عام پس »

ی فغفور ی اولیه محدود است. او با شاهنشاه پارسی که نماد جنگ با اهریمن است، تفاوت دارد. این پادشاه نسخه 

ایی که در جبرگرایی و هضم شدن در نهاد با هم شباهت دارند، همچنان که به چینی است. همتایی برای امپراتور اروپ

اند، و در هردو مورد متمایز با شاهنشاه خاطر قبول وضعیت موجود و ستیزه نکردن برای وضعیت مطلوب با هم نزدیک 

ی دارد و او را با مرکز کند. یعنی نیرویی مقدس که در خودش جاایرانی. شاهنشاه بر فره ایزدی و فره کیانی تکیه می

کوشد. کند، بلکه برای دگرگون ساختن آن می سازد. او از جبر و تقدیری آسمانی پیروی نمیتقدس هستی مربوط می 

اش نه فرهمندیِ برخاسته از کردارها و دستاوردها، ی مشروعیت فغفور چینی اما چنین نیست. او شاهی است که نشانه 

 دهد.« نی بودن تو، در راه قرارت میآسما ، و کندات میاه شدن تو، آسمانی پادشکه »پیمان آسمانی« است. »

شناسی و اخالق ی مقابل شاهنشاه ایرانی است. این همان جایی است که هستیشاه چینی به این شکل نقطه 

انجامد، که آن نیز پادگفتمان سیاست به سیاست چینی می   -فلسفه و اخالق زرتشتی شکل گرفته بودکه مقابل  –دائویی  

کنار اخالقی  ایستایی. در  ثبات و  بزرگداشت تکرار و  بر محو شدن »خویشتن« و  مبتنی  ایرانشهری است. سیاستی 

جای خیز برداشتن به سوی افقهای    متمرکز بر استقرار بر وضعیت موجود و باقی ماندن در حالت مرسوم و معمول، به

«. اما این دیرپایی که در چنبر کندرهسپار بودن تو، دیرپایت میای مطلوب. از این روست که »ی آیندهمبهم و ناشناخته 

...«، اما جای نگرانی نیست، چون نیاز شود،ات محو می خویشتنبهایی سنگین دارد. در این چنبره »  تکرار تعریف شده،

 «!شوی )بنابراین( خسته نمی و جنگیدن هم منتفی شده، و»...به کوشش 
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 بخش هفدهم: ربگردان و زند فصل هفدهم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفدهم

 

太上，下知有之；其次，親而譽之；其次，畏之；其次，侮之。 

信不足，焉有不信焉。 

悠兮，其貴言。 

功成事遂，百姓皆謂我自然。 

 

 

د ستاین ترند، )فروپایگان( آنان را می)کسانی که( یک پله پاییناما  فروپایگان از حضور بزرگترین شاهان آگاهند.   : ۱۷.۱

ترسند. )کسانی که( یک ترند، )فروپایگان( از آنها می کنند. )کسانی که( یک پله پایین و )با آنها( احساس صمیمیت می

 کنند. ترند، )فروپایگان( به آنان توهین میپله پایین 

 نکنند، آنگاه اعتماد زیادی در کار نخواهد بود.)اگر( زیاد اعتماد   : ۱۷.۲
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 عجب دور )از ذهن(، این است ارزش سخن! : ۱۷.۳

 کند آورد و کارش را تکمیل میدستاوردش را به دست می  : ۱۷.۴

 دادیم(.گویند ما خودمان این را )انجام ها میی عشیره همه

 

اند. بند  این فصل از چهار بندِ ناهمساز تشکیل یافته که همگی در خدمت صورتبندی پیامی سیاسی قرار گرفته 

این نخست شعری است با بندهای بسیار کوتاه. در حدی که از نظر ساختاری به سرودهای کودکانه شبیه شده است.  

»ژِه« است   هابیت ی  ی همهی دوم تنها دو کلمه دارند. قافیه شعر چهار بیت دارد که مصراع اول همه و مصراع دوم نیمه 

 و سه مصراع تکراری هستند: 

太上，下知有之 

其次，親而譽之 

其次，畏之 

其次，侮之。 

 اند:  ل یافته ها تشکیاین جمالت از این نشانه 

太  )تای: هم، خیلی، بزرگتر، بانو(上   ،( فغفور، شاهبرتر، مقدم، )شانگ: باال 

下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(有 ن( )یُوو: فراوان، داشت之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

其  )چی: او، آن(次  )تْسِه: نظم، دومی، فرودست( 

親  دین، خویشاوند، ازدواج، بوسیدن، درست(  ل)چین: صمیمی، وا而    )اِر: و، آنگاه، اما(譽    )یو: شهرت، ستایش(

之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

其  )چی: او، آن(次  )تْسِه: نظم، دومی، فرودست( 
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畏  )وِی: ترس(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

其  )چی: او، آن(次  )تْسِه: نظم، دومی، فرودست( 

侮  )وو: دشنام، توهین کردن(之 رفتن()ژِه: داشتن ، 

)کسانی که( یک اما  دانند که حضور دارند/  »بزرگترین شاهان/ فروپایگان می   توان این بندها را چنین ترجمه کرد:می

ترند/ کنند/ )کسانی که( یک پله پایین ستایند و )با آنها( احساس صمیمیت میروپایگان( آنان را میترند/ )فپله پایین 

 کنند.« ترند/ )فروپایگان( به آنان توهین میترسند/ )کسانی که( یک پله پایین )فروپایگان( از آنها می

 ها:ای تشکیل یافته است، با این نشانه ی سه و پنج کلمه بند دوم از دو جمله  

信  )شین: راست، درست، باور، پیام(不  )بو: نه(足 ردن، فراوان، توقف، کامال( )زو: پا، رفتن، راضی ک 

焉  ِ(  چرا؟، بنابراین  ، توی،ی زردن: نوعی پرنده)ی有  اوان، داشتن(  )یُوو: فر不   )بو: نه(信  ،شین: راست، درست(

 ( ، توی، چرا؟، بنابراینی زردن: نوعی پرنده)یِ 焉باور، پیام( 

ای یا شاید و این احتماال افزوده  1شود( در پایان جمله دیده نمی 焉ی »یِن« ) تکرار کلمه   توئیی ما وانگ  در نسخه 

. معنایی که همانگویانه و قدری دهدحضورش در متن در هر حال معنا را چندان تغییر نمیخطای کاتبی بوده باشد.  

تماد زیادی در کار نخواهد نکنند/ آنگاه اعاعتماد  زیاد    »)اگر( :  توان چنین ترجمه کردزمخت است. این دو عبارت را می

 بود.« 

 ی کوتاه و مبهم دارد: بند سوم هم دو جمله 

悠  )یْئو: دور، تاب خوردن(兮  )شی: عالمت تعجب در جمله( 

 
1 Henricks, 1989: 865. 
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其  )چی: او، آن(貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(言  )یَن: گفتن، بحث، اعالم( 

گوید »مردد، نامصمم، ارج نهادن به گفتار به این می هنریکزاند.  یی بسیار متنوع ترجمه کرده هاشکل این جمالت را به 

و پاشایی چنین نوشته: »ُهش دار، سخن حرام   2گوید: »ساکت! چرا سخن را ارزشمند بشماریم؟«، چِن می 1، شبیه است«

اش کرد که: شود چنین ترجمهرسد. می تر از اینهاست به نظر میمضمون البته شبیه است اما متن قدری ساده  3مکن!«.

 »عجب دور )از ذهن(!/ این است ارزش سخن«.

 تر هستند و چهار و هفت کلمه دارند: فصل هفدهم نیز از دو جمله تشکیل یافته، که طوالنی واپسین بند  

功   )گُونگ: دستاورد، نتیجه(成  )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن(事  ،شِه: چیز، کار، خدمت(

 )سویی: راضی کردن، تکمیل، در نتیجه، پشتیبانی(  遂سانحه( 

百   )بآئی: صد، خیلی، همه(姓   )شینگ: نام خانوادگی، اسم عشیره، رده(皆    )جیِه: همه، هر(謂   )وِی: گفتن(我 

 )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(   然)زی: خود، خویش، البته(   自  ( ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب )

گویند ما خودمان این را )انجام  ها میی عشیره کند/ همهآورد و کارش را تکمیل مییعنی: »دستاوردش را به دست می

اش اند که دقیق نیست و به معنای تحریف کردن کرده( را به »مردم« ترجمه  姓ها »شینگ« )دادیم(.« در اغلب ترجمه 

اند که باز درست نیست و در ( را به »طبیعت« برگردانده然دهد. همچنین »رَن« )به »رِن« است که چنین معنایی می

 . کنداصل چنین معنایی را حمل نمی

 

 
1 Henricks, 1989: 863-864. 
2 Chen, 1989: 97. 

 . ۲۲۵: ۱۳۷۱پاشایی،   3
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 گفتار دوم: زند فصل هفدهم

 

 فرودستان

 توهین
 شاه

 صمیمیت آگاهی

صمیمیت

 

 توانمندان

 ترس
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اش نوعی سیاستنامه بوده  نیکو« است و روشن است که متن در شکل کنونی عنوان فصل هفدهم »فرمانروایی 

نماید که متن از دو بخش اصلی تشکیل شده باشد. یکی شعر بند اول که چه بسا در ابتدای کار داللت است. چنین می

های گوناگون الیه   ای هم نداشته است. اما این شعرِ به نسبت عامیانه که برخوردهای متفاوتِ عوام باسیاسی پیچیده 

 ی رویکردی سیاسی برکشیده شده است.دهد، به کمک سه بند بعدی به مرتبه قدرت را نشان می 

یک خوانش قدیمی که  اند.  ی انواع حکومت تعبیر کرده ای سیاسی درباره بند نخست را اغلب همچون بیانیه  

گوید فرمانروای خوب داند و می ی این چهار مرحله را به فرمانروا مربوط میپاشائی همان را در کتابش آورده، همه 

بینیم که این سلسله مراتب را زمانی ر را نزد لگ می تر، چنان. خوانش دیگچنین است و فرمانروای یک درجه ناتوان 

  1ی بعدی بهمان. هادورانکردند و در  ی کهن فالن میهادورانگوید مردم در قبال فرمانروایانشان در  دریافت کرده و می

مربوط می به حکومت و دولت  را  بند  این  امروزین  تفسیر غالب  این همه  نه کردارهای شخصی  با  داند و 

گوید منظور از می 2کائو ِهنگ استوار کرده، هلن چِن که تفسیر خود از این فصل را بر خوانش  فرنانروا یا دوران وی.  

شود و ین جمالت آن است که حکومت بهینه و فرمانروای الیق همچون امری طبیعی و روان و ناملموس تجربه می ا

او تنها از حضور او خبردار می او مختل شود. در مرتبه شوند، بی آن که زندگیاتباع  اقتدار  با اعمال  ی بعدی شان 

کند. اما روی هم رفته خوب سامان یافته و درست کار می   ی دائویی پایبند نیست،حکومتی است که تا این حد به فلسفه 

رسد که از راه برانگیختن تر میستایند. بعد نوبت به حکومتی فروپایه در این حکومت مردم فرمانروایان خود را می 

مردمان در برابرش راه سرکشی رسیم که  یی ضعیف و ناتوان می هادولت راند و در نهایت هم به  ترس در دلها حکم می

 کنند.اکمانش را ریشخند می گیرند و قدرت ح در پیش می

 
 . ۲۲۶-۲۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Chen, 1989: 97-98. 
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گیرد، و از ی حکومت نیکو برابر میی فصل هشتادم درباره خوانش از سویی آغازگاه شعر را با اشاره   این 

نگرد. یعنی چنین تفسیری زیر تاثیر کوشش فیلسوفان ارسطویی به موضوع می–سوی دیگر در چارچوبی افالطونی  

کردند بندی حکومتها قرار دارد. افالطون و ارسطو هم حکومتها را به سه یا چهار نوع تقسیم می کهن یونانی برای رده 

اند. با این حال شاهدی نداریم که وصیف کرده انگیختند را تی رفتار اتباع هریک و عاطفه و حسی که بر می و شیوه 

دهد احتماال منظور شعر ابتدای متن با این گفتمان سیاسی مربوط باشد. برعکس در متن دو شاهد هست که نشان می 

 اصلی نوع حکومت نبوده، و افراد مورد نظر هستند.  

شود و فرمانروا هم در ابتدای  ای به دولت یا نهادهای سیاسی در کل متن دیده نمینخست آن که هیچ اشاره 

( دو واژه برای توصیف 親而譽之کار در مقام شخص مورد اشاره قرار گرفته است. دوم آن که در دومین جمله )

اند که »مردم آن همیدهاش نادیده انگاشته شده است. همه این جمله را به این صورت فرفتار مردم داریم که اغلب یکی

زدیک بودن هم باید ( به معنای احساس صمیمیت کردن و ن親ستایند«. اما این جمله دو فعل دارد و »چین« )را می

 خوانده و ترجمه شود. این فعل بسیار بعید است ارتباط مردم و دولت را نشان دهد. 

ی انواع دولت نداریم و این مبحثی است که بسیار دیر و  چین این دوران بحث چندانی درباره   اصوال هم در

ابتدایی در چین مطرح می تا بسیار ساده و  ایرانشهری که همواره )از گاهان زرتشت  شود. یعنی در مقابل سیاست 

در چین شکل دولت بحث بوده،  برانگیز و موضوع  الملک( موضوع نوع حکومت در آن چالش سیرالملوک خواجه نظام 

است. متون سیاسی چینی   ی ساختارمندی قدرت پرورده نشدهها متمایزی درباره شده و صورتبندیبدیهی انگاشته می 

های دقیقی مثل آزادی )منابع سومری ی کلیدواژه پردازی دربارههایی برای شاهان شباهت دارند و نظریه تنها به اندرزنامه 

ی بیستون(، مفهوم قدرت )گاهان( و پیمان اجتماعی )مهر یشت( در آن بسیار دیر و و اوستایی(، رضایت مردم )کتیبه 

 شوند.  ظاهر میبسیار مبهم و ناقص 
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ی ن آن است که موضوع بند نخست نه انواع حکومت، بلکه انواع مردمان است. یعنی درباره بنابراین حدس م 

ی برخورداری مردم از این قدرت کند، بلکه به درجه های متفاوت پیکربندی قدرت و سازماندهی دولت بحث نمیشیوه 

بقاتی و سلسله مراتبی چینی از ی طشود، و این مبحثی است که در جامعه و پایگان اجتماعی و شأن ایشان مربوط می

گوید تر از این حرفهاست. میابتدای کار موضوع توجه بوده است. در این چارچوب، معنای بند نخست بسیار ساده 

有ی »یوو« )ماند که همه از وجودش آگاهی دارند. باز در اینجا کلمه که فرمانروا و شاه به امری برجسته و نمایان می 

اند. در حالی که این کلمه در اصل »فراوان، بسیار« معنی مدار به »فقط« ترجمه کرده( را اغلب در همان بافت دولت 

خوانیم که »مردمان فقط بر حضور فرمانروا آگاهی دارند«، و این یعنی که حضور او جز در میدهد. در حالت اول  می

شود. اما متن گذارد، و این به تاثیر قدرت سیاسی در زندگی روزمره حمل میشان ردپای دیگری به جا نمیآگاهی

یعنی حضورش امری به سادگی  د.  کننگوید مردمان حضور فرمانروا را بسیار درک می تر و متفاوت است و میساده 

 اش گرفت.  توان نادیده چشمگیر است و نمینمایان و 

ی متفاوت از شأن اجتماعی و  ی بند اول همخوانی دارد. متن به چهار پله ی اول با بقیه این خوانش از جمله  

شمارد که های متفاوت از دولت، و حس و حالی را بر می کند، نه پیکربندی اقتدار افراد در جامعه اشاره می پایگان  

تر هستند،  انگیزد. بر این مبنا کسانی که اشرافی هستند و یک درجه از شاه پایینفالنی در بهمان موقعیت در مردم برمی

دیک و صمیمی شوند. یک درجه پایینتر، کارگزاران حکومتی کوشند با ایشان نز مورد ستایش مردم هستند و همه می

ترسند. در نهایت هم ی توانگر قرار دارند که مردم عادی احترام و ستایشی برایشان قایل نیستند و از ایشان می و طبقه 

گیرند. این سلسله مراتب اجتماعی کمابیش همان را داریم که مورد تحقیر و توهین قرار میمردم عادی و فرودست  

بینیم و در آن شاه و اشراف طراز اول )امیران، سرداران بزرگ، است که در متون کنفوسیوسی و منابع دیگر چینی می

سازند و در ی حاکم را بر میو الیه ی دیوانساالر و کارگزار حکومتی در یک سو قرار دارند  حاکمان محلی( و طبقه 
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گیرند که رعیت کشاورز هستند و در وضعیتی نزدیک به بردگی جمعیت( قرار می  ٪۹۰ی مردم )حدود  شان تودهمقابل 

 کرده است.گذرانند. شعرِ آغازین به احتمال زیاد همین وضعیت اجتماعی آشنا را توصیف میروزگار می

د دوم تا حدودی همانگویانه و تهی از معناست. مانند. بنهایی برای این شعر ساده می سه بند بعدی به توضیح  

«، که امری بدیهی است. این را دو جور خواهد بودنکنند، آنگاه اعتماد زیادی در کار ن)اگر( زیاد اعتماد  می گوید »

»اگر فرمانروا به مردم اند:  چنین فهمیده   ۴۹با ارجاع به تکرار »بو شین« در آغاز فصل  چن  اند. برخی مثل  تعبیر کرده

اند که »اگر مردم به فرمانروا اعتماد نکنند«. برخی هم مانند پاشائی جمله را عام و برخی دیگر خوانده  1اعتماد نکند«، 

که البته قدری از بافت جمله خارج است.  2کند، کسی به آنها اعتماد نمی  اند اگر مردمان راستکار نباشنداند و گفته دانسته 

معنای اصلی این جمله درست روشن نیست، اما با توجه به این که در متون مشابه چینی همیشه فرمانروا اصل بوده و 

تر از باقی باشد. من اما جمله را به شکل اصلی بدون درست چن  داده، احتماال خوانش  های اصلی را او انجام میفعل

 ام.ی فاعل ترجمه کردهتصریح درباره 

بر خودِ  ست، و نه  ی تفسیرهای جدید بر آنها متکیدو بند آخر شرحی دیرآیند بر شعر آغازین هستند که بدنه  

 - ی قبلییانه شاید در نقد و هجو بند همانگو–نویسی بوده که کاتبی  آن شعر. بند سوم اصوال به نظرم نوعی حاشیه 

تر ابراز احساساتی افزاید و بیش« یعنی معنایی تازه به متن نمیعجب دور )از ذهن(، این است ارزش سخن!نوشته است: »

تواند به بند پیشین ارجاع دهد که دیدیم معنایش پوچ و این جمله میبرداران باستانی.  است از سوی یکی از نسخه 

انگار همچون موضوعی طرحش کرده که سبک بود و بدیهی، و یا شاید هم به بند بعدی مربوط شود که نگار  نده 

خوانش ممکن دیگر از این جمله را وانگ پی به دست داده که با گرایش به مکتب قانون متن را مخالفتش بوده است.  

 
1 Chen, 1989: 98. 

 . ۲۲۵: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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»ین« در بند دوم را سازگار با بند سوم به صورت سخن و حکم و تفسیر کرده است. او جمله را خبری دریافته و  

 فرمان خوانده است.

دستاوردش  گوید »ماند و بخشی از متن بوده و نه یادداشتی در حاشیه. میبند پایانی به شرحی بر شعر اولی می

« این را گویند ما خودمان این را )انجام دادیم(.ها میی عشیره همه   /کندآورد و کارش را تکمیل میبه دست می را  

اثر و از مداخله  اند دولت چندان در کارها بی اند و گفته اغلب توصیفی برای شاه یا دولت در شعر آغازین در نظر گرفته

اند. به نظر من هم فاعل مبهمِ کنند خودشان انجامش دادهگریزان است، که وقتی کاری هم انجام دهد، همه فکر می

دانم و ا چنان که گفتم همتا انگاشتن آن با دولت را نوعی خطای ناهمزمانی می جمله همان شاه در شعر اولیه است. ام

دانم که منظور نگارنده تاکید بر نظم طبیعی امور و نادانستگی نهفته در روندهای روزمره باشد، بدان تعبیری بعید هم می 

 بینیم. که در آثار چوانگ تسه می 

گوید شاه است که کارها را به  نقدی بر شاه شبیه است. می  کنم معنای سرراست جمله بهدر مقابل فکر می

شوند. پرسش کلیدی که اینجا باید طرح شود آن است که این »کار« ها مدعی انجام آن می رساند، ولی عشیره انجام می

شود و دهند و با رهبری شاه تکمیل می جمعی انجامش می ها دسته دقیقا چیست؟ یعنی کدام کار است که شاه و عشیره 

ی متن به جنگ باشد. آن کاری که به ترین احتمال آن است که اشارهشوند؟ به نظرم قوی اش میهای مدعی بعد عشیره 

رساند، اما  در جنگ است که شاه با رهبری متمرکز خود کار را به انجام می  شود، جنگیدن است.این شکل انجام می 

ی شعر آغازین بخوانیم شوند. اگر این بند را بی وقفه در ادامه آن می گیری در  بعدتر موقع تقسیم غنایم همه مدعی سهم 

 شود.  معنایش روشنتر می 

افراد واکنش نشان می شعر می  آنان را در مرکز توجه خود قرار  گوید مردم بسته به شأن و قدرت  دهند و 

دهد و دعوی تکمیلش را دیگران گوید کار را کسی انجام میکنند. بعد میهراسند و یا تحقیر میمی ستایند،  دهند، میمی

ماندهی اجتماعی و پیکربندی اقتدار سیاسی در چین بوده ها هستند و این واحد سا، عشیرهکنند. این دیگریطرح می



322 

 

ایِ های قبیلهو به پیامد جنگیدن وی با سرکرده   -تر است که محتمل–تواند به شاه ارجاع دهد  است. پس جمله می

البته این احتمال   ی شأن اجتماعی را هم باید در نظر داشت که شاید این جمله به آخرین الیه متحدش اشاره کند. 

شوند و بدیشان توهین اش. یعنی به فرودستانی اشاره کند که در پایان شعر خوار شمرده میارجاع دهد و نه اولین 

های دشان به اسم عشیرهدهند، اما دستاورگوید کارها را فرودستان انجام می ی پایانی می شود. در این حالت جمله می

 شود. مقتدر و حاکم تمام می 

 

 

 

 بخش هجدهم: ربگردان و زند فصل هجدهم 

 

 هجدهمگفتار نخست: ربگردان فصل 

 

 

大道廢，有仁義；智慧出，有大偽；六親不和，有孝慈；國家昏亂，有忠臣。 

 

 شود. )وقتی( راه بزرگ طرد شود/ مهربانی و عدالت فراوان می  : ۱۸
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 شود. های بزرگ فراوان می)وقتی( خرد و هوشمندی نمایان گردد/ فریبکاری  

)وقتی( شش خویشاوند )با هم( سر آشتی نداشته باشند/ ادای وظایف فرزندی و مهربانی )به خویشان( فراوان  

 شود. می

 شوند.رزمین و خانمان در تیرگی آشوب )غرقه شود(/ مقامات وفادار فراوان می )وقتی( س

  

اش از یک شعر یکپارچه تشکیل شده که در  فصل هجدهم بسیار کوتاه و از نظر ساختاری قدیمی است و کل

بند گنجانده شده است.   »دا« ) یک  با  میان  دارد که یک در  بیت  مصراع دوم شوند و در  ( شروع می大شعر چهار 

ای هستند. جز مصراع اول بیت سوم و چهارم که ( است. مصراعها همه سه کلمه 有شان نخستین کلمه »یوو« )همه

 چهار کلمه دارند.  

大道廢， 有仁義； 

智慧出， 有大偽； 

六親不和，有孝慈； 

國家昏亂，有忠臣。 

 

 ها تشکیل یافته است: بیت اول از این نشانه 

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(道   )دائو: راه(廢    ،طرد، خاتمه، عزل ،)نادیده گرفتن، )فِی: فرو ریختن )خانه

 ویران، آشغال، کشتن( 

有  )یُوو: فراوان، داشتن(仁  )رِن: مهربان، نیکخواه(義  (یی: عادالنه، منظور، قانون، دهش ) 

این جمله در   شود.«معنای این بیت کامال روشن است: »)وقتی( راه بزرگ طرد شود/ مهربانی و عدالت فراوان می

دهد که فصل هجدهم ی »کو« به معنای »بنابراین« شروع شده و این نشان میبا کلمه   توئیهای پیشتاز ما وانگ  نسخه 
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، از هم جدا ۸۱به عدد آیینیِ    هافصلو بعدتر، شاید برای رساندن شمار   1اند و هفدهم در اصل یک متن پیوسته بوده

 اند. شده 

 ابهام است:بیت دوم هم به همین ترتیب بی

智  )ژی: خرد، دانش(慧  )هوئی: درخشان، باهوش(出  )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن( 

有  )یُوو: فراوان، داشتن( 大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(偽 (جرموِی: نادرست، غیرمجاز ، ) 

 « شود.های بزرگ فراوان می نمایان گردد/ فریبکاری یعنی »)وقتی( خرد و هوشمندی 

 اند:ی سومین بیت چنینواژگان برسازنده  

六    )لیو: شش(親  خویشاوند، ازدواج، بوسیدن، درست(  )چین: صمیمی، وادین ،不   )بو: نه(和   ،ِهه: بستن، صلح(

 مهربان، گرم( 

有  )یُوو: فراوان، داشتن( 孝  ی فرزندی، سوگواری برای والدین( )شیائو: وظیفه慈  )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر( 

یعنی: »)وقتی( شش خویشاوند )با هم( سر آشتی نداشته باشند/ ادای وظایف فرزندی و مهربانی )به خویشان(   

 شود.« فراوان می

 دارد: چهارمین بیت هم چنین ساختاری  

國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(家    )جیا: خانه، خانمان، تیول، )جانور( رام(昏   ،هون: غروب، گیج، مبهم(

 )لوآن: آشوب، سردرگمی، ویرانی(  亂بیهوش( 

有  )یُوو: فراوان، داشتن( 忠  )ژُنگ: وفاداری(臣  )ِچن: وزیر، مقام دولتی( 

 
1 Henricks, 1989: 871. 
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 « شوند. و خانمان در تیرگی آشوب )غرقه شود(/ مقامات وفادار فراوان مییعنی: »)وقتی( سرزمین  

جمله با »پانگ  توئیی الف از اسناد ما وانگ شود. در نسخه های پیشتاز دیده می ای در نسخه در این جمله ناهمسازی 

های دیگر دیده ی ب و اغلب نسخه جیا« شروع شده که معنایش با »گوئو جیا« مترادف است، که این دومی در نسخه 

نماید که در اینجا با نوعی جایگزینی کلمات بر اساس تابویی سیاسی روبرو باشیم. در دوران هان شود. چنین میمی

ی نوشتاری نگار چینی هنوز به صورت رسانه وده، بدان خاطر که خط اندیشه نوشتن اسم فغفوران در نوشتارها ممنوع ب

جادویی داشته است. از این رو نوشته شدن اسم شاه را خطرناک و زیانمند -صرف در نیامده و همچنان کاربردی شمنی

برای گزین شده است.  جای  »گوئو/ کوئو«« داریم، با  پانگ اند. بر این مبناست که در متن ب در هرجایی که »دانسته می

در ضمن از   1کرده، لیو پانگ نام داشته است. پ.م حکومت می  ۱۹۴تا   ۲۰۶این که یکی از فغفوران دودمان هان که از  

ی دیگری که نکته   اند.متن ب پس از وی نوشته شده   شود که متن الف قبل از زمامداری این شاه واینجا روشن می 

ی جمالت عالمت »آن« به معنای »آنگاه، پس« را های پیشتاز در میانه جای گوشزد دارد آن که در هردوی این نسخه 

یابد که شرط  گویند بخش دوم جمله فقط وقتی تحقق می بخشد. یعنی میکه نوعی حالت شرطی به جمالت می 2داریم 

« حذف شده و من هم متن دائو دِه جینگهای کالسیک »نهفته در بخش اول برآورده شده باشد. این نشانه در نسخه 

 ام. مرجع را برای ترجمه حفظ کرده

 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 870-871. 
2 Henricks, 1989: 871-872. 
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 گفتار دوم: زند فصل هجدهم

 

که فرضیه   اما شاهدی صریح است  است،  کوتاه  بسیار  که  آن  با  دربارهفصل هجدهم  نگارنده  مرکزی  ی ی 

ی این فصل است، اگر مستقل از نفوذ کند. شعر کوتاهی که سازنده « را تایید می دائو دِه جینگری کلی متن » سوگی

ای از فصل این متن را همچنین باید به صورت دنباله رسد. ربط و نامعقول به نظر میفرهنگی ایرانی نگریسته شود، بی

 .بندی نظری آن را هم در نظر داشت هفدهم در نظر گرفت و بنابراین بار سیاسی و جبهه 

ی کتاب است که در آن به طور صریح به دائو اشاره شده و پیوند راه با امور  هابخش این شعر یکی از معدود 

می چنین  همه  این  با  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  »راه«، ضد  اخالقی  که  اخالقیهاارزشنماید  ما  ی  که  باشد  ای 

شود به شاهراه هم ترجمه کرد و در این حالت بزرگ را می  به زودی خواهیم دید که مفهوم »دا دائو« یا راه شناسیم.  می

گیرد که مسیر مرسوم برای رعیت راه قرار میکند و در مقابل کورهبا مسیرهای حرکت بازرگانان آریایی پیوند برقرار می

 کشاورز چینی است. 

بالند و  بینیم که مهربانی و عدالت با راه تضاد دارند و تنها پس از طرد شدن راه است که میدر بند نخست می

کنفوسیوسی است که ( تعبیری  仁義چنان که پیشتر اشاره شد، تعبیر »رحمت و صالح« )رِن یی:  شوند.  شکوفا می 
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ی مهمی است که تاریخ به همین خاطر این جمله نشانه  1توسط منگ تسه ابداع شده و از آنجا به متن راه یافته است.

 گیرد. ی قرن سوم پ.م به بعد جای می تسه و در میانه  دهد، که پس از منگ ویراست نهایی متن را هم نشان می 

توان هم در زمان ماضی خواند و هم حال. اما تفسیر رایجی که آن را این جمله و کل باقی این شعر را می

شود، به گویند بحث به زوال تدریجی و تباهی خود به خودیِ دائو در گذر زمان مربوط میند و میخوانماضی می

ی اول به طرد کردن )فِی( اشاره شده که فعلی است نیازمند به فاعل و این نظرم پذیرفتنی نیست. چون در همین جمله

 به خود رو به زوال رفته باشد. اند، نه این که خود دهد که کسی یا کسانی راه را طرد کردهنشان می

کند  این گزاره تنها وقتی معنا پیدا میاما چرا راه با اموری ستودنی مثل مهربانی و عدالت ناسازگار دانسته شده؟  

و پارسی   )در اوستاییترین صورتبندی از این دو مفهوم در آن دوران توجه کنیم. این دو کلمه  به رایجترین و پیچیده که  

ی اند که هم شالوده های دینی و سیاسی مهمی بوده: میثرَه و داتَه: مهر و داد( در زمان تدوین این متن کلیدواژه باستان

 اند و هم سیاست ایرانشهری را. هردوی اینها هم موضوع نقد رویکرد دائویی هستند. ساخته اخالق زرتشتی را بر می

ستایش دائو به معنای پذیرش آمیختگی نیک و بد و روشنایی و ظلمت است. وضعیت طبیعی در این حالت 

گستر در آن نمایان نیست. آن جریانی که شود و این موقعیتی است که مهربانی متراکم یا عدالتی جهان ارج نهاده می

دستی را طرد ی بود، این وضعیت موجود و دم ی اجتماعهانظامخواهان گسترش مهر میان مردمان و تثبیت دادگری در  

 اش به وضعیتی مطلوب بود. کرد و خواهان دگرگون ساختنمی

نقطه  در  تنها  همین خاطر  به  و  است  مخالف  هستی  تغییر  برای  کوشش  این  با  دائویی  و  نگرش  مرزی  ی 

دهد. این جمله را البته به ای معنی میرویاروی سکاهای آریایی حامل دین و سیاست هخامنشی است که چنین جمله

 
 . ۳۰۲-۳۰۱: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
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د را از بین ببرند. اما متن صریح و روشن دا  -اند تضاد میان راه و مهر  اند و کوشیده یی متفاوت ترجمه کردههاشکل

مهرپرست - ای که یک سویش جوامع آریایی زرتشتیجبهه کند.  هایی مقابل هم تعریف میاست و این دو را در جبهه 

کردند. دیدند و اخالق را بر اساس جنگیدن با نیروهای اهریمنی و دروغ تعریف می قرار داشتند که هستی را دوقطبی می

اش، یعنی »راه« تاکید یافتند و بر واژگونه هایی بودند که این نگرش را بیگانه و تهدید کننده مین چینیشا در مقابل

 شوند.  مداخله به شکل دم دستی و موجودِ دنیا منتهی می کردند، در معنای جریان خود به خودیِ چیزهایی که بی می

با چیزهایی مخالفت می  این اساس  بافت فرهنگ آریایی سکاییبندهای بعدی هم بر  - کنند که هریک در 

ی نقش اند. خرد و هوشمندی که از گاهان زرتشت تا کتیبه شده پارسی اصلی اخالقی یا ارزشی اجتماعی قلمداد می

ته شده، در بند دوم همچون بستری رستم ستوده شده و ویژگی اهورامزدا و انسان کامل )زرتشت و داریوش( دانس

شود. حتا قواعد اخالقی حاکم بر پیوندهای خانوادگی که در هر های بزرگ معرفی میفاسد برای پیدایش فریبکاری 

 گیرد. شده، در اینجا مورد حمله قرار می ی ایرانی و چینی مقدس و مهم قلمداد میدو جامعه 

( در فرهنگ ایرانی 孝ی »شیائو« ) صورتبندی شده است. چون واژه مله در بافتی کامال چینی  ین ج در سوم

اش نادیده انگاشته ی دیگر هم بخش مهمی از معنای کهن هازبان ها به  برابرنهادی ندارد و به همین خاطر در ترجمه

 1دهد.بینیم که پروردن معنی می ی »شو« را می به جای این کلمه واژه   توئیاز اسناد ما وانگ    در متن الفشده است.  

« هم با دائو دِه جینگی »ی »شیائو« را دارد و شکل استانده اما این به نظر تحریفی در متن باشد. متن ب همین کلمه

 شده است. این کلمه نویسانده می 

 
1 Henricks, 1989: 870. 
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کند. در سنت چینی خانواده رکن  ی پدرانشان اشاره میی پسران برای حفظ خاطرهدر اصل به وظیفه »شیائو« 

شده شده و فرد معنایی نداشته است. یعنی فرد تنها در قالب ارتباطش با اعضای خانواده تعریف می جامعه قلمداد می 

کنند، در زبان چینی با واهر مهتر را توصیف می و به همین خاطر شمار واژگانی که موقعیتهایی مثل برادر بزرگتر یا خ

 دقت و شماری بیش از سایر تمدنها رواج دارند. 

شده که به ویژه در  در تمدن ایرانی هم خانواده مهم بوده، اما بر اساس ارتباطها و پیوندهایی ارادی تعریف می 

شود. البته ارتباط با والدین هم مهم بوده، اما نیروی اصلی گیرد و به زایش فرزند منتهی میمیان زن و مرد شکل می 

خاسته و به همین خاطر مفهوم مهر اهمیت داشته و پیمان برمی  زایندگی و معنابخشی در خانواده از پیوند زن و مرد

شده است. این در مقابل سنت چینی است گرایانه و اختیاری و متقارن میان دو جنس منعقد می زناشویی به شکلی اراده 

ی از توافقهای داند و اصوال پیوند زناشویی را بخشکه ارتباط طولی فرزندان و والدین را مهمتر از پیوند زناشویی می

ای اجتماعی و پیمانی اش به صورت قاعده یعنی به خاطر غیاب مفهوم مهر و صورتبندی نشدن کند. والدین قلمداد می 

این   است.  بوده  قبل  نسل  تصمیم  به  مربوط  و  جبری  امری  مرد  و  زن  پیوند  چین  در  سنت فردمدارانه،  بر خالف 

زریاد و یی مثل  هاداستان ی کار در ایران زمین وجود داشته و به  خواستگاری و عشق منتهی به زناشویی که از ابتدا

ش ترکهنهای  متونی شبیه به این و نسخه   در دوران هخامنشی منتهی شده است.هوداد )به یونانی: زریادس و اوداتس(  

ی گمش در فرهنگ چینی تا قرنها بعد هیچ نمونه ی گیلی حماسه ی عاشقانه هابخش مثل داستان دوموزی و ایشتار یا  

 مشابهی ندارند. 

ها از سویی برای ارتباطهای طولی میان نسلها اهمیتی چشمگیر قایل بودند و از سوی دیگر  در این بافت، چینی  

ی فرزندان به والدین به این شکل به طور خاص بر مناسکی دانستند. وظیفه یز مینقش زنان را در پویایی خانواده ناچ 

بایست برای پدرانشان برگزار کنند و ارج و اطاعتی که باید در برابرشان از خود نشان یافت که پسران میتمرکز می

اش بر ی مرکزی اما هسته   شد،دهند. مهمترین این مناسک آداب سوگواری بود که برای مادر خانواده هم برگزار می 
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ارتباط پسر و پدر استوار بود. سوگواری در چین امری بسیار دشوار و پیچیده بود و در حالت عادی سه سال و اغلب 

گرفت ی مقابل سنت ایرانی است که اصوال سوگواری بر مرده را جدی نمیکشید. این دقیقا در نقطه بیشتر به درازا می 

شان تاکید داشت و در این میان هم مهر مادری را از مهر پدری ندان و والدین در زمان زندگیو بر ارتباط مهرآمیز فرز

 دانست.  نیرومندتر می 

ایرانی دیرزمانی پیش از شکل  نیز وجود   گیری دولتی یکپارچه این چارچوب  و فراگیر شدن دین زرتشتی 

دهد که مناسک سوگواری برای مردگان باستان هم نشان می ی دوموزی و ایشتار در سومر و اکد  داشته است. اسطوره 

نادیده گرفته می تاکید میشده، و هم بر نقش برجسته اغلب  به ویژه مادران  کند. در دین زرتشتی همین ی زنان و 

اش اصوال پروری و رنجبار نمودن شود، با این تفاوت که سوگواری به خاطر غم چارچوب با صراحتی بیشتر دیده می 

اکدی به خوارشماری - شده است. این بدان معناست که اعتراض اساطیر سومرید شده و رسمی اهریمنی قلمداد می طر

مناسک سوگ )که نشانگر شکننده بودن این رسوم است( یکسره کنار گذاشته شده و زاری و مویه بر مرده نوعی گناه 

 شود.قلمداد می 

ادای    ،)وقتی( شش خویشاوند )با هم( سر آشتی نداشته باشند ی بعدی را خواند: »در این بافت باید جمله  

« شش پیوند مفهومی چینی است که روابط خانوادگی را نشان شود. وظایف فرزندی و مهربانی )به خویشان( فراوان می

ش، با پسرش، با زنش، و در نقش تر و مهترش، با پدردهد و عبارت است از ارتباط پسر خانواده با برادران کهمی

ای )پدر، پدر، برادر کهتر، برادر مهتر، شوهر، زن( خودش به عنوان شوهر. یعنی این عبارت »لیو چین« به شش کلمه 

ها در این مورد و کرده و مرور کردنش ساختار باورهای چینینواده را توصیف می کند که روابط درون خااشاره می 

 دهد. نشینی زنان را به خوبی نشان می حاشیه 

گوید مناسک سوگواری و آیین بزرگداشت پدر که زیربنای تقدیس خانواده در چین ی مورد نظرمان می جمله 

ی هم مفهوم ی بعدگیرد که کشمکشی در خانواده رخ نموده باشد. جمله کند و رونق می است، وقتی ضرورت پیدا می
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«. یعنی شوندمقامات وفادار فراوان می  ،)وقتی( سرزمین و خانمان در تیرگی آشوب )غرقه شود( رساند: »مشابهی را می

همچون تهدیدی قلمداد کرده که بر مبنایش ی آخری، شکافی که میان سنت آریایی و هان وجود داشت را  در دو جمله

ترویج خردمندی و هوشمندی ی چینی را تقویت کرد. با تاکید بر مهر و دادگری دائو طرد شده است و  هاسنت باید  

ی گسترش فریبکاری شده است. در نتیجه کشمکشی در خانواده و آشوبی در کشور برخاسته که باید برای غلبه  مایه 

 سوگواری برای پدران را جدی گرفت و کارمندان و سردارانی وفادار و مخلص بر کارها گمارد. بر آن مناسک 
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 بخش نوزدهم: ربگردان و زند فصل نوزدهم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل نوزدهم 

 

 

 

絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。 

此三者以為文不足。 

故令有所屬：見素抱樸，少私寡欲。 

 

 

 

 کن، خرد را طرد کن منوعرا مدانایی  : ۱۹.۱
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 خواهد شد رعیت صد بار بیشتر عاید  

 نیکخواهی را ممنوع کن، دادگری را طرد کن

  شان در قبال هم باز خواهند گشت به وظایف سنتی  رعیت و 

 هنر را ممنوع کن، سود را طرد کن

 هیچ دزد و خرابکاری باقی نخواهد ماند  

 کنند.گذاری می زیرا این سه )حکم( نقص را نشانه  : ۱۹.۲

 ای که اینجا باید با خود همراه ساخت چنین است:فرمان قدیمی : ۱۹.۳

 سادگی را دریاب و زمختی را در آغوش بکش 

 ات را کاهش بده. ات را کم کن و ارادهخودخواهی

 

ر نظر  ی فصل هفدهم و هجدهم است و اینها را باید به صورت یک متن یکپارچه دفصل نوزدهم هم دنباله 

در ابتدای سطر دوم و چهارم »اِر« را داریم که یعنی »و« و   توئیی پیشتاز ب در ما وانگ  چون باز در نسخه گرفت.  

اند و این وضعیتی ی الف حذف شده ها در نسخه ه دهد، هرچند این نشانی پیشین را نشان می هابخش اتصال متن به  

قافیه است ی فصل هجدهم همهمچنین بیت آغازین این فصل با آخرین جمله 1بینیم.است که در متن استانده هم می

 2ی فصل هجدهم بوده است.ای از آخرین جملهو احتماال کل شعر آغازین فصل نوزدهم ادامه 

 ای:های چهار کلمه آغازگاه این بخش هم شعری است سه بیتی با مصراع 

 
1 Henricks, 1989: 881. 
2 Henricks, 1989: 883-884. 
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絕聖棄智，  民利百倍； 

絕仁棄義，  民復孝慈； 

絕巧棄利，  盜賊無有。 

 ها تشکیل یافته است: بیت نخست از این نشانه 

絕   )جوئِه: بریدن، گسستن، خسته، ناامید، اغلب، مطلقا، دور(聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(棄 

 )ژی: خرد، دانش، فهم(  智)چی: طرد کردن، ترک کردن( 

民  )مین: مردم، شخص(利  )لی: سود، کامیابی، تیز(百  )بآئی: صد، خیلی، همه(倍  )بِی: جفت، دوتا، استثنا( 

 خواهد شد.« رعیت معنای این دو جمله کامال روشن است: »دانش را منع کن، خرد را طرد کن/ صد بار بیشتر عاید 

 و بیت دوم چنین کلماتی دارد:

絕   )جوئِه: بریدن، گسستن، خسته، ناامید، اغلب، مطلقا، دور(仁   )رِن: مهربان، نیکخواه(棄   چی: طرد کردن، ترک(

 )یی: عادالنه، منظور، قانون، دهش(  義کردن( 

民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(孝   ی فرزندی، سوگواری برای )شیائو: وظیفه

 )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر(  慈والدین( 

شان در قبال هم به وظایف سنتی رعیت  دادگری را طرد کن/ و    که باز معنایی شفاف دارد: »نیکخواهی را ممنوع کن،

 باز خواهند گشت«. 

 و همچنین است بیت سوم: 

絕   )ناامید، اغلب، مطلقا، دور بازی، )چیاو: مهارت، هنرمندانه، چشمگیر، حقه   巧)جوئِه: بریدن، گسستن، خسته، 

 )لی: سود، کامیابی، تیز(  利)چی: طرد کردن، ترک کردن(  棄شانسی( 
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盜   )دَئو: دزدیدن، راهزن(賊    )زِی: خراب کردن، کشتن، صدمه زدن، بدکار(無  نه، هیچ(  )وو :有   ،یُوو: فراوان(

 داشتن( 

 د و خرابکاری باقی نخواهد ماند«. هیچ دز یعنی: »هنر را ممنون کن، سود را طرد کن/ 

را به بند پایانی داریم که روشن است همچون توضیحی برای شعر آمده و آن    ای با هشت کلمهبعد از این شعر، جمله 

 کند. کلمات این جمله چنین است:فصل متصل می

此   )تْسی: این، اینجا(三   )سان: سه(者 (ِتر/  -  ه: پسوند صفت برتر؛ژ-  )ترین以    )ای: پس(為    ،وِی: کردن(

)زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان،   足)بو: نه(   不گذاری، خط، متن(  ن: خالکوبی، نشانه )وِ  文ساختن، بودن(  

 توقف، کامال( 

«.  یک قدم دیگر هم باید برداشت ،  اما این سه حکم هم کافی نیستنداند که »اغلب این جمله را چنین خوانده 

گذاری ، چنین است: »زیرا این سه )حکم( نقص را نشانه 1چن به دست داده    از آن راتر که مشتقی  ای وفادارانه اما ترجمه

( را به معنای متن گرفته که 文و »وِن« )  2اند.« هنریکز هم چنین خوانده: »این سه حکم در مقام متن، ناقص کنند.«  می

گذاری داده و چیزهای نشانه درست است، اما معنای دیرآیندتر این نشانه است. این نشانه در اصل خالکوبی معنی می

 اندی نویسایی قرار داشته ها هنوز در مراحل اولیه رسانده است. متن هم در زمانی نوشته شده که چینیشده را هم می 

 و بنابراین بعید است این کلمه آن دوره بر متن داللت داشته باشد. 

ی »یِن« به  پس از این عدد کلمه   توئیی ما وانگ  به »سه« افزود چون در هردو نسخه باید  مفهوم حکم را  

زو/ -ی پیشتاز به جای »بوهمچنین در این نسخه  های بعدی حذف شده است.معنای سخن و حکم آمده که در نسخه 

 
1 Chen, 1989: 101. 
2 Henricks, 1989: 879. 
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بینیم، عبارت »وِی زو« را آورده که یعنی »هنوز کامل نشده، هنوز ی کالسیک می خه تْسو« )ناکامل، نقص( که در نس-پو

  1ناقص«. 

 ها:آنگاه آخرین بند را داریم که خود از سه جمله تشکیل شده، با این نشانه  

故    )گو: پیر، قدیمی(令 نیکو، فصل(  )لینگ: فرمان دادن، ساختن ،有    )یُوو: فراوان، داشتن(所   )سوئُو: جا، مکان(

屬  )شو: رده، رفیق، دستیار( 

見   )جیِه: دیدن، مالقات(素    )سو: سفید، ساده، قبال، عنصر، غذای گیاهی(抱   )باو: آغوش، حفاظت کردن(樸 

 : ساده، صادق، ]چوبِ[ نتراشیده( )پو

少    )شّاو: اندک، ضعیف، نقص، کاهش، ندرتا(私   )سی: خود، خودخواه، غیرمجاز(寡   مزه( )گوا: کم، تنها، بیوه، بی

欲  )یو: قصد، میل( 

شان به جای چهار کلمه، پنج این جمالت قافیه دارند و آهنگین هستند و شاید در ابتدا شعر بوده باشند. هرچند اولی

 توان چنین برگرداندشان: نشانه دارد. معنای این جمالت به نسبت مبهم است، اما می

 ای که اینجا باید با خود همراه ساخت چنین است:»فرمان قدیمی 

 سادگی را دریاب و زمختی را در آغوش بکش 

 ات را کاهش بده.« ات را کم کن و ارادهخودخواهی

 
1 Henricks, 1989: 882. 



338 

 

نقش و نگار بپوش و عصای ناتراشیده در دست بفشار.« ی بیتوان چنین خواند که »جامه ی دوم را در ضمن می جمله

برای کند که در اصل متن نیست و بهتر است  اصر زیادی مثل جامه و عصا را به جمله اضافه می اما این ترجمه عن 

 کنیم.  از آن پرهیز وفاداری به اصل نوشتار 

 

 

 

 

 

 

 

 گفتار دوم: زند فصل نوزدهم 

 

ی مرکزی روی هم رفته هسته با فصل بیستم  اینها  گیرد و  پیشین قرار می  فصلی سه  نوزدهم هم در ادامه فصل   

ی پیشین نامعقول و ضداخالقی  هابخش های این فصل هم مانند  سازند. گزاره« را بر می دائو دِه جینگدستگاه اخالقی »

اش و مخالفت متن با رویکرد اخالقی زرتشتیان شود که به موقعیت پادگفتمانیپذیر می نماید و تنها زمانی توجیه می

ای به خودآگاهی و اند که انگار با حملهن این فصل را طوری برگردانده و شرح کرده ی مفسراتقریبا همهتوجه کنیم.  

بهشیاریِ افراطی سر و کار داریم و در مقابل خود به خود بودنِ طبیعی ستوده شده است. اما این برداشت به کلی 

 دادگری و نیکوکاری

 وظایف خانوادگی
و دانشخرد   

 هنر و مهارت سود صدچندان

 تبهکاری راهزنان

 سادگی و زمختی

 خودخواهی و اراده
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  1خالف برداشت ِچن شناسانه نیست و یکسره سیاسی است. موضوع بر  نادرست است. از سویی موضوع بحث شناخت 

و دیگران، اصوال خودآگاهی همچون حالتی روانشناسانه نیست، بلکه محور سخن در اطراف دانایی و خرد در مقام 

نه روانشناسی و شناخت کند. متن به اخالق و سیاست مربوط می اخالقی گردش می   ارزشی این شود و  شناسی، و 

 برانگیزش نافهمیده باقی بماند.  ی دید دیرآیند و نامربوط به متن باعث شده معنای اصلی و ناسازگون و پرسش زاویه 

داشتهای  ی »شنگ« بر اساس همین پیشبینیم که تاکیدی بر امر سیاسی وجود دارد. کلمهاز همان ابتدای کار می

معموال فرزانه یا حکیم یا استاد ترجمه شده، در حالی که چنین داللتی ندارد عرفانی خواندن متن،  -رایج برای فلسفی

ی »رِن« همراه موردی که در متن آمده هم با کلمه  ۳۶مورد از    ۳۴و لقبی سیاسی است به معنای شاه یا امیر، و در  

هد. این فصل تنها جایی است که این »شنگ« بدون »رن« داست، یعنی دقیقا »امیر مردمان، فرمانروای ملت« معنی می 

آمده و با این حال گواهی نداریم که فکر کنیم منظوری جز همان »شاه« مراد بوده است. پس نخست باید توجه کرد 

 شناسی یا روانشناسی. ی شناخت ای فلسفی درباره که در اینجا با متنی سیاسی سر و کار داریم، و نه بیانیه 

- خرد، نیکخواهی  –آیند: دانایی  آید که هرسه به نظر نادرست و غیراخالقی میدر ابتدای فصل سه حکم می 

شان در قبال خانواده را به جا بیاورند سنتی  دادگری و هنر باید ممنوع شود، تا مردمان به سودهایی دست یابند، وظایف 

رسد که این حکمها نادرست هستند. خرد و دانایی و هنر و به نظر می  کن شود. ابتدا به ساکن بدیهیو دزدی ریشه 

بیتی طرد شده این شعر سه  با  هاارزش اند،  دادگری و نیکخواهی که در مصراع آغازین  ی اخالقی جهانی هستند و 

گردد. برای فهم این توان نشان داد که خوشبختی و رستگاری بر مبنای همین ارکان ممکن میروشهای متفاوتی می 

ی نخست، دو فعلی که در مصراعهای فرد تکرار باید به کلمات به کار گرفته شده در آن دقت کرد. در وهله  هابیت 

 
1 Chen, 1989: 101. 
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کند و در اینجا بریدن و گسستن و کنار گذاشتن ( معناهایی متفاوت را حمل می絕شود را باید نگریست. »جوئِه« )می

( هم به معنای طرد و کنار گذاشتن و ترک کردن جایی است. در میان این دو، 棄دهد. »چی« )و منع کردن معنی می 

کنند. کند که دولت یا نهاد مذهبی آن را اعمال می های سیاسی یا دینی اشاره می »جوئه« داللتی سیاسی هم دارد و به منع 

شان باز شود، و به منع کردن و طرد اجباریی چیزی مربوط نمیا به رها کردن داوطلبانه و طرد آزادانه یعنی ماجر

دهد که این ماند و گویی شاعر به شاهی پند میبه نوعی اندرز سیاسی میگردد. به بیان دیگر، سه حکم آغازین  می

این سه   توئیهای کهن ما وانگ  بینیم که در نسخه متن هم میی  در ادامه   چیزها رادر قلمرو خود محدود و ممنوع کند.

اند، یعنی سه سخن یا حکم یا فرمان. پس در اینجا فرمانی سیاسی و بیت با تعبیر »سان یِن« مورد اشاره قرار گرفته 

 رش شده که قرار است خرد و دادگری و دانایی و نیکخواهی و هنر را ممنوع سازد. اجبارآمیز سفا

ی دومی  هابخش خیزد،  ها بر میی متن آن است که بر خالف تصور آغازینی که از ترجمهدومین نکته درباره  

ها برای این که از محتوای که قرار است با این منع شکوفا شوند، تضادی با چنین فرمانی ندارند. در اغلب ترجمه

  ِاند و پیامدهای دلخواهتر ترجمه کردهیی واگرا و مالیم هاشکلهای منع شده را به ناپذیرفتنی جمالت بگریزند، مفهوم 

ی دوم را چنین اند تا ارتباطی میان این دو برقرار شود. مثال پاشائی جملهکرده  بعدی را تا حدودی دلبخواهی ترجمه

ادگری فارغ باش، آنگاه مردمان دیگرباره یکدیگر را دوست ی نیکخواهی دست بدار و از ادعای دفهمیده که »از آموزه 

تی را حذف کن، وظیفه را ترک کن، و مردمان دوسیا کلیری همین جمله را چنین خوانده که »انسان  1خواهند داشت«. 

ها البته نادرست است و برای این تنظیم شده که از طرفی محتوای  این ترجمه  2بازخواهند گشت«.  به عشق خانوادگی

بدان تحمیل کند. در متن   -انداز معاصراز چشم – عجیب و غریب متن را کتمان کند و از سوی دیگر نظمی منطقی را  

 
 . ۲۳۴: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Cleary, 1993: 11. 
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ی سنتی اش یا ادعایش، و از مناسک پرستش نیاکان و ادای وظیفه از خودِ نیکخواهی و دادگری سخن رفته و نه آموزه 

 به خانواده بحث شده و نه عشق خانوادگی یا دوست داشتن به معنای عام کلمه. 

تحریفها نبوده و محتوای این  یابیم که نیازی به این  اگر به اصل متن و بافت تاریخی تدوین آن بنگریم، در می 

« دائو دِه جینگای که متن »معه جانموده است.  ی چینی عصر هخامنشی درست و معقول میجمالت در بافت اندیشه 

و بوده که مدام را پدید آورده در دوران هخامنشی با یک »دیگری« عظیم و نیرومند و پرابهت در همسایگی خود روبر

اندیشه  به سوی مرزهای خاوری چیزها و  را  تازه  آنچه که در مصراع اش صادر می هایی  است.  های فرد مورد کرده 

ها و مفاهیمی هستند که اخالق زرتشتی و سیاست شان خواسته شده، دقیقا کلیدواژهاعتراض و حمله است و منع

ی اخالقی زرتشتی است، در حدی که خداوند دانایی مهمترین سجیه ایرانشهری بر مبنایشان استوار شده است. خرد و  

شالوده  نیکخواهی  و  دادگری  باشد.  )مزدا(  خردمند  که  است  )اهورا(  سروری  نظریه آن  و  سیاسی  نظم  دولت ی  ی 

 های پارسی باستان است. به همین ترتیبسازند و مفهوم دادگری از پربسامدترین کلمات نبشته ایرانشهری را بر می

ی شده( بخشی برجسته از تصویرپردازی درباره تاکید ایرانیان بر مهارت فنی و هنر )که در آن دوران یکپارچه فهمیده می 

های شوش و تخت جمشید داریوش و جانشینانش از هنرمندی صنعتگرانی انسان آرمانی پارسی بوده است. در کتیبه

ی آرامگاهش در دهند، و داریوش بزرگ در کتیبه را انجام می سرافراز هستند که کارهایی مثل معماری و تصویرسازی 

 شان هنرهای رزمی هستند. شناساند که بخش عمدهنقش رستم خود را با هنرهایش )به پارسی باستان: هونَرَه( باز می

بنابراین آنچه که در مصراعهای فرد مورد حمله قرار گرفته، با دقت و صراحت کامل به ارکان مفهومیِ اخالق   

گستر و بسیار پیچیده و  وران با هم ترکیب شده و نظمی جهانکند که در آن دزرتشتی و سیاست ایرانشهری اشاره می

ی دلخواه گوید اگر چنین شود، سه نتیجه کرده است. سراینده به منع این چیزها تاکید دارد، و مینافذ را نمایندگی می 

ود که به شبه بار خواهد آمد. یکی آن که »صد چندان سود عاید مردمان خواهد شد«. این عبارت وقتی معنادار می 

 ی چینی بنگریم.  ی نفوذ فرهنگ ایرانی در جامعه شیوه 
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چینی  نظرمان  مورد  دوران  در  گفتیم  که  استانهایچنان  قلمرو  با  مستقیم    ها  تماس  هخامنشی  شاهنشاهی 

اند، که در اختیار سکاها بوده است. قلمرو سکاها کردهی وسیعی این ارتباط را لمس میی پهنه اند و با واسطه نداشته 

داده در قرون ششم تا چهارم پ.م که این متن تدوین شده، ترکستان و ختای و ختن و مغولستان امروز را پوشش می 

پوشانده است. های هان را فرو میی شمالی و غربی قلمرو چینیهابخش هاللی پهناور سراسر  است. یعنی همچون  

ی ی تیزخود و سکائیه ایرانی خالص بودند، با مردم استانهای هخامنشی )سکائیه سکاها که از نظر نژاد و زبان و فرهنگ  

همسایگی هوم در  و خوارزم(  اصلیخوار  ارتباط  راه  اما  داشتند.  مستقیمی  اتصال  چینیشان  با  با شان  قلمرو  این  ها 

مند مبتنی بر پول در دوران هخامنشی برای اولین بار بازرگانی سامان شده است. میانجیگری راههای تجاری ممکن می

دائو شدند. در »ی زمین پدید آمد و بنیانگذاران آن ایرانیانی بودند که توسط دولت هخامنشی پشتیبانی میبر سطح کره 

« و کیش دائویی بعدی و همچنین در آیین کنفوسیوس نسبت به بازرگانان دشمنی شدید ابراز شده است.  دِه جینگ

کردند که اروپاییان مسیحی صرافان های چینی تقریبا با همان گفتمانی از بازرگانان بدگویی می دائوییها و  کنفوسیوسی 

که نظم اجتماعی   هم آن بودگیری  ی این موضع دادند. دلیل ساده و رباخواران و تاجران سوداندوز را مورد حمله قرار می

ی میزبانی که بر اساس تمدن چینی یا اروپایی سامان یافته بود، بیگانه و تراوش شده از فعالیت بازرگانان در جامعه 

 تر و سنن اجتماعی این تمدنها همخوانی نداشت.  ی بدوی هاارزش نمود و با غیربومی می

های « تازه مفهوم پول ابداع شده و شاخه دائو دِه جینگدر زمان تدوین »با توجه به این زمینه، و درک این که  

تری پیدا ی اول معنای روشن ( در جمله 利»سود« )لی:    ی تجاری ایرانی به قلمرو چین وارد شده است، مفهومشبکه 

و اصوال هر   –ها  چینی کند. آنچه که  ه می کند. این کلمه به طور خاص به سود بردن و منفعت ناشی از تجارت اشارمی

دهد و کند، مفهوم سود است. یعنی تراکنش تجاری زمانی رخ میی تجاری ترغیب می ا به ورود به رابطه ر  -مردمی

اند. به همین خاطر مفهوم سود و سوداگری کند که هردو سوی داد و ستد احساس کنند سود برده پایدار ادامه پیدا می
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های اخالقی و درست تثبیت شد، چندان که در از همان دوران هخامنشی در ایران همچون نمادی برای کل اندرکنش 

 ی سوداگرانه صورتبندی شده است.دین زرتشتی و بعدتر در قرآن اصوال ارتباط انسان و خداوند همچون نوعی رابطه 

پوشی  خواهی مردم سودی بزرگ ببرند، باید از سودهای کوچکتر چشمگوید اگر میی اول بنابراین میجمله

شود. را ممنوع کنیم، سودی صد چندان بزرگتر عاید مردم می  - که شعار بازرگانان ایرانی است –کرد. اگر خرد و دانایی  

گردند. این را هم مانند و از فکر و خیال سوداگری رها می چون اصوال از گزند سودجویی تاجران بیگانه مصون می 

ی چینی از ابتدای سوداگری در ایران، قناعت است. جامعه   - و ضد–بگوییم که در سنت چینی ارزش اخالقی متناظر  

ی ا کمبود و گرسنگی سرشاخ بوده و بدنه کار تا همین چند دهه پیش یک نظام کشاورزِ پرجمعیت بوده که اغلب ب

قالب رعیتجمعیت  اند. به همین خاطر هم در سنت کنفوسیوسی و هم در کیش گذرانده برده روزگار می-اش در 

قلمداد می ارزش  است که  به وضعیت موجود  قناعت و چسبیدن  برای خیز شود و زیادهتائویی  خواهی و کوشش 

شود. روشن است که در این بافت سودجویی صریح بازرگانان شماتت می برداشتن به سوی وضعیت مطلوب سخت  

 شده است.اند تا چه اندازه غریبه و در ضمن تهدید کننده قلمداد میدادهی بهره و منفعتی که میو وعده

بینیم. آنچه که منع شده  ی دوم هم باز تناظری میان آنچه که منع شده و آنچه که در نتیجه بالیده می در جمله 

ی نخست خرد ی نظم سیاسی و اجتماعی دولت هخامنشی بوده است. در جملهنیکخواهی و دادگری است که شالوده 

تشتی و دینی بود با پاتکی اخالقی و تاکید بر قناعت و سودهای برخاسته از آن پاسخ گرفت، و  و دانایی که ارزشی زر

گوید اگر نیکخواهی و دادگری ممنوع گیرد. شاعر می حاال رکن نظم سیاسی پارسیان است که مورد حمله قرار می

ی دیرین و کهن خود باز خواهند گشت و مناسک و وظایفی که در قبال خانواده دارند را به هاسنت شوند، مردمان به 

خیز اخالقی برای دستیابی به وضعیت مطلوب جا خواهند آورد. این جمله هم معنادار است. چون به همان ترتیبی که  

گرفت، طرح خلق و خوی مردمان قانع و سر به زیر را نشانه می  -اش در قالب گسترش بازرگانیو پیامدهای عملیاتی-
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چینی و ماهیت اقتدار سنتی در آن ی پرسش از مفاهیمی مثل دادگری و نیکوکاری هم نظمهای قدیمی و سنتی جامعه 

 برد. را زیر سوال می 

به دربارهای    -سیاسی هخامنشیان است های  که مبنای بیانیه -اگر با مفاهیمی مثل دادگری و آبادانی و خردمندی  

ی فراوانی از هاروایت و    هاداستان امیران محلی چینی بنگریم، چیزی قابل دفاع در آن نخواهیم یافت. مورخان چینی  

به جا گذاشته  امیران  این  امروز همچون سرگذشت سلسله زندگی و کردارهای  تفسیر اند که  مقتدر  باشکوه و   هایی 

یابیم که در قرن ی آن دوران چین بدان بنگریم، در میشناسانه شود. اما اگر به اصل متون بنگریم و در بافت جامعهمی

رحم با رفتارهایی نامعقول و گر و بیی محلی کوچکی سر و کار داریم که امیرانی توطئههادولت ششم تا سوم پ.م با  

رانند و در کشتار و خونریزی و ویرانگری دستی گشاده دارند. به هایی عجیب و غریب بر آنها فرمان می هوسبازی 

ادامه  به  دادگری  و  نیکخواهی  مثل  تعبیرهایی  با  اگر  ترتیب  قبیلههمین  درون  در  قدرت  مراتب  این سلسله  ها و  ی 

پدر عشیره  برای  عزاداری  سال  سه  »آیا  که  پرسش  این  یافت.  نخواهیم  دفاعی  قابل  چیز  باز  بنگریم،  خاندانها  و  ها 

ای خونخوار نیکی است؟« بسیار خطرناک است و به سرعت مان دادگرانه است؟« یا »آیا اطاعت از رئیس قبیله درگذشته 

گوید باید دادگری و نیکخواهی ی دوم با دقت و درستی میکند. جملهی نظمهای سیاسی سنتی را منسوخ میشالوده 

ی دادگری و نیکی، و مناسک و وظایف به جای خود باقی بماند. اینجا نه با ادعا یا آموزه  هاسنت را ممنوع کرد، تا آن 

 ای بسیار مهم است که جای کتمان و الپوشانی ندارد. که با خودِ این مفاهیم مخالفت شده است و این نکته 

آنچه در اینجا ممنوع شده »چیاو«  تر دارد.  سومین جمله هم در همین راستا بیان شده است، اما محتوایی جالب 

(巧 )   پیدا کرده و به شعبده است که در اصل مهارت و هنرمندی معنی می اما بعدتر داللتی منفی هم  بازی و دهد. 

ت صنعتی ی این کلمه هنر و مهاربندی هم اطالق شده است. تقریبا تردیدی نیست که معنای اولیه تردستی و چشم

« به شکل غریبی با تبعید دائو دِه جینگاند. منع هنر در »ی مترجمان هم آن را به همین ترتیب برگرداندهبوده و همه
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شود که دریابیم که این دو متن عران و هنرمندان از آرمانشهر افالطونی شباهت دارد. این تقارن وقتی معنادارتر میشا

ای ضدایرانی دارند  سوگیری -در دو مرز خاوری و باختری قلمرو هخامنشی–اند، و هردو تقریبا همزمان تدوین شده 

 پردازند.  ی پارسی میو به مخالفت با سامان جامعه 

می  معنادار  وقتی  هنر  گزیده منع  دوران  آن  در  دریابیم  که  جامعه شود  در  موجود  هنری  آثار  چینی، ترین  ی 

شده است. هنر البته در آن دوران هردو خاستگاهی سکایی داشته و از راههای بازرگانی باختری به آن سو سرازیر می

ی پارسی باستان و یونانی هم این هازبان رسانده است، و در  رت صنعتی را می شناسانه و مهادستی زیباییمعنای چیره 

شده عبارت ها به سوی چین صادر می مهمترین کاالهایی که در این هنگام از قلمرو آریایی قاعده برقرار بوده است.  

شناسی چشمگیری بوده از زیورآالت، اشیای تزئینی سنگی، و پارچه. در تمام اینها هم مهارت صنعتی و هم زیبایی 

- ی هنر ایرانی ای بارور از هنر چینی کالسیک را باید ادامه این دوران به بعد شاخه نمایان بوده است. در حدی که از  

 سکایی دانست. 

ر  ای هندانسته به چه بهانه نوع مخالفت در سومین جمله با موارد پیشین تفاوتی دارد. معلوم است شاعر نمی 

( تاکید 民ی پیشین بر افزون شدن پایبندی »مردم، رعیت« )مین:  را ممنوع کند. از این رو به جای آن که مثل دو گزاره 

ی ( وعده داده شده است. یعنی به جای پیامدی مثبت، نتیجه 盜( راهزنان )دَئو:  賊کن شدن بدکارگی )زِی:  د، ریشه شو

 بینیم. خواهی منفی را میدل

ی خودشان به  این سه جمله بنابراین تعارضی مفهومی یا ایرادی منطقی ندارند. در بافت اجتماعی و زمانه  

از   تازههاسنت روشنی و سادگی  آرای  برابر  ایرانی دفاع میی قدیمی چینی در  مهاجم  با دقت و کردهوارد و  اند و 

نماید که نفوذ فرهنگی اند. با این حال چنین میصراحت موضوع نقد خویش و پادنهاد دلخواهش را مشخص ساخته 

خود را کرده باشد و طرد دانایی و خرد و عدالت و نیکخواهی و هنر از دید بسیاری از مخاطبان چینی متن   ایرانی کار
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زیرا گوید »ی مبهم بند دوم احتماال پاسخی به این ناباوران بوده است. بند دوم می ناپذیرفتنی جلوه کرده باشد. جمله

)حکم(   سه  نشانه این  را  مینقص  باشکوه گذاری  و  دلخواه  هرچند  باید طرد شوند،  که  چیزی  سه  آن  یعنی  کنند«. 

نشانه می اصل  اما در  ه نمایند،  بند سوم  ناکامل هستند.  و  ناقص  از چیزی  می هایی  تایید  را  کند. چون مین خوانش 

کند که چیزهای ساده و زمخت بر چیزهای ظریف و زیرکانه  حکم می  -یعنی سنت نیاکان-گوید »فرمان قدیمی«  می

ی آزاد انسانی که نوآوری مهم فلسفی و اخالقی ایرانیان بوده و در این مداری و تاکید بر اراده ترجیح داده شوند. من 

کرده، ضد آن سادگی و زمختی است. پس باید طرد شود. سنت چینی کهن، یعنی آن هم نفوذ می  دوران داشته در چین

ی انسانی سرکوب شود و خودخواهی کاهش یابد، و تنها در این هنگام است که کند که اراده فرمان دیرین حکم می 

 کنند. چیزهای زمخت و ساده دلخواه و پذیرفتنی جلوه می
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 بیستم بخش بیستم: ربگردان و زند فصل 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیستم 

 

絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？ 

善之與惡，相去若何？人之所畏，不可不畏。 

荒兮其未央哉！衆人熙熙，如享太牢，如春登臺。 

我獨怕兮其未兆；如嬰兒之未孩；儽儽兮若無所歸。 

衆人皆有餘，而我獨若遺。 

我愚人之心也哉！沌沌兮，俗人昭昭，我獨若昏。 

俗人察察，我獨悶悶。 

澹兮其若海，飂兮若無止，衆人皆有以，而我獨頑似鄙。 

我獨異於人，而貴食母。 
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 ماند آموزش را ممنوع کن، هیچ نگرانی باقی نمی : ۲۰.۱

 آیا میان موافقت و مخالفت تفاوتی هست؟

 گذاری؟شان فرق میتو چرا میان   تمایز میان خوب و بد  : ۲۰.۲

 نشاید که )خودش( ترسان نباشد.   نماید آن کسی که ترسناک می

 انتهاست! شگفتا از آن برهوتی که بی

 شگفتا که فقط من نگرانم، )چون( هنوز فال و تقدیرم آشکار نشده است. : ۲۰.۳

 ی نوزادی که هنوز به سن کودکی و نوجوانی نرسیده است. همچون پسربچه  

 شود، اگر کسی جایی برای بازگشت نداشته باشد عجب خسته و کوفته می 

 ی مردم همگی چیزی افزون دارند )توانگرند(،  توده : ۲۰.۴

 کاله مانده اما فقط منم آن کسی که سرش بی

 شگفتا که ذهن آدمهای احمق را هم دارم! : ۲۰.۵

 عجب نادانم، عجب نادانم 

 اند، درخشان مردم عوام درخشان 

 اما فقط منم که گیج و گولم. 

 کنندکنند، کنکاش می آدمهای عوام )در کارهایشان( کنکاش می : ۰.۶۲

 فقط منم که خنگم، خنگ 

 عجب آرام است اگر کسی که تابع دریا شود  :  ۲۰.۷

 خورد، اگر پایبند نباشد عجب )رها، بر سطح آب( سُر می
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 ( برخوردارند مهارتهای مردم همگی )از پس توده

 ام. ها دست و پا چلفتیاما فقط منم که مثل دهاتی

 فقط منم که با مردم تفاوت دارم : ۲۰.۸

 گیرم( اک گرانبها را از مادرم )می چون که خور

 

معتقد است اولین که مفسران کالسیک و بانفوذ متن هستند،   1به پیروی از چی شی چائو و کائو ِهنگ هنریکز  

این برداشت   2ی فصل نوزدهم بوده و به اشتباه به این فصل انتقال یافته است.بیت از آغازگاه این فصل در اصل ادامه 

اینجا و معنایی نمایانی هم بین    بینیم و پیوستگیی مشابهی را در این میان مینماید چون ساخت و قافیهدرست می

ریکز مانم، هرچند دالیل هنپایبند می  و کالسیک  با این حال در شرح خویش به متن استانده  3فصل پیشین وجود دارد. 

 ی بند نوزدهم خواند. های آغازین این فصل را باید در ادامه ده است و جمله به نظرم قانع کنن

ی فصل بیستم از کنار هم نشستن چندین بند ناهمسان و گسسته پدید آمده است. نخستین بند که گفتیم دنباله 

بیتی است با سه مصراع که اگر بعد خود حاصل همنشینی دو شعر دنبال هم است. اولی یک دوفصل نوزدهم است،  

 شود: نهاده شود بهتر فهمیده می ۱۹.۳از 

故令有所屬： 見素抱樸，  少私寡欲。   :۱۹.۳  

絕學無憂，  唯之與阿，  相去幾何？    :۲۰.۱   

 
1 Kao, 1956. 
2 Hnericks, 1978-1979: 49-51. 
3 Henricks, 1989: 882-883. 
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 ها تشکیل یافته است: شانه از این ن ۲۰.۱بند نخستین بیت سه مصراعی 

絕   )جوئِه: بریدن، گسستن، ممنوع، خسته، ناامید، اغلب، مطلقا، دور(學    )شوِه: دریافتن، تقلید کردن، آموختن(無 

 )یو: غمگین، سوگواری کردن(  憂)وو: نه، هیچ( 

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(與   )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(阿   :آ(

 ( ، انکار ی اسمهای افرادشناسه 

相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(去   )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(幾 ئی: چقدر؟، چند، چی؟(  )جی何 

 )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(؟

برگردانده  مترجمان چنین  اغلب  را  نمینگرانی  آموزش را ممنوع کن، هیچ  »  :انداین  تفاوتی   /ماندباقی  چه 

مربوط به فصل قبل دانسته و ی اول را اصوال جمله تعبیری که گفتیم، برخی به پیروی از  1« هست میان »بلی« و »آره«؟ 

ی اول از هرچند به احتمال زیاد جمله  2اند. را با همین مضمون ترجمه کردهبعدی  ی  اند و فقط دو جمله نادیده گرفته 

ر متن کالسیکی که رفته، اما به هر صورت دای و تکراری از فصل پیشین به شمار می ابتدا در این فصل نبوده و ادامه 

گاهی بین دو فصل مورد تاکید قرار سازد، این جمله هم هست، و باید آن را همچون مفصلی این متن را بر میشالوده 

اش با باورهای مترجمان و باورمندان ی اول به نظرم ناسازگاری داد، نه این که حذفش کرد. دلیل اصلی حذف جمله

ن جمله باز ممنوعیت دانایی و آموزش را که در فصل پیشین هم بود، تکرار امروزی این آیین بوده است. چون ای

 کند. می

 
1 Chen, 1989: 102. 

 . ۲۳۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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ابهام ویژهدو جمله اما  های دوم و سوم را بسیار خالصه  ی مرسوم جمله د. ترجمهی خود را دارنی بعدی 

ی گذارد. چنین خوانشی بر این فرض متکی است که جمله ها را ترجمه ناشده باقی میکند و بخش مهمی از نشانه می

توئی ی الف ما وانگ  اند. در نسخه اند و دو شکل از عبارت تاییدی )آره و بله( در آن منظور بودهدوم و سوم یکپارچه 

اش کرده(، »ُهو« را داریم به معنای »با خشم مخالفت کردن«. این به جای »آ« در متن کالسیک )که هنریکز »نه« ترجمه

دهند، درست نیست دهد که خوانش مرسومی که دو شکل مؤدبانه یا خودمانی از تایید را در متن تشخیص می نشان می

 دوقطبی موافقت و مخالفت استوار بوده، نه دو شکل از تایید.  و معنای اصلی متن بر 

ماند/ آیا میان موافقت آموزش را ممنوع کن، هیچ نگرانی باقی نمیخست را باید چنین ترجمه کرد: »پس بند ن

دهد، چون آموزش و دانستن است که با موافقت این ترجمه معنای بهتری هم به دست می   «و مخالفت تفاوتی هست؟

 شمارد. بهمه را خوار که دارد سر آن و مخالفت ارتباط دارد و این بند 

دو  که خواندیم، با این تفاوت که هر بیت آن به جای سه مصراع از  است  شعری  ی  ادامه اول نیز    ی بندادامه 

ای همسان ای ضمنی دارند و بیت دومش با کلمه مصراعهای بیت اولش قافیه  .ای تشکیل شده است چهار کلمه مصراع  

(畏ختم می ) است: شوند و تکرار کلمات »ژِه« و »بو« هم در آن آهنگی ایجاد کرده 

 )絕學無憂， 唯之與阿，  相去幾何？( 

善之與惡，  相去若何？ 

人之所畏，  不可不畏。 

( همریخت است با آخرین 相去若何چون دومین مصراع آن )این شعر دومی اما مستقل از بخش پیشین نیست،  

تا همسان است. یعنی گویا کسی بر مبنای آخرین ( و در این دو از چهار کلمه، سه 相去幾何مصراع شعر پیشین )

از مصراعها را تضمین کرده باشد.   این  بند شهر آغازین، شعری دیگر سروده و یکی  ی مشترک، هاعالمت در میان 
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)نشانه  »آ«  در 阿ی  در ضمن  اما  است.  اسمهای خاص شخصی  برای  اصل شاخصی  در  دارد. چون  توجه  ( جای 

ی بعدی همچون عالمتی کوتاه شده برای اشاره به اقوام و سرزمینهایی در قلمرو ایران زمین به کار گرفته هادوران 

یا: ( و آلبانی )آئِربانی阿富汗مت بر افغانستان )آفوهان:  شوند. چنان که این عال« شروع می-شود که در چینی با »آمی

阿尔巴尼亚 :( و عربستان )آالبو阿拉伯کند.( هم داللت می 

 اند: ی این چهار مصراع چنینتشکیل دهندهکلمات به هر روی، 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(之   )ژِه: داشتن، رفتن( 與 ،تفاوت قایل کمک، پیروی، جنگیدن،    )یو: دادن

 )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار(  惡برگزیدن( شدن، 

相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(去   )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(何  :ِهه(

 چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟( ؟

人  )رِن: مردم، انسان(之 اشتن، رفتن( )ژِه: د所  )سوئُو: جا، مکان(畏  )وِی: ترس( 

不  )بو: نه(可 )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :不  )بو: نه(畏 )وِی: ترس( 

نماید/ نشاید که )خودش( آن کسی که ترسناک می    /؟یگذارشان فرق می میان تو چرا  یعنی: »تمایز میان خوب و بد/  

 ترسان نباشد.« 

شود و آن هم این که به جای خوب و بد وئی تفاوتی مهم با متن کالسیک دیده می های پیشتاز ما وانگ تدر نسخه 

 1یُو( آمده است.  -یو( عبارت زشت و زیبا )مِی- )شان

 
1 Henricks, 1989: 893. 
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کارگشا نیست. از  اش چندان  ی ما وانگ توئی برای خواندن نسخه رسیم که  پس از آن به بخشی از متن می

های بسیار دارد، و گاه کلماتی به کلی واگرا در متن یافت ی الف در این فصل افتادگیسویی به این خاطر که نسخه 

ی شش یک جمله خود از دو بخش متمایز تشکیل شده است. نخست  بند دوم   1شود که بدان اشاره خواهم کرد.می

 عبارتهای مبهم پیشین شبیه است:که به توضیحی برای داریم ای کلمه 

荒   یزرع(  )هوانگ: برهوت، لم兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(其    )چی: او، آن(未    )وِی: نه، هنوز نه، نداشتن(

央  )یانگ: مرکز، انتها، طلب کردن(哉 !)زای: عالمت تعجب و تاکید در جمله( 

 انتهاست!« یعنی: »شگفتا از آن برهوتی که بی

اند  گسیخته« برگردانده ( را به »وحشی، لگام 荒اند. یعنی »هوانگ« ) این جمله را اغلب در ارجاع به انسان ترجمه کرده 

 - مرکز نداشتن، انتها نداشتن   –(  未央که معنایی دیرآیندتر و فرعی برای این نشانه است، و با ترکیب »وِی یانگ« )

چارچوب و بیکند و نه کسی،  وحشی اشاره میتناسبی ندارد. تقریبا روشن است که جمله به جایی برهوت و محیطی  

 بودن و غیاب مرکز و مرز برایش را منظور دارد.  

ی ( تکرار شده و واژه 熙یک کلمه )وزن داریم که در مصراع اولش  ای همی چهارکلمه پس از آن سه جمله   

( است. این تکرار کلمه احتماال در شعرهای کهن چینی روشی برای دستیابی 如اولی مصراع دوم و سومش هم یکی )

. این الگو را به ویژه در جمالت آورده است ترین شکل از تقارن آوایی و معنایی را پدید می به وزن و آهنگ بوده و ساده 

 بینیم.این فصل زیاد می 

衆人熙熙， 

 
1 Henricks, 1989: 893. 
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如享太牢， 

如春登臺。 

 ی این بخش چنین است:کلمات برسازنده 

衆   )توده، جمع انسان(   人)ژُونگ: مردم، سپاه،  مردم،  باشکوه(    熙)رِن:  )شی: درخشان،   熙)شی: درخشان، 

 باشکوه( 

如   )رو: شبیه به، اگر، مثال(享  مند شدن(  )شیانگ: لذت بردن، بهره太  ،تر، بانو(  واال  )تای: هم، خیلی牢   :الو(

 زندان، جای محصور، جانور قربانی( 

如   )رو: شبیه به، اگر، مثال(春    )چوون: بهار، سال، سرزنده(登   تعریف کردن ،)دِنگ: صعود کردن، رسیدن )میوه(

 )تَی: برج، سکو، جای دیدبانی(  臺داستان( 

توده باشکوه و شادمان یعنی:  مردم  لذت می ی  قربانی  آیین  از  بسیار  که  انگار  از سکو)ی اند/  دارند  که  برند/ گویی 

   روند.«می قربانگاه( بهاره باال

اند که ی اول را به این صورت ترجمه کردهمی دارند و نیازمند توضیحی هستند. اغلب مترجمان جملهاین جمالت ابها

اند«. اما اینجا مفهومی عام مورد نظر نیست و به طور خاص اند« یا »مردمان همه در بزمی نشسته »بیشتر مردم شادمان 

( اشاره شده که مراسمی است برای قربانی کردن جانوران )به ویژه گاو( به پیشگاه خدایان. 太牢به آیین »تای الو« )

و واالتر رد. چون معنای اصلی »تای« بزرگتر  توان »همچون جانور قربانی« هم ترجمه کاین عبارت را در ضمن می 

ی محصور و زندان است و به همین خاطر رساند و معنای دقیق »الو« منطقه را میو همچنین شباهت و همسانی  بودن  

کند و از آنجا معنایش به کل شاره میشود هم ابه جانوری که پیش از مراسم قربانی در حصاری به بند کشیده می

جانوری       پیشگویی دوران شانگ هم  هایاستخوانشکل اصلی این نشانه در مراسم تعمیم یافته است.  که  بوده 
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( هم صادق است که در چینی باستان به 臺ی »تَی« )ی نشانه دهد. این ماجرا دربارهصور در زندانی را نشان میمح

ها هم  داده و به برج دیدبانی قلعه شده و سکویی برای اجرای مراسم مراسم مذهبی را نشان می نوشته می       شکل 

 یافته است.   تعمیم

اند و ی مردم درخشان از این جمالت این است که: »توده  -اما نامرسوم –ی ممکن  هاخوانشبنابراین یکی از   

روند«. این اند/ گویی که )برای قربانی شدن( از سکو)ی قربانگاه( باال می باشکوه/ گویی مانند جانور قربانی شادمانه 

ی اول سازگار است. این کلمه چندان  ( در جمله熙وم است، اما به ویژه با تکرار عالمت »شی« )خوانش هرچند نامرس

دهد. در کل هم ادمانی« همپوشانی ندارد و بیشتر درخشش و شکوه چیزهای مقدس را نشان می ی مرسوم »ش با ترجمه

« به کار گرفته شده است. یعنی بیشتر محتمل است که صفت دائو دِه جینگ ای نادر است که فقط همین جا در »کلمه 

 ی باشد، تا آدمی خوشحال.قربانتقدیس شده برای جانور 

ی نادر برای ایجاد آهنگ در کلمه دارند و از همین ترفندِ تکرار یک کلمه  ۷-۶-۷بعدی سه جمله دارد که    بند 

 اند: جمله چنیناولین ی های تشکیل دهندهاند. نشانه آن بهره جسته 

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(獨   فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی怕    )پَه: نگرانی، ترسیدن، متاسفانه(兮 

 )ژائو: طالع، فال(   兆نه، نداشتن( )وِی: نه، هنوز  未)چی: او، آن(  其)شی: عالمت تعجب در جمله( 

اند که  اند و چنین ترجمه کرده« برگردانده آرام بودن ی اول را به »( در جمله 怕ی مترجمان »پَه« ) تقریبا همه 

حس و حال ر حالی که معنای اصلی این کلمه »نگرانی و هراس« است و به طور فرعی »بیام.« د»فقط منم که آسوده 

داده و به این ترتیب رساند که آن هم احتماال نخست »از حال رفتن از ترس« معنی میرمق بودن« را هم میبودن، بی 

( به معنای فال و تقدیر هم ارتباط بهتری 兆به معنای اصلی واژه متصل شده است. این ترجمه از این کلمه با »ژائو« )

 ها به کل نادیده گرفته شده است.  کند، که آن هم اغلب در ترجمهبرقرار می
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ترجمه »پس  دارد:  این جمله جای چون و چرا  از  مرسوم  نابرانگیخته های  که  منم  تنها  من،  آرامم    1«. امچه 

ای دریافت را حفظ کند و خوانده »اما من آرام و خاموشم، هنوز هیچ نشانه   های اصلی نشانه هدریکز کوشیده معنا

حس و حالم، انگار که هنوز شکل نگرفته  و چِن هم با همین انگیزه به این جمله رسیده که: »فقط منم که بی  2ام.« نکرده

 باشم«. 

گیرند. بافت سروده شدن این شعر به اجرای مراسم قربانی بهاره مربوط  اما اینها اصل داستان را نادیده می

اش تقدیرِ سال کردند و با فال گرفتن از روی اندامهای درونی را قربانی می  -معموال گاو– ی  شود که در آن جانورمی

می  پیشگویی  را  زمینه کردهبعد  این  در  اسطورهاند. شعر  دارد. میی  معنای روشنی  همه مطیع و شناسانه  مردم  گوید 

روند، چون تقدیری مشخص و فالی معلوم را در دل خود اند و مثل جانور قربانی به سمت سکوی مراسم میشادمان 

توان چنین برگرداند: ی اول را می ام معلوم نیست. پس معنای جمله ، چون فال نگران و هراسانمکنند. اما من  حمل می

 »شگفتا که فقط من نگرانم، )چون( هنوز فال و تقدیرم آشکار نشده است.« 

 اند: های این جمله چنین ی مرسوم از دومین جمله هم به همین شکل قدری جای نقد و نظر دارد. نشانه ترجمه 

如  )رو: شبیه به، اگر، مثال(  嬰   :گردنبند، پوشیدن، رنج(  نوزاد)اینگ ،兒   )اِر: پسر، بچه(之   )ژِه: داشتن، رفتن(

未  )وِی: نه، هنوز نه، نداشتن(孩  :( ، کودکانه، جواننوجوان)های 

اند که »همچون نوزادی که  اند و دومین جمله را چنین خوانده( را همه »لبخند زدن« ترجمه کرده孩»های« )

هنوز لبخند نزده«. اینجا هم باز معنای اصلی »های« کودک و جوان و بچه است. این کلمه فقط در صورتی معنای 

ی مترجمان در نظر بگیریم و آشکارا همه   咳دهد که آن را شکلی تحریف شده از  نقلی خندیدن« می  /»لبخند زدن

 
 . ۲۳۹: ۱۳۷۱پاشائی،   1

2 Henricks, 1989: 888. 
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( سازگاری بیشتری دارد، چون سنی باالتر از 嬰اقی متن به ویژه »اینگ« )اما معنای کودک/ جوان با ب 1اند.چنین کرده

ی جایگزین برای این جمله که این واژه چنین معنایی داشته باشد. ترجمه توان تردید کرد  آن را نشان می دهد. پس می 

 ی نوزادی که هنوز به سن کودکی و نوجوانی نرسیده است«.تواند چنین باشد: »همچون پسربچه می

   اند: ی سومین جمله از بند سوم چنین های سازنده نشانه 

儽    )لِی: تنبل، خسته(儽    )لِی: تنبل، خسته(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(若   روئو: تو، او، مطیع، اگر(  )無 

 )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(  歸)سوئُو: جا، مکان(  所)وو: نه، هیچ( 

兮ی »شی« )ی مهم آن است که که اغلب مترجمان کلمهتوان پذیرفت. تنها نکته ی مرسوم از این جمله را میترجمه

اند. در این حالت جمله  ی اولی نادیده گرفته و ترجمه نکرده( که عالمت تعجب در جمله است را در اینجا و جمله

( که تدبیری بالغی 儽ی »لی« )کند. تکرار کلمهخوانیم فاصله پیدا می خبری ساده بوده و معنایش با آنچه در متن می

»عجب خسته و بوده قاعدتا باید دو داللت نزدیک به هم این واژه را به ذهن متبادر کند. در این حالت باید بگوییم  

رساند، اما در پیوند ، که البته معنای تنبلی را نمیدر پارسی داریم   »خسته و کوفته«مشابهِ  شود...«. اما ترکیِبتنبل می

ی آخری این را هم باید در نظر داشت که جمله توان همان را به کار گرفت.  وفته و کوفت )بیماری سیفلیس( می میان ک

تدای کار خطای کاتبی اش شش کلمه دارد. بعید هم نیست که تکرار این کلمه در ابی قبلیایست و جملههفت کلمه

توان با وفاداری به متن می  پسداده، به تدریج در متن تثبیت شده باشد. بوده باشد، و چون معنا را مورد تکید قرار می

 شود، اگر کسی جایی برای بازگشت نداشته باشد«. این را چنین برگرداند: »عجب خسته و کوفته می

 。衆人皆有餘，而我獨若遺ای تشکیل شده است: ی پنج کلمه بند چهارم از دو جمله  

 
1 Henricks, 1989: 888; Chen, 1898: 103; Cleary, 1993: 12. 



358 

 

衆  )ژُونگ: مردم، سپاه، توده، جمع(人  )رِن: مردم، انسان(皆  )جیِه: همه، هر(有   )یُوو: فراوان، داشتن(餘  :یو(

 مانده، بیش از، طول، نمک( باقی

而    )اِر: و، آنگاه، اما(我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(獨  فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی若   ،روئو: تو، او(

 )یی: از دست دادن، طرد کردن، فراموشی، ترک کردن(  遺مطیع، اگر( 

ی مردم همگی چیزی افزون دارند )توانگرند(، اما فقط منم آن کسی که معنای این جمالت روشن است. یعنی: »توده 

اند. اما این کلمه قدری کرده»یی« را اغلب ناقص بودن و فقر و ناداری ترجمه    کاله مانده.« در این جمله سرش بی 

پویاتر است و بیشتر حالت فعلی دارد. از این رو در تقابل با »یُوو یو« که یعنی »چیزی بیش از مقدار الزم در اختیار 

 داشتن«، با زبانزد پارسی »سر فالنی بی کاله ماند« بیشتر سازگاری دارد.

ای بعدش تشکیل ی کوتاه سه چهار کلمه ای طوالنی آغازین و سه جمله ی هفت کلمهبند پنجم از یک جمله  

 ی اول چنین است:های جملهدهند. نشانه شان باز همین ترفندِ بالغی تکرار واژه را نشان میی میانی یافته، که دو جمله 

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(愚    )یو: احمق(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(心 

 )زای: عالمت تعجب و تاکید در جمله(! 哉)یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(  也)شین: قلب، دل، قصد، ذهن( 

ماند و معلوم است که برای چفت و بست کردن آن با عبارتهای  ی آخر بند پیشین می این جمله به شرحی بر جمله 

 گفتا که ذهن آدمهای احمق را هم دارم!«.یعنی: »شکوتاه بعدی نوشته شده است. 

 ها:ی کوتاه دارد با این نشانه ی بند چهارم سه جمله ادامه  

沌  )دون: نادان، پریشان(沌  )دون: نادان، پریشان(兮  )شی: عالمت تعجب در جمله( 

俗    )سو: عامیانه، عادت، ارزان(人   )رِن: مردم، انسان(昭    )ژائو: درخشان، چشمگیر(昭   )ژائو: درخشان، چشمگیر( 
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我  شتن، تعصب(  )ووآ: مرا، مال من، ما را، ک獨   فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(昏   :هون(

 غروب، گیج، مبهم، بیهوش( 

 ا فقط منم که گیج و گولم.« اند، درخشان/ ام یعنی: »عجب نادانم، عجب نادانم/ مردم عوام درخشان 

 بینیم: اش میم هم زبانزدی است که باز همین تکرار کلمات را در هردو جمله شش  بند 

俗人察察，我獨悶悶。 

 اند: های این جمالت چنیننشانه 

俗    )سو: عامیانه، عادت، ارزان(人   )رِن: مردم، انسان(察    )چا: کاوش، بررسی، تحقیق(察   ،چا: کاوش، بررسی(

 تحقیق( 

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(獨   فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی悶  لیخولیایی، خسته، شلوغ(  )مِن: خنگ، ما

悶  )مِن: خنگ، مالیخولیایی، خسته، شلوغ( 

悶ی »مِن« )نشانه   کنند/ فقط منم که خنگم، خنگ«.کنند، کنکاش مییعنی: »آدمهای عوام )در کارهایشان( کنکاش می

نابهشیار آگاهی« برگردانده  ناخودآگاه و  به »حالت  برابر »چئا« قرار داده   اند و( را مترجمان معاصر  اند که آن را در 

« و متون همزمان با آن دائو دِه جینگاینها ولی تعبیرهایی نوساز هستند و در متن » 1دهد.»هشیاری خودآگاه« معنی می

 ت.توان یاف شاهدی برایشان نمی

 نگین تشکیل شده، که آخری یک کلمه اضافی و وزنی متفاوت دارد: ی آه بند بعدی از چهار جمله  

 
1 Chen, 1989: 105. 
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澹   ی مالیم(  )دَن: وارسته، آرام، مزه兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(其    )چی: او، آن(若   ،روئو: تو، او، مطیع(

 )خائی: دریا، دریاچه، دوردستها، بیکران(  海اگر( 

飂    )لیو: سُر خوردن(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(無    )وو: نه، هیچ(止   :ژی(

 پا، توقف، ختم کردن( 

衆   )ژُونگ: مردم، سپاه، توده، جمع(人   )رِن: مردم، انسان(皆    )جیِه: همه، هر(有    )یُوو: فراوان، داشتن(以   :ای(

 پس( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(獨  فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی頑  سر، )وَن: خیره

 حال، رعیت( )بی: دهاتی، میانه  鄙)سی: شبیه، مثل(  似احمق، دست و پا چلفتی( 

خورد، اگر پایبند نباشد/ پس سطح آب( سُر می  »عجب آرام است اگر کسی که تابع دریا شود/ عجب )رها، بریعنی:  

 ام.« ها دست و پا چلفتیثل دهاتی ( برخوردارند/  اما فقط منم که ممهارتهاییی مردم همگی )از توده

 بند پایانی فصل بیستم هم دو جمله دارد، با این کلمات:  

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(獨  فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی異  یی: تفاوت، تمایز، دیگر، غیرمعمول(  )

於  )یو: در، با، از(人  )رِن: مردم، انسان( 

而  )اِر: و، آنگاه، اما(貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(食  )شی: خوردن، نوشیدن(母  )مو: مادر( 

ی »گوئی« ی دوم کلمه گیرم(«. در جملهکه خوراک گرانبها را از مادر )میچون  دم تفاوت دارم/  یعنی: »فقط منم که با مر

(貴را اغلب مترجمان نادیده گرفته )گیرم«. در حالی که این برگردانی ناقص اند: »از مادر خوراک می اند و ترجمه کرده

گرفتن از مادر هم با رسم مردمان تضادی ندارد. برای فهم این جمله باید به این نکته توجه کرد که است و خوراک  

کرده و در بافت فرهنگ چینی نقش مادر و پدر متفاوت بوده است. مادر خوراک و پوشاک عادی فرزند را فراهم می
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ی چیزهای گرانبها و مربوط به شأن اجتماعی موقعیتی فرودست داشته است. اما پدر که نقشی برتر داشته، مسئول تهیه 

به شأن   -ایست از برخورداری از امر اشرافیگوئی شی«: که استعاره -فرزندش بوده است. در این بافت خوراک گرانبها  

اما می کند،  اجتماعی اشاره می بنابراین پدر باید آن را مهیا سازد. نویسنده  گوید او چنین چیزی را از مادر طلب و 

 ردمان متفاوت است.  کند و به این خاطر است که با ممی
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 گفتار دوم: زند فصل بیستم 

 

حالی و فرودستی دانست. چه بسا اگر نیچه  توان سرودی در ستایش میانه « را میدائو دِه جینگفصل بیستم » 

زد. در چارچوبی ای گزیده از »نه گویی« به هستی مثال می داشت، آن را همچون نمونه بر متن اصلی آن آگاهی می

این بزرگداشت فروپایگی و دشمنی با امر واال در کشمکشی نهفته که در عصر هخامنشی میان فرهنگ   تاریخی، دلیل

کرد. تنها با توجه به این زمینه و خاستگاه اش میی سکاها وامگیریچینی و عناصری ایرانی درگرفته بود که با واسطه 

 شود. « است که این فصل فهمیدنی میدائو دِه جینگایرانی پادگفتمان »

ی فصل نوزدهم بوده و این دو در متن در واقع از دو بخش تشکیل شده است. دو بند نخست به نظرم ادامه  

تر گفتمان اند که شاید در روزگاری قدیمدادهی هفدهم و هجدهم یک متن یکپارچه را تشکیل میهافصلپیوند با  

اندوزی و باستان بوده باشد. این بخش نخست همان بحث منع دانش   ای یا مکتبی فکری در چینبرخاسته از فرقه 

 دهد:نکوهش دانایی را ادامه می 

 ماند آموزش را ممنوع کن، هیچ نگرانی باقی نمی : ۲۰.۱ 

 و مخالفت تفاوتی هست؟ آیا میان موافقت 

 گذاری؟میشان فرق تو چرا میان   تمایز میان خوب و بد  : ۲۰.۲

 نشاید که )خودش( ترسان نباشد.   نماید آن کسی که ترسناک می

 انتهاست! شگفتا از آن برهوتی که بی
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های ی پیشین نگریسته شود. نگرانی اصلی راوی نفوذ اندیشه هابخش به ویژه اگر در پیوند با    منظور متن روشن است، 

ی چینی است، و این را به ویژه با ی ساده ی کهن و آداب مرسوم در جامعه هاسنت ایرانی و منسوخ شدن تدریجی  

مربوط می آموختن  و  اصلی جامعدانستن  تمایز  برداشت درست هم هست. چون  این  با ه داند.  آن دوران  ایرانی  ی 

تر، پیشرفت فنی و علمی چشمگیرتر، و به ویژه حضور یک دستگاه نظری فلسفی اش نویسایی گسترده ی چینیهمسایه 

داده ای به کلی نو از امر سیاسی را نتیجه می آورده و پیکربندیای عقالنی پدید می بینیو اخالقی پیچیده بوده که جهان 

 است. 

سازد،   ی اخالق زرتشتی و سیاست ایرانشهری را میشالوده   در بند اول و دوم به دوقطبی مهمی اشاره شده که 

شده که ی آزاد انسانی تعریف میکند. این دوقطبی در پیوند با اراده و آن هم خوب/ بد است که اخالق را ممکن می

ای ی آزاد به معنای برگزیدن جبهه شده است. اراده اش محسوب مینگرش زرتشتی اولین صورتبندی و پیشنهاد کننده 

میان خوب و بد است و این همان است که با دوقطبی موافقت/ مخالفت بیان شده است. جالب است که در ابتدای 

وئی با زشت/ زیبا همتا ت  ی پیشتاز ما وانگوده و در نسخه کار گویا مفهوم خوب/ بد هنوز در گفتمان متن لغزان ب

    و بعدتر به خوب/ بد اصالح شده است.شده انگاشته می 

نماید« احتماال اشاره به امیر و شاه  ترسناک می  نمایند. »آن کسی کههای پایانی بند دوم قدری مبهم میجمله 

دارد و این که »نشاید که )خودش( ترسان نباشد« قاعدتا نوعی سفارش به احتیاط و گوش به زنگ بودن است. این 

یا آن که معنایی   های نو حمل شود،تواند به برانگیختن شاهان محلی به مقاومت در برابر نفوذ آرای بیگانه و آموزش می

کند و این که با افزون شدن دانش بر امتر بدان نسبت دهیم و بگوییم به طور کلی به ترسناک بودن دانایی اشاره می ع

ی شود و بنابراین ترسی بزرگتر جای ترسی کوچکتر را خواهد گرفت. آخرین جمله پرسشها و ابهامها هم افزوده می

 انتهاست«. د »شگفتا از آن برهوتی که بیگویکند، آنجا که می این بند همین تفسیر را تقویت می
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ی سوم تا هشتم از فصل بیستم گویا متنی مجزا و مستقل باشند و به امری متفاوت مربوط شوند. در بندها 

اینجا محور اصلی دانش و خطرناک بودن آموزش نیست، بلکه خود هوشمندی و خرد است که مورد حمله واقع شده 

ستعداد روانشناختی برای درک ی فرهنگی و دستاورد اجتماعی دانش مسئله نیست، بلکه خود ااست. یعنی برساخته 

 دانش آماج نقد واقع شده است.  

ی نهد. تودهی مردم« مقابل می گوید و مدام خود را با »توده راوی در اینجا به شکل اول شخص سخن می 

ستایند و دستیابی بدان را نیکو مردمی که احتماال زیر تاثیر جذابیت آرای بیگانه هوشمندی و زیرکی و دانایی را می

شان هستند،  های میانه هایی گاه طوالنی دارند و انگار ترکیبی از شعرهای کوتاه و توضیحاین پنج بند که جمله دانند.  می

کند: معلوم بودن یا نبودن فال، توانگری یا بدهکاری، دانشمندی یا تقابل اصلی را میان »من« و »مردم« برقرار میشش 

 برخورداری از مهارت یا دست و پا چلفتگی و دریافت شأن از پدر یا مادر.  خنگی، یا نادانی، زیرکی 

تقابل   بافت چینیاین  از  اگر خارج  بی ها  پراکنده و  اما در زیست ربط می شان نگریسته شوند،  جهان  نمایند. 

سازند. ای را میی مفهومی یگانه شوند و پیکرها هم چفت و بست میاند، به خوبی بهایی که متن را پدید آوردهچینی

ی آزاد است، و تقابل میان کوشش و جنگاوری ای که باید در اینجا مورد توجه واقع شود، همان ارادهمرزبندی اصلی

 ستوده شده در فرهنگ کوچگرد آریایی در برابر انفعال و تسلیم رایج در فرهنگ کشاورز چینی.  

فرض سراینده آن است که جبری بر جهان شود. پیشردپای این مفهوم کلیدی به روشنی دیده می در بند سوم   

 توان بر آن آگاه شد. این بخش به رسمی دیرینه و فراگیر اشاره دارد که بعد از زاده حاکم است و با فال گرفتن می

کردند که سرنوشتش گرفتند و تعیین میبرایش فالی می  -یا حتا در میان عوام –شدن نوزادی در خاندانهای بزرگ  

ی تمدنها وجود داشته است. در ایران مثال فالی که بعد از تولد این رسمی جهانی است و در همه چگونه خواهد شد.

ایست و داستان اودیپ شهریار و دهند، نمونه زنند و نیکبختی اولی و شومی دومی را به زال خبر میرستم و شغاد می 

دهد. از داستان اودیپ و همچنین ن را نشان می ی یونانی از آشدن فرزند شاه تبس در زمان تولد نسخه   خطرناک شمرده 
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کند، روشن است که در دوران هخامنشی چنین رسمی در ایران ی زایش کوروش نقل میروایتی که هرودوت درباره 

ام همین بند از ی صریحی به این رسم نداریم و تا جایی که من دیده زمین وجود داشته است. در منابع چینی اشاره 

زنی برای نوزادان است. این رسم البته در چین بومی بوده ین اشاره در زبان چینی به رسم فالترکهن «  دائو دِه جینگ»

بینیم و حتا و ارتباطی با رسم مشابه در ایران یا یونان نداشته است. چون مشابه این را در سراسر فرهنگهای کهن می 

کنند و گاه در ایران با فال بینانه سر هم میی طالعهاداستان هند و اروپا برایش  امروز هم بعد از زاده شدن نوزاد در  

 دهند. میتر از همان را انجام حافظ شکلی روشنفکرانه 

همه  فالدر  موارد  این  نوی  سرنوشت  برای  می زنی  انجام  زمانی  مطمئن  زاد  ماندن وی  زنده  از  که  پذیرفته 

شده که احتمال مرگ گذاری مجدد کودک پس از یکی دو سالگی بوده و از آنجا ناشی میاند. این مثل نام شده می

زادی که اند تا شهرت خود را به خاطر نوکردهنوزادان بسیار باال بوده و بنابراین احتماال پیشگویان و رماالن خطر نمی

 مرده، به خطر بیندازند.احتماال می

ی نوزادی شبیه هستم که هنوز به سن پسربچه گوید من به  کند. میبه روشنی به این رسم اشاره می بند سوم   

ی صریح به پسربچه جای توجه گیری و تعیین تقدیر نرسیده و به همین خاطر نگران سرنوشت خود است. اشارهفال

دهد که چه بسا تنها  اند و این بند نشان می دانسته ی چینی پسران را بسیار مهمتر از دختران میدارد، چون در جامعه 

دهد که گذار از سن نوزادی به کودکی )احتماال  ی دوم هم نشان می ی جمله اند. اشاره گرفته برای پسران نوزاد فال می 

شگفتا که فقط من نگرانم، )چون( هنوز فال و تقدیرم آشکار   »ه است.  حدود دو سالگی( تاریخ انجام این مراسم بود

 «ی نوزادی که هنوز به سن کودکی و نوجوانی نرسیده است.همچون پسربچه نشده است. 

کند. ی متن جلوگیری می های رایج در ترجمهجای دادن این جمالت در بافت مراسم یاد شده از بدفهمی

ه این تعبیر اند. در حالی کی مترجمان معنای فرعی لبخند زدن را مهم قلمداد کردهی دوم همهاش آن که در جملهنمونه 

زنند و این شاخص خوبی برای در جمله معنایی ندارد. نوزادان از همان روزهای اول عمر به شکلی بازتابی لبخند می
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فرض حاکم بر متن بوده است، همچنان که بینیم که جبر پیشاز هم نیست. در پایان بند سوم می   هازمان جدا کردن  

- اصوال فال گرفتن زیربنایی از جنس جبرگرایی را در خود نهفته است. زیربنایی که در متونی مثل »اودیپ شهریار«  

 گیرند. پردازی قرار میع افسانه مورد تاکید و موضو -گرایی ایرانیباز در تقابل با اراده 

ی گردد. جمله می  تقدیر و مسیر زندگی فرد باید پیشاپیش روشن باشد، وگرنه نگرانی و هراس بر وی مستولی

عجب گاهی مشخص )و مقدر( نداشته باشد، پریشان و سرگردان خواهد شد: » گوید اگر کسی که بازگشت آخر می

ی گرایانه ها البته در تقابل با نگرش اراده. این جمله شود، اگر کسی جایی برای بازگشت نداشته باشد«خسته و کوفته می

هاست، گوید غیاب تقدیری مقدر و پاکیزه بودن لوح سرنوشت که مورد نظر آریایی شوند. راوی میزرتشتی معنادار می 

اند، و وضعیتی نگران کننده و فرساینده است که به سرگردانی ا نگرفته شان رویژگی کودکانی نوزاد است که هنوز فال 

کند و بنابراین دوقطبی داشتن یا نداشتن فال، در اصل به اختیار یا جبر اشاره میشود.  و تنبلی و فرسودگی منتهی می

 شمارد.گرایانه برتر میگیری برای کودکان، تقدیر را بر خودمختاری اراده راسم فال ی مبا دستمایه 

بند بعدی به بسطی از جمالت   بند آغازین می هافصلسه  مانند، که خردمندی و هوشمندی و  ی پیشین و 

ها در این بندها مورد شماتت قرار گرفته است.  ی مردم به این چیزی تودهداد. عالقه دانایی را مورد حمله قرار می

ای افزونتر از حالت پایه ی مردم ذهنهایی درخشان و زیرک دارند و به همین خاطر مهارتی و خاصیت وجودی توده

شوند. این توصیف از وضعیت مردم عادی، البته به هنجارهایی بیگانه و دارند و با تکیه بر این استعدادها توانگر می

اش مفهوم خردمندی اوستایی و خویشکاری ی مرکزی آمده و هسته شود که از سمت قبایل سکا می مربوط می مهاجم  

یرانی است. این که مردمان هریک گرانیگاهی از جنس خرد و عقل و هوش دارند و با نشین ا جایکی  داشتنِ جامعه 

سازد و ی اخالق زرتشتی را بر می ی خود را به انجام برسانند، پیکرهتوانند خویشکاری ویژه مسلح شدن به دانایی می 

های ارهای صنفی و جرگهشود و ساختزمین میهمین است که در عصر هخامنشی مبنای سازماندهی اقتصادی ایران 
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آورد. چارچوبی اجتماعی که از شهرنشینی ناشی شده و در دو هزاره پیشتر ریشه داشته ها را پدید میتخصصی پیشه 

 کند. و در عصر هخامنشی رمزپردازی و ماهیت حقوقی شفافی پیدا می

دهد، اما در برابر آن وضعیتی به ظاهر فرودست  ی مردم نسبت میمتن گرایش به این نظم اجتماعی را به توده 

آرمانی رقیبی هم هست. در برابر شود پیشنهاد اصلی متن و وضعیت  کند، که کم کم معلوم میو نادلخواه را تعریف می

اند، »من چینی«ای قرار دارد که تهیدست است. چرا که نادان و ابله است و در ی مردم که پیرو »من پارسی« شده توده

ذهن آدمهای  »«، چون  کاله ماندهفقط منم آن کسی که سرش بیکند. »ریزی نمی کارها مانند باقی مردم کنکاش و برنامه 

 .«فقط منم که گیج و گولم« و »عجب نادانماحمق را هم دارم« و »

رسد که من چینی در برابر من پارسی تسلیم شده و برچسبهای ناگواری که به  تا اینجای کار چنین به نظر می

ها برای دفاع از سنتی قدیمی در بند هفتم از همینپذیرد. اما  افراد نادان و فرودست و مفلوک منسوب است را می 

مانند و من به خس و خاشاکی ناچیز شبیه است، ی مردم به گیاهانی شکوفا و رنگین میکند. هرچند تودهاستفاده می

عجب آرام است اگر کسی کند. »ی خشکیده بر دریایی فرو افتاده و به پیروی از آن است که جنبش می اما این شاخه 

«. اینجاست که غیاب مهارت و برخوردار خورد، اگر پایبند نباشدسطح آب( سُر می عجب )رها، بر ، که تابع دریا شود

ام«، اما این ایرادی ندارد، ها دست و پا چلفتیمثل دهاتی   فقط منم کهشود. »نبودن از چیزها به نوعی برتری تبدیل می 

 . کندنیازش می گاهی مهمتر به نام دریا را پشت سر خود دارد که از کوشیدن و اندیشیدن و داشتن بیچون من تکیه

شان )که خوراک گرانبها  شود. در شرایطی که همگان شأن و اقتدار اجتماعی بند آخر در این زمینه معنادار می

طلبند، آن من دهاتی دست و پاچلفتی و نادان چنین ادش است( را از پدر )یعنی کوشش شخصی و اقتدار فردی( مینم

ی خامی برای تغییر دادن و میدانگاهی کند، که خود هستی است. اما این هستی ماده چیزی را از مادرش دریافت می

ایستا و آرام است که وجود دارد. راه )دائو( به این ترتیب برای نبرد خیر و شر نیست، بلکه به سادگی کلیتی یکپارچه و  

کند، در مقابل وضعیتی جنگاورانه و پرتکاپو که با نقض در تکیه کردن به وضعیت موجود هستی معنای خود را پیدا می
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ایرانشهری آن روزگار -این وضع موجود و کوشش برای آفریدن وضع مطلوب گره خورده، و ویژگی گفتمان زرتشتی

 بوده است.

خورم«!  میگیرم«، چنین هم برگرداند که »من مادرم را  توان به جای »من از مادرم خوراک می بند آخر را البته می 

که در نماید از نظر دستوری درست است و سرراست. به همین خاطر الن چن  این خوانش که قدری غیرعادی می

ی مارسل گرانِت ارجاع شناسانه و به تفسیر اسطوره   برگرداندهآن را به این صورت  اش پیرو وانگ پی است،  ترجمه

ها اشاره گوید »خوردن پدر« به معنای جایگزینی پسر به جای پدر است و به رسم سلطنتی چینی گرانت می .  ده است دا

ی پدر نشان دهد. چنان که مثال هوانگ را با خوردن خوراک ویژهبه کمال و پختگی    اشرسیدن باید  کند که پسر  می

او با طنینی روانکاوانه تعبیر ، این لیاقت را با کشتن و خوردن جغد نمایش داد.  ی جغد« زاده شده بودتی که بر »تپه 

در این خوانش قدری  1کند.داند و بر این مبنا متن را تفسیر می»خوردن مادر/ پدر« را نوعی آدمخواری آیینی دیرینه می

یاسی ای هنجار یا رسمی ستردید هست، چون اصوال هیچ شاهدی نداریم که خوردن آیینی پدر یا مادر در هیچ جامعه 

نماید که تعبیر نمادینِ خوراک گرفتن از پدر یا مادر مناسبتر باشد، که شواهد فراوانی بوده باشد. در مقابل چنین می

 کند.هم برایش هست، و مضمون کلی مورد نظر این نویسندگان را نیز برآورده می 

 

 

 

 

 
1 Chen, 1989: 106. 

 داشتن فال مقدر

 سرگردانی و خستگی
 

 خرد و دانش

 هنر و مهارت بالهت

 دست و پا چلفتگی

 من

مردمی توده  
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 فصل بیست و یکم: ربگردان و زند فصل بیست و یکم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و یکم 
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孔德之容，唯道是從。 

道之為物，唯恍唯惚。 

忽兮恍兮，其中有象；恍兮忽兮，其中有物。 

窈兮冥兮，其中有精；其精甚真，其中有信。 

自古及今，其名不去，以閱衆甫。 

吾何以知衆甫之狀哉？以此。 

 

 کندفضیلِت بزرگ تنها با پیروی از راهی که هست جریان پیدا می : ۲۱.۱

 شکل است و یکسره گیج و گول است. راه، همان چیزی که یکسره مبهم و بی : ۲۱.۲

 ی فراوان است ها شکل)ولی( در اندرون آن   شکلعجب نامنتظره، عجب مبهم و بی : ۲۱.۳

 )ولی( در اندرون آن چیزهای فراوان است.  شکل، عجب نامنتظره عجب مبهم و بی 

 )ولی( در اندرون آن نیرویی فراوان است    عجب تیره و تار عجب تاریک،  : ۲۳.۴

 آن راستی فراوان هست. در اندرون    آن نیرویی که بس اصیل است 

 از حاال )بگیر و( برو تا عهد عتیق : ۲۳.۵

 نام آن هرگز طرد نشده است 

 شناسیم. مردمان را می  عالیجنابِ)با این نام است که( پس 

 شگفتا، پس من چطور بدانم که عالیجنابِ مردم چه شکلی دارد؟ اینجوری! : ۲۳.۶
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 ایست:های چهار کلمه بند آغازین فصل بیست و یکم در اصل یک شعر دوبیتی با مصراعدو  

孔德之容，唯道是從。 

道之為物，唯恍唯惚。 

تر شود. بنابراین شاید درست ( آغاز می唯این دو بیت وزن و آهنگی همسان دارند و مصراع دومشان با یک کلمه )

ی متن. در ترجمه جدا جدا گذاری استاندهی نقطه گنجاندند. اما به پیروی از شیوهبود که هردو را در یک بند میمی

 ی بند نخست اینهاست: اند. کلمات بر سازنده شده  آورده

孔    )کُونگ: رخنه، درشت، خوب، طاووس، سوراخ(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(容 

 شکل(  )رُنگ: حمل کردن، بخشودن،

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(道   )دائو: راه(是    )شی: بودن، باشه(從  کردن، تحویل دادن، پذیرفتن،   )تْسُنگ: دنبال

 از وقتی که(

 . «کندفضیلِت بزرگ تنها با پیروی از راهی که هست جریان پیدا می یعنی: »

 گوید: اش میو دومین بند در ادامه 

道  )دائو: راه(之  )ژِه: داشتن، رفتن(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(物  )وو: چیز( 

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(恍   )هوانگ: گیج، گویی که، انگار(唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(惚   ،هو: گیج(

 حواس پرت(

های پیشتار ما وانگ در نسخه   گیج و گول است.«   شکل است و یکسرهیعنی: »راه، همان چیزی که یکسره مبهم و بی

راه(.  ژِه وو« )چیزهای  »دائو  آمده:  عبارت  این  است(  ژِه وِی وو« )راه آن چیز  »دائو  به جای  این حالت  1توئی  در 

 
1 Henricks, 1989: 902-903. 
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شکل هستند، یکسره گیج و گول«. تفاوت معنی در شود: »چیزهای راه یکسره مبهم و بیی این بند چنین میترجمه

ی استانده درست فاوت را تشخیص داده معتقد است همان نسخه این میان چندان نیست. با این همه هنریکز که این ت

ای بودن مصراعها هم این برداشت با چهار کلمه  های پیشتاز »وِی« را از قلم انداخته است.است و کاتب در این نسخه 

 اند. ای شدهادگی سه کلمه سازگاری دارد، که با این افت

دهند .شعری که از چهار بیت با به همین ترتیب شعری پیوسته را تشکیل می  بندهای سوم و چهارم هم باز 

ی آغازین همسان دارد و مصراع ی مصراعها سه کلمه ای تشکیل یافته است. بیت دوم در همهمصراعهای چهار کلمه 

های اول  مصراعکنند که عالمت تعجب است.  ( را تکرار می兮ی »شی« )اول در سه بیت آغازین یکی در میان کلمه

پس کل بند دوم و سوم در اصل یک شعر یکپارچه کند.  نها ترتیب کلماتشان فرق میو سوم هم در واقع یکی هستند و ت

 است، با تکراری چشمگیر در کلمات:

忽兮恍兮，  其中有象； 

恍兮忽兮，  其中有物。 

窈兮冥兮，  其中有精； 

其精甚真，  其中有信。 

 د:نها را داراین نشانه ی اول و دوم هابیت 

忽 ( نهو: ناگهان، نادیده گرفت ) 兮  )شی: عالمت تعجب در جمله(恍  )هوانگ: گیج، گویی که، انگار( 兮  :شی(

 عالمت تعجب در جمله( 

其  )چی: او، آن(中  )ِژونگ: میان، درون، در حین(有  )یُوو: فراوان، داشتن(象  )شیانگ: شکل، فیل، عاج( 

恍  )هوانگ: گیج، گویی که، انگار( 兮  )شی: عالمت تعجب در جمله(忽  )هو: ناگهان، نادیده گرفتن(兮  :شی(

 عالمت تعجب در جمله( 
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其  )چی: او، آن(中  )ِژونگ: میان، درون، در حین(有  )یُوو: فراوان، داشتن(物 )وو: چیز( 

شکل، ی فراوان است/ عجب مبهم و بی هاشکل شکل/ )ولی( در اندرون آن  هم و بی یعنی: »عجب نامنتظره، عجب مب

 چیزهای فراوان است.«عجب نامنتظره/ )ولی( در اندرون آن 

 اند: ی دو بیت بعدی چنینو کلمات برسازنده 

窈    ،( تاریک)یَئو: چشمگیر  兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(冥  (تاریک، عمیق، جهان مردگان، شب :  مینگ  )兮 

 )شی: عالمت تعجب در جمله( 

其    )چی: او، آن(中   )ِژونگ: میان، درون، در حین(有    )یُوو: فراوان، داشتن(精    ،جینگ: عصاره، منی، نیرو، روح(

 ( جن، خالص، روشن

其    )چی: او، آن(精    )جینگ: عصاره، منی، نیرو، روح، جن، خالص، روشن(甚    )شِن: جدی، وخیم، افراطی(真 

 )ژِن: واقعی، اصیل، مشخص، جایگاه، تصویر( 

其   )چی: او، آن(中   )ِژونگ: میان، درون، در حین(有    )یُوو: فراوان، داشتن(信   ،شین: راست، درست، باور(

 پیام( 

یی فراوان هست/ آن نیرویی که بس اصیل است/ در اش نیروعجب تیره و تار/ )ولی( در اندرون  عجب تاریک، یعنی: »

 «اندرون آن راستی فراوان هست.

ای تشکیل شده که با قالبی شبیه به مصراعهای شعر پیشین و در توضیح  ی چهار کلمه بند پنجم از سه جمله  

 اند: آن آمده 

自   )زی: خود، خویش، البته(古   )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(及   )جی: رسیدن، دست یافتن(今  :جین(

 حاال، این، اگر( 
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 其  )چی: او، آن(名 م( )مینگ: نا不  )بو: نه(去  )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن( 

以    )ای: پس(閱  (ذراندن، خواندن، آزمودنیوئه: تجربه کردن، از سر گ )  衆   )ژُونگ: مردم، سپاه، توده، جمع(甫 

 ( فو: جناب آقا، عالیجناب)

مردمان عالیجنابِ  یعنی: »از حاال )بگیر و( برو تا عهد عتیق/ نام آن هرگز طرد نشده است/ پس )با این نام است که(  

: حال( به همین صورت آمده، اما این 今: گذشته( و »جین« )古کالسیک عبارت »گو« )  ی. در نسخه شناسیم«را می

های ما وانگ توئی نخست »جین« و بعد »گو«  چون در نسخه در متن تثبیت شده است.    واحتماال خطای کاتب بوده  

درست در   -در کنار »چو« و »فو« -ی شعر  آمده و همین هم باید درست باشد. چون تنها در این شکل است که قافیه 

  1آید. می

ی  هامتنچنان که گفتیم  ، اما  کندکه از ویراست وانگ پی پیروی می  امدر اینجا متن چینی کالسیک را نقل کرده 

ی اصلی »از حاال تا گذشته« درست است، و ترجمهو بنابراین   2اند اش را نوشته تر دوران هان و تانگ واژگونه قدیمی

اند. هنریکز مه کردهی متفاوتی ترج هاشکل»ژونگ فو« در پایان جمله را هم به  نه شکل کالسیک »از گذشته تا حاال«.

نسخه  وانگدر  ما  پیشتاز  خوانده   های  پرشمار«  چیزهای  »پدر  را  آن  ترج  3توئی  بیشتر  در  »خاستگاه مهو  را  آن  ها 

ام و به نظرم روشن است که با دستی کلمات همین است که آورده اند. اما معنای اصلی و دم ها« برگردانده چندگانگی 

ای سیاسی سر و کار داریم. یعنی »عالیجنابِ مردمان« که تعبیر متن کالسیک است کمابیش با »پدر خلق« یا کلیدواژه 

 ها آمده را ندارد. اقدم برابر است و آن داللت فلسفی و انتزاعی که در بیشتر ترجمههای »پدر مردمان« در نسخه 

 
1 Henricks, 1989: 904. 
2 Chen, 1989: 107. 
3 Henricks, 1989: 903-904. 
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با این  تشکیل شده است، اش در ادامه ی بسیار کوتاه ی طوالنی و یک جملهبند پایانی این فصل از یک جمله  

 ها:نشانه 

吾   )ووا: من، مال من(何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(以    )ای: پس(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(衆  :ژُونگ(

)ژوَنگ: ریخت، ظاهر، اعتبار،  狀  )ژِه: داشتن، رفتن(   之)فو: جناب آقا، عالیجناب(    甫مردم، سپاه، توده، جمع(  

 )تْسی: این، اینجا(  此)ای: پس(  以)زای: عالمت تعجب و تاکید در جمله(!  哉 شکل( 

 « اینجوری!یعنی: »شگفتا، پس من چطور بدانم که عالیجنابِ مردم چه شکلی دارد؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضیلت بزرگ

 راهی که هست
ه و تاریک  تیر

 مبهم و نامنتظره نیروی راستی

 شکل و چیز

 نام دیرینه

 عالیجناب مردمان
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 و یکمگفتار دوم: زند فصل بیست  

 

چنان که گفتیم، بند بیست و یکم در اصل از دو شعر پیاپی تشکیل یافته که شرحی در پایان بدان افزوده شده   

 است. در ابتدا یک دو بیتی و بعد از آن شعری بلند در پنج بیت داریم که همگی چهار کلمه دارند. در مصراعهای زوج 

 خورد.  شعر دوم سه چهارم کلمات تکراری است و تنها در بیت آخر است که این قاعده به هم می

孔德之容，唯道是從。 

道之為物，唯恍唯惚。 

忽兮恍兮，其中有象； 

恍兮忽兮，其中有物。 

窈兮冥兮，其中有精； 

其精甚真，其中有信。 

自古及今，其名不去， 

ر صریح به ارتباط میان راه )دائو( و فضیلت  « است که به طودائو دِه جینگ ی نادر »هابخش دو بیتی نخستین از   

فضیلِت بزرگ تنها با پیروی از راهی که هست تواند شعار کل کتاب قلمداد شود: »)دِه( پرداخته است. نخستین بند می 

کند، چون در آنجا هم راه با ی میان مضمون این بخش و فصل چهاردهم برقرار میاین بند پیوندکند«.  جریان پیدا می 

بزرگی این هم جای توجه داد که »کونگ« عالوه بر    شود.انگیزی )هو هوانگ( توصیف میدو صفت فراگیری و وهم
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ی قدیمی از بند نخست آن بوده که هاخوانشو پهناوری، نام چینی کنفوسیوس هم هست. به همین خاطر یکی از  

 1»کونگ تِه« را به جای »فضیلت بزرگ و پهناور«، »ارزش اخالقی کنفوسیوسی« تعبیر کنند.

»راهی که هست« یعنی همان دائوی مقدس، اگر واکاوی شود، با وضعیت موجودِ جهان مترادف است. کیش  

به تعبیر مدل –دائویی دعوتی است به استقرار در وضعیت موجود و نادیده گرفتن وضعیت مطلوب، و در این معنا  

توان گفت که نوعی مذهِب گریز از تنش است. بند دوم که در اصل بیت دوم همین شعر است، می   -نظری زروان

گیج و گول شکل است و یکسره  اه، همان چیزی که یکسره مبهم و بی کند: »رهمین معنا را با صراحت و دقت بیان می 

ی کنونی را کنند و ترک حالت دم دستی و تحقق یافته هایی که بر وضعیت مطلوب تمرکز میاست«. بر خالف آیین 

  . کنندتبلیغ می 

شکل و گیج  ی موجود تاکید دارد. به همین خاطر مبهم و بیحال و پیش پا افتاده»راه« به همان وضعیت میانه 

به نظر می  آمیخته است، و تنها در و گول  نابسامان و  رسد. چرا که طبیعت در وضعیت موجودش امری شلخته و 

اش سخن گفت. راه، رو به سوی جایی افیت مندی و شفتوان از نیکی و سامان وضعیت مطلوب و آرمانی است که می 

نماید و پیمودن هیچ جهتی در آن با جهتهای آلود و مبهم و سردرگم میافقی است که مهندارد. بلکه همان برهوت بی

ی ی مفهوم راه در تمدن ایرانی است. در ایران زمین شالودهدیگر تفاوت ندارد. راه در این معنای چینی یکسره واژگونه 

کنند،  جتماعی بر شهرنشینی و بازرگانی نهاده شده و بنابراین راههای تجاری که شهری را به شهری متصل می نظم ا

 های تمدن هستند. شاهرگ 

 
1 Chen, 1989: 107. 
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را نشان   هاتنش ی رویارویی با  ای جغرافیایی بوده که شیوه در تمدن ایرانی راه از همان ابتدای کار استعاره  

گیری شده بوده که با قصد دستیابی به دار و جهت داده است. پیمودن راه در بستر ایران زمین امری هدفمند، برنامه می

یا معنوی )در سفرهای زیارتی(. رهسپار   پذیرفته است. خواه این سود مادی باشد )در سفرهای تجاری( سود انجام می 

ای فلسفی از آن به دست دهد، ترک شدن در ایران از ابتدای کار، دو هزار سال پیش از آن که زرتشت صورتبندی

این بدان معناست که ایرانیان به شکلی کردن مبدأ )وضعیت موجود( و رسیدن به مقصد )وضعیت مطلوب( بوده است.  

دار بودن را در ترکیب با سبکباری گرایی و جهت مندی و اراده اندیشیدند، نیت طبیعی از همان ابتدای کار وقتی به راه می 

برای رمزگذاری تمام   ی راه اند. به همین خاطر است که در ایران زمین استعاره کردهو پویایی در زمان و مکان درک می

دین و پایاب در زرتشتی،  مسیر معنوی )به اوستایی: پَیتو( در دین  ادیان بومی کاربرد داشته است. دین و پل چینوت و  

و طریقت در دوران اسالمی همگی به معنای راه هستند و همگی نه تنها سلوک مذهب و شریعت  کیش مانوی و  

 اند.انگاشته معنوی را با پیمودن راه، که حتا با تجارت و بازرگانی همسان می 

ی راه در چین  ی تمدن چینی اما راه معنایی به کلی متفاوت داشته است. در دوران هخامنشی که کلمه در حوزه 

کند، چینیان هنوز به معنای دقیق کلمه راه اش می « برای نخستین بار صورتبندیدائو دِه جینگشود و متن »مهم می 

ای که بین شهرهایشان کشیده شده باشد و کاروانهای تجاری در آن اخته شده و جا افتادهاند. یعنی مسیرهای سنداشته 

نداشته  وجود  چین  قلمرو  در  کنند،  شد  و  چینی آمد  که  تجاری  کاروانهای  تنها  میاند.  دوران  این  در  به ها  دیدند، 

ل بعد نیز این وضعیت تغییری پیدا است و تا هزار و پانصد سا  تباران سغدی و خوارزمی و سکایی تعلق داشته ایرانی 

نکرد. یعنی راه برای چینیان نه تنها وسوسه کننده و سودمند نبوده، اصوال گذرگاه نیرویی بیگانه و مهاجم محسوب 

اند. شان به ساخت دیوارهایی گوناگون مشغول بوده ها در سراسر تاریخ شده است. به همین خاطر است که چینیمی

ی هادوران هایی بسیار متنوع و متفاوت از آن را در  شان دیوار بزرگ چین است، اما نمونه رین دیوارهایی که مشهورت

ایم. از دربند قفقاز یا دیوار دامغان گرفته تا دیواری که غ داریم. دیوارهای ایرانی هم البته داشته تاریخی دیگر هم سرا
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اما این دیوارها همه برای کنترل راهها و نه  کوروش در کنار آمودریا ساخت و بعدها به سد اسکندر نامبردار شد. 

اند. اما در چین، در غیاب راه وده به ابزار راهداری بودهاند. دیوارها در ایران بخشی افزشان کاربرد داشته مسدود کردن 

اروپاییان هم با آن که مفهوم راه را   شدند.بومی سامان یافته، دیوارها تنها سدهایی در برابر جریانهای انسانی قلمداد می 

وامگیری کردند و در امپراتوری روم همتاهایی بومی برایش تولید کردند، اما همچنان پیوند میان دیوار و راه   از ایرانیان

 را در نیافتند. به همین خاطر دیوار هادریان در بریتانیا بیشتر به دیوار چین شبیه است، تا دربند قفقاز. 

به کوره   اصل  در  در چینی  راه  که  است  همین خاطر  میبه  اشاره  طبیعی  مسیرهایی  که راهها و  ساخته    کند 

شوند. راه در چین بخشی از قلمرو گیرند و با پیموده شدن کشف می اند، بلکه به طور تصادفی در محیط شکل می نشده 

متمدن نبوده که در درون محیط وحشی طبیعی امتداد پیدا کند و مثل خیابانهای شهر ساخته شود. برعکس، در چین 

ی داخل شهرها بیگانه بوده است. به همین خاطر است که در سراسر رام شده راه بخشی از طبیعت بوده و با محیط  

بینیم به کار « و بعدتر در کل سنت آیین دائویی مفهوم راه به معنایی متفاوت با آنچه در ایران و اروپا میدائو دِه جینگ»

شکل است. امری که در بافت تمدن ایرانی گول و سردرگم و مبهم و بیدر چین راه به واقع گیج و  شود.  گرفته می

نماید. چون در ایران اتفاقا راه است که گیج و مبهم نیست و جهت و سوگیری را به صریحترین نامنتظره و نادرست می 

 دهد.شکل نشان می

اش فهمید. تعبیری ی مهم دقت کرد و »راه« را در تعبیر چینی« باید به این نکته جینگدائو دِه هنگام خواندن »  

 که درست ضد مفهوم دین و طریقت در قلمرو ایرانی است.  

 اند:چهار بیت بعدی به روشنی به توصیف راه اختصاص یافته 

 ی فراوان است ها شکلآن  )ولی( در اندرون  شکلعجب نامنتظره، عجب مبهم و بی : ۲۱.۳

 )ولی( در اندرون آن چیزهای فراوان است.  شکل، عجب نامنتظره بهم و بی عجب م

 )ولی( در اندرون آن نیرویی فراوان است    عجب تیره و تار عجب تاریک،  : ۲۳.۴
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 آن راستی فراوان هست. در اندرون    آن نیرویی که بس اصیل است 

چنان که انگار راه عبارت است  اند.  ی تکامل هستندگان تعبیر کرده ای درباره این بندها را اغلب همچون نظریه 

این خوانش اما جای چون و چرا دارد. چون پیوند اصلی  1ها.به چیزها به نیروها به حقیقت   هاشکل از مسیر دگردیسی  

طویی دارد و در متن گواهی گیرد. یعنی این نگرش تکامل تدریجی چیزها به هم بافتی ارساینها با خودِ راه را نادیده می

 توان یافت. در مقابل کافی است به همین تعبیر چینی از راه بنگریم تا معنای اینها روشن شود.  بر آن نمی

های مقطعی و موقت در دل طبیعت نیست. پیوستگی و  گیریراه در این معنای چینی، جز کورسویی از جهت  

ی آورد. در اینجا با جادهرا فراهم نمیشود و ارتباط دورادور و دیرادیر میان مبدأ و مقصد هدفمندی در آن یافت نمی

بلکه به سادگی کوره نداریم،  بلخ سر و کار  میان ری و  یا شاهراه  بابل  پیرامون شاهی میان سارد و  داریم که  هایی 

گردد، پیش از آن که بخواهد به مقصدی مشخص راه ببرد. چنین روستایی شکل گرفته و در محیط طبیعی منحل می

مبهم   که  است  بیراهی  واژگونهو  تار.  و  تیره  و  نامنتظره،  و  است  و شکل  متمایز  و  است  که صریح  ایرانی  راه  ی 

 کشد. سازد و از تیرگی و ابهام بیرون می ساختارمند، و جهتها و افقها را روشن می

هایی دارد، اما با این حال آن را  اش چنین ویژگی پذیرد که راه در بافت چینیشاعر در بند سوم و چهارم می 

شکلی و نامنتظره بودن، یعنی آشوبگونه بودنِ راه چینی در مکان و زمان، چیزها و ین بیگوید در دل ا نهد. می ارج می 

برد، اما در دل راه روستایی اگر چه به شهری راه نمیند. به واقع چنین هم هست. چون کورهایی فراوان نهفته هاشکل

انداز ی گوناگون انباشته شده است. راهی که در مکان شکل و در زمان چشمهاشکلشود که از چیزها و  طبیعتی محو می

شود. اما با محاصره شدن در چیزها نداشته باشد، مبهم و نامنتظره است، و با واگرایی فراگیری در افقی آشفته محو می 

 
1 Chen, 1989: 108. 
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اش نیرویی به همین خاطر در تیرگیشود.  گردد و رقیق و ناپدید میرمق میی گوناگون طبیعی است که بیهاشکلو  

بند چهارم   ی طبیعی است. توجه داشته باشید که شاعر درهاشکلی زاد و ولد چیزها و  نهفته است. نیرویی که نتیجه 

گوید وقتی می  رساند. بنابراین( بازی کرده است. چون این واژه هم نیرو و هم منی مردان را می精ی »جینگ« )با کلمه 

چکد که ای فرو میگوید در شبانگاهِ راه، پشتاب مردانه سازد و همزمان میدر تیرگی راه نیرویی نهفته است، ایهامی می 

 بارور کننده است و اصیل و زادآور. 

ی آن، اما احتماال دیرتر بند پنجم هرچند ساختاری شبیه به دو بند پیشین دارد، و آشکارا بیتی است در ادامه  

ای برای پایان فصل زند و بیشتر به مقدمه ده است. چون موضوعش از آن بیرون میو همچون شرحی بر آن سروده ش

گوید »از حاال )بگیر و( برو تا عهد عتیق/ نام آن هرگز گاهی برای چفت کردن این دو بخش شباهت دارد. میو مفصل

حدسم آن مبهم است، اما  شناسیم«. جمالتی که  طرد نشده است/ پس )با این نام است که( عالیجنابِ مردمان را می

 گیری سیاسی از شعر به آن افزوده شده است.  است که با قصد نتیجه 

شود آن را به عالیجناب، حضرت آقا، یا شبیه اینها ترجمه کرد. ( در واقع لقبی است اشرافی که می甫»فو« ) 

گوید بیت پایانی میکند.  لقبی که سلطنتی و شاهانه نیست، اما به سلسله مراتب سیاسی و شأن باالی اجتماعی داللت می

توان چنین دریافت که ویراستار شود. کمابیش این را میکه عالیجنابِ مردم شناسایی میاست    -یعنی اسم راه– با این نام  

نهفته است، تغییر   هاشکلنظم عادی چیزها که در راهِ انباشته از چیزها و  با سرودن بیتی افزوده، خواسته بگوید که  

تعیین ناپذیر است و مقدس، و جایگاه اجتماعی افراد و این که چه کسی عالیجناب باشد یا نباشد هم بر همین اساس 

 شود. می

بِ مردم چه شکلی شگفتا، پس من چطور بدانم که عالیجنا  گوید » کند. میبند پایانی این فصل خوانش ما را تایید می 

شود؟ دارد؟« و این پرسشی سیاسی است. یعنی از کجا مشروعیت کسی که مدعی عنوان عالیجناب است مشخص می 
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ندارد، و همه چیز چنانکه هست، هست. وضعیت موجود  دلیل خاصی  یعنی  »اینجوری!«.  داده که:  پاسخ جالبی  و 

ی نهفته در راهِ گیج و هاشکلاب شکلی دارد که یکی از مقدس است، به سادگی به این دلیل که موجود است. عالیجن

عیت موجود گنجانده و تثبیت کرده و همین برای مشروع سردرگم است. او هم مثل سایر چیزها شکل خود را در وض

 اش بسنده است.دانستن 
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 بخش بیست و دوم: ربگردان و زند فصل بیست و دوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و دوم 

 

曲則全，枉則直，窪則盈，弊則新，少則得，多則惑。 

是以聖人抱一為天下式。 

不自見，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故長。 

夫唯不爭，故天下莫能與之爭。 

古之所謂曲則全者，豈虛言哉！誠全而歸之。 

 

 کندی راست پیروی میکج از قاعده    کندنقص پیروی میی بیناقص از قاعده  : ۲۲.۱

 کندی نو پیروی میمنسوخ از قاعده     کندی پُر پیروی میتهی از قاعده

 کندی سردرگمی پیروی میفراوانی از قاعده   کند برخورداری پیروی میی نابسندگی از قاعده 

  دارد: با وضع کردن قانونی فروپایه برای آسمانپس اینطوری است که شاه مردم یگانگی را پاس می : ۲۲.۲
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 ت( بینایی کهن )این اس  خویشتن را ندیدن  : ۲۲.۳

 )این است( آشکارگی کهن   خویشتن را تایید نکردن 

 است( دستاورد بزرگ کهن )این خویشتن را نکوهش نکردن 

   )این است( ماندگاری کهن به حال خویشتن تأسف نخوردن

 جوید، فقط آن مردی که ستیزه نمی  : ۲۲.۴

 )فقط آن( مرد قدیمی، فروپایه است و توانایی ندارد تا بجنگد یا ستیزه بجوید. 

 کند« ترین را رعایت می نقص کردند که: »ناقص قانون بی گذشتگان بر این گفتار تکیه می : ۲۲.۵

 چطور ممکن است این حرفی پوچ بوده باشد؟ 

 قصی حقیقی به او تعلق دارد.ناما بی 

 

ی میانی در هر مصراع آن  ای که کلمه بند نخست از فصل بیست و دوم شعری است با سه بیت سه کلمه  

 یکسان است. 

曲則全， 枉則直， 

窪則盈， 弊則新， 

少則得， 多則惑。 

هایی داریم رساند. بنابراین جمله میقانون و هنجار و رعایت کردن آن را  ( است و  則ی تکرار شونده »زِه« )این واژه

»زه«   کند«.بهمان را رعایت می  قانونِ  ،ن است« یا »فالنفالی حاکم بر  قاعده بهمان،  شان چنین است: »که ساختار کلی 
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و کلیری  1است« برگردانده فالن، بهمان  را »پس  اند. مثال چن این عبارتها  دیگر هم ترجمه کردهی  هاشکلرا البته به  

   3و هدریکز »وقتی فالن هستی، بهمان خواهی شد« ترجمه کرده است. 2خوانده »فالن باش، و بهمان خواهی ماند« 

اما به مفهوم ی این مترجمان »زه« را به معنای »مثل این که« گرفته همه اند که یکی از معانی این عبارت است. من 

داند. ای و رعایت هنجاری می اند که مثال بودن چیزی برای چیزی را به معنای پیروی از قاعدهتری پایبند مانده قدیمی

 اند: ی این شش مصراع چنین کلمات تشکیل دهنده

曲    )چو: خمیده، کج، نادرست(則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(全   نقص، )چوَن: کامل، همه، بی

 رگه( نقص، حفظ کردن، یشمِ بیبی

枉  فایده(  )وانگ: کج، غلط، منحرف، بی則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(直   ،ژی: مستقیم، عمودی(

 راستگو، عمدی، فقط( 

窪    )وا: تهی، سوراخ، مرداب، افسردگی(則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(盈    ،یینگ: پر کردن(

 انباشتن، غرور، افزودن( 

弊  نشینی( )بی: فریب، عقب則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(新  )شین: نو، تازه( 

少    )شّائو: کم، کوچک، ناکافی، نقص، به ندرت(則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(得  دِه: به دست(

 آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(

多  )دووُ: خیلی، بیشتر(則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(惑  )هوئُو: گیج، سردرگم( 

 
1 Chen, 1989: 110. 
2 Cleary, 1993: 12-13. 
3 Henricks, 1989: 915-916. 
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کند/ نقص پیروی می ی بیناقص از قاعده »  توان چنین ترجمه کرد:میبا توجه به دالیلی که گذشت،  این جمالت را  

کند/ نابسندگی ی نو پیروی می کند/ منسوخ از قاعده ی پُر پیروی میکند/ تهی از قاعده ی راست پیروی میکج از قاعده 

کند«. این ترجمه البته به لحاظ معنایی گمی پیروی می ی سردرکند/ فراوانی از قاعده ی برخورداری پیروی میاز قاعده 

نقص است و...« شود هم گفت که »ناقص )بنا به قاعده( همان بیبا برگردانهای مشهور دیگر همخوانی دارد. یعنی می

رم معنای ی قاعده یا قانون به نظیا »کج باش و )بنا بر قانون( راست خواهی بود«. با این همه این تعریف با تکرار کلمه 

ی مرسوم از آخرین جمله آن است که »بسیار و فراوان بودن همچنین ترجمه  کند.»زه« را بهتر در پارسی منتقل می

ست«. اما این تغییر در ساختار دستوری و مضمون جمله دلیلی ندارد و باید این را هم مثل جمالت ی سردرگمی مایه 

 پیشین ترجمه کرد. 

 是以聖人抱一為天下式ای طوالنی است با ده کلمه: بند دوم جمله  

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(抱 

)شیا:   下)تیان: آسمان(    天)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為)یی: یک، یگانه، هر(   一)باو: آغوش، حفاظت کردن(  

 )شِه: نوع، مثال، قانون، مراسم( 式پایین، فروپایه، بعدی( 

ماند و به فرزانه به یگانگی مقید می اند: »پس  ی گوناگون و نزدیک به هم برگردانده هاشکل این جمله را به  

  2شود«کشد و به سرمشقی برای جهان تبدیل می»پس فرزانه یکتا را در آغوش می 1شود«، این ترتیب چوپان جهان می

اش اما این برگردانها چندان دقیق نیست. نمونه  3نهد جهان را«. ای بنیاد می داند، و نمونه و »پس فرزانه اضداد را یکی می

زدایی اند که نوعی سیاست ردم« را به حکیم یا فرزانه برگردانده آن که عبارت روشن و صریح »شِنگ رِن« به معنای »شاه م

 
1 Henricks, 1989: 917. 
2 Chen, 1989: 110. 

 . ۲۵۲: ۱۳۷۱پاشائی،   3
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»پس اینطوری است که  و تحریف متن است. اگر بخواهیم به کلمات متن اصلی وفادار باشیم، باید چنین ترجمه کنیم:  

ارزد که در این نکته هم به گوشزد کردن می   .«دارد: با وضع کردن قانونی فروپایه برای آسمانشاه مردم یگانگی را پاس می

« )مقید بودن( را آورده و انگار ی »چیهْ های پیشتاز ما وانگ توئی به جای فعل »باو« )در آغوش کشیدن( کلمه نسخه 

تفاوت مهم دیگر  1. اندگرا مربوط دانسته چند این کلمه را اغلب به مکتب قانون، هرشکل اصلی متن همین بوده باشد 

ی ی »مو« به معنای چوپان را داریم. کلمه مراسم( کلمه های پیشتاز به جای »شِه« )قانون، مثال،  آن است که در این نسخه 

 2شود و همه جا لقبی است برای پادشاه.هم آمده و در متون همزمان دیگر چینی هم یافت می  ۶۱چوپان در فصل  

ی »شنگ« فرزانه را یعنی روشن است که داللت اصلی متن در زمان تدوین سیاسی بوده و خوانش ما که هنگام ترجمه 

 رها کردیم و شاه را برگزیدیم، درست بوده است.  

 ای: کلمه بند سوم هم باز شعری است در چهار بیت با مصراعهای سه و دو  

不自見，故明； 

不自是，故彰； 

不自伐，故有功； 

不自矜，故長。 

ی مصراع دوم یکی در ی مصراع اول دو واژه و در دو کلمهدر این عبارتها تکرار کلمات چشمگیر است. در سه کلمه

 اند: شوند. این کلمات چنینتکرار می هابیت کل 

不  )بو: نه(自  )زی: خود، خویش، البته(見  )جیِه: دیدن، مالقات( 

故  )گو: پیر، قدیمی(明  )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا( 

 
1 Henricks, 1989: 924. 
2 Henricks, 1989: 925-926. 
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不  )بو: نه(自  )زی: خود، خویش، البته(是  )شی: بودن، باشه( 

故  )گو: پیر، قدیمی(彰  )ژانگ: آشکار، روشن( 

不  )بو: نه(自  )زی: خود، خویش، البته(伐  )فا: کشتن، زدن، هجوم، شکست دادن، نکوهش( 

故  )گو: پیر، قدیمی(有  )یُوو: فراوان، داشتن(功  )گُونگ: دستاورد، نتیجه( 

不  )بو: نه(自  )زی: خود، خویش، البته(矜  )جین: تاسف، همدردی، ترحم( 

故  )گو: پیر، قدیمی(長  )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار( 

( تشکیل 故گیری )گو:  ( و یک نتیجه 不自همه ساختار دستوری همسانی دارند و از یک مقدمه )بو زی:    هابیت این  

، پس کنندیا »آنها فالن نمی 1« شودکند، پس بهمان میاو فالن نمی» اند:هشان را چنین ترجمه کرداند. ساختار کلی یافته 

هستند«  » 2بهمان  نمییا  فالن  است چون  بهمان  ترجمههمه 3«. کند،  این  کلمه ی  )ها  »گو«  را 故ی  دوم  مصراع  در   )

ژوی غربی )قرن برای نخستین بار بر آوندهای برنزی دوران  اند که نادرست است. این کلمه  »بنابراین« ترجمه کرده

این شکل در دوران بهار و پاییز یعنی عصر هخامنشی  .    چنین شکلی داشت:  د و پدید آمیازدهم تا هشتم پ.م( 

ی هاایالت در دوران  بعدتر  « هم به همین شکل باقی ماند و  دائو دِه جینگو زمان سروده شدن اغلب شعرهای کهن »

نشانه       شد، به « ویرایش و تدوین می دائو دِه جینگجنگاور )قرن پنجم تا سوم پ.م( که » شد.  در بدل  آن  ی 

که     اند،  شده  وئی نوشته ، زمانی که متون پیشتاز ما وانگ تمُهرهای کوچک دوران هان  مینگ  عصر  در  و  بوده 

  در آمده است.    تفسیرهای اصلی متن نگارش یافتند، به صورت  

 
1 Chen, 1989: 110; Henricks, 1989: 918-919. 
2 Cleary, 1993: 13. 

 . ۲۵۲: ۱۳۷۱پاشائی،   3
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داده اش معناهایی متفاوت را حمل کرده است. در ابتدا دیرینه و کهن معنی می ی »گو« در عمر طوالنینشانه  

و بعدتر معناهایی متنوع را حمل کرده است: علت و سبب، تصادف و سانحه، دوست قدیمی، مردن، قبلی و پیشین،  

خورد و معنای »علت« و »بنابراین« ان گذشته به چشم میهمچنان مثل قدیم، و بنابراین. در تمام این داللتها ارجاع به زم

هم از اشاره به تداوم چیزی قدیمی در زمان حال برخاسته است. این معنای اخیر به نسبت دیرآیند هم هست و معنای 

با توجه به این که متن مورد نظرمان ستایشی از امر »گو« همان قدیمی و دیرین و کهن و اصیل بوده است.    اصلی 

دیمی در برابر نظمهای مهاجم جدید است، اگر این نشانه را به همین شکل ترجمه کنیم، و بر خالف روش مرسوم ق

معاصر برداشت   ( به معنای خویش را نادیده نگیریم، معنای این شعر به کلی با آنچه که مترجمان 自عالمت »زی« )

خویشتن را ندیدن/ )این است( بینایی کهن/ خویشتن را تایید نکردن/ )این است( آشکارگی شود: »اند، متفاوت میکرده

)این است( دستاورد بزرگ کهن/ به حال خویشتن تأسف نخوردن/ )این است(  خویشتن را نکوهش نکردن/  کهن/  

 ماندگاری کهن«.  

از    باعث شده یکی  بنابراین  به  »گو«  نتیجه برگرداندن  مهم  به وضعیت  ارکان  ارجاعش  یعنی  بیت  گیری هر 

دیرینه و ابتدایی نادیده انگاشته شود، و در همین راستا اشتیاق مترجمان و مفسران برای به دست دادن معنایی هموار 

( و »جین« ) 伐شان، باعث شده برخی از کلمات را عمال تحریف کنند. چنان که »فا« )و سازگار با برداشتهای زمانه 

矜  )  اند. در حالی که معنای »فا« اصوال منفی است و حمله و هجوم خودستایی و الف زدن برگردانده خودنمایی و  را به

ها حاصل آمده و تعبیر رساند. مفهوم نکوهش کردن و تهمت زدن هم از تعمیم همینو ویران کردن و کشتن را می

ی ی نسخه ت. یعنی هنگام ترجمه یی دیرآیندتر ناشی شده اسهازمان ستایش کردن از واژگونگی این معنای اخیر در  

ی »جین« که از معدود کلمات « باید به معنای اصلی واژه نظر کرد. همچنین است دربارهدائو دِه جینگکهنی مثل »
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مثل »احساس   یرساند و نه چیزهای دیگرمعنایی در زبان چینی است و تاسف خوردن و احساس ترحم کردن را میتک

 . را 3یا »ستودن اعمال خویش«  2« الف زدنیا » 1غرور کردن« 

مانند. کلمات  ی کوتاه و بلند تشکیل یافته که به شرحی بر شعر پیشین مینثر است و از دو جملهبند بعدی   

 اند: شان چنین تشکیل دهنده

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(不  )بو: نه(爭  )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص( 

故    )گو: پیر، قدیمی(夫   )فو: مرد، شوهر(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(莫   )مُو: نه(能  ،نِنگ: توانا، نیرو(

اساطیری(  -توانستن، خرس  برگزیدن(   與گوزن  جنگیدن،  پیروی،  کمک،  دادن،  رف  之)یو:  داشتن،   爭تن(  )ژِه: 

 یزه، نقص()ژِنگ: دعوا کردن، ست

کند. تقریبا همه ای که از این جمالت در دست داریم، بیش از حد جمله را ساده میبینیم که ترجمهباز می 

خیزد«. اما کلمات تشکیل اش برنمیدشمنی اند: »با کسی سر ستیزه ندارد، پس هیچکس زیر آسمان به  چنین برگردانده 

)فقط  /جوید،ستیزه نمی  ی کهمردفقط آن گوید: »رسانند. متن میتر را میی متن دقیقتر هستند و معنایی پیچیده دهنده

 فروپایه است و توانایی ندارد تا بجنگد یا ستیزه بجوید.«   آن( مرد قدیمی،

و با نقل کردن نخستین بیت از   شرحی بر مطالب پیشین شبیه است آخرین بند در فصل بیست و دوم هم به   

 ها:. اینجا سه جمله با هشت و چهارو پنج کلمه داریم، با این نشانه بردشعر آغازین بحث خود را پیش می

 
1 Cleary, 1993: 13. 
2 Chen, 1989: 110. 
3 Henricks, 1989: 919. 
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古   )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(所 ان(  )سوئُو: جا، مک謂   )وِی: گفتن(曲   :چو(

نقص، نقص، بی)چوَن: کامل، همه، بی  全)زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(  則خمیده، کج، نادرست(  

 ترین( -تر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ ژِ) 者رگه( حفظ کردن، یشمِ بی

豈  (چی: چطور؟ ممکنه؟)  虛   )شو: خالی، پوک، باطل(言   )یَن: گفتن، بحث، اعالم(  哉  ی: عالمت تعجب و )زا

 تاکید در جمله(!

誠  (ِچنگ: صادق، حقیقتا، خیلی )  全  رگه(  نقص، حفظ کردن، یشمِ بینقص، بی)چوَن: کامل، همه، بی而   ،اِر: و(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之)گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(  歸آنگاه، اما( 

کند«/ چطور ممکن است ترین را رعایت مینقص کردند که: »ناقص قانون بیشتگان بر این گفتار تکیه میگذیعنی: »

 « نقصی حقیقی به او تعلق دارد.این حرفی پوچ بوده باشد؟/ اما بی

 1بخشد، غایب است. ای بالغی به جمله می( که جنبه 豈ی »چی« )های پیشتاز ما وانگ توئی کلمهدر نسخه  

هرچند مفهومش در باقی جمله مستتر است و احتماال دیرتر برای تاکید بر همین معنی به متن افزوده شده است. به 

ی اول در شکل آغازینش چنین یعنی جمله  2( هم »چی« را داریم که یعنی »نزدیک، تقریبا«.虛ی »شو« )جای کلمه

چیزی بوده: »شگفتا که این سخن چقدر نزدیک )به حقیقت( است«. با افزوده شدن عالمت انکار و تاکید بر تعجب، 

 ی تقریبا هم به باطن دگرگون شده و معنای جمله کمابیش باقی مانده، ولی تشدید شده است. کلمه 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 928. 
2 Henricks, 1989: 928. 

 فراوان نابسنده تیه کج منسوخ ناقص

 نکوهش نکردن

 دستاورد
تاسف  ب    

 ماندگاری
 عدم تایید

 
 

 آشکارگ
 ندیدن

 بیناب  
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اند و این چنان که نشان خواهم داد، جای چون  اغلب همچون متنی یکپارچه تفسیر کردهفصل بیست و دوم را   

ی بقا درباره هایسال و چرا دارد. خوانش سنتی از این بخش از متن، چنان که هو شانگ کونگ به دست داده، آن را ر

داند. همین جویی میکند. یعنی دستیابی به عمر طوالنی را در گروی پرهیز از خودبینی و غرور و ستیزهقلمداد می

)ای چیِن( برابر   ۴۲خطی  داند که با شش برابر می  «ای چینگ»را با عبارتی در چارچوب    ۲۲نویسنده مضمون فصل  

سازد، را بر می  ۴۲ی  خطی شماره ایست که شش خطیاکساری( نام دو سه است. »ای« )افزایش( و »چیِن« )فروتنی، خ

پریشانه  این خوانش البته زمان  1شده است.« مربوط دانسته می دائو دِه جینگ»  ۲۲و از دیرباز تفسیر این عالمت با فصل  

 است. چون قرنها پس از تدوین متن مورد نظرمان شکل گرفته است.

یابیم که با گفتمانی جدلی سر و کار داریم که دو متن ضد هم را  با این حال اگر به متن دقیقتر بنگریم، در می  

آغازگاه فصل بیست و دوم شعری است سه بیتی که در هر مصراع آن یک کند.  کنار یکدیگر نهاده و از یکی دفاع می

اش بخوانیم اند. خواه این کلمه را در معنای قدیمی( به هم مربوط شده則جفت متضاد معنایی آمده و با عالمت »زِه« )

دهد. معنای قدیمی این کلمه »رعایت و چه جدید، نوعی همگرایی و همنشینی میان این دو قطبهای ضد را نشان می 

های جدیدتر آن را به صورت »خواهد شد« یا روی از سنت، استیالی قاعده« بوده است، و در ترجمهکردن قانون، پی

 اند. کند« فهمیده »پیروی می 

 کندی راست پیروی میکج از قاعده    کندنقص پیروی میی بیناقص از قاعده  : ۲۲.۱

 ندکی نو پیروی میمنسوخ از قاعده     کندی پُر پیروی میتهی از قاعده

 
1 Chen, 1989: 111. 
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 کندی سردرگمی پیروی میفراوانی از قاعده   کند ی برخورداری پیروی مینابسندگی از قاعده 

نقص، کج/ راست، تهی/ پر، ی متضاد معنایی به کار گرفته شده در این شعر عبارتند از: ناقص/ بیهاجفت  

ای که این متن منسوخ/ نو، نابسنده/ برخوردار، و فراوانی/ سردرگمی. برای فهم این شهر نخست باید ببینیم در زمانه 

ی چهار جفت اولی که صریحتر درباره اند؟  گرفتهها در کدام چارچوب مفهومی جای میشده، این شبکه از جمنوشته می 

ی اینها را شناسیم که همه « را میدائو دِه جینگ شان روشن است، تنها یک چارچوب مفهومی مقدم بر »هستند و تقابل 

ی زرتشتی یی مهم مطرح کرده باشد. آن هم دستگاه فلسفی گاهانی و اندیشه هاجفت کنار هم گرد آورده و همچون  

شان در کنار بینیم، اما همه می  هاجفت هایی به برخی از « اشاره دائو دِه جینگتر یا معاصر »در متون چینی قدیمیاست.  

دهد، مصراع چهارم است که ی دیگری که ارتباط مفاهیم با چارچوب زرتشتی را نشان میشوند. نشانه هم دیده نمی

( نشان داده که داللتی به کلی منفی دارد و به امر فریبکارانه  弊»بی« )   یقدیمی و نو را در نظر دارد، اما قدیمی را با کلمه 

می اشاره  پسروی  و  عقبگرد  ضمن  در  و  موهوم  بقیهیا  مثل  چینی  فرهنگ  در  و هانظام ی  کند.  قدیمی  معنایی  ی 

های دوردست قرار داشته  شده و عصر زرین در گذشته پیشازرتشتی، اصوال گذشته از حال و آینده بهتر قلمداد می

گذاری ی تاریخ زرتشتی است که گذشته با آمیختگی خیر و شر و تباهی بزرگی نشانه است. تنها در چارچوب فلسفه 

شود. بنابراین در مصراع چهارم نه تنها ترجیح نو بر در آینده تصویر می شده و رهایی از آن و دستیابی به رستگاری  

ای منفی برچسب خورده نقص و پُر را داریم، که »قدیمی« در قطب مقابلش با کلمه نو با راست و بی  قدیمی و همنشینی

 کند. اش را تشدید میکه مطرود بودن 

ای کهن بوده که از چهار مصراع آغازین انگار واگویه توان حدس زد که دست کم  بر مبنای این گواهان می  

کرده است. این چهار مصراع آغازین در ضمن با سرمشق بینی زرتشتی را بیان میآرای آریایی تاثیر پذیرفته و نظام جهان 

پیامی   دانند، و این« تضادی دارند. یعنی امر منفی را تابع و مشتقی معیوب از امر مثبت میدائو دِه جینگعمومی »

گیرد و نقص و عدم و تهیا را همچون نقصی را اصل می زرتشتی است. برداشت گاهانی است که پری و راستی و بی
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« در مخالفت با این برداشت دائو دِه جینگی »اند. بدنه ی این اصالت آغازین رخنه کردهبیند که در بدنه مرضی ثانویه می 

 اما در شعر آغازین انگار این موضع وا نهاده شده باشد.  کند.صورتبندی شده و از امر منفی دفاع می

به همین خاطر حدس من آن است که شعر آغازین فصل بیست و دوم در اصل به مکتب دائویی تعلق نداشته   

و شعری بوده که زیر تاثیر آرای ایرانی پدید آمده است. فصل بیست و دوم در واقع این شعر را نقل و نقد کرده و 

پیش از این سابقه نداشته است،  به سیری گفت سخنی نو و ناشنیده دارد که  کوشیده آن را ابطال کند. زرتشت می

اش در آخرالزمان مشخص شکوفان و بالنده برای هستی قایل بود که با عقبگرد تدریجی اهریمن و شکست خوردن

های منفی هم در نهایت خیزد. اما این سویه کژی و فریب و شکست از اهریمن بر میشود. از دید او تهیا و نقص و  می

کنند. به عبارت دیگر شعار زرتشت آن بود که خرد و عقالنیت ر امر مثبت، یعنی از اَشَه پیروی میی حاکم باز قاعده

هایی که اهریمن خلق کرده ی اهورامزدا و هم بر کاستیها و حفرهی آفریدههابخش بر سراسر هستی حاکم است. هم بر  

شد و در پایان اهورامزدا بود که او در نهایت پیروز میدان میاست. به خاطر همین استیالی فراگیر خرد و پیوندش با  

 کرد.زمان بر اهریمن غلبه می 

گوید. در اینجا پری و راستی و نویی و پری اصل  شعر آغازین فصل بیست و دوم در اصل دارد همین را می 

ی قدیمی از تقدیر زمان ی راستی و عقبگرد به سنن فریبکارانه ی وجود و دروغ )کژی( از قاعدههستند. عدم از قاعده 

 کنند. کرانمند )نو شدن( پیروی می

شده است. مصراع اول یی مبهم دارد، اما قاعدتا در همین چارچوب فهمیده میبیت آخر هم با آن که معنا

امتداد   در  قاعدههابیت کامال  از  »نابسندگی  است:  پیشین  پیروی می ی  برخورداری  تهیدستی و ی  و  فقر  یعنی  کند«. 

محرومیت برآمده از همان قانونی است که بر آبادانی و رفاه و برخورداری حاکم است، و این همان عقالنیت حاکم بر 

پا کرده بود. مصراع آخر اما بسیار ی اقتصاد و تجارت انقالبی به جامعه است که در عصر هخامنشی به ویژه در حوزه

توان نوعی تحریف در شعر اصلی دانست. چرا کند«. این را میی سردرگمی پیروی میمبهم است: »فراوانی از قاعده 
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ی نگرش زرتشتی است.  بینیم سازگاری دارد و واژگونه « میدائو دِه جینگی »هابخش که معنایش با آنچه که در سایر 

گفت فراوانی و پر بودن و دانایی خطرناک است، چون به سرگردانی است که پیشتر هم شنیدیم و میاین همان سخنی  

 شود. و گیجی و سردرگمی منتهی می

ای طوالنی تشکیل یافته که  گیرد. این بند از جمله ی همین چرخش مفهومی قرار میبند دوم دقیقا در ادامه  

کند. بند سوم هم شعری است همسان با بند اول، دهد و آن را به بند سوم متصل میی بند نخست میشرحی درباره

کند. جالب آن که امر منقی مر منفی را ستایش میدهد و ای دائویی را شرح میهاارزشاما مضمونی واژگونه دارد و  

توان پاسخی دانست به مصراع چهارم که حق تقدم را به امر  این بیان با قدمت و دیرینگی پیوند خورده و این را میدر  

 دانست. ی آن میداد و کهنگی را با عنوانی طرد کننده تابع قاعده نو می

آسمان  را بر  گوید شاه باید برای حفظ یگانگی مردم قانون فرودستی  آشکارا داللتی سیاسی دارد. میبند دوم   

را اعمال کند. یعنی امر قدسی )آسمان( با فرودستی و وضعیت موجود همساز است و نه فرادستی و جستجوی وضعیت 

توان دریافت که احتماال  شود. از اینجا می سردرگمی منتهی میاما چرا شاه باید چنین کند؟ چون که فراوانی به  آرمانی.  

 - شاید شادمانی یا خوشبختی– تر از خود فراوانی تابع چیزی مثبت  اشمصراع پایانی شعر بند نخست در حالت اصلی

چرا که در جاهای دیگر متن هم پرهیز از ی دوم به »سردرگمی« تحریف شده است.  دانسته است. اما این کلمه می

 ای برای منع دانایی و آموزش و برخورداری از رفاه و لذت دانسته شده بود. گیجی و سرگردانی بهانه 

ایرانشهری سروده شده -ی مرکزی آرای زرتشتیبند سوم شعری است ساده که انگار برای مخالفت با هسته  

 ی این فصل است: اولیهاست و از این نظر ضد شعر 

 )این است( بینایی کهن    خویشتن را ندیدن  : ۲۲.۳

 )این است( آشکارگی کهن    خویشتن را تایید نکردن 

 ( دستاورد بزرگ کهن)این است   خویشتن را نکوهش نکردن 
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   )این است( ماندگاری کهن  به حال خویشتن تأسف نخوردن

به شدت زیر تاثیر آرای مسیحی اروپایی قرار   -«دائو دِه جینگو کل »  –خوانش مرسوم امروزین از این فصل  

دارد. چنان که از دست رفتن ثروت توانگران و بهروزی فقیران در بافتی تقریبا االهیاتی به عدلی آسمانی منسوب شده 

اند فقیران، چرا که ملکوت گوید »آمرزیده در آنجا که می  1بینیم.ی مسیح بر فراز کوه میدر موعظه   است. بدان شکلی که

چینی   اند گرسنگان، چون سیر خواهند شد«. این البته درست است که در هردو سنت اعلی از آن ایشان است و آمرزیده

زند و کوششی و اروپایی ستایش فرودستان و شماتت کوشش برای دستیابی به قدرت و لذت و معنا و بقا موج می

ی فرهنگی به کلی متفاوتی تعلق دارند. سنت مسیحی که هاسنت شود. اما اینها به  برای حفظ وضعیت موجود دیده می

« متفاوت است که دائو دِه جینگیر شده، به کلی با رویکرد »خاستگاهی یهودی دارد و در بافتی افالطونی تفسیر و تعب

قدری   -2مثال نزد ِچن –است و برخاسته از فرهنگی به کلی متمایز. از این رو همسان انگاشتن پیام این دو    ترکهن بسیار  

 بندد. کاری جدلیِ متن مینگرانه است و همین است که راه را بر درک ریزه سطحی

ر این چهار بیت، وضعیت  برای دستیابی به گسست اصلی این فصل، باید بند سوم را در کنار بند اول خواند. د

ای بسیار کلمه ی کهن/ دیرینه مدام تکرار شده است.  خوب و آرمانی در گذشته جای گرفته و به همین خاطر کلمه 

احتماال همان در حالی که  اش )سانحه، بنابراین، عمدی( برگردانده شده.  به یکی از معناهای فرعی ها  مهم که در ترجمه

در مصراعهای فرد این شعر، عناصر توجه به آن برای فهم تقابل میان دو شعر اهمیت دارد.  رساند و  »قدیمی« را می 

اصلی »خودشناسی« با لحنی منفی و تهاجمی مورد اشاره قرار گرفته، و غیابشان با وضعیت آرمانی کهن برابر انگاشته 

وضعیت خویشتن ی کوهش کردن کردارهای خویش، و داوری کردن درباره شده است. دیدن خویش، تایید کردن یا ن

 
 .۲۶-۲۰انجیل لوقا، باب ششم، آیات   1

2 Chen, 1989: 111-112. 
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شود. این همان نیرویی است مبانی نیرویی درونزاد و مهم در دستگاه فکری مغانه است که دین یا وجدان خوانده می

ی کند. بنابراین همه تعیین میکنیم را کند و درستی یا نادرستی کارهایی که میکه تفکیک میان خیر و شر را ممکن می

هایی آمیخته به ی خودبینی و خودخوارپنداری آمده، در اصل نسخه عناصری که در این شعر به صورت منفی در جلوه

ها هر سویه از خودشناسی در این جمله سازند.  کژفهمی از یکی از نیروهای مهم نفسانی هستند که اخالق را ممکن می

 واردِ بیگانه تفکیک شده است. برگردانده شده و با برچسب کهن از وضعیت نو و تازه به یک ارزش سنتی اخالقی

ماند. بند چهارم باز فرودستی و دو بند پایانی فصل بیست و دوم هم به شرحی نثرگونه از شعر پیشین می  

گوید خوشا به حال کسی که اصوال جنگاور نیست و بنابراین هماوردی هم ستیزه با او کند و میخواری را ستایش می 

ی چینی و کوچگردان جنگاور و گردنکش بردهن نیمه کند. این را به ویژه اگر در بافت تقابل کشاورزارا انتخاب نمی 

 سکا بنگریم، معنادارتر خواهد نمود. 

ی »نولی« مترادف است که در ضمن در شرح موقعیت رعیت چینی همین بس که در زبان چینی »برده« با کلمه 

دهد. یعنی مرز معنایی روشنی میان رعیت کشاورز و برده وجود نداشته است.  سته، رعیت« هم معنی می»بدهکار، واب 

اند، و شمار کل ای که اسیر جنگی بوده« حمل کردهبرخی از نویسندگان معاصر این کلمه را به معنای باریک »برده

اگر برده .  در حالی که این کاربرد دیرآیند این واژه طی دو سه قرن گذشته است  1اند. بردگان را در چین اندک شمرده

تحت   نیروی کار اقتصادی و اجباری باشد و»انسانِ فاقد حقوق مدنی که  رسیم:  به این تعریف می دقیق وارسی کنیم،  را  

یک   باشد  اربابمالکیت  داشته  بدنه «قرار  حالت  این  در  سلسله .  دوران  از  چین  جمعیت  برده ی  که  چین  سازی ی 

باب کرد،  را  بدهکار  برده محسوب می  2کشاورزان  مائو  پایان دوران  بزرگترین جمعیت شدهتا  اند و هنوز هم چین 

 
1  Schottenhammer, 2003: 143–154. 
2  Lewis, 2007: 252. 
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گان در دنیا را دارد، و تنها تفاوت آن است که پس از انقالب کمونیستی این جمعیت دیگر زیر نظارت اربابانی از  برد

 حزب کمونیست قرار دارند، و این نیروها جایگزین دربار امپراتوری شده است.  

ابند پنجم اغلب چنین خوانده شده که انگار مصراع نخستین متن را تکرار و تایید می ما باز در اینجا  کند. 

اتفاقا این جمله به شکلی ضمنی با کند نادیده انگاشته شده است.  ( که صفت تفضیلی درست می者« )هژِی »نشانه 

روی قانون کند. بلکه دنباله نقص پیروی نمیگوید ناقص از قانون بی کند. یعنی می نخستین مصراع متن مخالفت می

ی موجود و ستایش امر منفی شود و با پذیرش وضعیت فروپایه ترین« است. قانونی که به دائو مربوط می نقص »بی

نقص است، گوید آنچه به واقع بیکند. چون در پایان میی جمله هم این خوانش را تایید میه پیوند خورده است. ادام

 این یک است، و نه آن که در ابتدای کار مطرح شده بود.  
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 بخش بیست و سوم: ربگردان و زند فصل بیست و سوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و سوم 

 

 

希言自然，故飄風不終朝，驟雨不終日。 

孰為此者？天地。 

天地尚不能久，而況於人乎？ 

故從事於道者，道者，同於道；德者，同於德；失者，同於失。 

同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。 

信不足，焉有不信焉。 

 

 

 چشمداشت از خویشتن این شکلی است:  : ۲۳.۱

 وزد، )اما( نه تا پایان صبح بادِ کهن می 

  بارد، )اما( نه تا پایان روزباران می 
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 ؟ آسمان و زمین چه کسی این را ساخته : ۲۳.۲

 )پایند( حتا توان آسمان و زمین هم دیرزمانی نمی : ۲۳.۳

 ی آدمها چقدر کمتر است؟ پس )این ناتوانی( درباره

 :گیردمی عهده را بر کاری )هرکسی( بنابراین  : ۲۳.۴

 شویرهسپارتر می    در راه باش

 مندتر است فضیلت   همان که رهسپار است 

 تر است ناکام   است  همان که با فضیلت 

 همان که ناکام است...

 کند راه نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می  )کسی که( با راه همراه گردد : ۲۳.۵

 کند فضیلت نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می )کسی که( با فضیلت همسان گردد 

 کند« )کسی که( با شکست و ناکامی همسان گردد، شکست و ناکامی نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می 

 وقتی اعتماد فراوان نباشد  : ۲۳.۶

 پس بی اعتمادی فراوان است  

 

یافته که    بند تشکیل  میانه فصل بیست و سوم از شش  بند، سه  ی خود میدو شعر را در  گنجاند. نخستین 

 ای دارد و منثور است، با این کلمات:کلمه ۵و  ۶و  ۴ی جمله

希  )شی: امید، توقع(言  )یَن: گفتن، بحث، اعالم( 自   )زی: خود، خویش، البته(然  ،رَن: سوزاندن، به این شکل(

 اما، درست( 
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故    )گو: پیر، قدیمی(飄    )پیائو: سُر خوردن، افتادن(風  ( پایهفِنگ: باد، هوا، احوال، سبک، عشق، انضباط، صرع، بی ) 

不  )بو: نه(終  )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(朝  )ژائو: روز، صبح، صبحانه، فعال، لحظه( 

 驟  )ژو: ناگهان، سریع(雨  )یوئو: دوست، باران، دستورالعمل(不  )بو: نه(終  )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(日 

 )ری: خورشید، روز، وقت( 

یا »طبیعت   1گویی طبیعی است« اند: »کم مه کرده ی مترجمان یکدست چنین ترج ی نخست را تقریبا همه جمله 

ورت مشتقی ( را به ص希ی »شی« )نشانه ی مترجمان  مبنای این ترجمه آن است که همه 2گوید«. به ندرت سخن می 

ی اخیر رایج بوده، اما به هر صورت نویسی واژهدهد. چنین شکلی از کوتاهمعنی می  اند که نادر و کمیابخوانده  稀از  

اند که جای چون و چرا و خو فهمیده  ( را هم طبیعت، طبع و خلق 自ی »زی« )معنای اصلی این نشانه نیست. نشانه 

حدس من اند، که آن نیز معنای اصلی این واژه نیست.  به معنای اندک و کم گرفته   ( را然دارد. در نهایت هم »رَن« ) 

بته  اند موازی با آنها این یک را نیز تعبیر کنند. الی بعدی است و خواسته آن است که این خوانش تحت تاثیر دو جمله 

روی به شکل مرسوم خواند، اما برگردان دیگری از آن هم ممکن است که توان با قدری حاشیهی نخست را میجمله

و خویشتن این شکلی است:«  یا »چشمداشت ازکند:« تر هم هست: »توقع خویشتن را به این شکل ابراز میسرراست 

وزد، )اما( نه تا پایان صبح/ ن میبادِ کهی بعدی که معنایی شفاف دارند: »ای معنادار است برای دو جمله این مقدمه 

 بارد، )اما( نه تا پایان روز«. باران می 

 
1 Henricks, 1989: 932. 
2 Chen, 1989: 113; . 
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اند  ( را تندباد یا توفان دانسته 風اند و »فِنگ« )مترجمان معاصر معموال معنایی اضافی را به این جمالت بار کرده 

ای ندارند و اتفاقا با توجه چنین معنای افراطی  هاعالمت در حالی که این   1آسا. ( را سیالب و باران سیل 雨و »یوئو« )

دهند. شان نمایان است. یعنی به سادگی باد و باران را نشان میبه معناهای دیگرشان نوعی مالیمت و نرمی در مفهوم 

نگاشته شده است. »گو فِنگ« یعنی باد دیرینه یا باد قدیمی و »ژو یوئو« یعنی بارانی هریک هم صفتی دارند که نادیده ا

ه، سانحه، و گو البته معنای متنوعی دارد و بسته به بافت متن معناهایی مثل »گذشته، مردکه نامنتظره و ناگهانی ببارد.  

اند، مفهوم سانحه و مرگ را از کند. آنان که این ترکیب را توفان و تندباد خواندهعمدی و بنابراین« را هم حمل می

اش یعنی قدیمی و کهن مورد نظر باشد. یعنی متن تقابلی رسد معنای اصلیاند. اما بیشتر به نظر می »گو« برداشت کرده 

 آید برقرار کرده باشد. وزد، و بارانی که ناگهانی و نو به نو پدید میبامدادان می بین بادی که از دورانی دیرینه 

 孰為此者？天地ی پرسشی است با شش کلمه: بند بعدی یک جمله  

孰    )شو: کسی، کی؟، چی؟(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(此   )تْسی: این، اینجا(者 (ِه: پسوند صفت برتر؛  ژ -

 ترین(؟-ر/ ت

天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین( 

هرچند باز در بسیاری جاها با انتزاعی   را ساخته؟«.  -آسمان و زمین    -: »چه کسی اینها  روشن است معنای جمله کامال  

ی »شو« را یا پاشائی کلمه  2مثال چن خوانده: »علت اینها چیست؟ آسمان و زمین« تن برگردانده شده است.  افزوده بر م

 3جا انداخته و نوشته »اینها کردار آسمان و زمین است«. 

 
پاید« )پاشائی،  پاید/ تندباد نیز تمام روز نمیی باران را به کل از قلم انداخته و نوشته »توفان چو برآید تمام بامداد نمیپاشائی که کلمه  1

۱۳۷۱ :۲۵۹ .) 
2 Chen, 1989: 113; . 

 . ۲۵۹: ۱۳۷۱پاشائی،   3
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 ایست، با شش و پنج کلمه: ی پرسشی دو گزاره بند بعدی هم یک جمله  

天    )تیان: آسمان(地    )دی: زمین(尚   )شَنگ: هنوز، حتا، ستودن، شریف(不   )بو: نه(能  ،نِنگ: توانا، نیرو(

 ن طوالنی( )جیُو: درازمدت، زما 久گوزن اساطیری( -توانستن، خرس

而    )اِر: و، آنگاه، اما(況    )کوانگ: شرایط، بسیار کمتر، به عالوه(於   )یو: در، با، از(人   )رِن: مردم، انسان(乎 

 )هو: در، بر(؟ 

ی آدمها چقدر کمتر )پاید(/ پس )این ناتوانی( دربارهاست: »حتا توان آسمان و زمین هم دیرزمانی نمیمعنا روشن  

 است؟«. 

 ساختار بند چهارم چنین است: ی اولی سروده شده باشد.  دو بند بعدی دو شعر هستند که انگار دومی در دنباله  

故從事 於道者，道者， 

同於道；德者， 

同於德；失者， 

同於失。 

ای که در آن دو کلمه در مصراع اول و ی مرکزی متن شعری است با مصراعهای سه و دو کلمه روشن است که هسته 

ای مستقل آغاز ه کلمه ی سیکی در مصراع دوم تکراری هستند. ساختار این شعر ولی شکسته است. یعنی با یک جمله 

نماید که شعر مورد نظرمان ای از انتهایش افتاده است. چنین میشود و مصراع آخرش جفت نیست و یک دو کلمه می

این چینی کوتاهی نقل کرده باشد.  زمانی مشهور و برای مخاطب آشنا بوده و ویراستار تنها بخشی از آن را با مقدمه 

ای بین گذاری درآمدی خواند، هرچند در متن کالسیک نقطه ای را به نظرم باید جداگانه همچون پیشی سه کلمه مقدمه 

 اند: ی بند چهارم چنین کلمات سازنده شود. آن و مصراع اول شعر دیده نمی

故    :پیر، قدیمی(  بنابراین،  )گو從    )از وقتی که پذیرفتن،  دادن،  دنبال کردن، تحویل  )شِه: چیز، کار،   事)تْسُنگ: 

 خدمت، سانحه( 
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 於  )یو: در، با، از(道  )دائو: راه(者 (ِپسوند فاعلیترین-تر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ ژ ، ) 

道  )دائو: راه(者 ِترین( -تر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ )ژ 

同  )تُنگ: همان، با هم، همچنین(於   )یو: در، با، از(道  )دائو: راه( 

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(者 (ِتر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ ژ- )ترین 

同 ین( )تُنگ: همان، با هم، همچن於  )یو: در، با، از(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن( 

失  خوردن، اشتباه، تقصیر( )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست 者 ِترین( -تر/ -ه: پسوند صفت برتر؛ )ژ 

同   )تُنگ: همان، با هم، همچنین(於   )یو: در، با، از(失  ،شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن(

 اشتباه، تقصیر( 

غلب چنین دریافت  این را اآید.  ای آغازین آشکارا توضیحی است برای شعری که در ادامه می ی سه کلمه جمله 

ی اند. این جمله هایش در شعر حل شده اند. در نتیجه داللِت نشانه ی بعدی سرهم خوانده اند و آن را با سه کلمه نکرده

»بنابراین )هرکسی( کاری را بر عهده میمقدماتی را می »از  توان چنین خواند:  یا  ی قدیم )هرکسی(  هادوران گیرد« 

 1شود. ها دیده نمیه این بند با آن شروع شده در بسیاری از نسخه ناگفته نماند که »گو« ک   گیرد«. خدمتی را بر دوش می 

  رسانده است.تر را نمیکرده و معنایی غنیربط عمل می  بنابراین معنایش احتماال »بنابراین« بوده و همچون حرف

باید توجه اطر تکرار کلمات پرابهام شده است.  شود که معنایش به شدت به خپس از آن شعری آغاز می 

ی پیش درآمد بوده است. در این حالت بر اساس ساخت داشت که به احتمال زیاد شکل اصلی شعر، بدون آن جمله 

 گوید که: دستوری جمله چنین می 

 
1 Henricks, 1989: 941-942. 
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 شویتر می رهسپار   »در راه باش 

 مندتر است فضیلت   است رهسپار همان که 

 تر است ناکام   است  همان که با فضیلت 

 همان که ناکام است...« 

ی سه همین است. ویراستار با افزودن آن جمله   یی که ما در متن داریمهابخش احتماال این شعر ادامه داشته است. اما  

در این مورد داده و گفته که بودن در راه و داشتن فضیلت مثل آن است که کسی خدمتی یا کاری   ای، توضیحیکلمه 

این عبارتها چنان است که بخش آغازین را به تمام جمالت ی مرسوم از  ترجمهرا بر عهده بگیرد. به همین خاطر  

شود/ کسی که خود می   سازد، با راه یگانهبنابراین کسی که خود را به راه متعهد می اند: »اند و چنین خوانده تعمیم داده 

 1« گردد.شود/ و کسی که خود را به نقص و ناکامی متعهد سازد، ناکام می را به فضیلت متعهد سازد، با فضیلت یگانه می 

کند. یکی آن بخش متعهد  داشت مهم را به متن وارد می خوان است، اما دو پیش مه هموار و خوشاین ترج  

ی دیباچه به آن تعمیم یافته، و دیگری مفهوم ی شعر غایب است و از جمله شدن و بر عهده گرفتن است، که در بدنه 

شود. کرار می ( است که مدام ت者ی کلیدی در اینجا »ژِه« )کلمه شود.  »یگانه شدن« که به این شکل در متن دیده نمی 

-تر/  -اش اما »اصلی  شود. معنای گذاری پایان به کلمه به کار گرفته میاین کلمه در متون کالسیک چینی برای نقطه 

  (  後( یا »ُهئو« )前ی »چیان« )کند، و گاهی به صورت عالمت کوتاه شدهترین« است و صفت تفضیلی درست می

ر روی کند. به ه ای در جمله اشاره می شود که به ترتیب یعنی قبلی و بعدی و ضمیری است که به کلمه به کار برده می 

 شود به »یگانه شدن« تعبیر کرد.  این نشانه را نمی

 
1 Henricks, 1989: 935-936. 
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برانگیز را از او نقل کردم، به درستی اشاره کرده که شاعر در اینجا  ی هموار ولی بحث هنریکز که این ترجمه 

رساند و هم »دستیابی، به چنگ از ایهام هم بهره برده و با کلمات بازی کرده است. چون »تِه« هم معنای فضیلت را می

 توان چنین هم خواند: بنابراین شعر را می 1رو متضاد »از دست دادن، ناکامی« هم هست.آوردن« را. از این 

 شویرهسپارتر می    »در راه باش 

 تر است کامیاب  همان که رهسپار است 

 تر است ناکام   تر است همان که کامیاب

 همان که ناکام است...« 

مند باشد، بیشتر محروم باشد. اما گویا منظور آن است که هرکه ماند که هرکس بیشتر بهرهای میاین البته به نظر ناسازه 

این البته احتماال معنای ضمنی و دهد، یا »هرکه بامش بیش برفش بیشتر«.  بیشتر به دست بیاورد، بیشتر از دست می

ی اخیر همان فضیلت فرعی برخاسته از ایهام باشد و منظور اصلی شعر از همنشینی »دائو« و »دِه« ناشی شود و کلمه 

در اینجا داللت اخالقی خاصی ندارد و بیشتر به نماید که »دِه«  را برساند. تفسیر هنریکز در این مورد هم درست می 

 2کند.مندی از آن داللت مینیروی برخاسته از راه و بهره 

آورند. ی دوم بند چهارم و بند پنجم اگر در پی هم خوانده شوند، یک شعر کامل سه بیتی را پدید مینیمه  

گذاری مرسوم گذاری در فصل بیست و و به شدت آشفته باشد. من در اینجا از نقطه اید که نقطه نمبنابراین چنین می

 دهم:در بند پنجم جای می  جایککنم و شعر کامل و منسجمی که پس از آن شعر ابتر بند چهارم آمده را سرپیچی می 

同於道者，  道亦樂得之； 

 
1 Henricks, 1989: 937-938. 

2 Henricks, 1989: 940. 
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同於德者，  德亦樂得之； 

同於失者，  失亦樂得之。 

دارند که سه تایش تکراری است، و مصراع دوم پنج کلمه دارد که در این شعر سه بیتی مصراعهای اول چهار کلمه  

اش همگی از آن های اصلی چهارتایش تکراری است. یعنی شعری به شدت مصنوعی و پرتکرار را داریم، که کلیدواژه

افزوده،  ی کوتاه اولی را به ابتدای شعر زنم ویراستاری که جمله اند. از این رو حدس میشعر ناقص پیشین گرفته شده 

 اند:ی این جمالت چنینی آن سروده باشد. کلمات برسازنده این شعر را همچون شرحی و بسطی در ادامه 

同  )تُنگ: همان، با هم، همچنین(於  )یو: در، با، از(道  )دائو: راه(者  ( تر/ -ژِه: پسوند صفت برتر؛- )ترین 

道    )دائو: راه(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(樂  تن، ساز(  )یوئِه: موسیقی، نواخ得    ،دِه: به دست آوردن، قرارداد(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之نتیجه، مناسب( 

同    )تُنگ: همان، با هم، همچنین(於    )یو: در، با، از(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(者  ( ژِه: پسوند صفت برتر؛ -

 ترین( -ر/ ت

德    )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(樂    )یوئِه: موسیقی، نواختن، ساز(得   دِه: به دست(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之مناسب( آوردن، قرارداد، نتیجه، 

同    )تُنگ: همان، با هم، همچنین(於    )یو: در، با، از(失   ،شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه(

 ترین( -تر/ -ژِه: پسوند صفت برتر؛ )  者تقصیر( 

失   ده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(  )شی: از دست دادن، نادی亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(樂   :یوئِه(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之 )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(  得موسیقی، نواختن، ساز( 

یابیم که نوعی بازسرایش و تکرار همان در  اگر این سه بیت را با شعر پیشین مقایسه کنیم، به روشنی در می 

کند، آن است گذاری متن تایید می ی افزوده بودن این بخش و بازبینی نقطه شاهدی که حدس مرا درباره ت.  قالبی نو اس
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ی نخست عصر و بنابراین در زمانی پس از نیمه  1شودهای پیشتاز ما وانگ توئی یافت نمیکه کل این شعر در نسخه 

 ی دوران اشکانی( به متن افزوده شده است.هان )میانه 

ند. کلیری قالب عمومی را چنین  ااین شعر را نویسندگان گوناگون به اشکال متفاوت فهمیده و ترجمه کرده 

او در این خوانش از وینگ تٌسیت چان  2اند«. شوند، از دستیابی بدان شادمان خوانده که »کسانی که به فالن شبیه می 

و پاشائی نیز  3شود« اش خوشحال میشود، فالن نیز از داشتنسرشت میگوید »آن که با فالن همپیروی کرده که می

چن اما  4شود«.ترکیبی از این دو تا را در نظر گرفته است: »آدمی چون با فالن همسان شود، فالن هم با او همسان می

ی این معانی به هم نزدیک همه 5شود«. گوید »کسی که فالن را دنبال کند، با فالن همسان می به راهی متفاوت رفته و می 

نماید. ربط میگیرند. البد چون که در بافت معنایی امروز به موضوع بی ( را نادیده می 樂ی مهم »یوئه« )هستند، اما کلمه 

 رسیم:اما اگر بخواهیم به متن وفادار باشیم، به چنین برگردانی می

 کند راه نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می   )کسی که( با راه همراه گردد»

 کند را ساز می فضیلت نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او  )کسی که( با فضیلت همسان گردد 

 کند« ساز میشکست و ناکامی نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را  )کسی که( با شکست و ناکامی همسان گردد 

 به این شرح:جفت جمله است با سه و پنج کلمه   واپسین بند از این فصل یک 

信  )شین: راست، درست، باور، پیام(不  )بو: نه(足  )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال( 

 
1 Henricks, 1989: 943-946 
2 Cleary, 1393: 13. 
3 Henricks, 1989: 944. 

 . ۲۵۹: ۱۳۷۱پاشائی،   4
5  Chen, 1989: 113. 
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焉  (  ، توی، چرا؟، بنابراینی زرد)یِن: نوعی پرنده有    )یُوو: فراوان، داشتن(不   )بو: نه(信  ،شین: راست، درست(

 有( چرا؟، بنابراین، توی، ی زرد)یِن: نوعی پرنده 焉باور، پیام( 

ی مرسوم از این ترجمه 1. نیامده است های متقدم ما وانگ توئی  ای دیرآیند است و در نسخه این بند نیز افزوده 

ها چنان که اما خود جمله  2شوند«. دو جمله آن است که »وقتی به قدر کافی )به مردم( اعتماد نکنی، غیرقابل اعتماد می 

( به نسبت روشن است و یعنی 信不足عبارت اول )  آید، چنین سرراست نیستند.هایشان بر میاز برشمردن نشانه 

اش شود چنین ترجمه( اما قدری مبهم است، ولی می焉有不信焉ی دوم )»)وقتی( اعتماد فراوان نباشد«. گزاره 

اند، چون بیش از حد اعتمادی فراوان است«. دو جمله را احتماال به این ترتیب برنگردانده کرد که »پس بنابراین بی

 د. اما معنای جمالت به هر صورت چنین است.رسهمانگویانه و سطحی به نظر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 946 
2  Chen, 1989: 113. 

 دستیابی و کامیابی

 شکست و ناکامی
 راه

 آسمان فضیلت

 زمین

 اعتماد

اعتمادیبی  
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و سوم

  

اند. یکی از شعرها  هایی توضیحی به هم چسبیدهفصل بیست و سوم در اصل دو شعر است که به کمک جمله  

منظورش   ای از آن برای انتقالناقص نقل شده و احتماال بسیار مشهور و برای مخاطب آشنا بوده. طوری که نقل تکه 

نموده است. شعر دوم را احتماال ویراستار خود بر مبنای آن سروده  معناهای مورد نظرش را صریحتر از دل بسنده می 

ی مقدماتی و چند گیرد، با چند جمله آن بیرون کشیده است. این ترکیب شعری که بندهای چهارم و پنجم را در بر می

 کرده است.  نوشت گسترش یافته و قوام پیدای پیگزاره

 اند: شرحی بر شعر اولی نگارش یافته سه بند نخستین متن همچون مقدمه و  

 چشمداشت از خویشتن این شکلی است:  : ۲۳.۱

 وزد، )اما( نه تا پایان صبح بادِ کهن می 

  بارد، )اما( نه تا پایان روزباران می 

 اش چیست؟ آسمان و زمینسبب  : ۲۳.۲

 )پایند( حتا توان آسمان و زمین هم دیرزمانی نمی : ۲۳.۳

 ی آدمها چقدر کمتر است؟ پس )این ناتوانی( درباره
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اند که فرض کردهاند. یعنی  ها را به صورت طرح نوعی متافیزیک چینی فهمیدهاغلب نویسندگان این جمله 

در  1یی مثل علیت خطی یا تعین متافیزیکی طبیعت بوده است.هامضمون «  دائو دِه جینگگیری »موضوع اصلی جبهه 

 کنند و به ویژه در افق فرهنگ چینی دیرآیند هستند. حالی که این مفاهیم اصوال در تاریخ اندیشه دیرتر تحول پیدا می 

ت به نوعی نقد و نفی متافیزیک انتزاعی تر خواند، و در این حالتر و سرراست این جمالت آغازین را به نظرم باید ساده 

ای پایدار و استوار نیست. به ویژه مفهوم شود. مضمون اصلی آن است که همه چیز گذراست و هیچ قاعده شبیه می

»خویشتن« در این میان مورد حمله است، و چنان که در شعرهای بعدی خواهیم دید، موضوع عبارت است از حمله  

اندیشه   به مفهوم »منِ خودمختار ایرانی و در چارچوب  ی زرتشتی خودبنیاد« که در آن دوران تنها در قلمرو تمدن 

آنچه پاید و گذراست.  ماند که دیری نمیخویشتن به بادی یا بارانی میگوید که  شد. سه بند آغازین میصورتبندی می 

زمین یعنی قانون حاکم بر هستی است. اما خود این قانون هم به همین اندازه -زند، آسماناین ناپایداری را رقم می

دوام است. پس کل سه بند آغازین تردید در وجود »من« پایدار و استوار است، و »قانون طبیعی« فراگیر شکننده و بی

ی آن دوران آشنا و مفهوم به قدر کافی برای آشنایان به تاریخ اندیشه و محکمی که بر آن استیال داشته باشد. این د

 کنند، یعنی »روان« و »اشا«. هستند. چون آشکارا دارند به انسان و حق در چارچوب زرتشتی اشاره می 

 رسیم: آنگاه به شعر بند چهارم می 

 گیرد:بنابراین )هرکسی( کاری را بر عهده می  : ۲۳.۴

 شویرهسپارتر می    در راه باش

 مندتر است فضیلت   ست همان که رهسپار ا 

 
1 Ames and Hall, 2003: 142-141. 
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 تر است ناکام   است  همان که با فضیلت 

 همان که ناکام است...

های شکننده در نهایت  گوید در این جهانِ ناپایدار، آن منی شرح منثور اولیه است، می نخستین جمله که ادامه 

ماند. کسی که در راه است، یعنی از قوانین ای می وضعیت به ناسازهآیند. اما این  کنند و به شکلی در میوضعیتی پیدا می

ی لغت در چینی به معنای دستاورد و یابد، و این فضیلت در ریشهکند، به فضیلت دست میناپایدار طبیعت پیروی می

دستاورد بیشتری داشته باشد، بیشتر از دست خواهد داد. یعنی گوید که هرکس  ای بوده است. اما بعد میکسب داشته 

ی مقابل مفهوم آن که فضیلت بیشتری اندوخته، شدیدتر شکست خواهد خورد. این پیوند میان ناکامی و فضیلت نقطه 

با ی فرهمندی، یعنی درستی کردار و هماهنگی  ی ایرانی است. چون در آنجا اصوال نشانه فرهمندی در بافت اندیشه 

قانون طبیعت )اشا( آن است که فرد پیروزمند باشد و بر دشواریها غلبه کند و دستاوردهایی بزرگ از خود به جای 

 بگذارد. 

ی فرهمندی در بافت سیاسی ایرانشهری دانست. رویکردی ای به نظریه توان حملهپس این شعر ناقص را می

ساخته، و چند دهه پیش از نگارش که دقیقا در همان دوران زیربنای مشروعیت سیاسی در دولت هخامنشی را بر می

کرده است. شعر بند رهمند و اشون قلمداد می این متن داریوش دادگر را به خاطر پیروز شدن بر رقیبانش در نبرد، ف

گوید کسی که از قانون طبیعت )دائو( پیروی کند، به فضیلت دست پیدا کند و میچهارم همین مفهوم را واژگونه می 

تر و ناکامتر خواهد شد. این تفاوت بزرگ تر باشد، شکست خوردهکند، اما به جای آن که پیروزمندتر و کامیابمی

 اش در دومی.اوستایی و دائوی چینی است، و پیامد برجستگی و اهمیت »من« در اولی است و خوار شمردن  میان اشای

کار  ها سر و  ی همین گزارهاش را اصالح کردیم( با شعری همریخت در ادامه گذاریدر بند پنجم )که نقطه  

 داریم: 

 کند راه نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می   کسی که( با راه همراه گردد)
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 کند فضیلت نیز )آوای( در اختیار داشتنِ او را ساز می  )کسی که( با فضیلت همسان گردد 

 کند« اشتنِ او را ساز میشکست و ناکامی نیز )آوای( در اختیار د )کسی که( با شکست و ناکامی همسان گردد،  

ی غیاب سوژه در فرهنگ چینی شوند که به نظریه نمایند، و زمانی معنادار می این جمالت تقریبا همانگویانه و پوچ می 

ناکامی و دا نداشته و رنده توجه کنیم. مفهوم »من« که فاعل کام و  این شکل وجود  به  ی فرهمندی است، در چین 

نداریم که یکی بر   اند. از این رو دو ماهیت جداگانه شده بنابراین من و طبیعت یکپارچه و در هم تنیده قلمداد می

چنان هدف داریم که همسر و ته و بیدیگری غلبه کند یا یکی قواعد دیگری را رعایت کند. تنها یک کلیت عام و بی

که هست، هست. از این رو سه مضمون اصلی شعر بند چهارم، یعنی رهسپار شدن، فضیلت داشتن و شکست خوردن 

فاعل هستند که همچون  اند. فضیلت و رهسپاری و شکست اموری بیهایی مجهول مطرح شده اینجا به صورت فعل 

کنند. این ب یک کل تمایزناپذیر با هم متحد می گیرند و هردو را در قالالگوهایی عام طبیعت و فرد را زیر پوشش می

تنها زمانی فهمیدنی می  با شکست همنشین شده  آن  با فضیلت و  راه  به واژگونه که چرا  این حالت در شود که  ی 

 ی ایرانی توجه کنیم و مضمون جدلی شعر را دریابیم.اندیشه 

  / وقتی اعتماد فراوان نباشدنماید: »گویانه و سطحی میهمان رسیم که به همین اندازه  پس از آن به بند پایانی می 

( که اغلب به اعتماد ترجمه شده، 信«. کلید فهم این تعبیر آن است که دریابیم »شین« )پس بی اعتمادی فراوان است 

پارسی )در مقابل -ای از مفهوم راستی اوستایی توان آن را هم ترجمهدهد و می می  در اصل صداقت و راستی معنی

آورد( در واقع پوچ گویند )که اعتماد پدید میگوید آن مفهوم راستی در برابر دروغی که میدروغ( دانست. بند آخر می

ها ادعا تی« بدان شکلی که آریایی شناسند. از این رو »اعتماد« و »راساست و وجود ندارد. طبیعت و راه راستی نمی

شالوده می نمیکنند،  یافت  فراوان  اعتماد  نیست.  هستی  بیی  واقع  در  تعبیری شود، چون  به  است.  فراوان  اعتمادی 

 ی عمومی است.را نباید جست، چون دروغ است که قاعده بیستونی، راستی -گاهانی
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 زند فصل بیست و چهارم بخش بیست و چهارم: ربگردان و 

 

 چهارم  گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و

 

 

 

企者不立；跨者不行；自見者不明；自是者不彰；自伐者無功；自矜者不長。 

其在道也，曰：餘食贅行。 

物或惡之，故有道者不處。 

 

 

 

 تواند قد برافرازد رود، نمیکسی که پاورچین راه می : ۲۴.۱

  تواند درست راه برود. اندازد نمیکسی که شلنگ تخته می 
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 خویشتن بودن، آشکارگی نیست   دیدنِ خویشتن، بینش نیست  : ۲۴.۲

 کندغمِ خویش را خوردن، عمر را کم می  کشتن نفس هیچ دستاوردی ندارد 

 اند: اینها در راه چنین : ۲۴.۳

  شوندایستگیِ اضافی خوانده میی زیادی و ش تغذیه 

 دانند گاهی چیزها هم )این را( بد می : ۲۴.۳

 شود. از راه سرشار است(، در این )وضعیت( مستقر نمیپس کسی که در راه است )

 

گیرد. این بند در اصل دو  شود که بند نخست را در بر میفصل بیست و چهارم با شعری ترکیبی شروع می 

 ی تکراری:  ای و دو کلمه شعرِ متفاوت را در خود جای داده است. نخست تک بیتی با مصراع چهار کلمه 

企者不立； 

跨者不行； 

 ای که در هریک دو یا سه کلمه تکراری است:بعد شعری دو بیتی با مصراعهای پنج کلمه 

自見者不明； 

自是者不彰； 

自伐者無功； 

自矜者不長。 

تر است اگر بند نخست را بشکنیم و هریک از این دو ناحیه را بندی مجزا یی متفاوت هستند و درست هامتن اینها  

 نخست این کلمات را خواهد داشت:بدانیم. در این حال بند 

企  ئی: پاورچین رفتن، نقشه ریختن(  )چی者  (:تر/  -پسوند صفت برتر؛    ژِه- )ترین  不    )بو: نه(立   ،لی: ایستادن(

 د کردن، وجود داشتن( سیخ، بنیا
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跨    )کوآ: قدم، دوجنسی(者  (  :پسوند فاعلیترین-تر/  -پسوند صفت برتر؛  ژِه ، )   不   )بو: نه(行   ،شینگ: رفتن(

 اجرا کردن، خوب بودن( 

 تواند درست راه برود.« اندازد نمیتواند قد برافرازد/ کسی که شلنگ تخته می رود، نمی یعنی: »کسی که پاورچین راه می

پاورچین راه رفتن کنایه ی مصراعهایش کلماتی همسان دارد، احتماال زبانزدی عامیانه بوده است.  این تک بیتی که میانه 

است و ایستادن یا قد بر افراشتن به معنی ابراز وجود و برجستگی داشتن در جمع. بنابراین بر  از یواشکی جایی رفتن

این جمله  اصلی  مرسوم، مضمون  برداشت  به  خالف  نمی ها  مربوط  بدن  رفتن و حرکت  راه  بلکه داللتی نوع  شود، 

باید توجه داشت که مصراع دوم دهد. در همین راستا ی برخورداری از شأن مناسب را نشان می اعی دارد و شیوه اجتم

)به زبان رساند  را می عبور از حد و مرزی  ( هم قدم برداشتن و  跨رساند. چون »کوآ« )ایهام دارد و دو معنی را می 

این داللت جنسی در آن   ، ورفتارهای جنس مخالف راداشتن  و هم دوجنسی بودن و  عامیانه: شلنگ تخته انداختن(  

 .  برجستگی بیشتری دارد

رساند. یعنی احتماال معنای اصلی درست را میدر اصل رفتار شایسته و  ( هم  行له یعنی »شینگ« )فعل جم

یواشکی   بوده: »کسی که  زبانزد چنین  نمی کار میاین  به دست  است، رفتار کند، احترامی  آورد. کسی که دوجنسی 

ی حرکت کردن ترجمه را انجام  در اینجا اما برای رعایت هنجار مرسوم همچنان بر اساس مفهوم پایه   «شایسته ندارد.

ام و شلنگ تخته  برافراشتن را به جای ایستادن آورده   ام، اما در حد امکان با نگاه به این معناهای ثانوی. پس قدداده 

 انداختن را به جای »گامهای بلند برداشتن«، چون اولی در ضمن داللتی جنسی هم دارد. 

 گذاری مجدد متن حاصل آمد، شعری دوبیتی داریم با این کلمات:در بند دوم، که از نقطه  

自   )زی: خود، خویش، البته(見  )جیِه: دیدن، مالقات( 者  (  تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛- )ترین  不   )بو: نه(明 

 )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا( 



419 

 

自   )زی: خود، خویش، البته(是    )شی: بودن، باشه(者  (  تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛- )ترین   不   )بو: نه(彰 

 )ژانگ: آشکار، روشن( 

自   )زی: خود، خویش، البته(伐    )فا: کشتن، زدن، هجوم، شکست دادن، نکوهش(者( 者  ( ژِه: پسوند صفت

 )گُونگ: دستاورد، نتیجه(  功)وو: نه، هیچ(  無  ترین( -تر/ -برتر؛ 

自   )زی: خود، خویش، البته(矜   )جین: تاسف، همدردی، ترحم(  者  (  پسوند ترین -تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛ ،

 )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(  長)بو: نه(  不  ( فاعلی

 غمِ خویش یعنی: »دیدنِ خویشتن، بینش نیست/ خویشتن بودن، آشکارگی نیست/ کشتن نفس هیچ دستاوردی ندارد/  

 .«کند را خوردن، عمر را کم می

ی به نسبت طوالنی تشکیل شده است. بند سوم )به حساب  هدر ادامه دو بند داریم به نثر، که هریک از دو جمل 

  های تشکیل شده است: گذاری ما( از این نشانه نقطه 

其  )چی: او، آن(在 (زای: وجود داشتن، زنده بودن، در، طی ) 道  )دائو: راه(也  )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور( 

曰   :)یوئِه: گفتن، صدا زدن(餘  مانده، بیش از، طول، نمک(  )یو: باقی食    )شی: خوردن، نوشیدن(贅  (  ،ژویی: ناالزم

 )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(  行 ( اضافی، سطحی

 . «شوندی زیادی و شایستگیِ اضافی خوانده میاند:/ تغذیه اینها در راه چنین یعنی: »

 آخرین بند هم دو جمله دارد با این کلمات:  

物  )وو: چیز(或  )هوآ: شاید، یا، گاهی(惡 )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی有  اوان، داشتن(  )یُوو: فر道  )دائو: راه(  者  (  ترین-تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛ ،

 )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(  處 )بو: نه(   不  ( پسوند فاعلی
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دانند/ پس کسی که در راه است )از راه سرشار است(، در این )وضعیت( مستقر یعنی: »گاهی چیزها هم )این را( بد می

 شود«. نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خود بودن

 آشکارگی
 دیدن خود

 کشتن نفس بینش

دستاوردیبی  

ی زیادتغذیه  

 شایستگی اضافی

 غمخواری خود

 عمر کوتاه
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و چهارم 

 

های پیشتاز یافته شده در ما وانگ توئی وجود ندارد و بنابراین باید تاریخ  فصل بیست و چهارم در نسخه  

نگارش آن را قدری جدیدتر از باقی متن دانست. این متن به احتمال زیاد نه در دوران هخامنشی، که در دولت هان 

شود که احتماال زبانزدی عامیانه بوده است و تا یی دوران اشکانی شکل گرفته است. متن با بندی شروع میعنی میانه 

 حدودی داللت جنسی دارد: 

 برافرازد تواند قد رود، نمی)کسی که( پاورچین راه می : ۲۴.۱

  تواند درست راه برود.اندازد نمی )کسی که( شلنگ تخته می

خواهی به جایی برسی و سری در میان سرها در بیاوری، احتیاط را کنار بگذار و جریده نرو. اما یعنی اگر می 

کنند، شأن و حال بیش از اندازه هم خود را رها نکن، چون کسانی که مثل افراد دوجنسی ولنگارانه رفتار می در عین  

آورد. نویسنده آشکارا هردو معنای پاورچین راه رفتن یا با قدمهای بلند طی کردن مسیری را احترامی به دست نمی

سر و صدا  ی اولی روشن است که منظور محتاط و بیارههایی به رفتار اجتماعی به کار گرفته است. دربهمچون کنایه 

ی جنس مخالف ی دومی هم که اصوال معنای اصلی واژه دوجنسی بودن و داشتنِ رفتارهای ویژهبودن است، و درباره

 است.

ای بر شعری دوبیتی آمده که از سطح انتزاع به کلی متفاوتی برخوردار این زبانزد ساده و عامیانه همچون مقدمه  

های این »منِ نی از مفهوم »من«. هر مصراع آن به یکی از جلوهایست بر ضد تعریف ایرااست. بند دوم در واقع بیانیه 
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دارد. باید برای فهم این شعر خود را به جای فردی چینی گذاشت که در حدود کند و آن را خوار میایرانی« حمله می 

ازیر شده دهد که از راه ابریشم به سوی چین مرکزی سرهایی واکنش نشان میقرن اول و دوم پ.م به آرا و اندیشه 

ی آزاد بود، که از این ی مرکزی این آرا، مرکزی دانستن »من« در مقام موجودی انتخابگر و صاحب ارادهاست. شالوده 

ی زرتشتی و آرای پیشازرتشتی )مثال مهرپرستانه(  شود. اندیشه سرشت و همدست با خداوند یکتا دانسته می نظر هم

شد، بر بزرگداشت انسان مبتنی بود، و ها دین غالب محسوب می تخاری که در این دوران همچنان در میان سکاها و  

ی زرتشتی همزمان ساخت. یعنی اندیشه در ضمن شکلی از انضباط درونی شدید و جنگاورانه را نیز بر وی حاکم می 

دی دشوار با به رسمیت شناختن انسان، دستگاهی اخالقی هم ابداع کرد که این محور جدید کیهانی را به رعایت قواع

 ساخت. و پیچیده ملزم می 

ی چینی که سرراست و  دهد. در مقابل اندیشه ی خود قرار مین چارچوب را آماج حمله بند دوم دقیقا همی 

شمرد،  ساده و تا حدودی ابتدایی بوده و رفتار شایسته و درست را با پاورچین نرفتن و شلنگ تخته نینداختن برابر می

برد و از سوی دیگر خوداندیشی و داوری ی خدایان باال میچارچوب ایرانی قد برافراشته که از سویی انسان را تا مرتبه 

 کرد.باالندن وجدان را توصیه می ی خود را و دایمی درباره 

 خویشتن بودن، آشکارگی نیست   دیدنِ خویشتن، بینش نیست  : ۲۴.۲

 کندغمِ خویش را خوردن، عمر را کم می  کشتن نفس هیچ دستاوردی ندارد 

بسیار روشن و صریح هستند و شگفت  اندازه در  این چهار مصراع  این  تا  معنایشان  انگیز است که چطور 

مدارانه بود، چهار برخورد با آن را « نادیده انگاشته شده است. نگرش مغانه که من دائو دِه جینگهای » تفسیرها و شرح 

های یت خود را حفظ کرد و از منکرد: الف( باید خود را شناخت و تحلیل کرد، ب( باید اصالت و هوتوصیه می 

ی زودگذر مثل خشم و کین را هاهیجاندروغین دوری گزید و »خود« بود، باید خواست را بر میل غالب ساخت و  

ی سرنوشت خویشتن بود. این چهار رکن در سراسر تاریخ ایران طرد کرد، و ت( باید مراقب خود بود و در اندیشه 
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توان در چهار سازد. اینها را می ی منِ پارسی را بر می ی انضباطیِ تعیین کنندههانظام ی  تداوم داشته است و شالوده 

به منِ حقیقی(، عالمت و برچسب خالصه کرد: عرفان )یعنی شناسایی و معرفت خویش(،   هویت )یعنی دستیابی 

 کشتن نفس، و رستگاری.  

گوید بینش با خودنگری و  کند. میدوم دقیقا همین چهار عنصر را گرفته و همه را یک به یک تخطئه می بند  

ای ندارد و خودبینی بیگانه است، آشکارگی و حضور در هستی با »خود بودن« فرق دارد، غلبه بر خویشتن هیچ فایده 

ای آن است که در زمان یاد شده اصوال دستگاه نظری ی رستگاری خود بود. آنچه که اهمیت دارد  نباید بیهوده در اندیشه 

 که این عناصر را داشته باشد در چین وجود نداشته است. 

بینیم به کل ضد خودشناسی و خودمرکزبینی است و آرای کنفوسیوسی هم به که می  ی دائویی چنیناندیشه 

ای غیرچینی با اندیشه  هابیت سازد. یعنی روشن است که این ها را در نهاد منحل می کلی نهادها و فردستیز است و من

های مهم ایرانی که به چین وارد شدند، نخست دین زرتشتی و مهری قدیم بوده که در اند. اندیشه و مهاجم درآویخته 

اسالم هم   شده، و پس از آن دین بودایی و مانوی وترکستان و ختا و ختن یعنی قلمرو سکاها دین غالب محسوب می

به منطقه وارد شدند و کل چین را فرو پوشاندند. در زمان نوشته شدن این متن هنوز یکی دو قرن مانده بود تا دین 

زرتشتی اشاره کند که از حدود زمان -های متن باید به روایت باستانی مهری بودایی به چین وارد شود، و بنابراین اشاره

 چین رواج داشته است.ی باختری قلمرو هخامنشیان در نیمه 

تر سازد،  ی مرکزی فصل بیست و چهارم همین دو بیت است. نگارنده اما برای آن که سخنش را روشن هسته 

ابتدا آورده مؤخره   مقدمه و این و ضدِ بومیِ  ی رقیب و همتای چینی  نسخه   ،ای به آن افزوده است. زبانزدی که در 

هاد آغازین، یعنی مسیر »راه/ دائو« را  . دو بند پایانی هم همان پیشن کندی خودشناسی و خودسازی را پیشنهاد می ایده 

 دهد:شفاف تر توضیح می 

 اند: اینها در راه چنین : ۲۴.۳
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  شوندی زیادی و شایستگیِ اضافی خوانده میتغذیه 

 دانند گاهی چیزها هم )این را( بد می : ۲۴.۳

 شود. پس کسی که در راه است )از راه سرشار است(، در این )وضعیت( مستقر نمی

گیری این متن باعث شده مفسران بکوشند تا معنای  ی تاریخی شکل شناسانه و زمینه توجهی به بافت جامعه بی 

بدانند و آن را تنها با ارجاع به عناصر چینی بفهمند. نتیجه آن شده که پیوند میان زیاد خوراک   کلمات را یکسره درونزاد

اند. مثال لیو سو پِی عبارت »یو ی زیادی« را اشتباهی متنی پنداشته اند و »تغذیه خوردن و زیاد شایسته بودن را در نیافته 

جدای آن که این کار دست  1ع« بوده و نه افراط در خوردن. شی« را »یو تِه« خوانده و گفته که منظور »افراط در طب

م  داشتن« هم  افراطی  »طبیعت  است، خودِ  متن و تحریف  اندازه بردن در  به  تغذیه فهومی مبهم است و  ی زیادی  ی 

به همین شکل اصل ماجرا  2ونداک که موضوع کل این فصل را »زیانبار بودنِ افراط« دانسته، کند. دایدشواری ایجاد می 

عبارتها را با  -بودیسم« هنگام ارجاع به این متن در کتاب مشهور »ذن–را در نیافته است. چون هم او و هم سوزوکی 

فهمیده  بودایی  این تعبیرهایی  بود.  نکرده  رخنه  چین  در  بودایی  دین  هنوز  نظرمان  مورد  زمان  در  که  حالی  در  اند. 

اند و ی مرکزی متن یعنی شعر بند دوم را به نفع شرح بندهای پایانی نادیده گرفته نویسندگان و مترجمان همگی هسته

 خیزد.   یخطاهایشان از اینجا بر م

دائو با این پروردن »من« و باالندن آن مخالف است. جالب است که گوید  متن روشن و صریح است و می 

ها با صفت »زیادی خوراک خوردن« و »زیادی شایسته بودن« برچسب خورده است.  خودشناسی و خودسازی ایرانی

اند. در ضمن نمودهتر میشان نیرومندتر و شایسته رانی در مقایسه با همتاهای چینیهای ایچون احتماال در واقع هم من

 
1 Kao, 1956: 59. 
2 Duyvendak, 1954: 64. 
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این را هم از یاد نبریم که قبایل آریایی غربی و قبایل هان شرقی از نظر جثه و شکل بدن و همچنین رژیم غذایی با 

ها کوچگرد و گوشتخوار اند و آریایی اندام بوده خوار و به نسبت کوچکها کشاورز و برنج اند. چینیهم تفاوت داشته 

ها های ترکستان، باید برخی را از دید چینیشان در کورگان اندام. در حدی که با توجه به جسدهای بازمانده و درشت 

 پیکر دانست. غول 

گویند که پروردن من، نوعی افراط و تفریط است که از مدار هنجارهای راه طبیعت این دو بندِ توضیحی می 

های انسان را خارج از ها و بالندگی افق نیست و شایستگی خارج است. راه با رشد کردن و بالیدن من تا این اندازه مو

ای دارد. کسی که از دائو سرشار است و رهسپار »راه« است، در چنین وضعیت مرفه و شایسته ای خوش نمیدامنه 

 جویند. ی جهان )که تابع راه هستند( از آن بیزاری میداند که چیزهای برسازنده شود. چون میمستقر نمی 
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 بخش بیست و پنجم: ربگردان و زند فصل بیست و پنجم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و پنجم 

 

有物混成，先天地生。 

寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母。 

吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大。 

大曰逝，逝曰遠，遠曰反。 

故道大，天大，地大，王亦大。 

域中有四大，而王居其一焉。 

人法地，地法天，天法道，道法自然。 
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 چیزی بسیار درهم آشفته پدید آمد  : ۲۵.۱

 پیشتر از آن که آسمان و زمین زاده شوند 

 عجب خاموش بود و عجب تنها  :  ۲۵.۲

 ایستاده بود، بی آن که تغییری کند به تنهایی 

 شد کرد، اما خسته نمیبه کمال اجرایش می

   پس شاید )او( مادر چیزهای زیر آسمان باشد

 دانم من نامش را نمی : ۲۵.۳

 ای برای صدا زدنش دارم: راه )اما( کلمه 

  زنم: بزرگاگر قرار شود به زور اسمی داشته باشد، صدایش می 

 زنم: گذرازنم(: بزرگ، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می  : ۲۵.۴

 زنم دوردست زنم(: گذرا، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می 

 زنم: بازگشت زنم(: دوردست، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می 

 راهِ قدیمی بزرگ است  : ۲۵.۵

 آسمان بزرگ است 

 زمین بزرگ است 

 اش چهار چیز بزرگ دارد قلمرو در میانه  : ۲۵.۶

 پس آنگاه شاه یکی )از این چهارتا( است که )در قلمرو( استقرار یافته است  

 زمین، رسم مردم است  : ۲۵.۷
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 آسمان، رسم زمین است 

 راه، رسم آسمان است 

 رسم راه است  خودکامه

 

بیانیه را می فصل بیست و پنجم   »توان  نقاط  « درباره دائو دِه جینگی  از  این یکی  ی االهیات دانست. یعنی 

ی متن چند بیت شعر جدا جدا یافت شود. در میانه هایی متافیزیک و فلسفی مجهز مینادری است که متن به اشاره 

احتماال قدری جدیدتر از باقی   دهد که ی اصلی این فصل نثر است و دقیق و پیچیده، همین نشان می شود. اما پیکره می

 نوشته شده باشد. بند نخست دو جمله دارد با این کلمات: هافصل

有    )یُوو: فراوان، داشتن(物    )وو: چیز(混   )خوون: سیالب، آشفته، شوخی، درهم آمیخته، گیج(  成  :ِچنگ(

 کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( 

先  ( )شیَن: پیشتاز، پیشین، نیاکان天  )تیان: آسمان(地  )دی: زمین(生 ِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( )ش 

 . یعنی: »چیزی بسیار درهم آشفته پدید آمد/ پیشتر از آن که آسمان و زمین زاده شوند«

 هنگین نیست:بند دوم از چهار جمله تشکیل یافته که آن نیز نثر است و آ

寂  )جی: ساکت، تنها(兮  )شی: عالمت تعجب در جمله(寥  )لیائو: تنها(兮  )شی: عالمت تعجب در جمله( 

獨   فرزند(  )دو: تنها، فقط، بی立    )لی: ایستادن، سیخ، بنیاد کردن، وجود داشتن(不   )بو: نه(改   گآی: اصالح، تغییر(

 دادن، متوقف کردن( 

周    ،حمایت مالی(  دقیق،  )ژُو: کامل行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(

殆  )دای: تهدید، خسته، شاید( 
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可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :以    )ای: پس(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天   )تیان: آسمان(

下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(母  )مو: مادر( 

کرد، اما به کمال اجرایش می ن که تغییری کند/  یعنی: »عجب خاموش بود و عجب تنها/ به تنهایی ایستاده بود، بی آ

 . «شد/ پس شاید )او( مادر چیزهای زیر آسمان باشدخسته نمی

ی ( در جمله 兮ی »شی« )اند. معموال مترجمان نشانه این جمالت را اغلب در جزئیات متفاوت ترجمه کرده  

ای ی دوم را »دایره اند. همچنین »ژو شینگ« در جمله اول که عالمت تعجب است و به تاکید دو بار آمده را نادیده گرفته 

در اند که درست نیست و تعبیری دورتر از معنای صریح کلمات است.  پیمودن« یا »در مدار چرخیدن« ترجمه کرده 

اند »او مادر اند که نادرست است. یعنی گفته ها به »نامیده شدن« برگردانده »وی« را در بیشتر ترجمه   ی آخر همجمله

 شود«، ولی چنین معنایی در جمله موجود نیست. چیزهای زیر آسمان خوانده می

 سومین بند، از سه جمله با این کلمات تشکیل شده است:  

吾  )ووا: من، مال من(不  )بو: نه(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(名  )مینگ: نام( 

字  )زی: کلمه، نشانه، نامه، تلفظ، زاییدن(之  )ژِه: داشتن، رفتن(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(道  )دائو: راه( 

強   )چیانگ: نیرومند، برتر(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(名   )مینگ: نام(曰  :یوئِه(

 )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大گفتن، صدا زدن( 

ای برای صدا زدنش دارم: راه/ اگر قرار شود به زور اسمی داشته باشد، صدایش دانم/ )اما( کلمه یعنی: »من نامش را نمی 

ی »وِی« را داریم. یعنی این ی »بو«، کلمه ی اول به جای نشانه های ما وانگ توئی در جمله در نسخه   زنم: بزرگ«. می
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کند، اما چون این تغییر تفاوت مهمی ایجاد نمی  1دانم«. نامش را نمی  هنوز»من    جمله احتماال در اصل چنین بوده که: 

 ام. در ترجمه به روایت کالسیک پایبند مانده 

ی آخر هر مصراع اش یکی است و کلمهی میانی بند چهارم شعری است بسیار ساده در سه مصراع، که کلمه  

 ی مصراع بعدی برابر است: با اولین واژه

大曰逝， 

逝曰遠， 

遠曰反。 

 ها برساخته شده است: ه است و از این واژه این شعر احتماال زبانزدی عامیانه بود

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(逝  )شی: گذشتن، مردن( 

逝  )شی: گذشتن، مردن(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(遠  )یوآن: دور، غریبه، برجسته( 

遠  )یوآن: دور، غریبه، برجسته(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(反  )فَن: برعکس، تکرار، شورش، مخالفت، انعکاس( 

»)وقتی صدایش می  یعنی صدایش مییعنی:  بزرگ،  یعنی صدایش زنم: گذرا/ )وقتی صدایش میزنم(:  زنم(: گذرا، 

 زنم: بازگشت«.زنم(: دوردست، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می  دست/ زنم دورمی

ماند و بیشتر به  بند پنجم هم باز شعری کوتاه است با دو بیِت مختصر. ساختارش البته به شعر کالسیک نمی 

ی ایش با کلمه های دو سه کلمه ی مصراع ماند و دلیلش هم آن است که همهکوتاه و آهنگین میزبانزدی با عبارتهای  

大 شوند: ختم می 

故道大， 天大 

地大， 王亦大。 

 
1  Henricks, 1989: 954. 
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故  )گو: پیر، قدیمی(道  )دائو: راه(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( 

天  )تیان: آسمان(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( 

地  )دی: زمین(大 ،عظیم، بالغ، پدر(  )دا: بزرگ 

王  )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(亦  )یی: همچنین، فقط، گرچه(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( 

های قدیمی دیده ای به معنای »بنابراین، پس« آمده که در نسخه در متن کالسیک اغلب در ابتدای این بند نشانه  

ام، هرچند افزودنش ی جدید هم حذف شده است. من هم از همین قاعده پیروی کرده و در متن استانده  1شود نمی

 زند.کرده، اما آشکارا افزوده بوده چون ساختار شعری متن را به هم میتغییر چندانی هم در متن ایجاد نمی

کنند. با  »بنابراین« ترجمه می   - مثل بیشتر جاهای دیگر متن–( در ابتدای جمله را  故مرسوم است که »گو« )

ی متضاد مهم متن کهنه در برابر نو است و متن به نام دائو مدافع امر هاجفت این حال باید توجه داشت که یکی از  

اند،  داده « معنی می قدیمی  د، احتماال »راهِآورنها که دائو و گو را کنار هم می قدیمی است. از این رو بسیاری از این جمله 

راهِ قدیمی بزرگ است/ آسمان بزرگ است/ توان چنین برگرداند: »و نه »بنابراین راه...«. با این گوشزد، جمله را می

 . «زمین بزرگ است 

 ها:بند بعدی هم باز نثر است و دو جمله دارد با این نشانه  

域  )یو: قلمرو، تیول، مقبره، اقامتگاه(中  )ِژونگ: میان، درون، در حین(有  )یُوو: فراوان، داشتن(四   )سِّه: چهار(

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( 

 
1  Henricks, 1989: 956. 
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而    )اِر: و، آنگاه، اما(王    )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(居  )جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(

其  )چی: او، آن(一  )یی: یک، یگانه، هر(焉 ( ، توی، چرا؟، بنابراینی زردعی پرنده)یِن: نو 

اش چهار چیز بزرگ دارد/ پس آنگاه شاه یکی )از این چهارتا( است که )در قلمرو( استقرار یافته یعنی: »قلمرو در میانه 

های پیشتاز ما وانگ توئی به جای »یو ژونگ«، عبارت »کوئو ژونگ« را داریم که یعنی در اینجا هم در نسخه   است«.

ی زیر فرمان حاکمی نماید که در زمان تدوین متن »قلمرو«، که به امیرنشینی و منطقه چنین می 1ی کشور«. »در میانه 

عصر  کند، با »کشور« مترادف بوده باشد. چون در آن دوران هنوز کشور متحد چین شکل نگرفته و تامحلی اشاره می 

ی تمدن چینی وجود نداشته است.  ها در حوزهای بزرگتر از این امیرنشین هان و ابتدای دوران اشکانی واحد سیاسی

شود و به همین ی هان است که مفهوم کشور )کوئو( از قلمرو )یو( تفکیک میاحتماال پس از این مقطع و طی دوره

رسانده کنند که مفهوم اصلی را بهتر می ی »یو« را جایگزین می ند، کلمه اخاطر کاتبانی که به معنای اصلی متن وفادار بوده

 است.

با سه نشانه و کلمه   بیتی  پایانی دوباره شعری داریم دو  بند  ی ی میانی تکراری، که در آخربا یک کلمه در 

 شود: اضافی دنبال می 

人法地， 

地法天， 

天法道， 

道法自然。 

 رسانند: ی این شعر این معناها را می های برسازنده نشانه 

 
1  Henricks, 1989: 956. 
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人  )رِن: مردم، انسان(法  (فا: قانون، هنجار، رسم، روش ) 地 )دی: زمین( 

地  )دی: زمین(法  )فا: قانون، هنجار، رسم، روش(天   )تیان: آسمان( 

天  )تیان: آسمان(法  )فا: قانون، هنجار، رسم، روش(道  )دائو: راه( 

道   )دائو: راه(法    )فا: قانون، هنجار، رسم، روش(自   )زی: خود، خویش، البته(然   ،رَن: سوزاندن، به این شکل(

 اما، درست( 

.  « رسم راه است   ست/ راه، رسم آسمان است/ خودکامهزمین، رسم مردم است/ آسمان، رسم زمین ایعنی: »

( را هرکس به شکلی خوانده است. هنریکز خوانده 法این شعر به نسبت روشن است و تنها نکته آن است که »فا« )

با این حال   2کند« برگردانده است. کند/ دنبال می و چن آن را به »پیروی می 1کند« »فالن بر مبنای بهمان خود را مدل می 

کند و نام مکتب مشهوری هم بوده این کلمه بیشتر نقش اسمی دارد و به عرف و قانون و هنجار اجتماعی اشاره می

  « قاعده»  با  «رسم »اش به  است که در دوران نگارش متن بانفوذ  و پررونق بوده است. از این رو احتماال برگرداندن 

 یقتر باشد.  دق

کس  این عبارت را هر( است.  自然ی دیگری که در پایان این فصل ابهام ایجاد کرده، ترکیب »زی رَن« )کلمه 

شدن« و کلیری -به شکلی برگردانده است. هنریکز آن را »آنچه که برای خودش هست« برگردانده و چن نوشته »خود 

فرض را داشته که چیزی برتر از راه هنریکز هم چون این پیش  که آشکارا نادرست است. 3آن را »طبیعت« ترجمه کرده 

و در حالی که در همین جمله دائ 4باید در آیین دائو وجود داشته باشد، گفته که منظور از »زی رَن« خودِ »دائو« است. ن

 
1 Henricks, 1989: 951-952 

2  Chen, 1989: 117. 
3  Cleary, 1993: 14. 
4  Henricks, 1989: 957. 
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ها وفادار بمانیم، معنایی اگر بخواهیم به معنای نشانه جداگانه آمده و آشکار است که چنین خوانشی نادرست است.  

این شکلی است«. چون این کنیم نزدیک به »آنچه که برای خودش درست است« یا »آنچه برای خودش  برداشت می 

ن چینی البته . در متوام« برگردانده کامه ، آن را »خودمثابه صفتی برای شاه در بند پیشین به کار گرفته شدهها به  نشانه 

های فراوان به آن مفهوم »کام« به معنای میل و خواست غایب بوده است. اما در متون همزمان پارسی باستان اشاره 

 .تواند منظور اصلی جمله را نمایندگی کندبینیم و این میمی
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 پنجمزند فصل بیست و  گفتار دوم:

 

و ساده  نماید که در اصل سه شعر کوتاه  فصل بیست و پنجم متنی به نسبت پیچیده و الیه الیه است. چنین می 

با افزودن بندهایی منثور به گرداگردش همه را   -ی فرضییعنی همان الئو تسه -«  دائو دِه جینگو ویراستار »ایم  داشته 

ها بسیار مهم هستند. چون از سطری به کلی متفاوت از انتزاع و م آورده باشد. این توضیح در قالب یک متن گرد ه 

یی متافیزیکی و سیاسی را در ذهن داشته و بعد برای هامضموننماید که ویراستار  دقت برخوردارند. یعنی چنین می

 ی رایج گواه آورده و سخنش را با آنها آراسته باشد.  های عامیانه المثلبیان نظر خود از زبانزدها و ضرب

تواند  ی منثور است و بسته به سطح انتزاعی که به کلمات نسبت دهیم، می هابخش بند نخست یکی از آن   

ی پیدایش هستی دانسته شود: »چیزی بسیار درهم آشفته پدید آمد/ پیشتر همچون روایتی متافیزیکی یا اساطیری درباره 

ی آسمان و زمین بوده است.  این چیز آغازین، که درهم و گیج و آشفته بود، زاینده  از آن که آسمان و زمین زاده شوند«.

ترین الیه،  ترین و پیش پا افتادهر سادهتواند به چیزهایی یکسره متفاوت اشاره کند. داین جمله در سه سطح مختلف می

ی چین مرکزی ی آفرینش بدوی و ساده باشد. برای کسانی که مناطق کوهستانی مه گرفته تواند بیانی از یک اسطوره می

ای به کوهنوردی و شبگردی در طبیعت داشته باشند، این را دیده باشند، و عالقه  -ی ژوی باستانیو بنابراین منطقه –

پوشاند و افق میان آسمان و ای آشنا و ملموس است که در بسیار از ساعتهای روز مهی سنگین همه جا را میتجربه 

این جمله شاید به برداشتی اساطیری از زایش آسمان در باال و زمین در زیر اشاره داشته باشد، کند.  زمین را محو می
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 و زمینی شود و آسمانی در باال انگیز تیره کم کم برطرف مییعنی این که مهی ابهام ای برخاسته است.  که از چنین تجربه 

در گیرد را ممکن است مردمان قدیم همچون سرمشقی برای آفرینش هستی در نظر گرفته باشند.  در زیر شکل می

 آلود آسمان و زمین را پیشتر دیدیم. هایی همسان به این آغازگاه مه هم اشاره  ۱۵و  ۱۴ی هافصل

در سطحی دیگر، آسمان در چین نماد قانون و حکومت است و زمین به اتباع و قلمرو تابع آن اشاره دارد. 

برخاسته  اولیه  از یک آشوب  دو ساحت  این  هردوی  که  اسطورهاین  نطفه اند، همچنان  اما  است،  نظریه وار  را ی  ای 

گیرد. در سومین الیه، ریختگی را مبنا می یش نظم و تمایز از دل آشوب و درهم توان در آن تشخیص داد که زامی

 ای به داستان نگریست. توان قدری مقایسه می

انداز ایرانی  ی ایرانی. هم در نقل چشم و زمین در چینی برابرنهادی است برای گیتی و مینو در اندیشه   آسمان

گیتی تعبیر دیگر برای  اند.  شده دی« برگردانده می  -»تیانو هم به ویژه در متون بودایی بعدی این دو قطبی زرتشتی به  

و با کند  را نمایندگی می که در ضمن جهان اکبر و دنیای بیرونی  است  (  大天地زمینِ کالن« )دا تیان دی:  -»سپهر 

 گیرد. ( مقابل قرار می小天地جهان اصغر و دنیای درون انسانها )شیائو تیان دی: 

بینی بینیم که بند نخست در اصل مخالفتی با یک اصل بنیادین جهان اگر چنین برابرنهادی را در نظر بگیریم، می

ایرانی است، و آن هم این که گیتی و مینو را اهورامزدا آفریده، که نیرویی خردمند و هوشمند و سخنگو است. یعنی 

( است که در اصل سیالب و 混برای توصیف آن آشوب آغازین به کار گرفته شده، »خوون« )   صفتی که در اینجا

ریختگی و گیجی تعمیم یافته است.  داده و بعدتر به صورت درهما نشان میریختگی و آشفتگی ناشی از آن ردرهم

 داده است.  همچنین این کلمه کردارهای غیرارادی و دوپهلو و ناروشن مثل شوخی و رفتارهای الابالی را هم نشان می 

ی تصویری است که در اهورامزدای زرتشتی داریم، که روشن و شفاف و خردمند ی اینها دقیقا واژگونه همه

ومین الیه از توان در این ساست و تجسم زبانِ دقیق مقدس )مانتره( و متمایز ساختنِ چیزهای ضد از هم. بنابراین می

داند، که ای ضدزرتشتی دانست که خاستگاه گیتی و مینو را چیزی مبهم و تیره و گیج می تفسیر، بند نخست را بیانیه 
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(. جالب آن که در همان دوران 成بیشتر به اهریمن شبیه است تا اهورامزدا، و آسمان و زمین را آفریده است )ِچنگ: 

اند. های دیگر در مقابل نگرش زرتشتی هم در نهایت به چنین تصویری از آفریدگار آغازین گرایش داشته پادگفتمان 

نویسد و بودا خردِ گیتی را در »تیمائوس« می ی دمیورژ یعنی خالق کم درباره افالطون تقریبا در همین زمان دیدگاهش  

 دانست. ای زیر فرمان »مارا«ی فریبکار می هم در همین سالها بود که گیتی را برساخته 

دهد که به احتمال  اش نشان میی چیزهاست. خواندن بند دوم توصیفی دقیقتر از همین نیروی آغازینِ برسازنده  

ست تنها دوتای اولی نبوده و صورتبندی انتزاعی سومی های معنای بند نخمان درست بوده و الیهزیاد تفسیر پیشنهادی 

 است: گرفتهرا هم در بر می

 عجب خاموش بود و عجب تنها  :  ۲۵.۲»

 به تنهایی ایستاده بود، بی آن که تغییری کند 

 شد ه نمیکرد، اما خستبه کمال اجرایش می

 « پس شاید )او( مادر چیزهای زیر آسمان باشد. 

کنند. های قدیمی هم بند را با همین جمله ختم می بوده است و نسخه تقریبا تردیدی نیست که اصل متن همین   

گوید: »او همه ی اضافی آمده که می از این بند یک جمله « اغلب بعد دائو دِه جینگ ی »ی استاندهبا این حال در نسخه 

ی امروزین آن را حذف ی استانده هامتن اش روشن است و  کند، فارغ از هر خطری«. اما چون افزوده بودن جا کار می

گوید های پیشتاز ما وانگ توئی این تفاوت مهم را داریم که میام. همچنین در نسخه اش انگاشته اند، من هم نادیده کرده
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در اینجا هم  1اند.های دیرآیندتر و کالسیک »مادر آسمان و زمین« نوشته »مادر چیزهای زیرآسمان«، در حالی که نسخه 

 ام.ترِ ثبت را آوردهشکل قدیمی اند، های اقدم تصحیح شدهای که با نسخه باز بنا به متن استانده 

ی آسمان و زمین برشمرده شده است: خاموش، تنها،  در این بند چند صفت برای آن آشفتگی آغازینِ زاینده 

بیایستاده  اجراکننده ی  خستگیتغییر،  و  ی  میناپذیر،  هم  اینها  آسمان.  زیر  چیزهای  الیه مادرِ  همان  در  های توانند 

مادرِ آغازین در ذهن گوینده بوده باشد. شاید - گفته تفسیر شوند. شاید تصویری شمنی و اساطیری از یک ایزدپیش 

است.    نگریسته و توصیفی از آشوب نخستین را به دست داده که بعدتر به نظم تبدیل شدهتر میهم قدری انتزاعی

ی مهیب در اساطیر میانرودانی دارد. در ضمن ممکن هم هست که در کنار این توصیفی که شباهتی به تیامِت مادینه 

ونداک در شرح دای دوالیه، و سوار شده بر آنها، مخالفت با تصویری رقیب از آفریدگار آغازین هم مورد نظر باشد.  

دهد. بلکه منظور ( نوشته که این عبارت به معنای تغییر ناپذیر نیست و ایستایی را نشان نمی 不殆تعبیر »بو گآی« )

این تفسیر البته با متن  2کند.هرگز دگرگون نمی  -که پویایی و تغییر است –آن است که راه سرشت بنیادین خود را  

خوانیم که تغییر شود. یعنی در متن نمیکه به صراحت در متن دیده نمی  ای بدان اضافه کردهسازگار است، اما افزوده

تر است اگر تر و درست ای به سرشت پویای آن در کار نیست. بنابراین امانتدارانه ناپذیر راه است و اشارهصفت جدایی

 به متن وفادار بمانیم و از نزد خود چیزی به متن نیفزاییم. 

به دست آورد. او موجودی   توان توصیفی دقیق از اهورامزدادر گاهان و در متون بازمانده از عصر هخامنشی می  

گوید و هم با بر زبان راندن مانتره با است سخنگو که با مانتره پیوند دارد و هم با آدمیانی مثل زرتشت سخن می

ستیزد. یعنی خاموش و ساکت نیست. او در ضمن تنها هم نیست، چون هماوردی همزاد دارد به دشمنش اهریمن می

 
1  Henricks, 1989: 953-954. 
2  Duyvendak, 1954: 66. 
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ا اوست. او در ضمن نرینه است و همچون جنگاوری مردانه بازنموده شده است، اسم اهریمن و در نبردی جاودانه ب

ایرانی )مهمتر از همه اوستایی و پارسی باستان( مذکر مفرد است. یعنی سیاهه هازبان ی  و نامش در همه  ی ی کهن 

 ی صفات اهورامزدا هم هست. صفاتی که در اینجا برای آن اصل آغازین آمده، در ضمن دقیقا واژگونه 

د این همان دائو را راه مقدس  گویدهد و می ی این آغازگاه مرموز می بند سوم هم نثر است و شرحی درباره 

 است: 

 دانم نمی من نامش را : ۲۵.۳

 ای برای صدا زدنش دارم: راه )اما( کلمه 

  زنم: بزرگاگر قرار شود به زور اسمی داشته باشد، صدایش می 

دانم، اما آن  اند که »من نامش را نمیاین بند به توضیحی نیاز دارد. اغلب مترجمان آغاز جمله را چنین خوانده  

های اند. در حالی که این دو داللت ( غفلت کرده 字( و »زی« )名ی »مینگ« ) نامم.« یعنی از تمایز میان دو کلمه را راه می

ای اند و جنبهداده »مینگ« نامی شخصی است که در ابتدای تولد به نوزاد می 1متفاوتی دارند و باید به آن توجه کرد.

ده است. به همین خاطر بسیار به ندرت شآیینی داشته و در فرهنگ چینی هم مانند مصری ابزاری جادویی پنداشته می

تواند با جادوی سیاه به فرد آسیب برساند. این  شده و فرض بر آن بوده که اگر کسی آن را بداند می به کار گرفته می

نگار دهد که خط اندیشه کند و نشان میی چینی و مصری حکایت میاز ابتدایی بودن ساخت نویسایی در هردو جامعه

رسید، نامی دیگر کند. در زمانی که فرد به سن بلوغ می باورهای دوران پیشانویسایی را در خود حفظ می  تا چه اندازه

شده است. به همین خواندند و این عنوانی اجتماعی است که فرد با آن شناخته میاند و این را »زی« می داده به او می 

 
1  Henricks, 1989: 954-955. 
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کند و  شان )زی( اشاره میخطاب قرار دادن افراد با اسم رایجخاطر از اینجا به بعد فعل »صدا زدن« را داریم و این به  

ی بعدی را »صدا زدن« ترجمه شان )مینگ(. به همین خاطر فعلهای تکرار شونده نه به کار گرفتن جادویی نام نوزادی 

 ام و نه نامیدن، و این را باید هنگام خواندن متن فرادید آورد.کرده

ی مشهور غولِ آغازین  اش اسطوره دهد. نمونه ی خطرناک را در اساطیر چینی هم نشان می»مینگ« این جنبه  

نامند ون دون( میخو)   混沌ازلی است که همچون آشوب آغازین تصویر شده است. این غول آغازین را در چینی  

تون« ثبت شده که در اینجا  یا »هوندون«  های اروپایی اغلب به صورت »هون این واژه در زبان   آلود«.که »سردرگمیِ گل 

  ام.اش وفادار مانده ی سراسر کتاب به خوانش اصلی چینیبنا به قاعده 

های  عصر ایالت   بینیم که درمیزی( )ژوانگ  渾敦به این موجود را در متن دائویی    هایکی از نخستین اشاره 

است با »دائو ده جینگ«. در »شانگ  زمان جنگاور )اواخر دوران هخامنشی تا اوایل اشکانی( نوشته شده و بنابراین هم

ون خوخوانیم که »مرجعی مهم برای فهم اساطیر قدیمی چینی است و در قرن دوم پ.م نوشته شده، می های چین« که  

ای برای دیدن و شنیدن در چهره صورت بوده که روزنه شکل و بیجودی بیدون« امپراتور سرزمین میانی بوده و مو

شود و بسیار خوب از نداشته است. روزی او میزبان امپراتور دریای شمال )هو( و امپراتور دریای جنوب )شو( می

ون دون را جبران کنند، و تصمیم خوکنند که چطور محبت  کند. این دو پس از بازگشت رایزنی می ایشان پذیرایی می

ون دون پدید بیاورند. پس هر خوگیرند هفت روزنی که برای دیدن و شنیدن و خوردن و تنفس الزم است را برای  می

 ون دون مُرد! خوروز روزنی در او گشودند، تا آن که در هفتمین روز 

ی نتیجه گرفته که خوون دون نماد طبیعت در وضعیت خام و دست نخوردهداستان    از اینتوشیکیهو ایزوتسو   

اش است که به آشوبی گیج و تمایز نایافته شباهت دارد. آنچه امپراتوران دریای شمال و جنوب انجام دادند،  آغازین 

خواستند از هایی برای شنیدن و دیدن و تنفس، در اصل می ایز پیشینی بود، و با گشودن درگاه رخنه در این کلیت نامتم
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سر قدردانی آن را به نام )مینگ( مجهز کنند، اما غافل بودند از آن که نام آلوده کننده است و خوون دون را از بین 

گریز دائویی گرا و زبانیوسی و رویکرد طبیعت گرای کنفوسگوید این روایت تقابل میان نگرش نام برد. ایزوتسو میمی

اولیه نگرشی که هوادار خوون دون است و آن را همچون وضعیت مطلوب و آرما 1دهد.را نشان می  ای تصویر نی 

توان به  شود و بنابراین نمیکند، که از دست رفته است. چنین مضمونی در برخی از آثار کنفوسیوسی هم تکرار میمی

وون دون نیامده و به جایش مثل ی خگذشته از آن در خودِ »دائو ده جینگ« کلمهکیش دائوی منحصرش دانست.  

 همین فصل کنونی خودِ »خوون« به کار گرفته شده است.

ایزوتسو به این نکته توجه نکرده که پادنهاد و ضد نظری داستان خوون دون را نه در کیش کنفوسیوسی، که   

اید جستجو کرد. آنجاست که نیروی خرد که با زبان پیوند دارد و نافذ و رخنه کننده است، در هاویه در آیین زرتشتی ب 

هورامزداست مدارِ متمایز کننده اخردمند زبانبرد. آن نیروی  کند وآن را از بین میو آشوبی نابخرد و سردرگم نفوذ می

خورد، و در شکل اهریمن است و تاریخ گیتی با همین روند رخنه و پیشروی قدم به قدم خرد رقم میو آن آشوب بی 

 رسد.  آخرالزمان به فرجام می

ماند، راه ای که به ضد هورمزد میآن خاستگاه گیج و آشفته گوید  می سوم از این فصل »دائو ده جینگ«  بند   

نام دارد و لقبش بزرگ است. روشن است که در اینجا نیرویی مقدس و خدایی بومی به مخاطب معرفی شده و این 

ید این فصل به پیشنهاد کردن ایزدی رقیب و جایگزین برای اهورامزدا اختصاص گوی تفسیرمان است که میتایید کننده 

ی مقابل وصفی است که از یافته است. ایزدی غیرشخصی، طبیعی، گیج و آشفته، نامعقول و غیرفعال که دقیقا نقطه 

 اهورامزدا در دست داریم. 

 
 .. ۳۲۰: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
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شود. اما این تصویر که  ها دیده میی فرهنگای جهانی دارد و در همهمضمون نبرد نظم و آشوب البته جنبه  

آشوب ازلی »گیج و سردرگم و تنبل« است، و نه زیانکار و مهیب و زیرک، و این که با آغشته شدن با زبان و دانایی 

بعید نیست از این تمدن به چین راه یافته باشد. حتا در ایران زمین ی روایتهای ایرانی است و  میرد، ویژه و تمایز می

اند. چنان که مثال تیامت در انوماالیش کامال فعال و زیرک داده هم اساطیر پیشازرتشتی آشوب اولیه را چنین نمایش نمی

 و حتا خردمند است و در مصر هم سث در تقابل با هوروس چنین وضعیتی دارد. 

ی دهد این ایده اما در چین گذشته از تبارشناسی معنایی روایت، شاهدی دیگر هم در دست داریم که نشان می 

ی ازلی در چین احتماال وارداتی بوده و از ایران زمین به آن منطقه وارد شده کشمکش خرد زبانی و سردرگمی آشفته 

بی آن که اهمیتش را دریابد.  1. در همان کتاب »شانگ های چین« بندی داریم که ایزوتسو هم بدان اشاره کرده، است 

ای مقدس جای گرفته، پرنده مایلی غرب(    ۳۵۰)که در کوهستان آسمان که در دوردستهای غرب  خوانیم  در این بند می 

غازین سردرگم و گیج است. این پرنده چهار بال و شش پا دارد کند که »خوون دون« است، یعنی آشوب آزندگی می

 ای زرد و سرش سرخ است و رقص و آوازی دلفریب دارد.  و بدنش به کیسه 

دهد و زوتسو به درستی اشاره کرده که این پرنده شکلی باستانی و شمنی از همان خوون دون را نشان می ای

شده است. آنچه او نادیده انگاشته آن های شمنی مقدس شمرده میایست که در کیش ی طبیعت تمایز نایافته نماینده 

ی شده، واقعا روی نقشه از آن استخراج می  است که این کوه آسمان، که به گزارش »شانگ های چین« گوگرد و یشم

جغرافیا وجود دارد و این همان کوهستان آتش است که در ترکستان واقع است و کوهی بسیار مقدس بوده که داستان 

های کهن سکایی ام در روایت میمون هم با آن مربوط است. این کوهستان چنان که در نوشتارهای دیگرم نشان داده-شاه

 
 . ۳۱۹-۳۱۸: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
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ترکی -اش خاستگاهی سکایی های چینی درباره بعدتر در رسوم ترکهای اویغور ستوده شده و اغلب داستان و تخاری و  

استان های آریایی بوده و این ددر زمان نوشته شدن »شانگ های چین« این قلمرو مرکز حکمرانی سکاها و تخاری دارد.  

خوون دون   کرده است. یعنی یکی از کهنترین اسنادی که درباره تبارها اشاره میدر آن زمان به شکلی قاطع به ایرانی 

ای نیک یا بد ندارد و داند. این موجود هنوز در متن مورد نظرمان سویه داریم، آن را ایزدی بیگانه از قلمرو سکاها می

های شمنی پیشازرتشتی ای از همان سیمرغ بوده، که پیوندش با آیینال زیاد جلوهبه اهریمن شبیه نیست، بلکه به احتم

روشن است. در این معنا داستان مرغ سرخ کوهستان آسمان همتایی است برای روایت سیمرغِ برنشسته بر قاف یا  

زیبایی که از سیمرغ   اش سنتی پیشازرشتی بوده که به ویژه در هنر سکاها با نقشهای پیاپی والبرز، و مقدس شمردن 

دیرینه ساخته می سنت  این  میان  کشمکش  بعدی  دورانهای  در  دارد.  باشکوه  نمودی  دین اند،  با  طبیعت  تقدیس  ی 

 ی مقدس شمردن خداوند یکتای خردمند، در قالب نبرد رستم و اسفندیار تبلور پیدا کرده است. نوآمده 

با مصراع  بیتی  به معنای صدا زدن و گفتن در   曰ای که عالمت  های سه کلمه بند بعدی شعری است سه 

دهد. شود. این بند احتماال همچون شعری توسط ویراستار سروده شده و آخرین جمله را توضیح می اش تکرار میمیانه 

 大曰逝，逝曰遠，遠曰反   د:کنچون عبارتهای پایانی آن را در ابتدایش تکرار می 

 زنم: گذرازنم(: بزرگ، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می  : ۲۵.۴

 زنم دوردست زنم(: گذرا، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می 

 زنم: بازگشت زنم(: دوردست، یعنی صدایش می )وقتی صدایش می 

چن به درستی    هایی دیگر نیز دارد.، در ضمن ویژگیپس این راه، که در قالب صفت »بزرگ« تعین پیدا کرد

آن. چرا که در بند پیشین دیدیم که نامی برای اشاره به آن مادر چیزها  هاینام های راه است و نه  گفته که اینها ویژگی 

اند. اما صفات وجود ندارد و »راه« و »بزرگ« انگار دو برچسب هستند که به زور و از سر ناگزیری به کار گرفته شده 

ی برآمده از »بزرگ« فهرست کرده است.  ارم اینها را در قالب سه کلمه شود برشمرد و بند چهاین آغازگاه دیرینه را می 
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اما از سویی محور اصلی معنایی در اینجا »بزرگ« است و نه  1هایی پیاپی از تحول راه دانسته است. چن اینها را مرحله 

شان بر محوری خطی از زمان تکامل یابنده برداشتی راه، و از سوی دیگر اصوال زمانی فرض کردن عناصر متنی و چیدن

 شود.اش در اصل متن یافت نمیمعنایی  امروزین و اروپایی است که سرمشق 

ای واقعی در دنیای قدیم  تواند صفتهایی برای جاده این راه گذراست و دوردست و بازگشت کننده. اینها می

گذرد. در ضمن ری واژگونه چیزی است که از برابر مسافر می کنند و به تعبیباشند. یعنی راه جایی که از آن گذر می 

شود و رفت و راه کلید دستیابی به نقاط دوردست هم هست و عبور و مرور در آن دوسویه است. یعنی هم در آن می

بازگشت.   ویژگیهم  راهاین  از  که  توصیف ها  برای  استعالیی  تعبیری  با  متن  در  برخاسته،  دستی  دم  زمینی و  های 

راه خوانده می به کار گرفته شده که  نظر می موجودی خداگونه  به  پنجم  بیست و  این حال در فصل  با  رسد شود. 

 « راه »جه دارد که نویسنده بین دو اسم »راه« و »بزرگ« برای نامیدن این خالق آغازین مردد است. باز این نکته جای تو

ی تواند ترجمهازلی بوده، اما »بزرگ« که بارها در این فصل تکرار شده، میتعبیری کامال چینی و بومی برای این نیروی  

 دهد. و سرور و ارباب معنی میاهورا/ اسورَه به زبان چینی باشد که بزرگ 

تاه و آهنگین  شود که به بند پنجم بنگریم. آنجا هم باز جمالتی کواین تردید میان دو نام وقتی بهتر فهمیده می

 ی بزرگ تاکید دارند: بینیم که این بار بر کلمه می

 راهِ قدیمی بزرگ است  : ۲۵.۵

 آسمان بزرگ است 

 زمین بزرگ است 

 
1  Chen, 1989: 118. 
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اند. آسمان  ( مشخص شده 大ی عناصری که پیشتر تقدیس شده بودند، همگی با برچسب بزرگ )در اینجا همه 

ی ازلی آن دو که راه خوانده شده، همگی بزرگ هستند. این اهورا/ و زمین که همتای گیتی و مینو هستند و زاینده 

اهورای ایرانی مزدا )یعنی خردمند و باهوش و دوراندیش(  نیست، بلکه گیج و آشفته و درهم بزرگِ تازه، بر خالف  

 گیرد. ی آسمان و زمین را زیر پوشش می و برهم است. اما به همان ترتیب دو پهنه 

«ها، از شاه  ی این »بزرگ ی سیاست ادامه داده است، وقتی که در ادامه بند ششم همین خط استدالل را تا دایره 

 کند:نیز یاد می 

 اش چهار چیز بزرگ دارد قلمرو در میانه  : ۲۵.۶

 شاه یکی )از این چهارتا( است که )در قلمرو( استقرار یافته است   پس آنگاه

« در آن تدوین شده است، هرچند بعدتر دائو دِه جینگمنظور از قلمرو یا سرزمین، قاعدتا همان امیرنشینی بوده که »

تمال زیاد معنای اصلی این بند بسیار اند. با این همه به اح این را معادل سراسر زمین یا سراسر کشور چین دانسته 

کرده که ی کوچکی داللت میمنطقه ام، اتفاقا بر اش کرده( که در اینجا به قلمرو ترجمه域محدودتر بوده است. »یو« )

آید، این کلمه در رانده است. از دوران هان به بعد که دولت متمرکزی در چین پدیدار می امیری محلی بر آن حکم می

شود. اما باید توجه داشت که در زمان تدوین این متن هنوز کشور متحد چین پدید معنای تیول هم به کار برده می

بایست معنایی بسیار محدود و محلی را برساند. یعنی به یک امیرنشین و قلمرو نابراین »یو« مینیامده بوده است. ب

 سیاسی کوچک اشاره کند، که در دوران هخامنشی واحد پایه و آشنای نظم سیاسی در قلمرو تمدنی چین بوده است. 

کند. عالوه بر آسمان و زمین و راه، رکن چهارمی هم در  ی سیاسی متن هم چنین برداشتی را تایید میاشاره  

دهد ( معرفی شده که هم شاه معنا می王ی »وانگ« )د و آن شاه است. شاه در اینجا با کلمه »قلمرو« سیاسی حضور دار

که تعبیر مرسوم برای -(  上ی »شانگ« )جسته و مقتدر. معنادار است که اینجا از کلمه و هم امیر و حاکم و حتا آدم بر

. بنابراین متن در حال و هوایی نوشته شده که افق بلندپروازی سیاسی استفاده نشده است   -امپراتور و فغفور است 
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ی هستی در همین دایره است که فهرست هایی محلی مثل ژو محدود بوده، و ارکان بزرگِ برسازندهها به امیرنشین چینی

آفرینش شده  داستان  وارد  هم  را  سیاسی  اقتدار  بند  این  بنابراین  میاند.  آشکااش  هم  این  نگرش کند.  تقابل  در  را 

همین  آریایی  بر  تکیه  با  تاریخی  مقطع  آن  در  که  هستی هاست  سیاست شناسانه نقش  )اهورامزدا(  بزرگ  ی خردمندِ 

تند که شاهِ شاهان و فرمانروای امیران و گفی بیستون( سخن میایرانشهری را بنیاد نهاده و در آن از شاه بزرگ )کتیبه

ها هم با تکیه بر تعالیم کنفوسیوس چنین سطحی از نظم سیاسی را ی هان چینی حاکمان پیشین است. بعدتر در دوره

راند و بر امیران و شاهان محلی پدید آوردند و فغفور را شخصیتی دانستند که با تکیه بر آسمان بر زمین فرمان می 

ی امیران محلی معتبر شمرده شده و ادعا شده که همان است د. اما در این بند همان سطح پایینتر یعنی الیه استیال دار

بزرگ، و  آفریدگاری  بزرگ،  برای حضور خردمندی  بزرگتر، و ضرورتی  بزرگیِ  به  نیازی  یعنی  است.  »بزرگ«  که 

 شاهنشاهی بزرگ در کار نیست.

زمین و شاهِ شوند. با این تفاوت که در آنجا انگار آسمان و  این چهار رکن در کتاب »ای چینگ« هم یافت می 

را   « چینگ  ای»گیری  هایی که سیستم فال خطیی راه پنداشته شده باشند. تفسیر سنتی از شش گانه های سه مردم جلوه 

ی شاه و دو خط سازد نیز بر همین مبنا استوار شده است. دو خط باالیی نماد آسمان است و دو خط میانی نشانه بر می

تر سر و کار تر است، با تصویری ساده« که چند قرنی از این تفسیرها قدیمی دائو دِه جینگزیرین عالمت زمین. در »

 ارز با آسمان و زمین و شاه. ست و همشد، انگار موازی داریم و آن نیروی آغازینی که بزرگ یا راه خوانده می

  توان تکرار همین حرفها دانست. باز با شعری سر و کار داریم در دو آخرین بند فصل بیست و پنجم را می  

به معنای رسم و قاعده و هنجار   法ی  ی اضافی دارد. این بار کلمهای، که در پایان یک واژهبیت با مصراعهای سه کلمه 

 قانون است که مدام تکرار شده است: و 

 مین، رسم مردم است ز : ۲۵.۷

 آسمان، رسم زمین است 
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 راه، رسم آسمان است 

 رسم راه است  خودکامه

اغلب مترجمان این بند را همچون توالی رخدادهای طبیعی تفسیر کرده و آن را با سیر چرخش چهار فصل و 

اند زمین و آسمان و راه و خودکامه به مراحلی متفاوت در تحول یعنی گمان کرده  1اند. مواردی شبیه به این پیوند زده

کنند. این برداشت تا حدودی از تفسیرهای دیرآیندتر شوند و بنابراین به سیری زمانی داللت میطبیعت مربوط می 

چینگ« برخاسته که در ابتدای کار متنی مستقل و دستگاه فکری متفاوتی بوده، اما به تدریج تا پایان دوران  تب »ایمک

دائویی ادغام شده است. با این حال شواهدی فراوان در کار است که این بند چنین معنایی ندارد و   ساسانی با کیش

 ای دیرآیندتر است. شود و افزودهاصوال خوانش »راه« به مثابه سیر تکامل خطی طبیعت در اصل متن یافت نمی

آشکار است که باز همان فهرست از ارکان هستی را داریم: زمین و آسمان و راه و شاه. اما جالب است که 

شود آن را »به ریخت خودش خود« یا »مثل خودش می  آمده که  ( 自然»زی رَن« )شاه در اینجا به صورت ترکیب  

ی همپای »کام« در متون پارسی ی این دوران مفهوم در منابع چیناین شکلی« یا »به جای خودش درست« ترجمه کرد.  

ی بیستون و بعدتر در کرده است. در کتیبه توان یافت. اما این ترکیب احتماال به چنان مفهومی اشاره می باستان نمی 

بینیم که کام به معنای خواست و میل و آرزومندی در مقام یکی از نیروهای مهم روانی انسان سایر منابع هخامنشی می

شمرد و ها را محترم می ی زرتشتی است که انتخاب آزاد و ارادی من ی اندیشه شده و این ادامه به رسمیت شمرده  

گوید »کام من این است که...« و در نقش ی بیستون میکرد. به همین خاطر داریوش بزرگ بارها در کتیبه تقدیس می 

شده است. این را ی مهم و مثبت قلمداد میگوید »کام من این نیست که...«. یعنی داشتن کام و تحقق کام امررستم می

 
1 Chen, 1989: 117. 
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هم باید در یاد داشت که در هردو پادگفتمان عصر هخامنشی که در درون قلمرو تمدنی ایران شکل گرفتند، یعنی در 

ی بودایی و افالطونی، مفهوم کام منفی است و با هوس و نفس اماره در منابع سامی پسین شبیه است. به ویژه فلسفه 

گفته، دقیقا نظر فرهنگی نزدیکتر به خاستگاه دین زرتشتی بوده و با زبانی خویشاوند اوستایی سخن میبودا که از  

 گیرد. ی کام را برای اشاره به امیال و هوسهای ویرانگر مادی به کار میهمین کلمه

ای ی آزاد انسانی مسئله شناسی چینی در آن دوران مفهومی مترادف با کام نداریم و اصوال اراده در نظام انسان 

« هم هرچند مخالفتی با آن نمایان است، اما دو قطبی جبر و اختیار شفاف نشده دائو دِه جینگجدی نبوده است. در »

شده   و کلیت مفهوم »من« )فردِ تشخص یافته( است که در برابر »نهاد« )قبیله و خاندان و قلمرو سیاسی( خوار داشته

است. در این بند اما جالب است که در مقابل شاه در بند پیشین، مفهوم »زی رَن« را داریم، که یکی از معناهایش 

»سوزنده به خود« یا »خود به خود سوزنده« است. تعبیری که شاید در کنار داللت بر ریخت و شکل و درستی، همان 

 مفهوم کام را برساند. 

گوید این است که چهار رکن پیشین را به کند و میبند پایانی به مفهوم مهم قانون و رسم اجتماعی اشاره می

کنند. اما زمین خود تابع هنجار دِ تنها( از قانون زمین پیروی می دهد. مردمان )در حالت جمع، و نه فرهم پیوند می 

ی راه است. جالب است که در نهایت شاه است که بر راه استیال دارد و روی قاعده آسمان است و خودِ آسمان دنباله 

این متنِ به دهد که در مقطعی  راه پیروی »خودکامه« دانسته شده است. تعبیری که به شدت سیاسی است، و نشان می 

 نسبت فلسفی و دینی به خدمت یک دستگاه سیاسی اقتدارگرا قرار گرفته است.
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 بخش فصل بیست و ششم: ربگردان و زند فصل بیست و ششم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و ششم 

 

 

重為輕根，靜為躁君。 

是以聖人終日行不離輜重。 

雖有榮觀，燕處超然。 

奈何萬乘之主，而以身輕天下？ 

輕則失本，躁則失君。 

 

 ی سبک است مبناسنگین  : ۲۶.۱

 راندمی فرمان شلوغ بر  ساکت 

 شود.اش دور نمیپس اینطوری است که شاهِ مردم تا آخر روز راه می پیماید اما از هودج پرمایه  : ۲۶.۲

 با این حال وقتی ثروتش از )اقامتگاهی( ایمن برخوردار شد : ۲۶.۳
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 شتابد. به این شکل برای خورد و خوراک به سوی اقامتگاه می 

)اتباعش(   ی چهار اسبه دارد، خویشتن را از آنچه زیر آسمان است گردونه   شماربی پس چگونه سروری که   :  ۲۶.۴

 خوارتر بشمارد؟

 دهد)هرکس( هنجار را خوار بشمارد، مبنایش را از دست می  : ۲۶.۵

  دهد.کند، فرمانروایش را از دست میمخدوش  )هرکس( هنجار را 

 

فصل بیست و ششم به نسبت کوتاه است و پنج بند کوتاه دارد. بند نخست تک بیتی است با مصراعهای چهار  

 ای:کلمه 

重  زیاد( )ژُنگ: سنگین، جدی، مقدار為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(輕   )چینگ: کوچک، سبک، آسان، خوار(根 

 )گِن: ریشه، مبنا، نیاکان، نوزاد، نره، سرچشمه( 

靜  )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(躁  :( تأملهیجانی، بی)زَئو君  ،جون: فرمانروا(

 رئیس، حضرتعالی، حکومت( 

ی دوم »جینگ« را به »آرام«  . اغلب مترجمان در جمله «راندمی  فرمانشلوغ  بر    ساکت سبک است/  مبنای  سنگین  یعنی: » 

دهد که باادب و  اند. اما اینها معنای اصلی این واژگان نیست. اولی کسی را نشان میبرگردانده  قرار«و زَئو را به »بی

کند و از این رو هیجانی است و زود برانگیخته  فکر و تأمل رفتار می ساکت و بردبار است و دومی کسی را که بی

دم مؤدب و ساکت در برابر الابالی و شلوغ اند و بنابراین به آشود. این دو در جمله جفت متضادی معنایی ساخته می

 کنند.اشاره می 

 نماید و یازده کلمه دارد: ایست که با معیارهای متون چینی کهن بسیار طوالنی میبند دوم جمله  
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是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖 ،نجیبزاده، پادشاه، خبره(   )شِنگ: دانایی، مقدس人   )رِن: مردم، انسان(終 

)بو:  不)شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(    行)ری: خورشید، روز، وقت(    日)ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(  

 )ژُنگ: سنگین، جدی، مقدار زیاد(  重ی جنگی( )زی: هودج، ارابه  輜)لی: ترک کردن، جدا شدن(  離نه( 

های در نسخه   «شود. اش دور نمییه از هودج پرماپس اینطوری است که شاهِ مردم تا آخر روز راه می پیماید اما  یعنی: »

که در  1نای دور شدن و فاصله گرفتن، ی »یوآن« را داریم به معپیشتاز ما وانگ توئی به جای »لی« )ترک کردن( نشانه 

ت »چون تْسو«  به جای »شِنگ رِن« )شاه مردم( عبار  هامتنهمچنین در این    کند.معنای کلی تفاوت زیادی ایجاد نمی

 که باز با معنای کلی متن سازگار است. 2را داریم به معنای نجیبزاده و آدم واالمقام، 

 شان:شود همچون بیتی شعر پذیرفت ایست که آهنگی دارند و می کلمه ی چهار بند بعدی یک جفت جمله  

雖  )...سوئی: اگرچه، با این که(有  )یُوو: فراوان، داشتن(榮  )رُنگ: افتخار، رفاه، ثروت(觀  )گوان: برج دیدبانی( 

燕     )یَن: بلعیدن(處   )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(超   چائو: َجستن، تقاطع، عبور، ابر(-  )然   :رَن(

 سوزاندن، به این شکل، اما، درست( 

به این شکل برای خورد و خوراک به  یعنی: »با این حال وقتی ثروتش از )اقامتگاهی( ایمن برخوردار شد/  

ای که وینگ تْسیت چان ترجمه کرده و مبنای برگردانهای اروپایی قرار ی استانده در نسخه   «شتابد. سوی اقامتگاه می 

مهمانخانه  دیدبانی/  برج  دارای  »اقامتگاه  عبارت  جای  به  محصوگرفته،  یعنی ی  که  آمده  گوان«  »جونگ  عبارت  ر« 

اما همیشه همین آمده که اینجا نقل   ترکهن ی  هاروایت های پیشتاز ما وانگ توئی و  در نسخه  3انداز باشکوه«. »چشم 

 ام، و همین هم معنایی دقیقتر دارد، چنان که در بخش زند فصل شرح خواهم داد. کرده

 
1  Henricks, 1989: 961. 
2  Henricks, 1989: 963. 
3 Henricks, 1989: 965. 
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ایست،  ی شش کلمه ر دانست. چون یک جفت جمله بند چهارم را هم شاید بشود به همین شکل بیتی شع 

شود. کلمات ها که ترفند اصلی ساخت وزن و قافیه در شعر چینی است نشانی در اینها دیده نمی هرچند از تکرار کلمه

 اند: ی این بند چنینبرسازنده 

奈    )نَی: چطور؟، چرا؟، تاب آوردن(何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،乘   :شِنگ(

 سرور، مهمان، شما، امپراتور(  صاحب،: چو)  主)ژِه: داشتن، رفتن(  之ی چهار اسبه، سالنامه( گردونه 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(以    )ای: پس(身 شِن: بدن، شأن، خویشتن(  )輕   )چینگ: کوچک، سبک، آسان، خوار(  天 

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(؟  下)تیان: آسمان( 

ی چهار اسبه دارد/ پس خویشتن را از آنچه زیر آسمان است خوارتر گردونه   شماربییعنی: »چطور سرور که  

شود: »پس چگونه سروری که تر میر دو جمله را با هم ترکیب کنیم و ترجمه کنیم، نتیجه البته روان بشمارد؟«. اگ

. ناگفته نماند که چهار اسبه دارد، خویشتن را از آنچه زیر آسمان است )اتباعش( خوارتر بشمارد؟« یگردونه  شماربی

و مفهومش محدودتر  1ی »وانگ« را داریم که یعنی پادشاه، ی »چو« کلمههای کهن ما وانگ توئی به جای نشانه در نسخه 

فراد واالمقام هم به کار آمیز خطاب به مهمان و سرور و ااز »چو« است که عالوه بر اشاره به پادشاه به صورت احترام 

های کالسیک در اینجا  سخه اند و به همین خاطر از نی »چو« را آوردهی بعدی همه همین کلمههامتن شود.  گرفته می

ام. اما روشن است که مفهوم اصلی مورد نظر »پادشاه« بوده و نه چیزی دیگر، و در ترجمه بر همین تاکید پیروی کرده

 
1  Henricks, 1989: 963. 
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اند و با قصد « سخن گفته شماربیهای  ام، بر خالف مترجمانی که از »صاحب ده هزار گردونه« یا »سرور گردونه کرده

 اند. زدایی کردهای فلسفی یا دینی به متن، آن را سیاسی افزودن سویه 

با مصراعهای چهار کلمه  بیتی است  بند، تک  .  شوداش تکرار میی میانیای که دو واژهپنجمین و واپسین 

ی درستی نداشت. اگر بند اول و آخر را پشت سر هم بگذاریم، به دیدیم که نخستین بند به شعری شبیه بود ولی قافیه

 یابیم: یک شعر دوبیتی کامل دست می

重為輕根，  靜為躁君。 

輕則失本，  躁則失君。 

ی اصل شعری دو بیتی بوده که ویراستار در میانه  توان زد این است که فصل بیست و ششم دربنابراین حدسی که می

 شده است: شان توضیح داده است. بند آخر از این کلمات تشکیلو درباره نوشته  آهنگین سه بند نثر هابیت 

輕    ،خوار(  )چینگ: کوچک، سبک، آسان則 مثال، رعایت کردنِ قاعده(  )زِه: قانون، هنجار ،失  ،شی: از دست دادن(

 ( بِن: خاستگاه، مبنا، اصوال، این) 本نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 

躁    :(  فکرتأمل، بیهیجانی، بی )زَئو則 ،مثال، رعایت کردنِ قاعده(    )زِه: قانون، هنجار失  ،شی: از دست دادن(

 )جون: فرمانروا، رئیس، حضرتعالی، حکومت( 君نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 

کند، فرمانروایش مخدوش  دهد/ )هرکس( هنجار را  )هرکس( هنجار را خوار بشمارد، مبنایش را از دست مییعنی: »

 « دهد.را از دست می

 

 

 

 
 ساکت

 شلوغ
 سنگیر  

 هودج پرمایه سبک

 اقامتگاه پرخوراک

 هنجار
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و ششم

 

ای اش آورده، و سراسر متن را همچون بیانیه خوانش مرسوم از این فصل همان است که چِن در کتاب خواندنی 

کرد تفسیر  بیروانشناسانه  مثال  یعنی  است.  صفت ه  را  آرامش  و  سنگینی  و  خودآگاهی  ویژگی  را  سبک  و  قرار 

چنین خوانشی به نظرم  1ناخودآگاهی دانسته و جدایی شاه از هودج را هم به حس امنیت وجودی حمل کرده است.

افکند که به آشکارا نادرست است و مفاهیمی بسیار دیرآیندتر )از جمله جم خودآگاه/ ناخودآگاه( را به متن فرا می

 کلی از بافت معنایی نوشتار خارج است. 

ی مرکزی این فصل شعری دو بیتی بوده که از بند اول و آخر تشکیل  چنان که گفتیم، به احتمال زیاد هسته 

 شده، به این شکل:  می

重為輕根，  靜為躁君。 

輕則失本，  躁則失君。 

 توان چنین برگرداند: این شعر را می 

 راندساکت بر شلوغ فرمان می   سنگین مبنای سبک است  : ۲۶.۱

 
1 Chen, 1989: 121-122. 
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  دهد)هرکس( هنجار را خوار بشمارد، مبنایش را از دست می  : ۲۶.۵

  دهد.)هرکس( هنجار را رنجه کند، فرمانروایش را از دست می

یعنی دو جم داریم: سنگین در برابر سبک و ساکت در برابر شلوغ. دو نوع ارتباط هم داریم: ریشه و خاستگاه و مبنای 

بر سنگین و ساکت بر شلوغ ترجیح داده شده و با این دو   چیزی بودن، و بر چیزی حکم راندن. در بیت نخست سبک

شود هنجار، اند. در بیت دوم مفهومی تازه وارد معادله شده که میبه هم مربوط شدهفعل )مبنا داشتن، فرمان راندن(  

ام که رگزیده اش »هنجار« را بکند. به همین خاطر در ترجمهاش کرد و به قواعد نهادین اشاره میقانون، یا عرف ترجمه

دهد. در بیت دوم روشن است که این هنجار سبک و ساکت ی اجتماعی را بهتر در زبان امروز ما نشان می این سویه 

دهد. گوید اگر کسی هنجار را نقض کند و مخدوش سازد، مبنا و حاکم خود را از دست میدانسته شده و شاعر می

سازند و احتماال در آغاز به تنهایی یک متن تکثیر شونده )منش ر می پس بند اول و آخر به روشنی متنی یکپارچه را ب

 اند. فرهنگی( مستقل بوده

توان حدس زد که این دوبیتی در اصل متنی سیاسی بوده باشد. دوقطبی ساکت و شلوغ و سبک و سنگین  می 

ی چین اشاره کنند و این که در آنها سکوت و ادب به شدت سفارش ی اولیههات دولتوانند به آداب درباری در  می

شده و فروتنی و پا را از گلیم خود درازتر نکردن )سبکی در برابر سنگینی( بسیار ستوده شده است. اشاره به فرمانروا 

کند که مضمون اصلی این شعر گویا سیاسی بوده فرمان راندن در کنار هنجار و قانون هم این حدس را تقویت میو  

 باشد. 

ی فرضی است، در « وارد کرده و قاعدتا همان الئو تسه دائو دِه جینگویراستاری که این شعر را در متن » 

ای طوالنی آورده که ی این دو بیت سه بند نثر آورده و با شرحی مفهوم آن را گسترش داده است. نخست جملهمیانه 

 نشاند:ی مضمون سیاسی شعر را به کرسی میمان درباره حدس

 شود.اش دور نمیپس اینطوری است که شاهِ مردم تا آخر روز راه می پیماید اما از هودج پرمایه  : ۲۶.۲
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 دهد. شاه باید با کبکبه و دبدبهشود و آداب حاکم بر رفتار وی را توضیح میمعلوم است که بحث به شاه مربوط می 

برد، از اموال و اشیای گرانبهای فراوان انباشته شده است. به همین خاطر حرکت کند و بنابراین هودجی که او را می

کند. این در ضمن عالوه بر آن که اش را ترک نمیشود و هودجاست که در هنگام سفر، شاه از کاروانش جدا نمی

گذاریِ ه با اشیای گرانبها و پرمایه نیز مربوط است. یعنی نشانه رسند، به ضرورتِ احاطه شدنِ شاحفاظت از هودج را می

دهد. این احتماال همان است که در ابتدای شعر »سنگین« خوانده شده بخش را نشان می شاه با چیزهای مشروعیت 

 است.

تواند همواره ی هودجی با اشیای پرمایه و گرانبها سنگین است، اما نمی شاه هرچند به خاطر استقرار در میانه 

راه می این سنگینی  با  باقی بماند. پس طی روز  این شکل  اقامتگاهی جای به  پیماید، و شبانگاه برای استراحت در 

ها آن را با از قلم یی بسیار متنوع ترجمه شده است. اغلب ترجمههاشکلگیرد. بند سوم ابهامی فراوان دارد و به  می

یکی برگردانده   انداختن  کلمه  تحریفش کردهدو  در عمل  نبردهاند و  پی  که  است  آن  هم  دلیلش  احتماال اند.  که  اند 

 دهد، در برابر حالت سنگین که با سفر روزانه مربوط است. توصیفی از وضعیت سبک به دست می

پذیرد، و در  کلید درک این دو بند پیاپی آن است که دریابیم سفر کردن »در سراسر روز« و در هودج انجام می

ست و آن مقابلش استقرار در اقامتگاهی محصور با برجهای دیدبانی را داریم که در آن بساط خورد و خوراک برپا

در ضمن چیزهای پرمایه و گرانبها دیگر نیازی به حراست ندارند و در پناه برج دیدبانی از گزند دزدان در امان هستند.  

ای اندرونی شاه و محل اقامت زنانش این را هم به یاد داشته باشیم که »اقامتگاه خوراک« در سنت چینی برچسبی بر

تقابل این دو با تفاوت روز و شب یا تضاد  1کرده است.آرامیده و تفریح میهم بوده و این جایی بوده که شاه می 

 
1 Chen, 1989: 122. 
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کند، سنگین شود. در اولی که شاه به دارایی خود چسبیده و با آن حرکت میحرکت کردن و بیتوته کردن مشخص می

با این حال وقتی ثروتش شود. پس »سبک می کند و خیالش از ثروتش آسوده است،  است. در دومی که جایی اقامت می

 « شتابد.به این شکل برای خورد و خوراک به سوی اقامتگاه می /از )اقامتگاهی( ایمن برخوردار شد

ها با بند نخست آن است که سبک مبنای سنگین است. یعنی تنها وقتی شاه شبانگاه خوب ارتباط این جمله 

راند. یعنی شاه در زمانی که جایی سفر کند. و همچنین ساکت بر شلوغ فرمان می   تواند روزانهاستراحت کرده باشد، می 

کند،  اش را پیدا می ی واقعیی شاهانه مستقر شده و سکون و آرامش دارد و اطرافیانش خدمتکارانی با ادب هستند، جلوه 

 اند.  مهتران شلوغ گرفته  نه زمانی که در حال سفر است و تکاپو دارد و پیرامونش را سربازان پر سر و صدا و

شناختن حد خود  ماند که در آن خدمتکاران به فروتنی و  ای می پس کل فصل بیست و ششم به سیاستنامه 

اش را با استقرار در وضعیتی تنظیم شده و متین تقویت کند. ی شاهانه اند و به شاه توصیه شده که جلوه سفارش شده 

با هم و پراکنده ترجمه شده بندهای دوم و سوم که اغلب بی اند، شرح مهمی هستند که کلید اصلی فهم متن ربط 

کند، شلوغ را به هم وصل می- سنگین و ساکت -ای که سبکاصلی   دهند دوقطبیشوند. چون نشان میمحسوب می 

ی شاه مسافرِ نشسته در هودج یا های دوگانه اقامت برابر است و جلوه-شب و سفر-دوقطبی دیگری است که با روز

 بینیم که با همین خوانش سازگار است: دهد. در بند چهارم هم شرحی میشاه باشکوه نشسته بر اورنگ را نشان می 

ی چهار اسبه دارد، خویشتن را از آنچه زیر آسمان است )اتباعش( گردونه   شماربی پس چگونه سروری که   :  ۲۶.۴

 خوارتر بشمارد؟

ای درست در برابر اتباع خود حاضر شود. این شاه با شاه باید مراقب وجهه و اعتبار خود باشد و با شیوه 

شود و باید با تکیه بر آن خود را از ساکنان قلمروش ن متمایز میهای چشمگیرش )ده هزار گردونه( از دیگرادارایی 

کند، همان قانون )زیر آسمان( جدا کند و ممتاز و واال بداند. قواعدی که این برتری شاه بر بندگانش را رمزگذاری می 

اند، با دقت و شده ی بیت اول و دوم گنجانده  ی بینابینی که میانه یا هنجار اجتماعی است. به این ترتیب سه جمله
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)سبک آغازین  عناصر  میان  ارتباط  و سکوت-روشنی  )-سنگینی  بعدی  ارکان  با  توضیح شلوغی(  را  شاه(  و  هنجار 

 دهند. می
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 تم بخش بیست و هفتم: ربگردان و زند فصل بیست و هف 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و هفتم 

 

 

善行無轍迹，善言無瑕讁；善數不用籌策；善閉無關楗而不可開，善結無繩約

而不可解。 

是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物。 

是謂襲明。 

故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。 

不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。 
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 سفر کردنی درست است که هیچ نشان ردپایی )به جا نگذارد(  : ۲۷.۱

 سخن گفتنی درست است که هیچ خطا و انگی نداشته باشد

 ای استفاده نشود نقشه حساب کردنی درست است که )در آن( از طرح و  

 )دری که( خوب بسته باشد، )نیاز به( قفل ندارد، اما باز کردنش ممکن نیست 

 طنابی که خوب گره خورده باشد )نیاز به( طناب ندارد، اما گشودنش ممکن نیست  

 پس شاهِ مردم اینجوری است: : ۲۷.۲

 شود بنابراین هیچکس از مردم طرد نمی  رساند ری میآن خوب اصیلی که به مردم یا

 شود. بنابراین هیچ چیزی طرد نمی   رهاند آن خوب اصلی که چیزها را می 

 شود، اینجوری است آنچه که میراث روشنایی خوانده می  : ۲۷.۳

 مردمی است که خوب نیستند  رهبر  بنابراین بهترین آدم  : ۲۷.۴

 اعتبار مردمی است که خوب هستند   )آنکه( بهترین ادم نیست  

 آن اعتبار را دوست نداشتن    را گرانبها نشمردن  رهبرآن  : ۲۷.۵

 شود، اینجوری است. آنچه که مرموزِ زورآور خوانده می انجامد، هرچند در دانایان بزرگ به دیوانگی می 

 

متن جدا جدا را در خود  « است که چندین پارهدائو دِه جینگفصل بیست و هفتم بخشی به نسبت مفصل از » 

 ای دارد. ای و دو مصراع نُه کلمه جای داده است. بند نخست شعری است مفصل که سه مصراع پنج شش کلمه 

善行無轍迹， 

善言無瑕讁； 
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善數不用籌策； 

善閉無關楗而不可開 

善結無繩約而不可解。 

با کلمه همه »شان« )ی مصراعها  آغاز می善ی  تا چهار کلمهشود و عال(  بر آن یک  دارد که تکرار وه  دیگر هم  ی 

شود. در این میان مصراع سوم که شباهتی با دو مصراع پیشین دارد، هم به خاطر غیاب تکرارها و هم به دلیل داشتن می

ه  های مشاب شود حدس زد در ابتدای کار دو بیت متفاوت با آغازگاه شش کلمه، غیرعادی جلوه می کند. طوری که می

ی این دو شان ساخته و در میانه ای بر سیاقایم، و ویراستار هنگام چسباندن اینها به هم جملهوو« داشته  -فالن -»شان

 بیت افزوده است. 

 ی بیت آغازین، چنین است:کلمات برسازنده  

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(無    )وو: نه، هیچ(轍   :ژِه(

 )نشانه، عالمت(  迹جاده، رد چرخ گاری، ضرباهنگ( 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(無    )وو: نه، هیچ(瑕   شیا: داغ، لکه، نقص(

 )تنبیه کردن، جرم، تقصیر(  讁عضو( 

رست است که هیچ نشان ردپایی )به جا نگذارد(/ سخن گفتنی درست است که هیچ خطا و انگی سفر کردنی دیعنی: »

 . «نداشته باشد 

شود. تواند مصراع سوم از همین شعر شمرده شود، چون با همان کلمه شروع می ای داریم که میی واسطه بعد جمله 

 ( را هم فاقد است:無تکراری »وو« )ی اما این گزاره یک کلمه اضافی دارد و کلمه 
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善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(數   )شو: مقدار، چند، قانون، شمردن(不   )بو: نه(用  یُونگ: استفاده(

)تٌسِه: نقشه، برنامه، راهبرد، محاسبه، خیزران برای   策)چو: نقشه، طرح، برنامه(   籌کردن، به کار گرفتن، خوردن(  

 نوشتن( 

ای استفاده نشود«. در زمان یاد شده هنوز چرتکه در یعنی: »حساب کردنی درست است که )در آن( از طرح و نقشه 

پریشانه بتوان ای مانده بود تا از آنجا به چین انتقال یابد، اما شاید به شکلی زمان ایران زمین اختراع نشده بود و هزاره

 »حساب و کتاب کردن درست به چرتکه انداختن نیازی ندارد«.  این جمله را چنین بازخواند که:

ی بعدی هریک نُه کلمه دارند که با معیارهای چینی طوالنی است و به دو بیت شعر با مصراعهایی  دو جمله 

 اند: بسیار دراز شبیه 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(閉    )بی: بستن، مسدود کردن(無    )وو: نه، هیچ(關   گوَن: بستن، قفل(

: )کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن 可)بو: نه(   不اِر: و، آنگاه، اما(  )  而)جیَن: ؟(    楗کردن، مرز، عبور از مرز(  

 )کای: گشوده، آغاز کردن، دور(  開است که...( 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(結    )جیِه: گره، بستن، محکم کردن، انتها(無    )وو: نه، هیچ(繩  :شِنگ(

)بو: نه(   不)اِر: و، آنگاه، اما(  而)یوِه: طناب، بستن، محدود کردن، قرار، مختصر(  約طناب، بستن، محدود کردن( 

可 )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :解  )جیِه: شل کردن، حل کردن، تقسیم، گشوده( 

)دری که( خوب بسته باشد، )نیاز به( قفل ندارد، اما باز کردنش ممکن نیست/ طنابی که خوب گره خورده یعنی: »

 .«باشد )نیاز به( طناب ندارد، اما گشودنش ممکن نیست 
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شود، که اگر به دو نیم تقسیم شود، کل بند را به شعری  ای با هشت کلمه آغاز می ی طوالنیبند دوم با جمله  

کنم باید شود، فکر میای در اینجا دیده نمیگذاریکند. بنابراین هرچند در متن استانده نقطه با پنج مصراع تبدیل می

 ن گسستی را در متن فرض کرد و بند دوم را چنین نوشت:چنی

是以聖人  常善救人，  故無棄人；   

常善救物，  故無棄物。 

اش دو بیت با کلمات به شدت تکراری آمده است. آن روشن است که در اینجا یک مصراع اولیه داریم که در ادامه 

کنم باید هم وزن و قافیه است. بنابراین فکر می(  是謂襲明)ی کوتاه بند سوم  مصراع اولیه در ضمن با تک جمله

ی بند دوم گنجاند. در این حالت به شعری کامل با در میانه سوم را هم در بند دوم ادغام کرد، و چه بسا که آن را بند  

 رسیم به این شکل: تکرار بسیار زیاد در کلمات می

是以聖人  常善救人，  故無棄人；   

是謂襲明  常善救物，  故無棄物。 

کند. چون قاعده را وفاداری این پیشنهاد البته رادیکال است و با تغییر دادن ساختار متن آن را به شعری کامل تبدیل می

کنم. اما نشان خواهم داد که به لحاظ معنایی اش حفظ میدر جای کنونیی بند سوم را  ام، این جمله به متن قرار داده

 هم احتماال جایش همین بوده که پیشنهاد کردم. 

 اند: ی بند دوم چنیننده کلمات برساز 

是  ،باشه( )شی: بودن以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان( 

 常    )چآنگ: اصیل(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(救  تیبانی، رهاندن(  )جیو: کمک کردن، پش人  :رِن(

 دم، انسان( مر

故  ،بنابراین( )گو: پیر، قدیمی無  )وو: نه، هیچ(棄  )چی: طرد کردن، ترک کردن(人  )رِن: مردم، انسان( 
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常    )چآنگ: اصیل(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(救    )جیو: کمک کردن، پشتیبانی، رهاندن(物   :وو(

 چیز(

故  )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(無  )وو: نه، هیچ(棄  )چی: طرد کردن، ترک کردن(物 )وو: چیز( 

 اش کرد:توان چنین ترجمهکه می

 »پس شاهِ مردم اینجوری است:

 شود بنابراین هیچکس از مردم طرد نمی رساند آن خوب اصیلی که به مردم یاری می

 شود.« بنابراین هیچ چیزی طرد نمی   رهاند آن خوب اصلی که چیزها را می  

 بند سوم هم این کلمات را دارد:

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(襲    ،به ارث بردن، بر هم افتادگی(  ای پیروی کردن،  از قاعده )شی: حمله کردن

明  )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا( 

 «. ، اینجوری است شود یعنی: »آنچه که میراث روشنایی خوانده می

بند چهارم هم به همین ترتیب شعری است دوبیتی با تکرار کلمات چشمگیر، که در آن فقط مصراع دوم پنج 

 و باقی چهار کلمه دارند:

故善人者，  不善人之師； 

不善人者，  善人之資。 

 اند: ی این شعر چنینهای برسازنده نشانه 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人   )رِن: مردم، انسان(者    :ترین( -تر/  -)ژِه 

不   )بو: نه(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(師   ،شی: لشکر(

 ی مردم، پایتخت، مشاور نظامی، رهبر، استاد، اسوه( توده
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不  )بو: نه(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人  )رِن: مردم، انسان(者  :ترین( -تر/ -)ژِه 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(資   ،زی: پول، قیمت، اعتبار(

 غله، اندوختن( 

 مردمی است که خوب نیستند  رهبر    بهترین آدم »بنابراین یعنی: 

 اعتبار مردمی است که خوب هستند«.   )آنکه( بهترین آدم نیست  

ی الف و ب بیت اول شود آن است که در هردو نسخه تفاوت مهمی که متون پیشتاز ما وانگ توئی دیده می 

که خوب   است  مردمی  رهبر   / آدم  بهترین  بنابراین   « آمده:  منسجم  1«. هستند چنین  مفهومی  نظر  از  جمله  و این  تر 

نماید. به ویژه که مصراع دوم این بیت یک کلمه اضافی دارد و آن احتماال »بو« )نه( در ابتدای جمله است تر میدرست 

که چه بسا با خطای کاتبی و با تکرار اولین کلمه در مصراع بعدی در اینجا قرار گرفته باشد. در اینجا به متن کالسیک 

 بوده است. ام، اما توجه داشته باشید که احتماال معنای اصلی این بیت واژگونه ار مانده و همان را ترجمه کرده وفاد

ی است با دو بیت که نیمی از کلمات دو مصراع اولش تکراری هستند و در دو مصراع بند پنجم هم شعر

 شود: ی تکراری دیده نمیبعدی هیچ کلمه 

不貴其師，  

不愛其資， 

雖智大迷， 

是謂要妙。 

 اند: ی این مصراعها چنین کلمات برسازنده 

 
1  Henricks, 1989: 975-976. 
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不   )بو: نه(貴   :گرانبها، اشرافی، عالیجناب(  )گوئی其    )چی: او، آن(師  ی مردم، پایتخت، مشاور )شی: لشکر، توده

 نظامی، رهبر، استاد، اسوه( 

不  )بو: نه(愛  )آی: دوست داشتن، عشق، گنج(其  )چی: او، آن(資  )زی: پول، قیمت، اعتبار، غله، اندوختن( 

雖    )...سوئی: اگرچه، با این که(智    )ژی: خرد، دانش(大   :بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  )دا迷    ،می: گم شدن، گیج(

 دیوانه، جادو شدن، بادبزن( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(要  )یائو: درخواست، زور، قول(妙 ( )میائو: مرموز، زیرکانه، باشکوه 

 آن اعتبار را دوست نداشتن    را گرانبها نشمردن رهبر آن » یعنی:

 شود، اینجوری است.« آنچه که مرموزِ زورآور خوانده می انجامد، هرچند در دانایان بزرگ به دیوانگی می 

پیشتاز ما وانگ توئی در مصراع سوم به جای »دیوانگی« کلمه در نسخه  از متون  ی »کوری« آمده است. اما  ی الف 

اند که گیجی و دیوانگی معنی ی »می« را آورده نشانه   -سازگار با روایت کالسیک–ی ب در همین مجموعه  نسخه 

توان به »می« یا »ژی« منسوب کرد. یعنی ام. در ضمن صفت »دا« در این جمله را میو من همین را مبنا گرفته 1دهدمی

انجامد، حتا در دانایان بزرگ«. اغلب انجامد، حتا در دانایان« یا »به دیوانگی می شود خواند »به دیوانگی بزرگ میمی

تر باشد. کنم با توجه به لحن جدلی عبارت، دومین ترجمه درست ر میاند. اما فکمترجمان اولین خوانش را اختیار کرده 

ی دانایان به مثابه نیرویی در برابر مرموز زورآور، به صفتی همتا و متقارن به خصوص که به لحاظ بالغی هنگام تخطئه

 با زورآور نیاز هست. 

 

 
1  Henricks, 1989: 972-973. 
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و هفتم

  

ی ایرانی یک پیامد مهم داشته و آن هم  ات با اندیشه بینیم که مخالفت اگر آثار افالطون را با دقت بخوانیم، می  

ام ی فلسفی« با شواهد فراوان نشان داده ی یک افسانه اش با خط و نویسایی است. در کتاب »افالطون: واسازه دشمنی

سیس بوده و توسط گروهی از مبلغان فرهنگ ایرانی و هواداران نظام تاکه نویسایی در آتنِ دوران افالطون نوپا و تازه

های مشهور باشند، دشمنان سیاسی شده است. این گروه که همان سوفیست سیاسی هخامنشیان در این شهر ترویج می

محافظه  اشراف  رهبران  که  داشتند  برسازنده نیرومندی  قدیمی  قبایل  رؤسای  و  ا کار  یکی  بودند.  شهر  جمعیت  ز ی 

سواد بوده است، و دیگری شاگردش افالطون که پیشوایان این گروه سقراط بود که به احتمال خیلی زیاد نانویسا و بی

 نویسا بود، اما با خط و نویسایی دشمنی داشت. 

توان آن را به مخالفتی همسان با خط  شود که می « با عبارتهایی شروع میدائو دِه جینگفصل بیست و هفتم » 

نماید که در آن هم و نویسایی تشبیه کرد. متن البته پرابهام است و مثل نوشتارهای افالطون صریح نیست. اما چنین می

 خوانیم که:د نخست مینقدی نزدیک به رأی افالطون برای طرد خط و نویسایی مطرح شده باشد. در بن

 سفر کردنی درست است که هیچ نشان ردپایی )به جا نگذارد(  : ۲۷.۱

 سخن گفتنی درست است که هیچ خطا و انگی نداشته باشد

 ای استفاده نشود حساب کردنی درست است که )در آن( از طرح و نقشه  
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 )دری که( خوب بسته باشد، )نیاز به( قفل ندارد، اما باز کردنش ممکن نیست 

 ب گره خورده باشد )نیاز به( طناب ندارد، اما گشودنش ممکن نیست  طنابی که خو

ای ماندگار از خود بر جای نگذارد. عبور از جاده بنابراین شکل اصیلِ انجام دادن کارها، آن است که نشانه  

باید طوری باشد که ردپایی به جا نماند، سخن گفتن باید به شکلی باشد که لغزشی بر زبان نرود و در نتیجه داغ و 

ی درست است که ذهنی باشد و شهودی و بدون استفاده از نوشتن انگی به فرد منسوب نشود، و حساب و کتاب کردن

سازند که شاید موضوع اصلی نقد، خط و و استفاده از نقشه و خط. این سه مثال در کنار هم این تفسیر را محتمل می

ین سه به ی اول ردپایی نقد و طرد شده که با سفر، زبان و محاسبه پیوند دارد. ترکیب انویسایی باشد. در سه جمله 

تبار شان در چین ایرانی بدنه   -و تا هزار و پانصد سال بعدتر هم  –دهد که در آن دوران  ی بازرگان ارجاع میویژه به طبقه 

ی گوناگون آشنا بودند و مدام به حساب و کتاب مشغول بودند. در ضمن آنها  هازبان کردند و به اند. آنان سفر می بوده

ماند، و آنان های ابتدایی آن روزگار باقی میراندند که ردپایش در جاده هایی سنگین و پر از کاال را مید که ارابه بودن

گرفتند و  ای ارتباطی برای خرید و فروش یاد میبودند که زبان چینی را نه همچون زبان مادری، بلکه همچون واسطه 

م مرتکب  آن  در  فراوان  لغزش و خطاهای  دنبال ی بنابراین  به  که  بود  دوران  در همین  که  آن  همه  از  مهمتر  شدند. 

سازی نظام دیوانی هخامنشیان و تاکیدشان بر خط آرامی سلطنتی، خط الفبایی در سراسر ایران زمین رواج یکپارچه 

 یافت و تا نقاطی دوردست مثل ختای و ختن و ترکستان هم انتشار یافت.

گیری ی بازرگان درونزاد داشت که در شکلچین البته در آغازگاه تاریخ خود مانند هر تمدن دیگری یک طبقه 

ین نوشتارهای بازمانده از چین ترکهن فرهنگ چینی و منسجم ساختن مراکز جمعیتی همسایه نقشی کلیدی ایفا کردند.  

管اند که گوان ژُونگ )هایی ستایشگرانه به تاجران دارند و گفتهپیشگویی هستند، اشاره  های استخوان باستان که متون 

仲  :۷۲۰-۶۴۵  ابتدای کار بازرگان شود، در  گرا محسوب می( وزیر دولت چی که یکی از پیشاهنگان مکتب قانونپ.م

ی هادولت گیری  شکلبوده است. با این حال این موقعیت واال و ارجمند تاجران که طبیعی و عادی هم هست، با  
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می چنین  گشت.  فراموش  چین  در  در  متمرکز  قدرت  یافتن  تمرکز  فرایند  اصوال  که  عصر هادولت نماید  محلی  ی 

داری ممکن شده باشد. ی مبتنی بر برده ی بازرگان بومی و تثبیت اقتصاد کشاورزانه ی جنگاور با سرکوب طبقه هاایالت 

هایی نوآوری حدس من آن است که بازرگانان ایرانی که در این مقطع تاریخی از پشتیبانی دولت عظیم هخامنشی و  

ی بازرگان این های ارتباطی خود را به درون قلمرو چین گستراندند و طبقه پیشرفته مثل پول برخوردار بودند، شاخه 

 سامان را زیر نفوذ خود گرفتند. 

( در کنار کشاورزان و صنعتگران و دیوانساالران یکی  商ی بازرگان )شانگ:  در سراسر تاریخ مدون چین طبقه  

(  农/農شدند، اما جالب است که موقعیت و اعتبارشان حتا از کشاورزان )نُونگ:  ی چین محسوب میاز چهار طبقه 

اند که فاقد حقوق مل برده بوده و رعیت فرودستی بودهتر بوده است. این در حالی است که این طبقه در عهم فروپایه

اند و به همین خاطر هم مدام شدند. این در حالی است که درآمد و ثروتی چشمگیر داشته مدنی کامل محسوب می 

ی بازرگان پذیرش طبقه 1اند. پردازان سیاست چینی )هم کنفوسیوسی و هم دائویی( بودهآماج حمله و نکوهش نظریه 

ی دین کنفوسیوسی تحقق ی چینی بسیار دیر و در دوران سونگ )قرن دوازدهم و سیزدهم میالدی( با واسطه در جامعه 

 تبار در قلمرو چین بود.  ی دیوانساالر ایرانی و این پس از دوران مغول و تثبیت یک طبقه 2یافت 

ویژه  نماید که جمالت آغازین این فصل به بازرگانان ایرانی و به  اگر به این بافت تاریخی بنگریم، چنین می  

ی ارتباط متن با نویسایی ی پایانی حدس ما را دربارهشان از خط و نویسایی اشاره داشته باشد. دو جملهمندی به بهره 

خوانیم که دری که خوب بسته شده باشد، نیازی به قفل و کلون ندارد. در برای بسته شدن کنند. در اینجا می تایید می 

ای که بر فی که فنی و پیچیده هم هست نیازی ندارد. به همین شکل، گرهخودبسنده است و به چیزی افزوده و اضا

 
1  Kuhn, 1984: 20–21. 
2  Gernet, 1962: 68–69. 
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آید، نوعی فروبستگی خودبسنده و خودبنیاد است. گره نیازی ندارد که با طنابی دیگر، افزون بر همان طنابی پدید می 

نیازی از چیزهای افزوده تاکید دارد و چیزها را در همان شکل یعنی بند نخست از متن به بی طناب بسترش، بسته شود.  

بنیادین  به کارها و وارهپذیرد، بی آن که ردپا و عالمت و طرحشان میپایه و  آنچه که  افزوده شده باشد.  بدانها  ای 

هومو ساپینس زبان امری ذاتی و بدیهی به نظر ی  شود، خط و نویسایی است. برای اعضای گونه چیزهای افزوده می

رسد، اما نویسایی یک پدیدار نوظهور و افزوده و اضافی است که باید با تمرین و دشواری فرا گرفته شود. کلمات می

ای فنی و عجیب و غریب به نظر کند، افزوده ای که آنها را ثبت میو چیزها بدیهی هستند، ولی کلمات نوشته شده 

 سواد باشند. « روستاییانی بی دائو دِه جینگ. به ویژه برای مردمی که مثل مخاطبان متن »رسندمی

قدری دقیقتر کند و ربطی به بند نخست ندارد. اما اگر بند دوم به ظاهر مضمونی یکسره متفاوت را مطرح می  

ی بند حدس من آن است که در ابتدای کار بند سوم در میانه ،  چنان که گذشت  شوند.به آن بنگریم ارتباطها نمایان می

اگر اصل متن ای میان بند دوم و چهارم عمل کرده است.  دوم جای داشته و بعدتر به دلیلی جدا شده و همچون واسطه 

رسیم که قاعدتا شود و به شعری یکپارچه میمبنا بازسازی کنیم، درستی این حدس بهتر نمایان می چینی را بر این  

 بوده است: ۳-۲ی بند شکل اولیه 

 是以聖人  常善救人，  故無棄人；   

»是謂襲明«  常善救物，  故無棄物。 

 گیرد:تر را در بر میی متن هم به این شکل معنای منسجم ترجمه

 پس شاهِ مردم اینجوری است: :الف-۲۷.۲»

 شود بنابراین هیچکس از مردم طرد نمی  رساند آن خوب اصیلی که به مردم یاری می

 شود، اینجوری است آنچه که میراث روشنایی خوانده می  : ۲۷.۳

 « شود.بنابراین هیچ چیزی طرد نمی   رهاند آن خوب اصلی که چیزها را می ب:  -۲۷.۲



475 

 

(. این  襲明 ( و میراث روشنایی )شی مینگ: 聖人در اینجا دو نیروی متفاوت داریم: شاهِ مردم )شِنگ رِن:   

کنند. اما هریک موضوعی اند و چیزی را هم طرد نمیبخش و حمایت کنندهاند که هردو رهاییدو از این نظر همسان 

کند و میراث روشنایی با چیزها مردمان سر و کار دارد و آنها را حمایت می  و افقی متمایز دارند. شاه مردم طبعا با

با یک  ۳-۲ی بند کند. بنابراین روشن است که در شکل بازسازی شدهمربوط است و ارتباطی مشابه با آنها برقرار می

کار است که از شاه به گیرد. نظمی سیاسی در  ی سیاسی و طبیعی را در بر می دوقطبی سر و کار داریم که دو الیه 

کند. نظمی دیگر هم هست که از میراث یابد و بی آن که کسی را طرد کند، همه را پشتیبانی میتداوم میمردمان  

کارا به ساحت امر انسانی و پدیدارهای طبیعی کند. اینها آشکند و همچنین عمل می روشنایی به چیزها امتداد پیدا می

 مربوط هستند.

هیچ ارتباطی به هم ندارند. اما ویراستاری که اینها را پشت سر هم در یک جا    ۳-۲و    ۱در نگاه نخست بند   

شود که به بافت دانسته است. این ارتباط به نظرم تنها زمانی نمایان می شان را به هم مربوط میآورده قاعدتا مضمون 

ی تمدن ایرانی در آن زمینه و بافت، ارتباط میان متن با حوزه ی این متن بنگریم.  شناسی مردمِ آفریننده تاریخی و جامعه 

ند که فرض کنیم هردو دارند با یک چیز دیگر شوشود. چون این دو بند فقط زمانی به هم مربوط مینیز روشن می

 ورزند. مخالفت می 

ای از ابهام جای دارد. اما خوانشی که پیشنهاد کردم  در بند نخست آنچه که موضوع مخالفت است در پرده 

های سنگین پر اموال اند، مردمی که بر ارابه سواد بوده های آن روزگار که روستایی و بیبرای چینینماید.  محتمل می 

اند، و در ضمن زبان چینی را درست اند که اهل حساب و کتاب بودهتبار بوده اند، بازرگانانی ایرانیکردهخود سفر می

هایشان بر راههای اند که رد گاری اند. اینان بوده دانسته ای برای تجارت میبرده و آن را تنها در حد واسطه به کار نمی 

اند. مدام درگیر نوشتن و ثبت سود و زیان خویش بودهاند، و  شان لغزشی داشته مانده، در زبانابتدایی قدیمی باقی می
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کرده است. مثل قفلی ها جلوه میی قدیمی چینیحضور ایشان همچون چیزی افزوده و پیچیده و اضافی بر دنیای ساده 

 ای بر طنابی. های متصل به گرهبر دری و آرایه 

های پارسی باستان بر دهد. از کتیبهها را آماج قرار میتر و متفاوت از همین بیگانهای انتزاعی الیه  ۳-۲بند  

هخامنشی نظامی دقیق و شفاف برای مرزبندی استانها در اختیار داشته و با وسواس مرزهای کشور   دولت آید که  می

اند که هخامنشیان در مرزهای کشورشان ردیفهایی از کرده است. منابع یونانی هم بارها اشاره کردهرا ساماندهی می

– پارسیان آشکارا میان قلمروشان که کشور نوتاسیس ایران  اند.  کردههای مرزبانی تاسیس می دژهای نگهبانی و پایگاه

اند که همه را با شمردهاند و شهروندان خود را چندان مهم می اش تمایز قایل بوده باشد، و محیط بیرونی  -ارسبوم پ

می رمزگذاری  یکسانی  هویتی  شکلی کرده قالب  به  هخامنشی  عصر  هنر  در  که  دارد  توجه  جای  حال  عین  در  اند. 

و هم نقوش دیواری و هم عناصر هنری همه   هامتنم  شود. ه انگیز هیچ نشانی از »بیگانه« یا »غریبه« یافت نمیشگفت 

ای بیرون از مرزهای رو تهدید کننده گرا هستند. گویی که هیچ قوم بیگانه و هیچ نژاد غریبه و هیچ قلمبه شدت درون 

شاهنشاه پارسی »شاهِ مردم« نبوده که هیچکس را طرد نکند و همه را پشتیبانی شاهنشاهی عظیم پارسی وجود ندارد.  

 انگاشته است. ه میکرده و برخی دیگر را نادیدکند. او برخی را حمایت می

نه تنها سیاست ایرانشهری در مقام اولین دولت ملی تاریخ مرزبندی روشنی میان درون و بیرون و شهروندان  

بیگ نیز همین چارچوب را تقویت میانگان قایل بوده، که پشتوانه و  در نگرش کرده است.  ی فلسفی دین زرتشتی 

خی ی چیزهای جهان خوب و پذیرفتنی باشند. برزرتشتی طبیعت امری آمیخته و دوقطبی است. چنین نیست که همه

روشنایی«  ی اهریمن هستند و باید طرد شوند. تعبیر »میراث چیزها مثل خرفسترها و بیماری و مرگ و آلودگی آفریده

ی مرسوم یا  یک بار همین جا در »دائو در جینگ« آمده است. یعنی کلیدواژه   کمیاب و مبهم است، تنهاکه مفهومی  

خدایی   مهمی نبوده. اما گویا در همین یک جا همچون برابرنهادی رقیب برای اهورامزدا مطرح شده باشد. اهورامزدا
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ی برخی چیزهاست. در مقابلش متن از کنندهی برخی چیزها و حمایت است که با روشنایی پیوند دارد و طرد کننده

 کند. بخشد و هیچ چیز را طرد نمیزند که همه چیز را رهایی میمیراث روشنایی حرف می

شود. این تنها ای جدلی بخوانیم، پیوند میان سه بند اول برقرار میاگر فصل بیست و هفتم را همچون بیانیه 

شفاف شود. این موضع رقیب که سرسختانه در مخالفت  شود که گرانیگاه بیرونی متن، یعنی موضوع  زمانی ممکن می

ی زرتشتی و سبک زندگی برخاسته از ها نادیده انگاشته شده، سیاست ایرانشهری و اندیشه ی تفسیرها و ترجمههمه

گرایان چینی غریبه و سنت در چشم  در آن دوران  قاعدتا  اش، که  به همراه مرزبندی و بازرگانی و نویسایی ت،  آن اس

 کرده است. تهدید کننده و خطرناک جلوه می

سازند.  آلودتر می شان، آن را مه اند که بیش از روشن کردن موضوعدو بند پایانی این فصل به شرحی شبیه  

بند چهارم بسطی در موضع سیاسی شعرهاچنین می بند پنجم آن را جمعنماید که  بندی کرده و ی پیشین باشد و 

 گیری کند: نتیجه 

 مردمی است که خوب نیستند  رهبر  بنابراین بهترین آدم  :۲۷.۴»

 « اعتبار مردمی است که خوب هستند  دم نیست )آنکه( بهترین آ  

و   1گفتیم که روایت اصلی احتماال چنین بوده که » بنابراین بهترین آدم / رهبر مردمی است که خوب هستند«  

شود: مردم اصوال خوب بیت روشنتر میسازی شده است. در این حالت معنای  بیت نخست در گذر زمان دچار واژگون 

ی اعتبارشان. این تر باشد، رهبرشان است و اگر نباشد مایه هستند، و کسی که بر ایشان حاکم است اگر از آنها خوب

قید و شرطِ اقتدار سیاسی است و شاید به همین خاطر بعدتر تحریف در بیت نخست بخشی بیگزاره نوعی مشروعیت 

 
1  Henricks, 1989: 975-976. 
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ی کالسیک تثبیت شده است. چون تقارنی میان شاه خوب و مردم بد و شاه بد و مردم خوب نهادینه شده و در نسخه 

 داده است. تر مورد تاکید قرار میای گسترده قید و شرط بودن را با دامنه کرده و این بیقرار میبر

ی »شی« ) دهد. کلمه ی سیاسی پیشین را بسط میگردد و گزارهمردم« باز می روشن است که بحث به »شاه  

師اند از مفهوم اند. به این خاطر که خواسته زگار یا استاد برگردانده ( در این جمالت را اغلب مترجمان به صورت آمو

اند. در حالی که »شنگ »شنگ رن« تعبیری آموزشی و فرهنگی به دست دهند و آن را به فرزانه یا حکیم ترجمه کرده

سیاسی است و به کند. به همین ترتیب معنای اصلی »شی«  رن« عبارتی سیاسی است و دقیقا به شاهِ مردم اشاره می 

 شود. ی ی جامعه مربوط می برگزیده یا اسوه رهبر 

ایست که نوعی مشروعیت ی »شاه مردم« باشد، بیانیه باره اگر حدس من درست باشد و بند چهارم توضیحی در 

گوید شاه مردم یا بهترین کس در میان مردمان است که در این کند. میقید و شرط را برای اقتدار وی توصیه میبی

ای اندوخته ی ایشان خواهد بود، و یا بهترین نیست و مردم از او بهترند. اما حتا در این حالت هم به  حالت رهبر و اسوه 

 ماند و باید محترم شمرده شود.  و مرجعی برای اعتبار می 

که    بحث در همین بافت سیاسیدهد که به احتمال زیاد  کند و نشان می بند پنجم این خوانش را تایید می 

 کند:یان پیدا می برشمردیم جر

 آن اعتبار را دوست نداشتن    را گرانبها نشمردن  رهبرآن  :۲۷.۵»

 « شود، اینجوری است.آنچه که مرموزِ زورآور خوانده می انجامد، هرچند در دانایان بزرگ به دیوانگی می 

»اینجوری است«،   امر مرموزی که  احتماال به همان میراث این جمالت لحنی بسیار جدلی دارند. زورآور بودنِ آن 

گوید آن رهبری که بهترین کس است باید میدهد که بحثی سیاسی در میان است.  کند و نشان میروشنایی اشاره می 

گرانبها و ارجمند شمرده شود، و آن شاه مردمی که بدتر از اتباعش است، باید دوست داشته شود. چرا که این حکمی 

گروهی دهد که  آسمانی است و مرموز زورآور چنین حکم کرده است. مصراع سوم به ویژه جالب است، چون نشان می 
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اند. بند پایانی کشیده اند و احتماال مشروعیت شاه مردم را به چالش میاز »دانایان بزرگ« با این حرفها مخالف بوده 

   است، حتا اگر دانایی بزرگ باشد. انه هرکس چنین کند دیوگوید می
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 بخش بیست و هشتم: ربگردان و زند فصل بیست و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و هشتم 

 

知其雄，守其雌，為天下谿。 

為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。 

知其白，守其黑，為天下式。 

為天下式，常德不忒，復歸於無極。 

知其榮，守其辱，為天下谷。 

為天下谷，常德乃足，復歸於樸。 

樸散則為器，聖人用之，則為官長，故大制不割。 

 

 

 آن نرینه را بشناس  : ۲۸.۱

 آن مادینه را پاس بدار 

 هی بودای در زیر آسمان خواهتنگ
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 ای در زیر آسمان بودن هتنگ : ۲۸.۲

 ( فضیلت اصیلقدرتِ ماندگار ))همتاست با( ترک نکردنِ 

 )و همتاست با( بازگشتن و حضور مجدد در )وضعیت( کودکی و پسربچگی 

 آن سپید را بشناس : ۲۸.۳

 آن سیاه را پاس بدار 

 ی بود.ای برای هرآنچه زیر آسمان خواه اسوه 

 زیر آسمان است اسوه بودن برای هرآنچه  : ۲۸.۴

 ( فضیلت اصیلحرف نشدن از قدرت ماندگار )من)همتاست با( 

  )و همتاست با( بازگشتن و حضور یافتن در اوج

 آن افتخار را بشناس  : ۲۸.۵

 آبرویی را پاس بدار آن بی

 ای در زیر آسمان خواهی بوددره

 ای در زیر آسمان بودن هدر : ۲۸.۶

 ( فضیلت اصیلقدرت ماندگار )فقط )همتاست با( برآورده کردنِ 

 )و همتاست با( بازگشتن و دوباره ماندن )در وضعیت چوبی( نپرداخته و نتراشیده 

 شود  ی پیش پا افتاده )وقتی( طبق قاعده پرداخت شود، به ابزاری )ظرفی( بدل می)چوبِ( نتراشیده  : ۲۸.۷

 خورد( گیرد )در آن خوراک می که پادشاهِ مردم به کارش می 

ی بزرگ )پدرِ کهنسال( شوند/ حکم آن دیرینه اس آن( کارمندان وفادار تربیت میای که )بر اس )همان( قاعده

 طرد و قطع )پیوندها( نیست. 
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  بسامد و نادر. های تکراری و کلمات کمفصل بیست و هشتم متنی است به نسبت طوالنی و انباشته از جمله  

بر تقارنی عمومی  و  یکپارچه  از ساختاری  متن  »کل  باقی جاهای  در  که  است  دِه جینگخوردار  را دائو  مشابهش   »

  توان نوعی متن بلیغ ادبی در نظر گرفت.اش را میاش شعر نیست، کلیت بینیم. به همین خاطر با آن که همهنمی

 ها تشکیل شده است:از سه جمله با این نشانه بند نخست آن 

知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(雄  )شیُونگ: نر، مردانه، قوی( 

守  )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(其  )چی: او، آن(雌  )تْسی: مادینه( 

為  ،ساختن، بودن( )وِی: کردن天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(谿 ( :تنگهسار، درهچشمهخِی ، ) 

« بدار/  یعنی:  نرینه را بشناس/ آن مادینه را پاس  ». در جمله «ای در زیر آسمان خواهی بوده درآن  که «  خِی ی اخیر 

کژ »یا   1»فروتن«مثال  –به چیزهایی دیگر  اغلب به  « آمده را  دائو دِه جینگ ای کمیاب است و تنها در همین فصل »کلمه 

رد یکی از معدود کاربی کهن و کمرساند. این کلمه اند. در حالی که چنین معناهایی را نمیترجمه کرده  -2« نیفتادن

در کند.  های درون آن اشاره می تنگه یا چشمه -کلمات چینی است که معنایی بسیار محدود و مشخص دارد و به دره

 )دره( در بندهای بعدی اشتباه گرفته نشود.  ام تا با »گو«اینجا این کلمه را به »تنگه« برگردانده

 ای درست شده است با این کلمات: ی چهار پنج کلمه بند دوم هم به نثر است و از سه جمله  

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(谿 ( :چشمهخِی )سار، دره 

常 (  ، پایدار)چآنگ: اصیل德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(不  )بو: نه(離  دن( )لی: ترک کردن، جدا ش 

 
1 Cleary, 1993: 15. 

 . ۲۹۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(於   )یو: در، با، از(嬰  :اینگ(

 )اِر: پسر، بچه(  兒بچه، گردنبند، پوشیدن، رنج( 

بازگشتن   )و همتاست با(   /( فضیلت اصیلقدرت ماندگار )ای در زیر آسمان بودن/ )همتاست با( ترک نکردنِ  ه دریعنی: »

»اِر« را به چیزهایی دیگر مثل و حضور مجدد در )وضعیت( کودکی و پسربچگی »اینگ« و  اینجا کلمات  باز در   .»

. روشن است که دو فعل »فو« و »گویی« که تقریبا  اند که درست نیست برگردانده  2نهاد« »پاک   1»بیگناه«   »معصوم« و

دهند و قاعدتا این شان )بازگشتن و دوباره حضور یافتن( تاکیدی را نشان میی همپوشانیمترادف هستند در نقطه 

ی دو مفعول جمله )کودک، پسربچه( هم صادق است و باید حتما هردو جفت را ترجمه کرد تا شکل تاکید درباره

 دد. جمله روشن گر

و برخی آن را   3اند در این فصل برخی از مترجمان »چآنگ تِه« را »قدرت ماندگار/ اقتدار پایدار« ترجمه کرده

اند. هردوی این تعبیرها درست است، چون معنای اصلی »تِه« قدرت بوده و یکی از معناهای »فضیلت اصیل« خوانده 

نماید که بحثی سیاسی مطرح باشد و بندی این فصل چنین میرساند. در پایان هم استمرار و پایداری را می»چآنگ«  

 تر باشد.  شاید تعبیر قدرت ماندگار برای این ترکیب دقیق بنابراین 

شود، و این یک در ابتدای  نبال میای دای چهار کلمه بند سوم از یک بیت شعر ساده تشکیل شد که با جمله  

知其دو بخشِ )  . یعنی، درست مشابه با همان الگویی که در دو بند نخست دیدیمگرددبند بعدی هم باز تکرار می

白，守其黑 و )為天下式  اند:را داریم که از این کلمات تشکیل شده 

 
1 Cleary, 1993: 15. 

 . ۲۹۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3  Chen, 1989: 124. 
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知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(白  )بای: سفید، تمیز، درخشان، توضیح( 

守  )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(其  )چی: او، آن(黑  ،شب، پلید، مرموز( )هِی: سیاه، تیره 

為  ،ساختن، بودن(    )وِی: کردن天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(式   )شِه: نوع، مثال، قانون، مراسم( 

 .«ای برای هرآنچه زیر آسمان خواهی بوداسوه  /بدار آن سیاه را پاس   /سشنابآن سپید را یعنی: »

 شود: ها را شامل می شود و این واژه ی آخر بند پیشین آغاز میبند چهارم مثل بند دوم با تکرار جمله  

為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(式  ثال، قانون، مراسم( )شِه: نوع، م 

常 یل( )چآنگ: اص德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(不  )بو: نه(忒  )تِه: تغییر، خطا( 

復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(於   )یو: در، با، از(無    ،وو: نه(

 )جی: نوک، قله، تختگاه، حد(  極هیچ( 

)منحرف نشدن از قدرت   اسوه بودن برای هرآنچه زیر آسمان است/ )همتاست با( خطا نکردن در فضیلت اصیلیعنی: »

 « )و همتاست با( بازگشتن و حضور یافتن در اوج /ندگار( ما

ی پایانی تشکیل جملهای که در این فصل دیدیم، از یک بیت و یک  بند بعدی هم باز مانند الگوی عمومی 

 شده است: 

知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(榮  )رُنگ: افتخار، رفاه، ثروت( 

守  )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(其  )چی: او، آن(辱 آبرو کردن( )رو: توهین، شرم، بی 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(谷 )گو: دره( 
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. در این بند دو عبارت ضد بود« ای در زیر آسمان خواهیآبرویی را پاس بدار/ دره: »آن افتخار را بشناس/ آن بییعنی

- کلیری نوشته »سربلندو   1گمنام«   -چِن خوانده »مشهور  مثال  اند.ی گوناگون ترجمه کرده هاشکل رو« را به    -هم »رُنگ

ها هم درست است، اما معناهای اصلی این کلمات طنینی سیاسی و اجتماعی دارد تا فرهنگی و این ترجمه 2رمسار«. ش

 ام. آبرویی را برایش ترجیح دادهبی -روانشناسانه و بنابراین افتخار 

 بینیم که واپسین جمله تکرار شده است:در بند بعدی باز می 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(谷 )گو: دره( 

常    )چآنگ: اصیل(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(乃    )نَی: تو، فقط، بنابراین(足    ،زو: پا، رفتن، راضی کردن(

 فراوان، توقف، کامال( 

復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸  )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(  於   )یو: در، با، از(樸   ،پو: ساده(

 صادق، ]چوبِ[ نتراشیده( 

)و همتاست با(   /( فضیلت اصیلقدرت ماندگار )برآورده کردنِ  ست با(  )همتافقط  ای در زیر آسمان بودن/  یعنی: »دره 

  .«بازگشتن و دوباره ماندن )در وضعیت چوبی( نپرداخته و نتراشیده 

 شد: بخبند هفتم این فصل از چهار جمله تشکیل شده که به گفتارهای پیشین داللتی سیاسی می 

樸    )پو: ساده، صادق، ]چوبِ[ نتراشیده(散  (افتادهسَن: آزاد، راحت، پراکنده، آم )زِه:   則  ( یخته، الابالی، پیش پا 

 اد( )چی: ابزار، اندام، استعد 器)وِی: کردن، ساختن، بودن(  為 قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده( 

 
1  Chen, 1989: 124. 
2 Cleary, 1993: 15. 
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聖  ادشاه، خبره(  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پ人 ،انسان(    )رِن: مردم用 دن، به کار گرفتن، )یُونگ: استفاده کر

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之خوردن( 

則  ار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(  )زِه: قانون، هنج為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(官  (  ،عمومی، گوآن: کارمند، دولتی

 )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(  長 ( اندام

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی大 عظیم، بالغ، پدر(  )دا: بزرگ ،制  ( حکم دولتیژی: برنامه، محدودیت، قانون ،)  

不  )بو: نه(割 (گِه: بریدن، قطع ) 

شود / قاعده پرداخت شود، به ابزاری )ظرفی( بدل میی پیش پا افتاده )وقتی( طبق  )چوبِ( نتراشیده یعنی: » 

ای که )بر اساس آن( کارمندان وفادار تربیت خورد(/ )همان( قاعده گیرد )در آن خوراک می که پادشاهِ مردم به کارش می

   «طرد و قطع )پیوندها( نیست.)پدرِ کهنسال( بزرگ ی دیرینه حکم آن شوند/ می

توان از ی این بند بسیار دشوار است. چون اغلب کلمات چند معنا دارند و چندین برداشت متمایز میترجمه 

اش ی اول توافقی هست که موضوع به تراشیده شدن چوبِ خام و تبدیل شدن ی جملهه دست آورد. دربارهترکیبشان ب

اند و این با توجه به فعل ( را به »ظرف و آوند« برگردانده 器ی مترجمان »چی« )شود. تقریبا همه به ابزاری مربوط می 

ی ی بعدی معنادار هم هست، هرچند معنای اصلی این کلمه »ابزار« است و عمومیت بیشتری دارد. در جمله جمله

رساند و هم خوردن را. که اگر »چی« ظرف بوده باشد، داللتش کردن را می  ( هم معنای استفاده 用بعدی هم »یُونگ« )

به کار گرفت باشد،  بوده  معنای عام  ابزار در  اگر  ای را ن معمولی وسیله »از درون ظرف چیزی خوردن« است، ولی 

ام، اما حدسم آن  ام گنجانده رساند. هرچند به خاطر داللت استعاری »خوردن از ظرف« این معنی را هم در ترجمهمی

ی بسیار مختصر است و به نامه نوعی سیاست   چون متن  است که معنای اصلی جمله »به کار گرفتن ابزار« بوده باشد.

   شود.ی ساماندهی کارمندان در دربار مربوط می شیوه 
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اند و »شنگ رن« )شاه مردم( را ی »زِه« )قانون، هنجار( را نادیده گرفته مترجمان در کل به شکل غریبی کلمه 

اند. در زدایی از متن بودهاند. یعنی گویی آگاهانه در صدد سیاست به حکیم و فرزانه و استاد و شبیه اینها برگردانده 

شود. ی گزینش کارمندان و کارگزاران در یک نظام دولتی ابتدایی مربوط می حالی که متن بسیار صریح است و به شیوه

ابزاری کارآمد در   خورند و بهاند که با قواعد و هنجارهای درباری تراش می کارمندان دولتی به چوبی نتراشیده شبیه 

 خورد. شوند. همچون ظرفی که او در آن خوراک میدستان پادشاه مردم بدل می 

اند، به معنای  اند و »دا« را صفت »ژی« دانسته ی مترجمان »گو« را »بنابراین« ترجمه کردهدر آخرین جمله همه  

واقع هر   دراست.    «پدر و بالغدهد و معنای دیگر »دا« هم » بزرگ. اما »گو« در اصل پیر و کهنسال و قدیمی معنی می 

تر و ی ثانوی و بسطهایی معنایی در معنای اصلی این کلمات هستند که عینیهایمشتق دو معنای »بنابراین« و »بزرگ«  

اش قطع پیوند تواند به پدری کهنسال یا پیری بزرگ اشاره کند که قاعده ی آخر میر است. بنابراین این جملهتملموس 

 دارد. را روا نمیوفادار با خدمتگزاران و طرد کردن کارمندان 
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و هشتم 

 

« این دائو دِه جینگهای گوناگون »ی فصل بیست و هشتم این نکته را باید در ذهن داشت که نسخه درباره

ترین جمالت ام که گسترده ی مرسوم و رایجی را آوردهاند. در اینجا من نسخه بخش را به صورتهایی متفاوت ضبط کرده

ی کهن ما  نماید. ولی مثال جالب است که در هر دو نسخه تر از بقیه میشود و از نظر ساختاری هم منظم را شامل می 

دوم پس از »)همتاست با( ترک نکردنِ قدرتِ ماندگار )فضیلت اصیل(« یک عبارت تکراری دارند: وانگ توئی در بند  

ی بندهای ی استانده وجود ندارد. مشابه همین ماجرا را درباره»وقتی قدرت ماندگار ترک نشود...«، و این در نسخه 

ای بعدی هم اضافه شده که با تکرار، بر بخش ی بنده ای در میانه ی پیشتاز جمله بینیم و در این دو نسخه دیگر هم می

( و »وقتی ۲۸.۴کند: »وقتی از قدرت ماندگار منحرف نشوند...« )مربوط به قدرت ماندگار/ فضیلت اصیل تاکید می

ی ها را داریم. نسخه ها پیش و پس شدن جملههمچنین در برخی از نسخه  1(. ۲۸.۶قدرت ماندگار برآورده شود« )

تر از متن بوده که منطقی یکپارچه را به کل ام به احتمال زیاد صورتی دیرآیندتر اما منظم کالسیک که اینجا نقلش کرده 

 رده است. جمالت تحمیل ک

دهد که ویراست آن در زمانی دیرآیندتر  رد و این نشان میاین فصل ساختار به نسبت پیچیده و یکدستی دا 

انجام پذیرفته است. قالب عمومی متن آن است که »الف را بشناس، ب را پاس بدار، فالن خواهی بود و این همتاست 

 
1  Henricks, 1989: 987. 
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در شش بند با بهمان جور بودن نسبت به قدرت ماندگار«. این پیکره در هر دو بند یک بار تکرار شده و بنابراین  

قالبی را می بار تکرار چنین  نتیجه آغازین سه  نوعی  بند هفتم  آنگاه در  این همه را میبینیم.  از  بینیم. گیری سیاسی 

ی متضادی معنایی هستند: نر و ماده، سپید و سیاه، و افتخار و هاجفت چیزهایی که باید شناسایی و پاسداری شوند  

 آبرویی. بی

دائو دِه  »  ۵۵هم هستند تا ضد. به عنوان نمونه در فصل    ی ناهمساز در فرهنگ چینی بیشتر مکملهاجفت این   

ی زنانه  خوانیم که پسربچه ضمنِ دارا بودنِ نیروی مردانه، به خاطر آن که پیوند خود را با با مادر و سویه « می جینگ

تون کهن چینی دهد. این نکته جای توجه دارد که اصوال در مجان است و مرگ را شکست میکند، سخت حفظ می

ی وضعیتی است که بینیم. این دقیقا واژگونه ها نمیای به دختربچه »کودک« با پسربچه برابر است و تقریبا هیچ اشاره

های دختر خردسال شاه ها در متون و هنرها نقشی پررنگ و برجسته دارند. از نگارهدر ایران داریم که در آن دختربچه 

یا وجدان که اصوال در دین زرتشتی بر صخرهایالمی که همراه پدر و مادرش   تا دین )دئنا(  ایذه نقش بسته،  های 

 شده است. ای نمودار میهمچون دختربچه 

گیرد،  ی آدمیان نادیده میهرچند فرهنگ چینی به شدت مردساالر است و زنان را هنگام سخن گفتن درباره 

ی مکمل و در هم تنیده قلمداد هاجفت گیرد و بنابراین این دو را اما جفت آسمان و زمین را با مردانه و زنانه برابر می 

آمیزی یین و یانگ در متن »ای چینگ« ی سپید و سیاه که با نور و ظلمت برابر است و همکند. همچنین است درباره می

 آورد.به یاد می را 

کنند. نر و ماده  های متفاوت »من« اشاره میانگار در شکلی بسیار ابتدایی به الیه ای دیگر جم از زاویه این سه 

آبرویی به موقعیت در سپید و سیاه به اخالقی بودن یا نبودن شخصیت در سطح روانی و افتخار و بی  به جنسیت بدنها، 

ی »من« وجود « مدلی پیچیده و منظم دربارهدائو دِه جینگ شوند. تردیدی نیست که در » مربوط می   سطح اجتماعی

یی هم که در این زمینه از نگرش زرتشتی وامگیری شده با مقاومت و انکار آمیخته است. با این حال هابخش نداشته و  
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سازی شوند، چنین ایرانی )در گاهان: تن، روان و خویشکاری( نظیرههای »من« در آرای  ارکان این فصل اگر با الیه

 دهند.نظمی به دست می 

ها برابر است با شناختن قطب نیرومندتر و پاس داشتن قطب ضعیفتر. رویارویی درست با هریک از این جم 

نماید. در ارتباط با نر/ اگر این کار انجام شود، فرد به چیزی بدل خواهد شد که در نگاه نخست گنگ و نامفهوم می

گردد. این سه )تنگه،  آبرویی دره میشود و در تناسب با افتخار/ بید با سپید/ سیاه اسوه می شود. در پیونماده، تنگه می

امروزین نظرگاه  از  اسوه(  و  متن دره  این  شدن  نوشته  زمان  در  احتماال  اما  ندارند.  هم  با  معناداری  ارتباط  مان 

اند. هریک از این سه با شکلی از هایی برای وضعیت مطلوب و دلخواه در سطوح متفاوت وجودی بوده رمزپردازی 

کنند. قدرت ماندگار ممکن است ترک شود، منحرف گردد و تهدیدِ قدرت ماندگار یا فضیلت اصیل ارتباط برقرار می 

و نقص است که دستیابی به موقعیت تنگه و اسوه و دره ناقص و برآورده ناشده باقی بماند. پرهیز از ترک و انحراف  

نماید: کند که باز به همین اندازه نامفهوم میدستیابی به این سه وضعیت، فرد را به »چیزی« تبدیل می   سازد.را ممکن می

مند از مفاهیم ای بسیار قاعده ، و دره با نپردخته و ناتراشیده بودن همتاست. بنابراین منظومه تنگه با کودکی، اسوه با اوج

 اند.ای منظم به هم چفت و بست شدهرا داریم که در شبکه 

شد، معنای اصلی آن به کلی برای خوانندگان امروزین ناروشن  چه بسا اگر بند هفتم به این متن افزوده نمی  

دهد و آن را ای سیاسی قرار می ر زمینه ماند. اما خوشبختانه این بند همچون شرحی کل شش بند پیشین را دباقی می

اش اغلب مفاهیمی دوپهلو و چندگانه  های برسازنده سازد. این بند نیز البته انباشته از ابهام است و کلیدواژهخوانا می 

 شود به مضمون شش بند پیشین پی برد.دارند. با این همه از نوسان میان معناهای ممکنِ نهفته در این جمالت می
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( معنایی دوگانه دارد. یعنی هم به معنای ابزار و ظرف به کار گرفته 器ی »چی« )ابتدا باید توجه کنیم که کلمه 

ی عضو کاربرد این کلمه تقریبا موازی با واژه  1کند. ی دیوانی و کارمندان جزء اشاره میشود و هم به اعضای فروپایه می

رساند و این معنای اصلی »عضو« هم هست، که در حالت در پارسی است. چون به همین ترتیب معنی »اندام« را هم می

بنابراین چوب نتراشیده ای به سازمانی را نشان می وابسته   تعمیم یافته شود و به ظرفی بدل ای که پرداخت میدهد. 

ای دولتی باشد. شود تا کارمند اداره ای اشاره کند که تربیت میتواند به آدم نتراشیده و نخراشیده شود، در ضمن میمی

کنفو نیست.  واال  و  بلندپایه  مقامی  این شخص  در ضمن  میاما  جایی  عالیسیوس  »یک  )چی(  گوید  عضو  جناب، 

 اند. کردهمی و معلوم است که این دو کلمه به مقامهای فرادست و فرودست دولتی اشاره 2نیست!« 

نیز دو معنا دارد. این کلمه هم بریدن و قطع    -که به صورت »چیهْ« هم ضبط شده-(  割جالب آن که »گِه« )

توان به این شکل هم ی آخر را می ی امری دولتی را. بنابراین جمله رساند و هم مدیریت کردن و اداره کردن را می

کند، بدون این که آنها را بشکافد و قطع کند، یعنی اخراج یا نابودشان دم اعضای دربارش را اداره می خواند که پادشاه مر

های طبیعی افراد اند و عناصری مثل »حفظ ویژگیزدایی کرده کند. مفسران البته این کارکرد را باز در حد امکان سیاست 

 اند که جای چون و چرا دارد.و مشابه اینها را وارد معنای جمله کرده  3کارمند« 

ی سیاسی است و به خصلتهای یک کارمند وفادار و خوب  شود که کل این متن نوعی بیانیه پس معلوم می  

»تِه چآنگ« به همین خاطر بیش از آن که معنایی اخالقی داشته باشد و به »فضیلت اصیل« اشاره کند، به کند.  اشاره می 

تر است اگر »قدرت ماندگار« ترجمه شود. لیاقت سازمانی و اطاعت از قواعد دولتی نظر دارد و به همین خاطر درست 

 
1  Henricks, 1989: 986. 

 . ۱۲، ۲کنفوسیوس، مکالمات،   2
3  Henricks, 1989: 986-987. 
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خواهد به خدمت پادشاه مردم درآید باید اقتدار ماندگار را محترم بشمارد و آن را ترک نکند و از دستورات کسی که می

ای خواهد بود دره -اسوه -فرادستان منحرف نشود و شکوه و جالل درباری را مخدوش نسازد. در چنین حالتی او تنگه

 گردد. که همچون ابزاری در دستان شاه، کارساز می 

است که در همان دوران در دولت هخامنشی    ی انسان آرمانیاین تصویر از کارمندِ خوب یکسره ضد انگاره

بینیم که در نظام سیاسی هخامنشیان رواج داشته است. هم در منابع پارسی باستان و هم در اسناد یونانی به روشنی می 

ای به مطیع بودن و فرمانبردار گرفته و در مقابل تقریبا هیچ اشاره ها تاکید فراوانی صورت می ی اخالقی منبر جوهره

ترین و بزرگترین جنگ درست بعد از خونینی بیستون که  بینیم. حتا در متن حساس و مهمی مثل نبشته دن نمی بو

ا اسناد عبرانی و جهان باستان نوشته شده، آمده که »مردمان دادِ )قانون( مرا پذیرفتند.« این عبارت داریوش بزرگ ب

ی دولتی امری بوده که افراد و مردمان با انتخابی دهد که قانون دادگرانه آرامی و ایالمی سازگاری کامل دارد و نشان می

می را  آن  نمیپذیرفته آزادانه  چنین  هم  برخی  نمیکردهاند.  را  داد  تنها  نه  که  آنان  و  نقض اند  را  آن  بلکه  پذیرفته، 

دهد که ما در اینجا با نظامی ی دروغ در متون پارسی باستان نشان میاند. کاربرد کلمه شده روغ آلوده میاند، به دکردهمی

داریم که فرد را محور می امر سیاسی را اخالقی میسیاسی سر و کار  ارادهگیرد و  با  ترتیب  این  به  آزاد کند و  ی 

 آن هنگام تا به امروز دوام آورده است.  ی سیاست ایرانشهری است که از کند. این شالوده مربوطش می 

نفوسیوس و متون دائویی  بینیم، که در آثار کشگفت آن که در چینِ این روزگار نه تنها الگویی مشابه با این نمی

اند و ارتباط فرد و نهاد امری طبیعی و پیشاپیش ها هیچ اهمیتی نداشته خوانیم. در چین من اش را می اولیه دقیقا واژگونه 

شده، نه انتخابی ارادی و تصمیمی آزادانه. به همین خاطر پیروی یا سرکشی در برابر قدرت مستقر معلوم قلمداد می 

شده است. به همان اندازه که سیاست ایرانشهری قدرت را ، که همچون فرایندی طبیعی قلمداد میامری اخالقی نبوده 

 زدایی کند.  از آن اخالقکند، سیاست چینی دقت دارد که به اخالق متصل می 
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هایی که هیچ توان به روشنی دید. ارتباط با دوقطبینمود چشمگیر این چارچوب نظری را در همین فصل می

کند، نه  سازد و کسی که این ترتیب را رعایت می ی قدرت ماندگار را بر می یک سیاسی یا اخالقی نیستند، شالوده 

 انسانی کامل و جنگاوری پارسا، که ابزاری تراشیده شده در دست حکمران است، و این آرمان دلخواه متن است.  
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 بخش بیست و نهم: ربگردان و زند فصل بیست و نهم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل بیست و نهم 

 

 

將欲取天下而為之，吾見其不得已。 

天下神器，不可為也，為者敗之，執者失之。 

故物或行或隨；或歔或吹；或強或羸；或挫或隳。 

是以聖人去甚，去奢，去泰。 

 

 ی هرچه زیر آسمان است را در دست بگیرد و سپس )آن را( برسازد )کسی( قصد دارد عنقریب اداره : ۲۹.۱

 بینم که نخواهد توانست این نتیجه را تکمیل کند.من او را چنین می

 نشاید که این چنین آن را دستکاری کنی   هرآنچه زیر آسمان، آوندی جادویی است   : ۲۹.۲

 اشدهی)اگر( بیشتر نگهش داری، از دست می  شود اش کنی، خراب می)اگر( بیشتر دستکاری  

 کنند می گیرند، برخی پیرویچیزهای قدیمی، برخی کار را دست می : ۲۹.۳
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 الفند( کنند )مینالند( و  برخی فوت میکنند )میبرخی فین می 

 گردند شوند و برخی ناتوان میبرخی نیرومند می  

 شوند برند و برخی نابود می برخی هجوم می 

 گذارد پس اینجوری است که شاهِ مردم افراط را کنار می : ۲۹.۴

 گذارد اغراق را کنار می 

 گذارد. )چیزهای( اضافی را کنار می

 

ی بلند هشت و بند دو جملهفصل بیست و نهم از چهار بند به نسبت طوالنی تشکیل شده است. نخستین   

 ای دارد به این شرح:شش کلمه 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله欲    )یو: قصد، میل(取  )چو: گرفتن، دریافت کردن، گزینش(

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(而    )اِر: و، آنگاه، اما(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之   ،ژِه: داشتن(

 رفتن(

吾  )ووا: من، مال من(見  )جیِه: دیدن، مالقات(其  )چی: او، آن(不  )بو: نه(得 رداد،  )دِه: به دست آوردن، قرا

 )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 已نتیجه، مناسب( 

ی هرچه زیر آسمان است را در دست بگیرد و سپس )آن را( برسازد/ من او را یعنی: »)کسی( قصد دارد عنقریب اداره 

 بینم که نخواهد توانست این نتیجه را تکمیل کند.«چنین می

 است: ی سست شبیهبند دوم به شعری دو بیتی با وزن و قافیه 

天下神器，  不可為也， 

為者敗之，  執者失之。 
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 اند: ی این بند چنینکلمات برسازنده 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(神  )شِن: ایزد، جادو، روح(器  )چی: ابزار، اندام، استعداد، ظرف( 

 不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(也  ،یِئِه: نیز(

 همچنین، آنطور( 

為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(者    :ترین(  -تر/  -)ژِه敗  کست خوردن، از دست دادن، نابودی(  )بَی: ش之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 

執   داشتن، حفاظت(  )ژی: نگه者    :ترین( -تر/  -)ژِه 失 ه گرفتن، شکست خوردن، )شی: از دست دادن، نادید

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之 اشتباه، تقصیر( 

 نشاید که این چنین آن را دستکاری کنی   یعنی: »هرآنچه زیر آسمان، آوندی جادویی است 

 اش« دهی)اگر( بیشتر نگهش داری، از دست می  شود اش کنی، خراب می)اگر( بیشتر دستکاری  

 ها:ای دارد با این نشانه ای و سه مصراع چهار کلمه ی مقدماتی شش کلمه بند سوم یک جمله  

故    )گو: پیر، قدیمی(物    )وو: چیز(或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(行  ن، خوب بودن(  )شینگ: رفتن، اجرا کرد或 

 )سویی: همراهی، تعقیب، اطاعت، آنگاه(  隨یا، گاهی(   )هوآ: شاید،

或 :شاید، یا، گاهی(    )هوآ歔    )شو: فین کردن(或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(吹   ،چویی: دمیدن، فوت کردن، بازی(

 الف زدن( 

或  )هوآ: شاید، یا، گاهی(強  )چیانگ: نیرومند، برتر(或  )هوآ: شاید، یا، گاهی(羸  )لِی: ضعیف، الغر، خسته( 

或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(挫 هجوم(  )تْسوئُو: شکستن، خم کردن ،或   ،گاهی(  )هوآ: شاید، یا隳   هویی: نابود(

 کردن( 

 کنندمی یرویگیرند، برخی پیعنی: »چیزهای قدیمی، برخی کار را دست می
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 الفند( )میکنند فوت میبرخی  نالند( و کنند )میفین میبرخی  

 گردند ناتوان میشوند و برخی می نیرومند برخی  

 « شوند و برخی نابود می برند هجوم میبرخی  

ای و بعدش دو عبارت دو  ی شش کلمه ماند که یک جملهآخرین بند هم به زبانزدی عامیانه و آهنگین می 

 是以聖人去甚，去奢，去泰ان همسان است:  ی اولشای دارد که کلمه کلمه 

 اند: بند چهارم چنینی کلمات سازنده 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(去 

 )شِن: جدی، وخیم، افراطی( 甚)چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن( 

去  )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(奢  )شِه: اغراق، اسراف( 

去  )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(泰  )تَی: بزرگ، شدید، خوب، امن، اضافی( 

گذارد/ )چیزهای( اضافی را کنار گذارد/ اغراق را کنار می پس اینجوری است که شاهِ مردم افراط را کنار مییعنی: »

 « گذاردمی

 

 

 

 

 

 

 

 کار را دست گرفتن

 پیروی کردن
 نالیدن

 هجوم بردن الفیدن

 نابود شدن

 زیر آسمان

 آوند جادویی

 توانمند

 ناتوان
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 گفتار دوم: زند فصل بیست و نهم

 



500 

 

گرایی است و این جای شگفتی دارد ای صریح به ارادهفصل بیست و نهم دفاعی آشکار از جبرگرایی و حمله 

چنان که گفتیم، متن در که متنی چنین سرراست و روشن چقدر دلبخواهی و متفاوت خوانده و تفسیر شده است.  

ام را در دورانی دیرآیندتر به اش که اینجا نقل کردهی مختلف ساختارهایی گوناگون داشته و شکل کالسیک هادوران 

اس آورده است. خوانش و تفسیر  این دست  قالب عمومی  یافته است.  دیرتر تحول  ترتیب  به همین  نیز  از آن  تانده 

- شناختیهای این فصل را در قالبی هستیاند که نشانه ها در دوران ما از برگردان وینگ تْسیت چان وامگیری شدهترجمه

ست و به شکلی جدلی شناسانه ا اش انسان اخالقی تفسیر کرده است. در حالی که نشان خواهم داد که مضمون اصلی 

 ورزد.ی آزاد مخالفت می واردِ اختیار و ارادهبا مضمون تازه 

اند را نقل کرده و آن را  گفته ای که رقیبان می متن به نسبت روشن است. بند نخست آن به صراحت گزاره 

 دانسته است: مردود 

 ی هرچه زیر آسمان است را در دست بگیرد و سپس )آن را( برسازد )کسی( قصد دارد عنقریب اداره : ۲۹.۱

 بینم که نخواهد توانست این نتیجه را تکمیل کند.من او را چنین می

»تیان شیا« )زیر آسمان( را »جهان« و گاه »هستی« ترجمه کردهدر   باقی جاها،  تا  1اند. این فصل و در  برگردان  این 

اما مفهومی فربه حدودی درست اس ی خوانشی تواند سرچشمه کند و میتر از اصل کلمه را به متن منسوب می ت، 

نادرست قرار بگیرد. چنان که گفتیم، در فرهنگ چینی هم مثل فرهنگهای باستانی دیگر تقابلی میان زمین و آسمان 

ی متضاد هاجفت ی هست تا  برقرار است. با این تفاوت که در سنت چینی و به خصوص در نگرش دائویی گرایش 

معنایی را مکمل هم در نظر بگیرند، و نه متضاد. این گرایش غیرعادی است و در سایر فرهنگها نظیر ندارد. حتا در 

 
1 Chen, 1989: 127. 
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ی متضادی هاجفت بینیم و  ای مثل شینتو هم چنین گرایشی را نمیی اساطیری کهن چینی و ادیان باستانی هاروایت 

یی درهم تنیده و مکمل. به هابخش شوند، نه  تاریک/ روشن ضدهایی دوقطبی قلمداد می   مثل شب/ روز و زن/ مرد و

بیانیه ترکهن« که  دائو دِه جینگ است که متن » ی بحث من در این کتاب آن  همین خاطر شالوده  ین و نیرومندترین 

ی مکمل بودن متضادهاست، متنی خودبنیاد نبوده و در جریان رویارویی و مخالفت با نگرشی دیگر تحول یافته درباره

ی سیر تکامل اش ادامه و منطقی های مشخص  کرده است. نگرش زرتشتی با جمکه بر دوقطبی بودن متضادها تاکید می 

هایی که به چنین آن برداشت دیرینه و عامِ ناسازگاریِ متضادهاست. نگرش دائویی در مخالفت با نفوذ فرهنگی آریایی

پایبند بوده  های گیریاند، به مکمل بودن متضادها گرویده و آن را همچون سالحی گفتمانی برای رد جبهه نگرشی 

 ایرانشهری به کار گرفته است. -یسیاسی و اخالقی زرتشت

مقدمه   این  آبا  مینو-سمانچینی،  مثل  که  آن  به جای  هم  نسخه -زمین  یا  آنترکهنهای  گیتی  )مثال  کی  -ش 

ین بافت باید فهمیده اند. »تیان شیا« در اساخته بافته و مکمل را بر میای درهم دوپاره ای متضاد بسازند،  سومری( دوقطبی 

ن هم مثل سایر تمدنها فرض بر این بوده که خدایان بر آسمان شود و معنایی مرزبندی شده و دقیق دارد. در چین باستا

زنند. بنابراین مفهوم »زیر آسمان« به معنای قلمرو مادی و ملموس زندگی اند و تقدیر مردم زمین را رقم میبرنشسته 

ه همین ی آسمان، تابع آن است و فرمانبر حکم آسمانی. بمردمان است، که در ضمن به خاطر جای گرفتن زیر سایه 

شناسانه را در خاطر ترجمه کردن »زیر آسمان« به »جهان« قدری نادقیق است و مفهومی که پیشاپیش جبری اسطوره 

 کاهد. ای خنثا و کمابیش علمی فرو میخود نهفته را به کلمه 

شود و این با »زیر آسمان« تفاوت دارد. زمین« نامیده می-جهان یا هستی اغلب در متون کهن چینی »آسمان 

است با گیتی یا دنیای مادی، اما در ضمن تاکیدی دارد بر این که این فرش زیر فرمان   ترکیب اخیر کمابیش مترادف

بینیم برای این که جبر آسمانی ای میچینیعرشی است و از خود اراده و اختیاری ندارد. پس در همین بند نخست زمینه 

 در برابر اختیار انسانی به کرسی نشانده شود. 
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ادارهاما آن کیست که می   ازگوید  را  آن  دارد  دارد و قصد  آسمان« را در دست  »زیر  برسازد؟ چنین    ی  نو 

رویکردی در سنت چینی آشنا نیست. یعنی این ادعا که انسانی تقدیر زمین را تعیین کند و حکم آسمانی را از نو 

ای دیرپا داشته و در زمانی بازتعریف کند، به کلی ناشناخته بوده است. این رویکرد از سوی دیگر در ایران زمین پیشینه 

گذشته است. این همان نگرش اش در گاهان زرتشت می صد سال از صورتبندی شدن شده، هشتکه این متن نوشته می 

گوید »فلک را بشکافیم و طرحی نو دراندازیم« و »چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد«. بنابراین ایست که می مغانه 

 سازد. کوشد آن را باطل فصل بیست و نهم اصوال متنی جدلی است و با چنین نگرشی درگیر است و می 

شود تکرار می  ۶۴. بیت دوم عینا در فصل  کندتایید میبند دوم شعری است که به روشنی همین خوانش را   

 : سازدو بند پنجم آن فصل را بر می

 نشاید که این چنین آن را دستکاری کنی   آسمان، آوندی جادویی است  هرآنچه زیر  : ۲۹.۲

 اشدهی)اگر( بیشتر نگهش داری، از دست می  شود اش کنی، خراب می)اگر( بیشتر دستکاری  

گرای احتماال زرتشتی که مدعی تعیین کردن امور گیتی است گوید که آن اراده در پایان بند نخست راوی می

ورزد و با آن ستیزه دارد، در نهایت شکست خواهد خورد و ی اهریمنی مینو( مخالفت میو با نظم مینویی )با سویه 

بینیم. یعنی نگارنده گویا در بند دوم اما انگار تردیدی می  نخواهد توانست تا این اندازه پا را از گلیم خود درازتر کند.

گوید حتا اگر در این کار کامیاب هم شود، نتیجه چیز خو موفق شود. پس میگرای ستیزه شک دارد که مبادا این اراده 

 ای جادویی پر شده باشد.  ماند که از نوشابه »زیر آسمان« به ظرفی مقدس میآید. چون خوبی از آب در نمی

توضیح بیشتری دارد. این در آیینهای جهان  نیاز به  (  神器)شِن چی:  ی بند دوم به »آوند جادویی«  اشاره  

اسک مایعی را در ظرفی ریخته وآن را به نیروهای جادویی )اغلب باستان رواجی چشمگیر داشته که در حین اجرای من

نشین جایکاند. این رسم پیشکش کردن چیزی در آوندی در تمام جوامع  کردهآتش و گاه آب و خاک و باد( پیشکش می

فشانی )حافظ: اگر شراب خوری، ای بعدی نیز باقی مانده است. سنت جرعه هادوران مشترک بوده و نمودهایی از آن تا  
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ای فشان بر خاک( و پیشکش کردن خون قربانی در جام مقدس از همین جا آمده است که مثال به شکلی نمادین جرعه 

 در آیین عشای ربانی مسیحیان تداوم یافته است. 

می  انجام  ارواح و خدایان  به  اهدای چیزی  مراسم  این  کاری جلب در  انجام  برای  نظر مساعدشان  و  شود 

دیگر در اصل نوعی جادوی جذب نیروهای همراه و موافق برای   ی مناسک بدویگردد. یعنی این آیین مثل همهمی

ایست که خوراک یا آشامیدنی ایشان شمرده شود، اغلب هبه آنچه که در ظرف به خدایان پیشکش می انجام کارهاست.  

ی دریافت هدیه است. یعنی خون قربانی یا شود نخستین حلقه اش انجام میسطه شود، و ظرفی که این کار با وامی

هایی گذر کند تا به دهان خداوند برسد. تواند مثال روغن، شیر، یا هوم باشد( باید از واسطه مایع پیشکش شده )که می

شود یا بر به آتش پاشیده می  ای که مایهدرگاه اتصال گیتی و مینو در این میان اغلب عنصری طبیعی است. یعنی لحظه 

کنند. اما این مایع نخست باید در ظرف مخصوصی شود، خدایان آن را دریافت میخاک و در آب جاری ریخته می

ی ظرف و کند. به همین خاطر استعاره ریخته شود و این ظرف خود به شکلی نمادین دهان خدایان را نمایندگی می

 مگیر دارد و در ایران به پیوند جان و تن یا می و جام تعبیر شده است. ی فرهنگها رواجی چشمظروف در همه 

در چین هم قاعدتا داستان به همین شکل بوده است. به همین خاطر بند دوم وقتی از ظرف جادویی سخن  

کند. این اشاره در ضمن داللتی جبرگرایانه هم دارد. اجرای مناسک جادویی اصوال گوید، به چنین مراسمی اشاره میمی

توانند آن را به انجام برسانند. به ایی عاجز است و تنها خدایان میبر این فرض مبتنی است که انسان از انجام کاره 

شان را جست. اجرای این مناسک هم شان را جلب کرد و با دادن قربانی نزدیکی و قربت رضایت همین خاطر باید  

اند توانسته شده و مردم عادی نمیی جادوگران و کاهنان و شمنان وانهاده میبر عهده   کاری فنی و پیچیده بوده که 

شمرده  جبار  نیروهای  کردن  متقاعد  آیینهای  متخصصان  و  جبر  کارگزاران  اصل  در  افراد  این  چون  دهند.  انجامش 

 اند. شده می
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گوید کسی حق ندارد در اگر با این زمینه بند دوم را بخوانیم، معنایش روشنتر هم جلوه خواهد کرد. شاعر می 

کردن مایع در ظرف جادویی دخالت کند و به شکلی دلبخواه آن را دستکاری کند. اگر کسی اجرای مناسک پیشکش  

بایست فعال شود، ی جبرآمیزی که میگردند و آن قاعدهشود و خدایان راضی نمیچنین کند، کار درست انجام نمی

کارانه در دفاع از مناسک دیرین و پرهیز از دستکاری ی محافظه پس بند دوم در اصل یک بیانیه ماند.  لمس ناشده باقی می

کنند شان است. در مقابل این جبهه، آشکارا گروهی دیگر قرار دارند که مناسک را به دلخواه خود دستکاری میکردن

خواستند کنترل هستی را اینان همان کسانی هستند که در بند اول میو انگار به کل این داستان جادویی قایل نیستند.  

نمایندگانشان   تنها  متن،  این  نگارش  دوران  در  که  کنند. کسانی  بازسازی  دیگر  به شکلی  را  آن  و  بگیرند  به دست 

شان را محترم اند و هم مناسک شمنی، که طبعا هم به جبرگرایی سنت چینی پایبند نبودهاندتباران زرتشتی بودهایرانی 

   اند.شمردهنمی

故) «گوکند. به ویژه اگر معنای اصلی کلمات را حفظ کنیم، و »بند سوم هم دقیقا همین خوانش را تایید می  

 ( در ابتدای بند را بر خالف روش مرسوم، دیرینه و کهن ترجمه کنیم، و نه »بنابراین«: 

 کنند می گیرند، برخی پیرویچیزهای قدیمی، برخی کار را دست می : ۲۹.۳

 الفند( کنند )مینالند( و  برخی فوت میکنند )میبرخی فین می 

 گردند شوند و برخی ناتوان میبرخی نیرومند می  

 شوند برند و برخی نابود می برخی هجوم می 

اندازی به  دهد و مخاطب را از دست این بند به روشنی پیامدهای محترم نشمردن مراسم جادویی را شرح می  

بینیم. برخی پیشرو و  ی زیر آسمان همان است که در »چیزهای قدیمی« میقاعدهرد. داحریم جبر آسمانی بر حذر می

اند که »برخی الفند، و این بند را اغلب چنین ترجمه کردهنالند و برخی میفعال هستند و برخی منفعل و تابع. برخی می

( و 歔د هستند و برخی داغ« یا »برخی نفسی گرم دارند و برخی نفسی سرد«. در حالی که خود کلمات »شو« )سر



505 

 

رسانند و معنایشان به شکلی ( معنای روشن و دقیقی دارند و به ترتیب فین کردن یا فوت کردن را می吹»چویی« )

گوید که جبری بر جهان حاکم است که قابل بند سوم می و الف زدن هم تعمیم پیدا کرده است.  استعاری به ناله کردن  

یگر تواند در آن دخل و تصرف کند. برخی نیرومند و کامیاب و خوشبخت هستند و برخی دتغییر نیست، و انسان نمی

تواند مناسک جادویی را فرودست و ضعیف و بدبخت، و باید این سرنوشت را بپذیرند. چون همانطور که کسی نمی

 به دلخواه خود تغییر دهد، توانایی دگرگون کردن تقدیر آسمانی را هم ندارد. 

ن شرحی بر کل متن نوشته شده است. این جمله با بندهای  فصل احتماال قدری دیرتر و همچوبند پایانی این   

 ای سیاسی ارتقا می دهد:اختیار به مرتبه -پیشین تفاوت دارد و یکباره بحث را از محور جبر

 گذارد پس اینجوری است که شاهِ مردم افراط را کنار می : ۲۹.۴

 گذارد اغراق را کنار می 

 گذارد. )چیزهای( اضافی را کنار می

دهد. چون این  دگرگون کردن اوضاع دنیا جوش و خروش به خرج نمی  بنابراین شاه کسی است که زیاد برای

از شاه دقیقا واژگونه داند.  کار را اغراق و افراط می ی چیزی است که در دوران هخامنشی از شاهنشاه این تصویر 

بینیم. شاهنشاه اتفاقا تغییر دادن سرنوشت گیتی و آباد کردن آن را هدف گرفته و اصوال مشروعیت خود را از اینجا  می

ان شخصی و اخالقی بود، در کند. طرحِ تغییر دادن جهان که در دوران زرتشت و در متن گاهان یک آرمدریافت می

انگیز هخامنشیان ای دولتی برکشیده شد. دستاوردهای شگفت وارهای سیاسی و طرح ی برنامه دوران هخامنشی به مرتبه 

شان از همین جا برخاسته که اتفاقا در مداخله در »زیر آسمان« دستی گشاده داشتند و به همین خاطر گیتی در زمانه 

پ.م در پنجاه سالگی به دنیای پیرامون   ۵۰۰پ.م زاده شده بود، اگر در    ۵۵۰دی که در سال  شد. مرمدام دگرگون می

دید. دنیایی که از چندین پادشاهی بزرگ و کوچک نگریست جهانی یکسره متفاوت را پیشاروی خویش می خویش می 

راگیر و جهانی دگردیسی یافته بود گر پر شده بود و سیاستی مبتنی بر غارت و کشتار بر آن حاکم بود، به دولتی فستیزه 
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نویسایی، خط الفبایی و مشابه که تا دو قرن بعد تقریبا هیچ جنگ بزرگی برپا نکرد. مفاهیمی مثل پول، راه تجاری،  

شدند و آمدند و فراگیر میزیستند اموری نوظهور بودند که به سرعت میاینها برای کسانی که در دوران هخامنشی می 

 کردند. را به شکلی بنیادین دگرگون می شان جهان زیست 

اما این شیوه از دستکاری کردن دنیا امری اغراق شد. به همان شکلی که  آمیز و افراطی قلمداد می در چین 

ی »هوبریس« قلمداد یافتند و آن را تعرض به قلمرو خدایان و نمونه های راهسازی پارسیان را نامفهوم می ها طرح یونانی

کردند. بند پایانی گوشزدی شمردند و طردشان میفراطی« می ها هم این جور کارها را »اضافی« و »اکردند، چینیمی

است سیاسی به شاهی که قرار بوده نگهبان نظم آسمانی و حامل فرمان »تیان« باشد. انتظاری که در این مقام از او 

پارسی رفته این بوده که به نظمهای طبیعی کاری نداشته باشد و در کار خدایان مداخله نکند، بر خالف شاهنشاه  می

 تواند طبیعت را بازسازی کند. گفته انسان بر زیر آسمان استیال دارد و میکرده، و میکه چنین می
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 ام ام: ربگردان و زند فصل سیبخش سی

 

 امگفتار نخست: ربگردان فصل سی

 

 

 

 

 

以道佐人主者，不以兵強天下。 

其事好還。 

師之所處，荊棘生焉。 

大軍之後，必有凶年。 

善有果而已，不敢以取強。 

果而勿矜，果而勿伐，果而勿驕。 

果而不得已，果而勿強。 
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物壯則老，是謂不道，不道早已。 

 

 دهد پس کسی که سرورترینِ مردمان را در راه یاری می  : ۳۰.۱

 گیرد.افزار به دست نمیپس برای استیال بر آنچه زیر آسمان است جنگ

 د( بازگردند اند که )به سوی خود فراین چیزها آماده  : ۳۰.۲

 زنند،  که جنگاوران اردو می  ییجا : ۳۰.۳

 روید خار و خس میدر آنجا 

 های بزرگبعد از لشکرکشی  : ۳۰.۴

 رسد بسیار شوم فرا می هایسال همیشه 

 کنداش میرساند و آنگاه ختم )آدم( خوب کار را به ثمر می : ۳۰.۵

  چون جرأتش را ندارد که قدرت را برگزیند 

 دهدرساند، اما ترحمی نشان نمی )او کار را( به ثمر می : ۳۰.۶

 بردرساند، اما هجوم نمی )او کار را( به ثمر می

 کند رساند، اما حماقت نمیار را( به ثمر می)او ک

 کند )اختیاری از خود ندارد( ی کار را انتخاب نمیرساند، اما خاتمه او کار را( به ثمر می) : ۳۰.۷

 درتی ندارد. رساند، اما ق)او کار را( به ثمر می

 شوند ت یافتند، قاعده این است که پیر می)وقتی( چیزها به )اوج( قدرتشان دس : ۳۰.۸

 نامند این جوری بودن را بیراهه می

 یابد بیراهه زود پایان می 
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ی شش شان دو جمله ست و از هشت بندِ ناهمسان تشکیل یافته است. اولینام هم به نسبت طوالنی فصل سی 

 ین شرح: گیرد به اای را در بر میکلمه 

以    )ای: پس(道   )دائو: راه(佐    )زوئُو: دستیار، یاور، تابع(人   )رِن: مردم، انسان(主  ،سرور، مهمان،    )چو: صاحب

 ترین( -تر/-) 者شما، امپراتور( 

不   )بو: نه(以    )ای: پس(兵    )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(強   )چیانگ: نیرومند، برتر(天    )تیان: آسمان(下 

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 

افزار دهد/ پس برای استیال بر آنچه زیر آسمان است جنگپس کسی که سرورترینِ مردمان را در راه یاری مییعنی: »

 « گیرد.به دست نمی 

 其事好還ایست: ی کوتاه چهار کلمه بند دوم یک تک جمله  

其   )چی: او، آن(事   )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(好  )هاو: خوب، مهربان، آماده، شایسته(還  وان: بازگشتن،  )ه

 بازگرداندن( 

ی اولی جمله ، و این توضیحی است که احتماال بعدتر به  «اند که )به سوی خود فرد( بازگردنداین چیزها آماده یعنی: »

 افزوده شده تا دلیلِ پرهیز از جنگ را نشان دهد. 

 شود:ای خالصه می ی چهار کلمه بند بعدی هم در دو جمله  

師  ی مردم، پایتخت، مشاور نظامی، رهبر، استاد، اسوه(  )شی: لشکر، توده之    )ژِه: داشتن، رفتن(所 :جا،    )سوئُو

 )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(  處مکان(  

荊  ی انار، خار(  انگشت، همتای ترکه)جینگ: درخت پنج棘    )چی: خار، درخت عناب(生   ،شِنّ: بودن، زیستن(

 ( ، توی، چرا؟، بنابراینی زرد)یِن: نوعی پرنده  焉زادن، خام( 
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 . «رویدزنند/ در آنجا خار و خس میجایی که جنگاوران اردو می یعنی: »

ای و شرحی به جمالت های قدیمی وجود ندارد و به همین خاطر اغلب آن را افزودهاین جمله در برخی از نسخه 

ای بینیم و بنابراین باید آن را افزوده های پیشتاز ما وانگ توئی هم این بند را میاند. با این حال در نسخه پیشین دانسته 

 1قدیمی دانست.

 رد:ای دا ی چهار کلمه بند چهارم هم به همین شکل دو جمله

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(軍    )جون: ارتش، سرباز(之    )ژِه: داشتن، رفتن(後   )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده( 

必  )بی: قطعا، همیشه، اجبار(有  )یُوو: فراوان، داشتن(凶  )شیونگ: شوم(年  )نیَن: سال، درو کردن، سن، دوره( 

 .«رسد بسیار شوم فرا می هایسال های بزرگ/ همیشه بعد از لشکرکشییعنی: »

 ای دارد:ه ی پنج کلم بند پنجم دو گزاره  

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(有    )یُوو: فراوان، داشتن(果    )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而   :اِر(

 )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 已و، آنگاه، اما( 

不 نه(  )بو :敢 کردن، مطمئن بودن(    )گآن: شجاع، جرأت以    )ای: پس(取  )چو: گرفتن، دریافت کردن، گزینش(

強  )چیانگ: نیرومند، برتر( 

 .«کند/ چون جرأتش را ندارد که قدرت را برگزیند اش میرساند و آنگاه ختم )آدم( خوب کار را به ثمر میعنی: »ی

 
1  Henricks,1989: 998-999, 1004. 
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اند. به استثنای چهارمین جمله که بندهای ششم و هفتم به احتمال زیاد در ابتدای کار یک شعر یکپارچه بوده  

اش یکسان هستند. بنابراین ی اولای داریم که در همه سه کلمه یک کلمه اضافی دارد، در اینجا مصراعهایی چهار کلمه 

 ای بوده و کل این بخش شعری شبیه به مخمس بوده است: کلمه احتماال مصراع چهارهم هم ابتدا چهار 

果而勿矜， 

果而勿伐， 

果而勿驕。 

果而不得已， 

果而勿強。 

اند. اند و به همین خاطر همه را با یک صورت دستوری برگردانده اغلب مفسران به یکپارچه بودن این بخش پی برده

در این زمینه متفاوت است. الو کل این بخش را به صورت امری خوانده )مثال: کار را به ثمر برسان،   هاخوانشهرچند  

به نظرم خوانش رایج  بقیهخواند درست تری که جمالت را خبری میولی الف مزن(. هرچند  با  ی متن تر است و 

 سازگاری بیشتری دارد.

 ی بند ششم چنین است:کلمات برسازنده 

果    )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而    )اِر: و، آنگاه، اما(勿    )وو: نکن، نه(矜   )جین: تاسف، همدردی، ترحم( 

果    )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而    )اِر: و، آنگاه، اما(勿    )وو: نکن، نه(伐   فا: کشتن، زدن، هجوم، شکست(

 دادن، نکوهش( 

果    )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而    )اِر: و، آنگاه، اما(勿    )وو: نکن، نه(驕  سب بزرگ، آدم )جیائو: یابو، ا

 احمق(

برد/ رساند، اما هجوم نمی دهد/ )او کار را( به ثمر میرساند، اما ترحمی نشان نمی)او کار را( به ثمر مییعنی: » 

مترجمان »جین« ام. وگرنه اغلب  . در اینجا به اصل متن وفادار مانده «کندرساند، اما حماقت نمی)او کار را( به ثمر می
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اند. معناهایی که ثانویه و یی دیگر با مضمون الف زدن، خودستایی کردن و مشابه اینها تفسیر کردههاشکلو »فا« را به  

های گوناگون با ر ضمن ترتیب این مصراعها هم در نسخه ایست و به نظرم در اصل متن وجود نداشته است. دحاشیه 

  1کند« آمده است.های پیشتاز ما وانگ توئی مصراع اول در آخر و بعد »بالهت نمیکند. مثال در نسخه هم فرق می

 کند.ها تغییر چندانی نمیمعنای شعر البته با این پس و پیش شدن 

 ها را داریم:در بند هفتم این نشانه  

果  )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而 اه، اما( )اِر: و، آنگ不  )بو: نه(得   ،دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه(

 )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 已ناسب( م

果  )گووُ: میوه، نتیجه، مصمم، باالخره(而  )اِر: و، آنگاه، اما(勿  )وو: نکن، نه(強  )چیانگ: نیرومند، برتر( 

کند )اختیاری از خود ندارد(/ )او کار را(  ی کار را انتخاب نمی خاتمه رساند، اما  یعنی: »)او کار را( به ثمر می 

不ایم و در آن »بو دِه یی« ) ی نخست، متن استانده همین است که آورده. در جمله رتی ندارد«رساند، اما قدبه ثمر می

得已های پیشتاز ما در نسخه رساند.  اختیار بودن را می( یعنی »ناگزیر بودن« یا »راهِ دیگری نداشتن« و بنابراین بی

ای شود، چون چارهتِه ئی چو« را داریم که یعنی »در نتیجه مستقر می   وانگ توئی در اینجا به جای آن عبارت »وو

 2ی دیگری ندارد«. پذیرد، چون گزینه ندارد« یا »فرجام کار را می 

توان آن را شعری با سه ای آهنگین دارد و می ی چهار کلمه بندی این فصل هم سه جمله بند هشتم و پایان  

 مصراع در نظر گرفت: 

物壯則老， 

 
1  Henricks,1989: 1004. 
2  Henricks,1989: 1004-1005. 
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是謂不道， 

不道早已。 

 اند:اش چنینکلمات برسازنده 

 物    )وو: چیز(壯  (ژوَنگ: قوی، تنومند، تقویت کردن )  則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(老  ( :الئو

 ( پیر، ارشد، باتجربه، احترام

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(不  )بو: نه(道  )دائو: راه( 

不  )بو: نه(道  )دائو: راه(早 (زائوُ: زود، دیرین، صبح، قبل ) 已)یی: پایان دادن، خاتمه، توقف( 

شوند/ این جوری بودن را بیراهه )وقتی( چیزها به )اوج( قدرتشان دست یافتند، قاعده این است که پیر می یعنی: »

ی کهن دیگر پیش از این بند های ما وانگ توئی و همچنین چند نسخه در نسخه   .«یابدنامند/ بیراهه زود پایان میمی

ی کالسیک  اما این جمله در نسخه  1گویند به ثمر رساندن )کار( بدون زورورزی«.این عبارت را داریم: »به این می

 ام. حذف شده و من نیز همان را نقل کرده

 

 

 

 

 

 

 
1  Henricks,1989: 1006. 

 به ثمر رساندن

 اختیار نداشتن
 جنگیدن

 اوج قدرت ویرانی

 پیری

 راه

 بیراهه
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 ام فصل سیگفتار دوم: زند 

  

سی  بیانیه فصل  ارادهام  نقد  و  رد  در  صریح  و  طوالنی  فرضیه ای  و  آزاد  باز ی  است.  انسانی«  »قدرتِ  ی 

مضمونی چه پایه نادیده انگاشته شده است.  اش تا  انگیز است که این متن چقدر بد فهمیده شده و مضمون اصلی شگفت 

) ی اصلی در این فصل »چآنگ«  گردد. کلیدواژه گرا باز می که به طور مستقیم به کشمکش میان نگرش جبرگرا و اراده

強 ) دهد.سه بار تکرار شده و »قدرت، نیرو، توانمندی« معنی می است که 

( یکی از  ۷۸،  ۷۶،  ۷۳،  ۶۹،  ۶۸،  ۶۷،  ۵۷،  ۳۱ی  هافصلام )به همراه  فصل سیاین نکته هم جای توجه دارد که   

ی « را نوعی رساله دائو دِه جینگاز »  هابخش برخی بر این مبنا این  پردازد.  نُه فصلی است که به موضوع جنگ می

تایشان به خودِ دهد که تنها پنج نشان می  هافصلاین    اما بررسی دقیق 1اند. رزمی شبیه به متن سون تزه در نظر گرفته 

هم جنگ در کلیت متن نکوهش شده و در  گیرند. در کلای به کار میپردازند و باقی آن را همچون استعارهجنگ می

ند، و نه نظامی و فنی در ی یاد شده را باید با داللتی اخالقی و سیاسی خواهافصلحد امکان طرد شده است. بنابراین 

 آرایی.ارتباط با هنر رزم 

کند، اما با هدف طرد کردن و نکوهش  عنای چهار فصل نخست از این رو بر محور مفهوم جنگ گردش میم 

 آرایی: ی رزمجنگیدن ابراز شده و نه ستایش آن، یا اندرز دادن درباره 

 
1  Chan, 1963: 222. 
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 دهد پس کسی که سرورترینِ مردمان را در راه یاری می  : ۳۰.۱

 گیرد.افزار به دست نمیسمان است جنگپس برای استیال بر آنچه زیر آ

 اند که )به سوی خود فرد( بازگردند این چیزها آماده  : ۳۰.۲

 زنند،  جایی که جنگاوران اردو می  : ۳۰.۳

 روید در آنجا خار و خس می

 های بزرگبعد از لشکرکشی  : ۳۰.۴

 رسد بسیار شوم فرا می هایسال همیشه 

معنای این چهار بند روشن و صریح است. چیرگی بر جهان )آنچه زیر آسمان است( با جنگیدن ممکن نیست.  

کند. خشونت جنگی در نهایت گریبانگیر جنگاوران پیروزمند هم نمی   از این رو دستیازی به سالح هیچ دردی را چاره

انجامد. از این رو باید از جنگیدن پرهیز کرد. این گفتار تا حدودی به و کنش جنگی به ویرانی و تباهی می  شودمی

بینیم. هایش را میای شباهت دارد که در همان دوران در چندین مرکز متفاوت نشانه ستیزانه جویانه و خشونت آرای صلح 

کند و اعمال خشونت را  ت که خشم و جنگ را نکوهش میتر، نگرش اخالقی زرتشتی اساز همه بانفوذتر و قدیمی

پ.م در گاهان صورتبندی شده،   ۱۲۰۰گیری که در حدود سال  دارد. این موضع ی جانوران نیز روا نمیحتا درباره 

بیانیه قدیمی دربارهترین  مستند  چنین ی  دیگری  متن  هیچ  و  فرهنگ  هیچ  در  آن  از  پیش  است.  خشونت  طرد  ی 

 کنیم.ایم، و پس از آن هم به ندرت به چنین نگرشی برخورد میداشته ای نگیریموضع 

 ۴۰۰نشی و حدود سال  ی عصر هخاماند، با میانه نوشته شده«  دائو دِه جینگام »زمانی که جمالت فصل سی

بینیم. گیری مشابهی را در این متن میپ.م مصادف است. یعنی هشتصد سال پس از گاهان زرتشت است که موضع

ی متن به طور مستقیم از گاهان اطالعی نداشته، و در مقابل بازتابها و پیامدهای آن را دریافت به احتمال زیاد نویسنده 

به یک هزاره قدمت داشته است. در دوران هخامنشی موضع طرد خشونت را پیش  کرده، که در همان زمان نزدیکمی
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کتیبه در  هرجا  میاز  پارسی  شاهنشاهان  با شکل های  که  سیاسی  مهم  بسیار  از چرخشهای  یکی  دولت بینیم.  گیری 

یز از خشونت های سیاسی هخامنشیان صورتبندی شد، تاکید چشمگیر بر پره ی ایران همراه بود و در بیانیه یکپارچه 

شان تاکید شان بر جنگاور بودن پارسیان و پیروزمندی بود. شاهنشاهان هخامنشی هم در متون و هم در هنر سیاسی 

 ی خود بر دشمنان پرهیز داشتند.  ی جنگاورانه آمیز و غلبه های خشونت داشتند، اما از نمایش صحنه 

متون و هنرهای این دوران نسبت به آنچه که طی دو و نیم هزاره پیشتر در تمدن ایرانی و مصری )و همزمان  

دهد. تاکید بر قانون )داتَه(، پارسایی اخالقی )اَرتَه( و گسستی کامل را نشان میبینیم،  در تمدن اروپایی و چینی( می

ی ها دوران های پارسی باستان هیچ نظیری در  شادمانی )شاتیهْ( و برابر شمردن شورش و سرکشی با دروغ در کتیبه

دهد که با یک سرمشق سیاسی یکسره نوظهور سر و کار داریم. این ماجرا از همان ابتدای کار پیشین ندارد و نشان می

بنیانگذار این شیوه دانست. هرچند دقیقترین شود و از این رو او را باید  ی حقوق بشر کوروش دیده می و در کتیبه 

 ها از این نظام سیاسی را داریوش بزرگ چهار دهه بعدتر به دست داده است.صورتبندی 

ین نکته جای توجه دارد که هخامنشیان هرچند بر صلح و آشتی و پرهیز از خشونت تاکید داشتند، اما در  ا

ی زمین را در اختیار داشتند. هنرهای رزمی ایرانی که در این هنگام ترین ماشین جنگی کرهآخر کار بزرگترین و پیچیده 

های جنگی و  نهادینه شد، تحول چشمگیر فناوری  پیکربندی مجددی پیدا کرد و در قالب ارتشهای بزرگ چندقومی

هایی غیرزنده )مثل منجنیق( یا زنده )مثل فیل و شتر جنگی(، و بازتعریف مفهوم انسان آرمانی در افزوده شدن ماشین 

اخالق جنگاوری  میقالب  نشان  همگی  جوانمرد  و  صلح مدار  که  اقتدار دهند  از  برآمده  امری  هخامنشیان  جویی 

ی فلسفی سیاست ایرانشهریِ نوظهور، بوده، و نه فرودستی نظامی. این را هم باید در نظر داشت که شالوده   هایشانارتش

دانسته و مردمان پارسا و اشون را همچون کیش زرتشتی بوده که زیربنای تاریخ جهان را نبرد اهریمن و اهورامزدا می 

ای که رخ وران هخامنشی صلح و آرامش واقعی و عینی کرده است. یعنی در دی نیکی تصویر می رزمندگانی در جبهه 
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اش و آسا و پایدار بود، در ضمن با استعالیی شدن مفهوم جنگ و اخالقی شدن گیری دولتی غولنمود و پیامد شکل 

 اش با مضمون انسان کامل زرتشتی همزمان بود. پیوند خوردن 

داشت. اما جنگاوری ستود و گرامی میدر این معنا، چارچوب سیاست ایرانشهری در اصل مفهوم جنگاور را می

گاشته، بر روی اسب و پیاده دانست که کمترین خشونت را اعمال کند و چنان که داریوش در نقش رستم نرا برتر می 

مبارزی دلیر و ماهر باشد، اما در ضمن بر خشم و بدگمانی خویشتن نیز چیره باشد و در حد امکان به دیگران گزندی 

نرساند. این مفهومِ جنگاورِ پیروزمند و مقتدر اما آرام و نیکخواه تا پیش از آن در ادبیات سیاسی جهان وجود نداشت 

 کوروش برای نخستین بار پدیدار گشت.و از ابتدای دوران 

کلی مفهوم    ی دوران هخامنشی به چندین واکنش در حاشیه منتهی شده بود. از یک سو طرداین نگرش تا میانه 

شود. از سوی دیگر پذیرش جنگیدن را در دین بودایی داریم، و این امری است که بعدتر در دین مانی هم تکرار می

دار و خشن اسپارتی استوار شده بینیم که بر اساس تقدیس نظام برده محابا را در آرای افالطون میکامل خشونت بی 

نماید که ترکیبی از بزرگداشت اند، چنین می ی و ختن را در دست داشته است. در میان قبایل سکا که ترکستان و ختا

 آمده است.ای اخالقی که از دین زرتشتی بر میها را داشته باشیم، به همراه پشتوانه جنگاوری کهن آریایی 

کند. در چینِ این دوران و عصر هزار مکتب ام معنادارتر جلوه میی نخستین فصل سیدر این چارچوب، نیمه 

چهار بند کردند.  به طرد کامل هرنوع خشونتی حکم می  -خبر از اوولی مستقل و بی  –برخی از استادان مانند بودا  

گیرد. جویان قرار میی صلح ی جبهه « در رده دائو دِه جینگآغازین تا حدودی با این نگرش سازگاری دارد و اصوال » 

این توضیح که صلح  با آشتی با  این مکتبها  به . طرد خشونت نزد چینیجویی پارسی تفاوتی چشمگیر داردطلبی  ها 

ای بود که رعیت کشاورز سیاسی -ی کشاورز بود. یعنی این ایدئولوژی دینیی جنگاور و ستایش طبقه معنای طرد طبقه 

جویی پارسی متفاوت است که اتفاقا کرد. این به کلی با صلح شد و اخالق فرودستان را صورتبندی میرا شامل می 
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بینیم که در نهایت متنی است در ستایش هایش را در مهریشت می ن بود و نخستین نشانه ی ارتشتارابرآمده از طبقه 

 خدای جنگ.

 ی متن را بخوانیم: دوستی چینی و ایرانی دهان گشوده، کافی است ادامه برای فهم شکاف عمیقی که میان صلح 

 کنداش میرساند و آنگاه ختم )آدم( خوب کار را به ثمر می : ۳۰.۵

  چون جرأتش را ندارد که قدرت را برگزیند 

دهد، اما در چینی ی دوم متن بسیار تکرار شده، در اصل میوه و ثمره معنی می( که در نیمه果ی »گووُ« )نشانه 

ی کار را به بار است. بنابراین آن آدم خوبی که ثمرههم مثل پارسی به معنای دستاورد و نتیجه و پیروزی تعمیم یافته  

گوید شود. اما متن می رساند، به جنگاوری شبیه است که در میدان نبرد پیروز میاش را به پایان می نشاند و وظیفه می

ی ( است، یعنی آدم درستکار و مهربان و خوب، که اغلب به مردی از طبقه 善که این فرد جنگاور نیست، بلکه »شان« )

کند، همچون اش میرساند و ختماش نهاده شده را به انجام می کند. اوست که کاری که بر عهدهکشاورزان اشاره می

ی کند قدرت را برگزیند«. این دقیقا واژگونه شود )بند نخست(. اما او »جرأت نمیاوری که در میدان نبرد پیروز میجنگ

 شود. اش ستوده می مفهوم انسان کامل ایرانی است که به خاطر قدرتمند بودن

 کنند که منظور از انتخاب نکردنِ قدرت چیست:بندهای بعدی دقیقتر روشن می

 دهدرساند، اما ترحمی نشان نمی )او کار را( به ثمر می : ۳۰.۶

 بردرساند، اما هجوم نمی )او کار را( به ثمر می

 کند رساند، اما حماقت نمی)او کار را( به ثمر می

ثمر می به  را  آدم خوبی که کار  آن  به عروسکی در دست خیمهبنابراین  او شب رساند،  دارد.  بازی شباهت 

ترحمی )جین:   و  نشان نمی矜همدردی  نمی(  نمیدهد، هجوم  هم  در  را  دشمنی  )فا:  برد و  یابو 伐شکند  مثل   ،)
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داریم. در (. این عبارت آخر به ویژه جالب است، چون مشابهش را در فرهنگ ایرانی هم  驕کند )جیائو:  سرکشی نمی 

دانند، چون گاهی  سر و سرکش و ابله می اندام یا اسب تنومند را نمادی از آدمهای خیره ایران هم یابو یعنی خر درشت 

کنند. این کلمه از این نظر مهم است که منظور از شان توجهی نمیزنند و به فرمانهای صاحب ساز خودشان را می 

دهد. رساند، اما این را به مثابه اجرای فرمانی انجام میخوب کار را به ثمر میکند. آدم  فعلهای منفی پیشین را روشن می

رحم او خودش در داستان حضور ندارد. نه در مقام کسی که همدلی و ترحمی نشان دهد، و نه همچون کسی که بی

دهد، و »یابو اند را انجام می ه ماند که کاری که از او خواستای به بار آورد. او به استری مطیع میباشد و هجوم و ویرانی 

 آورد.« بازی در نمی

و  وجدان شخصی  مندی از ی مقابل انسان کامل ایرانی است که به خاطر خودمختار بودن، بهره این دقیقا نقطه 

رساند در ایران جنگجویی نیرومند  مر می شود. آن کسی که کار را به ثای خودبنیاد ستوده می خویشکاری برگزیدن ارادیِ  

ورزی ندارد. کند، اما در چین کشاورزی مطیع است که قدرتی برای خشونت و پیروزمند است که از خشونت پرهیز می

 کند:بند بعدی همچون توضیحی در همین راستا آمده و این خوانش را تایید می 

 کند )اختیاری از خود ندارد( ی کار را انتخاب نمیرساند، اما خاتمه )او کار را( به ثمر می : ۳۰.۷

 رساند، اما قدرتی ندارد. )او کار را( به ثمر می

 ام، پیوندی میان این ارزش اخالقی فرودستانه و مفهوم دائو برقرار شده است: پسین بند فصل سیآنگاه در وا

 شوند شان دست یافتند، قاعده این است که پیر می)وقتی( چیزها به )اوج( قدرت  : ۳۰.۸

 نامند این جوری بودن را بیراهه می

 یابد بیراهه زود پایان می 
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بینیم که اوج قدرت و دستیابی به اراده و اختیار، همتای زوال و نابودی دانسته شده است. در  در این بندها می  

( در مقابل مفهوم »دائو« مطرح شده و روشن است که اینها یک جفت متضاد 不道های آخر عبارت »بو دائو« )جمله

اند. اما به نظرم دقیقترین برگردان در پارسی با ی گوناگون معنی کرده هاشکلسازند. این ترکیب را به  معنایی را بر می 

ی »بیراهه« و« )نه، بی، بدون( و »دائو« )راه( در کنار هم کلمه ی این دو عالمت متناظر است. »بی کلمه به کلمه ترجمه

ی آزاد به معنای قدم سازند. دستیابی به قدرت و کوشش برای برگزیدن کردار بر اساس اقتدار شخصی و اراده را برمی 

« دائو دِه جینگ »  نهادن در بیراهه است. چون راه با زوال قدرت و فرسایش اراده همراه است. اینجا یکی از معدود نقاط

گفتمان بیگانه، بیراهه است، در برابر راه پاداین  است که انگار به نگرش رویارو و رقیب اسمی داده شده، و برچسب  

 .دهدی کهن و سنتی چینی را نشان میکه همان شیوه 
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 بخش سی و یکم: ربگردان و زند فصل سی و یکم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و یکم 

 

夫佳兵者，不祥之器，物或惡之，故有道者不處。 

君子居則貴左，用兵則貴右。 

兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。 

勝而不美，而美之者，是樂殺人。 

夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。 

吉事尚左，凶事尚右。 

偏將軍居左，上將軍居右，言以喪禮處之。 

殺人之衆，以哀悲泣之，戰勝以喪禮處之。 

 

 

 

 افزار راسزاوارترین مرد جنگ  : ۳۱.۱
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 شمارد، می اخترابزاری شوم 

 اگرچه چیزی )کسانی( را دشمن بدارد.

 بندد ین که از راه برخوردار است، بدان دل نمی ترکهن آن 

 شمارد شاهزاده وقتی در خانه است، جنابِ چپ را محترم می : ۳۱.۲

   شماردگیرد، جنابِ راست را محترم میافزار به دست میوقتی جنگ

 اختر هستند، افزارها ابزاری شوم برترین جنگ : ۳۱.۳

 که ابزار شاهزاده نیستند 

 آخرش )استفاده از آنها( نافرجام است، پس )هنگام( استفاده از آنها 

 شور و شوق و بی خیال باشیمترجیح دارد که بی 

   اما هماورد طلبیدن را چیزی خوشایند ندان  : ۳۱.۴

 آنگاه که )فکر کنی( خوشایندترین چیز هستند

   کشتن مردم را ساز خواهی کرداینجوری 

  مردی )که چنین کند( بیشتر کشتن مردم را ساز خواهد کرد

پس مگر ممکن است کسی بدون رعایت کردن این قاعده در زیر آسمان )جهان( به مقصود خویش دست   : ۳۱.۵

 یابد! 

 ستایند امور شوم راست را می   ستایندامور فرخنده چپ را می : ۳۱.۶

 شود فرمانده لشکر فقط در راست مستقر می   شود دستیار لشکر فقط در چپ مستقر می : ۳۱.۷

    کشد لشکری که مردم را می  : ۳۱.۸

 ریزد شود و غمگین اشک میپس سوگوار می 
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 مراسم سوگواری است  پس جنگیدن با هماورد مثل حضور در

 

ی چهار  النی است و از هشت بند تشکیل شده است. بند نخست از سه جمله سی و یکم به نسبت طوفصل   

ای تشکیل یافته که هرچند آهنگین است، اما منثور است و گویا شرحی باشد بر بند ی شش کلمه ای و یک جملهکلمه 

 اند: ی اولین بند چنیندوم که شعرگونه است. کلمات برسازنده

夫   )فو: مرد، شوهر(佳    )جیا: خوب، زیبا، سزاوار(兵    )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(者  (  ژِه: پسوند صفت برتر؛ -

 ترین( -ر/ ت

不  )بو: نه(祥 الع سعد( )شیَنگ: بخِت خوب، ط之  )ژِه: داشتن، رفتن(器  )چی: ابزار، اندام، استعداد( 

物  )وو: چیز(或  )هوآ: شاید، یا، گاهی(惡  )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی有    )یُوو: فراوان، داشتن(道  )دائو: راه(  者  (  ترین-تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛ ،

 )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(  處 )بو: نه(  不 ( پسوند فاعلی

از که    ینترکهن   شمارد/ اگرچه چیزی را دشمن بدارد/ آنمی  اخترافزار را/ ابزاری شوم سزاوارترین مرد جنگیعنی: »

 . «بنددراه برخوردار است، بدان دل نمی

شود به صورت پسوند فاعلی هم خواند و در این حالت باید بگوییم »بنابراین  ی آخر را می»ژِه« در جمله 

( در 夫佳بند، جالب است که اغلب مترجمان ترکیب »فو جیا« )ی این در ترجمهکسی که از راه برخوردار است...«. 

اند. در حالی اش کردهاند و یکباره با آن ترجمهی آخر مربوط ساخته اند و یا آن را به جمله اول جمله را نادیده گرفته 
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 1هم به همین خاطر نادرست است. هنریکز،  ی اول به صورت مجهولی جملهجمالتی جداگانه هستند. ترجمهکه اینها  

اند که نیکمرد/ سزاوارترین  افزارها ابزاری با طالع نحس هستند« برگرداندههرسه اولین گزاره را »جنگ  3و چن  2کلیری 

شود، اما هیچ یک چنین های گوناگون دیده میای در نسخه البته واگرایی مرد در ابتدای جمله را جا انداخته است.  

 4شود.ی »جیا« در ابتدای این جمله دیده نمی مه ی ما وانگ توئی کلهاکند. در نسخه ای را توجیه نمی افتادگی

نادیده گرفته ایشان همچنین جمله  ادغام کرده ی سوم را  این هم اند و معنایش را در جمالت قبلی و بعدی  اند، که 

گوید او حتا اگر دشمنی کند و می( در این جمله به همان نیکمرد اشاره می 惡توجیهی ندارد. به روشنی »دشمن« )ئِه:  

 هم داشته باشد باز سالح به دست نخواهد گرفت.

اند. چون همتای دقیقش در پارسی است. اختر ترجمه کرده( را شوم 不祥ناگفته نماند که من »بو شینگ« )

اند و سعد و نحس اما باید در یاد داشت که در زمان نوشته شدن این متن تنها ایرانیان نظام اخترشناسی منظمی داشته 

ای وارد نشده بود و حدود پنج قرن دیرتر و از مجرای راه ه اند. در چین هنوز چنین ایدداده را به اختران نسبت می 

شود. با این حال ها به پیوند طالع سعد و نحس و اختران در منابع چینی پدیدار می ابریشم است که نخستین اشاره

 د.  رسانی تاریخی را در نظر داشته باشیم، منظور جمله را بهتر می اختر دقیق است و اگر این نکته ی شوم کلمه 

( را »بنابراین« یا »پیر، قدیمی، کهن« ترجمه کرد. دومی معنای  故شود »گو« )ی پایانی طبق معمول میدر جمله  

بنابراین«  »پس/  به  را  آن  جمالت،  در  واژه  این  زیاد  تکرار  خاطر  به  مترجمان  اغلب  اما  است،  نشانه  این  اصلی 

 بندد«.رسیم: » بنابراین آنکه از راه برخوردارترین است، بدان دل نمی کنیم، به این برگردان میاگر چنین اند. برگردانده

 
1 Henricks, 1989: 1009. 
2 Cleary, 1993: 16. 
3 Chen, 1989: 130. 
4 Henricks, 1989: 1016-1017. 
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نو« در متن برجسته است و    -به نظر من تکرار این کلمه اتفاقا بدان خاطر است که دوقطبی مهم »کهنهاما  

ویراستار سنت چینی »راه« را با دیرینه و قدیمی و سنت بیگانه و مهاجم ایرانی را با نو و تازه برابر نهاده است. پس 

اش به کار بگیریم و نه  که »گو« را در معنای اصلی   تر است کند، درست در آنجا که جمله به چنین تقابلی اشاره می

عالوه در آن نمایان نیست.    «از راه برخوردار است »به ویژه که این جمله فاعل ندارد و کسی که  همچون حرف ربط.  

ها نادیده انگاشته شده است. این کلمه ( در دو قطب جمله تکرار شده و به کلی در ترجمه者ی »ژه« )بر این کلمه 

.  ی آخری همتاست کند، که با فاعل جملهکند و در نخستین جمله به سزاوارترین مرد اشاره میصفت تفضیلی درست می

تواند چنین نقشی را بر عهده ایست که میترین« شناخته شود و »گو/ کهن« تنها کلمه بنابراین او نیز باید با صفت »فالن

 شود. ی راه محسوب می ین هم هست و اوست که نماینده ترکهنبگیرد. پس سزاوارترین مرد، در ضمن 

( در اصل اقامت گزیدن و در جایی 處ی »چو« )نشانه ی بند نخست آن که  ی ترجمهی واپسین درباره نکته 

به همین و کلیری  معناست، هرچند هنریکز  بیافزار(  رساند. اما اینجا چنین معنایی )مستقر شدن در جنگماندن را می 

روشن است که این فعل در جمله »روی چیزی حساب کردن« یا »دل به چیزی بستن« را نشان  1. ندامعنا وفادار مانده

ام ردن« بیان شده است. تعبیر »دل بستن« را اینجا به کار گرفته جایی بیتوته کدهد که با تعبیر »جایی لنگر انداختن،  می

 چون با محتوای باقی متن سازگاری بیشتری دارد. 

 ها:ای تشکیل شده، با این نشانه ی پنج و شش کلمه بند دوم از دو جمله 

 
1 Henricks, 1989: 1009; Cleary, 1993: 16. 
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君    )جون: فرمانروا، رئیس، حضرتعالی، حکومت(子   )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد(居  ،جو: منزل گزیدن(

)گوئی: گرانبها، اشرافی،  貴)زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(   則مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  

 )زوئُو: چپ، شرق، انحراف، پراکنده، غلط(  左عالیجناب( 

用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(兵   حه، سرباز(  )بینگ: جنگ، اسل則   ،هنجار، مثال، )زِه: قانون

 )یُو: راست، غرب، درست(  右)گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(  貴رعایت کردنِ قاعده( 

گیرد، جنابِ راست افزار به دست میشمارد/ وقتی جنگیعنی: »شاهزاده وقتی در خانه است، جنابِ چپ را محترم می

این کلمه مهم است اند. اما  ( را ترجمه نکرده貴در این جمالت بیشتر مترجمان عالمت »گوئی« )  شمارد«.را محترم می

دهد که این دو جهِت متضاد در این بند تشخص یافته و همچون و در پیوند با چپ و راست آمده و تکرارش نشان می 

به همین خاطر احتماال با ایزدان جانوریِ نگهبان جهت شرق و غرب پیوند دارند، اند.  دو مقام واال در نظر گرفته شده

 که شرحش مفصل در گفتار بعدی خواهد آمد.  

 سازند: دارد که آهنگین هستند ولی شعری کامل را بر نمی بند سوم چهار جمله  

兵    )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(者  (  تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛- )ترین  不   )بو: نه(祥   ،شیَنگ: بخِت خوب(

 ابزار، اندام، استعداد(  )چی: 器)ژِه: داشتن، رفتن(  之طالع سعد( 

非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(君    )جون: فرمانروا، رئیس، حضرتعالی، حکومت(子   )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد(

之  )ژِه: داشتن، رفتن(器  )چی: ابزار، اندام، استعداد( 

不   )بو: نه(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(已  )یی: پایان دادن، خاتمه، توقف(而   ،اِر: و، آنگاه(

 )ژِه: داشتن، رفتن(   之)یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(   用اما( 
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恬  خیال(  )تیان: ساکت، آرام، ساده، بی淡  احساس، مهمل(  مزه، کمرنگ، الغر، بی)دَن: بی為   ،وِی: کردن، ساختن(

 برتر، مقدم، امپراتور( )شانگ: باال،   上بودن( 

آخرش )استفاده از آنها( نافرجام    /ند اختر هستند،/ که ابزار شاهزاده نیستافزارها ابزاری شوم یعنی: »برترین جنگ 

ی کهن از هادر برخی از نسخه   .«شور و شوق خیال باشیم و بی ترجیح دارد که بیاستفاده از آنها/  )هنگام(  است، پس  

در این   بینیم.ی »بنابراین« شروع شده که در متن کالسیک نشانی از آن نمیکلمه دومین جمله با    جمله ما وانگ توئی

   1ی آغازین این بند واژگونه است. های اقدم همچنین ترتیب دو جملهنسخه 

ی ی اول بند بعدی را هم )با حذف کلمه ای تشکیل شده که اگر جمله ی چهار کلمه بند بعدی از سه جمله  

دهد. بنابراین حدس من آن است که این بند در اصل چنین اضافه کنیم، یک دوبیتی کامل را به دست می به آن  آخر(  

 بوده باشد: 

勝而不美，  而美之者， 

是樂殺人。  夫樂殺人 

ی ( تکمیل شده و جمله者ای واسطه )داده و بعدتر با کلمه رفته بند چهارم را تشکیل می احتماال این دوبیتی روی هم  

آمده است. بر همین مبنا بندهای اش  ( همچون شرحی در ادامه 則不可以得志於天下矣از بند پنجم )  مانده باقی

 اند: دهم. دو بیتی یاد شده از این کلمات تشکیل شدهشان را به دست میکنم و ترجمهگذاری میچهارم و پنجم را نقطه 

勝  ِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(  )ش而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(美   مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش(

 کردن( 

 
1 Henricks, 1989: 1017-1018. 
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而    )اِر: و، آنگاه، اما(美    )مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(者  ( ژِه: پسوند صفت

 ترین( -تر/ -برتر؛ 

是    )شی: بودن، باشه(樂  سیقی، نواختن، ساز(  )یوئِه: مو殺    )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(人  )رِن: مردم، انسان( 

夫  )فو: مرد، شوهر(樂  )یوئِه: موسیقی، نواختن، ساز(殺  )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(人  )رِن: مردم، انسان(

者 (  تر/ -ژِه: پسوند صفت برتر؛- )ترین 

آنگاه که )فکر کنی( خوشایندترین چیز هستند/ اینجوری کشتن یعنی: »اما هماورد طلبیدن را چیزی خوشایند ندان/  

های ما دومین جمله در نسخه  . «چنین کند( بیشتر کشتن مردم را ساز خواهد کردمردی )که مردم را ساز خواهی کرد/ 

های کهن دیگری هم چنین ، و در نسخه اش نکن«وانگ توئی به سادگی به صورت »وو مِئی وِه« آمده که یعنی »ستایش 

  1. شودبدیلی دیده می

و  3اند ده فهمیدر حالت فعلی »ستایش کردن«  آن را  یا   2اند زیبا ترجمه کرده( را به  美اغلب مترجمان در اینجا »مِئی« )

( مربوط  勝است این صفت به »شِنگ« )اند. در حالی که روشن  افزارها در بندهای پیشین مربوط دانسته آن را به جنگ

کند. از این و »مِئی« به معنای زیبا نیست و معنای چیزی خوب شود و بر هماورد جستن و حریف طلبیدن داللت میمی

ها را در هم فروپوشانده و ام. بیشتر مترجمان این جملهاش کردهه رساند و از این رو »خوشایند« ترجمو خوش را می 

اند. در حالی که تکرار مفهوم کشتن مردم و منسوب کردنش به فاعلی ی کلی برگردانده همه را در قالب یک جمله

 ( مهم است. 夫و فاعلی صریح )فو: نامعلوم )قاعدتا دوم شخص( 

 
1 Henricks, 1989: 1018. 
2 Henricks, 1989: 1012. 
3 Chen, 1989: 130. 
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الزم است. اغلب مترجمان این را به معنای »شادمان شدن« و »لذت  ( هم توضیحی  樂ی »یوئِه« )ی کلمه درباره 

با توجه به معنای اصلی این کلمه که موسیقی و ساز نواختن است، با تعبیری اند. اما به نظرم  بردن« از آدمکشی فهمیده 

داند با »قصد انجام کاری را داشتن«. این سر و کار داریم که در پارسی هم وجود دارد و »ساز کردن« را مترادف می 

 ام.اش کردهمعنا کامال با جمله سازگار است و به همین ترتیب ترجمه

افزاید. به همین خاطر حدس ی »ژِه« در انتهای این جمله اضافی است و معنای چندانی به آن نمیآمدن کلمه 

من آن است که این بخشی از بند بعدی یا حاصل اشتباه کاتب بوده و به اشتباه در اینجا قرار گرفته است. با این حال 

ام، هرچند مفهوم چندان  « منسوبش کرده 殺و به »کشتن:    اماش کردهچون اینجا در متن آمده، در همین قالب ترجمه

 دهد. بلیغی به دست نمی

ی دوم بند پنجم متن کالسیک تشکیل بند پنجم به این ترتیب بعد از اصالحی که انجام دادیم، تنها از جمله 

 ها:شود، با این نشانه می

則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :

以    )ای: پس(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(志   )ژی: قصد، اراده، بایگانی(於  )یو: در، با، از( 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(矣  )یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب( 

 « پس مگر ممکن است کسی بدون رعایت کردن این قاعده در زیر آسمان )جهان( به مقصود خویش دست یابد! یعنی: »

 شان مشترک هستند:ی میانی که دو واژه ایست بند بعدی یک بیت با مصراعهای چهار کلمه  

吉事尚左， 

凶事尚右。 

 این کلمات: با 
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吉  ب(  )جی: خوشبخت، خو事    )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(尚   )شَنگ: هنوز، حتا، ستودن، شریف(左   :زوئُو(

 چپ، شرق، انحراف، پراکنده، غلط( 

凶    )شیونگ: شوم(事  خدمت، سانحه(  )شِه: چیز، کار ،尚 وز، حتا، ستودن، شریف(  )شَنگ: هن右   ،یُو: راست(

   غرب، درست( 

ابتدای   های ما وانگ توئی دردر اینجا هم نسخه   ستایند«.ستایند/ امور شوم راست را میعنی: »امور فرخنده چپ را میی

  1ی کالسیک غایب است.اند که در نسخه ی »بنابراین« را آورده این دو جمله کلمه 

به ترتیب »وقت شادمانی را  (  凶事ه« )( و »شیونگ شِ 吉事»جی شِه« )اینجا عبارت  ی مترجمان  تقریبا همه

دهد که به تلویح در اما »شه« قدری عامتر از »مراسم« معنی می  2اند. و خوشی« و »زمان عزا و سوگواری« ترجمه کرده 

این برگردانها محوری انگاشته شده است. یعنی بهتر است معنای عامترش را در کنار مفهوم دوقطبیِ فرخنده/ شوم در 

 شیونگ« است. -نظر بگیریم که معنای اصلی »جی

ی ی میانی تشکیل شده که یک جمله تکرار دو کلمه  ای وبند هفتم هم از یک بیت شعر با مصراعهای پنج کلمه  

 اش آمده:ای در دنباله شش کلمه 

偏    )پیان: کج، متعصب، نادر، دور، دستیار(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله軍    ،جون: ارتش(

 )زوئُو: چپ، شرق، انحراف، پراکنده، غلط(  左)جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  居سرباز( 

上   ،اتور(  برتر، مقدم، امپر)شانگ: باال將 ی، فقط، گرفتن(  وسیله   )جیانگ: به زودی، حتما، به軍    ،جون: ارتش(

 )یُو: راست، غرب، درست(  右)جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  居سرباز( 

 
1 Henricks, 1989: 1017-1018. 

2 Henricks, 1989: 1013; Chen, 1989: 130. 
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言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(以    )ای: پس(喪    )سانگ: سوگواری، جسد، بدبختی(禮    )لی: هدیه، مناسک، ادب(

處 :اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت( )چو之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

 . شود«لشکر فقط در راست مستقر می یشود/ فرمانده یعنی: »دستیار لشکر فقط در چپ مستقر می

از سه جمله   بند  نثر هستند و درباره واپسین  نابرابر تشکیل شده که  معنی ی کل فصل توضیح می ی  دهند. 

 : اندکلمات این بند چنین 

殺    )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(衆  ،ژُونگ: مردم، سپاه، توده(

 جمع(

以    )ای: پس(哀  آی: سوگ، غم، دلسوزی(  )悲    )بِی: غمگین، دریغ خوردن(泣    )چی: گریه کردن، اشک(之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 

戰    )ژَن: جنگیدن، نبرد، لرزیدن(勝  :حریف بودن، مقاومت، کامال(    )شِنگ以    )ای: پس(喪   ،سانگ: سوگواری(

   )ژِه: داشتن، رفتن(  之)چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت( 處)لی: هدیه، مناسک، ادب(  禮جسد، بدبختی( 

ن با هماورد مثل حضور ریزد/ پس جنگیدشود و غمگین اشک میکشد/ پس سوگوار می لشکری که مردم را مییعنی: »

ی ی ماقبل آخر به جای »چی« )گریستن( نشانه های کهن ما وانگ توئی در جملهدر نسخه   .«در مراسم سوگواری است 

»لی« )ایستادن( را آورده و بسیاری از مترجمان همین عالمت اخیر را در نظر گرفته و آن را »آمدن، رسیدن« ترجمه 

 1اند. کرده

 

 
1 Henricks, 1989: 1020-1021. 
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 گفتار دوم: زند فصل سی و یکم 

 

پردازد و مانند باقی « است که به مفهوم جنگ میدائو دِه جینگی مهم »هابخش فصل سی و یکم نیز یکی از  

ترین شرحی که بر این کتاب نوشته شده و به وانگ پی در قدیمیپردازد. به طرد و مخالفت با آیین جنگ می هابخش 

نیکوکاریدادگری و   

 وظایف خانوادگی
افزارجنگ  

اخترابزار شوم  امور فرخنده 

 امور شوم

غرب-چپ  

شرق-راست  



534 

 

جمالتش نکرده است. این را برخی از پژوهشگران ای به  .م( تعلق دارد، جای این فصل خالی است و او اشاره ۲۲۶-۲۴۹)

وانگ پی در اصل اند که شرح  اند، و برخی دیگر فرض کردهاش گرفتهبه معنای دیرآیند بودنِ این فصل و افزوده بودن 

های کهن ما با این حال این فصل در نسخه  1وجود داشته، اما از دست رفته یا در باقی متن تفسیرش ادغام شده است.

« بوده است.  دائو دِه جینگز »وانگ توئی وجود داشته و بنابراین باید پذیرفت که دست کم در عصر هان بخشی ا

 هرچند شاید نسبت به باقی متن دیرآیندتر بوده و در همان حدود زمانی تدوین شده و به کتاب درپیوسته باشد. 

ی جنگجویان  افزار که نماد طبقه بینیم که »راه« در تضاد با مسیر جنگاوران قرار گرفته و جنگ در بند نخست می

این شوم شمردن سالح در سرتاسر فصل تداوم دارد و در کنار است همچون ابزاری شوم و ناپسند تصویر شده است.  

 برانگیز است: مضمونی جغرافیایی آمده که اندیشه 

 شمارد شاهزاده وقتی در خانه است، جنابِ چپ را محترم می : ۳۱.۲

   شماردمیگیرد، جنابِ راست را محترم افزار به دست میوقتی جنگ

اند. اما این لقب اشرافی چنان که هنگام ترجمه اشاره کردم، تعبیر »جناب« در این جمالت اغلب نادیده انگاشته شده 

اند و بنابراین دهد جهت راست و چپ همچون دو نیروی تشخص یافته مورد اشاره قرار گرفتهاهمیت دارد و نشان می

کرده ها منظور داشته و به خدایان نگهبان این دو جهت اشاره می به احتمال زیاد نگارنده جهتهای شرق و غرب را از آن 

 است. 

( را  右( و »یُو« )左های »زوئُو« )از بند دوم به بعد یک دوقطبی نوظهور داریم که بسیار مهم است. کلمه 

« هم معنی غرب، درست « و » شرق، انحراف، پراکنده، غلط  اند. اما اینها به ترتیب »اغلب به چپ و راست ترجمه کرده 

 
1 Henricks, 1989: 1022-1023. 
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چپ و راست در تمدن چینی قدری عجیب است. چون در همه جای دنیا اغلب مردم دست دهند. این داللت  می

گیرند. کند( برابر میدهند( را با افق خاوری )که خورشید از آن طلوع می می شان را انجام  راست )که با آن کارهای مهم 

نیمکره در  جهت  تعیین  هنگام  خاطر  همین  نیمکرهبه  در  و  شمال  رویاروی  شمالی  جنوب ی  سمت  به  جنوبی  ی 

در چینی تناظر انگیز است. به ویژه که  این که شرق با چپ و غرب با راست مالزم باشد، غیرعادی و شگفت ایستند.  می

ی باقی جاهاست. داللت جنسی جهتها هم چنین است. یعنی در متن و بد هم واژگونه   این دو جهت با امر خوب

خوانیم که مثال موقع سالم دادن جهت درست برای زنان سمت راست است و برای مردان سمت همزمانِ »لی چی« می

 1چپ. 

شود و غرب به خاطر آن معموال شرق به خاطر پیوندش با بامداد و خورشید جهتی خوب و نیکو دانسته می 

ین تمدنهای زمین یعنی ایران و مصر نیز ترکهنشود. در  که یادآور غروب است، تیره و تاریک و شیطانی قلمداد می

شان را دانستند و گورستانهای عظیم شهرهای مردگان ی غربی نیل را قلمرو مردگان می چنین بوده است. مصریان کرانه 

پنداشتند. کردند و آن را نیکو و زنده میی شرقی شهرها و معبدهایشان را بنا می ساختند و در مقابل در کرانه در آنسو می 

ی پیکربندی معناهایی بسیار پیچیده و فربه و اثرگذار بوده که از مهریشت تا ر ایران زمین که این دو جهت سرچشمه د

های اقبال الهوری و شریعتی ادامه یافته و پیوند میان شرق با اشراق و غرب با آثار سهروردی و از آنجا تا اندیشه 

 های مشهورش هستند.  غربت نمونه 

پرسش   بدان  منسوب  داللتهای  در چین و  رمزگذاری جهتهای ظلوع و غروب خورشید  مبنا  این  برانگیز  بر 

ی خاص از فهم جهتها را صورتبندی کرده است.  ین متونی است که این شیوه ترکهن« یکی از  دائو دِه جینگ »نماید.  می

 
1 Legge, 1967, Vol. I: 479. 
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دارد که در ضمن خوانیم که شاهزاده در شرایط خوب و خوش و نیکو سمت چپ/ شرق را خوش میدر بند دوم می

ستاید که در ضمن با درستی راست را می  -که نکوهیده شده–با پراکندگی و آشفتگی همتاست، و در شرایط جنگی  

 بینیم:در بند ششم و هفتم ترکیب غریبتری می و غرب مترادف است.

 ستایند امور شوم راست را می   ستایندامور فرخنده چپ را می : ۳۱.۶

 شود فرمانده لشکر فقط در راست مستقر می   شود دستیار لشکر فقط در چپ مستقر می : ۳۱.۷

پیوند دارد، با جهت غرب و راست مربوط است   -اد ابزارهای شوم نم–افزار  ی لشکر که در ضمن با جنگ یعنی فرمانده 

از تر در سلسله مراتب ارتشی مالزم است، در چپ و شرق مستقر شده است.  و چیزهای فرخنده که با فرد فروپایه 

راست آید که در ارتشهای چینی بوده که سرداران در چپ و سربازان در  ی کلی بر می »کتاب آیین« )لی چی( این قاعده 

 1اند.زدهلشکرگاه اردو می 

چین چهار   های اصلی در فرهنگ چینی بنگریم. دربه پیکربندی جهت پیش از تحلیل این بند باید نخست   

این جانوران شوند.  ( نامیده می 四象که »چهار شکل« )سی شیانگ:    شوند می انور بازنموده  جهت اصلی با چهار ج 

سازند. ی چین را برمی کنند و چهار صورت فلکی اصلی در آسمان شبانه بعدتر در اخترشناسی چینی هم اهمیت پیدا می 

این برخی از  ام که  ن را مفصل گوشزد کرده ام ایشناسی تاریخی هنر انجام داده ی جامعه پیشتر در پژوهشی که درباره

سکایی شان در دوران هان به شدت زیر تاثیر فرهنگ  تفسیرهای بعدی نمادها از قلمرو ایران زمین وامگیری شده و  

هایی از آرایش ستارگان همچنان که بازتاباندن تصاویر جانوری و اساطیری بر آسمان و بیرون کشیدن نقش .  قرار دارند

ی یقا همان نقشه سنتی ایرانی است و از ایران شرقی به چین و اروپا انتقال یافته است. با این تفاوت که اروپاییان دق

 
1 Legge, 1967, Vol. II: 77. 
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ی خود را پدید  های ویژهمایه ی مرکزی نقش ها بر اساس این ایده ی ایرانی را وامگیری کردند، اما چینیآسمان شبانه 

 آوردند. 

پشتی با ( همنشین است که اغلب به صورت الک 玄武پشت سیاه )شوان وو:  با عالمت الک جهت شمال   

ی تمدن چینی نقش جانوری ندارد ای حوزهاین عالمت در بسیاری از فرهنگهشود.  ماری پیچیده به دورش تصویر می

وو« با زمستان پیوند دارد. نام این موجود در سنت دینی دائویی بر ایزدی   شود. »شوان و »جنگاور سیاه« خوانده می

 هایش پیچیده است.  پشتی نشسته و ماری دور شانه مهم نهاده شده که بر الک 

ای  واژه به ژاپنی )سوزاکو( و کره( مترادف است که به صورت وام 朱雀جهت جنوب با عنقا )ژو چوئِه:  

های ین بازنماییترکهنهت با آتش و تابستان مربوط است. در  در نظام دینی دائویی این ج )جوجاک( هم راه یافته است.  

شک بر مبنای تقلید این نقش سکایی بیبینیم.  سکایی را میعنقای  دقیقا همان  گردد،  این پرنده که به دوران هان باز می

ها معلوم بینیم و بر مبنای همانهایش را میها و بشقابهای سیمین نمونه از هنر درباری هخامنشی پدید آمده که بر سکه

پیشتر از نوشته شدن بخش اصلی در این مورد، خروس بوده است. خروس حدود هزار سال  شود که جانور الهام می

شود. با ها به آن در اوستا و هنر ایران شرقی یافت میترین اشاره « در ایران شرقی اهلی شد و قدیمیدائو دِه جینگ»

هایی از آن این حال بسیار دیر به سایر نقاط انتقال یافت و تازه در عصر هخامنشی بود که در یونان و چین هم نمونه

ی پارسی« جا »پرندهشد و تقریبا همه ای قلمداد میشناسایی شد و در این مناطق همچون جانوری عجیب و افسانه 

 شد. نامیده می

شود که با فصل بهار نیز همتاست. این  ( مشخص می 青龍لُونگ:  جهت شرق با اژدهای الجوردی )چینگ

ی بسیاری از دهد و بر دروازهبینی چینی را تشکیل میی سالها در طالع همان عالمتی است که یکی از دوازده نشانه 

.م پرچم ملی چین هم نقش اژدها بر ۱۹۱۲تا    ۱۸۶۲  هایسالی  شده است. در فاصله معبدهای دائویی هم نقش می

 خود داشت و به همین دلیل امروز هم در ذهن اروپاییان کشور چین با نقش اژدها پیوندی دارد. 
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 )قرن اول پ.م تا قرن سوم میالدی(  های ژو چوئِه در هنر دوران هانین بازنماییترکهن
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 قرن چهارم پ.م ، سکایی  هنرراست: عنقا بر چوب، 

 پ.م ۴۶۰ی هخامنشی، ی استان ایونیهمیان: سکه

 چپ: بشقاب سیمین هخامنشی، قرن پنجم پ.م 

 زیریک، هنر سکا، قرن چهارم پ.مروبرو: نقش قالی، پا

 

ست. نام این جانور از آنجا آمده  شود که با پاییز برابر ا ( شناخته می 白虎جهت غرب با ببر سپید )بای هو:   

ها عالمت اش در نقاشیها اعتقاد داشتند ببر )و نه شیر( سلطان جانوران است و به همین خاطر بر پیشانی که چینی

مش ببر وقتی به پانصد سالگی برسد موهای د  هاروایت کشیدند. بر اساس این  ( به معنای امپراتور را می 王»وانگ« )

 کرده است.  شود و نماد غرب به چنین موجود مقتدری اشاره میسفید می 
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هرچند برخی از این نمادها )به ویژه عنقا( انگار خاستگاهی ایرانی داشته باشد، اما دوقطبی اصلی مورد نظرمان   

ین اشاره به تقابل شرق و غرب در قالب این نمادهای ترکهنغرب به طور خالص چینی است.  -یعنی جهت شرق

ی منطقهدر  رسد.  ی ششم پ.م میشود و قدمتش به اواخر هزارهشائو مربوط میجانوری به فرهنگ نوسنگی یانگ 

قرار دارد، یک مرکز جنوب مغولستان  های پهناور  ستپ ( در استان ِهنان کنونی چین، که در ا西水坡پو )شوئی شی

ترین نمونه از خاکبرداری شد و در نتیجه قدیمی  ۱۳۶۰ی  میانی دهه  هایسالاستقراری باستانی کشف شده که طی  

 . شودین نقش از اژدها را هم شامل می ترکهن، که در ضمن ها یافته شداین رمزپردازی 

که در دو   یر زیر( )تصو  ( اسکلت مردی بلند قامت کشف شدM45شهور به  در یکی از گورهای این ناحیه )م

شدند یپو مربوط می باناین آثار به دورهطرفش با صدفهای سفید دو نقش ببر و اژدها را بر زمین ترسیم کرده بودند.  

 دهد همین منطقه و همین زمان خاستگاه گشتند. شواهدی در دست است که نشان میپ.م باز می  ۵۳۰۰و به حدود  

انتشار  شکل تردیدی   هاعالمت بنابراین در چینی بودن این   1تبتی هم بوده است.-ی چینیی خانواده هازبان گیری و 

اند نیز های اولیه بوده اش که آریایی ی غربی همسایه شائو با جوامع  دانیم که فرهنگ یانگ هرچند این را هم مینداریم.  

اژدها کشف شده بسیار بلند قامت است و -ی دو نماد ببر در تماس بوده است. به طور خاص اسکلتی که در میانه 

اند. در های هان شباهتی ندارد. به همین خاطر او را شمنی با تبار بیگانه قلمداد کرده اش به چینیهای ریختی ویژگی

ها وجود داشته، اما  ها و اجداد آریاییهر حال تردیدی نیست که تماسهایی فرهنگی در این ناحیه بین نیاکان چینی

  هویت سازندگان این گورها پیشاچینی بوده است.

 
1  LaPolla, 2019: 45–47. 
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هرچند قدمت این نماد چشمگیر است. اما جای بحث هست که جایگیری ببر و اژدها در دو سوی این اسکلت  

خیزد که تا دورانی بسیار دیرآیندتر، هنوز به واقع ارتباطی با جهتهای جغرافیایی داشته باشد. این شک از آنجا بر می 

ی جنگاور هاایالت است. در دوران    وندی استوار میان نمادهای جانوری و چهار جهت اصلی برقرار نبودهدر چین پی

« همزمان است، هنوز جهتهای جغرافیایی به شکلی صریح از دائو دِه جینگشدن متن »  پ.م( که با نهایی  ۴۵۳-۲۲۱)

 ن یکدست نبوده است.  هم جدا نشده بودند و ارتباطشان هم با جانورا 

( پدید آمده که 容成氏ی »رُنگ ِچنگ شی« )مثال در همین دوران و همزمان با متن مورد نظرمان، افسانه 

از پنج جهت به چهار تا سخن به میان  .م( کشف شد. در این متن  ۱۹۹۴)  ۱۳۷۳ی کهنش بر خیزران در سال  نسخه 

پرداختند. آمده و فرمانروایی به اسم یو پرچمهایی با نقشهای مختلف را به سردارانش داد که در هر جهت به جنگ می

که معقول هم هست و جهت طلوع  1در این رمزپردازی درفش شرق با خورشید و پرچم غرب با ماه آراسته شده بود 

شرق و غرب بسیار دیرآیندتر هستند و آشکارا در زمان   پیوند ببر و اژدها با  دهد.این نورهای آسمانی را نشان می

یی هاسنت دهد که احتماال  اند. هرچند گورهای یانگ شائو نشان می« هنجاری فرهنگی نبودهدائو دِه جینگنگارش »

 جانور وجود داشته است. ی تقابل این دومحلی از دیرباز درباره 

 
1  Pines, 2010: 515. 
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کمی  : کتاب آیین( است که  禮記کند، »لی چی« )مان می متن مهم دیگری که برای فهم این تقابل جهتها یاری

از » دِه جینگ دیرتر  آ«  دائو  پدید  اواخر قرن چهارم پ.م  یا  زبانزدها و جمالت و مجموعه  1مده در قرن سوم  از  ای 

»...وقتی از در وارد شدند،    دهد. بر اساس این متنی اجرای مراسم دینی و درباری را به دست میاندرزگونه درباره 

های پله رود و دومی به سوی  های شرقی میرود و مهمان به سمت چپ؛ اولی به سوی پله میزبان به سمت راست می 

رکت کند، آن که ی سرخ باید در جلو ح هنگام لشکرکشی )پرچم با نقش( پرنده خوانیم: »اما کمی جلوتر می 2.«غربی

 3«. جنگاور سیاه دارد در عقب، آن که اژدهای الجوردی دارد در چپ و آن که ببر سفید دارد در راست پیش برود 

، اما تناظری میان شرق با راست  و غرب با چپ برقرار است   شود و نخست ای دیده می آشفتگی  بینیم که در اینجامی

سفید که نماد زمین و غرب است با راست برابر   بعد اژدهای الجوردی که عالمت شرق و آسمان است با چپ و ببر 

بینیم. « را میدائو دِه جینگروی هم رفته قالبی مشابه با »ها  در این متن با وجود این ناهمسازیشمرده شده است.  

نرینه، حیات، و شرق پیوند دارد و در مقابل راست به غرب، چپ با آسمان، و  چپ از راست برتر شمرده شده یعنی 

 4شود.زنانگی، مرگ و زمین مربوط می

های معنایی فراوان درآمیخته،  که با آشفتگی و گره   فصل سی و یکم عالوه بر جمِ راست/ چپ و غرب/ شرق، 

یک محور مفهومی دیگر هم دارد که بر اساس جفت متضادِ جنگ/ صلح سازمان یافته است. این دو بخش از متن 

توان جدا جدا بررسی کرد. اند. اما بندهای مربوط به هریک را میاز هم تفکیک نشده   اند و پاکیزهالی هم بُر خوردهالبه 

 اند: تا اینجای کار بندهای مربوط به راست/ چپ را دیدیم، و بندهای مستقر بر جنگ/ صلح چنین

 
1 Puett, 2009: 137. 
2 Legge, 1967, Vol. I: 72. 
3 Legge, 1967, Vol. I: 91. 
4 Legge, 1967, Vol. I. 
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 اختر هستند، افزارها ابزاری شوم برترین جنگ : ۳۱.۳

 که ابزار شاهزاده نیستند 

 آخرش )استفاده از آنها( نافرجام است، پس )هنگام( استفاده از آنها 

 شور و شوق و بی خیال باشیمترجیح دارد که بی 

   اما هماورد طلبیدن را چیزی خوشایند ندان  : ۳۱.۴

 هستندآنگاه که )فکر کنی( خوشایندترین چیز 

   اینجوری کشتن مردم را ساز خواهی کرد

  مردی )که چنین کند( بیشتر کشتن مردم را ساز خواهد کرد

پس مگر ممکن است کسی بدون رعایت کردن این قاعده در زیر آسمان )جهان( به مقصود خویش دست   : ۳۱.۵

 یابد! 

    کشد لشکری که مردم را می  : ۳۱.۸

 ریزد شود و غمگین اشک میپس سوگوار می 

 پس جنگیدن با هماورد مثل حضور در مراسم سوگواری است 

اند. با یی از آن در آغاز زبانزدهایی مجزا بوده هابخش اند که احتماال  هایی متمایز تشکیل شدهاین چهار بند هم از پاره 

هایی این زبانزدها را به هم دوخته و متن کنونی را پدید آورده است. پیام کلی صریح این حال ویراستار با افزودن جمله

ی مستقیمی ر: جنگیدن به هر شکلی زیانمند است و نکوهیده و باید از آن پرهیز کرد. در این بندها اشاره است و آشکا

ای نظری پاسخ دهد که نماید که ویراستار قصد داشته به جبههشود و بیشتر چنین میی تمدن ایرانی دیده نمیبه حوزه

ی و در واقع در بخش عمده-«  دائو دِه جینگ ر زمان تدوین »آوران بوده است. د ی اخالق رزمی جنگ و نمایندهستاینده 

ای بین واحدهای سیاسی پراکنده در این قلمرو جریان داشته و جنگهای داخلی پردامنه   -عمر تمدن چینی و اروپایی
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شده است. از این رو ممکن است این بند واکنشی درونزاد  هایی باورنکردنی و بسیار وخیم از آنها نتیجه میخونریزی 

 در تمدن چینی به این موضوع بوده باشد.  

ستیزی با دوقطبیِ شرق/ غرب را هم داریم که در سنت چینی با مضمون  از سوی دیگر درآمیختن این جنگ

نو( یا تمدن چینی/ تمدن ایرانی متناظر است. اگر راست/ چپ در بندهای پیشین با شرق و )شیونگ نژادی هان/ سکا  

توان فرض کرد که موضوع مخالفت این بند اخالق جنگی رایج در میان قبایل سکایی و تخاری غرب مترادف باشد، می

ن قوامی پیدا نکرده و ممکن است منظور هرچند چنان که دیدیم دوقطبی مربوط به جهتها هنوز در این دورا  بوده است.

 بوده باشد.  -مثال جهت ایستادن در مراسم دینی–از راست/ چپ چیزی دیگر 
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 دوم: ربگردان و زند فصل سی و دوم  بخش سی و

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و دوم 

 

 

 

道常無名。 

樸雖小，1天下莫能臣也。 

侯王若能守之，萬物將自賓。 

天地相合，以降甘露，民莫之令而自均。 

始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。 

譬道之在天下，猶川谷之與江海。 
 

 

 راهِ پاینده نامی ندارد  : ۳۲.۱

 اگرچه ساده است و کوچک : ۳۲.۲
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 ی( آنچه زیر آسمان است نیز چندان نیرومند نیست که با او مثل کارمندی )زیردست( رفتار کند )همه

 اگر امیر و شاه بتوانند از او حفاظت کنند،  : ۳۲.۳

 ند آمد شان خواه چیز )با پای( خویش به مهمانی  شماربیهمانا 

 شوند آسمان و زمین با هم متحد می : ۳۲.۳

 باردپس شبنمی شیرین فرو می 

 چکد(جا میاما بی آن که مردم فرمانی داده باشند، خود به خود عادالنه )بر همه

 کند، نامی پیدا میشد)وقتی( فرمان صادر  : ۳۲.۴

 همچنین وقتی نام پیدا شد، 

 آموزدرا( می  ممنوعه فقط مرد است که زود ختم کردن )کار

   داند، مورد تهدید قرار نخواهد گرفت کار را( میآن کسی که جای ختم کردن ) پس

 حضور راه در زیر آسمان شبیه است به  : ۳۲.۵

 گیردرودی که از دره، مسیرِ رود زرد را در دوردستها پی می

 

ای کوتاه با چهار فصل سی و دوم از شش فصل با بلندای کامال متفاوت تشکیل شده است. بند نخست جمله 

 فصل نخست است: کلمه است که به نوعی تکرار محتوای 

道 دائو: راه( )常  )چآنگ: اصیل، ماندگار(無  )وو: نه، هیچ(名  )مینگ: نام( 

نام« ( حالت اسمی داشت و آن را »بی無名یعنی: »راه ماندگار هیچ نامی ندارد«. در فصل اول عبارت »وو مینگ« )

رسیم که »راه اصیل یا راه ماندگار، توان چنین کرد و در این حالت به این برگردان می ترجمه کرده بودم. اینجا هم می

نام بودن را به بند بعدی و چیزهای ساده و کوچک مربوط  ترجمان مثل چن بی. ناگفته نماند که برخی از منام است«بی
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اند. این خوانش هم ممکن است، اما ضرورتی ی آخری بند اول را چسبیده به بند دوم خوانده یعنی دو کلمه  1اند. کرده

به این که معنای بند اول در جاهای دیگری از متن هم تکرار شده، بهتر است همان را بپذیریم و ندارد و با توجه  

 دلیل به هم نزنیم.  گذاری مرسوم را بی نقطه 

 با این کلمات:  ،ریخت داردی ناهم بند دوم دو جمله  

樸  )پو: ساده، صادق، ]چوبِ[ نتراشیده(雖  )...سوئی: اگرچه، با این که(小  )شیائو: کوچک، ریز، مختصر( 

天    )آسمان بعدی(    下)تیان:  فروپایه،  پایین،  نه(   莫)شیا:  توانستن، خرس 能)مُو:  نیرو،  توانا،  گوزن -)نِنگ: 

 )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(  也)چِن: وزیر، مقام دولتی(  臣اساطیری( 

که با او مثل کارمندی چندان نیرومند نیست  نیز  آنچه زیر آسمان است  ی(  )همهاگرچه ساده است و کوچک/  یعنی: »

 . «)زیردست( رفتار کند

 ی بند پیشین است: بند سوم هم دو جمله دارد و ادامه  

侯    )هو: ساالر، امیر(王    :شاه، قهرمان، بزرگمرد(  )وانگ若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(能  ،نِنگ: توانا، نیرو، توانستن(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之)شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(  守گوزن اساطیری( -خرس

萬  :ده هزار( شماربی )وان ،物  )وو: چیز(將  ی، فقط، گرفتن( )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله自  ،زی: خود(

 )بین: مهمان، بازدید کردن(  賓خویش، البته( 

 شان خواهند آمد«. چیز )با پای( خویش به مهمانی  شماربی »اگر امیر و شاه بتوانند از او حفاظت کنند،/ همانا  یعنی:

 هایی به این شرح: بند چهارم، از سه جمله تشکیل شده با نشانه  

 
1 Chen, 1989: 133. 
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天    )تیان: آسمان(地    )دی: زمین(相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(合   ،ِهه: بستن، متحد شدن، جنگیدن، کامل(

 آغوشی( هم

以    )ای: پس(降    )جیَنگ: افتادن، چکیدن، کاهش دادن، صاف، زادن(甘    )گان: شیرین، رغبت(露   ،لو: شبنم، مه(

 شربت، لوازم آرایش( 

民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص莫   )مُو: نه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(令  )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(

而  )اِر: و، آنگاه، اما(自  )زی: خود، خویش، البته(均  )جون: برابر، متعادل، همه، کلید( 

داده باشند،  بارد/ اما بی آن که مردم فرمانی  شوند/ پس شبنمی شیرین فرو میآسمان و زمین با هم متحد می یعنی: »

 .«چکد( جا میخود به خود عادالنه )بر همه 

 بند بعدی از چهار جمله تشکیل شده و به نسبت طوالنی است: 

始 )شی: آغاز(制  دیت، قانون، حکم دولتی( )ژی: برنامه، محدو有  )یُوو: فراوان، داشتن(名  )مینگ: نام( 

名  )مینگ: نام(亦  )یی: همچنین، فقط، گرچه(既 ا حاال، همچنین، هردو( )جین: ت有  )یُوو: فراوان، داشتن( 

夫   )فو: مرد، شوهر(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله知 

 )ژی: پا، توقف، ختم کردن(  止)تْسی: دانش، آموزاندن( 

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(止    )ژی: پا، توقف، ختم کردن(所   )سوئُو: جا، مکان(以    )ای: پس(不   )بو: نه(殆 

 ید، خسته، شاید( )دای: تهد

کند/ همچنین وقتی نام پیدا شد،/ فقط مرد است که زود ختم کردن )کار ، نامی پیدا می شدیعنی: »)وقتی( فرمان صادر 

در این بند   داند، مورد تهدید قرار نخواهد گرفت«.کار را( میآن  آموزد/ پس کسی که جای ختم کردن )را( می ممنوعه  

اند. مثال چن ترجمه کرده: ( است. این واژه را اغلب در بافتی مدرن خوانده و فهمیده制ی بحث برانگیز »ژی« ) کلمه 
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یستمی را تاسیس کنیم، نامها را  یا هنریکز نوشته »به محض آن که س 1آیند«، »در آغازگاه نهاد و سازمان، نامها پدید می 

 3شوند«. پیدا می تر فهمیده و چنین برگردانده: »تمییز چون پیدا شود، نامهاپاشائی متن را از این هم انتزاعی  2. داریم«

مهم است که به بافت تاریخی و اجتماعی پیدایش متن توجه کنیم و دریابیم  برای برگرداندن این کلمه به نظرم   

اند و این کلمه در متون دیگر هم بر سیستم یا سازمان یا تمییز ی این معناها در آن زمان هنوز رایج نبوده که بخش عمده 

شود و بنابراین به فرمان کرده است. معنای اصلی و قدیمی این کلمه حکمی است که از طرف شاه صادر میداللت نمی

اند. بافت شدهداده با این کلمه بیان می هایی که ممنوعیتی را نشان می ها و حکمکند. به ویژه قانون حکومتی اشاره می 

کند. پس در اینجا »ژی« جمله هم با همین معنی همخوانی دارد. چون مرد با دریافت حکم انجام کاری را موقوف می

کند و به منع و  ( جناسی هم برقرار می止شاه یعنی فرمانی منع کننده است، که با »ژی« دومی )اولی به معنای حکم  

 ورزد.توقف کاری تاکید می

 ی طوالنی تشکیل شده است:بند آخری هم مثل باقی این فصل به نثر است و از دو جمله  

譬    )پی: مثل، شبیه(道   )دائو: راه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(在    )زای: وجود داشتن، زنده بودن، در، طی(天   :تیان(

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(   下آسمان( 

猶   )یُو: میمون، شبیه، هنوز، مردد(川    )چوآن: رود، سرچشمه، راه، دشت(谷    )گو: دره(之    )ژِه: داشتن، رفتن(與 

 )خائی: دریا، دریاچه، دوردستها، بیکران(   海)جیانگ: رود، رود زرد(    江)یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(  

 . «گیردد زرد را در دوردستها پی میحضور راه در زیر آسمان شبیه است به/ رودی که از دره مسیر رویعنی: »

 
1 Chen, 1989: 133. 
2 Henricks, 1989: 1027.. 

 . ۳۲۴: ۱۳۷۱پاشائی،   3



550 

 

اند، و در این کار به همخوانی آن با رود توجه ( را به دریا ترجمه کرده海ی دوم بیشتر مترجمان »خائی« )در جمله 

ها به سارهای دره اند. اما دقیقا به همین دلیل احتماال معنای دوردست بیشتر مورد نظر است. چون ریختن چشمه داشته 

ی »خائی« ایهامی دارد و هم به دریایی که مقصد عنی کلمه شان به دریا هم هست. یرودها خود به خود به معنای رسیدن 

ام تا این ایهام  کند و هم به دوردست بودن این غایت. از این رو در ترجمه »دوردست« را آورده رودهاست اشاره می

 باقی بماند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سی و دوم گفتار دوم: زند فصل

بینیم. راه « است که در آن توصیفی از راه را میدائو دِه جینگی کمیاب »هابخش فصل سی و دوم هم یکی از   

همچون چیزی طبیعی، همه جا حاضر، و در ضمن ناملموس و نامشخص توصیف شده که ساده و کوچک است، یعنی 

رای غلبه بر آن را ندارد. چنان که ای باشکوه و درخشان ندارد، اما در ضمن سرسخت و استوار است و چیزی یاسویه 

سارچشمه  

 رود
 فرمان

 آسمان نام

 زمین

 راه

 شاه
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اند و این برداشت را در گفتار پیش گذشت، برخی از مفسران این که بند دوم توصیف »راه ماندگار« باشد را بر نتابیده 

اند: ای خبری و کامل خوانده ( در ابتدای فصل را همچون جمله 道常اند. از این رو »دائو چآنگ« )سزاوار راه ندانسته 

ادامه  آنگاه  پاینده است«.  بند بعدی مربوط »راه اصیل/  نام نداشتن را به چیزهای ساده و کوچک در  ی جمله یعنی 

کنم چنین کاری درست باشد. بسیار بعید است بند نخست تنها اند. من فکر نمیا از راه مجزا ساخته اند و این دو رکرده

ی بعدی از بند پس از آن در این نقطه جا مانده باشد. »دائو چآنگ« هم عبارتی سر هم دو کلمه داشته باشد و دو کلمه

بینیم. پس در ابتدای فصل سی و ششم هم آن را به همین شکل میاست که به صورت اسمی باید خوانده شود و  

 شود: خوانش دو بند نخست چنین می

 راهِ پاینده نامی ندارد  : ۳۲.۱

 است و کوچکاگرچه ساده  : ۳۲.۲

 ی( آنچه زیر آسمان است نیز چندان نیرومند نیست که با او مثل کارمندی )زیردست( رفتار کند )همه

کند. در پایان بند دوم  بخش برقرار میراهی که چنین وصفی از آن شده، با قدرت سیاسی پیوندی مشروعیت 

آسمان است« که برچسبی برای جهان است، اقتدار کافی برای بینیم که اقتدار راه از شاه باالتر است و »آنچه زیر  می

بینیم که منظور از این اقتدار سیاسی است و بحث از کسی است که بر »هر آنچه تسلط بر او را ندارد. در بند بعدی می 

 زیر آسمان« حاکم است: 

 اگر امیر و شاه بتوانند از او حفاظت کنند،  : ۳۲.۳

 شان خواهند آمد چیز )با پای( خویش به مهمانی  شماربیهمانا 

یعنی اقتدار شاه و امیر وابسته به رعایت قوانین راه است. اگر ایشان از راه پاینده پاسداری کنند، همه چیز 

کسی آمدن« در چین زبانزدی است به معنای پیروی کردن و محترم   شان خواهد شد. »به پای خویش به مهمانی تابع 
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تابع بودن به طور خاص به رعایت قوانین ممنوع کننده   آید که اینشمردن و تابع بودن. از بندهای بعدی چنین بر می 

 خوانیم: کند. نخست در بند سوم چنین میارتباط پیدا می 

 شوند آسمان و زمین با هم متحد می : ۳۲.۳

 باردپس شبنمی شیرین فرو می 

 چکد(جا میمردم فرمانی داده باشند، خود به خود عادالنه )بر همهاما بی آن که 

بازیگران صحنه  این به شرایط غیاب فرمان مربوط می  تنها  شود. شرایطی طبیعی که در آن آسمان و زمین 

اند و از این رو شدههستند. در فرهنگ چینی و اغلب فرهنگهای دیگر، این دو ساحت با زن و مرد برابر شمرده می 

شوند. پس وقتی حکمی دولتی و فرمانی شاهانه  اش شبیه بوده که هستندگان از آن زاده می شان به هماغوشی متحد شدن 

ی برآمده بارند به پشتاب و نطفه آمیزند و شبنمی که فرو می در کار نیست، آسمان و زمین با تعبیری جنسی با هم در می

اش ای نیست که ریختنبارد و قاعده تمیز بر همه جا یکسان مییغ و بیدراز این پیوند شباهت دارد. اما این شبنم بی

( را 民莫之令بر جایی را مهار کند. این وضعیت به حالتی پیشاسیاسی تشبیه شده است. حالت »مین مو ژِه لینگ« )

»نداشتن قانون انسانی« ترجمه کرد. همین حالت است که با راه پاینده همتاست و به همین خاطر اسمی توان به  می

 ندارد. 

شود. بند ی غیرانسانی و پیشاسیاسی در نهایت با حضور شاه و حکمی دولتی تکمیل میاما این وضعیت پایه 

 پردازد:بعدی به این بحث می 

 کند)وقتی( فرمان صادر شد، نامی پیدا می : ۳۲.۴

 همچنین وقتی نام پیدا شد، 

 آموزدفقط مرد است که زود ختم کردن )کار ممنوعه را( می 

   داند، مورد تهدید قرار نخواهد گرفت کار را( میپس کسی که جای ختم کردن )آن 
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ی مرسوم از این بند، داللتهای سیاسی نهفته در آن را نادیده انگاشته و بنابراین ناگزیر شده مفاهیمی هاخوانش 

بسیار دیرآیندتر مثل سیستم و برنامه و نهاد و سازمان و مشابه اینها را وارد متن کند. در حالی که منظور متن روشن 

انسانی وارد داستان شد، دیگ  محابا بر زمین نخواهد دستانه و بیر شبنم به شکلی گشاده است. پس از آن که قانون 

کند. در این بافت ها را مشخص می کند و نام، عالمتی است که این ممنوعیت نشست. حکم شاه کارهایی را ممنوع می 

آنطور کند؛ نه  ی دوم این بند آشکارا به رعایت کردن قانون ممنوعیت و پرهیز کردن از کاری غیرمجاز اشاره مینیمه 

اش. بدیهی است که وقتی کاری به نتیجه برسد به ختم کردن کار پس از به نتیجه رساندن اند،  که اغلب ترجمه کرده 

ضوع اصلی تقابل میان حالت شود، و اصوال بحث این فصل ارتباطی به کارهای کامل و ناکامل ندارد. بلکه مو ختم می

اند. جان کالم آن است که در خورده طبیعی و وضعیت سیاسی است که به ترتیب با »راه ماندگار« و »فرمان« برچسب 

زند که حالت طبیعی منع و محدودیتی در کار نیست، اما وقتی جامعه پدیدار شد، فرمان شاه محدودیتهایی را رقم می

شود و  کند، تهدید نمیمین خاطر مردی که آن کار ممنوعه را پس از دریافت فرمان ختم میشان کرد. به ه باید رعایت 

ی دوردست زبانزدی هازمان کند و احتماال در  افتد. بند آخر هم مانند بند نخست راه را توصیف میبه دردسر نمی

 مستقل و جداگانه بوده که ویراستار آن را در پایان این فصل گنجانده است: 

 حضور راه در زیر آسمان شبیه است به  : ۳۲.۵

 گیردرود زرد را در دوردستها پی می مسیرِ ،رودی که از دره

دهد که »رود زرد« است. یعنی زبانزد به ریخته شدن  اش را می( معنای اصلی 江در اینجا احتماال »جیانگ« )  

کرده است. مفسران بعدی داده و دائو را به چنین چیزی تشبیه میسارهای کوهستانی به درون رود زرد ارجاع میچشمه

اند. در حالی که ی مترادف بعدی منسوب کردهاند و تعبیر دریا را هم به کلمه« را در معنای عام رود گرفته»جیانگ 

کند.  داده است. چون در این حالت جمله معنای روشنتری پیدا می ی دوم در اصل »دوردست« معنی میاحتماال این کلمه 

جوشد و به رود های کوهستانی می سارهایی که از دره چشمهگوید راه به سیر طبیعی چیزها شبیه است. درست مثل  می
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روند. یعنی آنچه که اینجا محمل تشبیه است، رود زرد است؛ نه کل روند ریخته ریزند و تا دوردستها پیش می زرد می

ه آبها  شدن مایعات کوهستانی به دریاها. راه به خودِ رود زردی که جلوی چشم گوینده و شنونده بوده شباهت دارد، ک 

برد. این توصیف مجزا و مستقل از راه، گویی مکملی است بر بند اول و دوم که گیرد و تا دوردستها می ها میرا از دره 

 داد.توصیفی خود به خودی و مشابه از دائو را به دست می

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سی و سوم: ربگردان و زند فصل سی و سوم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و سوم
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知人者智，自知者明。 

勝人者有力，自勝者強。 

知足者富。 

強行者有志。 

不失其所者久。 

死而不亡者壽。 

 

 

 

 است  دانشمندشناسد،  کسی که مردم را می  : ۳۳.۱

 شناسد، بیناست کسی که خودش را می 

 است  شود، زورمندسی که حریف مردم می ک

 شود، نیرومند است کسی که حریف خودش می

 داند کی بس کند )کافی است(، غنی است کسی که می

 ی فراوان است ی( ارادهقدرتمندانه عمل کردن، )نشانه 

 ترین عمر )را دارد(.کسی که بمیرد و فراموش نشود، طوالنی  : ۳۳.۲

 

گیرد که ساختاری پیچیده دارد.  و سوم بر خالف بند پیشین، منظوم است و شعری را در بر میسی    فصل 

آن افزوده شده است. سر و ته به  یکی دو واژه ای خالصه کرد که گاه  توان این شعر را در هفت مصراع چهار کلمه می



556 

 

از دو اولش بند  دو بندی فرضش کنیم که سه که شعری  بندی دیگری هم برایش ممکن است و آن هم ایناما صورت

ی مصراع ای با  ی دو کلمه یک وقفهای تشکیل شده و در نهایت هم با  ای و یک مصراع پنج کلمه مصراع چهار کلمه 

ی شعرِ مورد به توضیحی منثور درباره   -死而不亡者壽- ای ختم شده است. در این حالت بند آخر  کلمه   چهار

 ی ساختار این شعر درست باشد، باید چنین نوشته شود: کند. یعنی اگر حدسم درباره نظرمان شباهت پیدا می

知人者智，  自知者明。  勝人者有力， 

自勝者強。  知足者富。  強行者有志。 

不失   其所者久。 

که صفت تفضیلی است و وزن و آهنگ شعر و همچنین ضرباهنگی   ( است 者»ژِه« )سوم  ی  مصراعها، کلمه ی  همهدر  

بندی مرسوم این فصل است، که کند. این شکل از خواندن متن البته مستلزم نقض نقطه مفهومی را در آن تولید می 

ض گنجاند. با این حال این نکته که اغلب هر مصراع  یک بند جدا فر مصراع سوم و چهارم را در یک بند جداگانه می 

توان بندی کالسیک می ام درست است و تنها با یک نقض در نقطه دهد که احتماال پیکربندی پیشنهادی شده، نشان می

 به آن رسید. 

آید،  متن کالسیک حاصل می  ۴و  ۳و  ۲بند دومی که از ادغام بندهای اگر متن را به این ترتیب اصالح کنیم،  

 کند:چنین کلماتی پیدا می

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(人   )رِن: مردم، انسان(者   (  ، پسوند فاعلیترین-تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛智 

 )ژی: خرد، دانش(  

自   )زی: خود، خویش، البته(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(者   ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛明  :مینگ(

 روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا( 
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勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(人   )رِن: مردم، انسان(者   ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛有   :یُوو(

 )لی: زور، نیرو، کوشش(   力فراوان، داشتن( 

自   )زی: خود، خویش، البته(勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(者   ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

強  )چیانگ: نیرومند، برتر( 

 知    )تْسی: دانش، آموزاندن(足    )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(者   ژِه: پسوند صفت برتر؛(-

 )فو: فراوان، غنی(  富ترین( -ر/ ت

強   )چیانگ: نیرومند، برتر(行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(者   ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

有  )یُوو: فراوان، داشتن(志  )ژی: قصد، اراده، بایگانی(  

不  )بو: نه(失  ده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(  )شی: از دست دادن، نادی其  )چی: او، آن(所  :سوئُو(

 )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(  久( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者جا، مکان( 

ه حریف  شناسد، بیناست/  کسی کشناسد، دانشمند است/ کسی که خودش را میکسی که مردم را می یعنی: »

داند کی بس کند )کافی  می است/ کسی که    ، نیرومندشوداست/ کسی که حریف خودش می  شود، زورمند مردم می

این را باید در نظر داشت »ژِه« هم صفت   .«ی فراوان است ی( اراده، غنی است/ قدرتمندانه عمل کردن، )نشانه است( 

توان آن را »کسی که ...« ترجمه کرد، که برداشت مرسوم است، و هم تفضیلی است و هم پسوند فاعلی. یعنی هم می

شناسد، دانشمندترین است/ )کسی که( خودش آن را به صفت متصل دانست و چنین خواند: »)کسی که( مردم را می

شود،  شود، زورمندترین است/ )کسی که( حریف خودش می شناسد، بیناترین است/ )کسی که( حریف مردم می را می

 نیرومندترین است...«.
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ی »ژِه/ یِه« به تکرار و در پایان های پیشتازِ ما وانگ توئی هم نشانه در بخش منظوم آغازین این فصل در نسخه  

دهد که احتماال در اصل این جمالت به لحاظ دستوری از جنس تعریف کردن شود و این نشان می له دیده می جم

کلمات بوده است. با این حال خوانش کالسیک فاعلی را به آن افزوده )کسی که فالن کند بهمان است( و این را هم 

   1توان برداشت کرد. از همان صورت دستوری کهن می

متنی که در آن کلمات در مصراعهای  با خواندن این جمالت روشن است که با متنی یکپارچه سر و کار داریم.  

هایی مترادف برای روایت این جمالت شان از واژه بیشتر مترجمان برای زیبا کردن برگردان اند.  پیاپی فراوان تکرار شده

کرده  ترجمه استفاده  در  هنریکز  مثال  جملهاند.  فهمیدن ی  است/  بودن  دانشمند  دیگران،  »فهمیدن  نوشته  اول  های 

ی اولی فعل دانستن . چون در جملهای امانتدارانه نادرست است اما این در ترجمه 2خویشتن، خردمند بودن است«.

ی مقصد هم هازبانباید طوری متن را برگرداند که این تکرارها به شکلی روان و روشن در  است و نه فهمیدن و  

 نمایان شود.  

تشکیل ای  شش کلمه ی منثور  جمله   یکی ما، از  شده  ی اصالح بند ششم در متن کالسیک و بند دوم در نسخه  

 شده به این شرح: 

死   )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(  而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(亡  ( مردن، تباه شدنوانگ: نداشتن، نکردن ، )  者 

 ( شُو: عمر، سالخوردگی)  壽( ، پسوند فاعلیترین-تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

اند: بیشتر مترجمان این بند آخر را چنین برگردانده   .«( داردترین عمر )را  ، طوالنیدوفراموش نشو  کسی که بمیرد  یعنی: »

 واهد شد«.ات( ماندگار خجایگاه خود را نگه دار و دیرزمانی خواهی پایید/ بمیر بی آن که فراموش شوی، )زندگی»

 
1 Henricks, 1989: 1036-1037. 
2 Henricks, 1989: 1034. 
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 غنی

 با اراده
 دانشمند

 زورمند بینا

 نیرومند

 مردم

 خویش
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 گفتار دوم: زند فصل سی و سوم

 

های آن یکسره برعکسِ  « است. چون آموزه دائو دِه جینگانگیز »ی شگفت هابخش فصل سی و سوم یکی از   

دیده انگاشته شده و پژوهشگران طوری ها و تفسیرها ناشگفت آن که این ناسازگاری در اغلب ترجمهباقی متن هستند.  

 1اند که به شکلی دست و پا شکسته با باقی متن چفت و بست شود. ها را شرح کرده کلیدواژه 

« آن است که این متن واکنش فرهنگ  دائو دِه جینگی »ی مرکزی دیدگاهم درباره سته پیشتر اشاره کردم که ه  

توان در مخالفت با دو سراسر متن را میجوم فرهنگ بانفوذ ایرانی بوده است.  چینی به ظهور دولت هخامنشی و ه 

ساختار گفتمانی خالصه کرد: نخست دستگاه فلسفی و اخالقی زرتشتی که هشتصد سال پیشتر تدوین شده بود و از 

ی باختری یعنی ترکستان امروزین ریشه دوانده بود. دومی چارچوب سیاست ایرانشهری ر قلمرو همسایه قرنها پیش د

این  گذشت.ی کوروش بزرگ و جانشینانش بود و در زمان گردآوری این کتاب یکی دو قرن از عمرش میکه آفریده 

ی یک چارچوب گفتمانی یگانه بودند و این همان بود که هویت های دوگانه دو گفتمان دینی و سیاسی در اصل الیه 

 ملی ایرانی و مفهوم »منِ پارسی« را ایجاد کرد.  

اند. اینها  « مورد حمله قرار گرفتهدائو دِه جینگیادین داشت که همگی در »بناین چارچوب نظری چهار مفهوم   

( حضور خداوندی یگانه و یکسره نیک و خردمند؛  ۲ی آزاد؛  اش به ارادهبودن( مرکزیت »من« و مسلح  ۱عبارتند از:  

 
1 Henricks, 1989: 1040-1042. 
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ی ها و یاری رساندن به جبهه ( ضرورتِ اخالقی جنگیدن با بدی۴؛ و  عقالنی بر طبیعت -ای اخالقی ( استیالی قاعده۳

 سب زد. برچ های »من«، هورمزد، حق )اَشا( و خویشکاری توان در قالب مفهوم ین چهار را مینیکی. ا

بندی کرد. ر رکن، ردهتوان بر حسب مخالفتشان با یکی یا چندتا از این چها« را میدائو دِه جینگی »هافصل 

انگفتارهای واگرا را به هم متصل میی پراکنده و پارههافصلیعنی ستون فقراتی که   بخشد، سجامی بدان میکند و 

نماید در این میان چنین میایرانشهری است و مخالفت با این چهار مفهوم.  -گیری در مقابل این چارچوب زرتشتیجبهه 

مرتبه  به  »من«  برکشیدن  برای  کوشش  همتایکه  کامل و  انسان  چینی خداوند شمردن   ی  فرهنگ  برای  همه  از  اش 

ی تردید و انکار نگریسته شده و تر جلوه کرده باشد. چون به ویژه این جنگ مقدس »من« با اهریمن با دیده غریب 

ای آشکارا ایرانی است و چنین بافت مفهومی  ی آزاد است، ریشخند شده است.مندی از ارادهاش که بهره شرط الزم 

اند و به پیوندش با تمدن ایرانی پی جای تعجب دارد که چگونه مفسران حضور چنین پادگفتمان صریحی را در نیافته 

 اند.نبرده 

اش ی و حق را انتخاب کند و خویشکاریکه راه راستاست  »من«ای خودمختار  ی انسان کامل، ایدهی  شالوده  

ای باید نخست بر خویشتن غلبه کند و با . چنین منپیوستن به سپاه هورمزد و جنگیدن با نیروهای پلید اهریمنی باشد

مند به این ترتیب از »غلبه بر نفس« به شکلی نظام   نخستین متنی کهنماید.    انضباطی درونی خود را به چیزی واالتر بدل

انگره . در آنجا می سخن به میان آورده، گاهان زرتشت است  مینو در اصل دو نیروی مینویی خوانیم که سپندمینو و 

تای اینها را دارا هستند. )یعنی دو ساحت ذهنی( هستند که در هشت ویژگی با هم تقابل دارند و انسانها نیز هر هشت 

ی هاهیجان و بر عواطف و  ی پیوستن به سپاه اهورامزدا آن است که من بتواند از خرد و دین خویش پیروی کند،  الزمه 

گردیسی به انسان کامل، اهریمنی )مثل خشم و خشونت و بدخواهی( غلبه کند. یعنی اخالقی رفتار کردن و طی مسیرِ د

 با چیرگیِ من بر من تعریف شده است. 



562 

 

تر  ی داریوش بزرگ را ثبت کرده، دقیقا همین تصویر را به شکلی پخته ی نقش رستم که خودانگاره در کتیبه  

یژه دارد و »هنر« )به پارسی باستان: هونَرَه( نامیده شده است.  بینیم که این آموزاندنِ تن و روان نامی وآنجا میبینیم.  می

های سرشتی و مادرزاد است. یعنی هنر گیرد که ویژگی خوانیم که هنر در برابر گُهر قرار میدر متون پهلوی بعدی می 

ن ساختن من آید و بنابراین حاصل دگرگوها و صفات نیکویی است که با تمرین و یادگیری به دست میآن توانمندی 

خوانیم که داریوش بر خشم خویش چیره است و تنها با خرد و دادگری کردار به دست من است. در نقش رستم می 

کند و در ضمن در مقام جنگاوری پیاده و سواره نیرومند و ورزیده است. بنابراین پرورش تن و خود را انتخاب می 

یابی شاهنشاه  حور تعریف مفهوم انسان کامل و معیار مشروعیت روان و تاسیس نظامی انضباطی برای تربیت خویشتن م

 بوده است.

و برکشیده   بینیم. اما امکان این فرارویمیهایی فراوان به این چارچوب مفهومی  « اشاره دائو دِه جینگدر » 

ای واالتر به دست خویش، مشکوک و موهوم دانسته شده است. در این میان فصل سی و سوم استثنایی شدن به مرتبه 

 کند، بی آن که مخالفتی با آن نشان دهد.  ایرانشهری را بازگو می -یچشمگیر است. چون انگار همان سرمشق زرتشت

شناسد دانش دارد، اما ی از متون ایرانی شبیه است. کسی که دیگری را میابخش منظوم ابتدایی از این زاویه به ترجمه 

کند زورمند است، اما توانایی است. آنکس که بر دیگری غلبه می  تر عمیقآورد که  شناخت خویشتن بینشی به بار می

تواند جلوی خود را بگیرد و به حکم خرد »بس که می   سیک شود.  ی کسی است که بر خویشتن چیره می واقعی ویژه

ای نیرومند دارد. اینها دقیقا ورزد، قصد و ارادهکند«، توانگر و برخوردار است، و کسی که نیرومند و فعال کنش می 

شوند، و دقیقا همین است که در منابع ایرانی همزمان یافت ر باقی متن مورد حمله و انکار واقع می همان است که د

 ی فرهنگ و تمدن ایرانی است.شود و ویژه می

دهد. اما در  ی کالسیک عالمت »وانگ« را دارد که تباه شدن و منحط گشتن معنی میی آخری در نسخه جمله 

کند، ولی به پارسی باید به که تلفظش کمی فرق میبینیم  ی خویشاوندِ آن را میی پیشتاز ما وانگ توئی کلمه نسخه 
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ی »قلب« و جدید نیز خویشاوندند و تنها در یک نشانه  ساختار شکلی عالمت قدیمیهمان شکل »وانگ« ثبتش کنیم. 

معنای اصلی و قدیمی نهفته در متن   کند. پسداللت می »فراموش شدن«  های اقدم بر  ی نسخه تفاوت دارند. اما نشانه 

اند و من نیز از همین روش را چنین ترجمه کرده  قاعدتا همین بوده است. به این خاطر بیشتر مترجمان معاصر این بند

اندیشم و من اما چنین نمی 1اند. در فهم این جمله اما اغلب هردو را همسان و معادل »تباه شدن« گرفته ام. پیروی کرده

کنم جاودانگی از راه به یادگار ماندن کارهای نیکو و بزرگ )که آرمانی زرتشتی است( با جاودانگی برآمده از فکر می

که قرار است بر انحطاط و تباهیِ زمان غلبه کند. متن اولی را منظور دارد، هرچند ست، مناسک پرستش اجداد متفاوت ا

 در گذر زمان معنای اولی )فراموش شدن( نامفهوم شده و در بافت سنن چینی به دومی دگردیسی یافته است. 

ماند، در بیشتر منابع همچون موضعی کنفوسیوسی قلمداد  ی آخری که به شرحی کوتاه بر شعر اولی می جمله 

ا که در آیین کنفوسیوس هم دوام و بقای روان فرد به اجرای مناسک توسط نوادگانش وابسته است و شده است. چر

بر این مبنا اگر کسی فراموش نشده باشد و در ذهن فرزندانش حضور داشته باشد، گویی که هنوز نمرده است. این 

به نظر البته در تفسیرهای جدید مورد تردید واقع شده و  ی من هم درست نیست. در جمله   برداشت کنفوسیوسی 

بخشند. ی رفتگان را نزد ماندگان تداوم میشود و اینها هستند که خاطره ای به مناسک و آیین دیده نمیآخری اشاره 

مان سازگاری دارد و احتماال به اهمیت آوازه و ی کوتاهی به فراموشی را داریم که با همان چارچوب پیشینتنها اشاره 

ای  گردد. یعنی خالصه آن که حدس من آن است که فصل سی و سوم ترجمهنت اخالقی ایرانی باز مینام و ننگ در س

« وارد شده است، احتماال بدان دائو دِه جینگ ایرانشهری باشد، که در کتاب »-یا برداشتی از چارچوب مفهومی زرتشتی

 گیری قرار گیرد. سودا که بعدتر پاسخی برایش داده شود و مورد خرده 

 
1 Henricks, 1989: 1038-1039. 
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 چهارم بخش سی و چهارم: ربگردان و زند فصل سی و 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و چهارم 

 

 

 

大道汎兮，其可左右。 

萬物恃之而生而不辭，功成不名有。 

衣養萬物而不為主，常無欲，可名於小；萬物歸焉，而不為主，可名為大。 

以其終不自為大，故能成其大。 

 

 

 

 راهِ بزرگ عجب شناور است! : ۳۴.۱

 ممکن است آن به چپ یا راست )برود( 
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 کندزاید، اما طردشان نمی کنند، آنگاه )آنها را( می )به راه( تکیه می شماربیچیزهای  :  ۳۴.۲

 رساند، بی آن که نامی داشته باشد نتیجه می )کارها را( به 

 شود پوشاند( اما سرورشان نمی پرورد و جامه )میرا می شماربیهای چیز : ۳۴.۳

 ی اصیل، پوچی است قصد و اراده

 توان )او را( خُرد و ناچیز نامید می

 گردند )به سویش( باز می  شماربیپس چیزهای 

 شود اما سرورشان نمی

 توان )او را( بزرگ و عظیم نامید می

 کوشد خویش نمی  پس او باالخره در عظمت  : ۳۴.۵

 تواند عظمت را به دست آورد بنابراین او می 

  

ای ی چهار کلمه بند نخست دو جملهفصل سی و چهارم از چهار بند ناهمسان و پاره پاره تشکیل شده است.   

 اند: ی این بند چنیندهد. کلمات سازنده را تشکیل نمی دارد، اما بیت شعر بسامانی

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(道  )دائو: راه(汎  )فَن: شناور؟(兮  )شی: عالمت تعجب در جمله( 

其    )چی: او، آن(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :左    )زوئُو: چپ، شرق، انحراف، پراکنده، غلط(

右 )یُو: راست، غرب، درست( 

 «راهِ بزرگ عجب شناور است!/ ممکن است آن به چپ یا راست )برود( یعنی: »

 ای تشکیل یافته است:ی نُه و پنج کلمه بند دوم از دو جمله  
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萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(恃   )شی: اعتماد کردن، تکیه کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(而  و، )اِر :

)تْسی: طرد، استعفا، تحویل   辭)بو: نه(   不)اِر: و، آنگاه، اما(    而)شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(    生آنگاه، اما(  

 دادن( 

功    )گُونگ: دستاورد، نتیجه(成 نگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن(  )ِچ不   )بو: نه(名 ینگ: )م

 )یُوو: فراوان، داشتن(  有نام( 

« می   شماربیچیزهای  یعنی:  تکیه  راه(  می )به  را(  )آنها  آنگاه  نمیکنند،  طردشان  اما  نتیجه زاید،  به  را(  )کارها  کند/ 

شان را در اعتماد  هزار چیز جان  ی نخست را چنین خوانده که »ده هنریکز جمله  .«رساند، بی آن که نامی داشته باشد می

( را نادیده بگیریم. 而اما این بدان معناست که تکرار »اِر« ) 1کند«. گذارند، اما همچون سرورشان عمل نمیبه او گرو می 

این بند در این نکته هم جای توجه دارد که    دهد.به نظرم دوبار آمدن این نشانه جدا بودن مضمون فعلها را نشان می 

های پیشتاز ما وانگ توئی وجود ندارد ی طوالنی اولی در نسخه جمله های گوناگون متفاوت روایت شده است. نسخه 

رساند  می  ی آخری »به نتیجه جمله   ی متن، دیرتر به متن افزوده شده است.سازی بر اساس ادامه ه و احتماال بر مبنای نظیر

من از روش  2شود، اما در متن کالسیک حذف شده است.های کهن دیده میبی آن که نامی داشته باشد« هم در نسخه 

 اند. ام که ترکیبی از این دو حالت را به عنوان بازسازی متن کالسیک پذیرفته مرسوم نزد پژوهندگان معاصر پیروی کرده

 ا طولهای متفاوت تشکیل شده است: ب بند سوم متنی است به نسبت مفصل و منثور که از شش جمله 

 
1 Henricks, 1989: 1044-1045. 
2 Henricks, 1989: 1049-1050. 
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衣    )یی: پارچه، جامه، پوشش، ورقه(養    )یانگ: پروردن، حمایت، زادن(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物   )وو: چیز(

而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(主  ،سرور، مهمان، شما، امپراتور(    )چو: صاحب

常   )چآنگ: اصیل، ماندگار(無 و: نه، هیچ( )و欲  )یو: قصد، میل( 

可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :名   )مینگ: نام(於   )یو: در، با، از(小   ،شیائو: کوچک، ریز(

 مختصر( 

萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(焉   ی )یِن: نوعی پرنده

 ( ، توی، چرا؟، بنابراینزرد

而 اِر: و، آنگاه، اما( )不  )بو: نه(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(主 ،سرور، مهمان، شما، امپراتور(  )چو: صاحب 

可ید امکان: شاید که...، ممکن است که...(  : )کْئو: ق名   )مینگ: نام(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(大  ،دا: بزرگ(

 عظیم، بالغ، پدر( 

 /، پوچی است اصیلی  شود/ قصد و ارادهپوشاند( اما سرورشان نمی پرورد و جامه )میرا می  شماربیچیزهای  یعنی: »

شود/ میتوان )او گردند/ اما سرورشان نمی )به سویش( باز می شماربی میتوان )او را( خُرد و ناچیز نامید/ پس چیزهای 

 . «را( بزرگ و عظیم نامید

ی »ده هزار چیز ی جملههای کهن ما وانگ توئی بدنه ها نمایان است. در نسخه اینجا هم ناسازگاری در نسخه 

پرورد و جامه  به جای »ده هزار چیز را می اینجا    که در بند دوم حذف شده بود،   «زایدشان کنند، پس می به آن تکیه می 

  1پوشاند« آمده است. می

 
1 Henricks, 1989: 1050. 
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 ها:ی به نسبت طوالنی دارد، با این نشانه واپسین بند این فصل هم دو جمله 

以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(終    )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(不   )بو: نه(自   )زی: خود، خویش، البته(為 

 )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大)وِی: کردن، ساختن، بودن( 

故 ( ، بنابراین )گو: پیر، قدیمی能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس成 ِچنگ: کامیابی، به دست(

 )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大)چی: او، آن(  其آوردن، کامل، تبدیل شدن(  

 . «تواند عظمت را به دست آوردبنابراین او میکوشد/ باالخره در عظمت خویش نمیپس او یعنی: »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه

 نام
 زادن

 طرد کردن

 راه بزرگ

راست -چپ  

 جامه پوشاندن

 بازگشتن

 سروری

 عظمت
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 گفتار دوم: زند فصل سی و چهارم

  

متنی مستقل و    ۳۳ماند. چنان که گفتیم، فصل  فصل سی و چهارم به واسازی و مخالفت با فصل پیشین می 

گویی   ۳۴ی کتاب گنجانده شده باشد. فصل  ایرانشهری در میانه -ای از آرای زرتشتیر مانند ترجمهیکه است که انگا

چنان که دیدیم، در  شمارد.اصری که آنجا ستوده شده بود را یک به یک خوار میو عن هاارزش پاسخی به آن است و 

اش غلبه بر نفس و چیزگی قصد های انسان کامل بود، که رکن پایه فصل پیشین محور اصلی بحث بر شمردن ویژگی

ی بینیم و کلیدواژه ای یکسره واژگونه را می گیریدرونی بر طبیعت سرکش بود. در اینجا جبهه   بر هیجان و انضباط

ام، همچون برابرنهادی برای انسان کامل به صورت ضدی در برابر راه مطرح اش کرده( که »سرور« ترجمه 主»چو« )

دهد و برابرنهادی دقیق و مناسب شده است. این کلمه در ضمن امپراتور/ شاهنشاه و فرد محترم و واال نیز معنی می 

 برای مفهوم انسان کامل در زبان چینی باستان است. 

 شود: با توصیفی از راه آغاز می ۳۴فصل  

 راهِ بزرگ عجب شناور است! : ۳۴.۱

 ممکن است آن به چپ یا راست )برود( 

مند گیرد که جهت راه بنابراین امری سیال و نامعین و مبهم است. این دقیقا در برابر مفهوم ایرانی راه )دئنا/ دین( قرار می

داده، به که در اصل »راه« معنا می  کند. مفهوم دینای دیگر متصل میای را به نقطه است و هدفی مشخص دارد و نقطه 

همین خاطر همچون برچسبی برای نظام اخالقی و بعدتر باورهای مذهبی به کار گرفته شده است. چون دین در ایران 

کرده است. در طلبیده و دیگری را طرد می شده و یک سویه را می راهی بوده که با تمایز میان خیر و شر تعریف می 
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ی راست و آلود، و هم در برگیرنده انیم که راه چینی )دائو( چنین نیست. هم سیال است و مه خوبند نخست اما می 

 گیرد. حدودی همتاست با این فرض که نور و ظلمت یا خیر و شر هردو را در بر می ، که تا)شرق و غرب(  چپ 

 در بند دوم همین دعوی دقیقتر طرح شده است:

 کندزاید، اما طردشان نمی کنند، آنگاه )آنها را( می )به راه( تکیه می شماربیچیزهای  :  ۳۴.۲

 رساند، بی آن که نامی داشته باشد )کارها را( به نتیجه می 

ی گاه و زایندهزاید، یعنی تکیه کند و همه چیز را او میی چیزی نیست. ده هزار چیز را پشتیبانی میننده پس راه طرد ک

کند. روشن است که این سخن در تقابل با نگرش ایرانی چیزهای خیر و شر، با هم است. هیچ کدام را هم طرد نمی

ها و خرفسترها( خاستگاهی اهریمنی دارند  ها، بیماری گوید چیزهای پلید و پلشت و زیانکار )مثل دیوبیان شده که می 

آفریده  تنها  اهورامزدا  میو  پشتیبانی  و  کرده  را خلق  نیک  کننده های  اتفاقا طرد  ایران،  در  دین  راه/  از کند.  نیمی  ی 

 آمیز هستند و بنابراین خاستگاهی اهریمنی دارند. چیزهاست، که پلید و نادرست و دروغ

ها با این ترتیب دنبال همدیگر  یابیم که چرا این جمله اگر به این لحن جدلی متن توجه نکنیم، این را در نمی 

اند اند، آن را کتابی مستقل پنداشته « را متنی نامنسجم و چهل تکه دانسته دائو دِه جینگ آمده است. بسیاری از مفسران که » 

کند. کافی است به قطِب مخالف فرهنگ چینی در موضوعی را بیان میکه در تهیا شناور است و به شکلی خودبسنده 

گیری متن توجه کنیم تا دریابیم که چنین نیست و گرانیگاهی معنایی بیرون از این کتاب وجود ی شکلو زمینه  زمانه 

وجه کنیم، روشن کرده است. به محض این که به این »دیگری« بیرونی تداشته که آن را همچون پادگفتمانی معنادار می

ایرانشهری -پاره نیستند و توسط ویراستار برای مخالفت با گفتمانی زرتشتیها پراکنده و تکه شود که زبانزدها و شرح می

ی ایرانی کمال صورتبندی شده است.  اند.  بندهای بعدی هم در همین بافت و در مخالفت با ایدهبه خدمت گرفته شده

جبهه، و از سوی دیگر با مفهوم سروری/ شاهنشاهی که برچسبی برای انسان کامل طرف است و بیاز سویی راه بی 

 است، سر ناسازگاری دارد. 
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 شود پوشاند( اما سرورشان نمی پرورد و جامه )میرا می شماربیچیزهای  : ۳۴.۳

 ی اصیل، پوچی است قصد و اراده

 چیز نامید میتوان )او را( خُرد و نا

 گردند )به سویش( باز می  شماربیپس چیزهای 

 توان )او را( بزرگ و عظیم نامیدشود/ می اما سرورشان نمی

 کوشد پس او باالخره در عظمت خویش نمی  : ۳۴.۵

 تواند عظمت را به دست آورد بنابراین او می 

تواند به لقب خداوند اشاره  باز در اینجا پیام روشن است: راه با سروری سازگار نیست. سروری از سویی می  

شده است. اهورَه  سرشت پنداشته می ای به مفهوم انسان کامل است که با خدای یگانه همره کند، و از سوی دیگر اشا

ای خوانیم که راه با سروری میانه هم در اوستایی و هم در پارسی باستان و هم در سکایی یعنی سرور، و وقتی می

ا بر ایزدی خردمند و جنگاور دهیم که محور تقدس ری زرتشتی را تشخیص میندارد، به روشنی ضدیتی با اندیشه 

شده دهد که اصوال نامش »سرور خردمند« )اهورامزدا( است. اهورامزداست که بزرگ و پرعظمت دانسته می قرار می

ای که احتماال خود زرتشت انجام داده، لقب خدای یگانه یعنی های کالمی است. چون در زبان اوستایی یکی از بازی 

در گاهان ی بزرگ )مَز: مهتر، بزرگ+ دا: آفریدن(.  ردمند است و هم به معنای آفرینندهمزداست. مزدا هم به معنای خ

ی اهوره و مزدا را همچون دو لقب متفاوت برای خدای یکتا به کار گرفته و تنها بعضی جاهاست زرتشت دو کلمه

را در قالب اهورامزدا آورده است. این نام بعدها برای خدای زرتشت تثبیت شد، اما مهم است بدانیم که در  ترکیبشان

اند. در کتاب »زند گاهان« نشان کردههایی گیتیانه )اهورا( و مینویی )مزدا( از خدا اشاره می ابتدای کار این دو به سویه 

خواهد و این دو به افقهای از اهورا و چیزهای مینویی را از مزدا میام که زرتشت در گاهان چیزهای گیتیانه را  داده 

شوند. در این بافت، ایهامی که در این نامها هست هم جای توجه دارد. ی متفاوتِ امر قدسی مربوط می شناسانه هستی
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ریشه با  در ضمن  اهوره )سرور(  »اَهچون  اوستایی  ا- ی  داشتن« همسان  »وجود  »هستن« و  معنای  به  مزدا «  و  ست 

« به معنای بزرگ و باشکوه و با عظمت. این ایهام به احتمال زیاد از ابتدای کار نزد مخاطبان زرتشت -)خردمند( با »مَز 

بخش/ هستنده بینیم که اهورامزدا با صفت بزرگ و هستیشناخته شده بوده و در هرمزد یشت و متون بعدی فراوان می

 شود.شناسایی می 

است و نه سرور، این حدس معقول   خوانیم که »دائو« یعنی جایگزین چینیِ خداوند نه بزرگبنابراین وقتی می 

نماید که چه بسا تاکید بر این صفتها از موضع مخالفت با سیمای خداوندی نوظهور و بانفوذ و بیگانه بوده باشد. می

ی اصیل، ی مهمی داریم که اغلب در تفسیرها نادیده انگاشته شده است: » قصد و ارادهدر این میان در بند سوم جمله 

ی آزاد ایرانشهری، اراده -ی مرکزی گفتمان زرتشتیشود که دریابیم هستهعبارت زمانی معنادار می   پوچی است«. این

 خداوند و انسان بوده است.  و قصدمند بودنِ هستی، 

ی ایرانی شبیه است، بخش بعدی یعنی ای روشن و صریح از اندیشه به همان شکلی که فصل سی و سوم به ترجمه

 ست به همان اندازه صریح با این نگرش.  فصل سی و چهارم مخالفتی

 

 

 

 

 

 

 بخش سی و پنجم: ربگردان و زند فصل سی و پنجم



574 

 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و پنجم 

 

 

執大象，天下往。 

往而不害，安平大。 

樂與餌，過客止。 

道之出口，淡乎其無味，視之不足見，聽之不足聞，用之不足既。 

 

 

 باشبزرگ نگهبان شکل )فیل(  : ۳۵.۱

 رود هرچه زیر آسمان است به آنسو می 

 بینند، روند، اما آسیبی نمیبه آنسو می : ۳۵.۲

 روند( با رضایت و صلحی بزرگ )به آنسو می

 گزیده موسیقی و خوراکهای  : ۳۵.۳

 کنند ت که( پا سست میمسافران رهگذر )برای اینهاس 

 رود( کند )راه، اینطوری از دهانمان در می ی( درگاه جلوه میاز )میانه راه، آنطوری که  : ۳۵.۴
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 نگاهش کن، )چیز( زیادی برای تماشا ندارد    ای در آن نیست مزه است، هیچ مزه بی : ۳۵.۵

 شود زیادی بالفعل نمیبه کارش بگیر، )چیز(   به آن گوش بده، )چیز( زیادی برای شنیدن ندارد 

 

 ای دارد: ی سه کلمه نخستین بند، دو جمله فصل سی و پنجم از چهار بند به نسبت کوتاه تشکیل شده است.  

執 داشتن، حفاظت(  )ژی: نگه大 ،بالغ، پدر(  )دا: بزرگ، عظیم象  )شیانگ: شکل، فیل، عاج( 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(往  )وآنگ: رفتن، به سوی، گذشته( 

ی مفسران این  شود دو جور ترجمه کرد. تقریبا همه ( می象ی نخست را بسته به تعبیرمان از »شیانگ« )جمله 

 ی دقیق و درستی از آن است.»نگهبانِ فیل بزرگ باش« هم ترجمه هرچند    .اندرا »شکلِ بزرگ را حفاظت کن« فهمیده

« فقط یک بار دائو دِه جینگنای روشنی ندارد و در »( مع大象»شکل بزرگ« )دا شیانگ:  جا برخاسته که  ابهام از این

با توجه به این که مسیر ارتباطی میان   داده وآمده است. این کلمه در اصل »فیل، عاج فیل« معنی می  ۴۱دیگر در فصل  

کرده که ای اشاره میچین و هند با رشته کوه هندوکش مسدود بوده، به طور مشخص به اشیای تجملی و آثار هنری

نموده است. این شده و گاه شکل فیل را بازمیآمده و با عاج فیل ساخته میتبار از غرب میتوسط بازرگانان ایرانی 

ه معنای شکل و تمثال هم به کار گرفته شد و این تعمیمی از همین کارکرد باستانی مفهوم عاج فیل در نشانه بعدتر ب

 فرهنگ چینی بوده است.  

ها اند که فیل در قلمرو خاوری و سرزمین چین بومی نیست و چینی مترجمان به این نکته توجه نکرده اغلب  

بر این اند. همچنین تصوری خام در اروپا وجود دارد مبنی  ای بعد از تدوین این کتاب، هرگز فیل ندیده بودهتا هزاره

اند، و این نیز نادرست است. ارتباطهایی که در این رده برشمرده که هندیان و چینیان ارتباط مستقیمی با هم داشته 

ی دین بودایی( اصال ربطی به هندوستان ندارند و برآمده از ایران شرقی هستند. در آن شوند گاهی )مثال درباره می
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ی مواد خامی مثل عاج یا گیاهان دارویی( تقریبا همیشه با است )مثال درباره  مواردی هم که خاستگاهی هندی در کار 

ی هند پذیرفته است و اصوال راه تجاری ای میان شبه قاره ی بازرگانان ایرانی تبار سغدی و خوارزمی انجام میواسطه 

گیرد هم سانی شکل میو قلمرو خاوری و چین وجود نداشته است. راهی که حدود هزار سال بعدتر، طی دوران سا

 کند، و نه سرزمین اصلی چین.  قاره را به هندوچین متصل میجنوبی است و نه شمالی و شبه 

ی جانوری دوردست که انگیز بوده، درباره ها، چیزی گرانبها و خیالبنابراین عاج فیل و شکل فیل برای چینی 

های ی اش نزد آریایپیکر بودن، شکلِ غیرعادی و ارزش نمادین اند. اما در ضمن این جانور به غولهرگز آن را ندیده بوده 

دائو کند. در »غربی شهره بوده است. به همین خاطر است که نماد مربوط به این جانور به مفهوم »شکل« تعمیم پیدا می 

اند. این تعبیر در بیشتر موارد درست هم هست. ی موارد به »شکل« برگردانده« مترجمان این کلمه را در همهدِه جینگ

 اما باید در یاد داشت که به هر صورت داللت اصلی این نماد فیل/ عاج بوده است. 

کند معنای عامتر »شکل« را بپذیریم  با این مقدمه، در این جا دقیقا منظور متن معلوم نیست. احتیاط حکم می  

رود«. با این حال باید در نظر کل بزرگ باش/ هرچه زیر آسمان است به آن سو میو چنین ترجمه کنیم که »نگهبان ش

 اش در فرهنگ چینی قدیم. ی داللتهای نمادین و اساطیریداشت که شاید آن شکل بزرگ، فیل بزرگ باشد، با همه 

 ی کوتاه دارد:بند دوم هم به همین ترتیب دو جمله  

往    )وآنگ: رفتن، به سوی، گذشته(而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(害  شتن، )هَی: زخمی کردن، باعث شدن، ک

 خطرناک( 

安 ،آسوده، راضی، مناسب، کجا؟ چی؟(    )آن: رام平    )پینگ: مسطح، معمولی، صلح(大   ،دا: بزرگ، عظیم، بالغ(

 پدر( 

 روند(« بینند،/ با رضایت و صلحی بزرگ )به آنسو می روند، اما آسیبی نمییعنی: »به آنسو می 

 بند سوم نیز در کوتاهی و ساختار شبیه بند نخست است:  
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樂  )یوئِه: موسیقی، نواختن، ساز(與   )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(餌  )اِر: خوراک، دارو، طعمه( 

過    )گوئُو: عبور، جلو زدن، وقت گذراندن، خطا(客    )کِه: مهمان، مشتری، مسافر، فرعی، شخص(止   ،ژی: پا، توقف(

 ختم کردن( 

 کنند«. یعنی: » موسیقی و خوراکهای گزیده/ مسافران رهگذر )برای اینهاست که( پا سست می 

بند فصل    ابتدایش آمده  道之出口ای )ی چهار کلمه شعری است دوبیتی که یک جمله   ۳۴آخرین  ( در 

 است. آن جمله چنین کلماتی دارد:

道   )دائو: راه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(出   )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن(口   ،کائو: دهان، درگاه، سوراخ(

 دولت( 

با دهان  ( را 口زنیم...«. اگر »کائو« )اش حرف میاند که »راه، وقتی دربارهرا اغلب چنین برگردانده جمله این  

رود«، با اشاره به اصطالح »در رفتن شود که »راه، اینطوری از دهانمان در میبرابر بگیریم، برگردان دقیقترش چنین می

ی چیزی از دهان« به معنی فاش کردن و لو دادن چیزی، که در چینی هم تقریبا به همین شکل وجود دارد. ترجمه 

کند«. ولی این شود: »راه به این شکل در زبان جلوه میزاعی، چنین میدیگر که قدری خارج از بافت متن است و انت

کند و تنها معنایش دهان نیست. معنای را هم باید در نظر داشت که »کائو« به هر رخنه و روزنه و سوراخی اشاره می 

رتباط بهتری برقرار ی در است. این یکی به نظرم با مفهوم راه انشیند، درگاه و روزنه دیگرش که اینجا هم خوش می

)میانه می از  آنطوری که  »راه،  بخوانیم:  اینطور  است  دقیقتر  بنابراین  نماند که   کند«.ی( درگاه جلوه میکند و  ناگفته 

تفاوتی مهم دارد و آن هم آمدن »کُو« )بنابراین( در   های قدیمی ما وانگ توئیساخت دستوری این جمله در نسخه 
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های بعدی حفظ نشده و من در اینجا به اما این ترکیب در نسخه  1گوییم( در پایان آن. ابتدای جمله است و »یوئِه« )می

 ام.روایت کالسیک بسنده کرده 

تر پایانی به باقی متن در اینجا افزوده شده است. بنابراین درست روشن است که این جمله برای چسباندن شعر   

ی آخری را بندی مستقل بدانیم. چون شعری کامل و دو بیتی است اگر آن را بندی جدا در نظر بگیریم، و چهار جمله 

 سازند: را برمی

淡乎其無味， 視之不足見， 

聽之不足聞， 用之不足既。 

 اند:کلمات این دوبیتی چنین 

淡  احساس، مهمل( مزه، کمرنگ، الغر، بی )دَن: بی乎  )هو: در، بر(其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ(味   :وِئی(

 ( مزه، بو، ذوق، غذا

視   )شی: دیدن، نظارت، مالقات، منظره(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(足   ،زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان(

 )جیِه: دیدن، مالقات(  見توقف، کامال( 

聽   )تینگ: شنیدن، اطاعت کردن، اجازه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(足   ،زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان(

 )وِن: شنیدن، بو کشیدن، انتقال یافتن، خبر، مشهور(  聞توقف، کامال( 

用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(不   )بو: نه(足  ی )زو: پا، رفتن، راض

 ( ، بالفعل)جی: تا حاال، همچنین، هردو 既کردن، فراوان، توقف، کامال( 

 
1 Henricks, 1989: 1056-1057. 
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، )چیز( زیادی برای تماشا ندارد/ به آن گوش بده، )چیز( ای در آن نیست/ نگاهش کنمزه است، هیچ مزهبی»  یعنی:

 .«شود به کارش بگیر، )چیز( زیادی بالفعل نمی /ی شنیدن ندارد زیادی برا

( است که چندین معنا دارد، اما در اصل به چیزی که  既)  ی این بخش، آخرین کلمهی اصلی در ترجمهگره 

ام. هرچند این خاطر آن را به »بالفعل« برگردانده   کند. به همینتا به حال رخ داده و آنچه همین حاال هست اشاره می

ی مترجمان این کلمه را است. تقریبا همه « دائو دِه جینگ کلمه از نظر سطح انتزاع و پیچیدگی مفهومی فراتر از بافت »

ی دقیقی نیست. اند که ترجمه دانده ( به »تمام شدن، پایان یافتن، خسته شدن« برگر足ی قبلی )زو:  در ترکیب با واژه 

ای درونی به کار گرفته شده و در جمالت پیشین هم معنایی متفاوت دارد. به ویژه چون »زو« در متن همچون قافیه 

اند که درست است. با توجه به افی، بسنده« ترجمه کردهالبته معنای خود »زو« هم جای بحث دارد. این را اغلب »ک

 ام. ساختار جمله آن را به »)چیز( زیادی برای...« برگردانده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضایت و صلح

 چیز بالفعل
 مزه

 آنسو رفتن موسیقی

 سفر کردن

 شکل بزرگ

 راه
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 فصل سی و پنجمگفتار دوم: زند 

 

این فصل مضمونی پرابهام و بحث برانگیز دارد. روشن است که با توصیفی از »راه« سر و کار داریم، اما این  

ای که اند. مهمترین نکته انگارانه از کنار آن گذشته مفسران سنتی تا حدودی سطحی خته که  توصیف با عناصری درآمی 

ها در غرب های هان در شرق و آریایی فرهنگ چینی باید در خواندن و فهم این فصل به یاد داشته باشیم، تمایز میان  

است، و توجه به این که متن مورد نظرمان بر مرز تماس این دو پدید آمده است. به همین خاطر عناصری مثل »فیل/ 

شان باشد، در آن دوران کنند. چون بازرگانانی که سفر کردن حرفهعاج« و »مسافران رهگذر« داللتی متمایز پیدا می

 کند.اند و نماد فیل نیز به ایشان اشاره می تبار بودههمگی ایرانی

ی مفسران با هو شانگ کونگ هم نظر هستند که در ابتدای متن »شکل/ فیل بزرگ« به »راه« اشاره  تقریبا همه  

اند که در آن نیز راه با اشاره به »شکل« توصیف شده نسته ی فصل چهاردهم دابه همین خاطر این فصل را ادامه کند.  می

اند، جای کنکاش دارد. شاید به این دلیل که رهگذران زده ی غیرعادی برچسب این که چرا دائو را با این کلمه  1است.

اند. اند، که در ضمن کاالهایی از جنس عاج یا به شکل فیل را همراه داشتههای بازرگان بوده و مسافران اغلب آریایی 

( وصفش 大象کند، و با چنین تعبیری )دا شیانگ:  همان »دائو«ی مقدس اشاره می به هر حال عبارت بند اول و دوم به  

 کند:می

 
1 Chen, 1989: 140. 
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 نگهبان شکل )فیل( بزرگ باش : ۳۵.۱

 رود هرچه زیر آسمان است به آنسو می 

 بینند، روند، اما آسیبی نمیبه آنسو می : ۳۵.۲

 روند( با رضایت و صلحی بزرگ )به آنسو می

مزه  که راه بیبینیم  نماید که چیزی متضاد با راه موضوع بحث باشد. در بندهای بعدی میدر بند سوم چنین می 

 خوانیم:جلوه است. اما در بند سوم چنین می صدا و بیو بی

 موسیقی و خوراکهای گزیده  : ۳۵.۳

 کنند مسافران رهگذر )برای اینهاست که( پا سست می

اند. متن به روشنی به مسافرانی که این بند را تقریبا همه با عزل نظر از مفهوم سفر کردن در فرهنگ چینی تفسیر کرده

پیمایند. این عبارت در ( اشاره کرده، و نه رهگذران عادی، یعنی کسانی که راهی را می過客رهگذرند )گوئو گِه:  

اکهای رنگین گذراند« هم هست. ارجاع آغازین به خورضمن به معنای »مهمانِ رهگذر« یا »مهمانی که جایی وقت می

کند که ثروتمند هستند و جایی دهد که متن نه به مردم عادیِ عابر، بلکه به مسافرانی اشاره می و موسیقی نشان می 

 پردازند. شوند و به شادخواری و خوشگذرانی میمهمان می 

اند آن را به مضمونی در فرهنگ چینی بازگردانند.  اما این تعبیر گویا درست فهم نشده و اغلب مفسران کوشیده

ی پیشتاز ما وانگ توئی به صورت »کُو« خوانده که »درست و ی اولی را در نسخه در حدی که چو تْیو چی کلمه

ی مزاحم »مسافر« خالص شده است. در چنین خوانشی این جمله را دهد. به این ترتیب از شر کلمه معنا می  شایسته«
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که جز سفارشی زاهدانه   1. باید چنین ترجمه کرد: »وقتی موسیقی و خوراک گوارا از حد شایسته درگذشت، باید ایستاد«

« همخوانی ندارد. چون مثال در فصل دائو دِه جینگاین جمله از سوی دیگر با بافت »چندان معنایی ندارد.  پرابهام  و  

ای مثل خوردن بسیار ستوده شده است. بنابراین آنچه در اینجا مورد سوم و دوازدهم لذتهای ساده و پیش پا افتاده 

شود و در روایت کالسیک هم چنین ها دیده می همین شکل در اغلب نسخه   حمله قرار گرفته، »مسافران« است که به

 است.

دهد. این کند، بلکه به بازرگانان ارجاع می اره نمی ها اشاین توصیف بر خالف برداشت مرسوم، به خودِ چینی

را باید در یاد داشت که سفر کردن اصوال در فرهنگ چینی کاری رایج و پسندیده نیست و در تاریخ سه هزار و پانصد 

 یی دیوانساالران و ماموران، یا سپاهیان بوده است. توده ی چین، تا همین صد سال پیش سفر کردن کاری ویژهساله 

اند و بازرگانان بومی رفتهاند، تقریبا هیچگاه در عمر خود به سفری دوردست نمیمردم چین که رعیت کشاورز بوده

تبار بوده است. ی بازرگان چینی تا قرن دوازدهم میالدی یکپارچه ایرانی اند و طبقه هم در این سرزمین وجود نداشته 

اند، و این تبار بوده و خوراک رنگین هستند، احتماال بازرگانان ایرانیبنابراین آن مسافران رهگذری که خواهان موسیقی  

 ی متن هم سازگار است که راه را به شکلی دور از ذهن، با عالمت فیل/ عاج نشان داده است. ی اولیه با اشاره 

کند که متن در مقابله با آن شکل گرفته است. بندهای بعدی به خوبی پس بند سوم به پادگفتمانی اشاره می 

دهد. دیدیم که بند پایانی را به دو بخش شکستیم. نخست، عبارتی منثور است و این تضاد درونی متن را نشان می

 بندد:شکل بزرگ و مسافران رهگذر را با توصیفی تازه از راه جمع میمقدماتی که 

 (،...رودمی  )راه، اینطوری از دهانمان در ،...کندی( درگاه جلوه میراه، آنطوری که از )میانه  : ۳۵.۴

 
1  Henricks, 1989: 1055-1056. 
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ی درگاهِ مشرف بر یعنی آنچه در پی خواهد آمد، توصیف راستین راه است، و این چیزی است که در سخن یا از میانه 

 شود: گر میراه جلوه

 کن، )چیز( زیادی برای تماشا ندارد  نگاهش   ای در آن نیست مزه است، هیچ مزه بی : ۳۵.۵

 شود به کارش بگیر، )چیز( زیادی بالفعل نمی  به آن گوش بده، )چیز( زیادی برای شنیدن ندارد 

دقیقا   می واژگونه این  نشان  را  بند سوم  را ی  این  موسیقی هستند،  رنگین و  که خواهان خوراک  مسافرانی  آن  دهد. 

از نواهای خوشایند. این اشاره احتماال به خودِ فرایند پیمودن منظره و تهی  مزه است و بیدانند که راه در اصل بی نمی

 شود، که به واقع هم از این چیزها در آن خبری نیست. راه مربوط می 

این را باید دریافت که مفهوم راه هم در مقام نمادی دینی و هم به عنوان دستاوردی فناورانه برای نخستین بار   

هایی داشتند و به تازگی راهها کورهشد، چینی« نوشته می دائو دِه جینگدر ایران زمین تکامل یافته است. در زمانی که »

برای عبور سپاهیان و به شکل موقت کاربرد داشت. راه در  اندرکار ساخت راههایی بسیار ابتدایی بودند که تنها  دست 

تمدن چینی امری بیرونی و بیگانه است، که به طور عمده با شاخه دواندن مسیرهای تجاری از سمت ایران زمین شکل 

گرفته است. به همین خاطر مفهوم راه )دین( در ایران زمین پیش از زرتشت هم وجود داشته و نمادی دیرینه بوده 

ای نو و تازه به حساب ها استعاره ست. در حالی که هنوز هشتصد سال بعد تعبیر »دائو« در عصر هخامنشی برای چینیا

اند که آمده است. در قیاس این دو فرهنگ روشن است که بازرگانان سغدی و خوارزمی و سکایی و تخاری بودهمی

بودند که سبک زندگی کوچگردی هم داشتند و به معنای    اند. اینها در ضمن مردمیمدعی فرمانروایی بر راهها بوده

 اند. فر و گردش در طبیعت بودهمدام در حال س  -حتا فارغ از مزایای بازرگانی–دقیق کلمه 

کنند. راه فروپایه،  های مغرور ادعا میگویند، و نه آن که آریایی ها میگوید راه، آن است که چینیمتن دارد می 

ی از شور و لذت است. همچنان  آهنگ. پیمودن راه یک روند طبیعی و تهی و خال مزه و بیمنظره و بیساده است و بی

ی مقابل گیرد، که اتفاقا نقطه پیمایند. این در مقابل مفهوم راه ایرانی قرار میی چیزها در طبیعت راه خود را میکه همه
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کند. اصوال پیمودن مسیر کمال شخصی در ایران زمین با سیر آفاق و انفس پیوند خورده و این این چیزها را ادعا می

اند و خویشتن را گذرانده شان را به سفر و گردش در افقهای گوناگون میت که مردمان بخشی از زندگی بدان معناس

اند، از ی نامداران تاریخ ایران مدام در حال سفر بوده ی عارفان و تقریبا همهاند. این که همهکردهدر این حین رصد می

و دستاوردهای مادی بوده برای بازرگانان، و منبعی برای خیزد. سفر در عین حال روشی برای کسب سود  اینجا بر می 

ها دقیقا همین  ۳۵انگیز. بند پایانی فصل  یزهای نو و شگفت ی خود، و لذتِ دیدن چ درباره  ترعمیقدستیابی به شناخت  

 ی اینها تهی است. کند که راه )دائو( از همهرا آماج حمله قرار داده و ادعا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سی و ششمبخش سی و ششم: ربگردان و زند 
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 فصل سی و ششمگفتار نخست: ربگردان 

 

 

 

 

 

 

將欲歙之，必固張之；將欲弱之，必固強之；將欲廢之，必固興之；將欲奪之

，必固與之。 

是謂微明。 

柔弱勝剛強。 

魚不可脫於淵，國之利器不可以示人。 

 

 

 شی کِباید آن را بِقطعا    اش کنی؟خواهی چروکیدهفقط می : ۳۶.۱

 قطعا باید آن را نیرومند کنی    خواهی ضعیفش کنی؟میفقط  

 قطعا باید آن را آباد کنی    خواهی ویرانش کنی؟فقط می 

 قطعا باید به آن کمک کنی   خواهی غصبش کنی؟فقط می 
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 نامند این را روشنایی ناملموس می : ۳۶.۲

 گرددنرم و ناتوان بر سخت و توانمند چیره می : ۳۶.۳

 امکان ندارد ماهی از اعماق بگریزد : ۳۶.۴

 افزارهای تیز دولت را به مردمان نشان داد پس نشاید که جنگ 

  

گیر  فصل سی و ششم چهار بند متمایز دارد. بند نخست، شعری است با چهار بیت که تکرار کلماتی چشم  

 دارد و در هر مصراعش سه تا از چهار کلمه تکراری است:

將欲歙之，  必固張之； 

將欲弱之，  必固強之； 

將欲廢之，  必固興之； 

將欲奪之，  必固與之。 

 اند: چنین هابیت ی این کلمات سازنده 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله欲    )یو: قصد، میل(歙    ،نام جایی چروکاندن،  )شِه: مکیدن

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之هوئی در شرق چین( است در استان آن 

必    )اجبار همیشه،  قطعا،  قطعا(    固)بی:  محکم،  قوی،  جامد،  سفت،  عصبی،   張)گو:  گشوده،  کشیدن،  )ژآنگ: 

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之گستردن( 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله欲    )یو: قصد، میل(弱  ،شکننده(    )روئُو: ضعیف之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 
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必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(固    )گو: سفت، جامد، قوی، محکم، قطعا(強   )چیانگ: نیرومند، برتر(之   ،ژِه: داشتن(

 رفتن(

將  ی، فقط، گرفتن(  یانگ: به زودی، حتما، به وسیله )ج欲    )یو: قصد، میل(廢   ،طرد ،)فِی: فرو ریختن )خانه(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之خاتمه، عزل، ویران، آشغال، کشتن( 

必    )اجبار همیشه،  قطعا،  ق   固)بی:  جامد،  قطعا(  )گو: سفت،  محکم،  رفاه،  興وی،  بالیدن،  برخاستن،  )شئینگ: 

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之محبوبیت، تاسیس کردن، موفق شدن، شاید( 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله欲    )یو: قصد، میل(奪    )دوئُو: غصب کردن، مصادره(之 

 ( )ژِه: داشتن، رفتن

必   )بی: قطعا، همیشه، اجبار(  固    )گو: سفت، جامد، قوی، محکم، قطعا(與  ،یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之گزیدن( بر

 شی کِقطعا باید آن را بِ   اش کنی؟خواهی چروکیدهفقط می یعنی:» 

 قطعا باید آن را نیرومند کنی    خواهی ضعیفش کنی؟فقط می 

 قطعا باید آن را آباد کنی    خواهی ویرانش کنی؟فقط می 

 قطعا باید به آن کمک کنی«   خواهی غصبش کنی؟فقط می 

ی کهن ما وانگ توئی در بیت سوم به جای »فِی« )فرو ریختن، ویران کردن( و »شینگ« )تاسیس، بنا  در نسخه  

  1« )ترک کردن( و »یو« )سهیم شدن، نزدیکی داشتن( آمده است.های »چوکردن، آباد ساختن( به ترتیب کلمه 

 
1 Henricks, 1989: 1062-1063. 
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 是謂微明ایست: ی کوتاه پنج کلمه بند دوم یک جمله  

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(微 ظریف(  )وِئی: کوچک، فروتن، افول ،明   ،مینگ: روشن، شفاف، بینایی(

 فردا(  دقیق،

 نامند«. یعنی: » این را روشنایی ناملموس می

 柔弱勝剛強ای کوتاه است: بند سوم هم به همین شکل جمله

柔   )رُو: نرم، ظریف(弱  ،شکننده(    )روئُو: ضعیف勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(剛   ،گانگ: محکم(

 )چیانگ: نیرومند، برتر(  強سخت، نیرومند( 

 گردد«. توانمند چیره می یعنی: » نرم و ناتوان بر سخت و

 ای تشکیل شده است: کلمه ۹و  ۶ی رسیم که از دو جمله آنگاه به بند پایانی می

魚    )یو: ماهی(不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :脫   ،توئُو: برهنه شدن، گریختن(

 )یوآن: چاه، ژرفنا(  淵)یو: در، با، از(  於حذف کردن، سریع، رها( 

國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(之    )ژِه: داشتن، رفتن(利   )لی: سود، کامیابی، تیز(器  ،چی: ابزار، اندام(

)شی: نشان دادن، نمایش(   示)ای: پس(    以  : )کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که...( 可)بو: نه(   不استعداد(  

人  )رِن: مردم، انسان( 

 « افزارهای تیز دولت را به مردمان نشان دادامکان ندارد ماهی از اعماق بگریزد/ پس نشاید که جنگیعنی: »
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 نرم و ناتوان

 سخت و توانمند
 مایه

 اعماق
افزارجنگ  

 مردم

 روشنی ناملموس

 )راه(

 غصب

 یاری
 ویران

 آباد
 ضعیف

 چروکیدن توانمند

 کشیدن



591 

 

 

 گفتار دوم: زند فصل سی و ششم

هان فِی آن را در چارچوب مکتب  اند و  ( را اغلب مفسران به هم مربوط دانسته ۳۷این فصل و فصل بعدی ) 

همین شکل ی پیوندهای این گفتمان با مکتب یاد شده جای چون و چرا هست. به  گرایان شرح داده است. دربارهقانون 

به رزم را  دو فصل  این  که  مفسران  از  برخی  دانسته آرایی و شیوهبرداشت  مربوط  نبرد  در  پیروزی  اند، مشکوک ی 

 کند. ی جنگاور را ستایش نمی ی طبقه هاارزش« اصوال کتاب مقدس کشاورزان است و دائو دِه جینگنماید. چون » می

هیم دید. در این بنگریم، تصویری به کلی متفاوت خوا  ۳۶اگر در چارچوب پیشنهادی این کتاب به فصل   

اش منطقِ جداسازی چیزهای مقابل هم است، ی متضاد اعتراض دارد و آماج اصلی هاجفت بستر، متن به مرزبندی میان  

 های خاص و ویژه. نه این تقابل 

 قطعا باید آن را بکشی    اش کنی؟خواهی چروکیدهفقط می : ۳۶.۱

 قطعا باید آن را نیرومند کنی    خواهی ضعیفش کنی؟فقط می 

 قطعا باید آن را آباد کنی    خواهی ویرانش کنی؟فقط می 

 قطعا باید به آن کمک کنی   خواهی غصبش کنی؟فقط می 

می شامل  را  جم  چهار  که  داریم  شعری  نخست  بند  در  تقویت،  پس  تضعیف/  کشیدن،  چروکیدن/  شود: 

ویرانگری/ آبادسازی، غصب/ یاری. این چهار تا در نگاه اول هیچ ارتباطی به هم ندارند. یعنی مثال اگر در چارچوب 

ناپذیر جلوه خواهند کرد. به همین شکل اگر مکتب قانون به داستان بنگریم، غصب کردن و کمک کردن با هم آشتی 

 ماند.  های جنگی باشد، ارتباطش با چروکیدن و گستردن مبهم باقی میموضوع اصلی تاکتیک 
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بلکه اصوال به تقابل  حدس من آن است که اصل موضوع در اینجا این فعلهای خاص در شرایطی ویژه نیستند.  

ناپذیرند، و این شعر گفته چیزهای ضد هم، آشتی گفتمانی وجود داشته که می   شود. یعنیچیزهای ضد هم مربوط می 

ای که چنین « مهمترین دستگاه نظری دائو دِه جینگگیری بر آن سروده شده است. در دوران تدوین »در مقام خرده

به دو رده دعوی  را  مفاهیم  داشته، نگرش زرتشتی است که کل  اهریمنی تقسیم میای  اهورایی و  تقابلی ی  کرده و 

با هم  شان برقرار میهمیشگی میان آبادی ضد هم هستند و قدرت و ضعف  این که ویرانی و  به ویژه  کرده است. 

 ی گاهانی شباهت دارند. اپذیرند، به نمودهایی از اندیشه نآشتی 

م چ   دیگوی شعر  تبد  یزهایکه  هم  به  ا  شوند، ی م  ل یمتضاد  هم  نیو  در  که  است  قالب   نیهمان  در  دوران 

»ا   انگ ی -نیی  یشه ی اند متن مهم  قالب  داشته و در  ا   شدهی م  ی( صورتبند易經)  نگ«یچ   یوجود  متن و   نیاست. 

 ی نیگوناگون چ   یهاسنت دارد.    ییبا متون دائو  کینزد  اریبس  یوندیمهم بوده و پ  اریضدها بس  یختگیاز درآم  رشیتصو

群經之شو:   یژ  نگی)چون ج   ها«ک یکالس  یو آن را با لقب »رهبر همه  دانندیرا متن مادر خود م  نگ«یچ   یهم »ا

首دهندی ( مورد اشاره قرار م. 

»ای چینگ« در اصل متنی جادوگرانه و مربوط به پیشگویی بوده که در قلمرو امیرنشین ژوی غربی )شی ژو:  

西周 پ.م  ۷۷۱پ.م در شمال شرقی چین شکل گرفت و تا  ۱۰۴۵( تدوین شده است. دولت ژوی غربی در حدود

ی مرکزی این متن شود. هسته آشوری نو در ایران زمین مصادف می   -پایید. یعنی از نظر زمانی تقریبا با دوران ایالمی

های زمانی متفاوتی را برای شده و پژوهشگران گوناگون دوره( نامیده می周易های ژو« )ژو یی:  گرگونی در ابتدا »د 

های گذشته توافقی شکل هرچند طی دهه 1کند.اند که از قرن دهم تا چهارم پ.م نوسان میکرده   گیری آن پیشنهادشکل

 
1 Nylan, 2001: 218. 
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 1دانند.های پایانی قرن نهم پ.م )همزمان با قدرت گرفتن دولت آشور( مربوط میدههگرفته و تدوین اصلی آن را به 

پ.م یعنی همزمان با »دائو دِه جینگ« نهایی   ۳۰۰ند که متن تا حدود سال  ده تر نشان میبا این حال پژوهشهای تازه

 2شود.نشده بوده و در این حدود است که به شکل کنونی تدوین می

توان به مثابه واکنشی یکسان به فرهنگی بیگانه و مهاجم قلمداد کرد،  پس آرای مشترک میان این دو متن را می 

باورهای چینی در زمینهو کوششی درهم به تدریج  بافته برای تعریف سنت هان و  اگر شده است.  نویسا می ای که 

شود. اعتبار می چیزهای ضد به همدیگر تبدیل شوند، دوقطبی اخالقی سهمگینی که زرتشت پیشنهاد کرده بود، بی 

ت، و تداومش در سیاست ایرانشهری میان دانسگر مینگرشی که خیر و شر را در قالب دو نیروی مینویی متضاد جلوه

 دید. نظم و آشوب، راستی و دروغ، و آبادانی و ویرانی با همین شدت تضاد می 

 کند: ی ضدیت این شعر با گفتمان ایرانی تایید میای برداشت ما را درباره ویه بند دوم از زا

 نامند این را روشنایی ناملموس می : ۳۶.۲

ای خود را با نور و روشنایی همتا بداند، چندان غریب نیست و مثالهایی فراوان در فرهنگهای گوناگون این که اندیشه 

به خصوص که اصوال خن به میان آمده است؟  ( س微明وِئی مینگ:  نجا از »روشناسی ناملموس« )دارد. اما چرا در ای

این دو کلمه با هم تناسبی ندارند. »وِئی« در اصل به معنای افول کردن، غروب کردن، و کم شدن سوی چراغ بوده 

ی این کلمه در ریشه دهد.  کوچکی و شبیه اینها را هم نشان می  است و به همین خاطر تعمیمی یافته و فروتنی، حقارت،

ی دائویی چندان مناسب بوده به معنای »ظریف و نحیف«. اما چنین صفتی برای اندیشه  jə*mwاش  تبتی-پیشاچینی

 
1  Shaughnessy, 1983: 219; Rutt, 1996: 32–33; Smith, 2012: 22; Knechtges, 2014: 1885. 
2 Shaughnessy, 2014: 282; Smith, 2012: 22. 



594 

 

این  نمی چون  باشد.  شده  تشبیه  روشنایی  به  اندیشه  آن  وقتی  به خصوص  کم نماید.  کمکلمه  و  را فروغ  بودن  سو 

 رساند.می

کرده ی خود را به نور تشبیه می کند که دریابیم زرتشت نیز اندیشه ت فقط وقتی معنی پیدا می حضور این صف 

ای میان نور و ظلمت اش در سیاست ایرانشهری، به تقابل صریح و سرسختانه و اصوال دستگاه نظری زرتشتی و ادامه 

و دادگری است، با نور یکی است و در   ی آبادانی و قدرت و شادمانیی اهورایی که آفریننده باور دارند. آن سویه 

آورد و هرگز این گیرد که همیشه ویرانی و مرگ و بیماری و ضعف و رنج پدید می ای قرار میمقابلش نیروی اهریمنی 

ناپذیر«  های اهورامزدا در اوستا به صورت »روشنایی بی پایان« و »فروغ افول شوند. اوج آفریده دو قطب با هم یکی نمی

ین نام برای بهشت است. پس چنین ترکهنره قرار گرفته، و این همتاست با »سرای روشنایی« )گرودمان( که  مورد اشا

متن همین صفمی آغازین مینماید که  است. شعر  به هم ت را گرفته و واژگونه کرده  اتفاقا  متضاد  گوید دو قطب 

یافته« و »روشنایی ناملموس« گذاشته است. بند   شوند، و نام این بینش را هم »فروغ افولرسند و با هم متحد میمی

 دهد:سوم با دقتی بیشتر منطق این تقابل را نشان می

 گرددنرم و ناتوان بر سخت و توانمند چیره می : ۳۶.۳

ی تاریک و ضعیف و فرودست است که در نهایت شوند، که آن سویه بنابراین نه تنها ضدها با هم یکی می 

افول )کیش زرتشتی( غلبه خواهد که در آخر بر روشنایی بی کند. مانند روشنایی ناملموس )آیین دائویی( غلبه پیدا می 

کند. درست است که برای دستیابی به چیزی بد )چروکاندن، یافت. این تعبیر در ضمن شعر آغازین را هم بازتعریف می

ر ی تیره و منفی است که باش را ورزید، اما در نهایت همان سویه ویرانگری، تضعیف، غصب(، باید کنش واژگونه 

گفت درآمیختگی ضدها امری گیتیانه، زودگذر ی نگرش زرتشتی که میسمت مثبت چیزه خواهد شد. درست واژگونه 

ی مقابل خود  شوند و نیروهای مثبت و نیک و نیرومند بر جبهه و بیمارگونه است و در نهایت این ضدها از هم جدا می

 یابند. چیرگی می
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اش اش  و اقامه شدن کند که پادگفتمان بودن بینیم، متن تنها زمانی معنای منسجم و کاملی پیدا میچنان که می 

اگر   -«دائو دِه جینگ ی »و بدنه –ایرانشهری را دریابیم و به رسمیت بشناسیم. این فصل  -ی زرتشتیدر برابر اندیشه 

هایی گسسته و پر تناقض از زبانزدهایی پیش پا افتاده جلوه خواهند کرد. اما در کنار این چنین نگریسته نشوند، پاره 

ی متن با معنایی بانفوذ و بیگانه  شود و محور مقابله ی بیرونی است که منطق درونی متن روشن میقطِب سازمان دهنده 

 شود.و تهدید کننده نمایان می

 مبهم است و بحث برانگیز: ۳۶آخرین بند فصل  

 امکان ندارد ماهی از اعماق بگریزد : ۳۶.۴

 به مردمان نشان داد  دولت را افزارهای تیزِپس نشاید که جنگ 

اند  آرایان دانسته اند. برخی آن را اندرزی برای سرداران و رزم یی بسیار متفاوت تفسیر کرده هاشکلجمالت را به  این  

اند. هریک از این برداشتها تا حدودی درست تاکید کرده  نکوهش جنگی متن و  جویانه و برخی دیگر به پیام صلح

در   و  استهادوراناست  مورد  و  داشته  اعتبار  زمانی گوناگون  که فاده ی  تا جایی  است.  گرفته  قرار  متن  مخاطبان  ی 

ی پیشین بوده باشد، و چون هابحث نماید که این بند پایانی نوعی تمثیل برای شرح دادن  مان نشان داد، چنین می بحث 

 نماید. ی تمثیل از یادها رفتن، دریافتن آن دشوار میداستان زاینده 
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 بخش سی و هفتم: ربگردان و زند فصل سی و هفتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و هفتم 

 

 

道常無為而無不為。 

侯王若能守之，萬物將自化。 

化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。 

無名之樸，夫亦將無欲。 

不欲以靜，天下將自定。 

 

 

 

 سازد، اما هیچ چیزی نیست که )راه آن را( نساخته باشد راهِ ماندگار هیچ )چیزی را( نمی : ۳۷.۱

 اگر امیر و شاه بتوانند از آن حراست کنند : ۳۷.۲

 گردند  به خودشان بدل می  شماربیهمانا چیزهای 
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 نکرده هرچند مرد آن را قصد     نام نتراشیدهبی : ۳۷.۳

 کند.همانا هرآنچه زیر آسمان است، خود را تثبیت می انجامد پس قصد نکردن به سکون می 

 

« است، به طور سنتی از پنج بند تشکیل شده که دو  دائو دِه جینگ ی نخست از »بخشِ نیمه که پایان   ۳۷فصل   

 دهد. را نتیجه می یکپارچه ری شع ، چون روی هم رفتهبند آخرش به نظرم باید سرهم خوانده شود 

 道常無為而無不為ای طوالنی است با کلمات تکراری و سجع چشمگیر: نخستین بند از این فصل، جمله 

道   )دائو: راه(常    )چآنگ: اصیل، ماندگار(無    )وو: نه، هیچ(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(而  و، آنگاه، اما( )اِر :

無  )وو: نه، هیچ(不  )بو: نه( 為  )وِی: کردن، ساختن، بودن( 

 سازد، اما هیچ چیزی نیست که )راه آن را( نساخته باشد« یعنی: »راهِ ماندگار هیچ )چیزی را( نمی

شود. اما جالب است که در متن پیشتاز ما هم تکرار می  ۴۸ی آغازین این فصل تقریبا به همین شکل در فصل  جمله

نامِ خوانیم که: »راه، بیشود. به جایش میای دیده نمیچنین جمله   ۴۸وانگ توئی هم در این فصل و هم در فصل  

 هم آن را دیدیم. ۳۲ایست که در فصل این همان جمله  1ماندگار است«. 

 ی منثور تشکیل شده با این کلمات: بند دوم از دو جمله  

侯    )هو: ساالر، امیر(王    )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(能  ،نِنگ: توانا، نیرو، توانستن(

 )ژِه: داشتن، رفتن( 之دفاع کردن( )شائُو: حفاظت، پاسداری،   守گوزن اساطیری( -خرس

 
1 Henricks, 1989: 1064-1065, 1069-1070.  
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萬  :ده هزار( شماربی )وان ،物  )وو: چیز(將  ی، فقط، گرفتن( )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله自  ،زی: خود(

 )هوا: تبدیل، شدن، مردن، ذوب شدن(  化خویش، البته( 

 . «گردند به خودشان بدل می شماربیاگر امیر و شاه بتوانند از آن حراست کنند/ همانا چیزهای یعنی: »

 کلمه: ۹و  ۴ی منثور دارد با بند سوم هم باز دو جمله  

化    )هوا: تبدیل، شدن، مردن، ذوب شدن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(欲    )یو: قصد، میل(作    ،زوئو: برخاستن، کار کردن(

 بالیدن، ساختن( 

吾   )ووا: من، مال من(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله鎮   ژِن: نگهبان، آرامش، سرکوب(

)ژِه: داشتن، رفتن(    之)مینگ: نام(   名)وو: نه، هیچ(    無)ای: پس(    以)ژِه: داشتن، رفتن(    之کردن، شهر، سرد(  

樸  )پو: ساده، صادق، ]چوبِ[ نتراشیده( 

 کنم«. نامِ نتراشیده سرکوبشان مییعنی: »وقتی که عزم تبدیل شدن )به خودشان( را جزم کردند/ پس من با )آن( بی

»بالیدنِ قصد« )یو زوئو:   این جمالت تعبیر  بیدل   ( که تعبیری شاعرانه است و مشابهش را مثال欲作در  در شعر 

نامی ام که برای مخاطبان عادی آشناتر است. همچنین عبارت »بیبینیم، به »عزم خود را جزم کردن« برگردانده دهلوی می

نام و ی بیی اولیه شد به َهیولی برگرداند که ماده ( را می無名之樸که ساده و نتراشیده است« )وو مینگ ژِه پو:  

ش از حد فلسفی است و مشابهش ارسطویی بی رانی است. اما این تعبیر شبه ی هستی در حکمت ایی سازنده ناتراشیده 

 ام.ی عبارت بسنده کردهی کلمه به کلمه « غایب است. پس به ترجمه دائو دِه جینگدر گفتمان »

سازد که مصراعهایی حالت شعری با دو بیت را می  دو بند پایانی فصل به نظرم باید سرهم خوانده شود و در این 

 نامتقارن دارند: 

無名之樸，  夫亦將無欲。 

不欲以靜，  天下將自定。 
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 اند:ی این دو بیت چنینکلمات برسازنده 

無  )وو: نه، هیچ(名  )مینگ: نام(之  )ژِه: داشتن، رفتن(樸  )پو: ساده، صادق، ]چوبِ[ نتراشیده( 

夫   )فو: مرد، شوهر(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله無 

 )یو: قصد، میل(  欲)وو: نه، هیچ( 

不  )بو: نه(欲  )یو: قصد، میل(以  )ای: پس(靜   )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب( 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله自  :زی(

 (دینگ: تثبیت، مهار، پایدار، قطعا، تصمیم گرفتن) 定خود، خویش، البته( 

 را قصد نکرده هرچند مرد آن     نام نتراشیدهبی یعنی: » 

 کند.«همانا هرآنچه زیر آسمان است، خود را تثبیت می انجامد به سکون میقصد نکردن پس  

اند. در اند و لحن جمالت پیشین را پی گرفتهها را به صورت اول شخص خوانده اغلب مترجمان این جمله  

منا در شود که قاعدتا فاعل است و بنابراین باید عبارتها را سوم شخص خواند. ضحالی که جمله با »فو« شروع می

ی سوم  به جای »بو یو« )قصد نکردن( عبارت »بو جو« )توهین نکردن(  های قدیمی ما وانگ توئی در جملهنسخه 

نامِ نتراشیده سرکوبشان کردم/ به آنها آمده است. به همین خاطر هنریکز این جمالت را چنین خوانده: »وقتی با بی

های بعدی اما »توهین« به »قصد«  . در نسخه 1آرام خواهند شد...«   کنم/ وقتی به آنها توهین نشود، ساکت وتوهین نمی

نام است، از قصد و میل »سادگی )نتراشیدگی( که بیبرگردانده شده است. چنان که وینگ تْسیت چان ترجمه کرده:  

 2فارغ است/ چون از قصد و میل فارغ است، آرام و ساکن است.« 

 
1 Henricks, 1989: 1066-1067.  
2 Henricks, 1989: 1073-1074.  
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های ما وانگ توئی به شکلی دیگر ثبت شده است. نخست آن که به جای »هرچه  آخرین جمله هم در نسخه  

ی مان و زمین« )تیان تی( آمده، و دیگر آن که به جای »تثبیت شدن« )دینگ( کلمه زیر آسمان« )تیان شیا(، عبارت »آس

های قدیمی چنین معنایی داشته است: »و بینیم. بنابراین آخرین جمله در این نسخه »درست و راست« )ِچنگ( را می

 1آسمان و زمین برای خودشان درست خواهند بود«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Henricks, 1989: 1074.  

تثبیت -ساختن  

 به خود بدل شدن
 راه ماندگار

 امیر و شاه
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 صل سی و هفتمگفتار دوم: زند ف 

 

ایست بر ضد مفهوم امرِ  گیری « است، موضع دائو دِه جینگای از »فصل سی و هفتم که واپسین بخش از نیمه  

 ی نظری در بند نخست تصریح شده است: مقدسِ آفریننده، و دفاعی است از خود به خودی بودن چیزها. این جبهه 

 سازد، اما هیچ چیزی نیست که )راه آن را( نساخته باشد راهِ ماندگار هیچ )چیزی را( نمی : ۳۷.۱

است.    ۳۲ی ما وانگ توئی بند نخست به شکلی دیگر آمده و تکرار بند اول فصل  هامتن ه دیدیم، در  چنان ک

ماند«. دهد، اما کاری ناکرده باقی نمی اند که »کاری را انجام نمیی دوم بند اول را به این صورت خوانده به ویژه جمله 

دیوانساالر خوب به تک تک کارها   کند کهگرا شکل گرفته و به این نکته اشاره میاین خوانش زیر تاثیر مکتب قانون 

رسانند، بی آن که او دهد. اما زیردستانی الیق دارد که این کارها را به فرجام میکند و انجامشان نمیرسیدگی نمی 

های اقدم دلیلی خبردار باشد. این ترجمه دو نکته دارد. نخست آن که اغلب این مترجمان غیاب این جمله را در نسخه 

گرایان به متن افزوده شده است.  اند این جمله بعدها زیر نفوذ قانون اند. یعنی فرض کردهنِ آن دانسته بر افزوده بود

ای داریم ی ما وانگ توئی در اینجا افتادگیهامتنهنریکز اشاره کرده که غیاب این جمله به معنای غیابش نیست. در  

بنابراین به احتمال زیاد  1ای را در خود بگنجاند مناسب است.و فضای خالی و ناخوانا اتفاقا برای این که چنین جمله 

 بوده است.  ۳۷این جمله افزوده نیست و از آغاز در فصل 

 
1 Henricks, 1989: 1071-1072.  
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گرا را در آن مشکوک بدانیم، ارجاعش به  دومین نکته آن که اگر جمله را قدیمی بدانیم و نفوذ مکتب قانون

ای به دیوانساالری ندارد و به احتمال زیاد »وِی« کند. این فصل هیچ اشاره روندهای دیوانساالرانه هم نادرست جلوه می 

(為در اینجا »ساختن« معنی می ) آید که انگار ما اینجا با دهد، نه »کردن«. این داللتِ فعل جمله به ویژه از آنجا بر می

ی باستانی و فراگیری که بر مبنای آن خدایان در ابتدای زمان داریم. ایده  ی خلقت سر و کاری بدیل دربارهنوعی نظریه 

ی تر شدن سویه ی آفرینش بدل شد و آن به معنای پررنگ چیزها را برساختند، بعدتر در نگرش فلسفی گاهانی به ایده

شد که قلمداد می   ای از یک ذهنیت )مینوی( نیکومعنایی و اخالقیِ خلقت بود. چندان که کل جهان همچون تجلی 

 قرار بود همچون سالحی برای غلبه بر مینوی شر به کار گرفته شود.  

با آفرینش هدفمند جه این معنا  گوید چیزها خود به خود هستند.  کند و میان مخالفت میبند نخست در 

ریدگاری به رسمیت شمرده شده است.  در نهایت همچون آف  -یعنی دائو–هرچند صورتی نوساخته از خدایان قدیمی  

سازد. تاکیدی که کند، و چیزی نمیاما تاکید بر آن است که این نیروی خالق با قصد و هدفی درونزاد کاری نمی 

بی باستانی چندخدایی  و  نگرش کهن  آن  در  و  است  نظر میغریب  به  نامفهوم  و  در چشم دلیل  اگر  اما  انداز  رسد. 

 ماند. شود، به مخالفتی با آن می ی زرتشتی نگریسته  اندیشه 

تی سیاسی  کند. دومین بند گویی داللباقی بندهای متن نیز به شکلی نادقیق و گسسته از همین ایده دفاع می

 داشته باشد و شهریاران را به تقلید از این صفِت راه تشویق کند:

 اگر امیر و شاه بتوانند از آن حراست کنند : ۳۷.۲

 گردند  به خودشان بدل می  شماربیهمانا چیزهای 

نیازی نیست فرمانروا برای تغییر دادن قلمرو خویش نیرویی اع مال کند و کاری انجام دهد. او باید منفعل و یعنی 

گزین باشد، و در این مورد از راه پیروی کند. در این حالت همه چیز به همان شکلی که باید باشد نیل خواهد کناره

سیاست ایرانشهری شباهت دارد. به پادگفتمانی برای  کرد. این برداشت که به شکلی تلویحی جبرگرایانه هم هست،  
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ی هورمزد و در سنگر روشنایی و نیکی چون در آنجا شاهنشاه تنها زمانی فرهمند است و مشروعیت دارد که در جبهه 

ی اهریمن همه چیز را احاطه باشد، و نگذارد چیزها به انحطاطی فرو بغلتند، که با رخنه   حضوری موثر و بُرنده داشته

  کرده است. 

 دهد:بندهای سوم و چهارم را چنان که دیدیم در یک بند جمع بستیم، چون شعری ضمنی را به دست می  

 هرچند مرد آن را قصد نکرده     نام نتراشیدهبی : ۳۷.۳

 کند.همانا هرآنچه زیر آسمان است، خود را تثبیت می انجامد میپس قصد نکردن به سکون  

کند که مضمون اصلی صاص یافته و حدسمان را تایید می ی پایانی این فصل، به مخالفت با »امر قصد شده« اختنیمه 

گرایی اخالقی سیاست ایرانشهری و اخالق زرتشتی این جمالت نه ستایش از خودمداری طبیعت، که مخالفت با اراده 

گری شد و در بند دوم کنشگری و مداخله است. همانطور که در بند نخست آفرینشگری هدفمند اهورامزدا نفی می 

 شود. ست که نفی میی آزاد انسان عادی شد، در این بخش نهایی اراده فرهمند نکوهش می شاهنشاه 

ا سرمشق توان از همین فصل گسیخته استخراج کرد. متن در مقام مخالفت ب« را میدائو دِه جینگ پیام کمی » 

مفهومی مهاجم و بانفوذی شکل گرفته که خداوندی یکسره نیک و جنگاور، فرمانروایی فرهمند و آبادگر، و انسانی 

داد. تقدیس راه به معنای مخالفت با هر سرشت با خدا را زیربنای دستگاهی اخالقی و سیاسی قرار میمند و هماراده

جبرانسه  خودبخودی  است:  مفهومی  ارکان  این  برنامه گارانه ی  برابر  در  طبیعی  خردمندانه ی  بودنِ  آفرینش، دار  ی 

مسئولیت کناره برابر  در  فرمانروا  بودن  خنثا  و  بی گزینی  و  و خویشکاری کالن شاهنشاه،  از پذیری  پرهیز  و  قصدی 

 مداری و سوگیری شخصی نسبت به هستی. خواست در برابر اراده 
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 : ِته يا فضيلتکتاب دوم 
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 بخش سی و هشتم: ربگردان و زند فصل سی و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل سی و هشتم 

 

上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。 

上德無為而無以為；下德為之而有以為。 

上仁為之而無以為；上義為之而有以為。 

上禮為之而莫之應，則攘臂而扔之。 

故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。 

夫禮者，忠信之薄，而亂之首。 

前識者，道之華，而愚之始。 

是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華。 

故去彼取此。 
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 پس اینطوری است که فضیلت فراوان دارد   فضیلت است ، بیواالفضیلِت  : ۳۸.۱

 پس اینطوری است که هیچ فضیلتی ندارد  آید مندی کوتاه نمی، در فضیلت پست فضیلت  

 کند، چون هیچ دلیلی ندارد که کاری انجام دهد.)کسی که از( فضیلت واال )برخوردار است( هیچ کاری نمی : ۳۸.۲

 )کسی که از( فضیلت پست )برخوردار است( کاری دارد، چون دلیلهای فراوان دارد تا کاری انجام دهد. 

 )کسی که از( نیکخواهی واال )برخوردار است( کاری دارد، اما هیچ دلیلی ندارد که کاری انجام دهد. 

 )کسی که از( عدالت واال )برخوردار است( کاری دارد، چون دلیلهای فراوان دارد تا کاری انجام دهد 

 ... بایدن( را نمیی آ)مثل کسی که در( مراسم باشکوه کاری بر عهده دارد، اما )قاعده   :۳۸.۳

  کندزند و )آن را( تحمیل میوی بازو باال می هایش را از ررعایت کند، پس آستین 

 آید ی راه کوتاه بیایند، آنگاه بعدش فضیلت میبنابراین )وقتی( درباره : ۳۸.۴

 آیدی فضیلت کوتاه بیایند، آنگاه بعدش نیکخواهی می)وقتی( درباره 

 آید اه بیایند، آنگاه بعدش عدالت میی نیکخواهی کوت)وقتی( درباره 

 آید ی عدالت کوتاه بیایند، آنگاه بعدش آداب )مراسم( می )وقتی( درباره

 ترین مرد دانآداب : ۳۸.۵

 مایه دارد وفاداری و صداقتی تنک

 کندآنگاه )اوست که( آشفتگی را آغاز می 

 کندی( شکفتگی راه است/ اما حماقت را آغاز می آید/ )نتیجه دانشی که )اینچنین( پیش می  : ۳۸.۶

 شوددر جای غنی مستقر می  پس اینجوری است که آن مرد بزرگِ برازنده  : ۳۸.۷

 شودمایه مستقر نمیاو در جای تنک

 شود او در میوه مستقر می 
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  شوداو در گل مستقر نمی 

 گیرد.کند و این را برمیی بنابراین آن را رها م : ۳۸.۸

 

ی دوم کتاب »دائو دِه جینگ« است، متنی به نسبت طوالنی است با هشت  فصل سی و هشتم که آغازگر نیمه  

ی آغازین همین متن است که »دِه« نامیده شده است و این ی دوم این کتاب به خاطر واژه بندِ به نسبت طوالنی. نیمه 

دهد، در کنار »دائو« )راه( اسم این کتاب باستانی را پدید آورده است. این نکته هم و برتری معنی می واژه که فضیلت 

( نخست آمده و بخش »دائو« ۸۱تا    ۳۸ی  هافصلهای قدیمی ما وانگ توئی، متن »دِه« )شایان ذکر است که در نسخه 

ته است. یعنی به احتمال زیاد در آغاز کار بخش اول و دوم ترتیبی واژگونه  ی آن قرار گرف( در ادامه۳۷تا    ۱ی  هافصل)

را از یک به بعد نقل و نقد   هافصلاند. با این حال در این پژوهش به متن کالسیک و رسمی وفادار مانده و  داشته 

 ام. کرده

 ای:شعری است دو بیتی با سه مصراع چهار کلمه  ۳۸بند نخست از فصل  

上德不德，  是以有德； 

下德不失德， 是以無德。 

 اند: ی این شعر چنینکلمات برسازنده 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(不 (  )بو: نه德  ،دِه: فضیلت، مهربانی(

 هن(ذ

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(有  )یُوو: فراوان، داشتن(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن( 

下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(不   )بو: نه(失  شی: از دست دادن، نادیده(

 )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(  德گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 
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是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس( 無  )وو: نه، هیچ(德 )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن( 

 اینطوری است که فضیلت فراوان داردپس    فضیلت است ، بیواالفضیلِت  یعنی: » 

 پس اینطوری است که هیچ فضیلتی ندارد«.  آید مندی کوتاه نمی، در فضیلت پست فضیلت  

گیرد و مرتکب تقصیر ام. معنای دقیقترش آن است که »نادیده نمیدر اینجا »بو شی« را به »کوتاه نیامدن« ترجمه کرده

 ست.شود« که در پارسی به شیوایی با این تعبیر بیان شدنینمی

ای با مصراعهای طوالنی هشت بندهای دوم و سوم، به نظرم باید سرهم خوانده شوند و در این حالت دوبیتی

 ش کلمه تکراری است:آورد که در هریک شای را پدید می کلمه 

上德無為而無以為； 下德為之而有以為。 

上仁為之而無以為； 上義為之而有以為。 

 زنند و چنین هستند:از فرط تکرار به حشو پهلو می هابیت ی این کلمات سازنده 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(無    )وو: نه، هیچ(為   ،وِی: کردن، ساختن(

 )وِی: کردن، ساختن، بودن(  為)ای: پس(  以)وو: نه، هیچ(  無)اِر: و، آنگاه، اما(  而بودن( 

下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(為  ساختن، بودن(  )وِی: کردن ،之   ،ژِه: داشتن(

 )وِی: کردن، ساختن، بودن(  為)ای: پس(  以)یُوو: فراوان، داشتن(  有)اِر: و، آنگاه، اما(  而رفتن( 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال仁   )رِن: مهربان، نیکخواه(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之  اشتن، )ژِه: د

 )وِی: کردن، ساختن، بودن(  為)ای: پس(  以)وو: نه، هیچ(  無)اِر: و، آنگاه، اما(  而رفتن( 

上   ،ر(  برتر، مقدم، امپراتو)شانگ: باال義    )یی: عادالنه، منظور، قانون، دهش(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之 

 )وِی: کردن، ساختن، بودن(  為)ای: پس(  以)یُوو: فراوان، داشتن(  有)اِر: و، آنگاه، اما(  而)ژِه: داشتن، رفتن( 
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هیچ دلیلی ندارد که کاری انجام  چون  کند،  دار است( هیچ کاری نمی)کسی که از( فضیلت واال )برخوریعنی: » 

 دهد.

 د. ده کاری انجام چون دلیلهای فراوان دارد تا  )کسی که از( فضیلت پست )برخوردار است( کاری دارد،  

 هیچ دلیلی ندارد که کاری انجام دهد. )کسی که از( نیکخواهی واال )برخوردار است( کاری دارد، اما 

 دهد«.انجام دارد تا کاری فراوان چون دلیلهای )کسی که از( عدالت واال )برخوردار است( کاری دارد، 

برچسب خورده    ۳ی استانده چهارم است، اینجا به خاطر ادغام بند دوم و سوم با عدد  بعدی، که در نسخه بند   

 ی منثور به نسبت طوالنی دارد با این واژگان: است. این بند دو جمله 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال禮    )لی: هدیه، مناسک، ادب(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(之   ،ژِه: داشتن(

 )اینگ: شاید، باید(  應)ژِه: داشتن، رفتن(  之)مُو: نه(  莫)اِر: و، آنگاه، اما(  而رفتن( 

則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(攘   باال   )رانگ: پس زدن، غصب کردن، دزدیدن، هجوم، آستین

 رفتن( )ژِه: داشتن،  之)رِنگ: پرت کردن، انداختن(  扔)اِر: و، آنگاه، اما(  而)بِی: بازو(  臂زدن( 

هایش باید/ رعایت کند، پس آستین ی آن( را نمی)مثل کسی که در( مراسم باشکوه کاری بر عهده دارد، اما )قاعده یعنی: »

 .«کند)آن را( تحمیل میزند و را از روی بازو باال می 

نمایند. به همین خاطر هرکس  برگرداندن این جمله بسیار دشوار است. چون بسیاری از تعبیرها نامفهوم می  

دهد، و زمانی که کسی به او پاسخ ندهد،  نوشته »واالترین ادب کنشی انجام می آن را به شکلی برگردانده است. هنریکز  

چن گفته: »کسی که از لی   1کند تا از او پیروی کنند«. زند و مردم را وادار می هایش را باال میآنگاه خشمگینانه آستین 

 
1 Henricks, 1989: 158. 
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رود و طنابی کند. اما وقتی پاسخی دریافت نکرد، با برهنه کردن بازوهایش پیش میمند است، عمل می)ادب( برتر بهره

کند، یکی کند و کسی آن را پیروی نمیدانی )لی( عمل میپاشائی هم چنین برگردانده: »واالترین آیین  1کند«.پرت می

  2تاراند«.بازوان را عریان کرده، دشمنان را می

گیرند و کلماتی غایب  شان کلماتی حاضر در متن را نادیده میده نیستند. چون بسیاری ها قانع نکنناین ترجمه

ن به نظرم باید دو جمله را سر هم خواند و در این حالت فعل منفی پایاافزایند.  گرفتن( را به آن می  )مثل مردم و پاسخ 

شود. این هم مهم است که دریابیم این جمله همچون شرحی و  ی دوم ترکیب میی اول با فعل آغازین جملهجمله

  بسطی بر شعر پیشین آمده، و بنابراین باید آن را همچون تمثیلی برای روشن کردن جمالت پیشین در نظر گرفت. 

کند که به کار تمثیل و واضح کردن شعرها بیاید. به دستی و آشنا اشاره مییعنی قاعدتا جمله به موقعیتی عینی و دم

مندی( را نادیده گرفت و همه را در قالب موقعیت اجتماعی ، قانون ادبهمین دلیل به نظرم باید معناهای انتزاعی )

تفسیر کرد. این موقعیت قاعدتا شرایط اجرای مراسمی دینی است و بحث به کسی )مثل آدابِ مراسمی(  ملموسی  

ای که باید اجرا شود، یا آن قاعده بیند کاری که باید، انجام نمی شود که در آن نقشی بر عهده گرفته، اما می مربوط می 

 کند.  زند و کارها را درست می شود و آستین باال می شود. در نتیجه خودش دست به کار می نقض می شود، 

 ی اضافی دارد:ای، که در ابتدای کار یک واژهبند بعدی هم شعری دوبیتی است با مصراعهای پنج کلمه  

故失道而後德， 失德而後仁， 

  失仁而後義， 失義而後禮。 

 سه تا از کلمات تکراری هستند:در هر مصراع 

 
1 Chen, 1989: 145. 

 . ۳۵۵: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی失   )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(道  :دائو(

 )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(  德)ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  後)اِر: و، آنگاه، اما(   而راه( 

失   )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(而   :اِر(

 )رِن: مهربان، نیکخواه(  仁)ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  後و، آنگاه، اما( 

失   )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر(仁   )رِن: مهربان، نیکخواه(而   ،اِر: و، آنگاه(

 )یی: عادالنه، منظور، قانون، دهش(  義)ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(  後اما( 

 失  )شی: از دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 義    )یی: عادالنه، منظور، قانون، دهش(

而  )اِر: و، آنگاه، اما(後  )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(禮  )لی: هدیه، مناسک، ادب( 

 آید ی راه کوتاه بیایند، آنگاه بعدش فضیلت میبنابراین )وقتی( درباره یعنی: » 

 آیدی فضیلت کوتاه بیایند، آنگاه بعدش نیکخواهی می)وقتی( درباره 

 آید ی نیکخواهی کوتاه بیایند، آنگاه بعدش عدالت می)وقتی( درباره 

 «. آیدی عدالت کوتاه بیایند، آنگاه بعدش آداب )مراسم( می )وقتی( درباره

اما این  ( را به »گم شدن« و »از دست رفتن« تعبیر کرده失ی »شی« )بیشتر مترجمان در این بند کلمه  اند. 

نماید. راه و مشتقاتش چیزهایی کاربرد فعل مجهول با توجه به این که همین کلمه در بند پیشین هم آمده، نادرست می 

انگاشته مینیستند که خو »نادیده  آنها  بدل شوند.  دیگر  به چیزی  به خود گم شوند و  شوند و مورد غفلت واقع د 

راند. کنند. یعنی کنشی فعال در کار است که این چرخه را پیش می شوند« و به این خاطر است که انحطاط پیدا می می

ی بینیم. به همین خاطر ترجمهو دولتمردان می  در بند بعدی هم چنین داللتی را در قالب نکوهش از کنشهای دانشمندان

 کند.ام، که در ضمن معنای اصلی قصور را نیز حفظ می»شی« به »کوتاه آمدن« را ترجیح داده 

 ی کوتاه دارد با این کلمات: بند بعدی سه جمله 
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夫  )فو: مرد، شوهر(禮  )لی: هدیه، مناسک، ادب(者  ترین( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

忠    )ژُنگ: وفاداری(信   )شین: راست، درست، باور، پیام(之    )ژِه: داشتن، رفتن(薄   ،بُو: نازک، فقیر، خسیس(

 نزدیک شدن( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(亂   )لوآن: آشوب، سردرگمی، ویرانی(之    )ژِه: داشتن، رفتن(首  ،شائو: سر، رئیس، اولین(

 شروع کردن( 

 . «کندمایه دارد/ آنگاه )اوست که( آشفتگی را آغاز میترین مرد/ وفاداری و صداقتی تنکدان آدابیعنی: »

 کند:تار و هم بخش مهمی از همین کلمات را تکرار میبند بعدی هم سه جمله دارد که هم ساخ

前    )چیان: جلو، باال، آینده، قبلی(識   )شی: دانستن، قدرشناسی، تمایز، آگاهی(者   تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ -

  رین( ت

 道  )دائو: راه(之  )ژِه: داشتن، رفتن(華 شکوه، خوشمزه، زرد، صورتی(درخشش، جوانی، اعصار، احترام،   :)هوا 

而 ِر: و، آنگاه، اما( )ا愚  )یو: احمق(始  )شی: آغاز(之  ،رفتن( )ژِه: داشتن 

 . «کندی( شکفتگی راه است/ اما حماقت را آغاز میآید/ )نتیجه ین( پیش میدانشی که )اینچنیعنی: »

اند که درست است، اما چون »گلِ راه« بودن چندان معنادار ( را اغلب به گل ترجمه کرده華در این جمله »هوا« )

 ام.نیست، آن را در اینجا به »شگفتگی راه« حمل کرده

 اش تشکیل یافته است: ی آهنگین کوتاه در ادامه ی طوالنی آغازین و سه جمله بند هفتم از یک جمله 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(丈  گیری، آقا(  )ژَنگ: اندازه夫  ،فو: مرد(

)ُهو: ضخیم، بزرگ، سخاوتمند، غنی،   厚)چی: او، آن(    其)چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(   處  شوهر(  

 زیاد( 
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不 (  )بو: نه居 ن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(  )جو: منزل گزید其    )چی: او، آن(薄    ،بُو: نازک، فقیر، خسیس(

 نزدیک شدن( 

處 )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(其  )چی: او، آن(實  )شی: پر، واقعی، راست( 

不   )بو: نه(居   )جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن(其    )چی: او، آن(華  ،جوانی،   )هوا، درخشش

 اعصار، احترام، شکوه، خوشمزه، زرد، صورتی( 

شود/ مایه مستقر نمی شود/ او در جای تنکدر جای غنی مستقر می  »پس اینجوری است که آن مرد بزرگِ برازندهیعنی:  

 شود«. شود/ او در گل مستقر نمیاو در میوه مستقر می 

 ایست با پنج کلمه: آخرین بند هم تک جمله

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی去   )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(彼   )بی: آن، او(取  چو: گرفتن، دریافت(

 اینجا( )تْسی: این،  此کردن، گزینش( 

 .«گیرد این را برمی کند وبنابراین آن را رها می یعنی: »
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 فصل سی و هشتمزند : دوم گفتار 

  

شده و فرگرد »فضیلت« )دِه( نام خود را  ائو ده جینگ« دانسته میاین فصل از دیرباز آغازگاه نیمی از کتاب »د 

ی این فصل گرفته است. کل فصل به توصیف مفهوم »دِه« اختصاص یافته، نزدیک به همان قالبی که در از اولین کلمه

های مربوط  ی نسخه ساختار این فصل در ضمن پویا و متغیر بوده و مقایسه ی مفهوم »دائو« دیدیم.  فصل نخست درباره

های هایی در آن انجام پذیرفته است. مهمتر از همه آن که در نسخه و اضافه دهد که حذف  ی مختلف نشان میهادوران به  

نخست نماید که این بیت را کسی بر مبنای بند  غایب است و چنین میدوم  در بند    دومی  جملهکهن ما وانگ توئی  

 1آن افزوده باشد:  یدر ادامه برساخته و 

 پس اینطوری است که فضیلت فراوان دارد   فضیلت است فضیلتِ واال، بی : ۳۸.۱

 پس اینطوری است که هیچ فضیلتی ندارد  آید مندی کوتاه نمیفضیلت پست، در فضیلت  

 کند، چون هیچ دلیلی ندارد که کاری انجام دهد.است( هیچ کاری نمی)کسی که از( فضیلت واال )برخوردار  : ۳۸.۲

 های فراوان دارد تا کاری انجام دهد. )کسی که از( فضیلت پست )برخوردار است( کاری دارد، چون دلیل

 جام دهد. )کسی که از( نیکخواهی واال )برخوردار است( کاری دارد، اما هیچ دلیلی ندارد که کاری ان

 )کسی که از( عدالت واال )برخوردار است( کاری دارد، چون دلیلهای فراوان دارد تا کاری انجام دهد 

 
1 Henricks, 1989: 160. 
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ی  ی مورد نظرمان بافت متن را قدری مختل کرده است. هنریکز که افزوده بودن آن جمله افزوده شدن جمله 

بند دوم را دریافته، به درستی اشاره کر نقطه آغازین  بند اول و دوم  با دو رکن دیگر ده که  ی اوج فضیلت )ده( را 

ت« در بیت دوم از بند اول چندان اهمیتی ندارد و برای یعنی تعبیر »فضیلت پس 1کند.)نیکخواهی و عدالت( مقایسه می 

ی مورد نظر را برای تاکید بر فضیلت واال در بیت نخست آمده است. اما کاتبی یا ویراستاری این را در نیافته و جمله 

 بازسازی تقابل بند نخست به بند دوم افزوده است.  

ی معنایش طرح پرسش کرد. بند  توان به دو بند نخست نگریست و درباره با در ذهن داشتن این نکته، می

چون در همان گام اول انگار فضیلت چیزی دانسته شده که گون دارد.  نخست که آغازگر فصل است، مضمونی ناسازه 

فضیلتی ندارد. همین بافت متنی برخی از مفسران را وادار کرده تا این جمله را به مضمونی هگلی تشبیه کنند، و از 

 دهد.ربط است و به دو سرمشق نظری نامربوط ارجاع می که نادرست و بی 2، نفی دیالکتیکی سخن بگویند

مند است. در اینجا با دو شکل ای ندارد، فضیلت مندی خود پافشاریی فضیلت دربارهفضیلت، به خاطر آن که  

اند. فصل گذاری شده متفاوت از کمال یا فضیلت سر و کار داریم که با صفتهای دوقطبی باال/ پایین یا واال/ پست نشانه 

کند. اما غریب است که این فضیلت واال، انگار از فضیلت چندان اصل توصیف فضیلت واالست و آن را توصیه می   در

خوانیم که این فضیلت پست برخوردار نیست و در تحقق جوهر درونی خویش اصرار چندانی ندارد. در بیت دوم می

 برخوردار نیست.  آید، و به همین خاطر از فضیلت مندی کوتاه نمیاست که در فضیلت 

هم چنان که پیشتر شرح دادیم، جای توجه دارد. این عالمت در زبان چینی هم فضیلت  ی فضیلت )ده( کلمه 

دهد. در دوران نوشته شدن ذهن را نشان می  -در متون جدیدتر-و کمال، و هم مهربانی و عطوفت و هم  و برتری  

 
1 Henricks, 1989: 161. 
2 Chen, 1989: 146-147. 
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شده و تعبیر مهربانی هم )که بودایی است( باید دیرآیندتر شک مفهوم ذهن به این کلمه حمل نمی»دائو ده جینگ« بی

ی متفاوت همزمان هامتنین کلمه را در بافت  باشد. با این حال درست معلوم نیست منظور از »ده« در متن چیست؟ ا

اقتدار، دست باال را داشتن(   )برتری، ای روزمره )بلندمرتبه بودن، واالتباری، سالمند و محترم بودن( یا سیاسی در دایره 

یک از اینهاست، جای بحث دارد. با این حال از نقاطی مهم مثل توان تعبیر کرد. این که در متن منظور از آن کدام می

ی این کلمه بوده شود که شاید مراد اصلی، داللت پیش پا افتاده و روزمرهبیت نخست این فصل این حدس تایید می 

شده ای بین افراد خویشاوند و آشنا به فرد منسوب میفضیلت و محترم بودنی که در بافتی خانوادگی و قبیلهباشد. یعنی  

 است. 

مند در متن همیشه مرد است( نیازی به زور زدن و ت که مرد صاحب فضیلت )و فضیلت در این زمینه اس

کند. کسی که ریش سپید خاندان یا رئیس طایفه است، اش احساس نمیاعمال نیرو برای به کرسی نشاندن موقعیت 

د تا در این مورد شمارند. به همین خاطر نیازی ندارخود به خود چنین است و همه این جایگاهش را به رسمیت می

فضیلت« بودن منسوب کرده باشند. در ضمن چنین صفتی شاید کاری انجام دهد. این را شاید در مصراع نخست به »بی

به فروتنی و خاکساری و پرهیز از خودبینی هم باز گردد که ارزش متعالی مورد تاکید متن است و به نوعی اخالق 

 شود. ت مربوط می روستایی فرودستانه و آداب خدمتکاری رعی

زنند  کند که برای دستیابی به فضیلت دست و پا می اگر خوانش ما درست باشد، بیت دوم به کسانی اشاره می 

ا در  مورد تالش میو  آنچه نصیب   اماورزند،  ین  نهایت  است می   شاندر  در شود فضیلت پست  » فضیلت پست،   :

  آید / پس اینطوری است که هیچ فضیلتی ندارد«.مندی کوتاه نمی فضیلت 

ی اول باز ای به تکرار بند نخست بدل شده است. دو جملهبند دوم چنان که گفتیم، با افزوده شدن جمله 

ی دوم را تعلیق کنیم، در کنند. اگر جمله ما معنایی مغشوش را منتقل می نهند، ا فضیلت واال و پست را مقابل هم می

( است که در 以اند، »ای« )ی مفسران به »دلیل« برگرداندهای که همه یابیم که موضوع بند دوم »دلیل« است. کلمه می
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دهد. یعنی حمل کردن آن به دلیل قدری دست بردن در متن است و اصل قیدی است که »پس، در نتیجه« معنی می

هم لیل«  ی عبارت خارج باشد. به هر روی حتا اگر تعبیر دقیق و انتزاعی »دانتزاعی کردن معنا، که شاید از ظرف اولیه 

شود و از این رو در ترجمه اش به چنین موضوعی مربوط می ی متن حاضر نبوده باشد، مضمون نزد نویسندگان اولیه 

ی اما این اشاره به دلیل امری عملیاتی است و نباید آن را در بستر روانشناسانه .  اماز همین سنت هنجارین پیروی کرده

به   ناخودآگاه است و فضیلت پست خودآگاه،همین خاطر تفسیر ِچن که میجدید درک کرد.   1گوید فضیلت واال 

گاهی و تمایزش با ناخودآگاه در »دائو د جینگ« و متون همزمان چینی نماید. چون اصوال مفهوم خودآ نادرست می 

می  تا  که  برایش،  نداشتن  یا  داشتن  دلیل  و  کارهاست  انجام  هم  جمالت  این  موضوع  ندارد.  به وجود  را  آن  شود 

نه   خودخواسته و ارادی بودن یا جبرآمیز و خودکار بودن رفتارها مربوط دانست. یعنی موضوع بحث اختیار است و

 خودآگاهی.

  - یعنی فضیلت و عدالت و نیکخواهی، در شکل واالیشان-در بند دوم بحث بر سر آن است که چیزهای واال  

 دهند یا نه؟ نه، و با این دلیل کاری انجام می  دلیل دارند یا

دهد، چون کاری انجام نمی ی چرخش اصلی به نظرم میان فضیلت و باقی چیزهاست. فقط فضیلت است که هیچ  نقطه 

دهد. دالیلی دارد و کارهایی انجام می   -که پست است -گوید شکلی از فضیلت  ی افزوده میدلیلی برایش ندارد. جمله 

 دهند، هرچند به ترتیب دلیلی برای کارشان دارند و ندارند.  نیکخواهی و عدالت هم کاری انجام می 

است، رسد که فضیلت واال، چیزی است که از خودش تهی  ی عجیب میبندی بند اول و دوم به این نقطه جمع 

دهد. چنین چیزی به ندرت با مفهومی از هر نوع کوشش و همتی تهی است، با دلیل بیگانه است و کاری هم انجام نمی 

 
1 Chen, 1989: 147. 
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ی روستای ترین شکلی که در جامعه ترین و ابتدایی که از فضیلت در ذهن داریم، همخوانی دارد. حتا در پیش پا افتاده

 نانویسای قدیم چینی بتوان تصورش را داشت.

ومی مشابه بنگریم که در زمان نگارش این متن  برای فهم این تصویرپردازی عجیب از فضیلت، باید به مفه 

اشه  مفهوم  بود.  کرده  ایجاد  جهان  فرهنگ  و  سیاست  در  ارته تکانی  اوستایی/  هنگام ی  آن  در  که  باستان  پارسی  ی 

اگر به   داد.ی زمین را پدید آورده بود، و آن هم فضیلت معنا می ترین نظام فکری کرهنیرومندترین دولت و پیچیده 

پارسی باستان بنگریم، به روشنی در -ارته در متون اوستایی-مفهوم فضیلت در سرمشق ایرانی و تعریفهای دقیق اشه

 ند. کی همان را صورتبندی می یابیم که این فصل از »دائو دِه جینگ« در مقام نوعی پادگفتمان، واژگونه می

شود. با  مفهوم اشه در اصل خاستگاهی اوستایی دارد و در گاهان برای نخستین بار به شکلی شفاف نمایان می   

ی بینیم، و کلمه ا( میهایی مقدماتی از آن در مفهوم اِرِت اوستایی )در یشتهای قدیم( و »رْتَه« )در وداه این حال نشانه 

کلمات و نامها را ای بسیار پیچیده و عظیم از  ی ایرانی شبکه هازبان ارتَه/ ارد از همین شاخه ادامه یافته و به ویژه در  

هایی جاینام ارداویراف و آرتین و  نتیجه داده است. اسمهای شخصی مثل اردوان و اردشیر و آرتا و آرتاباز و آردین و  

 هایی از این ترکیبها هستند.مثل اردبیل و اردهال و اردکان و کلماتی مثل اردیبهشت نمونه 

شود آن را مفهوم پیشازرتشتی رْته/ ارت در اصل به استیالی نوعی قانون عادالنه بر جهان اشاره داشت و می 

به »قانون طبیعت« برگرداند. این که هرچیزی در دنیا با چیزهایی دیگر همنشین است و به طور خاص این ادراک که 

شده است. با ظهور زرتشت اما این های قدیمی در قالب این کلمه بیان میا در پی دارد، نزد آریایی هر کنشی واکنشی ر

گفت قانون طبیعت نه  ای فلسفی تبدیل شد. زرتشت میکلمه از کاربرد روزمره و مبهمش فاصله گرفت و به کلیدواژه

خردمندانه و عقالنی هم هست و ماهیتی کند، که در ضمن  ها را با هم جفت میتنها فراگیر است و کنش/ واکنش 

داد، بلکه در ضمن برتری خیر بر شر مند بودن هستی را نشان نمیاخالقی هم دارد. بنابراین »اشا« در اوستا فقط نظام 

اخالقی اشه که اولین نمونه از این دست   -کرد. این مفهوم فلسفیپذیری عقالنی این برتری را نیز پیشنهاد می و سنجش 
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ی جهانی بود، در اواخر قرن سیزدهم پ.م در گاهان زرتشت برای نخستین بار ظاهر شد و تا هفتصد سال در سطح

 ی زمین قرار گرفت.  ای سیاسی تبدیل شد و سنگ بنای تاسیس بزرگترین دولت کرهبعد به کلیدواژه 

ی حقوقی و  رفت و به طور خاص به جنبهر میی »اَرتَه« به جای اشا به کاکلمه های پارسی باستان  در کتیبه  

ی حاکم بر جامعه پیامد مستقیم »داتَه« )داد( بود که کرد. یعنی »ارته« یا نظم عقالنی و دادگرانه اجتماعی اشا اشاره می

عی شد. این موازی با نظم طبیاش محسوب میقانون عقالنی وضع شده برای جامعه بود و شاهنشاه بیان کننده و پشتیبان 

 اش بود. گرفت که اهورامزدا واضع و پشتوانه کالنتری قرار می

ایرانی تعبیری  به این ترتیب در زمانی که »دائو ده جینگ« نوشته می   شد، مفهوم ارته/ اشه در قلمرو تمدن 

دین و بزرگترین   ترینترین و فلسفیپیچیده، دیرپا و بسیار اثرگذار بوده که هشت قرن قدمت داشته و در مرکز پیچیده 

را میدولت کره کلمه  این  است.  داشته  زمین جای  یا ی  پارسایی  طبیعت،  قانون  به  طبیعی، سرسپردگی  قانون  شود 

 فضیلت ترجمه کرد. تعبیرهایی که تا حدودی با داللتهای »ده« در چینی همپوشانی دارد. 

در سرمشق ایرانی، فضیلت در این معنا امری است سنجیده و سنجیدنی. یعنی هم عقالنی است و هم باید به   

ی یده و ارزیابی شود. گذشته از این ماهیتی شخصی هم دارد. یعنی به شخص انسان یا جلوه شکلی عقالنی اندیش

گردد. از اینجاست که اهمیت آید و پایدار میمینویی او )انسان کامل یا اهورامزدا( تعلق دارد و توسط ایشان پدید می 

ارتباط ضروری و محکمی میان فضیلت و   شود. چون در منابع چینی آن دورانمفهوم »دلیل« در متن چینی نمایان می 

اند که خود دانسته آمیزی مربوط می دلیل وجود ندارد و اتفاقا فضیلت را اغلب با کارکردهای اجتماعی سنتی و مناسک 

به خودی است و جای چون و چرا ندارد و نیازمند دلیل نیست. ارته/ اشه برعکس امری مستدل است که باید اندیشیده 

توضیح داده شود. این استدالل و خردورزی به قدری اهمیت دارد که دو مینوی بزرگ نیک و بدی که  شود و عقالنی

اند، به خاطر همین برخوردار بودن یا نبودن از خرد از هم بینی زرتشتی جایگزین کل خدایان باستانی شده در جهان 

 مینو«، یعنی »ذهنیت ابله و زیانکار«. ری »انگره شان »اهورامزدا« یعنی »سرور خردمند« است، و دیگشوند. یکی تفکیک می



620 

 

بشناسیم، باید آن را مفاهیمی مثل خردمندی، دادگری، شخصی  راین اگر بخواهیم مفهوم فضیلت ایرانی را بناب 

عنی چیزی بودن و به ویژه پیوندش با عقالنیت مربوط بدانیم. در ضمن اشه/ ارته نیازمند ورزیدن و کوشیدن است. ی

ورزی انسان یا خداوند استقرار یابد. هستی مورد هجوم نیروهای زیانکار خود به خودی و بدیهی نیست که بدون کنش 

ابله قرار گرفته و رو به تباهی است، و برای تثبیت فضیلت در آن، باید خداوندی فضیلت  مند و همدستانش که و 

 1دی اخالقی ستیزه آورند. انسانهای اَشَون هستند، بکوشند و با تباهی و ب

با این توضیح روشن است که دو بند نخستین این فصل، مخالفتی جزء به جزء با مفهوم ایرانی فضیلت بوده   

آید )و گوید که فضیلت نیاز به کوشش و جنگیدن ندارد، و آن فضیلتی که به این شکل به دست میاست. متن می

گری ندارد و در غربی تعلق دارد( پست است. در مقابل آن فضیلتی واال هست که نیازی به کنش   قاعدتا به بیگانگان

طلبد و به تالش عقالنی وابسته نیست. پیوند میان نیکخواهی، دادگری و فضیلت را هم در بند ضمن دلیلی هم نمی

ی بزرگ زرتشتی یعنی بهمن، شهریور و ته بینیم که بسیار جای توجه دارد. چون اینها دقیقا برابرند با سه فرشدوم می

 اند.اردیبهشت، یا همانها که در متون سیاسی پارسی باستان به صورت هونَر و داتِه و اَرتَه آمده 

ی شان قرار دهیم و در آن بستر تاریخی به حضور نافذ اندیشه شناسانه اگر دو بند آغازین را در بافت جامعه 

شود دریافت که فصل سی و شود. چون حاال میایرانشهری توجه کنیم، رمزگشایی باقی متن هم آسان می -زرتشتی

 ی ایرانی و نه گفتمانی شناور در خأل. ست رویاروی اندیشه ی »دائو دِه جینگ« در اصل پادگفتمانی ا هشتم مثل بدنه 

ابهام بوده و ارتباطش با بندهای قبل و بعد نموده است. اما حاال با این نامشخص می  معنای بند سوم همیشه محل 

 توان معنایش را دریافت:توضیح می

 
 ی پیکربندی مفهوم اشه و مراجع متنی مربوط به آن، بنگرید به همین فصل از کتاب »زند گاهان«. برای شرحی مفصل درباره  1
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 باید... ی آن( را نمی)مثل کسی که در( مراسم باشکوه کاری بر عهده دارد، اما )قاعده :  ۳۸.۳

  کندزند و )آن را( تحمیل میهایش را از روی بازو باال می رعایت کند، پس آستین 

اخالقی فضیلت ایرانی را پس  -شناختیدهد و مفهوم هستی دلیل بودن فضیلت ارجاع می این جمالت به بی  

که در مراسمی  موضوع این بند کسی است  ی چینی را تایید کند.  اش در زمینه عرفی-آمیزی مناسک زند تا نسخه می

دانی اش بوده است، که به آدابو داللت قدیمی و اصلی و این یکی از معناهای »دِه«، کندای را اجرا میباشکوه وظیفه 

بر کل قواعد آن وظیفه اشراف چنین کسی  لزومی ندارد    و حفظ هنجارهای مراسم دینی تاکید داشته است. می گوید

رود را حتما ، فقط مهم است که در اجرای آن اخالص داشته باشد و همت کند تا کاری که از او انتظار می ه باشدداشت 

ا انتخاب فردی و  محور است و نه نهادمحور، و ببه انجام برساند. این دقیقا ضد مفهوم فضیلت ایرانی است که من

   شود، و نه فشارهای بیرونی و هنجارهای اجتماعی.عقالنیت شخصی تعیین می

 گیرد:بند چهارم هم در همین راستا قرار می 

 آید ی راه کوتاه بیایند، آنگاه بعدش فضیلت میبنابراین )وقتی( درباره : ۳۸.۴

 آیدبعدش نیکخواهی می ی فضیلت کوتاه بیایند، آنگاه)وقتی( درباره 

 آید ی نیکخواهی کوتاه بیایند، آنگاه بعدش عدالت میدرباره)وقتی(  

 آید داب )مراسم( می ی عدالت کوتاه بیایند، آنگاه بعدش آ)وقتی( درباره

مثل کلی یعنی بر خالف چارچوب ایرانی، دادگری و فضیلت و نیکخواهی با هم پیوندی انداموار ندارند و  

 از سلسله مراتبی اجتماعی هایی مجزا  گوید که اینها نقاطی متفاوت از طیفی و مرتبهدرهم بافته نیستند. بند چهارم می

پس از مخدوش شدن به وری که راه )دائو(  هستند. این طیف گویا یک سر در طبیعت دارد و سری دیگر در جامعه. ط

می میدان  طبیعی  میفضیلت  را  جایش  نیکخواهی  شود،  گذاشته  کنار  وقتی  یکی  این  و  از دهد  بعد  عدالت  گیرد. 

 دانی در مراسم جایگزین مختل شدن نیکخواهی است.شود و آدابنشینی از نیکخواهی نمایان می عقب 
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انگیزی توجهی نمایان و شگفت دانی اهمیت چندانی ندارد و در سراسر تاریخ این تمدن بی در ایران اصوال آداب

ر دین زرتشتی آداب نماز و بینیم. به همین خاطر اصوال دی مناسک ثابت و قواعد و آداب هنجارین نهادین میدرباره

مناسک پرستش پیچیده و مهم نیست و اصوال این دین در حمله به مناسک قربانی و طول و تفصیل آن شکل گرفته 

ترین ماشین تولید قدرت را ترین دولت فراگیر و بزرگترین و پیچیدهاست. در سیاست ایرانشهری هم با آن که قدیمی

بینیم و شاهان ایرانی از اردشیر دوم تا اش را نمیاسک درباری و طول و تفصیل یافتنباز هم تثبیت آداب و من  داریم، 

اند و به کلی با فرعون مصر و امپراتور روم شاه اغلب در حال سفر و شکار و در تماس مستقیم با مردم بوده ناصرالدین 

یت چندانی نداشته و چه در دین و چه اند. به همین خاطر در ایران آداب و مناسک اصوال اهمو فغفور چین ناهمسان

و بنیاد هردو رده از   ای داشته است. این دقیقا مقابل سنت چینی است که مناسک شالوده در دربار وضعیتی حاشیه 

 دهد. نهادهای دینی و درباری را تشکیل می

شود، و اموری مثل فضیلت و  شود و به مناسک ختم می گوید پلکانی هست که از راه شروع میبند چهارم می

روگذاری شود و از فعدالت و نیکخواهی گامهای پیمودن این مسیر هستند. یعنی هریک با غیاب دیگری تعیین می 

افزا و مربوط به هم هستند و حضور گردد. دقیقا برعکس سنت ایرانی که اینها مفاهیمی همنشین و همدیگری زاییده می

 دارد. بخشد و استوار می شان بقیه را قوام می یکی

پردازد. در اینجا دیگر پیوند کند و به انسان فضیلتمند میتوصیف فضیلت را رها می  ۳۸چهار بند پایانی فصل  

ی ارتباط آن با انسان آرمانی مورد نظر است. بند واهی را نداریم، و شیوهنیکخمیان فضیلت و چیزهایی مثل عدالت و 

ی تحول فضیلت شمرده شده بود، قدری عجیب دانی دنباله پذیری و آدابپنجم با توجه به آن که در بند پیشین مناسک

 است:

 ترین مرد دانآداب : ۳۸.۵

 مایه دارد وفاداری و صداقتی تنک
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 کندآنگاه )اوست که( آشفتگی را آغاز می 

چطور برخورد کند، در ضمن آدم داند در مناسک  دانی برخوردار است و مییعنی کسی که از فضیلت آداب

شود که در آن مقام رفتارش به آشوب و هرج و مرج دروغگو و دغلی هم هست. او از جایگاهی نهادی برخوردار می

ای شبیه به ارته/ رسد. چون در متون چینی این دوران داللت اخالقیزند. این جمالت قدری عجیب به نظر میدامن می 

دانی و رعایت مناسک شود، همین آدابچیزی که مثال در سنت کنفوسیوسی ستوده میاشه غایب است و واالترین  

ای که راستی و درستی را تعریف و برآن دانی با دروغ و دغل مالزم است، در غیاب دستگاه اخالقیاست. این که آداب

یابیم که فرد در این حالت در می  آن که این را نیز در پیوند با سنت ایرانی بنگریم.  تاکید کند، قدری عجیب است. مگر

زرتشتیفضیلت  سنت  در  یا  -مند  شاهنشاه  )به  وفاداری  و  دادگری(  و  )راستگویی  راستی  ویژگی  دو  با  ایرانشهری 

شود و در مقام شخص نیرویی است که سامان دادن به کار نهادها و آباد کردن گیتی را بر عهده اهورامزدا( مشخص می 

ساند. بند پنجم بنابراین بیشتر به مخالفت با این مضمون ایرانی شباهت دارد و در بافت چینی رگیرد و به انجام میمی

 چندان معنادار نیست. به خصوص وقتی آن را در ارتباط با بند بعدی بنگریم: 

 کندی( شکفتگی راه است/ اما حماقت را آغاز می آید/ )نتیجه دانشی که )اینچنین( پیش می  : ۳۸.۶

با آن که از دانشی    فضیلت قرار دارد،-ی ختم دومینوی راه داند و در نقطه یعنی کسی که مناسک را خوب می 

برای انجام کارها برخوردار است، اما در ضمن آغازگر حماقت هم هست. این ستایش حماقت و نادانی که در »دائو 

برانگیز متن است، به شکلی غریب توسط مترجمان و مفسران شود و یکی از ارکان پرسش دِه جینگ« فراوان دیده می

شده است. در حالی که باید این پرسش را صریح مطرح کرد که چرا در این متن نادیده انگاشته شده و به حاشیه رانده  

؟ و چرا در بندهایی مثل این شگفتگی راه، یعنی غایت بینیمی صریحی با دانایی و خردمندی می کهن چنین ستیزه

 اخالقی با حماقت قرین دانسته شده است؟دلخواهِ  
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ترین و به این توجه کرد که خرد و عقالنیت برگزیده باز در اینجا باید به سنت ایرانی همزمان نگریست و   

نماید که بزرگداشت نادانی و حماقت در »دائو شده است، و چنین میمهمترین صفتی است که در این سنت ستوده می

با سن از رویارویی  باشد و  داشته  ماهیتی جدلی  آریایی دِه جینگ«  مهاجم  باشد. وگرنه هنوز ت  برخاسته  های غربی 

ای مثل آنچه که بعدتر افالطون ابداع کرد و برای مسیحیت به یادگار گذاشت، پدید نیامده بود تا  متافیزیک پیچیده 

مسیحی اروپایی   -ای اخالقی بزرگ شمرده شود. جالب آن این که سنت افالطونبالهت و نادانی بتواند همچون سجیه 

اش هم تقریبا به ی کهن چینی در تضاد و مقابله با گفتمان دینی و سیاسی ایرانی شکل گرفته و پیشینه م مانند نمونه ه 

ی های افالطون تقریبا همزمان در میانه گردد. چون »دائو ده جینگ« و رساله یک مقطع تاریخی و عصر هخامنشی باز می 

 اند. رهنگی این دولت پدید آمده عصر هخامنشی در مرزهای خاوری و باختری نفوذ ف

بند هفتم این فصل گویی با آگاهی از عجیب و غریب بودن توصیف فضیلت نوشته شده است. یعنی انگار  

کنشی و فراغت از دلیل امری پذیرفتنی نیست و به ویراستار متن دریافته که برابری فضیلت با نابخردی، بالهت، بی

 تر از انسان کامل دائویی به دست دهد:کوشیده در بندهای پایانی توصیفی آراسته همین خاطر 

 شوددر جای غنی مستقر می  پس اینجوری است که آن مرد بزرگِ برازنده  : ۳۸.۷

 شودمایه مستقر نمیاو در جای تنک

 شود او در میوه مستقر می 

  شوداو در گل مستقر نمی 

 گیرد.کند و این را برمیبنابراین آن را رها می  : ۳۸.۸

شود. گل زیباتر است و چشمگیرتر و  ای داریم که از تقابل گل و میوه ناشی می تازه  در این بندها دوقطبی  

اما تنها پس  شاداب نماید که ویراستار از این دوقطبی توان آن را خورد. چنین میاز آن که به میوه بدل شد میتر، 

ها را همچون شرحی به بندهای پیشین ای برای اشاره به فضیلِت پست و واال استفاده کرده و این جمله همچون استعاره
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را همچون دو چیزِ جمع ناپذیر در نظر   افزوده است. اما جالب است که میوه و گل )و احتماال فضیلت واال و پست( 

 گرفته که مرد بزرگ باید برای برگزیدن یکی، دیگری را طرد کند.  
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 بخش  سی و نهم:  ربگردان فصل سی و نهم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل فصل سی و نهم

 

昔之得一者：天得一以清；地得一以寧；神得一以靈；谷得一以盈；萬物得一

以生；侯王得一以為天下貞。 

其致之，天無以清，將恐裂；地無以寧，將恐發；神無以靈，將恐歇；谷無以

盈，將恐竭；萬物無以生，將恐滅；侯王無以貴高將恐蹶。 

故貴以賤為本，高以下為基。 

是以侯王自稱孤、寡、不穀。 

此非以賤為本耶？非乎？故致數譽無譽。 

不欲琭琭如玉，珞珞如石。 

 

 آسمان یگانگی را دریافت، پس پاکیزه شد   اینها )بودند که آن( قدیمها به یگانگی دست یافتند:  : ۳۹.۱

 ارواح یگانگی را دریافتند، پس سپند شدند    نگی را دریافت، پس آرامش یافت زمین یگا

 پس زاینده گشتند یگانگی را دریافتند،  شماربیچیزهای  ها یگانگی را دریافتند، پس فراوانی به بار آوردند دره
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 امیران و شاهان یگانگی را دریافتند، پس آنچه زیر آسمان است را پاکسازی کردند 

 آید که:از اینجا بر می : ۳۹.۲

  خوردترسم که حتما ترک می)از این( می    پس اگر آسمان پاکیزگی نداشت  

 شد ترسم که حتما )به دوردستها( پرتاب می )از این( می   آرامش نداشت پس اگر زمین   

 کردند ترسم که حتما توقف می)از این( می    پس اگر ارواح سپند نبودند  

 شدند ترسم که حتما خشک می)از این( می  آوردند ها هیچ فراوانی به بار نمی پس اگر دره  

 شدند ترسم که حتما محو می )از این( می   زاینده نبودند  شماربیپس اگر چیزهای  

 افتادند ترسم که حتما فرو می)از این( می  پس اگر امیران و شاهان شرفی واال نداشتند  

 پس بنابراین خاستگاه اشراف در فرومایگان است  : ۳۹.۳

   پس خاستگاه بلندپایگان در فرودستان است 

 نامند پس اینطوری است که امیر و شاه خود را یتیم و بیکس و تنگدست می  : ۳۹.۴

 )همه( در فرومایگان است؟ پس مگر نه این که خاستگاه  : ۳۹.۵

 نمایانند نابراین آن مقدار شهرتی که دارند را همچون گمنامی میب

 قصدشان این نیست که شبیه سنگ قیمتی باشند  : ۳۹.۶

 )نه مثل( یشم، )نه مثل( یشم، )بلکه قصد دارند( مثل سنگ )سخت( باشند 

  

دهند. نخستین فصل سی و نهم از پنج بند در هم پیوسته تشکیل شده که دو شعر بلند را در خود جای می 

ای دارد. اما در اینجا به یی پنج کلمه هابیت ت طوالنی با چهار بیت. ساختار این شعر در حالت پایه،  بند، شعری اس
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ی خود را با سایر ای افزوده شده و مصراع اخر در سه کلمه فشرده شده و قافیه کلمه ابتدای مصراع ششم و هفتم  

 توان ساختار شعری بند نخست را به این شکل تشریح کرد: مصراعها از دست داده است. یعنی می

昔之得一者：  天得一以清； 

地得一以寧；  神得一以靈； 

谷得一以盈；     )萬(物得一以生； 

) 侯(王得一以為   天下貞。 

 اند: ی این شعر چنینهای تشکیل دهندهواژه

昔  قدیم، دیروز، ازلی، غروب(  )شی :之    )ژِه: داشتن، رفتن(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一 

 ( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者)یی: یک، یگانه، هر( 

天    )تیان: آسمان(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一   )یی: یک، یگانه، هر(以    )ای: پس(清 

 نگ: تمیز، شفاف، خالص، ساکن( )چی

地    )دی: زمین(得 داد، نتیجه، مناسب(  )دِه: به دست آوردن، قرار一 هر(  )یی: یک، یگانه ،以   )ای: پس(  寧 

 صلح، ثبات، عزاداری(  )نینگ: آشتی، آرامش، 

神    )شِن: ایزد، جادو، روح(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一   )یی: یک، یگانه، هر(以   :ای(

 ت، اثرگذار، چاالک( )لینگ: ایزد، روح، تابو 靈پس( 

谷   )گو: دره(  得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一   )یی: یک، یگانه، هر(以    )ای: پس(盈   :یینگ(

 پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن( 

萬    :ده هزار(  شماربی )وان ،物    )وو: چیز(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一   ،یی: یک، یگانه(

 ، زادن، خام( )شِنّ: بودن، زیستن  生)ای: پس(  以هر( 
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侯   میر(  )هو: ساالر، ا王    )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(一   :یی(

)شیا: پایین، فروپایه، بعدی(   下)تیان: آسمان(    天ختن، بودن(  )وِی: کردن، سا  為)ای: پس(    以یک، یگانه، هر(  

貞 ( )ژِن: معصوم، وفادار، منزه 

 یعنی:

 آسمان یگانگی را دریافت، پس پاکیزه شد   اینها )بودند که آن( قدیمها به یگانگی دست یافتند »

 شدند سپند  پس ،ارواح یگانگی را دریافتند  آرامش یافت  ، پسدریافت  زمین یگانگی را

 تند زاینده گش پس، یگانگی را دریافتند شماربیچیزهای  فراوانی به بار آوردند  پس ،ها یگانگی را دریافتند دره

  اکسازی کردند«.را پپس آنچه زیر آسمان است  ،امیران و شاهان یگانگی را دریافتند

ی جمله 1های کهن ما وانگ توئی غایب است.ها یگانگی...( که در متن کالسیک وجود دارد، در نسخه مصراع سوم )دره 

 ای دیرآیندتر است. ر بند بعد هم به همین شکل احتماال افزودههمتای آن د

( 靈ی یک کلمه توضیحی الزم است و آن هم »لینگ« )معنایی روشن و صریح دارند. تنها درباره   هابیت این  

برابرنهاد دقیقترش در پارسی »سپند« است. چون همانطور که یا »االهی«    «مقدس»است که اغلب   اما  ترجمه شده، 

اثرگذاری و پویایی بوده و تقدس و فرهمندی معنای نیبرگ هم در »دین باستانی ایرانیان« توضیح داده، معنای اصلی آن  

در همین   دومش بوده است. »لینگ« هم دقیقا چنین وضعیتی دارد و بنابراین بهتر است در پارسی به سپند ترجمه شود.

اش ارواح نیاکان است که در دین شمنی کهن دهد و داللت اصلی ( هردو معنای روح و ایزد را می 神جمله »شِن« )

ی فرهنگهای شدند. این شکل بدوی از پیکربندی تقدس ایزدان که در همهای پرستیده می چینی همچون خدایانی قبیله 

 
1  Henricks, 1989: 166. 
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در ها تقریبا با آن مترادف است. این مضمون  ی فروهرو در اوستای قدیم هم مثال مفهوم اولیهابتدایی وجود داشته،  

این کلمه را اغلب  امروز همچنین است.  به  تا  امر قدسی در دین کنفوسیوسی و دائویی  یافته و مفهوم  چین تداوم 

مرسوم در قلمرو تمدن ایرانی را به ذهن اند که در شکل مفرد نادرست است و خدای یکتای  خداوند ترجمه کرده 

کند. خدایان هم حتا تعبیر دقیقی نیست و شاید بهتر باشد آن را به ارواح بازگردانیم که ارتباطش با روان متبادر می 

  نیاکان روشن باشد. 

ار این شعر هم ویژه و جالب است و در پایان کار  بند دوم هم باز شعری طوالنی است با شش بیت. ساخت  

تنها در مصراع اند.  ای بوده ای و مصراعهای دوم چهار کلمه مخدوش شده است. در شکل پایه مصراعهای اول سه کلمه

، داریم انتها  ی افزوده در ابتدا  کلمه   دوبینیم و در مصراع دوازدهم  له می ی اضافی در ابتدای جمدهم است که یک کلمه 

 : و یک مصراع فرد اضافی هم در پایان

 

其致之， 天無以清， 

將恐裂； 地無以寧， 

將恐發； 神無以靈， 

將恐歇； 谷無以盈， 

將恐竭； 萬物無以生， 

將恐滅； 侯王無以貴高 

將恐蹶。 

های زوج ای آمده، معنی مصراع، و با توجه به این که مصراع اول همچون مقدمه اندی این شعر چنینکلمات برسازنده 

 : ای پایانی هم برای تکمیل مصراع دوازدهم آمده است شود. آن تک مصراع سه کلمهشان تکمیل میبا مصراع بعدی 

其  )چی: او، آن(致  )چی: فرستادن، باعث شدن(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 
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天 ان: آسمان( )تی無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(清  )چینگ: تمیز، شفاف، خالص، ساکن( 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله恐    )کُنگ: ترسیدن، هراس، شاید(裂   ،لیِه: ترک، شکاف(

 قطع شدن( 

地  )دی: زمین(無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(寧  ،صلح، ثبات، عزاداری(  )نینگ: آشتی، آرامش 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله恐    )کُنگ: ترسیدن، هراس، شاید(發  ،فا: پرتاب کردن(

 ارسال، فرستادن( 

神   )شِن: ایزد، جادو، روح(無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(靈  ،تابوت، اثرگذار، چاالک( )لینگ: ایزد، روح 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله恐    )کُنگ: ترسیدن، هراس، شاید(歇   ،شیِه: استراحت(

 توقف(

谷  )گو: دره(無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(盈  )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن( 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله恐    )کُنگ: ترسیدن، هراس، شاید(竭    ،جیِه: کتف و شانه(

 خشک شدن، اسراف کردن( 

萬  :ده هزار( شماربی)وان ،物  )وو: چیز(無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(生  ،زادن، خام( )شِنّ: بودن، زیستن 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله恐    )کُنگ: ترسیدن، هراس، شاید(滅    ،میِه: نابود کردن(

 محو کردن، ناپدید شدن، خاموش کردن( 

侯    )امیر نه، هیچ(    無)وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(    王)هو: ساالر،  )گوئی: گرانبها،   貴)ای: پس(    以)وو: 

)کُنگ: ترسیدن،   恐ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله  將)گائو: بلند، واال(    高اشرافی، عالیجناب(  

 )جوئِه: فرو افتادن(  蹶هراس، شاید( 

 ه: آید کاز اینجا بر می یعنی: »
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  خوردترسم که حتما ترک می)از این( می    پس اگر آسمان پاکیزگی نداشت  

 شد ترسم که حتما )به دوردستها( پرتاب می )از این( می   نداشت آرامش زمین  پس اگر  

 کردند توقف میترسم که حتما )از این( می    سپند نبودند ارواح  پس اگر  

 شدند خشک میترسم که حتما )از این( می  آوردند فراوانی به بار نمی هیچ ها دره پس اگر  

 شدند ترسم که حتما محو می )از این( می   ند نبودزاینده  شماربیچیزهای پس اگر  

 فتادند». افرو میترسم که حتما )از این( می  نداشتند واال  یامیران و شاهان شرفپس اگر  

های کهن ما وانگ توئی ها...( که در متن کالسیک وجود دارد، در نسخه پس اگر دره چهارمین بیت )چنان که گذشت،  

  1غایب است. 

 ی منثور است با شش و پنج کلمه:بند سوم دو جمله 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(以    )ای: پس(賤   ،جیَن: ارزان، پست، بد(

 )بِن: خاستگاه، مبنا، اصوال، این(  本)وِی: کردن، ساختن، بودن(  為تحقیر، تنفر( 

高    )گائو: بلند، واال(以    )ای: پس(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(基   جی: پی(

 دیوار، بنیاد، اصلی( 

های . در نسخه یعنی: »پس بنابراین خاستگاه اشراف در فرومایگان است/ پس خاستگاه بلندپایگان در فرودستان است«

بنابراین هندریکز آن را چنین ترجمه کرده که: »پس ی »پی« )باید( اضافی دارد.  ما وانگ توئی این جمله یک نشانه 

 2ن خاستگاه اشراف باید در فرمایگان باشد و خاستگاه بلندپایگان باید در فرودستان باشد«. بنابرای

 
1  Henricks, 1989: 166. 
2  Henricks, 1989: 168. 
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ای طوالنی، منثور و مرکب است که انگار بعدتر همچون توضیحی به  جمله و پنجم روی هم رفته  بند چهارم   

 ی پیشین افزوده شده باشد: جمله

是    )باشه امیر(    侯)ای: پس(    以)شی: بودن،  )زی: خود،   自)وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(    王)هو: ساالر، 

مزه(، )گوا: کم، تنها، بیوه، بی  寡)گُو: یتیم، تنها(،    孤نگ: وزن، گفتن، بیان، نامیدن، شهرت(  )ِچ  稱خویش، البته(  

不  )بو: نه(穀  )گو: غله، برنج، خوب، دستمزد(    

此   )تْسی: این، اینجا(非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(以    )ای: پس(賤    )جیَن: ارزان، پست، بد، تحقیر، تنفر(為 

)فِی: قید نفی: نه،    非)یِه: پدر، عالمت سؤال( ؟   耶)بِن: خاستگاه، مبنا، اصوال، این(    本)وِی: کردن، ساختن، بودن(  

 )هو: در، بر(  乎نیست( 

故  ،بنابراین(    )گو: پیر، قدیمی致   )چی: فرستادن، باعث شدن(數   )شو: مقدار، چند، قانون، شمردن(譽   :یو(

 )یو: شهرت، ستایش(  譽)وو: نه، هیچ(  無شهرت، ستایش( 

امیر و شاه خود را یتیم و    اینطوری است که  این که  بیکس و تنگدست می یعنی: »پس  نه  نامند/ پس مگر 

در آخرین   .«نمایانند )همه( در فرومایگان است؟/ بنابراین آن مقدار شهرتی که دارند را همچون گمنامی می  خاستگاه 

دهد و برخی نیز مثل هنریکز آن را به همین شکل جمله، در متن کالسیک عالمت »یو« آمده که گردونه و ارابه معنا می 

ی دیگری با ن نشانه شکلی تحریف شده از نشانه اما امروز توافقی بین پژوهشگران وجود دارد که ای 1اند.ترجمه کرده

  2دهد.همین خوانش »یو« است که آوازه و شهرت معنی می 

 ثور با این کلمات: ایست دو بخشی و منآخرین بند این فصل هم جمله  

 
1  Henricks, 1989: 165. 
2  Henricks, 1989: 168. 
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不   )بو: نه(欲    )یو: قصد، میل(琭    )لو: جواهر، سنگ قیمتی(琭    )لو: جواهر، سنگ قیمتی(如  ،رو: شبیه به، اگر(

 )یو: یشم، جواهر، زیبا(  玉  مثال( 

珞 ُ( ؟و: یشم)لوئ珞 ُ( ؟و: یشم)لوئ如  )رو: شبیه به، اگر، مثال(石  )شی: سنگ، صخره( 

)نه مثل( یشم، )نه مثل( یشم، )بلکه قصد دارند( مثل    /باشندسنگ قیمتی  یعنی: »قصدشان این نیست که شبیه   

 .«سنگ )سخت( باشند 

( ابهام زیادی دارد و معنای آن دقیق دانسته نیست. این نشانه از ترکیب دو عالمت 珞در آخرین جمله عالمت »لوئُو« )

دهد. ( تشکیل شده و احتماال یشم یا شیئی آیینی که از یشم ساخته شده معنی می 各( و »هرچه، هر« )王»یشم« )

ی اول و دوم ای محتمل است. به هر روی از تکرار کلمات در جمله ینه اند که گزبرخی آن را زنگ یشمی ترجمه کرده 

روشن است که منظور مقابل نهادن جواهرات گرانبها و ظریف در برابر سنگهای زمخت و محکم و استوار است، و 

 ماند، نه اولی. این که فرمانروا به دومی می 

 

  

https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%8E%8B#Chinese
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%90%84#Chinese
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 گفتار دوم: زند فصل سی و نهم

 

مضمون مرکزی فصل سی و نهم »یگانگی« است و این مفهومی است که در چند فصل دیگر این کتاب نیز  

و دوم یگانگی همچون غایتی معرفی شده و سرمشق و   شرح داده شده است. چنان که دیدیم، در فصل دهم و بیست 

ی هستی یگانگی همچون مرزی در میانه   ۱۴دهند. در فصل قالبی است که شاه و حکیم خود را بر اساس آن شکل می

 بینیم. ترین توصیف را از یگانگی میاست که مفصل  ۴۲و عدم معرفی شده است. اما در اینجا و در فصل 

اند یگانگی را دریابند و وانسته گوید که این شش تشود، و می بند نخست با اشاره به شش رکنِ دنیا آغاز می 

ها و چیزهای اند. این شش عبارتند از آسمان و زمین و ارواح و درهبه این ترتیب هریک با صفتی نیکو آراسته شده 

سازند،  و شاهان و امیران. اینها دو به دو با هم تالزم دارند. یعنی آسمان و زمین روی هم رفته جهان را بر می  شماربی

دهند و ارواح و شاهان و امیران نظم اجتماعی هستندگان درون این جهان را تشکیل می  شماربیها و چیزهای  دره

 دهند.متکی بر دین و سیاست را نشان می 

 آسمان یگانگی را دریافت، پس پاکیزه شد   اینها )بودند که آن( قدیمها به یگانگی دست یافتند:  : ۳۹.۱

 ارواح یگانگی را دریافتند، پس سپند شدند    زمین یگانگی را دریافت، پس آرامش یافت 

 پس زاینده گشتند یگانگی را دریافتند،  شماربیچیزهای  پس فراوانی به بار آوردند  ها یگانگی را دریافتند،دره

 یگانگی را دریافتند، پس آنچه زیر آسمان است را پاکسازی کردند امیران و شاهان 
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هریک از این شش، پس از دستیابی به یگانگی چیزی به دست آوردند. پاکیزگی آسمان، آرامش زمین، تقدس   

از اینجا ناشی شده است. اما جالب است که امیران و شاهان   شماربیها و زایندگی چیزهای  ارواح نیاکان، انباشتگی دره

ی این زنجیره هستند صفتی به دست نیاوردند و در مقابل به فعلی دست یازیدند که عبارت است از که واپسین حلقه 

 پالوده کردن جهان و پاکسازی آنچه زیر آسمان است. 

سکون و آرمیدگی زمین مواردی    ها در اینجا قدری مبهم است. تقدس ارواح نیاکان یاارتباط صفات با موصوف  

ی شاهان و امیران پاکسازی دنیا باشد، چندان مرسوم و شناخته شده هستند. اما این که آسمان پاکیزه باشد یا وظیفه 

سنتی که احتماال ها درون سنت فکری خاصی پدید آمده باشند.  نماید که این گزارهمشهور نیستند. بنابراین چنین می

ربط به گفتمانهای برخاسته از ایران، جایی در چین باستان وجود داشته مستقل از مکاتب بازمانده از چین باستان و بی 

 و این شعرها از آن به درون متن »دائو ده جینگ« راه یافته است.

 شود:میی بند اول محسوب بند دوم هم باز شعری است که در همین سنت تولید شده و ادامه  

 آید که:از اینجا بر می : ۳۹.۲

  خوردترسم که حتما ترک می)از این( می    پس اگر آسمان پاکیزگی نداشت  

 شد ترسم که حتما )به دوردستها( پرتاب می )از این( می   آرامش نداشت پس اگر زمین   

 کردند ترسم که حتما توقف می)از این( می    پس اگر ارواح سپند نبودند  

 شدند ترسم که حتما خشک می)از این( می  آوردند ها هیچ فراوانی به بار نمی پس اگر دره  

 شدند ترسم که حتما محو می )از این( می   زاینده نبودند  شماربیپس اگر چیزهای  

 افتادند ترسم که حتما فرو می)از این( می  پس اگر امیران و شاهان شرفی واال نداشتند  

توان  کند. بر این مبنا میاین بند از این نظر جای توجه دارد که منظور از صفتهای بند نخست را روشنتر می 

رود،  تر بوده است. مثال پاکیزگی آسمان وقتی از بین میز صفات پیشین چیزهایی متفاوت و پیچیده دریافت که منظور ا
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شان خورد. یا زوال تقدس در ارواح، نه به پلید شدن، که به توقف و ایستادن شود، بلکه ترک می سقف آسمان تیره نمی

نظور از پاکسازی امری سیاسی بوده و با شرافت و دهد که می مربوط به امیران و شاهان هم نشان می انجامد. جمله می

 ریزد. شأن واالی مراجع قدرت پیوند دارد. چون در غیاب آن، این هم فرو می

گیرد، و احتماال از سنتی محلی ی آغازین تشکیل یافته که این دو شعر را در بر میی و نهم از یک نیمه فصل س

هایی به نسبت طوالنی و منثور است که ی دوم متن متفاوت است و جمله و متفاوت به کتاب راه یافته است. نیمه 

ده جینگ« پیوند بزنند. جالب است که محتوای این کوشند آن را با بافت »دائو  دهند و میی این شعر میشرحی درباره

ی دوم به جای تاکید بر مفهوم یگانگی و صفات مشتق از بخش ارتباط چندانی با شعرهای آغازین ندارند. در این نیمه 

آن، بر ارتباط واال و پست پافشاری شده و پیام اصلی آن است که چیزهای واال و خوب در چیزهای پست و فرومایه  

 دارند: ریشه 

 فرومایگان است پس بنابراین خاستگاه اشراف در  : ۳۹.۳

   پس خاستگاه بلندپایگان در فرودستان است 

 نامند امیر و شاه خود را یتیم و بیکس و تنگدست میپس اینطوری است که   : ۳۹.۴

 )همه( در فرومایگان است؟ پس مگر نه این که خاستگاه  : ۳۹.۵

 نمایانند بنابراین آن مقدار شهرتی که دارند را همچون گمنامی می

 قصدشان این نیست که شبیه سنگ قیمتی باشند  : ۳۹.۶

 )نه مثل( یشم، )نه مثل( یشم، )بلکه قصد دارند( مثل سنگ )سخت( باشند 

اند که گویی  اند، منظور جمله را چنین فهمیدهی »گاری« را اختیار کردهآن مفسرانی که به جای شهرت کلمه 

اما این تفسیر بودایی است و از داستان مشهور شاهی به اسم مالیندا برگرفته شده کند. ی جزء و کل اشاره میبه رابطه 

است. روایتی که در دین بودایی چند قرن بعد از متن »دائو ده جینگ« پدید آمده و ورودش به سپهر تمدن چینی حتا 
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بتدا در متن وجود داشته باشد. مفسرانی مانند ای از آن هم دیرتر بوده است. بنابراین بسیار بعید است چنین داللتی از ا

اند و آن را ( دانسته 譽شِن تینگ، ما ْهسو لون و جیانگ ْهسی چانگ چنان که گفتیم، این نشانه را تحریفی از »یو« )

نماید، این خوانش درست می 1اند.اند، و بسیاری از جمله هلن چن نیز همین مسیر را پیمودهبه شهرت ترجمه کرده 

چون در فصل هفدهم هم تقابل شهرت و گمنامی را دیدیم و در فصل هجدهم متن چوانگ تسه هم چنین تاکیدی بر 

 شود. این تقابل در ساحت سیاسی دیده می 

 

 

 

  

 
1  Chen, 1989: 151. 
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 بخش چهلم: ربگردان و زند فصل چهلم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهلم 

 

反者道之動；弱者道之用。 

天下萬物生於有，有生於無。 

 

 رفتنِ راه، بازگشتن است  : ۴۰.۱

 است ضعف راه، کارکرد  

 اند چیزهای زیر آسمان از فراوانی زاده شده  شماربی : ۴۰.۲

 شود فراوانی از هیچ زاده می
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ئو ده جینگ« است. ی »داهافصلفصل چهلم از دو بند و چهار جمله تشکیل شده است و یکی از کوتاهترین 

 بند نخست تک بیتی است که هر مصراعش پنج کلمه دارد: 

反   )فَن: برعکس، تکرار، شورش، مخالفت، انعکاس(者  ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛道   )دائو: راه(之 

 )دُنگ: حرکت، جنبیدن، تماس(  動)ژِه: داشتن، رفتن( 

弱  ،(  ، فرو دست شکننده   )روئُو: ضعیف者 ترین(  -تر/  -ت برتر؛  )ژِه: پسوند صف道 ائو: راه(  )د之   ،ژِه: داشتن(

 )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(  用رفتن( 

 است«.ضعف راه،  ارکردیعنی: »رفتنِ راه، بازگشتن است/ ک

 بند دوم هم از دو جمله تشکیل شده: 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(生   ،شِنّ: بودن، زیستن(

 )یُوو: فراوان، داشتن(  有)یو: در، با، از(  於زادن، خام( 

有  )یُوو: فراوان، داشتن(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(於  )یو: در، با، از(無  )وو: نه، هیچ( 

 شود« اند/ فراوانی از هیچ زاده می ر آسمان از فراوانی زاده شده چیزهای زی شماربی یعنی: »

 

 

 

 

 

 

 راه

 رفی   

 زایید

 کردار

 ضعف
 فراواب  

 هیچی
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 دوم: زند فصل چهلم گفتار 

 

ی نادر »دائو ده جینگ« است که در آن راه )دائو( توصیف شده است. این  هابخش یز یکی از  فصل چهلم ن  

اند  اند و گفته ی نخست را مبنا گرفته ی مترجمان و مفسران جمله ست و رمزگونه. تقریبا همه وصف البته بسیار مختصر ا 

 گردد. ای دارد و به سوی خود باز می ای چرخهمحور اصلی بحث آن است که راه جنبه 

 رفتنِ راه، بازگشتن است  : ۴۰.۱

 کارکرد راه، ضعف است  

ی ی زیسته یعنی اگر به تجربه بخش بوده است.  در این معنا احتماال امکان رفتن و بازگشتن در یک راه برای راوی الهام 

ی نخست این مشاهده بوده که راه هرچند مسیری خطی را در بینیم که احتماال خاستگاه جمله گردیم، می مردمان باز

شود رفت و هم بازگشت، و اغلب در راه روندگان و  کند، اما جهت ندارد. یعنی در آن هم میدل طبیعت تعیین می

ی اول و دوم در به همین خاطر پیوند میان جمله شود.  کنند، و هر رفتی با برگشتی همراه می آیندگان با هم برخورد می

شود. از دید راوی بازگشتن در راه، از رفتن مهمتر است. به همین خاطر در نهایت هرکس در ارتباط  این بند برقرار می

ی گردد. این شاید به روند محور زمان نیز اشاره کند و روند پیر شدن پس از اوج جوانبا راه به سر جای اولش باز می

 گرداند.  اش باز میرا نشان دهد که فرد کهنسال را به ضعف و ناتوانی دوران کودکی

نیست و بخش اصلی این فصل، بند دوم است که بر همگرایی محور اصلی متن  این تعبیر  با این حال به نظرم   

 :ورزدهستی و نیستی تاکید می



643 

 

 اند چیزهای زیر آسمان از فراوانی زاده شده  شماربی : ۴۰.۲

 شود فراوانی از هیچ زاده می

دهد. این که چیزهای زیر آسمان از فراوانی و انباشتگی زاده شوند،  ی اصلی متن را نشان میاین جمله است که جبهه

انباشتگی از تهیا برخاسته باشد، امری تجربی و عینی نیست و گزاره انتزاعی و شبه و خودِ این  فلسفی است که ای 

ی زرتشتی بر این نکته تاکید داشت که هستی دهد. اندیشه ی ایرانی نشان میی مشخصی را در برابر اندیشه گیرموضع 

خیزند. به همین نیامیخته و پاکیزه است. یعنی چیزهای خیز از خاستگاهی خیر و چیزهای شر از خاستگاهی شر برمی 

ای اهریمن است. هورمزد هیچ نیستی و منفیی  دهترتیب هستی آفریدگاری مقدس و مثبت دارد و در مقایبل نیستی زا

از اهریمن ناشی میی مرگها و غیابها و بیماری آفریند و همه نمی از ها و خطاها و دروغها  شود. در مقابل اهریمن 

کند. به تعبیر زیبای بندهش، »اهورامزدا با آفریدن هستی و ای خلق نمیآفرینش امر مثبت عاجز است و هیچ هستنده 

 کنند«. هریمن با تراشیدن نیستی چیزها را خلق میا

-ی ییناخالقی است. اندیشه -یکی از محورهای مفهومی مهم »دائو ده جینگ«، مخالفت با این اصل فلسفی 

دهد که در یانگ که سنت فکری متفاوتی است،  اما همزمان و همسایه و همگرا با کیش دائو شکل گرفته، نشان می 

ق، واکنشی چند شاخه و الیه الیه به آن پدید آمده و فرهنگ چینی دوران هخامنشی همزمان با انتقال آرای ایرانی به شر

یانگ که نور و ظلمت یا هستی و نیستی را به هم مربوط  -ی ییناندیشه در چند جبهه به مخالفت با آن پرداخته است.  

کند، مضمونی همسان با بند دوم این فصل دارد. این بند البته صریحتر شان به همدیگر را تبلیغ میمداوم داند و تبدیل  می

 کند، و آن هم پالودگی اخالقی وجود است و نیالوده بودن هستی به نیستی.  ای اوستایی مخالفت میبا گزاره 

شود، در آن دوران تقریبا به این معنا بوده که  این تعبیر که »فراوانی/ پُری/ خاستگاه چیزها« از هیچ زاده می

ستند. با حالجی این جمله بند نخست رو ی اهریمن ه چیزهای زیر آسمان، یعنی موجودات مستقر در گیتی، آفریده 

بینیم. یعنی شود. در آنجا هم احتماال مخالفتی با هدفمند بودن جهان و جهتمند بودن سیر تاریخ را می تر درک می شفاف 



644 

 

این گزاره واژگونه  نبردی ی  از رخدادها در مسیر  انباشتی و یکسویه  تاریخ را سیری  بوده که  نظر  ی زرتشتی مورد 

شود. روشن ی ختمی برایش قایل است که در آن نیکی بر بدی و هستی بر نیستی چیره می داند و نقطه یجاویدان م

ایم که در ای از زمان را بپذیریم، بر تصویری بدوی و پیشازرتشتی از هستی صحه گذاشته است که اگر نگرش چرخه

هایی کرده و محور زمان تکرار چرخه نمیجوامع کشاورز قدیمی رواجی عام داشته و طی آن هیچ چیز تغییر چندانی  

ی هنوز فلسفی نشده که اخالق در آن ابداع نشده و هورمزد و اهریمن دقیقا همسان بوده است. در این دنیای دیرینه 

ای اخالقی شوند، بی آن که دغدغهها همیشه دوطرفه است و هستان از نیستان زاده میاند، جادهدر آن شناسایی نشده 

 ای فلسفی نمایان گردد.، یا ناسازگاری و تناقضی در اندیشه مخدوش شود
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 فصل چهل و یکم بخش چهل و یکم: ربگردان و زند 

 

 فصل چهل و یکم گفتار نخست: ربگردان 

 

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。 

不笑不足以為道。 

故建言有之：明道若昧；進道若退；夷道若纇；上德若谷；太白若辱；廣德若

不足；建德若偷；質真若渝；大方無隅；大器晚成；大音希聲；大象無形；道

隱無名。 

夫唯道，善貸且成。 

 

 بندد آنگاه فعاالنه آن را به کار می   باسوادِ واالمقام وقتی از راه خبر گرفت،  : ۴۱.۱

 د شوشود و گاهی نمیگاه مطیعش می   مایه وقتی از راه خبر گرفت، باسوادِ میان  

 شود از خنده روی پایش بند نمی  باسوادِ فروپایه وقتی از راه خبر گرفت،  

 خندیدند، پس )دیگر( راه نبود.)اگر به راه( چنین فراوان نمی : ۴۱.۲
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 راه درخشان گویی که تاریک است   از این رو این زبانزدهای فراوان را داریم که:  : ۴۱.۳

 راه بیگانگان گویی خطا باشد    گردد راه پیشاروی، گویی به عقب باز می 

 دار باشد آالیشِ بزرگ گویی که لکه بی    ایست فضیلت واال گویی که دره  

 فضیلتی که تاسیس شده، گویی که دزدی باشد    ی باختری گویی که بسنده نباشند فضیلت بیگانه  

 چهارگوش بزرگ، هیچ کنجی ندارد    باشد  جسمِ واقعی گویی متغیر و تهی

 شود شنید آوای بزرگ را به زحمت می    شودظرف بزرگ دیر پخته می 

 تصویر بزرگ صورتی ندارد    رود که اعالم شود از خبر بزرگ توقع می 

 راه پنهان هیچ نامی ندارد     شکل بزرگ هیچ شکلی ندارد 

 سازد. دهد و دسترسی به چیزهای فراوان را ممکن میفقط راه است که مهربانانه به مرد قرض می : ۴۱.۴

 

م از چهار بندِ به کلی متفاوت تشکیل یافته است. نخستین بند شعری است در سه بیت که  و یک  فصل چهل 

فرد )سه کلمه از چهار کلمه(  اش با تکرار باالی مصراعهای  هر مصراعش جز آخری چهار کلمه دارد، و وزن و قافیه

 رقم خورده است:  

上士聞道，  勤而行之； 

中士聞道，  若存若亡； 

下士聞道，  大笑之。 

 اند: ی این بند چنینکلمات برسازنده 

上   ،تر، مقدم، امپراتور(  بر)شانگ: باال士 رد مجرد، باسواد، سردار، شأن(  )شی: مرد، م聞  ،وِن: شنیدن، بو کشیدن(

 )دائو: راه(  道انتقال یافتن، خبر، مشهور(  

勤  )چین: سازنده، فعال(而  )اِر: و، آنگاه، اما(行  )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 
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中   )ِژونگ: میان، درون، در حین(士   )شی: مرد، مرد مجرد، باسواد، سردار، شأن(聞  ،وِن: شنیدن، بو کشیدن(

 )دائو: راه(  道انتقال یافتن، خبر، مشهور(  

若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(存  ْسون: وجود داشتن، بالیدن، حفظ شدن(  )ت若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(亡   :وانگ(

 نداشتن، نکردن، مردن، تباه شدن( 

下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(士  )شی: مرد، مرد مجرد، باسواد، سردار، شأن(聞  وِن: شنیدن، بو کشیدن، انتقال(

 )دائو: راه(    道یافتن، خبر، مشهور( 

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(笑  )شیاو: خندیدن، مسخره کردن، لبخند(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

 بندد آنگاه فعاالنه آن را به کار می   باسوادِ واالمقام وقتی از راه خبر گرفت،  یعنی: » 

 شود شود و گاهی نمیگاه مطیعش می    مایه وقتی از راه خبر گرفت، باسوادِ میان  

 شود«. از خنده روی پایش بند نمی   باسوادِ فروپایه وقتی از راه خبر گرفت،  

اند. اما اینها در  ترجمه کرده 3و یا »نوعی آدم«  2یا »مرد«  1( را »شخص« 士در ابن بند بیشتر مترجمان »شی« ) 

ی معنایی محدودتری دارد و به طور خاص به مردی با شأن زبان چینی کلمات دقیقتر و روشنتری دارند. »شی« دایره 

شود از رعیت تعلق داشته باشد. از این رو هم به سرداران اطالق میای باالتر  کند که به طبقه اجتماعی ویژه اشاره می

و هم به ویژه به دیوانساالران. به همین خاطر معنای دقیقترِ آن »مردِ باسواد« یا »مردِ آگاه و ممتاز« است. در گفتار بعد 

 
1  Chen, 1989: 153-154. 

 . ۳۷۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3 Henricks, 1989: 168-169. 
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از ایران زمین است، و   های منتشر شدهها با آموزه ی رویارویی چینیخواهیم دید که مضمون اصلی این فصل شیوه 

 اش کرد.دهد و باید »باسواد« یا »مرد باسواد« ترجمه ی فرهیخته و باسواد قوم هان ارجاع میبنابراین این کلمه به طبقه 

 ، که از این کلمات تشکیل یافته است: 不笑不足以為道 ایست منثور با هفت کلمه:بند دوم جمله  

不  )بو: نه(笑 دیدن، مسخره کردن، لبخند( )شیاو: خن 不 ه( )بو: ن足  ،زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف(

 )دائو: راه(   道)وِی: کردن، ساختن، بودن(  為)ای: پس(  以کامال( 

 دیدند، پس )دیگر( راه نبود«. خنیعنی: »)اگر به راه( چنین فراوان نمی

ی  اش کرد. در این شعر همهتوان در قالب شعری با هفت بیت مرتب که مینی است  بند سوم متنی بسیار طوال 

 ی اضافی پنج نشانه دارند: ها جز اولی و هفتمی چهار کلمه دارند و تنها این دو هستند که با یک کلمه مصراع 

故建言有之： 明道若昧； 

進道若退；  夷道若纇； 

上德若谷；  太白若辱； 

廣德若不足； 建德若偷； 

質真若渝；  大方無隅；   

大器晚成；  大音希聲；   

大象無形；  道隱無名。 

 ی این متن عبارتند از: ی سازنده هاعالمت 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی建   (جیان: ساختن، بنا کردن، پیشنهاد )  言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(有   ،یُوو: فراوان(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之داشتن( 



649 

 

明  )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا(  道   )دائو: راه(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(昧  مِی: نادان، پنهان(

 کردن، تاریک، خدشه( 

進  (جین: پیشروی، دریافت کردن، دادن، ورود، خوردن )  道   )دائو: راه(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(退  :توئِه(

 نشینی، منصرف شدن، برگشتن( عقب 

夷   ،نسل(  شاد، همهموار، )یی: وحشی، بیگانه، با خاک یکسان کردن道   )دائو: راه(若   )روئو: تو، او، مطیع، اگر(

纇 (لِی: گره، خطا، پلید ) 

上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(若   )روئو: تو، او، مطیع، اگر(  谷   )گو: دره( 

太    )تای: هم، خیلی، بزرگتر، بانو(白   )بای: سفید، تمیز، درخشان، توضیح(若   ع، اگر(  )روئو: تو، او، مطی辱  :رو(

 آبرو کردن( بی  توهین، شرم،

廣  (ریض، پهناور، معمول، باختری و بیگانهگوانگ: ع )  德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(若    ،روئو: تو، او، مطیع(

 )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(  足)بو: نه(  不 اگر( 

建   )بنا کردن، پیشنهاد او، مطیع، اگر(    若  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(  德  )جیان: ساختن،  تَو: )  偷)روئو: تو، 

  ( دزدیدن، زنا کردن، سارق، پنهانی

質  ( ژی: ماده، جسم، کیفیت )  真    )ژِن: واقعی، اصیل، مشخص، جایگاه، تصویر(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(渝 

 ( یو: تغییر کردن، مخالفت، حذف کردن)

 大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(方  (  ،همتا، زورق نئین، مقایسه، چهارگوش، تمایزفانگ: موازی )  無   )وو: نه، هیچ(

隅 (یو: گوشه، لبه، کنج ) 
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大 ،عظیم، بالغ، پدر(    )دا: بزرگ器 (  ، ظرف)چی: ابزار، اندام، استعداد晚     )وآن: عصر، شب، دیر، کهولت(成 

 دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( )ِچنگ: کامیابی، به 

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  音    )یین: صدا، خبر(希   :امید، توقع(  )شی聲 )شِنگ: صدا، آوازه، پیام، بیان کردن( 

大   :بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( )دا  象  )شیانگ: شکل، فیل، عاج(  無   )وو: نه، هیچ(形  ( ،شینگ: شکل، تصویر، پیکر

 ( سبک

道  )دائو: راه(隱 (یین: پنهان، ناپیدا، مهم، راز ) 無  )وو: نه، هیچ(名  )مینگ: نام( 

 توان چنین ترجمه کرد: »این شعر را می 

 راه درخشان گویی که تاریک است   را داریم که:  ی فراواناز این رو این زبانزدها  

 راه بیگانگان گویی خطا باشد    گردد راه پیشاروی، گویی به عقب باز می 

 دار باشد یی که لکه گو آالیشِ بزرگ بی    ایست فضیلت واال گویی که دره  

 فضیلتی که تاسیس شده، گویی که دزدی باشد    باشند بسنده نگویی که ی باختری فضیلت بیگانه  

 ندارد  یکنج هیچ چهارگوش بزرگ،    جسمِ واقعی گویی متغیر و تهی باشد 

 شود شنید آوای بزرگ را به زحمت می    شودظرف بزرگ دیر پخته می 

 تصویر بزرگ صورتی ندارد    رود که اعالم شود از خبر بزرگ توقع می 

 راه پنهان هیچ نامی ندارد«.     شکل بزرگ هیچ شکلی ندارد 

( 夷道若纇این متن چندین گره دارد که باید یکایک گشوده شوند. توجه داشته باشید که مصراع چهارم ) 

راه هموار اند: »نوشته و    انداش را بدیهی فرض کردهکند که اغلب مترجمان یکیدو معنای متفاوت را به ذهن متبادر می 
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« )ی ی اول و آخر چندین معنا دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. »یدر این مصراع کلمه  1. «گویی که ناهموار باشد

夷  رساند. چون در اصل معنای دیگری دارد و مفهوم »بیگانه و وحشی« را می ترجمه شده،    «هموار»( که اغلب به

کن کردن، با ساخته شده و »ریشه   معنااز تعمیم همین  بیگانگان با حمله و غارت و سوختن پیوند دارند، فعل »یی«  

دتر از اینجا برخاسته است. یعنی در متنی به قدمت »دائو دهد و معنای صاف و هموار بعخاک یکسان کردن« معنی می

 و وحشی« ترجمه کرد و نه هموار. به احتمال زیاد باید آن را به صورت »بیگانه  ده جینگ«

های مرسوم ( است که معنایی حتا دورتر از این نسبت به ترجمه纇ی مقابل »یی« در این مصراع، »لِی« )کلمه  

ی »یی« بوده که خودش مشکوک اند و این آشکارا زیر تاثیر ترجمه د. اغلب این نشانه را »ناهموار« ترجمه کردهدار

دهد و »خطا و پلیدی« یا »گره« را نشان است و جای چون و چرا دارد. »لِی« اما در متون قدیمی معنی ناهمواری نمی

تر این مصراع چنین است: »راه بیگانگان گویی خطا باشد« یا »راه سرزمین بیگانه،  درست ی  دهد. بنابراین ترجمهمی

گویی پلید باشد«. این ترجمه هم با کلمات سازگاری بیشتری دارد و هم با مضمون متن که مخالفت با نفوذ آرای 

 خواند.ر میبیگانگان باختری است، بیشت

اند: »فضیلت گسترنده گویی ناکافی باشد/ فضیلتی که یب بیت چهارم را اغلب چنین برگردانده به همین ترت 

( معنای 廣ها جای چند و چون دارد. »گوانگ« )باز در اینجا برگردانِ نشانه  2خوب بنیاد شده، گویی ضعیف باشد«. 

های قلمرو ترکستان ی باختری، یعنی آریایی د، اما معنای دیگرش بیگانه و به ویژه بیگانه ده عریض و پهناور هم می 

د. از این کنها اشاره میهان  ی مربوط به اقوام آریایی غرب سرزمینیعنی برچسبی است که به چیزهای بیگانه است.  

ی غربی« در این ای بسیار مهم است که در فهم کلیت این فصل اهمیتی کلیدی دارد. معنای »پهناور« و »بیگانه رو واژه

 
1 Henricks, 1989: 170; Chen, 1989: 154. 
2 Henricks, 1989: 170; Chen, 1989: 154. 



652 

 

دهد که اولی منظور بوده و نه ( نشان می偷ی »تَو« )نشانه موازی هستند، اما اگر به مصراع دوم بنگریم، حضور کلمه

اند که دقیق و درست نیست. این کلمه در اصل چیزهای غیرقانونی دومی. »تَو« را هم اغلب به »ضعیف« ترجمه کرده

اینها اتفاقا عناصری هستند که به ر خاص به دزدی کردن و زنا اشاره میداده و به طوو غیرمجاز را نشان می  کند. 

ادبیات کهن چینی به خاطر غارتگری شان و روابط جنسی بیگانگان غربی هم منسوب هستند. یعنی قبایل سکا در 

روشن است که شماتت اند. بنابراین اگر به کلیت بیت بنگریم، پردازی بودهشان مورد نکوهش و موضوع افسانه آزادانه 

های غربی و غیرمجاز بودن روش ایشان مورد نظر است، نه گستردگی و پهناور بودن راه، و ضعیف راه و روش بیگانه

 دهد.اش، که اصوال معنای روشن و درستی هم به دست نمیبودن 

 夫唯道，善貸且成。  ی منثور تشکیل یافته است: آخرین بند هم از دو جمله  

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(道  )دائو: راه( 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(貸  (دَی: قرض دادن، عذرخواهی )  且    )جو: خیلی، چند، فراوان(成 

 )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( 

 سازد«. دهد و دسترسی به چیزهای فراوان را ممکن میه مرد قرض می ب فقط راه است که مهربانانه یعنی: »

اند: ی اول را به چیزهایی دیگر برگردانده اند و جمله ( را نادیده گرفته夫ی »فو« )در اینجا هم بیشتر مترجمان کلمه 

ها از آنجا  این ترجمه  .3نام است« و »دائو نهان و بی  2  و »اما این فقط راه است که...« 1»راه بزرگ است اما نامی ندارد« 

ی پیشتازِ ما وانگ توئی اند. نسخه یی متفاوت را به دست داده هاروایت های گوناگون این کتاب  ناشی شده که نسخه 

 
1 Henricks, 1989: 170. 
2  Chen, 1989: 154. 

 . ۳۸۰: ۱۳۷۱پاشائی،   3
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ی دیگر »یین« را داریم که  هامتنل راه را با صفت »پائو« به معنای »پرعظمت« ستوده و در بسیاری از  ی اودر جمله 

ی های ما وانگ توئی در جمله در نسخه ی خود را انجام داده است.  رساند و پاشائی بر آن مبنا ترجمه ودن« را می »نهان ب

ی ی آخر این فصل که به منزلهمله دهد ج ی »شیهْ« )شروع کردن( را داریم. اینها نشان میدوم هم به جای »دَی« کلمه 

 ای به شکلی روایت شدهی شعر بلند پیشین بوده، ساختار ثابتی نداشته و در هر دورهبندی و توضیحی درباره جمع

است. با این همه متن کالسیک همان است که در اینجا نقل کردیم و در آن مفهوم »فو« کلیدی است و باید ترجمه 

 شود. 

 

 

 

 

 

  

 مطیع شدن

 ریشخند کردن

 درخشان

 تاریک
 

آالیشبی  

دارلکه  

ظرف -شکل  

خبر-صدا  

 پنهان

وی نام  پیشر

 عقبگرد

 راه

 فضیلت

 باسواد

 بیگانگان راه

 فضیلت
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و یکم

 

اند و از ی مفسران و مترجمان همچون توصیفی انتزاعی و خودبنیاد از راه درک کرده این فصل را تقریبا همه  

اند که در بهترین حالت، گسیخته و پر حفره است. در این روایت مرسوم، راه به گزارشی از آن به دست دادهاین رو  

و یا بحث بر سر حرکت بازگشتی راه  1ی متضاد توصیف شده هاجفت مثابه امری عرفانی و مرموز و همچون وحدت 

گیرند و آن لحن جدلی جمالت نادیده می ی مهمی را در متن  نکته   هاخوانش اما این   2.و ارتباطش با چیزهای منفی است 

برابر   دهد و آن را دری رویارویی با دائو را شرح می ی مهم که فصل چهل و یکم در اصل شیوه است، و این سویه 

قرار می از راهی موازی و رقیب  راه را همچون پیروی  داریم که  با گفتمانی جدلی سر و کار  اینجا  یعنی در  دهد. 

 کند.پادنهادی در مقابل آیینی بیگانه و محبوب پیشنهاد می 

این نکته را هنگام خواندن این فصل باید در نظر داشت که متن در اصل از دو شعر بلند تشکیل یافته که در   

 برای توضیح آمده است. لحن جدلی متن از همان بند نخست و شعر اولی نمایان است: ای به نثرپایان هریک جمله 

 بندد آنگاه فعاالنه آن را به کار می   ر گرفت، باسوادِ واالمقام وقتی از راه خب : ۴۱.۱

 شود شود و گاهی نمیگاه مطیعش می   مایه وقتی از راه خبر گرفت، باسوادِ میان  

 شود از خنده روی پایش بند نمی  باسوادِ فروپایه وقتی از راه خبر گرفت،  

 
1  Chen, 1989: 154-155. 

 . ۳۸۳-۳۸۰: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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مخاطبان و پویندگان با راه را  شود، بلکه چگونگی ارتباط  روشن است که بحث به توصیف راه مربوط نمی 

که گفتیم به نادرست (  士یعنی همان »شی« )جالب است که در اینجا با »باسوادها« سر و کار داریم.    دهد.شرح می 

است. در حالی که مضمون اصلی این کلمه به شأن اجتماعی فرد و موقعیتش در مقام    »مرد« یا »شخص« ترجمه شده

کند. پاشائی که به این نکته توجه داشته، این کلمه را به »مرد خوش قریحه« فردی برتر از رعیت کشاورز داللت می

کند تا تعبیری روانشناسانه اش را رها میشناسانه ی جامعهاست که با معنای اصلی »شی« فاصله دارد و جنبه  1برگردانده

 دهد.  از آن به دست 

( 聞کند. جالب آن که فعل مصراعهای فرد، »وِن« )»باسوادها« اشاره می این شعر به بازتاب آیین دائو در میان  

شوند. از ن باسوادها گویی تازه از آیینی به نام دائو خبردار می به معنای خبر شنیدن و بو کشیدن چیزی است. یعنی ای

آید که چارچوب نظری مورد نظر متن در زمان سرایش این شعرها نو و تازه بوده و همچون خبری تازه و اینجا بر می

گروه تقسیم   شان به سهگیرند، بسته به واکنش شده است. باسوادها وقتی از راه خبر میدینی نو به افراد عرضه می

یی از هابخش گیرند، اما تنها  شوند، برخی آن را تا حدودی جدی مییابند و مطیع آن می شوند: برخی راه را درمیمی

کار می  به  را  به کل مردود می آن  را  آن  دیگر  فعلهای دانند و ریشخندش میبندند، و برخی  به  اینجا  باید  باز  کنند. 

( در برابر آن. یعنی 若( راه است و مطیع بودن )روئو:  行مصراعهای فرد توجه کرد. بحث بر سر اجرا کردن )شینگ:  

پذیرند و به قواعدش گردن ی جامعه عرضه شده و بحث بر سر آن است که آن را میی نخبه طبقه   کیشی نو در اینجا به

است که مؤمنان را واال، منکران را   طبیعینهند یا نه. متن را نماینده و سخنگوی این کیش نو نوشته است. بنابراین  می

 حال بداند.  افراد بینابین را میانه فرومایه و 

 
 . ۳۷۹: ۱۳۷۱پاشائی،   1



656 

 

دهد. جالب است که راوی به آخرین ی آن میی منثور آمده که توضیحی دربارهی این شعر، یک جمله در ادامه  

)اگر به راه(  گوید: »دوتای قبلی، و روشن است که از ریشخند کنندگان راه آزرده است. او می  گروه کار دارد، و نه

دهد. بلکه یعنی راه با این طرد و نقدها اعتبار خود را از دست نمی  .«خندیدند، پس )دیگر( راه نبود چنین فراوان نمی 

شود. از همین آغازگاه فصل کامال نمایان است که با متنی جدلی سر اش با این مخالفتها افزون می برعکس مشروعیت 

 طرفانه از امری فلسفی مثل »راه«. و کار داریم و نه توصیفی انتزاعی و بی

. دو بیت  گیردبند سوم باز شعری است طوالنی که از نظر مضمون و لحن درست در کنار بند نخست قرار می 

 ن توصیفی از راه است:نخست آن همچنا

 راه درخشان گویی که تاریک است   از این رو این زبانزدهای فراوان را داریم که:  : ۴۱.۳

 ن گویی خطا باشد راه بیگانگا   گردد راه پیشاروی، گویی به عقب باز می 

ست کلمات را در معنای قدیمی  اغلب همچون توصیفی خنثا و فلسفی از راه خوانده شده، و کافیاین شعر هم   

آید، این شعر شان بنشانیم تا روشن شود که چنین برداشتی نادرست است. همانطور که از بیت اول بر میو اصلی 

برای حمله به   پردازد و میانه به دفاع از راه میگیرد. ابتدا و انتهای شعر  ی راه در بر میای از زبانزدها را دربارهمجموعه 

مسیر رقیب اختصاص یافته است. متن بسیار مهم و معنادار است، به ویژه که انگار تقابلی میان راه و فضیلت )دائو و 

 اند. سرشت فرض کردهذات و همی مفسران آنها را همکند، و اینها مفاهیمی هستند که همهدِه( برقرار می

گوید زبانزدهایی داریم که موضع راوی را  نمایان است. نخست میدو بیت اولی  همان    درمحتوای جدلی   

شود اینطور می  (. این جمله را明道若昧« )ی که تاریک است راه درخشان گویکند. اولینش آن است که »تقویت می

هم خواند که: »راه نور، انگار همان ظلمت باشد«. این جمله در چارچوب ادیان و باورهای پیشازرتشتی تقریبا بدیهی 

نماید. چون تقابل میان نور و ظلمت در آن دوران داللتی فلسفی یا اخالقی نداشته است. در چین هم تا پیش از می

یانگ« که با رویکرد دائویی نزدیکی دارد،  - ن این دو برقرار نبوده و دیدگاه »یینورود کیش بودایی تقابل استواری میا
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»دائو ده  این جمله در چارچوب متن  بنابراین  اصوال بر محور آمیختگی و تبدیل نور و ظلمت تعریف شده است. 

ر متن بخوانیم، به نقدی و های دیگای بدیهی و پیش پا افتاده است. اما همین جمله را اگر در کنار اشاره جینگ« گزاره 

 شود. شناسی ایرانی بدل مینقضی بر آرای اخالقی زرتشتی و هستی

های باختری، و این از جاهایی است  بینیم به آرای بیگانگان و فضیلت بیگانه ی روشن میاشاره کمی جلوتر دو  

ها رایج بوده و سرایندگان این ی هانکند. باختری همسایه های غربی اشاره میکه متن به صراحت به سکاها و آریایی 

این که راه روشنایی گویا تاریکی باشد، تنها اشاره اند. بنابراین  کردهاش را لمس می شعرها آن را شنیده و نظام معنایی 

ای اخالقی هم هست که نور را به آمیختگی جادویی نور و ظلمت در طبیعت نیست، بلکه در ضمن نقد و طرد اندیشه 

 کند.ی دو مینوی ضد هم قلمداد میداند و این دو را آفریده با خیر و راستی و ظلمت را با شر و دروغ برابر می 

آشتی  و  دوقطبی صریح  یک  ظلمت  و  نور  که  است  ایرانی  نگرش  میدر  به دست  را  این ناپذیر  در  دهند. 

تازد ی خورشید بر آسمان می ی است و آن هم راستی است«، و راستی با مهری که بر گردونه چارچوب است که »راه یک

اند و از نظر های اوستایی به پیوند میان نور و راستی و راه، صریح و روشن و فراگیر بودهشود. یعنی اشاره بازنموده می

اندیشه هستند. بی  ترکهنزمانی دست کم هشتصد سال از متن دائو ده جینگ   های در ترکستان و مناطق تردید این 

 اند و به همین خاطر »دائو ده جینگ« را باید واکنش بدان دانست.ی قلمرو ژو رواج داشته همسایه 

کند، بلکه باز  گوید راه گویا پیشروی نمیگیرد. نخست می دوم همین خط جدلی بحث را پیش میمصراع  

کند. نگرشی مبتنی بر گردد و این به همان دوسویه بودن مسیرها و یک طرفه نبودنِ سیر تحول چیزها اشاره میمی

گیرد که بر قابل باوری ایرانی قرار میی می پیشرفت است. این نقطهای در فرهنگهای باستانی که ضد ایده زمان چرخه

اساس آن تاریخ از ازل به سوی ابد در حرکت است و رخدادها تکرار ناپذیر و یکه هستند و هریک در روند نبرد 

ای و برگشتی از زمان و رخدادها نگرشی بدوی و شوند. برداشت چرخهاهورامزدا و اهریمن گامی به پیش قلمداد می 

آمده و در تمام فرهنگهای کشاورز کهن رواج های روزانه و ماهانه و فصلی و ساالنه برمی چرخه   ابتدایی بوده که از
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ی تاریخ و داشته است. در ایران زمین هم اوضاع به همین شکل بوده و تنها از دوران زرتشت به بعد است که ایده 

 گردد.شود و فراگیر میناپذیر پیشنهاد می محور زمان برگشت 

آید که در مصراع دوم این نکته  این که منظور از مصراع اول مخالفت با نگرش ایرانی است، از اینجا برمی

راه بیگانگان گویی خطا گردد«، و بعد »راه پیشاروی، گویی به عقب باز میبینیم که »ست میتصریح شده است. نخ

اما این راع دوم را اغلب چنین ترجمه کردهباشد«. چنان که گفتیم این مص اند که »راه هموار گویی ناهموار باشد«. 

 ای شان هم اشاره است و هم نامربوط به بافت متن. راه بیگانگان که کمی جلوتر به غربی بودن ترجمه هم نادرست  

ی ی ماندگار و تکرار شونده شود و بر خالف زمانه گردد، چرا که در چارچوبی تاریخی تعریف میشده، به عقب باز نمی

 کشاورزان بدوی، سر و تهی دارد مجزا. 

گیرد و آن را در تا اینجای کار سخن از راه است، و روشن است که راوی راه را در معنای دائو به کار می 

کند، و این سازد. از بیت سوم به بعد موضوع به »فضیلت« تغییر می بافتی چینی از تعبیرهای رقیِب ایرانی متمایز می 

 ایرانشهری است: -انگار منظور از فضیلت در اینجا، چارچوب فکری زرتشتی توان زد کهحدس را می

 دار باشد« آالیشِ بزرگ گویی که لکه بی    ایست »فضیلت واال گویی که دره 

این را باید در یاد داشت که هم مفهوم راه و هم مفهوم فضیلت در تاریخ اندیشه خاستگاهی ایرانی دارند. یعنی مفهوم 

یلت به عنوان ای از آیین و کیش، و مفهوم اَشَوَن به معنای پارسایی و برخورداری از فضدَئِنَه )راه( در مقام استعاره 

شوند. برچسبی برای انسان کامل، هردو خاستگاهی ایرانی دارند و هشت قرن زودتر از چین در منابع اوستایی پدیدار می 

شود و نه مفهوم انسان کامل در پیوند ی راه برای مذهب به کار گرفته میدر منابع چینی تا دوران هخامنشی نه استعاره 

های های غربی دانست. هرچند در بافت چینیاین دو با باید نوعی وامگیری از آریایی  شود. یعنیبا فضیلت تعریف می 

 اند.ی »دائو« و »دِه« را به دست داده هان بازتعریف شده و مفاهیم ویژه
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اند و گویی دو سویه از  راه و فضیلت اغلب همراه با هم آمده   -همچون عنوانش-در متن »دائو ده جینگ«   

نماید صیف این دو تفاوتهایی چشمگیر با هم دارد و گاه چنین می کنند. با این حال توتقدسی یگانه را نمایندگی می

ای بیگانه کاربرد یافته است. در عین حال اشاره به راه در برابر راه ی چینی و فضیلت برای نسخه که راه برای نسخه 

از چندی دیده می بیگانگان هر  برابر فضیلت  این حدس را پشود. یعنی می بیگانگان و فضیلت در  ذیرفت که توان 

ا در ضدیت یی بومی از راه و فضیلت را پدید آورده و این دو رهامضمون فرهنگ چینی در تقابل با نفوذ آرای ایرانی  

 کرده است.  های وامگیری شده از بیرون تعریف میبا نسخه 

توان بیت سوم و چهارم را کنار هم خواند و دریافت که اینها انگار در تقابل با دو بیت پیشین  با این مقدمه می  

 نهند: اند، و فضیلِت بیگانه را با راهِ خودی مقابل می سروده شده 

 دار باشد آالیشِ بزرگ گویی که لکه بی    ایست »فضیلت واال گویی که دره  

 ، گویی که دزدی باشد«  فضیلتی که تاسیس شده  ی باختری گویی که بسنده نباشند فضیلت بیگانه  

این واژه برای نخستین بار اش دادم.  شرحی دربارهدر گفتار پیش  ست که  ( ا廣ی »گوانگ« )کلمه  هابیت کلید فهم این  

 ود و چنین شکلی دارد: شبینی چینی نمایان می فال هایاستخوان پ.م( بر  ۱۲۰۰در دوران شانگ )حدود 

 دهد که در مرزی جای گرفته است. این نقش آشکارا مردی با کوله یا خورجین را نشان می

آوندهای    بینیم:  کمی بعدتر بر آوندهای مفرغ دوران ژوی غربی همین نشانه را به این شکل می در  بعدتر 

ی جنگاور که متن »دائو ده جینگ« پدید  هاایالت شود و در دوران  بدل می  مفرغ دوران بهار و پاییز این نشانی به  

این نشانه معناهایی به  یابد که مبنای عالمت امروزین »گوانگ« در زبان چینی است.  دگردیسی می  آمده، به  

کنند: »پهناور، پرشمار، گسترش ی نسبت متنوع را به خود پذیرفته است، که همه به شکلی به قبایل غربی ارتباط پیدا م

 یافتن، فراوان و معمول«. 
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»بیگانه،  ی لویانگ )زادگاه الئو تسه( هستند،  همسایه   چوان کهدر گویش مردم سی این واژه به طور خاص  

گیری متن »دائو ده جینگ« است و هم احتماال دهد. این منطقه هم نزدیک به جای شکلوارداتی، غربی« معنی می

کند که هایی اشاره میبه آریایی   احتماال   -ی باختری« »بیگانه - اش  خاستگاه این واژه بوده است. از این رو معنی اصلی 

اند. مفهوم عریض و پهناور هم تعمیمی است که به خاطر وسعت سرزمینهای بودهدر سرزمینهای غربی چین مستقر  

هان تعبیر  )به  که  ترکستان  استان  دارد. چون  امروز مصداق  به  تا  این  و  ایجاد شده،  ها: شین جیان( همچنان ایشان 

ط معنای صفت به پهناورترین استان کشور چین امروزین است. مفهوم گسترش یافتن هم از همینجا ناشی شده و بس

 فعل است.

دهد، ی این کلمه به »پهناور« یا »گسترده« جدای آن که معنای درست و روشنی به دست نمی ن مبنا ترجمهبر ای 

در این شعر دو   تر نشانده است.و عینی  ترکهن مفهومی  نادرست هم هست و مفهومی پسینی و دیرآیندتر را به جای  

گوید آن با راه بیگانگان که پرخطاست تفاوت دارد. بعد به کند و میها اشاره می راه« مقدس چینیبیت نخست به »

ی باختری که نابسنده شمرده شده، به سه داند. این فضیلت بیگانه فضیلت بیگانگان پرداخته و آن را ناپذیرفتنی می 

سیس شده«. درست معلوم نیست منظور از آالیشِ بزرگ« و »فضیلت تا شکل توصیف شده است: »فضیلت واال«، »بی 

نماید که این فضیلت بیگانه  های آریایی است. اما این حدس پذیرفتنی میی اندیشه این سه کدام مفاهیم در منظومه 

 ایرانشهری است.  -ی محوری دستگاه نظری زرتشتیهمان »اشه/ ارته« است که کلیدواژه

« شباهتی چشمگیر به »آناهیتای  آالیش بزرگکه »بیشود این حدس را ادامه داد و به این نکته اشاره کرد  می

آالیش ( که صفت بی太آالیش و پاکیزه است و از سوی دیگر »تای« )بزرگ« دارد. از سویی آناهیتا دقیقا به معنای بی

ی قرارداد شده ای به سویه دهد. در ترکیب »جیان دِه« )فضیلت تاسیس شده( هم شاید اشارهاست، »بانو« هم معنی می

است، و   ای توخالیهمانطور که فضیلت واال مثل درهکند.  ی اشه/ ارته باشد، که با خرد پیوند برقرار میو اندیشیده 

 دار و ناپاک است و فضیلت تاسیس شده دزدی و نامشروع است. آالیش لکه فضیلت بی
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کنند. جالب آن که این عناصر به نسبت با دقت تفاوت میان فضیلت چینی )دِه( و ایرانی )ارته/ اشه( را بیان می 

آالیش و خالص نیست، و در ضمن خود به خودی و نااندیشیده و در چین فضیلت امری است درهم آمیخته که بی 

اش ی زرتشتی »واال« هم نیست و اتفاقا تاکیدی بر فروتنی و پیش پا افتاده بودن فرارونده   ناشده است. به معنای   تاسیس 

ترین است که راه چینی شان بنگریم، این خوانش از چهار بیت معقول را در بافت تاریخی   هابیت بینیم. یعنی اگر این  می

 در برابر فضیلت آریایی مطرح شده باشد. 

 ی مهاجم غربی باشد: ی دوم شعر، گویی مخالفتی لجوجانه و نامنظم با عناصر اندیشه نیمه  

 کنجی ندارد چهارگوش بزرگ، هیچ    جسمِ واقعی گویی متغیر و تهی باشد 

 شود شنید آوای بزرگ را به زحمت می    شودظرف بزرگ دیر پخته می 

 تصویر بزرگ صورتی ندارد    رود که اعالم شود از خبر بزرگ توقع می 

 راه پنهان هیچ نامی ندارد     شکل بزرگ هیچ شکلی ندارد 

ی کشمکش آرای هان و آریایی در برخورد نخست این مصراعها به هم هیچ ربطی ندارند. اما اگر در زمینه 

در نگرش ایرانی است که جسمِ واقعی، یعنی اشیای گردد.  و ربطشان نمایان می  شوند و خطدار میبدان بنگریم، معنی 

خدشه تشکیل یافته است. وجودهایی هایی کامل و تو پُر و بیی اهورامزداست و از هستندهی گیتی، آفریدهبرسازنده 

گوید جسم کند و میشوند. مصراع اول را نفی مینها پس از تازش اهریمن به حفره و تهیا و اختالل مبتال میکه ت

نماید. اما بعید نیست می  انگیز است که به ظاهر مهملمصراع بعدی از این نظر شگفت واقعی اصوال متغیر است و تهی.  

ی ایرانیان که به ویژه در آن دوران به نوعی وسواس ریاضی و در ضمن شکوفایی گرایانه ای باشد به نگرش عقل طعنه 

ی ایرانی از آغاز جایگاهی مرکزی ناگهانی علومی مثل هندسه و معماری و شهرسازی انجامیده بود. مربع که در هندسه 

ساخت و نماد گیتی در برابر مینو قلمداد شد، در معماری با دایره یک دوقطبی می د دانسته می داشت و نماد تعادل و خر

های مشابهی در سپهر فرهنگی چین هم نمایان شد و آنجا هم شد. یکی دو قرن بعدتر در اوایل عصر اشکانی ایده می
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جا احتماال پیش از ظهور این دوقطبی در فرهنگ دایره را به زمین و دایره را به آسمان مربوط دانستند. مصراع دوم در این

چینی سروده شده و حدسم آن است که به شکلی خام به ارزش مربع در مقام نمادی برای عقالنیت اشاره کند و نوعی 

 خوانی با آن باشد. مخالف 

مصراع بعدی انگار با عینیت مخالفت کند، که آن نیز در نگرش زرتشتی و سیاست ایرانشهری محوریت داشته  

بنابراین به این سادگی  نمایان ها  است. این که آوندهای بزرگ مدتی طوالنی باید در کوره بمانند تا پخته شوند، و 

شود شنید و این احتماال به مخالفت با عینیت و شوند، در کنار این جمله آمده که آواهای بزرگ را به سختی می نمی

شده است. حتا در دوران پیشازرتشتی ایزدان ها تقدیس می جسمانیت جهان مادی مربوط شود که در نگرش آریایی 

اند و مهر که برترین ایزد در ایران قدیم بوده، مثال شده ن ستوده میباستانی اوستایی و ودایی با توانایی درک باالیشا

ها از ایزدان و فرشتگان توانایی ادراک شده است. پهلوانان هم در یشت صاحب هزار چشم و ده هزار گوش دانسته می 

گرای لمی تجربه ی عکنند و اینها همه به معنای تقدیس امر ملموس و عینی است که در اندیشه حسی باال را طلب می 

 انگیزی نادیده انگاشته شده است. های علم به شکل شگفت نگاری ایرانیان نیز نمود داشته است، هرچند در تاریخ

کنند که این مصراعها در مخالفت با نگرش آریایی و به ویژه زرتشتی  دو بیت آخر این حدس را تقویت می 

 سازد و بر نام ف را عیان می کند و تصویری ژرابراز شده است. چون زرتشت مدعی بوده که خبری بزرگ را اعالم می 

 شده است.نفی  هابیت داشتنِ خداوند و مشخص بودن راهِ او تاکید داشته و اینها همه در این 

فقط راه است که دهند. »ی شعر توضیح می ایی منثور هستند که دربارهه هم جمله  ۴۱واپسین بند در فصل   

ادامه دهد و دسترسی به چیزهای فراوان را ممکن می مهربانانه به مرد قرض می  این را اگر در  شعر قبلی ی  سازد«. 

داند و آن را خاستگاه خیر و سود کند و راه را برتر میبینیم که به همان تقابل بین راه و فضیلت اشاره میبخوانیم، می

 انگارد، بی آن که از فضیلت یادی کند.  می
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 بخش چهل و دوم: ربگردان و زند فصل چهل و دوم 

 

 تار نخست: ربگردان فصل چهل و دوم گف 

 

 

道生一，一生二，二生三，三生萬物。 

萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。 

人之所惡，唯孤、寡、不穀，而王公以為稱。 

故物或損之而益，或益之而損。 

人之所教，我亦教之。 

強梁者不得其死，吾將以為教父。 
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 زایددو را می  ،یک   زاید یک را می ،راه : ۴۲.۱

 زاید را می شماربی های چیز ،سه   زاید سه را می ،دو 

 کنندسایه )یین( را بر دوش و آفتاب )یانگ( را در آغوش خود حمل می شماربیهای آنگاه چیز : ۴۲.۲

 کشند  پس سرشار )از این دو( با هماهنگی نفس می

مردمان از موقعیتی بیزارند که در آن تنها و فروپایه و تنگدست باشند، اما با این حال شاه و خان )خود را(  : ۴۲.۳

 نامند  چنین می

 آیندپس برخی چیزها با از دست رفتن حاصل می : ۴۲.۴

 روند برخی با حاصل آمدن از دست می

 آن مذهبی که مردمان دارند  : ۴۲.۵

  من همان مذهب را دارم

 رودنیرومندترین کس با مرگی طبیعی از دنیا نمی  : ۴۲.۶

 شودهای من محسوب می پس فقط همین است که پدرِ آموزه

 

. بند دهندو دو مضمون متمایز را پوشش می   فصل چهل و دوم شش بند دارد که ساختارهایشان متفاوت است  

 نخست شعری است دوبیتی و بسیار ساده، که چه بسا زمانی در قالب آوازهای کودکانه ساخته شده باشد: 

道生一，  一生二， 

二生三，  三生萬物。 

道  )دائو: راه(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(一  )یی: یک، یگانه، هر( 

一  )یی: یک، یگانه، هر(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(二  )اِر: دو، دومی، دوباره( 



666 

 

二  )اِر: دو، دومی، دوباره(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(三  )سان: سه( 

三  )سان: سه(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(萬   :ده هزار( شماربی)وان ،物 )وو: چیز( 

 زاید«.را می شماربی زاید/ سه، چیزهای زاید/ دو، سه را میزاید/ یک، دو را مییعنی: » راه، یک را می 

 ها:ی منثور است با این نشانه وم دو جمله بند د 

萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(負  دن، منفی، خیانت(  )فو: وظیفه، حمل کر陰   ،یین: تاریک، سایه، پنهان(

 )یانگ: نرینه، مثبت، روشن، خورشید(  陽)باو: آغوش، حفاظت کردن(  抱)اِر: و، آنگاه، اما(  而منفی، ماه، مادینه( 

沖  )ُچنگ: پر کردن، انباشتن(氣  )چی: هوا، تنفس، بو، خشم(以  )ای: پس(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(和 

 )ِهه: بستن، صلح، مهربان، گرم( 

پس سرشار کنند/  سایه )یین( را بر دوش و آفتاب )یانگ( را در آغوش خود حمل می  شماربیهای  چیز  آنگاهیعنی: »

 «. کشندبا هماهنگی نفس می)از این دو( 

 ایست مرکب و طوالنی:بند سوم جمله  

人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(所  )سوئُو: جا، مکان(惡 )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار( 

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(孤    ،)گُو: یتیم، تنها(寡   مزه(،  )گوا: کم، تنها، بیوه، بی不   )بو: نه(穀    ،گو: غله، برنج(

   ب، دستمزد( خو

而    )اِر: و، آنگاه، اما(王    )وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(公    )گُونگ: عمومی، عادالنه، خان، مردانه(以   )ای: پس(

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(稱  )ِچنگ: وزن، گفتن، بیان، نامیدن، شهرت( 

یعنی: »مردمان از موقعیتی بیزارند که در آن تنها و فروپایه و تنگدست باشند، اما با این حال شاه و خان )خود را( چنین 

 نامند«. می
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 ها:بند چهارم باز از دو جمله تشکیل یافته با این نشانه  

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(物    )وو: چیز(或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(損  ون: کاستن، صدمه زدن، از دست )س

 )یی: سود، حاصل، مزیت(  益)اِر: و، آنگاه، اما(  而)ژِه: داشتن، رفتن(  之دادن( 

或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(益    )یی: سود، حاصل، مزیت(之    )ژِه: داشتن، رفتن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(損   :سون(

 کاستن، صدمه زدن، از دست دادن( 

 روند«. با حاصل آمدن از دست می آیند/ برخییعنی: »پس برخی چیزها با از دست رفتن حاصل می

 ای دارد: چهار کلمهی بند پنجم دو جمله  

人  )رِن: مردم، انسان(之 اشتن، رفتن( )ژِه: د所  )سوئُو: جا، مکان(教  )جیائو: راهنمایی، دستورالعمل، مذهب( 

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(教   ،جیائو: راهنمایی، دستورالعمل(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之مذهب( 

 « مذهب را دارمیعنی: »آن مذهبی که مردمان دارند/ من همان 

 شود: ها را شامل می واپسین بند هم از دو جمله ساخته شده که این نشانه  

強  )چیانگ: نیرومند، برتر(梁    )لیانگ: پل، لبه(者   ترین(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛不   )بو: نه(得  دِه: به(

 )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(  死)چی: او، آن(  其دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب( 

吾 ال من(  )ووا: من، م將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله以    )ای: پس(為    ،وِی: کردن(

 )فو: پدر( 父)جیائو: راهنمایی، دستورالعمل، مذهب(  教ساختن، بودن( 

 شود«. های من محسوب می پس فقط همین است که پدرِ آموزه  /رودبا مرگی طبیعی از دنیا نمییعنی: »نیرومندترین کس  
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 از دست دادن

 به دست آوردن 

 سپند
 مذهب مردم

 مذهب من

۳-۲-۱  

 شمارچیزهای بی

خان -شاه  

تنگدست-تنها  

 سایه

 آفتاب
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و دوم

 

ی فصل چهلم است. پردازد و به نوعی دنباله تی میاین فصل هم به مفهوم یگانگی و پیوند میان هستی و نیس 

تر بینی زرتشتی است، دقیقتر و بسامانهمچنان خوانش و معنای متن با این فرض که متن واکنشی و پاسخی به جهان 

از دل یگانگی آغازین شرح  شماربی ماند که در آن زایش چیزهای شود. بند نخست به سرودی کودکانه و ساده می می

 داده شده است: 

 زایدیک، دو را می   زاید راه، یک را می : ۴۲.۱

 زاید را می شماربی سه، چیزهای   زاید دو، سه را می 

ی یکتا وجود دارد، سازگار است و از این نظر در مقابل این دو بیتی ساده با این ایده که یک خداوندگار آفریننده

دانستند. با  ی وجود را چندگانه و واگرا می گیرد که سرچشمه و چندخدایی پیشازرتشتی قرار می   ی رویکردهای بدو 

این حال باید در نظر داشت که سرمشق مفهومی دین دائویی هم در اصل چندخدایی است و در متن هم بارها دیدیم 

و مرکزدار بودن هستی حمله شده شان اشاره شده و به یکپارچگی، خلوص،  که به آمیختگی چیزها و خالص نبودن 

 است. 

در نظر داشت که »یک« در این دوبیتی با »ده هزار« مقابل نهاده شده است. انگار که بر خُردی این را هم باید  

مرکزی بودن هستی و آغاز شدن وجود از گرانیگاهی یگانه که و ناچیز بودنش تاکیدی وجود داشته باشد. یعنی تک

که یک به جای یگانه بنشیند و   ابداع فلسفی زرتشت بود، در اینجا به بحثی عددی تحریف شده، شاید بدان خاطر
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ی کل وجود باشد. تمایز میان داللتهای فلسفی عدد کوچکترین عدد جایگزین مفهوم بنیادینی شود که قرار است زاینده 

 - به ویژه در عرفان-یک حتا امروز هم در فرهنگ چینی و ایرانی پابرجاست. یعنی ما در پارسی و در سنت ایرانی  

گیریم و افراد زیادی داریم یکتا و مشابه اینها را با طنینی مقدس و همچون ستایشی به کار می  ی یک، احد، واحد،کلمه 

بینیم و یک معموال فقط داللتی عددی که اسمشان یکتا و یگانه و احد باشد. در حالی که در چین چنین وضعیتی را نمی 

 . کند و نه امری عرفانی یا فلسفیدارد و به خُردی و کوچکی داللت می

های اخوان الصفا ی خروار از رساله مچون مشتی نمونه ای از این تقدس عدد یک در فرهنگ ایرانی را ه نمونه  

 ت یبر وحدان لیدل نیترآن را روشن ،یاند، تأمل کنشده لیمسئله که همه اعداد از واحد تشک نیاگر در اکنم: »نقل می

نسبت خداوند به موجودات، همانند نسبت واحد به عدد  …را یز  افت؛ی یخواه  اءی آمدن اش د یپد یخداوند و چگونگ

و اول و آخر آنهاست   اءیعلت و خالق اش  زیو آخر اعداد است، خداوند ناست: همچنان که واحد، اصل و منشأ و اول  

اشتن مخلوقات از د  نیدر ب  زیخداوند ن  ست،ی ن  یاعداد، مثل و مانند  انیر مو همچنان که واحد جزء ندارد و آن را د

 ز یخداوند ن  دیآیبر همه اعداد و شمارنده آنها به حساب م  طی همان گونه که واحد مح  نی مبراست؛ همچن هیمثل و شب

 1.«آنهاست  اتی و ماه  اءیعالم به اش

شود که این شعر آغازین به معنایی تایید یکتاانگاری زرتشتی نیست، و برعکس  با خواندن بند دوم معلوم می 

 برای ویران کردن آن بیان شده است:

 کنندسایه )یین( را بر دوش و آفتاب )یانگ( را در آغوش خود حمل می شماربیهای آنگاه چیز : ۴۲.۲

 کشند  دو( با هماهنگی نفس می پس سرشار )از این

 
 .۸۶-۸۵: ۱، ج.۱۹۵۷اخوان الصفا،   1
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رتشت  ی بندی از گاهان زرتشت است که در آن خاستگاه هستی شرح داده شده است. زاین بند تقریبا واژگونه 

ی ی مقدس )سپندمینو( و اندیشه گوید در ازل دو مینوی همزاد ولی ضد هم پدید آمدند که عبارت بودند از اندیشه می

)انگره  از خرد زیانکار  اهورامزداست و  نگریستند و سپندمینو که همان  را  زاده شدند، همدیگر  این دو وقتی  مینو(. 

گوید که ما در هشت چیز با هم سازگار نیستیم. آنگاه هشت د، میبرخوردار است، به همزادش که همان اهریمن باش

شمارد که در جایی دیگر همچون قوای نفسانی انسانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. یعنی ویژگی مهمی را بر می 

دهد و شکل میای با هم ندارند و در هر هشت شاخصی که »من« را  اهریمن و اهورامزدا هیچ چسبندگی و همپوشانی

 بخشد، با هم تضاد دارند. تشخص می

نیک با نور و مینوی شر با ظلمت همسان انگاشته شده و    ابتدای کار و در خود متن گاهان، مینویاز همان  

های ی نور و پاالیش چیزهای نورانی از لکهته شده است. به شکلی که تصفیهاین در سنت ایرانی بسیار جدی گرف

ی ادیان ایرانی بوده است. این ابداع زرتشتی در دین بودایی، مسیحی، مانوی و اسالم ی اصلی در همهتاریکی استعاره 

نی پنداشته شوند و خواه )نزد به روشنی بازتاب یافته است. ماده و چیزهای گیتیانه هم خواه )نزد زرتشت( نیکو و نورا

گیرند و کنش دینی عبارت است از تفکیک خیر از شر، که مانی( تیره و تار، در نهایت مشمول همین پاالیش قرار می

به معنای جداسازی نور از تاریکی است. بر همین مبناست که چیزهای گوناگون و حتا جانوران در نگرش زرتشتی 

زاد هستند. در حدی که حتا فعلهایی مثل گفتن و شنیدن و رفتن مزداآفریده یا اهرمین ی خیر و شر دارند و  دو سویه 

ی خرفسترهای پلید اهریمنی و باقی کنند و جانوران به دو رده در زبان اوستایی دو نوع اهورایی و اهریمنی پیدا می

 شوند. جانداران سودمند اهورایی تقسیم می

، شماربیی  چیزهاگوید که  در بند دوم دقیقا همین نگرش است که نقض شده است. راوی »دائو ده جینگ« می

ی بندی یعنی همان موجودات مستقر در گیتی، همزمان از نور و تاریکی برخوردارند. دومین جمله که کامال به واژگونه 

گوید هماهنگی میان نور و ظلمت ممکن است و چیزها در همپوشانی و آمیختگی این دو ماند. چون میاهان می از گ
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و همزمانی  یانگ را هم داریم که به سنت فکری موازی-توجه داشته باشید که اینجا جفت مشهور یین کنند.تنفس می 

 شود. یش را با آیین دائویی شریک میهامضمونی تعلق داشته که بعدتر بدنه 

فصل   اینجای  هستی  ۴۲تا  میموضوع  چنین  بود.  و شناسانه  یگانه  خاستگاه  نوعی  به  اینجا  در  که  نماید 

باشد، اما با این هدف که نور و ظلمت در این یگانگی مستقر شوند و هماهنگی و   یکتاانگاری زرتشتی تایید شده

تبار بودن چیزهای ضد هم است، شان برجسته گردد. چرا که در نهایت باور به یگانگی خاستگاه، به معنای همآمیختگی 

 ود.شمینو در گاهان هم ایجاد می ای در بحث همزاد بودن سپندمینو و انگره و چنین شائبه 

آمده است. از اینجا به بعد    ۲و    ۱ی بندهای  ی دوم این فصل احتماال متنی مستقل بوده و به سهو در دنباله نیمه 

 سیاسی سر و کار داریم: با نوعی بحث 

)خود را( مردمان از موقعیتی بیزارند که در آن تنها و فروپایه و تنگدست باشند، اما با این حال شاه و خان   : ۴۲.۳

 نامند  چنین می

اند،  یده نامها چرا خودشان را تنها و فروپایه و تنگدست می ی شأن است. این که شاهان و خان بحث آشکارا درباره 

درست روشن نیست. اما حدس من آن است که این ماجرا به سخنانی آیینی مربوط باشد که رهبران سیاسی در پیشگاه 

می  زبان  بر  انجام  آورده خدایان  ایزدان  بت  برابر  در  مصری  بلندپایگان  که  به خطاهایی  اعتراف  به  شبیه  چیزی  اند. 

اند. دادهه شاهان بابل در برابر بت مردوک و کاهن اعظم اساگیل نشان می ای کاند، یا فروتنی و ابراز فرودستیداده می

شود و شاه را در همچون شخصی خاکسار ولی برخوردار اینها البته به موقعیتهایی خاص و مناسکی دینی مربوط می

 کند. از لطف خدایان تصویر می 

 آیندپس برخی چیزها با از دست رفتن حاصل می : ۴۲.۴

 روند برخی با حاصل آمدن از دست می
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تنگدست و تنها و    گوید شاه و خان آشکاراای که راوی از این مراسم گرفته جای توجه دارد. او مینتیجه 

می اعالم  را  آن  و  دارند  اذعان  چیزهایی  چنین  به  اما  نیستند،  باالی فروپایه  شأن  از  که  است  همین خاطر  به  کنند. 

گویند، اقتداری سیاسی دارند. پس برخی چیزها )شأن( با از دست شان برخوردارند. یعنی چون خالفش را می اجتماعی

 آید و برعکس. اش )در زبان و بیان( حاصل میرفتن

دو بند پایانی این فصل جای توجه دارد. چون در آن به »جیائو« اشاره شده است. این کلمه را تقریبا همه به  

توان از آن برداشت کرد. اما معنای اصلی آن هم در متون اند، و چنین معنایی هم می« و »درس« ترجمه کرده»آموزه 

. این کنداشاره می ی اجرای مناسک ی آیینی و شیوههامضمون»دین« یا »فرقه« است، و به کهن و هم در چینی امروز، 

احتماال دقیقترین برابرنهادی که برای قرن   معناست که تعمیم یافته و مفهومی نزدیک به »مکتب« را نتیجه داده است.

 داد، »مذهب« است:   توان به دست چهارم و پنجم پ.م برای این کلمه می

 آن مذهبی که مردمان دارند  : ۴۲.۵

  من همان مذهب را دارم

 رودندترین کس با مرگی طبیعی از دنیا نمی نیروم : ۴۲.۶

 شودهای من محسوب می پس فقط همین است که پدرِ آموزه

ای ه بگیریم که درگیریاینجا تاکید بر »مذهب مردمان« بعد از بحثی که گذشت، معنادار است. اگر این را نادید 

این جمالت در واقع یابیم.  میان دو نوع مذهب )آریایی و چینی( وجود داشته، ضرورت آمدن این جمالت را در نمی

با مضمون سیاسی به هم دوخته شوند. راوی تالشی است برای آن که دو بند اولی با مضمون وجودی، با دو بند بعدی  

گوید مذهب او با مذهب مردم همتاست، و این احتماال یعنی که با مذهب مردمی دیگر، یعنی بازرگانان و مهاجمان می

مبهم است و روشن نیست چرا نیرومندترین کسان نباید با   ۴۲ی آغازین بند  کند. جملهو مهاجران آریایی تفاوت می 

 ی داستانی عامیانه بوده که امروز از یادها رفته باشد.دهم که این زبانزدی یا نتیجه رگذرند. اما احتمال میمرگ طبیعی د
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ای  رود« گویا آموزه این نکته هم جای توجه دارد که عبارت » نیرومندترین کس با مرگی طبیعی از دنیا نمی 

پ.م کتاب »شوئُو  ۷۷ای کنفوسیوسی به نام لیو شیانگ وقتی در حدود سال بوده باشد. نویسنده دیگر برآمده از سنتی 

ای فلزی نوشته شده و در معبدی این جمله را نقل کرد و گفت که بر صفحه  1نوشت، : باغِ گفتارها( را می苑說یوآن« ) 

ی دوران هخامنشی که هر دو سنت کنفوسیوسی و دائویی از آن بازدید کرد. بنابراین در میانه کنفوسیوس  که  نهاده شده  

 2اند. گرفته، چنین زبانزدی هم شهرت داشته و هردو آیین آن را نقل کرده شکل می

 

 

 

 

  

 
1  Knechtges, 1993. 
2 Chen, 1989: 160. 
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 بخش چهل و سوم: ربگردان و زند فصل چهل و سوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و سوم 

 

天下之至柔，馳騁天下之至堅。 

無有入無間，吾是以知無為之有益。 

不言之教，無為之益，天下希及之。 

 

 )هم( نرمترین )چیزهای( زیر آسمان : ۴۳.۱

 آورند ترین )چیزهای( زیر آسمان تاخت میبر سخت 

 کنند  ای ندارند، نفوذ می )چیزهایی که( هیچ پُری ندارند، در )چیزهایی که( هیچ رخنه : ۴۳.۲

 کارگی سود فراوان دارد دانم بیپس اینطوری است که من می

 )آن( مذهب بیان ندارد  : ۴۳.۳

 کارگی سود دارد )آن( بی

 آنچه زیر آسمان است امید دارد که به چنین چیزی برسد. 
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ای ی پنج و هفت کلمه فصل چهل و سوم از سه بند تشکیل شده و به نسبت کوتاه است. بند نخست دو جمله 

( و بنابراین ساختاری 馳騁天下之至堅اش هم تکرار شده )( در دومی 天下之至柔ی اول )دارد که جمله 

 اند:  ی این دو جمله چنینآهنگین دارد. کلمات برسازنده

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(之    )ژِه: داشتن، رفتن(至    )ژی: رسیدن، حد، حداکثر(柔  :رُو(

 نرم، ظریف( 

馳   )چی: تاختن، اشتیاق(騁   )ِچنگ: اسب تاختن، شتافتن، رها(天    )تیان: آسمان(下  ین، فروپایه، بعدی( )شیا: پای

之  )ژِه: داشتن، رفتن(至  )ژی: رسیدن، حد، حداکثر(堅  )جیان: سخت، محکم، نیرومند( 

 آورند« تاخت میترین )چیزهای( زیر آسمان یعنی: »نرمترین )چیزهای( زیر آسمان/ بر سخت 

 ای تشکیل یافته است، با این کلمات:  ی پنج و نُه کلمه دو جمله بند دوم هم از  

無    )وو: نه، هیچ(有    )یُوو: فراوان، داشتن(入    )رو: وارد شدن، پیوستن، پذیرفتن، پرداختن، تایید، هجوم(無   :وو(

 )جیَن: لحظه، جا، در میان(  間نه، هیچ( 

吾   )ووا: من، مال من(是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(無    )وو: نه، هیچ(為 

 )یی: سود، حاصل، مزیت(  益)یُوو: فراوان، داشتن(  有)ژِه: داشتن، رفتن(  之)وِی: کردن، ساختن، بودن( 

کنند/ پس اینطوری است که ای ندارند، نفوذ مییعنی: »)چیزهایی که( هیچ پُری ندارند، در )چیزهایی که( هیچ رخنه 

 کارگی سود فراوان دارد«.بی دانم من می

 ی کوتاه دارد: و سه جمله سومین بند هم منثور است  

不  )بو: نه(言  )یَن: گفتن، بحث، اعالم(之  )ژِه: داشتن، رفتن(教  )جیائو: راهنمایی، دستورالعمل، مذهب( 
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無  )وو: نه، هیچ(為 تن، بودن( )وِی: کردن، ساخ之  )ژِه: داشتن، رفتن(益  )یی: سود، حاصل، مزیت( 

天  ان: آسمان(  )تی下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(希   )شی: امید، توقع(及   )جی: رسیدن، دست یافتن(之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 

 . «کارگی سود دارد/ آنچه زیر آسمان است امید دارد که به چنین چیزی برسد دارد/ )آن( بی)آن( مذهب بیان ن یعنی: »

اند چیزهایی در زیر آسمان که این را دریابند«. اما اند: »اندک ی آخری را به صورت برگرداندهاغلب مترجمان جمله

 آنچه که آوردم با کلمات متن سازگاری بیشتری دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب  
 

کارگ  

 سود

 پری

 رخنه
 نرم

 سخت

 مذهب

 بیان
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 فصل چهل و سومگفتار دوم: زند 

 

ونداک در برگردانش از »دائو ده  دارد. در حدی که دای  ۷۸از نظر محتوا شباهتی چشمگیر به فصل    ۴۲فصل   

متن شان کرده است.  جینگ« از شو لون پیروی کرده و این دو را یک متن یکپارچه در نظر گرفته و با هم ترجمه

با اخالق زرتشتی مخالفت مینمونه  پادگفتمانی که  از  اندرزهای آن را مردود ی خوبی است  نقطه  به  نقطه  ورزد و 

 یم: ای تجربی سر و کار داشته باشگرایانه و مشاهدهنماید که با بحثی طبیعت داند. در نخستین بند، چنین میمی

 )هم( نرمترین )چیزهای( زیر آسمان :۴۳.۱»

 «. آورند ترین )چیزهای( زیر آسمان تاخت میبر سخت 

گردد. شود که بحث به کشمکش دو فرهنگ ایرانی و چینی باز میها روشن میاما از همین نخستین جمله 

( »اسب تاختن« است و تقریبا همه این کلمه 騁اند که معنای اصلی »ِچنگ« )ی مترجمان به این نکته توجه کرده همه

مان نوشته شده »دائو اند آن است که »اسب تاختن« در زاند. اما آنچه که نادیده انگاشته را به درستی چنین ترجمه کرده

های غربی سکاها و تُخاری   به  هامتن ی قبایل آریایی بوده و همیشه در  ده جینگ«، و حتا تا چند قرن بعد، مهارتی ویژه 

شده، به نسبت نادر و کم بسامد است و در »دائو کند. این کلمه که در چینی باستان »لِنگ« یا »رِنگ« تلفظ می اشاره می 

کند و اینجا هم ی آریایی اشاره می هاسنت ده جینگ« هم تنها دو بار آمده است. در فصل دوازدهم هم این کلمه به  

 باید در همین چارچوب فهمیده شود. 

کند، بلکه  داللت نمی  -تفسیر مرسوم از این بند-ی چیزهای نرم بر سخت  ی آغازین تنها به غلبه پس جمله

های قدیم در تضاد بوده ی چینیی زیسته آورند. این اما با تجربه گوید چیزهای نرم بر چیزهای سخت تاخت میمی
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کنند،  ای عمومی، چیزهای سخت و استوار هستند که بر چیزهای نرم و سیال غلبه میاز سویی به عنوان قاعدهاست.  

اند های جنگاور و کوچگرد و سوارکار بوده اش بنگریم، این آریایی و از سوی دیگر اگر معنای فعل را در بافت تاریخی 

 تازند. اند. یعنی در هر حال چیزهای سخت بر نرم میتاختههان میکه بر کشاورزان چینی 

گوید عالوه بر حالت طبیعی و  ی جدلی دارد و میآن است که این جمله جنبهبه همین خاطر حدس من  

ی »هم« را به جمله ام کلمه توانند بر چیزهای سخت بتازند. به همین خاطر در ترجمهمرسوم، چیزهای نرم هم می 

پوش رزان ژنده تازند و جنگاوران زرهپوش آریایی بر کشاوام. درست است که اغلب چیزهای سخت بر نرم میافزوده

آورند. این مورد دوم هم ترین چیزها هم تاخت میکنند، اما در ضمن نرمترین چیزهای دنیا بر سخت هان غلبه می 

مثالهایی عینی دارد. مشهورتر از همه که به خاطر نقل قول بروسلی از این جمله شهرت یافته، آب است که بر سنگ 

گوید »جدا شد یکی چشمه از کوهسار/ به ره گشت ته، چنان که بهار می شود و این در ایران هم شهرتی داشچیره می

 ناگه به سنگی دچار...«. 

 این تفسیر درست بوده است:دهد که دومین بند به خوبی نشان می 

 کنند  ای ندارند، نفوذ می ری ندارند، در )چیزهایی که( هیچ رخنه)چیزهایی که( هیچ پُ :۴۳.۲»

 «. کارگی سود فراوان دارددانم بیپس اینطوری است که من می

ساران بر سختی  نرمی بر سختی است. آب چشمهی پیروزی ی روزمره ی نخست در امتداد همان تجربه جمله

آدمیان را میها چیره میصخره  بزرگ و  پیکر جانوران  از مرگ  کنند. خورند و تجزیه می شود و حشرات ریز پس 

ی نخست یابند. این جملهبنابراین چیزهایی که با تهیا پیوند دارند، بر چیزهایی که کامل و یکپارچه هستند استیال می

رخنه در منابع ایرانی کند. امر کامل و یکپارچه و بیبافت ایرانی نگریسته شود، به امری اهریمنی اشاره می  اما اگردر

شوند. در خدشه و کامل و بهینه قلمداد میهای خداوند بی همتاست با امر خیر و اهورایی و به همین خاطر آفریده

شود، و آن اهریمن است. اهریمن هی بیرونی ناشی می مقابل رخنه و خدشه و شکاف در این وجودِ کامل از خاستگا
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ی تهیا و شکاف و خأل است. یعنی دقیقا همان »چیزی است که پُری ندارد«. چنان که پیشتر در کیش زرتشتی نماینده 

ای بسیار مهم و پربسامد است که نزدیک به دهد، نشانه ( که فراوانی و پُری معنی می有ی »یوو« )هم دیدیم، کلیدواژه

گیرد و در همین ( قرار می無صد بار در »دائو ده جینگ« به کار گرفته شده است. این کلمه اغلب در برابر هیچ »وو« )

 بینیم. فصل نیز چنین تقابلی را می

ی مقابلش  دانست که نقطه   د معنایی ی متضاهاجفت توان دفاع از قطبی از  سراسر متن »دائو ده جینگ« را می

بدر فلسفه شده است.  ستوده می ایرانشهری  -در نگرش زرتشتی ایرانشهری هستی  ر نیستی و ی زرتشتی و سیاست 

دفاع  هامضمونی این کنشگری بر تنبلی و آبادگری بر ویرانی و خرد بر نادانی ترجیح دارد، و متن یکسره از واژگونه 

بینیم که چیزهای فاقد پُری، یعنی موجودات ناکامل و ناقص و آمیخته به تهیا )خرفستر کند. در همین بند نخست مییم

رخنه توانند بر چیزهای بیاوستایی( نه تنها پلید و اهریمنی و نکوهیده نیستند، که بسیار هم ارزشمند هستند، چون می

 آفریده( چیره شوند. -و کامل )موجودات مزدا 

کارگی شود بی گوید به این ترتیب معلوم می ای که از این حرف گرفته شده بسیار جالب است، چون مینتیجه 

ی ارجمند بودن کنشگری و سودمند  انجامد. معلوم است که در اینجا پادگفتمانی داریم که در مقابلش ایده میبه سود  

شود و بودن آن قرار داشته است. این ارتباط میان کنشگری و سود اصوال برای نخستین بار در گاهان صورتبندی می 

گوید که شده است. راوی میاش محسوب میهنگیدر زمان نوشته شدن این متن دین زرتشتی مهمترین پیکربندی فر

 ارزشمند.( است که سودمند است و 無為وی« )-کارگی »وونه کنشگری، که بی 

ی گوناگون به صورت »هیچ نکردن« یا »پرهیز از کردار« ترجمه هاشکل وِی« را مترجمان گوناگون به  -»وو

وِی« دقیقا یعنی -پذیر است. »وو اند. اما این ترکیب در چینی معنای روشنی دارد که به خوبی هم به پارسی ترجمه کرده

ای انتخاب نکردن. این معنا در بافت ای بر عهده نگرفتن و خویشکاریکار و باری نداشتن و وظیفهکارگی« یعنی  »بی
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ی آزادی ی اخالق ایرانی آن است که مردمان اراده شود. چون شالوده ایرانی به امری یکسره منفی و نکوهیدنی حمل می

ای برگزینند و با آن هستی را به سمت نیکی و روشنایی بجنبانند. ند و باید بر اساس آن برای خود خویشکاری دار

شده،  ی این معناست و همان است که در پارسی قدیم به تنبلی و بوشاسپ و بیکارگی تعبیر میوِی« دقیقا واژگونه -»وو

 شود.می کشی« گفتهی امروز »عالفی« یا »وقت و در زبان عامیانه 

های ایرانی را نادیده بگیریم و بر پادگفتمان بودن این جمالت آگاه نباشیم،  اگر تقابل »دائو ده جینگ« و اندیشه 

ی چیز ناقص در کامل چه ربطی به هم دارند. تنها  کارگی، تاختن نرمی بر سختی و رخنهیابیم که بیا در نمیاین ر

ایرانشهری بنگریم، این -ی زرتشتیوقتی این بستر تاریخی در نظر گرفته شود و متن را همچون جدلی بر ضد اندیشه 

 شود. ن روشن میشاگیرند و پیوندهای درونیمعانی در جای درست خود قرار می

شگفت آنجاست که متن بسیار صریح و روشن این حالت جدلی را تصریح کرده است، و بنابراین کوشش  

ی مقابلش را دین کنفوسیوسی ربط به فرهنگ ایرانی بدانند، یا نقطه آن که متن را خودبسنده و بیجمهور مفسران برای  

ی آغازین گفتیم، تا قرنها پس از نوشته شدن این متن هنوز تقابلی هافصلقلمداد کنند، توجیهی ندارد. چنان که در  

ی مربوط به کشمکش این دو جریان همه در دوران هان و  هاروایت میان کیش کنفوسیوس و دائو وجود نداشته و  

 اند، یعنی حدود پانصد سال پس از پیدایش »دائو ده جینگ« در زمان هخامنشی. اواخر عصر اشکانی شکل گرفته

 دهد:بند آخر این فصل به روشنی این جدلی بودن را نشان می

 )آن( مذهب بیان ندارد  :۴۳.۳»

 کارگی سود دارد )آن( بی

 « اند آنان که این را دریابندآنچه زیر آسمان است امید دارد که به چنین چیزی برسد/ اندک 

داند. در شود بیانش کرد، و بیکارگی را سودمند میای )جیائو( در میان است که نمیاینجا سخن از »مذهب/ آموزه«

جا آشکارا با دینی و مذهبی سر و کار داریم که نفی شده، و آن قاعدتا باید آیینی باشد که بر بیان و صورتبندی منظم  این
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( تاکید داشته باشد و سود را در خویشکاری بداند نه بیکارگی. هرکس تاریخ فرهنگ آن دوران 言و اعالم شدن )یَن:  

اند آنان که این انگیز است که امروز »اندک را نیک بداند، به روشنی منظور متن را در خواهد یافت. از این رو شگفت 

 را دریابند!«.
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 فصل چهل و چهارم بخش چهل و چهارم: ربگردان و زند 

 

 فصل چهل و چهارم گفتار دوم: ربگردان 

 

名與身孰親？ 

身與貨孰多？ 

得與亡孰病？ 

是故甚愛必大費；多藏必厚亡。 

知足不辱，知止不殆，可以長久。 

 

 

 

 یک عزیزتر است؟ کنی یا تن)درستی( را؟ کدام)خوش(نامی را انتخاب می : ۴۴.۱

 ی ارزشی( بیشترند؟ یک )داراکنی یا اموال را؟ کدام تن)درستی( را انتخاب می 

 یک شر است؟ کنی یا از دست دادن را؟ کدام به دست آوردن را انتخاب می
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 اگر مهر مفرط داشته باشی، بسیار اسراف خواهی کردنجوری است بنابراین ای : ۴۴.۲

 شوی اگر زیادی ذخیره کنی، به شدت مسکین می

 بدان کِی بس است، حرمت )خود را( نشکن : ۴۴.۳

 بدان کِی باز ایستی، )خود را( خسته نکن 

 پس شاید که دیر زمانی بپایی.

  

شوند. اما آشکار این فصل در اصل از سه بند تشکیل یافته، هرچند به طور سنتی اینها در دو بند گنجانده می

کنم، شعری است که بند نخست دو بخش مجزا دارد. بخش اول متن که در اینجا همچون بند نخست آن را جدا می

 با پنج کلمه: ای پرسشی است است در سه مصراع که هرکدامش جمله 

名  )مینگ: نام(與  )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن(孰  ،شو: کسی(

 )چین: صمیمی، وادین، خویشاوند، ازدواج، بوسیدن، درست(  親چی؟(  کی؟،

身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن(與   )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(貨   )هوئُو: کاال، چیز(孰  :شو(

 )دووُ: خیلی، بیشتر(؟ 多کسی، کی؟، چی؟( 

得   )مناسب نتیجه،  قرارداد،  آوردن،  به دست  برگزیدن(   與)دِه:  پیروی، جنگیدن،  دادن، کمک،  )وانگ: 亡)یو: 

 )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره(؟ 病)شو: کسی، کی؟، چی؟(  孰 نداشتن، نکردن، مردن، تباه شدن( 

کنی یا ؟/ تن)درستی( را انتخاب می است   یک عزیزترکنی یا تن)درستی( را؟ کدامیعنی: »)خوش(نامی را انتخاب می

یک شر کنی یا از دست دادن را؟ کدام ی ارزشی( بیشترند؟/  به دست آوردن را انتخاب مییک )داراکدام اموال را؟  

 « است؟

 از دو جمله تشکیل شده که هفت و پنج کلمه دارند: بند دوم  
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是    )شی: بودن، باشه(故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(甚    )شِن: جدی، وخیم، افراطی(愛 ت داشتن، )آی: دوس

 )فِی: قیمت، مصرف کردن، اسراف(  費)دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大)بی: قطعا، همیشه، اجبار(  必عشق، گنج( 

多   )دووُ: خیلی، بیشتر(藏    )تْسآنگ: پنهان کردن، ذخیره(必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(厚   ،ُهو: ضخیم، بزرگ(

 )وانگ: نداشتن، نکردن، مردن، تباه شدن(  亡سخاوتمند، غنی، زیاد( 

بنابراین اینجوری است اگر مهر مفرط داشته باشی، بسیار اسراف خواهی کرد/ اگر زیادی ذخیره کنی، به شدت   یعنی: »

 «. شوی مسکین می

فاعل جمله را در زبان چینی باید توجه داشت که  اند.  ها را به صورت دوم شخص خوانده بیشتر مترجمان این جمله

آغازگاه جمله  در اینجا  هایی همزور دارند.  شخص یا سوم شخص هم برگرداند و اینها همه احتمال   توان به اول می

شاید غیاب فاعل در جمله و مبهم بودنش را نشان دهد. اما چون خواندن بند آخر به صورت دوم (  是故)شی گو:  

این را هم باید در نظر .  امام و این بند را هم دوم شخص خوانده تر است، از هنجار رایج پیروی کردهبیان شخص خوش 

ره کردن غله در دهد. اما در آن دوران به معنای ذخیانداز« معنا می( به تعبیر امروزین »پس 藏داشت که »تسآنگ« )

 ی سرد و نامساعد از آن استفاده شود. هالفصی باروری زمین بوده، تا در هافصل

 ریخت دنبال شده است:بند سوم این فصل شعری از دو بیتی که با مصراعی هم  

知足不辱， 

知止不殆， 

可以長久。 

 اند: چنینی این بند کلمات برسازنده 

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(足    )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(不   )بو: نه(辱  ،رو: توهین(

 آبرو کردن( شرم، بی 
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知 ( )تْسی: دانش، آموزاندن止  )ژی: پا، توقف، ختم کردن(不  )بو: نه(殆  )دای: تهدید، خسته، شاید( 

可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :以    )ای: پس(長    )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(久 

 )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(

)خود را( خسته نکن/ پس شاید که دیر زمانی باز ایستی،  کِی  بدان  حرمت )خود را( نشکن/  بس است،  کِی  یعنی: »بدان  

 بپایی«.

 

 

 

 

 

  

 خوشنایم

 به دست آوردن تندرستی

 فراوانی
 زمیر  

 آرامش
 تندرست  

 اموال

 مهر

اندازپس اسراف  

 تنگدست  

 ایستادن

 پایندگی
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و چهارم 

 

ر  ۴۴فصل    آرای درباره   هایسال معموال همچون  با  مقام مخالفتی  در  در ضمن  ی جادوی عمر طوالنی، و 

وگری کنفوسیوس خوانده و تفسیر شده است. این نکته البته درست است که کیش دائویی در سیر تاریخی خود با جاد

اش هم چنین بوده های شمنیِ درمان درآمیخته است، و به احتمال زیاد اصوال خاستگاه اولیه پیوند خورده و با شیوه

ی این متن مورد تاکید و است. این هم به جای خود راست است که در آیین کنفوسیوس برخی از عناصر مورد اشاره 

 توان تحلیل کرد. اساس نمیتوجه هستند. با این حال کلیت این فصل را بر این 

 یوسی از متن دامن زده، بند نخست است: آنچه که به خوانش ضدکنفوس 

 یک عزیزتر است؟ کنی یا تن)درستی( را؟ کدام)خوش(نامی را انتخاب می :۴۴.۱»

 ارزشی( بیشترند؟ یک )دارای کنی یا اموال را؟ کدام تن)درستی( را انتخاب می 

 « یک شر است؟کنی یا از دست دادن را؟ کدام به دست آوردن را انتخاب می

که   ز شده ای از »مکالمات« کنفوسیوس ابراچِن در ترجمه و تفسیرش نوشته که این جمالت در تقابل با جمله 

ی این جمله  1شمارد، اگر روزی بگذرد و در طلب خوشنامی نکوشیده باشد«. گوید: »عالیجناب این را ناپسند می می

کند. در بند نخست طلِب سه چیزِ خواستنی مردود دانسته وسیوس ولی به سختی محتوای بند نخست را توجیه میکنف

 
1  Confucius, Analects, 15:19. 
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شده است: شهرت، ثروت و اصوال کامیابی در به دست آوردن هرچیز. بسیار غیربدیهی است که متنی این سه چیز را 

اندوزی خوار شمرده ی طرد شده و مال طرد کند. در متون کنفوسیوسی هم کوشش برای دستاوردهای بزرگ شخص

نقدی  از  اینها گذشته  ندارد.  منابع کنفوسیوسی تضادی  با  بند نخست، دوتایش  از میان سه محور  شده است. یعنی 

گرایانه بر تفسیر رایج است، و آن هم این که اصوال تا اواخر عصر هان مکتب کنفوسیوسی و دین دائویی همچون تاریخ 

ی نزدیک به هم و آمیخته قلمداد هاسنت اند و در زمان نگارش متن احتماال اینها  شده ویر نمیی مقابل تصدو جبهه 

 اند. شده می

 اش را بخوانیم: کند، کافی است که ادامه برای این که ببینیم این فصل با چه گفتمانی مخالفت می 

 شی، بسیار اسراف خواهی کردبنابراین اینجوری است اگر مهر مفرط داشته با  :۴۴.۲»

 « شویاگر زیادی ذخیره کنی، به شدت مسکین می

(  愛مهر )آی:  این بند  ی مهم  انگیزتر مورد حمله قرار گرفته، و آن مهر است. کلیدواژه در این بند موضوعی شگفت 

روی در خوانش مرسوم معنای این بند را در پرهیز از افراط و تفریط و میانه   دهد.است که در ضمن گنج هم معنی می

شود: »اگر گنج بزرگی لت معنای بند دوم چنین میکند. در این حاکاهد، و »آی« را گنجینه ترجمه میمخارج فرو می

نماید شوی«. این ترجمه اما درست نمیداشته باشی، زیاد اسراف خواهی کرد/ اگر زیاد ذخیره کنی به شدت مسکین می 

ی مهر در مقام گنج چنین مفهومی را هم در گوش دهد. احتماال استعاره و تنها یکی از داللتهای متن را به دست می 

ایست، نه اصلی. چون مفهوم اصلی »آی« دوست داده است. اما این معنایی ثانوی و حاشیه طبان اصلی متن نتیجه می مخا

ی تعمیمی معنایی از این مفهوم اصلی مشتق داشتن و صمیمی بودن و مهر ورزیدن است، و تعبیر »گنجینه« در نتیجه 

مه نخست  »آی«  شنیدن  با  متن  اصلی  مخاطبان  یعنی  است.  میشده  ذهن  در  را  ورزیدن  مقام  آوردهر  در  بعد  و  اند 

 ای گنجینه را. استعاره 



689 

 

دل پس   که  است  آن  احتماال  جمله  نخستین  از  معشوقه منظور  دل  آوردن  دست  به  برای  به  باختگان  شان 

ی دوم آورند و این نوعی اسراف دانسته شده است. اما این گزاره با جمله دستی و بذل مال و اموالشان روی می گشاده 

کند. بنابراین باید به دنبال چارچوبی مفهومی بگردیم که در آن می  کردن اموال را هم نکوهش  در تضاد است که ذخیره 

چنین دستگاه مهر به شکلی افراطی ستوده شده باشد، و در ضمن با انبار کردن چیزهای دلخواه نیز همراه بوده باشد.  

به واقع دمفهومی  آریایی سکاها و تخاری ای  آن فرهنگ  بستر  داشته، و  آن هنگام وجود  این مردم ر  بوده است.  ها 

پرستیدند، که در ضمن پشتیبان جنگاوران هم بود. تبار در زمان نگارش این متن ایزدی بزرگ به نام مهر را میایرانی 

ی منسوب یرفت که دهش سخاوتمندانه توان پذشد و می مهر در ضمن با اخالق جوانمردانه و داد و دهش مربوط می

به مهر در این بند همچون اسراف قلمداد شده باشد. در ضمن کنش جنگاوران غارتگری که کوچگردانی مهرپرست 

 ی دوم بوده باشد. تواند موضوع جمله بردند، می بودند و اموال روستاییان هان را به یغما می 

ی ایزد  ورزد و به دو سویه ها مخالفت می در این بافت، متن دارد با بستر مفهومی جاری در فرهنگ آریایی 

ای دیگر ش سخاوتمندانه را در پی دارد، و سویه ای از او که با عشق پیوند دارد و ده کند. سویه باستانی مهر اشاره می

ی این آیین گوید هردو سویه زند. متن میکه جنگاورانه و پهلوانانه است و غلبه بر دشمن و تاراج اموال او را رقم می 

زیانکارانه است. دهش سخاوتمندانه اسرافکارانه است و انباشتن ثروت در نهایت )معلوم نیست چرا( به فقیر شدن 

 تواند آن را از دست هم بدهد.شود، شاید در این تعبیر که وقتی کسی چیزی را داشته باشد، می تهی می من

تفاوت اصلی متون کهن دینی   شود.اگر بند اول و دوم را به هم پیوند بزنیم، محور اصلی جدل متن روشن می 

در منابع کنفوسیوسی و هم دائویی( نوعی خوار شمردن ثروت در سپهر تمدن ایرانی و چینی آن است که در چین )هم  

شود. در حالی که در منابع اوستایی و ودایی کهن طلبی و کوشش برای سود شخصی دیده می و به ویژه ستیز با جاه 

کو ی اهداف بزرگ نیطلبانه ها و تعقیب جاهدستیابی به لذتهای گیتیانه و اموال همواره ستوده شده و توانمندی من 

های قدیمی از ایزدان طلب شده، دقیقا همین هایی که در وداها و یشت شمرده شده است. چندان که فهرست خواسته 
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اند: شهرت و نیکنامی، اموال و خواسته، کامیابی و پیروزمندی، گیرد که در این جمالت طرد شدهمواردی را در بر می

 ی، مهر و عشق. زرتشت-و در نهایت، در متون ایرانی و سنت مهرآیینی

از    این فصل به  ی معاصر چینی دیده نمیهاسنت چنین ترکیبی در هیچ یک  این رو فرو کاستن  از  شود و 

ی چندانی از جادوی تندرستی و آداب شمنی بقای  انه اندیشانه است. به همین ترتیب نشمخالفت با کنفوسیوس خام 

آخرین   تر از آن است که بخواهد در چنین ظرفی بگنجد.تر و انتزاعیی این مفاهیم منظم بینیم و منظومه تن در متن نمی

طلبی و  فارشی برای عمر طوالنی باشد، تجویزِ فروتنی و تبلیغ فرودستی و منع جاهبند بر همین مبنا بیش از آن که س

بیانی  به  یا  باشد،  مسیحی  خاکساری  اروپایی  تمدن  در  آن  همتای  شاید  که  دائویی  بافتی  در  به  است.  بلندپروازی 

 ای:تر، همان اخالق بندگان نیچه فلسفی

 ت )خود را( نشکنبدان کِی بس است، حرم : ۴۴.۳

 بدان کِی باز ایستی، )خود را( خسته نکن 

 پس شاید که دیر زمانی بپایی.
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 بخش چهل و پنجم: ربگردان و زند فصل چهل و پنجم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و پنجم

 

 

 

大成若缺，其用不弊。 

大盈若沖，其用不窮。 

大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。 

躁勝寒靜勝熱。清靜為天下正。 

 

 

 شود آورند که تباه نمیآنها سودی به بار می   نمایند میدستاوردهای بزرگ، ناتمام  : ۴۵.۱

 یابد زوال نمیآورند که سودی به بار می  نآ    نماید میپُریِ بزرگ، تهی 

 نماید راستِ بزرگ خمیده می : ۴۵.۲
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 نماید مهارت بزرگ، دست و پا چلفتگی می

 نماید بالغت بزرگ الکن می

 برانگیختگی حریف سرماست و سکون حریف گرما  : ۴۵.۳

 .سازدسکون محض است که چیزهای زیر آسمان را منظم می

 

بندی سنتی از چهار بند تشکیل یافته است. اما دو بند اولی به هم مربوطند و روی  فصل چهل و پنجم با تقسیم 

به صورت یک   جایک دهند. از این رو باید هردو را  ای را به دست می هم رفته شعری دوبیتی با مصراعهای چهار کلمه 

 بند در نظر گرفت: 

大成若缺， 其用不弊。 

大盈若沖， 其用不窮。 

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  成   )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن(若    ،روئو: تو، او، مطیع(

 )چوئِه: ناقص، غایب، گسستگی(  缺اگر( 

其  )چی: او، آن(用  )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(不  )بو: نه(弊  نشینی( )بی: فریب، عقب 

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(盈    )یینگ: پر کردن، انباشتن، غرور، افزودن(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(沖 

 )ُچنگ: با آب شستن، برافراشتن، تهی( 

其    )چی: او، آن(用 ار گرفتن، خوردن(  )یُونگ: استفاده کردن، به ک不   )بو: نه(窮   ،چیونگ: فرسودن، خسته(

 ( محدودیت 

 شود آورند که تباه نمیآنها سودی به بار می  د ننمایدستاوردهای بزرگ، ناتمام می یعنی: » 

 د«.یابنمیزوال آورند که آن سودی به بار می    نماید پُریِ بزرگ، تهی می
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افتد، خود شعری است با سه مصراع چهار کالسیک برابر می  بند دوم به روایت ما، که با بند سوم در متن 

 شان تکراری است:ای که نیمیکلمه 

大直若屈， 

大巧若拙， 

大辯若訥。 

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(直    )ژی: مستقیم، عمودی، راستگو، عمدی، فقط(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(屈 

 )چو: خمیده، کج، خماندن(  

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(巧  بازی، شانسی(  )چیاو: مهارت، چشمگیر، حقه若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(屈 

 )چو: خمیده، کج، خماندن(  

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(辯  )بیَن: بحث، نزاع(若  )روئو: تو، او، مطیع، اگر(訥 ِه: لکنت، من من کردن( )ن 

 نماید«. نماید/ بالغت بزرگ الکن مینماید/ مهارت بزرگ، دست و پا چلفتگی میبزرگ خمیده میراسِت یعنی: »

 ی طوالنی و پیچیده با کلماتی به نسبت نادر و پرتکرار دارد به این شرح:بند آخر دو جمله  

躁   فکر(  تأمل، بیزده، برانگیختگی، بی)زَئو: هیجان勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(寒   ،َهن: فقیر، سرد(

 熱)شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(    勝)جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(    靜فرومایه، متروک، ترس، زمستان(  

 اغ، تابستان، تب، شوق، اضطراب، خشمگین( )رِه: گرم، د

清   )چینگ: تمیز، شفاف، خالص، ساکن(靜    )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天 

 )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم(  正)شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下)تیان: آسمان( 

»برانگیختگی حریف سرماست و سکون حریف گرما/ سکون محض است که چیزهای زیر آسمان را منظم  یعنی: 

 سازد«.می
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 برانگیختگ

 سرما
 سکون

 گرما

 بالغت

 راست لکنت

 خمیده

 مهارت

 دست و پا چلفتگی

 پری

 تیه
 دستاورد

 ناتمام

 سکون محض

زیر آسمانچیزهای   
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 دوم: زند فصل چهل و پنجمگفتار 

 

فصل چهل و پنجم سرودی است در ستایش نقص. در نگاه نخست این که چرا ناتمام بودن، تهیا و کاستی  

کند. در واقع جریان اصلی تفسیری که خوانش این متن را تعیین کرده، به نظرم در ستوده شده، معماآمیز جلوه می

 ای از کمال نادلپسند است؟نماید و چه سویه اند که: چه چیزی در نقص کامل میدر مانده پاسخگویی به این پرسش 

 شود آورند که تباه نمیآنها سودی به بار می   نمایند دستاوردهای بزرگ، ناتمام می :۴۵.۱»

 « یابد آورند که زوال نمیآن سودی به بار می     نماید پُریِ بزرگ، تهی می

شوند که آنها را همچون پادگفتمانی در نظر بگیریم، و معنایشان هنگامی  این جمالت تنها زمانی معنادار می

ای که اندیشه  ی ایرانی بدانیم.آمیز با اندیشه نشیند که آنان را مخالفتی جدل در بافت اجتماعی و تاریخیِ ظهور متن می 

برای پُری و یکپارچگی و کمال و تمامیت تقدس قایل بوده است. دو خواست بنیادین در گاهان طرح شده که عبارتند 

از امرداد و خرداد، کمال و جاودانگی. هردوی اینها به شدت موضوع انتقاد »دائو ده جینگ« هستند. فصل چهل و پنجم 

  ایست از مخالفت با مفهوم کمال.نمونه 

انباشت شده  متن  اگر تفسیرهای  به خودِ  کنار بگذاریم، و  را  پیوند دارد  بودایی  با خوانشی  متن که  که  -ی 

م، هیچ توجیهی ندارد که کسی کمال را نفی کند و نقص را بستاید. مگر آن که کمال اسم رمز بنگری  - پیشابودایی است 

اند. امر بزرگ، ناقص هایی هستند که ناتمام ای رقیب و مهاجم بوده باشد. دستاوردهای بزرگ در اینجا همان اندیشه 

شود، و اینها ایی جبران نشدنی شناخته می اش به همین خاطر با تهیاست، نه کامل. هستی هم با تمام پُری و انباشتگی
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شوند. گفتمانی غیربدیهی و غیرمنطقی و آشکارا نادرست، که تنها در ناپذیر وجود قلمداد می های سودمند و زوال سویه 

 شود. مقام مخالفت با آرای زرتشتی معنادار می 

 نماید راستِ بزرگ خمیده می :۴۵.۲»

 نماید مهارت بزرگ، دست و پا چلفتگی می

 « نمایدمیبالغت بزرگ الکن 

ترین( که در متون اوستایی از هشتصد سال  اوستا: آن راست وگرنه چرا باید فرض کرد »راسِت بزرگ« )در  

ی نقش رستم: پیش از این متن لقب خداوند بوده، خمیده بنماید؟ یا چرا مهارت بزرگ )در اوستا و به ویژه در کتیبه

ار زرتشت هونَر/ هنر( به نظر دست و پا چلفتی برسد؟ یا بالغت بزرگ )در گاهان: سخن منظوم و بلیغ( که اشاره به گفت 

است، الکن باشد؟ این عبارتها در بافت فرهنگ چینی آن دوران معنای چندانی ندارند و جاهای دیگر به شکلی منظم 

شدند. هایی روشن و جا افتاده در دین زرتشتی و سیاست ایرانشهری محسوب می اند، اما کلیدواژهپردازی نشده مفهوم 

از هنر )یعنی استعدادهای آموخته شده( برخوردار است، به نمودی از گوید  ی آرامگاهش می وقتی داریوش در نبشته 

آمیز و شعری مهم یعنی گاهان و کند و اینها همه با پیامی بالغت فرهمندی و برخورداری از »راستی بزرگ« اشاره می 

 خورند. ها گره میسنت یشت 

 برانگیختگی حریف سرماست و سکون حریف گرما  :۴۵.۳»

 « سازد.سکون محض است که چیزهای زیر آسمان را منظم می

منظور از آن احتماال اشاره به امری روزمره این بند گویا در مقام نوعی شرح و تفسیر بر دو بند پیشین نوشته شده باشد.  

ی نخست به نظرم به واکنش طبیعی بدن در برابر سرما و گرما اشاره گیری از آن. جملهدستی است و نتیجه   و دم

حالی است و جوش کنیم تا گرم شویم، و در مقابل در هوای گرم سکون و بی کند. وقتی هوا سرد است باید جنب می

نتیجه گرفته که پس چیزهای زیر آسمان هم باید با  ی عامیانهکند. راوی از این مشاهده که از گرمازدگی جلوگیری می
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سکون سامان پیدا کنند، چرا که جنب و جوش جاری در هستی بیشتر به گرما شبیه است تا سرما. این را در یک 

گریزی تعبیر کرد، و موضع عمومی »دائو ده جینگ«  توان همچون تبلیغی برای انفعال و کنشی باالتر از انتزاع میمرتبه 

 - یعنی گیتی-گیرد که قلمرو زیر آسمان  ایرانشهری قرار می -چنین است. باز این موضع در مقابل رویکرد زرتشتی هم  

داند، و نه چیزی گرم یا سرد، و کنش فعال به سود نیکی و رفتار را به مثابه میدان جنگی میان دو نیروی خیر و شر می

 کند.ی ها در برابر قوای شر را توصیه می منجویانه ستیزه 
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 بخش چهل و ششم: ربگردان و زند فصل چهل و ششم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و ششم 

 

 

 

天下有道，卻走馬以糞。 

天下無道，戎馬生於郊。 

禍莫大於不知足；咎莫大於欲得。 

故知足之足，常足矣。 

 

 وقتی آنچه زیر آسمان است از راه برخوردار باشد  : ۴۶.۱

 کنند تا پهن بریزند )برای باروری کشتزارها( پس اسبها را رها می 

 وقتی آنچه زیر آسمان است هیچ از دائو )برخوردار نباشد(  : ۴۶.۲ 

 کنند ی شهر برای عملیات جنگی تکثیر میاسبها را در حومه 

 شویم ای بزرگتر از آن نیست که ندانیم راضی میفاجعه  : ۴۶.۳
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 کنیم را به دست بیاوریم  اشتباهی بزرگتر از آن نیست که آنچه قصد می 

 بنابراین دانستنِ این که کافی، کافیست؛/ شگفتا که )این همان( کفایت است.  : ۴۶.۴

  

ب از چهار  بند نخست دو جملهفصل چهل و ششم  یافته است. دو  به نسبت کوتاه تشکیل  ای هستند و ند 

 ی اولشان به استثنای یک کلمه همسان است و باید با هم خوانده شوند:جمله

天下有道，卻走馬以糞。 

天下無道，戎馬生於郊。 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(有  )یُوو: فراوان، داشتن(道 )دائو: راه( 

卻  رد کردن، به هر حال(  )چوِه: عقبگرد ،走    )ژائو: رفتن، ترک کردن، نشت کردن، کار کردن، مردن، از(馬   :مَئآ(

 )فِن: پاکسازی، مدفوع، نظارت کردن(  糞)ای: پس(  以اسب، شهسوار، بزرگ( 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(無  )وو: نه، هیچ(道  )دائو: راه( 

戎    )رُونگ: سالح، عملیات جنگی، شما، نام قومی کهن(馬  مَئآ: اسب، شهسوار، بزرگ(  )生   ،شِنّ: بودن، زیستن(

 ی شهر، حومه( )جیآئو: حاشیه  郊)یو: در، با، از(  於زادن، خام( 

آنچه زیر آسما  از راه برخوردار باشد/ پس اسبها را رها می یعنی: »وقتی  تا پهن بریزند )برای  ن است  کنند 

 باروری کشتزارها( 

ی شهر برای عملیات جنگی دائو )برخوردار نباشد(/ اسبها را در حومه   وقتی آنچه زیر آسمان است هیچ از

 « کنندتکثیر می

با مصراع ی طوالنی دارد  بند بعدی دو جمله  این  ای میهایی شش و هفت کلمه که به یک دوبیتی  با  ماند، 

 کلمات:
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禍莫大於不知足； 

咎莫大於欲得。 

禍  )هووُ: فاجعه، نحس(莫  )مُو: نه(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(於  )یو: در، با، از(不  )بو: نه(知  :تْسی(

 )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(  足دانش، آموزاندن( 

咎   )جیو: اشتباه، تقصیر، بدشانسی(莫   )مُو: نه(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(於   )یو: در، با، از(欲   ،یو: قصد(

 )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(  得میل( 

کنیم را شویم/ اشتباهی بزرگتر از آن نیست که آنچه قصد میای بزرگتر از آن نیست که ندانیم راضی مییعنی: »فاجعه 

ی دوم قدری متفاوت نقل شده و چنین آمده که: »از میان خطاها، ی ما وانگ توئی جمله در نسخه   به دست بیاوریم«.

 1آورد، از این که آنچه میل داریم را به دست آوریم«. هیچ یک اندوه بزرگتری به بار نمی

 ( سه بار تکرار شده است:足و« )ی »زی آهنگینی است که در آن کلمهچهارمین و آخرین بند این فصل جمله

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی知    )تْسی: دانش، آموزاندن(足    )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(

之  )ژِه: داشتن، رفتن(足 ( )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال 

常    )چآنگ: اصیل، ماندگار(足    )پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال )یی: عالمت کامل شدن،   矣)زو: 

 عالمت تعجب( 

 یعنی: »بنابراین دانستنِ این که کافی، کافیست؛/ شگفتا که )این همان( کفایت است«. 

 

 

 
1  Henricks, 1989: 185. 
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 کفایت

 نقص

 دانستن

 رضایت

 قصد

 کامیابی

 کشاورز

 جنگاور
 اسب کشاورزی

 اسب جنگی

 برخورداری از راه

 دوری از راه
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و ششم

از    هم  میهافصلاین  گره  کشاورزان  زندگی  با  را  راه  که  است  ناسازگاری یی  و  زندگی زند  سبک  با  اش 

 دارد. آشکار است که دو بند نخست را باید سر هم خواند: جنگاوران را اعالم می 

 وقتی آنچه زیر آسمان است از راه برخوردار باشد  :۴۶.۱»

 کنند تا پهن بریزند )برای باروری کشتزارها( اسبها را رها می پس 

 وقتی آنچه زیر آسمان است هیچ از دائو )برخوردار نباشد(  : ۴۶.۲ 

 کنند«. ی شهر برای عملیات جنگی تکثیر میاسبها را در حومه 

اند. بهره کنند. یا از راه برخوردارند و یا از آن بی دو حالت پیدا می  -چیزهای زیر جهان-در اینجا جهانیان   

گیرند. یعنی در کشتزارها و کشاورزی به کار میپیمایند آن است که اسبها را برای  ی آنان که راه درست را مینشانه 

اند و اسبهایشان را بهرهگیرند که از راه بیدارند. در مقابل جنگاوران قرار میروستاها آنان را برای کشت و کار نگه می

 پرورند. ی شهرها )یعنی مراکز سیاسی( برای سوارکاری و نبرد می در حومه 

ها به اسب و  ما از اشارهاند. اطلبی و پرهیز از خشونت تعبیر کرده ای برای صلح این بند را اغلب همچون بیانیه  

ی شهر روشن است که منظور اصلی مقابل نهادن دو سبک زندگی بوده، و نه دو مفهوم حومه -جنگکشتزار و  -پهن
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ی نظامی و کشاورز با هم ایران زمین طبقه انتزاعی. این به ویژه از آن رو اهمیت دارد که در چین و اروپا بر خالف  

در ایران زمین بوده که   اند.دادهنشین پیوستاری یکپارچه را تشکیل نمیجایکتداخل نداشته و جمعیت کوچگرد و  

رانه در داو کوچگردی رمه  نشینی کشاورزانه جایکداری ابداع شده و به همین خاطر دو سبک زندگی  کشاورزی و رمه 

های کوچگرد و روستاهای مستقر و اند. چندان که در سراسر تاریخ قبیله کنار هم تکامل یافته و با هم پیوند داشته 

اند و این قاعده تا پایان دوران پیشامدرن و عصر رضا شاهی برقرار بوده است. یعنی مثال ایلی شهرها درهم بافته بوده 

تی کوچگرد و متحرک داشته و هم بخشی از مردمش در روستاهایی مستقر بزرگ مثل قشقایی یا بختیاری هم جمعی

 اند.  زیسته ها و رؤسا و بازرگانان و صنعتگرانشان در آن میاند و هم شهرهایی داشته که خان بوده

در قلمروهای تمدنی چین و اروپا این دو سبک زندگی بومی نبوده و از ایران زمین وامگیری شده است. به   

جمعیت( از جنگاوران تشکیل یافته که   ٪۱۰حدود    ی اجتماعی به کلی متفاوت داریم که یکی )باهمین خاطر دو طبقه

جمعیت( رعیت کشاورزی هستند که در وضعیتی نزدیک به  ٪۹۰قدرت سیاسی را هم در دست دارند، و دیگری )با  

و ساختار   اند، که تا دوران مدرن حتا زبانکنند. این دو جمعیت نه تنها مرزبندی مشخصی داشته بردگی زندگی می

اند  تبار بودهی اشراف و حاکم در فرانسه و روسیه آلمانی شان هم اغلب متفاوت بوده است. چنان که مثال طبقه نژادی 

اند. در چین هم اوضاع چنین بوده و راندههای کشاورز فرمان می های جنگاور بر آنگلوساکسون یا در انگلستان نورمن

 اند. زیسته ی مردم همچون رعیتی مفلوک در روستاها می باالی سیاسی بوده و بدنه   یشهرها در انحصار جنگاوران و طبقه 

ها در این مقطع زمانی اسب جنگی را اهلی نکرده  ی این متن، آن است که اصوال چینیی مهم دیگر دربارهنکته  

شود و اغلب به قبایل آریایی غربی ( در متون این دوران بسیار به ندرت به کار گرفته می 馬ی »مَئآ« )اند. کلمه بوده

اش در همین فصل این واژه تنها سه بار به کار گرفته شده که دو دفعهکند. در خود متن »دائو ده جینگ«  اشاره می

 شود:  پیشگویی دوران شانگ برای نخستین بار در قالب این نماد ظاهر می هایاستخوان است. این نشانه در 
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این نشانه در زمان نگارش متن مورد نظرمان هنوز وضعیتی استانده و مشخص پیدا نکرده بود و در جاهای مختلف به 

و        شد. مثال بر آوندهای برنزی به صورت  ی گوناگون ترسیم میهاشکل خیزران  بر  چو  قلمرو  در  و 

  شود:، و در متون خیزرانی قلمرو چین در این قالب دیده می نوشته شده   کل ابریشم به ش

ی دوران هخامنشی که متن »دائو ده جینگ« تدوین شده، هنوز در این تنوع نمادها بدان معناست که تا میانه  

ای برای »بزرگ«  ی مشخص برای اسب وجود نداشته است. این واژه بعدتر هم به صورت استعاره چین یک نشانه 

و فرهنگهای آریایی و باختری حفظ کرده است. چندان که هزار و پانصد   هاسنت کاربرد داشته و همچنان پیوندش را با  

سال بعد وقتی اسالم در چین نفوذ کرد و جایگیر شد، همین کلمه همچون نامی محبوب برای مسلمانان رواج یافت 

ای ی واژهساخته که از پیوند دیرینه گرفتند. تعبیری نوآوا با اسم »محمد« و همتای با آن در نظر میو اغلب آن را هم

 شد.ی ایرانی غربی ناشی می هاسنت کهن با 

ی د که اسب را رام کردند و این امر در اوایل هزاره ها نخستین مردمی بودن در این تردیدی نیست که آریایی 

ای که بعدتر قلمرو استپی سکاهاست و ی پهناوری در شمال ایران زمین تحقق یافته است. گسترهدوم پ.م در گستره

ی دار اختراع شد و موازنه ی جنگی با چرخ پرهپ.م گردونه  ۱۶۰۰در حدود  از اوکراین تا مرزهای ترکستان امتداد دارد.  

های آریایی در سراسر ایران زمین پدیدار گشتند. قوا را در جهان باستان به هم زد. طوری که برای نخستین بار پادشاهی

ی دوم پ.م سرشماری ی هزارهمیانه   شانزده امیرنشینی که در مهابهاراتا مورد اشاره هستند و شانزده کشور مهریشت در

ی این قلمروها همهی هیتی و میتانی و کاسی در ایران غربی. در  هادولت گیری  اند و این همزمان است با شکلشده 

 ی جنگی وجود داشته و پرورش اسب جنگی در پیوند با آن رایج بوده است.گردونه 

ی جنگی بسیار دیر و در حدود پانصد سال بعد وارد شد. مسیر وامگیری اسب و گردونه در  در چین گردونه 

اند، و برای جستهافزار بهره میها از این جنگدانیم که آریایی های تاریخی کامال روشن است. میچین بر مبنای داده

بار در   به لحاظ پ.م( چینی  ۱۰۵۰اواخر دوران شانگ )حدود  نخستین  به تدریج آن را وام گرفتند. هرچند  ها هم 
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اند. بسته هایشان می تر از قبایل آریایی غربی بودند و چرخهایی بسیار بزرگ و نااستوار به گردونه مانده فناوری بسیار عقب 

ی »اسب« که قاعدتا باید با آن ا جالب است که واژهدر »دائو ده جینگ« چندین اصطالح برای گردونه وجود دارد، ام 

 بسیار نادر است.  همراه باشد، 

ها تازه در اواخر دوران هخامنشی با سوارکاری و نشستنِ انسان بر اسب آشنا  بر مبنای اسناد تاریخی، چینی 

هایی از سوارکاری در میان رم پ.م است که نشانه تازه در قرن چهاها وامگیری کنند.  شدند، و کوشیدند آن را از آریایی 

ی اسکندر به ایران ود و پس از حمله شو این به حدود یک قرن پس از تدوین متن مربوط می  1شود ها نمایان می چینی

و کوچک مردم سغد و خوارزم به سمت شرق. بنابراین وقتی در این فصل از اسب جنگی و اصوال اسب سخن به میان 

ها تکمیل اش از آریایی شود که هنوز فرایند وامگیریآید، به پدیداری نوظهور و تازه در فرهنگ چینی مربوط می می

  نشده است.

صلح  -شود که دوقطبی اصلی جنگی تاریخی باید به این جمالت نگریست. آنگاه روشن میدر این زمینه 

و  اندی کشاورز است. »دائو ده جینگ« متن مقدسی است که کشاورزان پدید آورده طبقه -ی جنگاورنیست، بلکه طبقه 

 کند، بی آن که کوششی برای رفع این فروپایگی و ضعف نشان دهد.یکسره سبک زندگی رعیت فروپایه را ستایش می 

آوری  ی اول به شکل شگفت . جمله ی اول دو بند دارد که باید سرهم خوانده شوندی دوم متن هم مثل نیمه نیمه  

 : رفته است سرسری خوانده شده و مورد پرسش قرار نگ

 شویم ای بزرگتر از آن نیست که ندانیم راضی میفاجعه  :۴۶.۳»

 « کنیم را به دست بیاوریم قصد می  اشتباهی بزرگتر از آن نیست که آنچه

 
1  Graff, 2002: 22. 
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به ظاهر   اجتماعیاین جمالت  بافت  همان  در  اگر  اما  ندارند.  اول  بند  دو  با  نگریسته شوند،  ارتباطی  گفتیم  که  ای 

رضایت   که عبارتند از  کندی دوم این فصل دو چیزِ به ظاهر بدیهی را نفی میشود. بندهای نیمه پیوندهایشان نمایان می 

چه ای بزرگتر از آن نیست که ندانیم اند که: » فاجعه ی نخست را اغلب با افزودن قیدی چنین خوانده و کامیابی. جمله 

ی جمله شود. اگر به ادامه ی اصلی پرسشی نیست و »چه زمانی«  هم در آن دیده نمیشویم«. اما جمله راضی می  زمانی

گویند کنند، و می بزرگ اشاره می خطایی  شود که منظور جمله این نیست. هر دو جمله دارند به  بنگریم روشن می 

ای سراغ نداریم، که: کسی نداند که راضی شده است، و کسی آنچه که قصد کرده را به دست بزرگتر از این دو فاجعه 

موقعیتی که به دو مفهوم رضایت کنند.  اشاره می بیاورد. بنابراین این دو فعل به هم مربوطند و به موقعیتی نزدیک به هم  

 شود. و کامیابی مربوط می 

 کند:ی پایانی این فصل همچون راهنمایی ارتباط این دو را روشن می خواندن جمله  

 « بنابراین دانستنِ این که کافی، کافیست؛/ شگفتا که )این همان( کفایت است. :۴۶.۴»

شد و به دست آمد، و وقتی میلی پس بحث بر سر بسنده بودن یا نبودن چیزها، و کفایت است. وقتی چیزی قصد  

گوییم کفایتی حاصل آمده و مطلوبی به شکل بسنده فرادست آمده است. بند برآورده شد و رضایت به بار آورد، می

دهد، فرد از آن بی خبر باقی جویند، موهوم است. چون وقتی رضایت دست میگوید رضایتی که مردمان می سوم می

گوید اگر چیزی را قصد است. چون می  -ترو نادرست -ی بعدی از این هم جالبتر  ملهماند، و این فاجعه است. ج می

 است. ی رخ داده اشتباه کردیم و در آن کامیاب شدیم، 

کنیم هم به شکلی واه است و کامیابی در آنچه که قصد میاین البته بدیهی است که رضایت امری مثبت و دلخ 

کند؟ احتماال کلید این جمالت در گویانه چنین است. پس چرا بند سوم چیزهایی تا این اندازه بدیهی را نفی میهمان

بار در متن به کار گرفته شده و در بیشتر   ۲۸( نهفته است که یعنی »قصد، اراده، تصمیم«. این کلمه  欲ی »یو« )کلمه 

ی اوستایی موارد داللتی منفی دارد، که با توجه به معنایش عجیب است. حدس من آن است که این کلمه در برابر واژه
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گیرد که یکی از هشت نیروی روانی انسان در گاهان است و در سنت اوستایی و پهلوی بعدی به صورت »وَر« قرار می 

اش به معنای دقیق کلمه »حق انتخاب« اش و در اولین صورتبندیخورد. این واژه در شکل گاهانی»کردار« برچسب می

ی زرتشتی را در آغازگاهش رمزگذاری ی اختیارگرایانه که فلسفه داده است، و کلیدی مهم است  ی آزاد« معنا می و »اراده 

ی انسانی ی آزادانه کند. این مفهوم در متون بعدی زرتشتی به صورت کردار درآمده که همان رفتار انتخاب شده می

 شناسانه دارد. شناسانه و هستی های آخرتسازد و هم داللت ی اخالق را بر میاست و هم شالوده 

کنیم، برابرنهادی بهتر از »یو« برایش پیدا نخواهیم  ی آزاد« را به چینی قدیم ترجمه  اگر بخواهیم »انتخاب/ اراده  

کند کرد. این کلمه از نظر مفهومی هم در »دائو ده جینگ« داللتی دارد. یعنی اغلب به مفهومی غریبه و مهاجم اشاره می

توان از بندی افزوده به همین نقطه از متن این را می شود.  که موهوم و ناپسند هم هست و به خطا و فاجعه منتهی می

های »دائو ده جینگ« و روایت کالسیک متن به شکلی که نقل کردم نوشته شده است. اما در دریافت. در بیشتر نسخه 

تر از این نیست که )آدمها( از گوید: »جرمی بزرگای افزوده داریم که میهای ما وانگ توئی در همین جا جملهیافته 

چیزی که میل دارند، برخوردار باشند«!، و هنریکز با قدری دست بردن در متن این ترجمه را هم از این عبارت به 

 1های زیاد داشته باشند«. دست داده که: »جرمی بزرگتر از این نیست که )آدمها( میل

بزرگداشت قصد و اراده در ضمن  ای با میل و قصد دارد. در سنت ایرانی  ستیزه بینیم که متن  در هر حال می 

ای به معنای رسمیت بخشیدن به میل و خواست هم هست. به این ترتیب پیروزمندی و کامیابی و ارضای میل جنبه 

کند، چنان که در فرهنگ ایرانی چنین بوده و در آیین مهر شکلی صریح و بُرنده تا مقدس پیدا میمثبت و پذیرفتنی و ح 

 
1  Henricks, 1989: 184-185. 
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بیند و از سوی ورزد. چون آن را از سویی بیگانه و غریبه می نیز پیدا کرده است. متن دقیقا با این مفهوم مخالفت می

 بیند. رعیت فروپایه نمیی ی طبقه طلبی برآمده از آن را شایسته خواهی و جاهدیگر زیاده 

ی آزاد به هیچ عنوان بدیهی و جهانگیر نیست. تمدنها و فرهنگهای  ی ارادهیده بر خالف تصور امروزین ما، ا 

ی آزادی اند. این فکر که انسان اراده باستانی این فرض را بسیار دیر و بسیار محدود و پس از مقاومتهای بسیار پذیرفته 

اش گون تاریخی تبارشناسی های گوناسازد، طرحی زرتشتی است که اگر در نسخه دارد و سرنوشتش را خودش برمی

باز می ایران شرقی  ایده کنیم، همگی به همین خاستگاه تاریخی در  ارادهگردد. یعنی  انسان خودمختارِ  در مند که  ی 

شده، حرفی عجیب و غریب و ناآشنا و تا حدودی یهای چینی به ایشان منتقل مجریان تماس سکاهای آریایی با هان

 کرده است. خطرناک جلوه می

ای که قصد و میل در این بافت است که در فصل چهل و ششم ادعا شده که بسندگی و کفایت، یعنی آن نقطه  

ه چیزها کنند و خواهانش هستند، در جایی بسیار پیشتر از آماج خواست و اراده جای گرفته است. گویی کدنبالش می

در همان وضعیت موجودشان بسنده و کافی هستند. از این رو جستجوی کفایتی برتر و طرح وضعیتی مطلوب خطایی 

شود، و قصد اش نمیی میل متوجهیابد دارنده شود. میل وقتی کفایت میای بزرگ منتهی میبزرگ است که به فاجعه

بار است. بنابراین باید میل و خواست را وانهاد و به است، فاجعه   نشیند و با کامیابی همراهبه ویژه وقتی به کرسی می 

همان وضعیت مطلوب بسنده کرد و این را دریافت که کفایت چیزی جز این فرض نیست که هرچیزی همانطور که 

 هست، کافی است.

این نگرش جبرگرایانه، خودخوارانگارانه و به لحاظ تجربی نادرست است. یعنی انسان میل و خواست دارد  

ی نهادهای اجتماعی فشرده و سرکوب شده و د. هرچند اینها همه در میانه ی آزاد هم دارشود نشان داد که اراده و می

-ای از مدرنیته  دهد و حتا امروز هم نسخه شوند. سنت چینی اما یکسره نهاد را بر من ترجیح مینادیده انگاشته می

ای خاوری »دائو ده جینگ« در این بستر، نمونه کند.  فرض را تایید می را برگرفته و تکثیر کرده که همین پیش  -کمونیسم
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از مسیحیت خاکسار و زاهدمسلک اروپایی است. همان که نیچه به درستی بدان برچسب »اخالق بردگان« زده است.  

ی مصری قرار گیرد. منسوخ شده ترکهنی خه ی اصلی زنده در چین و اروپا دارد که باید کنار نساما بردگی دو نسخه 

می  ستایش  را  موجود  وضعیت  نظری  لحاظ  به  بردگان  اخالق  درباره این  مسئله  طرح  از  و  به کند  اشاره  و  آن  ی 

 کند.ترسد و آن را نفی می اش هراس دارد. چرا که از وضعیت مطلوب می نابسندگی 
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 بخش چهل و هفتم: ربگردان و زند فصل چهل و هفتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و هفتم 

 

不出戶知天下；不闚牖見天道。 

其出彌遠，其知彌少。 

是以聖人不行而知，不見而名，不為而成。 

 

 ان است، از در بیرون نرو برای آموختن آنچه زیر آسم : ۴۷.۱

 مند( نشو ی )بهرهبرای تماشای راه آسمان از درخشش پنجره 

 کندبیگانه سفر می  کسی که تا )سرزمینهای( دوردست  : ۴۷.۲

 داند  تری میکسی است که چیزهای اندک 

 داند رود، اما می )سفر( نمی  پس اینجوری است که پادشاه مردم  : ۴۷.۳
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 شود. سازد، اما کامیاب میچیزی نمی  کندگذاری میکند، اما اسم مالقات نمی

 

ای ی شش کلمه چهل و هفتم به نسبت کوتاه است و از سه بند تشکیل یافته است. نخستین بند دو جملهفصل   

 قافیه دارد:ی همی مشترک و چندین کلمه توان همچون بیتی شعر آن را خواند چون دو کلمه دارد که می 

不出戶知天下； 

不闚牖見天道。 

 است: تشکیل یافته  هاعالمت این بند از این 

不   )بو: نه(出  )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن(戶 (هو: در، خانمان  )知    )تْسی: دانش، آموزاندن(天   :تیان(

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下آسمان( 

不   )بو: نه(闚    )کوئی: براق، درخشان(牖   )یُوو: پنجره(見   )جیِه: دیدن، مالقات(天  آسمان(  )تیان :道  :دائو(

 راه( 

( مندبهره ی )پنجره درخشش  یرون نرو/ برای تماشای راه آسمان از  برای آموختن آنچه زیر آسمان است، از در بیعنی: »

 . «نشو

 ای:های چهار کلمه است با مصراع بند دوم بیتی  

其出彌遠， 

其知彌少。 

 با این کلمات:  
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其    )چی: او، آن(出   )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن(彌   ،می: پُر کردن، دور، پوشاندن، شست از کمان کشیدن(

 )یوآن: دور، غریبه، برجسته(  遠بیشتر( 

其  )چی: او، آن(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(彌 :پُر کردن، دور، پوشاندن، شست از کمان کشیدن، بیشتر(  )می少 

   )شّائو: کم، کوچک، ناکافی، نقص، به ندرت( 

 . «داند تری میکند/ کسی است که چیزهای اندک بیگانه سفر می  کسی که تا )سرزمینهای( دوردست یعنی: »

گذاری نشده است. اگر به ای، که درست نقطه لمه بند سوم، در اصل شعری دوبیتی است با مصراعهای چهار ک 

 رسیم:شکل شعر تقطیعش کنیم، به این الگوی سرراست و شعرِ سالم می 

是以聖人  不行而知， 

不見而名，  不為而成。 

 اند:ی این دوبیتی چنینکلمات برسازنده 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖 ( )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره人  )رِن: مردم، انسان( 

不  )بو: نه(行   )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(而  )اِر: و، آنگاه، اما(知  )تْسی: دانش، آموزاندن( 

不  )بو: نه(見  )جیِه: دیدن، مالقات(而  )اِر: و، آنگاه، اما(名  ( ، اسم گذاشتن)مینگ: نام 

不   )بو: نه(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(而     )اِر: و، آنگاه، اما(成  ،ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل(

 تبدیل شدن( 

کند/ چیزی گذاری میکند، اما اسم داند/ مالقات نمی رود، اما می )سفر( نمی   یعنی: »پس اینجوری است که پادشاه مردم/

 شود«.سازد، اما کامیاب می نمی
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 مالقات

 نام نهادن

 ساختن

 کامیاب شدن

 پنجره

 سفر تماشا

 آموخی   

 پادشاه مردم

 سفر نرفتن
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و هفتم 

 

بینی و نادانی است. ی وضعیت موجود بود، مبلغ کوتهفصل چهل و هفتم در قیاس با فصل پیشین که ستاینده  

اش را به شهود در مفهوم بودایی یا آن   1اند،شناسی تفسیر کردهی شناخت ای درباره اغلب این فصل را به مثابه بیانیه 

اینها ولی خطاهایی فاحش هستند. موضوع اصلی این فصل شناسایی نیست و مفهوم بودایی شهود  2اند. دانسته مربوط  

در زمان تدوین این کتاب هنوز پدیدار نشده بوده و خودِ آیین بودای اولیه هم قرنها بعد به و شناسایی غیرحسی هم  

 شک هیچ ارتباطی با پیدایش این متن نداشته است.  رسد و بیچین می

ی اصلی در این فصل »سفر کردن« است، و نه  کافی است متن را یک بار با دقت بخوانیم تا دریابیم که مسئله  

 چیزی دیگر:

 برای آموختن آنچه زیر آسمان است، از در بیرون نرو  :۴۷.۱»

 مند( نشوی )بهرهبرای تماشای راه آسمان از درخشش پنجره 

 کندبیگانه سفر می  کسی که تا )سرزمینهای( دوردست  : ۴۷.۲

 داند  تری میکسی است که چیزهای اندک 

 
1  Chen, 1989: 166-167. 

 . ۴۷۹: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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 داند رود، اما می )سفر( نمی  پس اینجوری است که پادشاه مردم  : ۴۷.۳

 « شود.سازد، اما کامیاب میچیزی نمی  کندگذاری میکند، اما اسم مالقات نمی

شان محوری مشخص دارند و سفر رفتن این متن از دو بیت مستقل و یک شعر دوبیتی تشکیل شده که همه

ورزد. آن کنند. معلوم است که در اینجا با پادگفتمانی سر و کار داریم که دارد با نگرشی مخالفت میرا نکوهش می

ها مخالفت تقد بوده سفر کردن با عمیق دانستن و تماشای جهان ارتباط دارد، چون با همیننگرش مقابل احتماال مع

 شده است.  

ی ظهور شناسانه تاب »دائو ده جینگ«، توجه به بافت تاریخی و بستر جامعه کلید فهم این فصل مثل باقی ک

متن است. در فرهنگ چینی اصوال سفر کردن امری پسندیده و مرسوم نیست. در سراسر تاریخ چین یا ارتشها به سفر 

ه از ایران محدود است و اند. اما زیارت در چین به دینهای برخاستمدارانی که قصد زیارت داشته اند، و یا دین رفتهمی

روند. سنت چینی به ویژه در بافت اند و هستند که برای زیارت به سفر می تنها مسلمانان و بوداییان و مانویان بوده 

شمارد و آن را به جنگاوران )که دهد، سفر را خوار میی رعیت که اکثریت قاطع جمعیت را پوشش میکشاورزانه 

 داند. تبار و از نژادی دیگرند( مربوط مییا بازرگانان )که ایرانی  ای دیگرند( فرادست و از طبقه 

جنگ ارتباطی ندارد. بلکه سفر کردن    فصل چهل و هفتم در این چارچوب تدوین شده و روشن است که به

است، و این همتایی در فرهنگ کهن چینی ندارد و   مندی و در ضمن ساختن را آماج کردهبه قصد دانستن و بهره 

شود. در دو بند نخستین این فصل یکسره از سنت ایرانی برخاسته است و همان است که سیر آفاق و انفس خوانده می 

کند. گوید سفر کردن آدم را نادان می بینیم که میدر بند دوم به روشنی می  خالفت شده است.با چنین چیزی است که م

 اش آشکار است و به تنهایی معنایی ندارد، مگر آن که در تقابل با گفتمانی رقیب و همچون جدلیسخنی که نادرستی 

 کور نگریسته شود. 
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د. برهای دو بند آغازین است. از این رو به شاه پناه می بند پایانی گویا در پی یافتن گواهی برای تایید گزاره 

چون مقام مورد نظر با   اند که درست نیست، باز در اینجا اغلب فاعل جمله را »فرزانه« یا »مرد مقدس« ترجمه کرده

ی »رِن« )مردم( همراه شده و بنابراین مقامی سیاسی است. تعبیر »شاه مردم« که در اینجا آمده در سراسر متن کلمه 

 کند. ه میی سیاسی هم اشارشود و به همین سویه تکرار می

شدند و  شاهان چین بر خالف شاهان ایرانی جز برای جنگ و آن هم به ندرت از اقامتگاه خود خارج نمی

کردند. بر خالف شاهان ایرانی که از کوروش شان اشغال مینقشی تشریفاتی و دینی را نیز همراه با موقعیت سیاسی 

ن بودند، فغفوران سفر را امری خطرناک و بزرگ تا ناصرالدین شاه مدام در حال سفر و شکار و گردش در قلمروشا 

دانستند. یکی از دالیل ضعف بدنی و گاه عقلی فرمانروایان چینی همین محبوس ماندن در قصرهایشان ناشایست می 

 بوده و غیاب نظامی از انتخاب طبیعی که جنگاوران را از ناتوانان و هوشمندان را از ابلهان تفکیک کند. 

رود و با این همه در مقام شخصیتی مقدس  گوید او به سفر نمیگیرد و میبند پایانی رفتار فغفور را گواه می

کند( و بی آن که یگذاری مگمارد )نام انگار از همه چیز خبردار است و از راه دور افراد را به مقامهای مناسب می 

 رساند.  ی زیردستانش( به انجام می خودش درگیر انجام کارها شود، آن را )با واسطه 
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 بخش چهل و هشتم: ربگردان و زند چهل و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و هشتم 

 

為學日益，為道日損。 

損之又損，以至於無為。 

無為而無不為。 

取天下常以無事，及其有事，不足以取天下。 

 

 یابد پردازد، هر روز افزایش می آنکس که به آموختن می  : ۴۸.۱

 یابد  پردازد، هر روز کاهش میآنکس که به راه می

 یابد یابد و باز دوباره کاهش میکاهش می : ۴۸.۲

   کاره شودتا به حدی که هیچ 

 ماند  کنند، اما هیچ )کاری( نکرده باقی نمیهیچ کاری نمی : ۴۸.۳
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 کاره است کند، هیچ پس آن کس که )امور( ماندگار زیر آسمان را اداره می  : ۴۸.۴

 آن که کارهای فراوان بر عهده دارد

 پس برای اداره کردن )امور( زیر آسمان نابسنده است 

 

ای از زبانزدها و شعرهای کوتاه تشکیل شده است. بند نخست آن شعری  فصل چهل و هشتم از مجموعه  

 ای:است تک بیتی با مصراعهای چهار کلمه 

為學日益， 

為道日損。 

為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(學    )شوِه: دریافتن، تقلید کردن، آموختن(日    )ری: خورشید، روز، وقت(益    :یی(

 سود، حاصل، مزیت، افزایش( 

為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(道   )دائو: راه(日    )ری: خورشید، روز، وقت(損   سون: کاستن، صدمه زدن، از(

 دست دادن( 

  یابد«. پردازد، هر روز کاهش مییابد/ آنکس که به راه میر روز افزایش میپردازد، ه یعنی: »آنکس که به آموختن می

اند. اما در متن کهن ما وانگ توئی در ابتدای هر مصراع ی استانده به این صورت نقل شدهاین دو مصراع در نسخه 

شخص و مجهول   دهد که فاعلی سوم این نکته مهم است چون نشان می 1بینیم.)آنکس/ کسی که( را میی »ِچه«  نشانه 

اش فعلها را به صورت مصدری آورده )آموختن به کند. ِچن در ترجمهرا تعیین می در کار است و این لحن کل فصل

 
1  Henricks, 1989: 189-190. 
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وال فعلها را همچون مفهومی بسیط مفعول فرض کرده است )آموختن را هر و پاشائی اص 1انجاند/...( افزایش روزانه می

را به همین شکلی خواند که  2اندوزد...(. روز می باید جمالت فصل  نادرست هستند و  این ترتیب  به  این برداشتها 

ی شان همین بوده است. در ما وانگ توئی در مصراع دوم به جای فعل »وِی« )کردن( نشانه ایم، چون شکل اصلیآورده

و این جا به همین خاطر به روایت کالسیک  3شود های دیگر دیده نمیدر نسخه آمده که    - »وِن«، یعنی شنیدن-دیگری  

 ام.وفادار مانده 

 تشکیل شده با این کلمات:  ایی منثور چهار و پنج کلمه بند دوم از دو جمله  

損  ستن، صدمه زدن، از دست دادن(  )سون: کا之    )ژِه: داشتن، رفتن(又   )یُو: دوباره، هم، باز(損   ،سون: کاستن(

 صدمه زدن، از دست دادن( 

以    )ای: پس(至    )ژی: رسیدن، حد، حداکثر(於   )یو: در، با، از(無    )وو: نه، هیچ(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن( 

 کاره شود«. یابد/ تا به حدی که هیچ یابد و باز دوباره کاهش می یعنی: »کاهش می 

 ی آهنگین به نثر است با این واژگان: بند بعدی یک جمله  

無    )وو: نه، هیچ(為  ن، بودن(  )وِی: کردن، ساخت而    )اِر: و، آنگاه، اما(無    )وو: نه، هیچ(不  )بو: نه(  為   :وِی(

 کردن، ساختن، بودن( 

 .«ماند کنند، اما هیچ )کاری( نکرده باقی نمیهیچ کاری نمی یعنی: »

 ی نابرابر به نثر تشکیل یافته است:رم هم از سه جمله بند چها 

 
1  Chen, 1989: 168. 

 . ۴۲۱: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3  Henricks, 1989: 190. 
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取   )چو: گرفتن، دریافت کردن، گزینش(天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(常   ،چآنگ: اصیل(

 )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(  事)وو: نه، هیچ(  無)ای: پس(  以ماندگار( 

及  )جی: رسیدن، دست یافتن(其  ،آن( )چی: او有  )یُوو: فراوان، داشتن(事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه( 

不   )بو: نه(足    )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال(以  س(  )ای: پ取 دن،  )چو: گرفتن، دریافت کر

 ا: پایین، فروپایه، بعدی( )شی 下)تیان: آسمان(  天گزینش( 

کارهای فراوان بر عهده دارد/ کاره است/ آن که  کند، هیچ یعنی: »پس آن کس که )امور( ماندگار زیر آسمان را اداره می

 پس برای اداره کردن )امور( زیر آسمان نابسنده است«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی جهاناداره  

 بسندگی
 آموخی   

 راه افزایش

 کاهش

کارهخویش  

کارههیچ  
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 گفتار دوم: زند فصل چهل و هشتم

 

اند، که  ی »دائو ده جینگ« در بافت باورهایی بودایی فهمیده و ترجمه کردههابخش این فصل را هم مثل باقی  

اصلی نگارندگان اصلی این کتاب بوده   توانسته منظورقرنها پس از تدوین این متن به چین وارد شده و بنابراین نمی

یابد« در بند دوم را به مثابه طرد کردن توجه یابد و باز دوباره کاهش میجیوَه »کاهش می کومارَه باشد. به عنوان مثال  

ی مفهوم بودایی تهیا )شونیتَه( فهمیده است. در حالی که را در سایه به چیزهای خوب و بد تفسیر کرده است، و آن  

اخالقی نوشته شده است. سِنگ -اخالقی و پیرا- ای پیشازرتشتی و ضد زرتشتی و بنابراین پیشااصوال متن در زمینه 

و با نیروانا برابر  جائو خطایی مشابه را مرتکب شده و »کاسته شدن« را در اینجا به معنای رهایی از چنبر تناسخ گرفته

 شمرده است. در حالی که گواهی در متن نداریم که چنین باوری با این جمالت مربوط باشد.  

ی فصل چهل و هشتم  بینیم که فصل چهل و نهم دنباله اش بنگریم، میی تاریخیاگر به بافت کلی متن و زمینه 

ی ذهنی مینو« شد، و در اینجا آموزش و یادگیری و »تجربه ی عینی گیتی« نفی میاست. در آنجا سفر کردن و »تجربه 

ای دوردست رد حمله قرار گرفته است. یعنی موضوع ارتباطی با آیین بودایی ندارد، که در این سالها تازه در گوشه مو

گیری بوده و قرنها زمان نیاز داشته تا چند هزار کیلومتر مسیر راه ابریشم را تا قلمرو از قلمرو هخامنشی در حال شکل

 فرهنگ چینی بپیماید.

 خوانیم که: در بند نخست می 

 یابد پردازد، هر روز افزایش می ی آنکس که به آموختن م :۴۸.۱» 
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 .« یابدپردازد، هر روز کاهش میآنکس که به راه می

.  سازنداین جمالت هیچ طنین بودایی ندارند. برعکس به صراحت و روشنی ماهیت آیین دائو را روشن می

راه، چیزی نیست که با آموختن حاصل آید، چون اصوال از جنس دانایی نیست. از فصل قبل دریافتیم که راه با سفر 

ای که اینجا داریم، دانستنِ نظری در کردن و ماجراجویی و لمس کردن نزدیکِ چیزها هم بیگانه است. یعنی دوقطبی

فر پیشاپیش نفی شده است. آنچه اینجا مورد حمله است، برابر فهم عملی نیست. فهم عملی در جریان ستیزه با س

تر از و عینی   ترعمیق ی خرد، یعنی آموزش نظری و یادگیری عقالنی نیست. دائو به معنای معرفتی  ی دیگرِ دروازه لنگه

جهان نیست، بلکه اصوال نوعی ضدمعرفت است. شکلی از بالهت خودخواسته و ندانستگی اختیاری است که هردو 

 کند.ی دانش ذهنی و ادراک عینی را طرد میسویه 

مخالفت با هر شکلی از دانش، البته نامعقول و ناپذیرفتنی است، مگر آن که همچون موضعی ناگزیر و تدافعی  

گ«  در جریان جدلی خروشان اتخاذ شود. حدس نگارنده آن است که دقیقا چنین اتفاقی در زمان تدوین »دائو ده جین

ی مهاجم ایرانی چندان شامل بوده و به لحاظ عقلی صورتبندی دقیق و فراگیری داشته، که اندیشه رخ داده باشد. یعنی  

پیش گرفتن راه به معنای طرد   مخالفت با آن به معنای ستیز با هر شکلی از دانستن و فهم بوده است. بر این مبنا در

نیست، بلکه اصوال به معنای وا نهادن کل نظام    ترعمیقکردن شکلی سطحی از شناسایی برای دستیابی به شناختی  

ور شدن در وضعیتی پیشاعقالنی از ندانستگی، که طبیعی و مطلوب شمرده شده است. در این شناسایی است و غوطه 

(، در پیش گرفتن مسیر دائو کاهش و چروکیدگی »من« را در پی معنا اگر دانستن افزایشی در »من« باشد )که هست 

 شود. اش مرزبندی میدارد. چرا که »من« با خرد و عقالنیت و دانایی 

ی من و  دهد و این کارنامه یابد، بلکه کردارهایی هم بر آن مبنا انجام میاما »من« تنها با شناسایی تشخص نمی

ی آزاد هم هست. به این ترتیب سازد. طرد دانستگی به معنای رها کردن کنش خودمختار و ارادهاش را میخودانگاره 

 کاری« را در کیش دائو داریم:، مفهوم »هیچ در مقابل مفهوم بسیار مهم »خویشکاری« در دین زرتشتی
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 یابد یابد و باز دوباره کاهش میکاهش می :۴۸.۲»

 « کاره شودتا به حدی که هیچ 

نام و نشان از رخدادها و چیزهاست که همگی در  ای بیدن به معنای شناور شدن در زمینه کاره شاین هیچ

بستر راه سمت و سویی گم و گور دارند. من دیگر منتفی است، اگر که به رخدادی تصادفی در میان رخدادهای 

ایرانشهری همین -ی زرتشتیی اندیشه ی برنده تصادفی، و به چیزی ناچیز در میان چیزهای خُرد فرو کاسته شود. لبه 

ای از خرد و دانش تقویت بایست با پشتوانه ی وی بود، که میی آزاد و کردار خودخواسته برجسته ساختن »من« و اراده

گوید که باید کل این منظومه را یکسره فرو گذاشت. شباهتی میان این اندرز و گفتارهای بودا وجود شود. متن به ما می

با همین منظومه  -و درپیوسته با فرهنگ ایرانی-زمان با تدوین این متن در فضایی به کلی متفاوت دارد. چون بودا هم

اندیشه  می از  کلنجار  می ها  مخالفت  زمینه رفت و  هم  این حال  با  اندیشه کرد.  است، و هم شیوهی  ایرانی  بودا  ی ی 

بودا و دائو واگرا و نامربوط هستند و خطایی   اش فلسفی است و وامگیری شده از زرتشت. بنابراین افق معناییمخالفت 

 اند. تقریبا همگان کرده ی بودایی تفسیر کنیم، چنان که هامضمون بزرگ است اگر »دائو ده جینگ« را بر اساس 

  یابد. در رسالتی شخصی که باید اش تبلور میایرانشهری »من« در کردارِ خودخواسته   -ی زرتشتیدر اندیشه 

آید و ی نبرد خیر و شر جایگیری کند. خویشکاری از اینجا بر میمتوجه محتوای اخالقی کارهایش باشد و در جبهه 

مند مفهومی است که از سویی به امکان اثرگذاری »من« بر هستی تاکید دارد، و از سوی دیگر انتخاب کرداری سامان 

 داند. دار را اخالقی و درست و ضروری میو هدف

کاره«. به همان شکلی  که عبارت است از »هیچ مفهوم، نقشی تازه تعریف کرده  »دائو ده جینگ« در برابر این  

کارگی، یعنی انفعال محض کارگی هم به بیانجامد، هیچ که خویشکاری به فرشگردسازی، یعنی نوسازی هستی می

می  »منتهی  نمی ۴۸.۳شود:  کاری  هیچ  نمی :  باقی  نکرده  )کاری(  هیچ  اما  بستر کنند،  در  البته  وضعیت  این  ماند«. 

گیری جایگاه »من« در مقام مرکزی ی ایرادی ندارد. چون فرض پایه جبرگرایی افراطی است و نادیدهداشتهای دائویپیش 
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ی انسانی در آن نه  رود و مداخله اثرگذار بر جهان. در این چارچوب همه چیز همانطور که تقدیرش است پیش می 

 ممکن است و نه مطلوب: 

 کاره است کند، هیچ پس آن کس که )امور( ماندگار زیر آسمان را اداره می  :۴۸.۴»

 آن که کارهای فراوان بر عهده دارد

 «.پس برای اداره کردن )امور( زیر آسمان نابسنده است 

تواند کارهای جهان را اداره کند، که به کلی از مداخله در کارهای جهان دست بشوید. یعنی تنها راه پس کسی می 

خواهیم نیم و فرض کنیم دنیا همانطور که هست، البد به همان شکلی که می مدیریت دنیا آن است که هیچ کاری نک

ی سخت نظری این کتاب دارد، که هسته مدیریت شده است. برداشتی که جبرانگاری متبلور و صریحی را ابراز می 

 شود. محسوب می 
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 بخش چهل و نهم: ربگردان و زند فصل چهل و نهم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل چهل و نهم

 

聖人無常心，以百姓心為心。 

善者，吾善之；不善者，吾亦善之；德善。 

信者，吾信之；不信者，吾亦信之；德信。 

聖人在天下，歙歙為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。 

 

 پادشاه مردم هیچ ذهن اصیلی ندارد  : ۴۹.۱

 دهد )به جای ذهن خویش( قرار می ها را )همچون( ذهنی نیکوتری عشیره پس ذهن همه

  که خوب است  آنکس : ۴۹.۲

 کنم یمن )با او( خوبی م

 آنکس که خوب نیست 
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 کنم من )با او( هم خوبی می

 یلت است خوبی فض

 ست اعتماد ا آنکس که قابل  : ۴۹.۳

 کنممن )به او( اعتماد می 

 آنکس که قابل اعتماد نیست 

 کنم)به او( هم اعتماد می من

 اعتماد فضیلت است 

 پادشاه مردم در زیر آسمان حضور دارد  : ۴۹.۴

 مکدمکد و میاو ذهن همه را در زیر آسمان می

 سپارند( شوند و گوش میکنند )به او خیره میصد عشیره همگی گوش و چشمشان را از او پر می

 شمارد.پادشاه مردم همه را فرزندان )خود( می

 

آورد و به  فصل چهل و نهم از چهار بند تشکیل شده که دوتای میانی شعری به نسبت طوالنی را پدید می

 ای نثر است با پنج و شش کلمه:نظرم باید سر هم خوانده شود. نخستین بند یک دوجمله 

聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(無    )وو: نه، هیچ(常   ،چآنگ: اصیل(

 )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(  心ماندگار( 

 以    )ای: پس(百   )بآئی: صد، خیلی، همه(姓   )شینگ: نام خانوادگی، اسم عشیره، رده(心  ،شین: قلب، دل(

شان: خوب، درست، مهربان، )  善)شین: قلب، دل، قصد، ذهن(   心)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為قصد، ذهن(  

 ترین( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者مردن( 
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ها را )همچون( ذهنی نیکوتر )به جای ی عشیره پادشاه مردم هیچ ذهن اصیلی ندارد/ پس ذهن همهیعنی: »

 .«دهدذهن خویش( قرار می

اند، که آشکارا نادرست است. معنای اصلی ی مترجمان »فرزانه« و »حکیم« ترجمه کرده فاعل این جمله را تقریبا همه 

( پادشاه و اشرافی است و تنها وقتی به تنهایی در بافتی دینی بیاید معنای کاهن و آدم مقدس را 聖ی »شِنگ« )کلمه 

این نشانههم حمل می به خصوص در ترکیب »شِنگ رِن« همیشه معنایی سیاسی دارد و »پادشاه مردم« معنی   کند. 

( 心ی »شین« ) بار در »دائو ده جینگ« آمده است و عبارتی پربسامد و معمول است. کلمه   ۳۲دهد و به این تعبیر  می

ی هافصل اند. با توجه به این که  شود دل، قصد یا ذهن ترجمه کرد و بیشتر مترجمان آخری را ترجیح داده را هم می

نماید. هرچند باید توجه داشت شوند، همین ترجمه درست میپس و پیش این بخش به شناسایی و ادراک مربوط می 

کاری کوچک دیگر شناسی نو. ریزههاست و نه تاسیس یک شناخت که مضمون اصلی حمله به نظام شناسایی آریایی

ی دقیقتر اند که دقیق نیست. به خصوص که کلمه ( را به »مردم« ترجمه کرده姓جمان به اتفاق »شینگ« )آن که متر

دهد و داللتی سیاسی دارد. به همین جمله آمده است. این کلمه در اصل قبیله و عشیره معنی می »رن« برایش در همین  

 خاطر باید همینطور ترجمه شود و در پیوند با »پادشاه« مردم فهمیده گردد. 

طوالنی با مصراعهای نابرابر را  و سوم به نظر من باید سر هم خوانده شود و در این حالت یک شعر بند دوم  

 دهد:به دست می 

善者， 吾善之； 不善者， 吾亦善之 ；德善。 

信者， 吾信之； 不信者， 吾亦信之 ；德信。 

善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(者  ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

吾 وا: من، مال من( )و善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

不  )بو: نه(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(者  ( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 
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吾   )ووا: من، مال من(亦  چه(  )یی: همچنین، فقط، گر善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(之   ،ژِه: داشتن(

 رفتن(

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن( 

信  ( ، اعتماد)شین: راست، درست، باور، پیام者   ( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

吾  )ووا: من، مال من(信  )شین: راست، درست، باور، پیام(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

不  )بو: نه(信  )شین: راست، درست، باور، پیام(者  ترین( -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

吾   )ووا: من، مال من(亦    )یی: همچنین، فقط، گرچه(信   )شین: راست، درست، باور، پیام(之   )ژِه: داشتن، رفتن( 

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(信  )شین: راست، درست، باور، پیام( 

 یعنی: 

کنم/ خوبی کنم / آنکس که خوب نیست/ من )با او( هم خوبی میآنکس که خوب است / من )با او( خوبی می»

کنم/ آنکس که قابل اعتماد نیست/ من )به او( هم  اعتماد است/ من )به او( اعتماد میفضیلت است/ آنکس که قابل

 کنم/ اعتماد فضیلت است«.اعتماد می 

 ایست با این کلمات:بند چهارم یک نثر طوالنی چهار جمله 

聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(在   ،زای: وجود داشتن، زنده بودن، در(

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下)تیان: آسمان(  天طی( 

歙   هوئی در شرق چین(  )شِه: مکیدن، نام جایی است در استان آن歙   )شِه: مکیدن(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن(

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(渾  ( آلود، همه، هنوز، جسورانههون: در کل، گل )  其   ،چی: او(

 )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(  心آن( 
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百   )بآئی: صد، خیلی، همه(姓   )شینگ: نام خانوادگی، اسم عشیره، رده(皆    )جیِه: همه، هر(注  ( ،ژو: پر کردن

 انداز، نظر، رئیس( )مو: چشم، چشم  目)اِر: گوش، شنیدن، دسته(  耳)چی: او، آن(  其 ( تمرکز، داو در قمار

聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(皆    )جیِه: همه، هر(孩   )های: بچه، جوان(

之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

مکد/ صد عشیره مکد و میاو ذهن همه را در زیر آسمان مییعنی: »پادشاه مردم در زیر آسمان حضور دارد/  

ارند(/ پادشاه مردم همه را فرزندان سپشوند و گوش می کنند )به او خیره میهمگی گوش و چشمشان را از او پر می

 . «شمارد)خود( می

اند و به معنای این نشانه در زبان ژاپنی سازد« ترجمه کرده( را »یگانه می 歙در این جمالت بیشتر مترجمان »شِه« )

های تک معنایی در خط چینی اند. در حالی که این واژه در چینی معنای مشخصی دارد و از معدود نشانه نظر داشته 

د که دقیق نیست و ان( را »مردم« تفسیر کرده 百姓)بآیی شینگ:  است و یعن »مکیدن«. به همین شکل صد عشیره  

 کند.محتوای سیاسی جمله را کتمان می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضیلت

 ذهن

 زیرآسمان
 خوب  

 اعتماد

 پادشاه مردم

عشیرهصد   
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 فصل چهل و نهمگفتار دوم: زند 

 

ی »ضد من« در »دائو ده جینگ« است. اینجا  هابخش گیرد و از  ی پیشین قرار میهافصلدر امتداد    ۴۹فصل   

در چینی هردو معنای عقالنیت ( که به ذهن ترجمه شده،  心»شین« ) ی  شود. جالب آن که کلمه ذهن است که نفی می 

رساند و هم هیجان قلبی و برخاسته از دل را. دهد. یعنی هم قصد عقالنی و سنجیده را می و عواطف را به دست می 

شود. این دو مفهوم در سپهر تمدن احساسات را روی هم رفته شامل می -ایست از دو مفهوم که عقلاز این رو آمیخته 

تف از هم  بعد دو عرصه ایرانی خیلی زود  به  از گاهان  انسان را کیک شدند و دست کم  از حیات روانی  ی مستقل 

 کنند. برداری می نقشه 

شود و نخستین بار به شکلی دقیق و شفاف صورتبندی شده، »خرد« خوانده می   عقالنیت که در گاهان برای

ایست که از اوستایی گاهانی تا پارسی باستان و از آنجا تا پارتی و پهلوی و پارسی درسی ادامه پیدا کرده این واژه

ی آن های قدیم و متون اوستایی کهن، مهمترین نماینده را داریم که در یشت   هاهیجان است. در مقابل آن عواطف و  

ه شده و تقدیس کند. در گاهان مهر پذیرفت مهر و عشق است، و با ایزدان نیرومندی مثل میترا و آناهیتا پیوند برقرار می 

 گردد. شود و طرد می )خشم، کین، و بداندیشی( اهریمنی شمرده می هاهیجان ای از عواطف و شود، اما سویه می

ای بعد تثبیت نشد و آن هم از مجرای نفوذ فرهنگی ایران و آیین  در زبان و فرهنگ چینی این تفکیک تا هزاره 

( شکل گرفت 意( و عقل )یی:  心تقابلی میان قلب )شین:  ی متون بودایی  از مجرای ترجمه بودایی به انجام رسید.  

意افتد. در این قالب عقل ممکن است هشیار )یی شی:  که با عواطف و هیجانات در برابر استدالل منطقی برابر می
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識  :( باشد یا ناهشیار )چیان یی شی潛意識 این دوقطبی بودایی همان داللت اخالقی رایج در کیش بودا و جین .)

دانستند. چنان که زبانزدی چینی را در چین هم پیدا کرد. چنان که عقل را متین و رام، و دل را وحشی و سرکش می

 ( 心猿意馬ن است و عقل اسب« )شین یوان یی ما: گوید »دل میمومی

در دوران هخامنشی که تازه آن چارچوب اوستایی پس  با این حال اینها همه تحوالت بعدی این مفهوم است.  

ازای زبانی برای تفکیک عقل از احساس نداشتند و هردو ها هیچ ما بهشد، چینیاز هفت هشت قرن داشت جهانگیر می 

ه همین خاطر بهتر است آن را به »ذهن« برگردانیم که عامتر از این دو زدند. بی »شین« برچسب میرا با یک کلمه

هایی حالت کرده و کل  ی روانشناختی است. هرچند در زبان چینی مفهوم ذهن به معنای امروزین را متبادر نمیسویه 

 خواهد. کنند، یا دلشان می داده افراد قصد میرا نشان می 

پریشانه این را هم باید در نظر داشت که اصوال برگرداندن »شین« به »شخص« یا »سوژه« نادرست و زمان 

است. »شین« در اصل ضمیری بوده که دو حالت کلیدی داشته است: نخست »تسو چئی« که یعنی »نشسته تاختن« که 

ادراک را میهن اشاره میبه شکل فعال ذ »تْسو وِنگ«  که یعنی »نشسته کند و همان قصد کردن و  رساند، و دوم 

اینها تقریبا با دوقطبی »فعال/ منفعل« در فرهنگ ایرانی  1کند.فراموش کردن« که به آرمیدگی و آسودگی ذهن داللت می

شوند و لزوما بر حضور »من« آید، هرنوع حرکت یا سکونی را شامل میبرابر هستند و همچنان که از بن »فعل« بر می 

همواره ترکیبی از چیزهایی   کنند. مفهوم »من« اصوال در فرهنگ بومی چین موازی وجود ندارد وخودمختار داللت نمی

آن »من« بیشتر است و همچون   شود. چیزهایی که اصالت خودشان از ها دانسته می متفاوت و گاه واگرا مثل همین

 شوند. اجزائی در یک سیستم یکپارچه و کالن قلمداد نمی

 
 . ۳۵۳-۳۵۱: ۱۳۷۸ایزوتسو،   1
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ی نقش رستم  ای از کتیبه ی جملهعجیب است و درست به واژگونه   ۴۹ی بند  مقدمه، نخستین جمله با این   

 شباهت دارد: 

 پادشاه مردم هیچ ذهن اصیلی ندارد  :۴۹.۱»

 دهد«.ها را )همچون( ذهنی نیکوتر )به جای ذهن خویش( قرار میی عشیره پس ذهن همه

ی این دولت، در زمان نوشته شدن این جمله، بزرگترین و مقتدرترین کشور زمین، کشور ایران بود. مشهورترین نماینده 

ای، خود را توصیف ی آرامگاهش همچون خودانگاره کتیبه  یعنی نامدارترین »پادشاه مردم« هم داریوش بزرگ بود که بر

من آن را   باست،یآنچه ز  ره   زور بشنود.  یردستیاز ز  یبزرگ  ای ندارم که توانا بر ناتوان، ستم کند    دوست : »کرده است 

ام آن را با اراده  رد،یگیخشم مرا فرا م  ی وقت  یحتخشمگین نیستم،    ،ستمین  ی دروغردهب دوست و    من.  دوست دارم

 «. نشانم یفروم

دو رده از چیزهای ارجمند را دارا بوده، که عبارتند از در زمان حیات  گوید که  می داریوش در همین کتیبه  

ی »هونَر« بوده، که شکل گوید که دارنده عقالنیت سنجیده و استوار، و چیرگی بر عواطف و هیجانات. داریوش می 

های اکتسابی و آموخته شده است. بخشی از این هنر به مهارتهای معنای توانمندی پارسی باستانِ »هنر« است، و به  

دهد. بخشی دیگر ذهنی است و نمودهایش بازی و چیرگی در مبارزه را نشان میگردد و سوارکاری و نیزهرزمی باز می

ی. یعنی داریوش در اینجا عبارتند از سنجیده و عاقالنه اندیشیدن و تصمیم گرفتن، و غلبه کردن بر خشم و بدخواه 

شود، »ذهن«ای گزیده و برتر از مردم عادی ی ابرانسان ایرانی محسوب میگوید که در مقام شاهنشاه که نماینده می

 داشته است. 

خوانیم که پادشاه مردم، ذهنی ویژه و اصیل ندارد. ذهن او چیزی فراتر از برآیندِ  در بند اول این فصل اما می  

دم« به کار گرفته شده، که به لحاظ ساختاری ذهن مردمِ تابعش نیست. باید توجه داشت که در اینجا عبارت »پادشاه مر

ای از متون ایرانی دانست. چون در سنت چینی مردم در ساز و کارهای سیاسی اهمیتی ندارند توان آن را وامگیری می
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ای که به »مردم« و »شادمانی برای مردم« آیند، و به ویژه در زمان نوشته شدن این متن تنها متن سیاسیو به حساب نمی

های پارسی باستان است. در عین حال، »پادشاه مردم« عبارتی آشکارا کند، منابع سیاست ایرانشهری یعنی کتیبه کید می تا

ی مرسوم آن به فرزانه و خردمند و حکیم و قدیس و شبیه اینها خطایی فاحش است. به ویژه سیاسی است و ترجمه

ها تاکید شده، و این ساز و کار سیاسی رایج در چین را شیرهکه در سراسر این فصل به ارتباط میان پادشاه مردم و ع

ی مردم ای بر تودهی رهبران قبیله ها بوده و با واسطه دهد. چون امیر و شاه محلی در تماس مستقیم با عشیره نشان می

شاهی که سراسر ها دولتی یگانه و پادرانده است. باز باید توجه داشت که رد این مقطع تاریخی هنوز چینی فرمان می 

ی هادولت اند. یعنی مفهوم شاه و فرمانروا همیشه به امیران محلی و شاهان  چین را در اختیار داشته باشد، پدید نیاورده 

کند. اولین فغفورها که با امپراتورهای رومی همتا بودند، حدود سه قرن بعد در دوران هان در چین کوچک اشاره می 

 پدیدار شدند.  

 اند:تنی یکپارچه بوده بند نخست و بند آخر به هم متصل هستند و احتماال در ابتدای کار م 

 پادشاه مردم در زیر آسمان حضور دارد  :۴۹.۴»

 مکدمکد و میاو ذهن همه را در زیر آسمان می

 سپارند( شوند و گوش میکنند )به او خیره میصد عشیره همگی گوش و چشمشان را از او پر می

 شمارد.« پادشاه مردم همه را فرزندان )خود( می

شود،  اش دیده نمیعواطف - دیشهپس پادشاه مردم با آن که ذهنی برتر از مردم عادی ندارد، و با آن که چیزی اصیل در ان

دوزند. او هم این توجه را با شان را به او میگیرد و همه چشم و گوشها جای میاما در مرکز توجه اهل عشیره

آورد. به این ترتیب ساختار نهادی خانواده، ها را فرزندان خود به شمار میی عشیرهدهد و همهارتباطی پدرانه پاسخ می 

شاه در ابتدای جمله در یابد.  یادی که در فرهنگ چینی تقدیس شده، به سپهر سیاست هم تعمیم مییعنی مهمترین بن

د که خود ی مردمان است. این هم نادیده نماناش در میانه زیر آسمان حضور دارد، و این به معنای موقعیت مرکزی 
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 «ی»چشم آسمان   هاینیچشم سوم را چ مفهوم آسمان داللتهای مقدس گوناگونی در فرهنگ چینی دارد. چنان که مثال  

 .نامندی( م天目مو:  انیت ای  天眼: انی انی)ت

»او )پادشاه مردم( ذهن است.چون برانگیز بحث  ادغام روابط خانوادگی در روابط سیاسی بسیار فراینداما این 

 مکد!«. مکد و میهمه را در زیر آسمان می 

اند. اما در سازد« ترجمه کرده کند« یا »یگانه میفعل این جمله را چنان که گفتیم، با ارجاع به زبان ژاپنی »متمرکز می 

های مفهومی این فعل هم رساند. تعمیممی ی مورد نظرمان دقیقا »مکیدن« را  زبان چینی این داللت وجود ندارد و کلمه 

ی این معنی البته با ارجاع به بقیهدهد، و نه متحد کردن یا تمرکز را.  »چروکیده کردن«، »فشرده/ جمع کردن« را نشان می

ی شاه آن است که مردم را ابله و نادان نگه بینیم که وظیفه ی دیگر هم میهافصل  متن دور از انتظار نیست. چون در

ثرگذاری خردمندان در جامعه جلوگیری کند. این جمله بنابراین در همان امتداد خردستیزی دارد و از پیشرفت دانایان و ا

 سازد. های »دائو ده جینگ« را برمی گیرد که یکی از رکنای قرار میسیاسی 

دهند، دو بند دیگر ها را نشان میآخر، که به هم مربوط هستند و ارتباط شاه با عشیره ی بند اول و  در میانه  

می پیوند  هم  به  را  بخش  دو  این  که  چیزی  تنها  دارند.  متفاوت  مضمونی  و  ساختار  که  موضع داریم  دهد، 

ی نقش کتیبه  شان است در برابر چارچوب سیاست ایرانشهری. دیدیم که در سنت ایرانشهری، که درخوانیمخالف 

شود و بنابراین باید عقالنیت و ذهنیتی برتر و نیرومندتر رستم به خوبی صورتبندی شده، شاهنشاه انسان کامل قلمداد می 

ی اهورامزدا از دیگران داشته باشد. او این توانمندی را برای این نیاز دارد که قرار است نگهبان نیروهای خیر و نماینده

ویشکاری اصلی او برقرار کردن داد است. دادگری عبارت است از کیفر دادن کارهای بد و بر زمین باشد. یعنی خ

رساند و در گیتی بر دوش شاهنشاه پاداش دادن به کارهای نیک، و این کرداری است که در مینو اهورامزدا به انجام می 

بینیم اوان بر مفهوم داد و دادگری می های پارسی باستان تاکیدی فرنهاده شده است. به همین خاطر است که در کتیبه

 و تصریح شده که این به معنای کیفر و پاداش بابت کارهای بد و خوب است.
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گویی از زبان شاه مردم بیان شده است و از این نظر به لحن اول شخِص داریوش در    ۴۹دو بند میانی فصل   

ی شاهنشاه پارسی، هم به کار خوب گوید درست واژگونه می ی نقش رستم و بیستون شباهت دارد. شاه مردم  کتیبه 

کند و هم به آدم ناراست و دروغگو. این اشاره دهد و هم به کار بد، و هم به آدم راست و درست اعتماد می پاداش می 

این جمالت که اغلب به »اعتماد کردن« ترجمه شده، در اصل به معنای »راست« در  ( در信هم مهم است که »شین« ) 

گیرد که در منابع پارسی باستان و اوستایی مدام مقابل »دروغ« است و بنابراین همتای دوقطبی مفهومی مشابهی قرار می

 شوند و هم داللت اخالقی دارند و هم سیاسی. تکرار می

خوبی  .  کنممن )با او( هم خوبی می،  آنکس که خوب نیست .  کنممن )با او( خوبی می،  آنکس که خوب است  :۴۹.۲»

 . فضیلت است 

ماد من )به او( هم اعت،  آنکس که قابل اعتماد نیست .  کنممن )به او( اعتماد می،  اعتماد است آنکس که قابل : ۴۹.۳

 .« اعتماد فضیلت است . کنممی

خواست اهورامزدا من  به در نقش رستم: »  DNbی  نبشته اولین جمله در سنگ این جمالت را مقایسه کنید با   

رفتار  یبه راستبیستون: » من ی کتیبه از  ۱۴و  ۱۳«، و همچنین با بند را دشمن یرا دوست دارم و بد یکه راست نمیچن

او   ،درسان   انینواختم. آن که ز  کی او را ن  ،کرد  ی همراه را  که دودمان م  یبه توانا. مردناتوان زور گفتم و نه  ه به  نکردم.  

  ، تبهکار باشد ای که دروغگو  یمردبا آن  ،بود  یپس شاه خواه  نیتو که از ا  -دی شاه گو وشیدار-  دادم. فریرا سخت ک

 «ده. فریها را کآن  یبه سخت ،دوست مباش

بینیم. سخنانی که حدود دو قرن پیشتر از نگارش  ی همان سخن را اینجا می روشن است که دقیقا واژگونه  

ی سیاسی بزرگترین کشور زمین بوده که در همسایگی چین هم »دائو ده جینگ« در ایران زمین رواج داشته و بیانیه 

 قرار داشته است. 
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 ان و زند فصل پنجاهم بخش پنجاهم: ربگرد 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاهم 

 

出生入死。 

生之徒，十有三；死之徒，十有三；人之生，動之死地，十有三。 

夫何故？以其生，生之厚。 

蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎，入軍不被甲兵；兕無所投其角，虎無所措其爪,

兵無所容其刃。 

夫何故？以其無死地。 

 

 در زندگی برآمدی و به مرگ اندر شدی  : ۵۰.۱

  از ده تا، سه تا را دارند  روندپیروانی که همراه با حیات می : ۵۰.۲

  از ده تا، سه تا را دارند؛   روند پیروانی که همراه با مرگ می  

 روند، ردمی که همراه حیات میم

 )آنها هم( از ده تا، سه تا را دارند  کنندمی به سوی جایگاه مرگ حرکت  

 آورد. ایست که فراوانی و بزرگی به بار میپرسد:( پس چرا اینطور است؟ زیرا آن زندگی، زندگیمرد )می : ۵۰.۳
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  شان مهارت دارند ای که در حفظ زندگی )حتما ماجرای( کسانی را شنیده : ۵۰.۴

 شوند نمیروند، با ببر و گاومیش رویارو وقتی به کشتزارها می

 پوشندپیوندند، زره جنگی نمیوقتی به سپاه می 

 کند پیدا نمیپرت کردن آن شاخ گاومیش جایی برای  

 کند آن چنگال ببر جایی برای پنجه انداختن پیدا نمی 

 کند آن سالح جایی برای شمشیر کشیدن پیدا نمی  

 پرسد:( پس چرا اینطوری است؟)مرد می : ۵۰.۵

 زیرا او جایی برای مردن ندارد.

 

ند که ارتباط مفهومی استواری هم با یکدیگر ندارند.  افصل پنجاهم از پنج بندِ به کلی متفاوت تشکیل یافته  

 ای و ساده: ایست چهارکلمه نخستین بند جمله 

出  )چو: رفتن، ترک کردن، رخ نمودن(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(入 شدن، پیوستن، پذیرفتن،  )رو: وارد

 )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(  死پرداختن، تایید، هجوم( 

 یعنی: » در زندگی برآمدی و به مرگ اندر شدی«. 

ی اضافی  کلمه  توان به این ترتیب در قالب سه بیت با یک مصراع افزوده و یککه میدومین بند شعری است   

 اش در هر بیت یکسان و تکراری است: ای که دومی های سه کلمه در بیت آخر مرتبش کرد. شعری با مصراع 

生之徒， 十有三； 

死之徒， 十有三； 人之生，  

動之死地，十有三。 
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 اند: چنین هابیت ی این برسازنده کلمات 

生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(之  )ژِه: داشتن، رفتن(徒 رهنه، فقط(  )تو: پا، سرباز پیاده، پیرو، ب 

十  )شِه: ده(有  )یُوو: فراوان، داشتن(三  )سان: سه( 

死  )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(之   )ژِه: داشتن، رفتن(徒  )تو: پا، سرباز پیاده، پیرو، برهنه، فقط( 

十  )شِه: ده(有  )یُوو: فراوان، داشتن(三   )سان: سه( 

人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( 

動   )دُنگ: حرکت، جنبیدن، تماس(之    )ژِه: داشتن، رفتن(死    )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(地   )دی: زمین، جایگاه( 

十  )شِه: ده(有  )یُوو: فراوان، داشتن(三   )سان: سه( 

  از ده تا، سه تا را دارند   روند یعنی: » پیروانی که همراه با حیات می

 روند، مردمی که همراه حیات می از ده تا، سه تا را دارند؛   روند پیروانی که همراه با مرگ می  

 سه تا را دارند«. )آنها هم( از ده تا،  کنندبه سوی جایگاه مرگ حرکت می 

 ای بر این شعر آمده است: ایست به شکل پرسش و پاسخ که آشکارا همچون حاشیه بند سوم جمله 

夫  )فو: مرد، شوهر(何  )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(故 ؟)گو: پیر، قدیمی، بنابراین( 

以  )ای: پس(其  )چی: او، آن(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام( 

生 ام( )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خ之  )ژِه: داشتن، رفتن(厚  )ُهو: ضخیم، بزرگ، سخاوتمند، غنی، زیاد( 

 آورد«. ایست که فراوانی و بزرگی به بار میپرسد:( پس چرا اینطور است؟/ زیرا آن زندگی/ زندگی یعنی: »مرد )می 

 ای: بند بعدی شعری دیگر است با مصراعهای طوالنی شش کلمه 
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蓋聞善攝生者，  陸行不遇兕虎， 

入軍不被甲兵；  兕無所投其角， 

虎無所措其爪，  兵無所容其刃。 

( حاصل آمده، اما  無所و« )ساختار این شعر به نسبت پیچیده است. وزن و آهنگ آن با تکرار عناصری مثل »وو سوئ

ی شکیل دهنده به قدر شعرهای دیگر متن از تکرار کلمات برای دسترسی به وزن و قافیه بهره نبرده است. کلمات ت

 اند: بیتی چنیناین سه 

蓋    )گَی: پوشاندن، پنهانی، به کار گرفتن، مُهر، ساختن، چرند، صدف(聞  ،وِن: شنیدن، بو کشیدن، انتقال یافتن(

 者)شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(    生)شِه: وارد کردن(    攝ن(  )شان: خوب، درست، مهربان، مرد  善خبر، مشهور(  

 ( ، صفت فاعلیترین-تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

陸    :زمین، کشتزار(  )لو行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(不   )بو: نه(遇    )یو: رویارو شدن، مالقات(兕 

 )هو: ببر، زورمند(  虎رگدن ماده یا نوعی گاومیش( )سی: ک

入    )رو: وارد شدن، پیوستن، پذیرفتن، پرداختن، تایید، هجوم(軍    )جون: ارتش، سرباز(不   )بو: نه(被   ،بِی: لحاف(

 )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(  兵)جیَه: صدف، غالف، پوشش، ناخن، نخستین(  甲پوشش( 

兕    )سی: کرگدن ماده یا نوعی گاومیش(無    )وو: نه، هیچ(所 ئُو: جا، مکان(  )سو投    )تُو: پرت کردن، انداختن(

其  )چی: او، آن(角  ،سهم(  )جیَئو: شاخ، نوک، زاویه، بازیگر 

虎    )هو: ببر، زورمند(無    )وو: نه، هیچ(所   )سوئُو: جا، مکان(措   تْسُو: جای دادن، منصوب کردن، سنجیدن، نقشه(

 )ژوآ: چنگال، به چنگ آوردن، پا(  爪)چی: او، آن(  其ریختن، انجام دادن( 

兵    )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(無    )وو: نه، هیچ(所   )سوئُو: جا، مکان(容   )رُنگ: حمل کردن، بخشودن، شکل( 

其  )چی: او، آن(刃  )رِن: چاقو، شمشیر، کشتن( 
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  شان مهارت دارند ای که در حفظ زندگیکسانی را شنیده ( ماجرایحتما )یعنی: »

 شوند رویارو نمی گاومیشو ببر  با ، روندبه کشتزارها میوقتی 

 پوشندپیوندند، زره جنگی نمیوقتی به سپاه می 

 کند پیدا نمیپرت کردن جایی برای  گاومیش  شاخآن 

 کند ا نمیانداختن پیدپنجه ببر جایی برای آن چنگال  

 ند«. کآن سالح جایی برای شمشیر کشیدن پیدا نمی  

اش مفصل بحث خواهم کرد. فقط این نکته را داشته باشیم که فعل منسوب اند و به زودی درباره ها پرابهام این جمله 

توان آن را چنین فهمید که گاومیش به دهد، و می( معنای پرتاب کردن و انداختن را می投ومیش »تو« )به شاخ گا

ای دیرآیندتر است و معنای اصلی جمله چیز اندازد. هرچند این احتماال افزوده را به زمین می   زند و اوکسی شاخ می 

 دیگری بوده که در گفتار بعدی شرحش خواهم داد. 

 ی شعر قبلی:آخرین بند هم باز پرسش و پاسخی است درباره  

夫   )فو: مرد، شوهر(何 ؟( )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا故    ؟)گو: پیر، قدیمی، بنابراین(以    )ای: پس(其   ،چی: او(

 )دی: زمین(  地ین، هراس( )سْئِه: مردن، نفر  死)وو: نه، هیچ(  無آن( 

 پرسد:( پس چرا اینطوری است؟/ زیرا او جایی برای مردن ندارد«. یعنی: »)مرد می  
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاهم 

 

پردازد. این فصل فصل پنجاهم »دائو ده جینگ« به نسبت طوالنی است و به موضوع مهمِ مرگ و زندگی می 

سخ توضیحی در انتهای هر شعر تشکیل یافته است. یعنی پا-ی مقدماتی، دو شعر طوالنی و یک پرسشاز یک جمله

ی عصر هخامنشی ی زمانی بین میانه توان فرض کرد که دو شعر پیشاپیش وجود داشته و ویراستار متن در فاصله می

های توضیحی آن را در یک فصل کنار هم آورده و آن جمله های ما وانگ توئی(  تا اوایل دوران اشکانی )زمان نسخه 

 ور را بدان افزوده است.  منث

شدی«. : ۵۰.۱ه و کوتاه: »نخستین جمله زیباست و کوبند  اندر  مرگ  به  و  برآمدی  زندگی  گویی    در  این 

عنوانی یا برچسبی برای مشخص کردن موضوع این فصل بوده که بعدتر به صورت بخشی از متن و بند نخست بدان 

 شود:حال از شعر بند دوم آغاز میوارد شده است. اصل متن در هر 
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  از ده تا، سه تا را دارند  روندپیروانی که همراه با حیات می :۵۰.۲»

  از ده تا، سه تا را دارند؛   روند پیروانی که همراه با مرگ می  

 روند، مردمی که همراه حیات می

 )آنها هم( از ده تا، سه تا را دارند«.  کنندبه سوی جایگاه مرگ حرکت می 

. چون مثال در ابتدای بینیماش را به ویژه در شعرها می، که نمونه هایی شدهدستخوش بازنویسی این فصل در گذر زمان  

ظ کردن، فعل »چیهْ« را ( به معنای وارد کردن و حف攝ی کهن ما وانگ توئی به جای فعل »شِه« )در نسخه این بند  

مهارت شان  بنابراین صورت کهن این جمله به جای »...که در حفظ زندگی 1داریم که یعنی چسبیدن و نگه داشتن.

 کند.هرچند این دگرگونی تفاوت مهمی در معنا ایجاد نمیاند«. شان چسبیده دارند«، بوده: »»...که به زندگی

گردد که همچون مصراعی  ( باز می 十有三ی اصلی در فهمیدن این شعر، به اصطالح »شِه یوو سان« )گره

یعنی ده و سه را سر هم  2، سه بار در شعر تکرار شده است. این را هنریکز به صورت »سیزده تا دارد« ترجمه کرده

در توضیح این بحث هم پذیرفته که این معنای دقیق است.  خوانده و فعل )یوو: داشتن( را به مصراع قبلی ارجاع داده 

 3اند. نوشته ن کهن گاهی اعداد را به این شکل میعبارت نیست، ولی از »مکالمات« کنفوسیوس گواه آورده که در متو 

مشغولِ یادگیری کردم«. در این جمله عدد   ای داریم: »در سن پانزده سالی دلم راچنان که مثال در این متن چنین جمله

 دهد و ساختاری نزدیک به مصراع مورد نظرمان دارد. پانزده به صورت »شِه یوو وو« آمده که »پنج از ده« هم معنی می

 
1  Henricks, 1989: 196. 
2  Henricks, 1989: 194. 
3  Henricks, 1989: 200. 
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که دست  1اش کرده،چن در مقابل آن را کسری فهمیده و »سه دهم« خوانده و به صورت »یک سوم« ترجمه 

که به معنای  2کم باید گفت تحریف معنای اصلی جمله است. پاشائی به پیروی از مترجمان دیگر »سه از ده« برگردانده

ای مستقل خوانده اصلی جمله نزدیکتر است. خودِ جمله اما به خاطر آن که مصراعی جداست، باید همچون جمله 

 دهد.معنی می  «از ده تا، سه تا را دارند/ دارد شود و »

کرده این عبارت به احتمال زیاد نوعی اصطالح و زبانزد بوده و در بافت فرهنگ آن دوران به چیزی اشاره می 

ترین تفسیر از این عبارت که اش چندان پذیرفتنی نیست. قدیمیکه حاال از یاد رفته است. تفسیرهای امروزین درباره 

  ۲۳۳شود. هان فِی تسه در  ود صد سال پس از تدوین متن مربوط میدر دست داریم، به اوایل عصر اشکانی و حد

پ.م نوشته که منظور عدد سیزده است و بعد بر این مبنا گفته منظور چهار اندام حرکتی )یا چهار مجرای حسی( و نُه 

ن را دهد. برخی از مترجمان معاصر مثل هنریکز همیی بدن است، یا شش میل و هفت احساسات را نشان میحفره

بایست عدد در این حالت به جای عدد سه و ده می  ، چونتفسیری که آشکارا نادرست است  3اند.در کتاب خود آورده 

زد. اصوال این جور فهرست کردن شد و اتفاقا ساختار وزنی شعر را هم لطمه نمیشش تکرار می-چهار یا هفت -نُه

، که هنگ چینی دیرآیندتر است و زیر نفوذ آرای ایرانی به ویژه دین بودایی شکل گرفته اندامها و قوای نفسانی در فر

 . کرددر دوران ها فی تسه تازه به چین راه یافته بود و چنین نوع خوانشی را به مد روز بدل می

اید. بیشتر مفسران چینی که این نمتعبیر »سه از ده داشتن« که معنی اصلی متن است، با این حال نامفهوم می 

ی گانه اند به مراحل سه اند و آن را همچون یک سوم در نظر گرفته و گفته اند، از وانگ بی پیروی کردهترجمه را آورده

 
1  Chen, 1989: 173. 

 . ۴۳۰: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3  Henricks, 1989: 197. 
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کند. در جوانی مردم »پیرو زندگی« هستند و در پیری »پیرو مرگ« و در میانسالی هم وضعیتی زندگی انسانها اشاره می 

گوید چیزهای سخت و محکم پیروان مرگ دهد که می هم ارجاع می  ۷۶ارند. این تفسیر به بندی از فصل  بینابینی د

ما ایراد این تفسیر هم آن است که با عدد سه همخوانی ندارد. در اینجا   1هستند و چیزهای نرم و لطیف پیروان زندگی. 

کند. یعنی شود و اینها را با زندگی/ مرگ مربوط میای داریم که به جوانی/ پیری و نرمی/ سختی مربوط میدوقطبی

اند تا معنایی برای اش تراشیده ان در میانه تا، و سومی را انگار مفسرکند و نه سه متن به دو چیز و دو مرحله اشاره می 

تایشان تا، سه تْسیت چان شاید برای غلبه بر این مشکل مصراعها را سر هم خوانده: »از ده   وینگ   جمله دست و پا کنند.

 2هم آن است که یک سوم مردم در هر لحظه پیر یا جوان یا میانسال هستند.  کنند«. منظورشاز مرگ/ زندگی پیروی می 

نظرم روشن می به  به هر روی  نیست.  معلوم  عبارت درست  این  معنای  این  حقیقت آن است که  رسد که 

ربط به متن و اغلب بسیار دیرآیندتر را وارد معنای جمالت یی بیهامضمون تفسیرها دلبخواه و نادرست هستند و  

کنند. آنچه که روشن است، »سه از ده داشتن« ویژگی مشترک جانداران دانسته شده است. چه آنها که از مرگ دور می

اش به کدام معناست؟ تا از میانه ست و داشتن سه اند. اما در پاسخ به این که دقیقا ده چیهستند و چه آنها که نزدیک 

 دانیم. باید بگوییم: نمی 

مرگ، از این نظر همسان هستند که در نهایت  مضمون اصلی این شعر آن است که افراد دور و نزدیک به  

خواهند مرد. یعنی آنان که پیروان راه زندگی یا راه مرگ هستند، در نهایت سرنوشتی یکسان دارند و به سوی جایگاه 

ی ( تنها در همین شعر دو بار تکرار شده و در جمله死地کنند. این تعبیر »جایگاه مرگ« )سْئِه دی:  مرگ حرکت می

های جنگی و مرگِ گاه« برابر شمرده و به اشاره توضیحی پایانی فصل هم باز آمده است. آن را پاشائی با عبارت »زخم 

 
1 Chen, 1989: 173. 
2  Henricks, 1989: 197-198. 
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یر و شاخ و چنگال در بندهای بعدی اشاره دارد. اما این تعبیر نه در شعر دوم، که در شعر اولی آمده برخاسته از شمش

رسانده است. بهتر است آن را به سادگی »وضعیت میرایی« یا »اقلیمِ نیستی و و بنابراین احتماال مفهومی عامتر را می

 ون دو متن مستقل هستند. فنا« بفهمیم، و معنای شعر اول و دوم را از هم جدا کنیم، چ 

ماال با  دهد که احتی این عبارتها ابهام داشته، نشان میاین نکته که هان فِی تسه در زمانی چنین قدیمی درباره

شعری بسیار قدیمی سر و کار داریم که در حال و هوایی متفاوت با مضمون اصلی »دائو ده جینگ« سروده شده و 

دیده در توان دریافت که ویراستار خود را ناگزیر میبعدتر به خدمِت این متن در آمده است. این را از اینجا هم می

 د خود تصریح کند: پایان شعر با پرسش و پاسخی معنای آن را از دی 

 آورد«. ایست که فراوانی و بزرگی به بار میپرسد:( پس چرا اینطور است؟ زیرا آن زندگی، زندگیمرد )می :۵۰.۳»

یا  1، اند: »چرا؟«اند و به سادگی نوشته ی این عبارت معموال فاعل جمله یعنی »فو« را حذف کردهدر ترجمه

اش در پایان هردو شعر معنادار است. اینجا »فو« )مرد،  اعل و تکرار شدن در حالی که آمدن این ف 2»حاال چرا اینطوره؟«.

یعنی پرسد.  شود و از معنای آن میشنود، خود دستخوش ابهام میشوهر( مخاطب شعر است. مردی که شعر را می

ل، روابط علی حاکم بر شعر نیست، بلکه این سوالی ساده است که مخاطبی عام با شنیدن ی پرسشی اوی جملهمسئله 

   پرسد.ها را میکند و منظور از جملهشعر مطرح می 

( جای توجه دارد. این دو جمله در وزن و قالب همان 以其生，生之厚پاسخی که به او داده شده ) 

اند و ی گوناگون خواندههاشکلسازند. این دو جمله را به  اند و روی هم رفته تک بیتی ساده میشعر مطرح شده 

های گوناگون کلماتی را کم و زیاد دارد. چِن خوانده »به خاطرِ فعالیت شدیدِ تولید دلیلش هم آن است که در نسخه 

 
1 Chen, 1989: 173-174. 
2  Henricks, 1989: 195-196. 
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پاشائی که اصال بخش پرسشی  1گیرند«.را همچون زندگی در نظر می   زندگی« و هنریکز برگردانده »برای این که زندگی

 2اند«.را ترجمه نکرده هم چنین آورده که »از آن رو که به آن تشنه 

های واگرا تا حدودی از آنجا ناشی شده که معنای صریح و روشن این دو جمله از دید مترجمان  این ترجمه 

معنی همان  جمله  دو  این  است.  بوده  ناپذیرفتنی  مفسران  میو  را  زندگی، ای  آن  »زیرا  کردیم:  ترجمه  که  رسانند 

آورد«. اما چرا باید این جمله در پاسخ به ضرورت مرگ مطرح شود؟ گویا  ار میایست که فراوانی و بزرگی به بزندگی 

بدان دلیل که نویسنده با مضمون این عبارت مخالفتی داشته است. توجه داشته باشیم که شعر تهی از داللتهای مرسومی 

رسد. راوی هن به نظر می بینیم. به همین خاطر شعری خنثا و کهای سیاسی و اخالقی متن میگیریاست که در موضع 

اما آن را به کار گرفته تا موضع خود را تثبیت کند و با گواه گرفتن از سخنی کهن مخالفتش با فرهنگ مهاجم بیگانگان 

ای شود. زندگی روست که این جمله را بدان افزوده و اینجاست که موضع او نمایان می غربی را به کرسی بنشاند. از این

گر بر تهیا و بزرگی برخاسته از د، از دید او نکوهیده است. فراوانی و بزرگی، یعنی پری چیرهکه در پی عظمت باش 

اند. از کردارهای انتخابی من، ارکان نظام اخالقی زرتشتی و سیاست ایرانشهری هستند و اینها از دید راوی نکوهیده 

 دان پوچ و بیهوده دانسته است. این رو شعری را در ضرورت مرگ آورده و کل این تالشها را در ارجاع ب

 آمده که گویی برای تثبیت این پاسخ شاهد گرفته شده است:  در بند بعدی شعری دیگر 

  دارند شان مهارت ای که در حفظ زندگی )حتما ماجرای( کسانی را شنیده :۵۰.۴»

 شوند یارو نمیروند، با ببر و گاومیش رووقتی به کشتزارها می

 پوشندپیوندند، زره جنگی نمیوقتی به سپاه می 

 
1  Henricks, 1989: 195. 

 . ۴۳۰: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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 کند پیدا نمیپرت کردن آن شاخ گاومیش جایی برای  

 کند نمیآن چنگال ببر جایی برای پنجه انداختن پیدا  

 «. کندآن سالح جایی برای شمشیر کشیدن پیدا نمی  

دهد و هم کرگدن. ( است که هم گاومیش و گاو وحشی معنی می兕ی ابهام برانگیز در این بندها »سی« )کلمه  

تر ی کرگدن به انسان جالبتر و حماسیی حملهاند، شاید چون صحنه بیشتر مترجمان معاصر آن را به کرگدن برگردانده 

رسد. اما برای تعیین معنای این نشانه در متن، باید بپرسیم که معنای قدیمی و اصلی »سی« چی بوده است، به نظر می 

 چون ممکن است در داللت عامِ »جانور بزرگ شاخدار« از گاومیش به کرگدن یا برعکس تعمیم یافته باشد.  

اش شود. در آن هنگام نشانه پیشگویی دوران شانگ پدیدار می   هایاستخوان این نشانه برای نخستین بار در   

 آشکارا به گاومیش شبیه است و نه کرگدن: 

  
 

گیرد، صورتی نگار شکل میاندیشه پ.م( که خط چینی تازه در قالب نمادهای    ۱۲۰۰این نشانه در دوران شانگ )حدود  

ی شان )مثال در چند نمونه ثابت و یکدست نداشته و در هر استخوانی به شکلی ترسیم شده است. با این حال با مقایسه 

ی بزرگ و شاخهایی بزرگ و به عقب برگشته سر و کار شود که با جانوری چهارپا با دم بلند و پوزهباالیی( روشن می

 اومیش است، نه کرگدن. داریم، و این گ 

ی اول پ.م،  ی اول هزارهبینیم. در مهرهای کوچک نیمهز همین را به تکرار میدر ثبتهای بعدی این نشانه نی  

 هایی برای »سی« داریم: چنین نشانه 

 باستان که همزمان در خط چینی 
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ازه اندگیری متن رایج بوده نیز نمادهایی داریم که آشکارا به گاومیش اشاره دارد، یعنی شاخهایی جفت و همبا شکل 

 شود:دهند، که در کرگدن دیده نمیو دمی بلند را نشان می 

 

 

 

دهد رمزگذاری گاومیش زودتر از کرگدن در عالوه بر این شاهدی دیرآیندتر هم در دست داریم که نشان می 

های ین لغتنامه ترکهندهد. در یکی از  ام پذیرفته، و این زمان تدوین کتاب مورد نظرمان را هم پوشش میچین انج

( که در اوایل قرن دوم میالدی های نوشتن و توضیح نشانه ، یعنی: بحث درباره說文解字زی: وِن جیِه)شوئوچینی 

اند. این کتاب ( بر اساس گاومیش توضیح داده شده 犀شی/  و    兕ی مربوط به کرگدن )سی/  شده، هردو نشانه نوشته  

ی چینی است و اولین نامه ترین واژهی قرن سوم تا اول پ.م نوشته شده، قدیمی ( که در فاصله 爾雅بعد از »اِریا« )

 د. ده شان را با هم شرح می دهد و رابطه ها را توضیح میمتنی است که نشانه 

گوید »گاومیشی  ی »شی« میرنگ« و درباره است و تیرهگوید که »شبیه گاومیش  ی »سی« می دربارهاین متن  

اش دارد و شبیه به خوک شود و شاخی روی دماغ و شاخی دیگر روی پیشانی است که در مرزهای جنوبی یافت می

بنابراین با آن که کرگدن در اقلیم چین وجود داشته و بومی بوده، در مناطق دوردست و غیرمتمدن بیشتر دیده  1. است«

ی »سی« را باید به اند. بر این مبنا در این فصل کلمهکردهشده و در متون ادبی آن را بر اساس گاومیش توصیف میمی

داده و بعدتر مفهومش به کرگدن هم گاومیش برگرداند، چون احتماال در ابتدای کار این نشانه همین جانور را نشان می 

 تعمیم یافته است. 

 
1  Boltz, 1993. 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%AA%AA%E6%96%87%E8%A7%A3%E5%AD%97
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به کلی این که کدام   این دو  این رو اهمیت دارد که رفتار جنگی  از  این دو جانور را ترجیح دهیم،  از  یک 

جنگد، و بنابراین به بت مهاجم است که با دویدن و کوفتن سر خود به هدف میمتفاوت است. کرگدن جانوری به نس

کند. در مقابل گاومیش جانوری است آرام و نرمخو که تنها وقتی سالحهای پرتابی مثل تیر و نیزه شباهت پیدا می 

به شمشیر زدن شباهت دهد و آن هم از جنس ایستادن و با شاخ زدن است. یعنی بیشتر  تهدید شود واکنش تند نشان می

ی به این ترتیب مضمون اصلی این شعر کشمکش کردن و ضربه زدن جستجوگرانه از نزدیک است، که هم درباره   دارد.

ی سرراست و کور جانورانی ت با حمله بینیم، و این متفاوت اسچنگال ببر و هم شاخ گاومیش و هم شمشیر/ چاقو می

 دارند. مثل کرگدن یا گراز که از دور برای هدفشان خیز برمی

ها هم جملهاین  در  ای که برای فهم این شعر اهمیت دارد، توجه به شکل کهن و اصلی متن است.  دومین نکته  

به جای »لو« )زمین، کشتزار(، ما وانگ توئی  های قدیمی  در نسخه   ی قدیمی و متن استانده تفاوتهایی دارند.هاروایت 

دهد،  نای بهتری هم میاند که معها« و بر همین مبنا برخی این جمله را به این شکل برگردانده»لینگ« آمده که یعنی »تپه 

شوند و نه در کشتزار. یا در همین جمله در متون ما  ها یافت میچون ببر و گاومیش وحشی در محیط وحشی تپه 

ی استانده که یعنی »برخورد وانگ توئی فعل »پی« است که یعنی »دوری گزیدن و پرهیز کردن«، به جای »یو« در نسخه 

نماید، چون در باقی متن بحث از جسور بودن در میان است تر میباز در اینجا این فعل درست  1کردن و رویارو شدن«. 

)پرت کردن( فعل »چوای«   «توفعل » های کهن به جای  بعدی در این نسخه ی  همچنین در جمله و نه گریختن از خطر.  

به این تغییرها 2)ُجستن( را داریم که معنادارتر است. با توجه  این شعر را باید  هرچند من در   به دست داد،   تفسیر 

 ام. ی کالسیک وفادار ماندهام به نسخه ترجمه

 
1  Henricks, 1989: 196. 
2  Henricks, 1989: 197. 
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 رسیم:اگر متن را بر اساس آنچه که گفتیم بازنویسی کنیم، به چنین جمالتی می 

  چسبند شان می ای که به زندگی ا شنیده)حتما ماجرای( کسانی ر :۵۰.۴»

 کنند روند، از ببر و گاومیش پرهیز نمیمی هاوقتی به تپه 

 پوشندپیوندند، زره جنگی نمیوقتی به سپاه می 

 کند جوید را پیدا نمیآن شاخ گاومیش جایی که می

 کند آن چنگال ببر جایی برای پنجه انداختن پیدا نمی 

 کند«. آن سالح جایی برای شمشیر کشیدن پیدا نمی  

اش چسبیده و آن را پاس ور است و به زندگیشود. تنها کسی در زندگی غوطه به این شکل منظور شعر روشن می

برد هراسد و در میدان ندارد، که از رویارویی با مرگ نترسد. او کسی است که از درگیری با جانوران وحشی نمیمی

کند. اتفاقا چنین کسی از مرگ دورتر است، چون چاالک و آماده با خطر رویاروی خود را پشت سپر و زره پنهان نمی

 گاهِ لطمه است، دور از دسترس نیروهای مهاجم قرار دارد.  ی آسیب و رخنهجای« او که نقطه شود و آن »مرگ می

مان  دهد که خوانشکند و نشان میی بعدی هم باز با تکرار همان قالب پیشین، همین نکته را تصریح میجمله 

  از متن درست بوده است:  

 . «زیرا او جایی برای مردن ندارد پرسد:( پس چرا اینطوری است؟)مرد می :۵۰.۵»

اش پنهان ی تاثیر آسیب بر فرد با جسارت و آمادگی جای« و نقطه یا به عبارت دیگر، به این دلیل چنین است که »مرگ 

 شده و از میان رفته است. 
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 بخش پنجاه و یکم: ربگردان و زند فصل پنجاه و یکم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و یکم 

 

道生之，德畜之，物形之，勢成之。 

是以萬物莫不尊道而貴德。 

道之尊，德之貴，夫莫之命常自然。 

故道生之，德畜之；長之育之；亭之毒之；養之覆之。 

生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。 

 

 پروردشان ضیلت میف    زایدشان راه می :۵۱.۱»

 کند شان میموقعیت کامل   دهد شان میچیز، شکل 

)نیستند که( راه را نستایند. آنگاه )چنین است که( فضیلت    شماربیکدام از چیزهای  پس اینطوری است که هیچ  : ۵۱.۲

 نهند را ارج می

 نهند فضیلت را ارج می    ستایند راه را می : ۵۱.۳



754 

 

 اش است کند، این )محترم شمردن( سرشت مرد )در این مورد( از فرمانی پیروی نمی 

 پروردشان فضیلت می   زایدشان راه دیرینه می  : ۵۱.۴

  کندشان می مسموم شود، شان می سرپناه  کندکند، بزرگشان میپایدارشان می  

 کندشان می بت کند، اجاشان می حمایت 

 کند سازدشان، اما )بر آنها( تکیه نمیمی  کندشان نمیتصاحب زایدشان، اما می : ۵۱.۵

 نامند.« این را فضیلِت تیره می راندسازد، اما )بر آنان( حکم نمیپایدارشان می  

 

یی مجزا را وارد هابیت اش جمالتی توضیحی و  فصل پنجاه و یکم به شعری طوالنی شبیه است که در میانه  

شود یکپارچه در نظرش گرفت. بند می کرده باشند. بند اول و چهارم این فصل در اصل یک شعر پیوسته است که  

 نخست دو بیت دارد و چنین است:

道生之， 德畜之， 

物形之， 勢成之。 

道  )دائو: راه(生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(之   )ژِه: داشتن، رفتن( 

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(畜  )شو: پروردن، تغذیه، تبعیت، گردآوری(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

物 ( )وو: چیز形  )شینگ: شکل، تصویر، پیکر، سبک(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

勢   )شی: قدرت، جلوه، موقعیت، گرایش، آلت نره(成  )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( 

之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

 پروردشان یفضیلت م    شان زایدراه می یعنی: » 

 «. کندشان میکاملموقعیت    دهد می  شانشکلچیز،  
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منثور    است  قالب جملهبند دوم توضیحی  بعدی، در  قبلی و  یازده کلمه برای شعر  این ای طوالنی و  با  ای 

 ها:نشانه 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(萬    :ده هزار(  شماربی )وان ،物    )وو: چیز(莫   )مُو: نه(不   )بو: نه(尊   :زون(

)گوئی: گرانبها، اشرافی،  貴)اِر: و، آنگاه، اما(    而)دائو: راه(   道بزرگداشت، افتخار، ستودن، نوعی ظرف برنزی(  

 )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(  德عالیجناب( 

)نیستند که( راه را نستایند. آنگاه )چنین است که( فضیلت   شماربیکدام از چیزهای  یعنی: »پس اینطوری است که هیچ 

 نهند«. را ارج می

ای به مفهوم وارد و این لطمه 1شود( دیده نمی莫不عبارت »مو بو« ) های کهن ما وانگ توئی در این جملهدر نسخه 

دهد: » پس اینطوری است که چیزهای ه چنین معنی میکند. در این حالت جملکند و تنها تاکید آن را کمتر مینمی

 «  .ستایندمیراه را  شماربی

夫莫之命常自然اش ) ای توضیحی در ادامه جمله ( و  道之尊/德之貴بند سوم از یک تک بیت ) 

 ( تشکیل شده است:

道  )دائو: راه(之  )ژِه: داشتن، رفتن(尊  )زون: بزرگداشت، افتخار، ستودن، نوعی ظرف برنزی( 

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(之   )ژِه: داشتن، رفتن(貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب( 

夫   )فو: مرد، شوهر(莫   )مُو: نه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(命    )مینگ: زندگی، سرنوشت، عمر، فرمان دادن(常 

 )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(  然)زی: خود، خویش، البته(   自)چآنگ: اصیل، ماندگار( 

 
1  Henricks, 1989: 202. 
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 نهند فضیلت را ارج می   ستایند راه را می یعنی: » 

 اش است«. کند، این )محترم شمردن( سرشت مرد )در این مورد( از فرمانی پیروی نمی 

ئِه« آمده و این اغلب به (، »چی命ی »مینگ« )توئی این تفاوت مهم را داریم که به جای نشانه  های ما وانگ در نسخه 

یعنی معنی  1اش »ارتقای مقام دادن« و »برکشیدن به مقامی اشرافی« است.»پاداش« ترجمه شده، هرچند معنای اصلی 

اصلی جمله چنین بوده که »مرد )برای احترام به فضیلت، نیازی( ندارد که مقامی پاداش بگیرد«. این معنی اما به روشنی 

ه ی عامتری جایگزین شدحال و هوایی خاص و داللتی خاص و درباری داشته و شاید به همین خاطر بعدتر با کلمه 

 است.

 ای:های اغلب چهار کلمه چهارم هم شعری به نسبت طوالنی است با مصراع بند  

故道生之，  德畜之； 

長之育之；  亭之毒之；  養之覆之。 

故  )گو: پیر، قدیمی(道  )دائو: راه(生 ،زادن، خام(  )شِنّ: بودن، زیستن之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(畜 ی( )شو: پروردن، تغذیه، تبعیت، گردآور之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

長    )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(之    )ژِه: داشتن، رفتن(育  وردن، آموزاندن(  )یو: زادن، پر之   ،ژِه: داشتن(

 رفتن(

亭    )تینگ: کوشک، آالچیق، مهمانخانه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(毒  ( ،دو: فاجعه، رنج، نفرت، صدمه، زهر، پلید، سنگین

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之داغ( 

 
1  Henricks, 1989: 202. 
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養    )یانگ: پروردن، حمایت، زادن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(覆    ،برگرداندن، پوشش، لبریز(  )فو: پاسخ دادن之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 

 پروردشان فضیلت می   زایدشان راه دیرینه می  یعنی: » 

  کندشان می مسموم ، شودشان می سرپناه  کندبزرگشان میکند، پایدارشان می  

 «.کندمی شان ، اجابت دکنشان می حمایت 

کنند. این هم البته از معانی این نشانه  ( در مصراع نخست را به صورت »بنابراین« ترجمه می 故مرسوم است که »گو« )

است. اما چنان که پیشتر هم شرح دادم، مفهوم اصلی این واژه که امروز هم بر خوانش آن در متون چینی غلبه دارد، 

ت. از این رو به ویژه در جاهایی که این کلمه در کنار »دائو« آمده، بهتر است آن را صفت راه بدانیم »پیر و قدیمی« اس

د که این کلمه این نکته هم ناگفته نمان اش کنیم. چون چنین تاکیدی هم بر ماهیت راه در کار است.و »دیرینه« ترجمه 

های پیشتاز در ای دیرآیندتر باشد. همچنین این نسخه های کهن ما وانگ توئی غایب است و انگار افزودهدر نسخه 

کند. این جور جمله با همان فاعل اولیه که راه باشد ادامه پیدا می 1( را ندارند.德ی »فضیلت« )دِه:  مصراع دوم کلمه 

شود و سازگار است با مفهوم بند آخر های جدید »دائو ده جینگ« هم دیده میبند چهارم در بسیاری از چاپ نگارش

کند. با این حال از نظر شعری برداشتن »دِه«  ی فعلها را به یک فاعل )احتماال راه و نه فضیلت( منسوب میکه همه

کلمه در شعر اصلی وجود داشته است و من هم به همین   کند و بنابراین به احتمال زیاد اینمصراع دوم را ابتر می

 ام.  خاطر آن را دست نخورده باقی گذاشته 

 ای:های چهار کلمه یک دوبیتی مجزاست با مصراع  ۵۱واپسین بند فصل  

生而不有，  為而不恃， 

 
1  Henricks, 1989: 202-203. 
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長而不宰，  是謂玄德。 

生  )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(有  )یُوو: فراوان، داشتن( 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(恃  )شی: اعتماد کردن، تکیه کردن( 

長  )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(宰  )زَی: کشتن، فرمان راندن( 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(玄  )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن( 

 کند اما )بر آنها( تکیه نمی، سازدشان می  کندنمیشان  تصاحب  اما زایدشان،می یعنی: » 

 «. نامند میتیره این را فضیلِت  راندنمیحکم  ( بر آنانسازد، اما )پایدارشان می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاحب

 فرمان تکیه کردن

 سرشت
 زادن

 پروردن

 فضیلت تیره

 ستودن

 ارج نهادن
 چیر  

 موقعیت

 راه

 فضیلت
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاه و یکم

 

، باید آن را قدری مرتب کرد.  این فصل ساختاری کمابیش به هم ریخته دارد و پیش از پرداختن به تفسیرش 

اند. متن از بندهایی تشکیل شده که برخی منظوم و برخی منثور هستند، و اینها گاهی همراه با هم در یک بند آمده 

افراطی کلمههابخش  اما به خاطر تکرار  »ژِه« )ی منظوم  با ساختار  之ی  های ای و گزاره کلمه   ۴-۳( و مصراعهایی 

ی هابخش خبری کوتاه چکشی، بسیار همریخت هستند. به همین خاطر یکی از راههای خواندن متن آن است که  

ی منثور را همچون شرحی بر آن بنگریم. در این هابخش شعری را کنار هم بیاوریم و یکپارچه بدان بنگریم و بعد  

 رسیم:حالت از ادغام سه بند نخست به چنین شعری می 

道生之，  德畜之， 

物形之，  勢成之。 

道之尊，  德之貴， 

故道生之，  德畜之； 長之育之；  

亭之毒之；    養之覆之。 

 پروردشان فضیلت می    زایدشان راه می :۵۱.۱»

 کند شان میموقعیت کامل   دهد شان میشکلچیز،  

 نهند فضیلت را ارج می    ستایند راه را می : ۵۱.۳

 پروردشان فضیلت می   زایدشان راه دیرینه می  : ۵۱.۴

 کندشان می مسموم شود، شان می سرپناه  کندکند، بزرگشان میپایدارشان می  



760 

 

 «.کندشان می کند، اجابت شان می حمایت 

شود،  کند و مصراعهایش از سه به چهار کلمه بدل میاش ساختارش بسط پیدا میاین شعر طوالنی که در میانه 

مضمونی یکپارچه و منسجم دارد و حدسم آن است که در ابتدای کار شعری مستقل بوده و چه بسا که ادامه هم داشته 

ی نادر کتاب است که در آن هم راه و هم هابخش تن »دائو ده جینگ« آمده است. این از  و تنها بخشی از آن در م

 هردو در کنار هم شرح داده شده است.  اند و کارکردفضیلت مورد اشاره قرار گرفته 

است، و فضیلت سو که زاینده  شود که ما با یک دوقطبی سر و کار داریم: راه در یکبا خواندن متن روشن می 

دهد، و فضیلت آن موقعیتی است که شدگان شکل میپرورنده است. راه آن چیزی است که به زادهدر سوی دیگر که  

های رسد. جالب آن که در نسخه ( در اینجا قدری ناچسب به نظر می勢ی »موقعیت« )شی:  کلمهکند.  شان می کامل 

که معنای بهتری به   1ایم به معنای »توانایی و استعداد« ی »چی« را داشته ه جای این کلمه نشانه کهن ما وانگ توئی ب

دهد. دلیل این که چرا این کلمه زاید و فضیلت در قالب استعدادها پرورش میزها میدهد. راه در قالب چیدست می

بعدتر به »شی« تبدیل شده روشن نیست. اما بعید نیست زیر تاثیر متون کنفوسیوسی که بر موقعیت تاکید دارند چنین 

وانمندی بیش از اندازه درونزاد ی استعداد و تشده باشد، و شاید هم بعدتر که دین بودایی به چین وارد شده، کلمه 

 داده و بیشتر از قبل با سرمشق نظری این کتاب ناسازگاری داشته است. نموده و به »من« ارجاع میمی

شان  کند، و فضیلت هم سرپناهراه دیرینه پایداری و بلوغ چیزها را تضمین میخوانیم که  ی شعر میدر ادامه 

و مهربان نیستند. بلکه تنها  نماید که اینها نیروهایی خیر و هدفمند کند. بنابراین چنین می شان می شود و هم مسموم می

شان حضور دارند. به ویژه اشاره به این که فضیلت هم سرپناه است و هم ای هستند که چیزها در میانه موقعیتی و زمینه 

 
1  Henricks, 1989: 202. 
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اند و آن را های مرسوم این متن جا انداخته ( را به شکل جالبی در ترجمه毒ی »دو« )آور، جای توجه دارد. کلمهرنج 

اند. در حالی که داللت »دو« همواره منفی است و چنین حمل کرده  هابیت هایی مشابه باقی واژگان مثبت این  به کلمه 

است.   نادرست  آن  از  را شکلی  برداشتی  کلمه  این  احتماال  مترجمان  )این  »دو«  از  دانسته 督تحریف شده  که  (  اند 

دهد، و با مضمون مصراع در تضاد است و بعید است منظور این مفهوم بوده »مدیریت کردن، حکم راندن« معنی می

 فضیلت از مدیریت و حکومت چیزها مبرا دانسته شده است.-باشد. چون کمی جلوتر اتفاقا راه

تبتی »دوک/توک*«  -ی چینیاز ریشه این کلمه  اش را دارد.  در متن به احتمال زیاد همان معنای اصلی »دو«  

ای ( برمه တ ောက်و »تاوگ« )( تبتی به معنای »زهر«   དུགی »دوگ« )دهد و کلمه برخاسته که »زهر، سمّی« معنی می

ست. نگارش بوده و ه هم »زهر« و »مسموم«    ی. معنای اصلی این کلمه در چینهستند  انشخویشاوند)مسموم شدن(  

  شده است.( و »دوگ« خوانده می瑇 ،纛 ،碡 ،蝳واژه در متون چینی باستان چند شکل داشته )این 

کند این شعر خوانده شوند. بند دوم صرفا تاکید می بند دوم و بخش پایانی بند سوم باید همچون شرحی بر  

 یعنی هستندگان مقیم گیتی هستند:  شماربیی دوم شعر، چیزهای که فاعل نیمه 

)نیستند که( راه را نستایند. آنگاه )چنین است که( فضیلت    شماربیکدام از چیزهای  پس اینطوری است که هیچ  :۵۱.۲»

 «. نهندرا ارج می

پرورنده. توضیح بند -به این کارکردِ زاینده  شماربیفضیلت ذکر شده و بعد واکنش چیزهای  -یعنی نخست کارکرد راه

 ای برای شعرِ پایانی خوانده شود:  سوم هم باید در مقام توضیحی و مقدمه 

 «. اش است کند، این )محترم شمردن( سرشت مرد )در این مورد( از فرمانی پیروی نمی :۵۱.۳«

باز با شعری دوبیتی سر و کار داریم، اما این متنی مستقل است و وزن و ساختارش با شعر اولی در بند پنجم  

ین دیرتر گیرد و حدسم آن است که همچون شرحی بر شعر آغازی آن قرار می تفاوت دارد. مضمونش اما در ادامه 

 سروده شده باشد: 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%9D%A3#Chinese
https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%BD%91%E0%BD%B4%E0%BD%82#Tibetan
https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%80%90%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%BA&action=edit&redlink=1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%91%87#Chinese
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%BA%9B#Chinese
https://en.wiktionary.org/wiki/%E7%A2%A1#Chinese
https://en.wiktionary.org/wiki/%E8%9D%B3#Chinese


762 

 

 کند سازدشان، اما )بر آنها( تکیه نمیمی  کندشان نمیاحب زایدشان، اما تصمی :۵۱.۵»

 . «نامند این را فضیلِت تیره می راندسازد، اما )بر آنان( حکم نمیپایدارشان می  

ی که آن را از راه )دین( و فضیلت بینیم. همان عناصری منفعل و ساکن فضیلت و راه تاکیدی میاینجا بر همان سویه 

کند. در سه  خوان صورتبندی می سازد و آن را همچون نوعی پادگفتمانِ مخالفت )ارته( در فرهنگ ایرانی متمایز می 

مصراع نخست فضیلت همچون چیزی اثرگذار بر چیزها، ولی دور و گسسته از آنها توصیف شده، و این دقیقا متضاد 

پذیر همراه است ایرانشهری که با اندرکنش نزدیک کنشگر و کنش-ارسایی در بافت زرتشتیاست با مفهوم اشونی و پ

گیرد. جالب آن که فضیلت که قاعدتا باید امری مثبت و روشن باشد،  فرض می و درهم تنیدگی من با هستی را پیش

ی از جمله پارسایی را روشن و ی باور ایرانی است که امور اهورایدر اینجا تیره پنداشته شده و این درست واژگونه 

 دهد.داند و تقابل خیر/شر را به نور/ظلمت هم تعمیم مینورانی می 
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 بخش پنجاه و دوم: ربگردان و زند فصل پنجاه و دوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و دوم 

 

 

天下有始，以為天下母。 

既得1其母，以2知其子，既知其子，復守其母，沒身3不殆。 

塞其兌，閉其門，終身不勤。 

開其兌，濟其事，終身不救。 

見小曰明，守柔曰強。 

用其光，復歸其明，無遺身殃；是為習常。 

 

 
1  得  در اصل به صورت知   :ثبت شده》本、馬王堆本改古逸叢書據《 
2  以  در اصل به صورت復   :ثبت شده》本、馬王堆本改古逸叢書據《 
3  身  در اصل به صورت其   :ثبت شده》本、馬王堆本改古逸叢書據《 

https://ctext.org/library.pl?if=en&file=88931&page=110
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=88931&page=110
https://ctext.org/library.pl?if=en&file=88931&page=110
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 )هرچه( زیر آسمان )است( آغازگاهی دارد  : ۵۲.۱

 پس )آن( مادر چیزهای زیر آسمان است 

 فهمی پس )ماهیت( آن فرزندان را هم می  تا به حال )هرقدر که( آن مادر را دریافتی : ۵۲.۲

 گردی به )دامان( حمایتگر آن مادر بازمی تا به حال )هرقدر که( آن فرزندان را فهمیدی  

 ، تهدید کننده نیست تنخویش نابودیِ  

 ات تقال نخواهی کرد.تنتا )زمان( مرگِ خویش   آن دروازه را ببند  : آن سوداگری را مهار کن ۵۲ -۳و۴

 ات رها نخواهی شد.  تنتا )زمان( مرگِ خویش  )اگر( برای آن کار مفید باشی  )اگر( آن سوداگری را آغاز کنی

 نامند. پاسداری از سستی: )این( را توانمندی می   نامند چیزهای خُرد را دیدن، )این( را روشنایی می  : ۵۲.۵

 تا به آن روشنایی بازگردی و )در آن( حضور یابی  نور استفاده کنی اشعه از آن  : ۵۲.۶

 کنی.اینطوری به ماندگاری عادت می  ن را در فاجعه رها نکنتخویش 

 

 ای تشکیل یافته است: ی چهار و پنج کلمه فصل پنجاه و دوم پنج بند ناهمگن دارد. بند نخستین از دو جمله 

天  )تیان: آسمان(下 ،فروپایه، بعدی(  )شیا: پایین有  )یُوو: فراوان، داشتن(始 )شی: آغاز( 

以  )ای: پس(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(母 ( )مو: مادر 

 پس )آن( مادر چیزهای زیر آسمان است«.  یعنی: »)هرچه( زیر آسمان )است( آغازگاهی دارد/  

 ای:بند دوم شعری است با پنج مصراعِ چهار کلمه  

既得其母，  以知其子，   

既知其子，  復守其母，   
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沒身不殆。 

 که از این واژگان تشکیل یافته است: 

既    )جی: تا حاال، همچنین، هردو، بالفعل(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(其    )چی: او، آن(母 

 )مو: مادر( 

以  )ای: پس(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(子  )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد( 

既    )جی: تا حاال، همچنین، هردو، بالفعل(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(其    )چی: او، آن(子  ،زِه: فرزند، نواده(

 شخص، استاد( 

復  )فو: برگشتن، تکرار کردن(守  )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(其  )چی: او، آن(母  )مو: مادر( 

沒  )مِی: نه، کمتر، نیست(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن(不  )بو: نه(殆  )دای: تهدید، خسته، شاید( 

 فهمی پس )ماهیت( آن فرزندان را هم می  مادر را دریافتییعنی: »تا به حال )هرقدر که( آن 

 گردی به )دامان( حمایتگر آن مادر بازمی تا به حال )هرقدر که( آن فرزندان را فهمیدی  

 تن، تهدید کننده نیست«.  نابودیِ خویش  

دلیل ین رو اینها بیای داریم. از ااش سه مصراع سه کلمه بند سوم و چهارم شعری دو بیتی است که در هر بیت  

 اند و باید سرهم خوانده شوند:در دو بند مجزا گنجانده شده 

塞其兌， 閉其門， 終身不勤。 

開其兌， 濟其事， 終身不救。 

塞 ن، جبران، رشوه دادن، معتمد( )سای: چپاندن، مهار کردن، ارضا کرد其  )چی: او، آن(兌  )دویی: تبادل کردن( 

閉  )بی: بستن، مسدود کردن(其  )چی: او، آن(門  )مِن: دروازه، درگاه( 

終  )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن(不  )بو: نه(勤  )چین: سازنده، فعال( 



766 

 

開  )کای: گشوده، آغاز کردن، دور(其  )چی: او، آن(兌  )دویی: تبادل کردن( 

濟  )جی: از عرض رودخانه رد شدن، کمک کردن، سودمند(其  )چی: او، آن(事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه( 

終    )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(不   )بو: نه(救   ،جیو: کمک کردن، پشتیبانی(

 رهاندن( 

 ات تقال نخواهی کرد.تنتا )زمان( مرگِ خویش   را ببند  آن دروازه : آن سوداگری را مهار کن ۵۲ -۳و۴»

ات رها نخواهی شد«. تنتا )زمان( مرگِ خویش  ی آن کار مفید باشی )اگر( برا )اگر( آن سوداگری را آغاز کنی

  ，見小曰明    ای:های چهار کلمه است با مصراع  بند بعدی یک تک بیت  

   守柔曰強。 

見   )جیِه: دیدن، مالقات(小    )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(明   ،مینگ: روشن، شفاف(

 بینایی، دقیق، فردا( 

守   )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(柔 (  ، سست )رُو: نرم، ظریف曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(強  :چیانگ(

 نیرومند، برتر( 

 نامند«. می   دیتوانمن  ( رااین):  پاسداری از سستی  نامند یعنی: »چیزهای خُرد را دیدن، )این( را روشنایی می 

 ماند که مصراع اولش یک کلمه کم داشته باشد: واپسین بند این فصل به شعری دو بیتی می 

用其光，  復歸其明， 

無遺身殃；  是為習常。 

用  )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(其  )چی: او، آن(光  )گوانگ: نور، روشن، شکوه( 

復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(歸   )گویی: برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن(其    )چی: او، آن(明  :مینگ(

 روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا( 
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無    )وو: نه، هیچ(遺   )یی: از دست دادن، طرد کردن، فراموشی، ترک کردن(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(殃 

 )یانگ: فاجعه، بدبخت کردن، لطمه زدن( 

是    )باشه بودن،  بودن(    為)شی:  آموختن، عادت  習)وِی: کردن، ساختن،  بال زدن، تمرین،   常، معموال(  )شی: 

 )چآنگ: اصیل، ماندگار( 

 تا به آن روشنایی بازگردی و )در آن( حضور یابی   از آن نور استفاده کن  یعنی: » 

 کنی«.طوری به ماندگاری عادت میاین  تن را در فاجعه رها نکنخویش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ

 چیزهای خُرد خویشتن

 سستی

 نور

 ماندگاری

 آغاز 

 بسی   
 سوداگری

 دروازه

 کنشگر

 منفعل
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاه و دوم

  

فصل پنجاه و دوم آشکارا بر محور مفهوم مرگ و زندگی سازمان یافته است. مفسران گوناگون این متن را به   

بودایی )و گاه اند. مثال چِن که بی ی متفاوتی تفسیر کردههاشکل با متون بسیار دیرآیندترِ  محابا »دائو ده جینگ« را 

اروپایی( تفسیر می انسان و طبیعت و دستیابی به عمر طوالنی دانسنامربوطِ  و  1ته، کند، مضمون اصلی آن را آشتی 

با این همه توافقی هست که »مادر« )مو:   2ای برای حفظ تندرستی بر اساس دائو پنداشته است.پاشائی آن را دستورنامه 

母 به دائو اشاره می به »ده هزار چیز« )وان وو:  (  این  ( ارجاع می萬物کند و »فرزندان«  خوانشی مرسوم و  دهد. 

یی که دوقطبی »راه/ ده هزار هافصل ها در این فصل به کلی با  محتمل است. اما باید توجه داشت که ساختار استعاره 

در سایر اندک دارند و  بسامدی بسیار  چیز« را دارند، متفاوت است. اینجا در کنار مادر/ فرزند، منفذ/ درگاه را داریم که  

 اند.  جاها همراه با راه/ ده هزار چیز نیامده

ی مستقل است و احتماال زبانزدی بوده که جدای  جفت جمله به این هم باید توجه داشت که بند نخست یک  

 وجود داشته و ویراستار آن را در متن خود همچون گواهی گنجانده است:   هابخش از بند دوم و باقی 

 
1  Chen, 1989: 178. 

 . ۴۴۳: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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 ست( آغازگاهی دارد )هرچه( زیر آسمان )ا :۵۲.۱»

 پس )آن( مادر چیزهای زیر آسمان است«. 

شود. تا اینجای کار تنها گفته شده که »زیر آسمان« که مترادف است با گیتی یا جهان، خاستگاهی دارد که مادر نامیده می

شته شده باشند. یعنی متن ی شعر بند دوم نوحدس من آن است که این دو جمله همچون مقدمه و توضیحی درباره

 مرجع اصلی، این شعر باشد: 

 فهمی ماهیت( آن فرزندان را هم میپس )  تا به حال )هرقدر که( آن مادر را دریافتی :۵۲.۲»

 گردی« به )دامان( حمایتگر آن مادر بازمی ه( آن فرزندان را فهمیدی تا به حال )هرقدر ک 

 تن، تهدید کننده نیست نابودیِ خویش  

شوند و معنای منسجمی هم دارند. اما مصراع آخری در این شعر چهار مصراع اول با هم به خوبی چفت و بست می

(沒身不殆  )توان زد آن ه دارد. حدسی که میکه تک هم افتاده، هم ساختار وزنی و هم محتوایی متفاوت با بقی

دهد و از آن ی شعر توضیح میی ویراستار است. چون مثل بند نخست دارد درباره است که این جمله هم افزوده

گفته وقتی مادر ایم که می بندی کرد که در ابتدای کار شعری دوبیتی داشته توان اینطور جمع کند. پس می گیری مینتیجه 

ن را خواهی فهمید و وقتی فرزندان را فهمیدی به دامان مادر بازخواهی گشت. این احتماال در ابتدای را دریافتی، فرزندا

آمیز ی حکمت کار زبانزدی مستقل و رایج بوده، و به نظرم اصال ارتباطی به راه و آیین دائو نداشته است. بلکه به نکته 

به مادرانشان شبیه هستند. اگر مادر را دیدی انگار که بچه را   کرده است. این که فرزندان ای را بازگو میساده و عامیانه 

یابی که مادرش چه جور آدمی بوده است. مضمون این دوبیتی احتماال چیزی دیده باشی، و اگر بچه را دیدی درمی 

 است شبیه به این که »پس کاو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوانش مخوانش پسر«. 

ون آن را تاییدی بر سرمشق  ویراستار به دلیلی این زبانزد را گرفته و در »دائو ده جینگ« گنجانده است. چ  

هایی که او در فرزند برایش ارزشمند بوده است. از توضیح- دانسته است. سرمشقی که دوقطبی مادر مفهومی خود می 
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گوید خاستگاه جهان، مادرِ توان دریافت که چرا چنین کرده است. در بند اول میی بند دوم داده میبند نخست و ادامه 

گوید نباید ی جهان ارتقا داده است. در مصراع آخری میای عام دربارهیانه را به سطح گزاره آن است. پس زبانزدی عام

از نیستی ترسید، چون نابودی خویشتن تهدید کننده نیست. این جمله احتماال با مصراع چهارم شعر ارتباط برقرار 

ا بنا به این زبانزد دوبیتی با مادر برابر فرض راوی آن بوده که خاستگاه جهان نیستی و عدم است، و آن رکند. پیشمی

نتیجه گرفته که همگان باز به نیستی گردند،  گوید فرزندان به دامان مادر باز می گرفته، و از آخرین بخش شعر که می 

نگرانی نیست. یعنی تقریبا »انا هلل و انا الیه راجعون«، با این تذکر که آن خاستگاه/ کنند و در این مورد جای  بازگشت می

 مادر، گویا با عدم برابر باشد.

ه نسبت رایج است و دهها بار در کتاب تکرار ( هم در اینجا جای توجه دارد. این واژه ب身ی »شِن« )کلمه  

ی هفتم و سیزدهم و پنجاه هافصلبینیم که چهار بار آمده و بنابراین فصل در کنار  شده است. تنها در همین فصل می

دهد اند. این کلمه هم خویشتن و خود معنی میبار تکرار کرده  ۵تا    ۳شان این واژه را  گیرد که هرکدام و چهارم قرار می

و هم کالبد و تن. چون در زبان چینی به ویژه تا پیش از رواج دین بودایی و مانوی، تمایز چندانی میان بدن مادی و 

ی تن« است، که بر هردو سویه وجود نداشته است. از این رو دقیقترین ترجمه برای این نشانه »خویش   روح غیرمادی

 کند.  این معنا تاکید می 

انداز متن »دائو ده جینگ«، نیستی بر هستی و  اما چرا نابودی خویشتن نگران کننده نیست؟ زیرا که در چشم 

ه، عدم شوند و همچون مادرشان ستوده شدغیاب بر حضور تقدم دارد. بنابراین خاستگاهی که چیزها از آن زاده می

است. نیستیِ خویشتن به معنای بازگشت به همین عدم است و بنابراین تهدید کننده نیست. چون این بازگشت در 

 شعر دوبیتی به پناه بردن به دامان حمایتگر مادر تشبیه شده است. 

شود. بند سوم و چهارم چنان که گفتیم  تر میآن موضع نظری خاص ویراستار با خواندن شعر بعدی شفاف  

 شعری یکپارچه است که باید سر هم خوانده شود: 
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 ات تقال نخواهی کرد.تنتا )زمان( مرگِ خویش   آن دروازه را ببند  : آن سوداگری را مهار کن ۵۲ -۳و۴»

ات رها نخواهی شد«. تنتا )زمان( مرگِ خویش  )اگر( برای آن کار مفید باشی  )اگر( آن سوداگری را آغاز کنی

با صراحت  هابیت شود که منظور از نیستیِ خویشتن، همان مرگ بوده است. چون در این در اینجا روشن می  

ای دوبار در شعر تکرار شده ( اشاره شده و این عبارت همچون قافیه 終身بیشتری به مرگِ خویشتن )ژُونگ شِن:  

است. این شعر هم احتماال در ابتدای کار زبانزدی مستقل بوده است، اما این امکان را هم باید در نظر گرفت که شاید 

صریح دائوگرایانه در آن نمایان است. در   هایویراستار کتاب آن را بر اساس شعر پیشین سروده باشد. چون داللت 

 ند« جالب توجه است. اش با »مادر/ فرز ( را داریم که همنشینیدوئی/ مِناینجا یک جفت متضاد معنایی تازه )

ایست نادر که در سراسر متن »دائو ده جینگ« تنها دو بار و فقط در  ( کلمه 兌از میان این جفت، »دوئی« ) 

اش در زمان تدوین کتاب اند. اما این معنای اصلی همین فصل آمده است. همه این کلمه را به »دهان« ترجمه کرده

های دیگر گاهی معنای رساند. در ترکیب با نشانه . »دوئی« در اصل تبادل کردن و رد و بدل کردن را مینبوده است 

 اش همان تبادل کردن و داد وستد است. گیرد. اما مفهوم اصلی دار« یا »راضی، خوشنود« را هم به خود می »تیز، زاویه 

اند، اما مفهوم  ( را در مفهوم »پُر کردن« برگردانده 塞هم ارتباطی با دهان ندارد. »سایی« )   هایی که آمده فعل

اش مهار کردن، چپاندن، ارضا کردن، جبران کردن، و رشوه دادن است. هیچ یک از اینها با مفهوم دهان و حتا اصلی 

د و در مقابل با معنی اصلی »دوئی« کامال سازگارند. تبادل و سوداگری است که با جبران، کننمنفذ ارتباطی برقرار نمی 

( که آغاز کردن و شروع کردن را نشان 開کند. به همین ترتیب فعل »کای« )رشوه، مهار و مشابه اینها ارتباط برقرار می 

با کنشی مثل تبادل و سوداگری ارتباط    دهد،دهد و به شکلی استعاری به گشودن و چیزهای دوردست هم ارجاع میمی

 دارد و نه چیزی مثل دهان.

دهند که بسیار دیرآیندتر  به سنت فکری متفاوتی ارجاع میاند،  نویسندگانی که »دوئی« را به »دهان« برگردانده 

شادمانه« نیز   -است که با نام »دریاچه ۵۸خطی گیری »ای چینگ« نام شش ز این متن هم هست. »دوئی« در سنت فال ا
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ها با اندامهای بدن خطیها( بندی هست که در آن سه خطیکوا« )بحثی در سه شود. در بخش نهم کتاب »شو شناخته می 

اما این متن در قرن دوم یا اول پ.م نوشته  1هان برابر است.اند و در آنجا آمده که »دوئی« با دهمسان انگاشته شده 

سه قرن شود نتیجه گرفت که معنی این کلمه  میشده و روشن است که از این اشاره در متنی متفاوت و دیرآیندتر ن

 یج باشد. »دهان« بوده، و چنین تعمیمی آشکارا غیرعلمی و نادرست است، هرقدر هم که راپیشتر 

( هم به نسبت کمیاب است و در »دائو ده جینگ« تنها شش بار آمده است. این 門ی »مِن« )واژهسو،  از آن

معنای صریح و روشنی دارد و یعنی »دروازه« یعنی به اند. اما  واژه را در این فصل »دَر، ورودی خانه« ترجمه کرده 

اش به نظرم غلط فاحش است. یعنی پس برگرداندن این دو کلمه در شکل مرسوم کند و نه خانه.  ورودی شهر اشاره می 

اگر این دو را به شده است. حتا اگر مربوط نمی -عینی و چه استعاری چه-شک بحث به دهان و در ورودی خانه بی

شان را به های اصلی ست مفهوم شود. ولی کافیی اش درست مشخص نمترجمه کنیم هم معنای اصلی   »منفذ/ درگاه«

ی باقی متن ستیزانه جایشان بنشانیم تا روشن شود که متن مخالفتی صریح با بازرگانی است و در همان بافت آریایی 

 نشیند: می

 ات تقال نخواهی کرد.تنتا )زمان( مرگِ خویش   آن دروازه را ببند  : آن سوداگری را مهار کن ۵۲ -۳و۴»

 ات رها نخواهی شد«.تنتا )زمان( مرگِ خویش  )اگر( برای آن کار مفید باشی  )اگر( آن سوداگری را آغاز کنی

ها به معنای قطع  تبار تنظیم شده است. بستن دروازهاین جمالت به روشنی در تقابل با سنت بازرگانان ایرانی  

با مهار کرد بیگانه است و مترادف است  با مردمان  ارتباط  بازرگانی.کردن  باالیی وضعیت مطلوب را نشان   ن  سطر 

های شهر را بر بیگانگان ببند. آن وقت سراسر کند: جلوی بازرگانان را بگیر و دروازهدهد که متن بدان سفارش میمی

 
1   Wilhelm, 1950: 279. 
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از کوشش و تالش برای سود و بهره و مسائل اقتصادی فارغ خواهی   عمر را به آسودگی و راحتی خواهی زیست و

هنوز در بود. این نکته هم جای توجه دارد که مفهوم پول برای نخستین بار در دولت هخامنشی پدید آمده بود و  

تباری که در نی ناشناخته بود. این بدان معنا بود که حضور و فعالیت بازرگانان ایرانیقلمروهای تمدنی و فرهنگی بیرو

کردند، مناسبات اقتصادی و اجتماعی های نوظهورِ راه ابریشم فعالیت میدم عصر پیدایش پول در نخستین رگه سپیده 

می پدید  میزبان  جوامع  در  را  متفاوتی  کلی  سببه  نوعی  همچون  احتماال  و  سنت آورده  و  مهاجم  زندگی  ستیز ک 

 کرده است. هایی ایجاد میحساسیت 

شود که خوانش ما از متن درست بوده و بحث به سیاست و اقتصاد مربوط  با خواندن دومین سطر روشن می 

آسوده خواهی   گوید اگر بازرگانی را منع کنی،شود، نه تندرستی و بقای بدن یا امور متافیزیکی و فلسفی انتزاعی. میمی

ی میانی در شد. اما اگر چنین نکنی و اجازه بدهی سوداگری آغاز شود، دیگر از آن رهایی پیدا نخواهی کرد. جمله

دارد، چون می اهمیت  )شِه:  اینجا  فعالیت/ خدمت«  »کار/  این  برای  تو  اگر  رهایی (  事گوید  دیگر  باشی،  سودمند 

 شناختی. های اجتماعی سر و کار داریم و نه امری خنثا و زیست ای از کنشنخواهی یافت. یعنی با رده 

بعدی می  بند  آموزهبینیم که چکیده آنگاه در  اندیشه ی  بافت  پیشین برچسب خورده و در  ی های شعرهای 

 است: دائویی گنجانده شده 

 «. نامندپاسداری از سستی: )این( را توانمندی می   نامند می چیزهای خُرد را دیدن، )این( را روشنایی  :۵۲.۵»

گاه »اقامت گزیدن   و 1( را گاه »حفظ کردنِ سادگی« 守柔ی دوم »شائو رو« ) باز اینجا جای توجه دارد که در جمله 

سست است اند که چندان معنادار نیست. »رو« در اینجا به معنای چیز نرم و ظریف و شکننده و  ترجمه کرده 2در نرمی« 

 
1  Henricks, 1989: 205. 
2  Chen, 1989: 178. 
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گیرد. روشن است که آن سیاست آزادانه در قبال تجارت چون به کار و و در مقابل مفهوم محکم و سفت قرار می

را »رو« توصیف ها  انجامد، سفت و محکم دانسته شده، و در مقابل طرد کردن این فعالیتها و بستن دروازه کوشش می 

این کلمه این حالت  است. در  را که در جمله  شده  تقال  از  بود تکرار میفراغت  آمده  پیشین  را   کند و »سستی«ی 

ای دیرآیندتر است و معنای اصلی این کلمه رساند. نرمی یا ظرافت در اینجا معنادار نیست و سادگی هم برساخته می

 نیست. 

آید و  های امروزین هم گاه می شود که در نسخه های کهن متن عالمتی دیده میم در نسخه ششدر ابتدای بند 

های اند. یعنی ویراستار یا کاتبی که متن را در دوره ر دو بخش متفاوت از کتاب از هم جدا شده دهد که انگاآن نشان می

   1ی پیشین این فصل گسستی قایل بوده است. هابخش کرده، بین بند پنجم و اش تدوین میگیری آغازین شکل 

 تا به آن روشنایی بازگردی و )در آن( حضور یابی  ی نور استفاده کناز آن اشعه  :۵۲.۶»

 .«کنیاینطوری به ماندگاری عادت می  تن را در فاجعه رها نکنخویش  

نماید که شعری دوبیتی و مستقل بوده ی پیشین دارد. چنین میهابخش ساختار مفهومی متفاوتی با  این بند به واقع هم  

ه و همچون گواه و تاییدی بر سخن این فصل به انتهای جمالت پیشین افزوده است.  که در زمانی متن آن را وام ستاند

تن و ارتباط آن با فاجعه است که در مصراع سوم آمده، و اش به خویش احتماال دلیل مناسب نمودن این عبارت، اشاره

به ماندگاری همچون دستاوردهای   بر این مبنا ردگیری شعاع نور و رسیدن به منبع روشنایی و پرهیز از فاجعه و دستیابی

 ها/ منع سوداگری تفسیر شده است. بستن دروازه

 

 
1  Henricks, 1989: 206. 
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 بخش پنجاه و سوم: ربگردان و زند فصل پنجاه و سوم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و سوم

 

使我介然有知，行於大道，唯施是畏。 

大道甚夷，而民好徑。 

朝甚除，田甚蕪，倉甚虛；服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘；是謂盜夸。 

非道也哉！ 

 

 

 بر من رواست که دانشی چنین خُرد و پا در هوا داشته باشم :  ۵۳.۱

 را بپیمایم و اجرا کنم( تا با آن حق شاهراه را ادا کنم )آن  

 ترسم. اینطوری از گسترش یافتن )دانایی( میفقط  

 راه بزرگ بسیار وحشی است  : ۵۳.۲
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 پسندند( مسیر فروکوفته )را می رعیت اما 

 است  لوتبامدادان به شدت خ : ۵۳.۳

 دهند( کشتزارها فقط شلغم )بار می 

 بار غله به شدت خالی است ان

 ی آنان که خالکوبی دارند، از ابریشم رنگارنگ است جامه  : ۵۳.۴

 کمربندشان کامیاب از شمشیری )که بدان آویخته شده(  

 سیر و راضی از خوراک و آشامیدنی 

 ثروت و کاالهایشان از اندازه بیرون است  

 گویند: راهزنان آراسته به آنها می  

 راه اینطوری نیست! : ۵۳.۵

 

 ها:است با این نشانه  فصل پنجاه و سوم از سه بند ناهمسان تشکیل یافته است. بند نخست سه جمله 

使 وردار شدن(  )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخ我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(介   جیِه: در(

)یُوو:   有)رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(    然میان، اتصال، کمک کردن، آویزان، وابستگی، استوار، صدف(  

 )تْسی: دانش، آموزاندن(  知فراوان، داشتن( 

行  )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(於  )یو: در، با، از(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(道  )دائو: راه( 

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(施    )شی: گستردن، برافراشتن، به کار گرفتن، آموزاندن، محکوم کردن(是   ،شی: بودن(

 )وِی: ترس(  畏باشه( 
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 اند. اند و آن را اصطالحی دانسته ی مترجمان به »خرده ریز، اندک، کوچک« برگردانده در این جمالت »جیِه« را همه 

بر من رواست که دانشی چنین خُرد و پا در هوا داشته باشم/ تا با آن حق شاهراه را ادا کنم شود »پس معنای متن می 

ترسم«. این برگردان البته با آنچه مرسوم است، )آن را بپیمایم و اجرا کنم(/ فقط اینطوری از گسترش یافتن )دانایی( می 

 د آمد. تفاوت دارد، که شرحش در گفتار بعدی خواه 

 ای دارد: ی چهارکلمه بند بعدی هم دو جمله 

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(道  )دائو: راه(甚   )شِن: جدی، وخیم، افراطی(夷  یی: وحشی، بیگانه، با خاک(

 نسل( یکسان کردن، شاد، هم 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(民   )مین: مردم، شخص(好  وب، مهربان، آماده، شایسته(  )هاو: خ徑   )جینگ: مسیر، مستقیم( 

 پسندند(«.مسیر فروکوفته )را می رعیت یعنی: »راه بزرگ بسیار وحشی است/ اما 

راهها را است/ اما مردم کوره   اند که: »راه بزرگ بس همواراین دو جمله را تقریبا همه به این صورت ترجمه کرده

ها نیست. »شِن یی« یعنی چیزی که به شدت و به نحوی افراطی پسندند«. اما این برگردان دقیق و درستی از نشانه می

شود به صورت »چیزی که شدیدا با خاک یکسان شده« هم فهمید، اما معنای اصلی وحشی و بیگانه باشد. آن را می

ی دوم تغییری داریم که این خوانش شود. در جمله یب و غریبی برای راه محسوب میاین ترکیب نیست و صفت عج

ی غیراشرافی. اما ی کالسیک »مین« را داریم که یعنی رعیت و مردم فروپایه سازد. در نسخه تر میمرسوم را مشکوک 

اریم که به امیران و شاهان اند، به جای این نشانه »ِجن« را دهای این کتاب که در عصر تانگ نوشته شده در نسخه 

کند. بنابراین دست کم سنتی وجود داشته که راه بزرگ را بیگانه و مربوط به قلمروهای بیگانه و غیرچینی اشاره می

 دانسته است. بیرونی می

 بند سوم متنی است طوالنی با ساختار پیچیده:  

朝甚除，  
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田甚蕪，  

倉甚虛； 

 شود: این بند با شعری سه مصراعی آغاز می

朝    )ژائو: روز، صبح، صبحانه، فعال، لحظه(甚    )شِن: جدی، وخیم، افراطی(除  ،چو: طرد کردن، بیرون انداختن(

 خلع( 

田  )تیَن: کشتزار(甚  )شِن: جدی، وخیم، افراطی(蕪  )وو: شلغم( 

倉  )تْسانگ: سیلو، انبار غله(甚  طی( )شِن: جدی، وخیم، افرا虛 شو: خالی، پوک، باطل( ) 

این بخش   ت«.دهند(/ انبار غله به شدت خالی اساست/ کشتزارها فقط شلغم )بار می  وتبه شدت خل  بامدادانیعنی: »

ی چهار سه جمله   شبعدی متن تفاوت دارد.  را به نظرم باید جدا کرد و در بندی جداگانه گنجاند. چون به کلی با ادامه 

کنم تقریبا ارتباطی با سه مصراع پیشین ندارد. از این رو آن را جدا میکه    ای پیاپی داریمی پنج کلمه ای و دو جملهکلمه 

 :کنمو همچون بندی مستقل تعریفش می

服文綵， 帶利劍，厭飲食，  

財貨有餘； 是謂盜夸。 

服    )پذیرش کردن،  پوشیدن، صرف  لباس،  نشانه   文)فو:  خالکوبی،  متن(  )وِن:  ابریشم   綵گذاری، خط،  )تْسَی: 

 ی رنگارنگ(  رنگارنگ، آرایه 

帶  )دَی: کمربند، نوار، ناحیه، جایی بردن(利  )لی: سود، کامیابی، تیز(劍  )جیَن: شمشیر، چاقو( 

厭    )بودن متنفر  ارضا شدن،  نوشابه(    飲)یَن:  بلعیدن، خوراک،  رفتن،  مهمانی  نوشیدن،  )شی: خوردن،   食)یین: 

 نوشیدن( 

財  )تْسای: پول، ثروت(貨  )هوئُو: کاال، چیز(有  )یُوو: فراوان، داشتن(餘 مانده، بیش از، طول، نمک( )یو: باقی 
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是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(盜  )دَئو: دزدیدن، راهزن(夸 قیافه( )کوآ: پرتجمل، خوش 

 ی آنان که خالکوبی دارند، از ابریشم رنگارنگ است جامه  یعنی: » 

 کمربندشان کامیاب از شمشیری )که بدان آویخته شده(  

 سیر و راضی از خوراک و آشامیدنی 

 ثروت و کاالهایشان از اندازه بیرون است  

 گویند: راهزنان آراسته«.به آنها می  

سیر و انباشته  ی مربوط به »نوشیدنی« غایب است و بنابراین تنها از »ی پیشتاز ما وانگ توئی نشانه در نسخه  

 1بودن اشاره رفته است. «از خوراک

ادامه  این بخش، پس از نشانه در  بند را نشان می ی  ای داریم که ی چهار کلمه دهد، یک تک جمله ای که ختم یک 

در پایان این فصل نوشته و بعدتر وارد متن شده است.  نویسی  حاشیه کاتبی در زمانی دیرآیندتر به صورت  احتماال  

 اند: چنین  کلمات این جمله

非   )فِی: قید نفی: نه، نیست(  道   )دائو: راه(也   )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(哉   زای: عالمت تعجب و تاکید در(

 جمله(!

 یعنی: »راه اینطوری نیست!« 

رسد، با ای که در بند پیشین شرح داده شده و پرزرق و برق به نظر میاست. یعنی این شیوهمعنای آن هم روشن  

 پیمودن راه مقدس تضاد دارد.

 
1  Henricks, 1989: 208. 
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاه و سوم

 

دهد، گیری ضد ایرانی متن را به روشنی نشان می ی مهم کتاب است که موضعهابخش فصل پنجاه و سوم از   

گیری ه به شکلی کامال دیگرگونه و نابسنده فهم و تفسیر شده است. این فصل موضع و با این حال جالب است ک

دهد که به کند، و این بار آن را به کسانی نسیت میی »دائو ده جینگ« در برابر بازرگانی و دانایی را تکرار میخصمانه 

 احتمال زیاد بازرگانان آریایی هستند. 

 1اند. پاشائی به پیروی از هنریکز مترجمان گوناگون این بند را متفاوت فهمیده.  بند نخست معنایی مبهم دارد  

 2بایست بیم آنم باشد که به بیراهه افتم«. رفتم، میداشتم، و به راه بزرگ می: »خود اگر اندکی آگاهی میچنین برگردانده 

لگ  3ترسیدم:«.چن مفهوم را بسیار ساده کرده: »اگر دانشی اندک در این مورد داشتم تا راه بزرگ را بپیمایم، از این می 

بایست بسی بترسم، اش کنم، از آنچه میشدم تا بر اساس راه اداره نوشته: »اگر ناگاه مشهور )و به مقامی( منصوب می 

 ست«. خودنمایی 

ی این جمله  های برسازنده برای این که تصویری دقیقتر به دست آوریم، نیکوست اگر یک بار دیگر به نشانه 

 بنگریم:

 
1  Henricks, 1989: 207. 

 . ۴۵۱: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3  Chen, 1989: 181. 
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使 ستن، برخوردار شدن(  )شی: نظم، ساختن، روا دان我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(介   جیِه: در(

)یُوو:   有)رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(    然میان، اتصال، کمک کردن، آویزان، وابستگی، استوار، صدف(  

 )تْسی: دانش، آموزاندن(  知فراوان، داشتن( 

行 بودن(  )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب於  )یو: در، با، از(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(道  )دائو: راه( 

唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(施    )شی: گستردن، برافراشتن، به کار گرفتن، آموزاندن، محکوم کردن(是   ،شی: بودن(

 )وِی: ترس(  畏باشه( 

بودم«  ی اول، »اگر از دانشی اندک برخوردار می جه داشته باشید که با توجه به چند معنایی بودن عالیم جمله تو

ای ای در کار نیست که جمله شرطی باشد. ترجمهدر واقع اصوال نشانه ی ممکن از آن است.  هاخوانشتنها یکی از  

پا در هوا«. یعنی به سان اندک و  دقیقتر چنین است: »برایم شایسته است/ بر من رواست که دانشی داشته باشم این 

( فعل 有دهد، و »یوو« )می( در ابتدای جمله روا بودن و منطبق بر نظم و قاعده بودن را نشان  使احتمال زیاد »شی« )

هم برخوردار بودن را رساند. در عین حال ایهامی هم در کار است. چون »شی«  اصلی جمله است که »داشتن« را می 

رساند و در ضمن »یوو« عبارتی رایج برای اشاره به پُری و فراوانی در متن است. با توجه به این دوپهلو بودن می

اش )همچون صدف( اشاره ( قاعدتا صفتی است برای دانشِ من، و به آویزان، وابسته و خُرد بودن 介کلمات، »جیه« )

( هم حرف ربط است. یعنی قاعده چنین است و سزاوار است که من دانشی داشته باشم، که نه توپُر 然کند. »رَن« )می

 و فراوان، بلکه خُرد و آویزان است. 

می  جمله  میدومین  دانش،  این  با  من  که  )گوید  »شی«  بخشم.  تحقق  و  کنم  اجرا  را  بزرگ  راهِ  ( 於توانم 

( است که یعنی اجرا کردن و 行ی پیشین ضامن فعل کنونی یعنی »شینگ« )ایست مبنی بر این که کل جملهنشانه 

دهد. که معنای شاهراه را هم میپیمودن و تحقق بخشیدن. آنچه که قرار است تحقق پیدا کند، راه بزرگ )دا دائو( است،  
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من گوید  کند و میانگیز است. سومین جمله به این موضوع اشاره میاما تهدیدی در این میان وجود دارد که هراس

این می از  برافراشته شود )شی:  ترسم که چ فقط  برافراشته و گسترده شدن 施یزی گسترده و  اما چیست که  اش (. 

دِ دانایی باشد. چون یک معنای »شی« آموزاندن است و با »تْسی« ) خطرناک است؟ حدسم آن است که آن چیز، خو

知ی اول مترادف است. ( در جمله 

 شود: ی بند نخست چنین میپس ترجمه

 بر من رواست که دانشی چنین خُرد و پا در هوا داشته باشم :  ۵۳.۱

 پیمایم و اجرا کنم( تا با آن حق شاهراه را ادا کنم )آن را ب 

 ترسم. ی از گسترش یافتن )دانایی( میفقط اینطور  

با   ۵۳این مخالفت در فصل  گیرد. اما  این بند به روشنی در امتداد مخالفت »دائو ده جینگ« با دانایی قرار می

کند،  خورد و سیمایی دقیق و روشن از هویت »دیگریِ تهدید کننده« در متن را توصیف می عناصر دیگری پیوند می 

 های غربی همخوان است.  های هان سنخیتی ندارد و به روشنی با آریایی که با چینی

( است که اغلب »راهِ بزرگ« ترجمه شده، اما شاهراه هم معنی 大道ی کلیدی در این بند »دا دائو« )کلمه 

شاهراه می در  بازرگانی  کاروانهای  چون  است،  مهم  دوم  تعبیر  این  میدهد.  حرکت  در کردهها  عادی  مردم  و  اند 

در این   از جمله-شود و چه بسا که شاهراه در برخی از موارد  های محلی. تقابلی میان این دو در متن دیده میراهکوره

با بازرگانان آریایی مربوط باشد و نه رعیت چینی. در کل این ترکیب چهار بار در »دائو ده جینگ« تکرار شده  -فصل

 که دو بارش در این فصل است.  

با همین عبارت شروع می  مهربانی و  خوانیم که وقتی شاهراه طرد میشود، میدر فصل هجدهم که  شود، 

توان یابد. آن فصل هم به شماتت هوشمندی و زیرکی بازرگانان اختصاص یافته است و بنابراین میعدالت رواج می
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اند، و کرده و بزرگ مربوط بوده که بازرگانان در آن سفر می  حدس زد که این ترکیب با مسیرهای کوفته و مشخص 

 اند.  تبار بودهی بازرگان آن روزگار در قلمرو چین، آریایی و ایرانیطبقه 

پس این که من با دانشی خرد و اندک حق شاهراه را به جا خواهم آورد، معنادار است. چون کسانی که اغلب  

شمارند و در جستجوی دانایی زیاد هستند. راوی کنند، بیگانگانی هستند که دانش را بزرگ میها حرکت میدر شاهراه 

داند و خودبینی و طلبانه می ی دانش زیاد را بیهوده و جاهدر هواداری از سنت روستایی چینی، کنجکاوی و جستجو

شمارد. دست کم در سه بار از چهار باری که عبارت »دا دائو« در متن به کار گرفته بلندپروازی مسافران را خوار می

ه با کوشش شود کشده، پیوندی با بازرگانان و مسافران برقرار است و داللتی منفی و تهدید کننده از آن برداشت می 

 ی بازرگانی پیوند دارد. اندوزی و پیشه برای دانش 

ای بین شاهراه دهد که دوقطبی مورد نظرمان به واقع وجود دارد و مهم است. چون دوقطبیبند دوم نشان می  

 و راههای محلی برقرار شده است:

 راه بزرگ بسیار وحشی است  :۵۳.۲»

 « پسندند( اما مردم مسیر فروکوفته )را می

ی قرن چهارم یا پنجم پ.م که این ای در تاریخ تکامل راه برای فهم این جمالت الزم است. در میانه به نکته  اشاره 

ی زمین رواج پیدا نکرده بود. در آن دوران تنها قلمروی که راه شد، هنوز فناوری ساخت راه در کرهجمالت نوشته می

ی هخامنشیان برای پشتیبانی از بازرگانی های بلندپروازانه خت« ایران بود و آن هم به تازگی و به ویژه با برنامه سا»می 

شد«، و چیزی ساختنی نبود. در این ی سرزمینهای دیگر جز ایران، راه »یافته میآغاز شده بود. پس در چین مثل همه

گرفت، هموار و فرو عبور و مرور در آنها زیاد بود و گرداگرد روستاها شکل میها که  راهمعنی راههای محلی و کوره

کرد،  رفت و شهرها و قلمروهای متفاوت را به هم وصل میکوفته شده بود. در مقابل راههایی که به دوردستها می 

 کرد. هایی طبیعی عبور میکه از محیط مسیری وحشی و خطرناک بود 
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گیرد. ی مردم قرار میهای فرو کوفتهخوانیم که شاهراه یا راه بزرگ وحشی است و در مقابل راهدر بند دوم می 

باریک« )چینگ( نشانه در متن کهن ما وانگ توئی به جای کلمه  اه ری دیگری داریم که »کوره ی »راه فرو کوفته و 

راه ای میان کورههای پیشتازِ »دائو ده جینگ« دوقطبی بنابراین دست کم در یکی از نسخه  1دهد.کوهستانی« معنی می

ها گیرند که در شاهراهبه زودی خواهیم دید که این مردم، در تقابل با کسانی قرار میشاهراه برقرار بوده است.    محلی و

با مردم/ رعیت چینی سر و کار داریم که  کنند و ثروتمند و آراسته سفر می  بنابراین  با مسافران و اند.  تفاوت دارند 

 کنند. ها و مسیرهای وحشی خطر می ای که در شاهراهبازرگانان بیگانه 

ها را  شود حق شاهراهگوید با داشتن دانشی اندک میشود. راوی می از اینجا معنای بند نخست هم روشنتر می 

ها وحشی است و ناآشنا و همیشه دانشی خورد. زیرا که محیط شاهراه ادا کرد. چون دانش زیاد در شاهراه به دردی نمی

کند و باید مستقل از شان وجود دارد. بخش آغازین بند سوم به نظرم همین مضمون را با تشبیهی بیان میاندک درباره

 ی بعدی بند سوم خوانده شود: نیمه 

 است  لوتبامدادان به شدت خ :۵۳.۳»

 دهند( کشتزارها فقط شلغم )بار می 

 «.انبار غله به شدت خالی است 

ام. همین کلمه را  اش کردهی »شِن« است که من »به شدت« ترجمه ی مهم تکرار کلمه در این سه جمله، نکته  

به خاطر   بینیم، و هنریکز حدس زده که بندهای این شعردر بند دوم در توصیف راههای فروکوبیده یا ناهموار می

ی دلیل چیده شدن این زبانزدها به شکل کنونی، آن ها دربارهاند. چون یکی از نظریه تکرار این کلمه در کنار هم آمده 

 
1  Henricks, 1989: 208. 
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کنم این نظریه درست باشد. یعنی هرچند در من فکر نمی  1شده است. ای مشترک در میانشان تکرار می است که کلمه 

جاهایی )مثل همین فصل( کلمات تکرار شونده داریم، اما در بسیاری از موارد این کلمه مهم و کلیدی نیست و گاه 

گیری این نظریه آن ایست. به نظرم دلیل شکلصفتی حاشیه )باز مثل همین فصل( نقش دستوری مهمی ندارد و قید یا  

ی اش درست فهمیده نشده است. اگر اندیشه بوده که محتوای اصلی »دائو ده جینگ« و ماهیت جدلی و پادگفتمان بودن 

اندیشه  از مقابل متن برداریم و به کشمکش  با نگرش زرتشتیایرانی را   ایرانشهری توجه نکنیم، متن به -ی دائویی 

کنند. اما  ربط بدل خواهد شد. در آن حالت تکرارهایی از این دست اهمیت پیدا میای گسسته از زبانزدهای بیزنجیره 

شود که چرا شود و کامال روشن میاش بنگریم، این گسست برطرف میاگر به محتوا در بافت تاریخی و اجتماعی

 فالن زبانزد در کنار بهمان آمده است. 

اند  شده  ی بند خواندهاغلب در پیوند با ادامه بینیم، که  بند دوم میجمالت  ای از این ماجرا را در همین  نمونه 

کند و به تضادی طبقاتی و نابرابری اقتصادی اف اشاره می البد به فقر رعیت در برابر ثروتمند بودنِ اشرگمان شده که  و  

ی باالیی یک شعر مستقل هستند و هم از نظر مضمون و هم داللت دارد. اما این خوانش درست نیست. سه جمله 

با جمالت بعدی تفاوت دارند.   ادبی  ادامه آنچه شرح میساختار  ی توصیف شاهراه است، در مقابل راههای دهند، 

فروکوفته و  میهموار  مصراعی  سه  شعر  این  محلی.  زندگی ی  سبک  ویژگی  این  است.  بامدادان، خلوت  که  گوید 

خیزند، گذرانند. آنها هستند که وقتی بامدادان از خواب برمی مسافرانی است که در راههای وحشی و دور افتاده عمر می

بر -شان خلوت است. چون خانواده و فرزندان و خویشاوندانشان  یابند و پیرامون خود را در طبیعتی وحشی و بکر می

 همراهشان نیست.  -خالف محیط شلوغ کشاورزان

 
1  Henricks, 1989: 209. 
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توجهی به آن است که باعث شده معنایش مبهم بماند و با  این مصراع اول بسیار مهم و کلیدی است و بی  

ی رچه در نظر گرفته شوند.  دو جملهجمالت بند بعدی جمع بسته شود و همه روی هم در قالب بند سوم یک یکپا

بامدادی را بعدی برشمردن بدی  بازرگانانی که خلوت  این شاهراه است در مقابل راههای هموار محلی: برای  های 

هایی ست. روشن است که اینها اشارهشان خالیآورد و انبارهای غله کنند، کشتزارهایشان فقط شلغم به بار می تجربه می 

های هاست. یعنی بازرگانان هرچند در سودای سود به شاهراه بازده بودن کوشش بختی و بیو نگون   استعاری به فقر

 مانند.  برند و فقیر باقی میای نمیآورند، اما در نهایت بهره وحشی روی می

ی کالسیک که در نسخه -اند، چه کسانی هستند؟ بند بعدی  ها هستند و مورد حملهاما این کسانی که در شاهراه

 کند: این مسافران را با دقت توصیف می -شودی بند سوم پنداشته می ادامه 

 ی آنان که خالکوبی دارند، از ابریشم رنگارنگ است جامه  :۵۴.۴»

 کمربندشان کامیاب از شمشیری )که بدان آویخته شده(  

 سیر و راضی از خوراک و آشامیدنی 

 ان از اندازه بیرون است ثروت و کاالهایش  

 «.راسته گویند: راهزنان آبه آنها می  

به دلیلی که بر سازد. ی متن هستند را فاش میاین بندی بسیار مهم است. چون هویت کسانی که مورد حمله  

  2، »امیران«1های »دائو ده جینگ« به »اشراف« ترجمهی  پایه است، این جمالت در همهشک بیمن آشکار نیست، ولی بی

اند، چنان که گویی جمله فاعل بسیاری هم اصوال این بخش را ترجمه نکرده یا »ثروتمندان« مربوط دانسته شده است. 

 
1  Henricks, 1989: 208. 

 . ۴۵۱: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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شناسی تاریخی خالکوبی آشنایی مقدماتی با جامعه   ، تنهاروشن است هم  متن  ها فاعل دارد و  جملهدر حالی که   1ندارد. 

رک شود. در همان ابتدای جمله گفته شده که فاعل این ست تا معنای متن به صراحت دو فرهنگ چین باستان کافی 

ها است، چون شاخصی کلیدی است که چینی  (. این کلمه بسیار مهم文بخش، کسانی هستند که خالکوبی دارند )وِن:  

ها، ولی کرده است. وجه تمایز ظاهری قبایل آریایی غربی )به ویژه سکاها و تخاری ها را از هم تفکیک میو آریایی 

ی اند، و این به روشنی در بازمانده کردهشان را خالکوبی میها( این بوده که صورت و بدن ها و خوارزمیهمچنین سغدی 

ی زخم زدن و مرکب نشاندن، ابداعی آریایی ی ایشان نمایان است. اصوال خالکوبی بدن با این تکنیک پیچیده جسدها

شود و تا پایان عصر هخامنشی به ویژه در میان پ.م در مناطق شمالی ایران زمین آغاز می  ۲۲۰۰است و از حدود  

  2قبایل کوچگرد ایرانی رواجی کامل داشته است. 

پ.م تا پایان عصر    ۲۲۰۰ی  ی مفهوم عبارت »وِن« بسیار بیانگر هستند. در فاصله شناسانه دربارهشواهد باستان  

ها شان به آریایی همه  هخامنشی شمار زیادی جسد دارای خالکوبی در ترکستان و استانهای غربی چین کشف شده، که 

اند. در این فاصله هیچ جمعیت هان )چینی( یا غیرآریایی نداریم که در این منطقه سنت خالکوبی داشته تعلق داشته 

اند. در زبان چینی »مردِ خالکوبی شده« مترادف است با باشند. شواهد متنی هم در این زمینه فراوان و جالب توجه

ها، و به طور خاص برای وابستگان به تبار. یعنی این کلمه تنها برای غیرچینی تر، آریاییدقیق»بیگانه، بربر« و به تعبیر  

 شود.ها )سکاها( به کار گرفته مینو ها( و با بسامدی کمتر برای شیونگ چی )تُخاریقبایل یوئه 

ها یعنی در این جمالت، به مردانی خالکوبی شده و آریایی اشاره شده، و آنان کسانی هستند که در شاهراه  

بینیم هم دقیقا با سیمای بازرگانان ایرانی در سنت چینی سازگاری دارد: شان می کنند. باقی توصیفی که از ای سفر می 

 
1  Chen, 1989: 181; Henricks, 1989: 207. 
2  Deter-Wolf et al., 2016: 19–24. 
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شود. در این دوران اصوال آویختن شمشیر به کمربند سنتی ایرانی بوده و به ویژه در تخت جمشید به فراوانی دیده می

مشیر را در مقام سالحی رایج ها ششده، و چینیشمشیر تنها در قلمرو هخامنشی و در میان قبایل ایرانی ساخته می 

هایی ی تیزی که بلند از نیم متر باشد. نمونه اند. ناگفته نماند که شمشیر عبارت است از سالحی فلزی با تیغه شناخته نمی

هایی شبیه به شمشیر از دیرباز در فرهنگهای گوناگون وجود داشته، اما ایران نخستین جایی جسته و گریخته از سالح 

ی کند و زمان رواج آن هم ابتدای دوران هخامنشی است. البته کلمه به شکلی گسترده از شمشیر استفاده می است که  

رساند، اما بستن چاقو به کمربند رایج نبوده و این که کمربندی بابت ( هردو معنای چاقو و شمشیر را می劍»جیَن« )

 نماید.  حمل چاقو سرافراز باشد ناپذیرفتنی می

های رنگارنگ و گرانبهای این خالکوبی شدگانِ حامالن شمشیر هم بیانگر است. چون باز در این دوران  جامه 

های جانوری تفاده از رنگیزه ها برقرار بوده است. رواج اسهای ایرانیان و چینیبندی جامه تمایزی چشمگیر میان رنگ 

پذیر نیست. در ایران زمین استفاده از در فرهنگ چینی دیرآیند است و هیچ با فناوری رنگرزی در ایران زمین قیاس 

گردد و در سراسر ی دوم پ.م باز میی هزارهای برای تولید رنگ ارغوانی و رنگهای شیمیایی به میانه صدف مدیترانه 

ها بیشتر بوده ها و هم از اروپایی های ایرانیان هم از چینیت سال گذشته( تنوع رنگ در جامه تاریخ )شاید جز دویس

تباران مربوط ی جالب توجه دیگر، به ثروت و کاالست، که این دومی به طور خاص به بازرگانان و ایرانی است. اشاره 

 شود. می

دهد. روشن است که خالصه آن که این بند، توصیفی روشن، دقیق و صریح از بازرگانان ایرانی به دست می

لباس که ثروتمندند و خوشی متن هستند. مسافرانی کنند، و مورد حمله ها سفر میایشان کسانی هستند که در شاهراه

گوید که ایشان بامدادی خلوت دارند و ها و خوراکهای گوارا، اما متن می و اهل تجمل و کامیاب از خوردن نوشیدنی 

بی و کشتزاری  کتاب خوب  مخاطبان  نزد  بازرگانان  این  به  منسوب  ذهنی  تصویر  انگار  که  آنجاست  جالب  برکت. 

بینیم که بر مربوط ساختن ایشان با آنچه مورد حمله است، اصرار یرعادی می ستایشگرانه بوده است. چون تاکیدی غ
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اند. در ( هستند، اما راهزن夸قیافه و پرتجمل )کوآ:  خوانیم که هرچند این افراد خوشورزد. در پایان این بند میمی

 «. راه اینطوری نیست!خوانیم که: »می ای بوده و دیرتر به متن وارد شده، نویسی ی بعدی هم که به نظرم حاشیه جمله

تبارهای بیگانه  این نکته جای توجه دارد که نام کیش دائویی، یعنی مفهوم »راه« در این دوران در انحصار ایرانی 

سکا و تخاری بودند که کردند و قبایل کوچگرد بوده است. این بازرگانان آریایی بودند که در راههای تجاری سفر می

ایشان داللتی تقدیس شده و پیمودند. کلمه های زیاد راههایی طوالنی را می در فاصله  نزد  ی راه )دین( هم نخست 

ای دست به گریبان بوده است.  گزینی با اغتشاش و ناسازگاری مذهبی پیدا کرد. در این معنا دین دائویی به لحاظ واژه 

حصار مفهوم راه در اختیار بیگانگان است، و به همین خاطر کوچیده با بازتعریف راه راوی گویا متوجه بوده که ان

ای بومی و متمایز از »راهِ و تجارت به نسخه اش از شاهراه  همچون امری محلی و موضعی و دم دستی، یا تفکیک کردن

ها و خوراکها و شان، جامه ای که با »راهِ بیگانگان غربی« فرق داشته باشد و از تجملدست پیدا کند. نسخه چینی«  

 هایشان عاری باشد. اندوزی ها و دانش هایشان، و همچنین از ماجراجوییشمشیرها و خالکوبی

اینجا بر می آید که نوعی بازی با کلمات شاعرانه هم در این که دو روایت متفاوت از راه وجود داشته از 

ند. بنابراین دو شوشود. در زبان چینی هم »راه« و هم »دزد، راهزن« به صورت »دائو« بیان می های آخری دیده میجمله

گویند شده که »به آن می گویند راهزنان آراسته/ راه اینطوری نیست«، اینطوری خوانده میی آخر »... به آنها میجمله

 1دائوی آراسته/ )ولی( دائو اینطوری نیست!« 

 

 

 
1  Henricks, 1989: 209. 
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 بخش پنجاه و چهارم: ربگردان و زند فصل پنجاه و چهارم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و چهارم 

 

善建不拔，善抱者不脫，子孫以祭祀不輟。 

修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國

，其德乃豐；修之於天下，其德乃普。 

故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下。吾何以知天下

然哉？以此。 

 

 شودکن نمیآنچه خوب بنا شده باشد، ریشه  : ۵۴.۱

 کند آنکس که خوب در آغوش بگیرد، رها نمی

 پس قربانی گزاردنِ فرزندان و نوادگان موقوف نخواهد شد

 انی است آن فضیلتِ تو، همگ   تن بدان آراسته گردد وقتی خویش :۵۴.۲

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی خانمان بدان آراسته گردد  
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 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی روستای بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی سرزمین بدان آراسته گردد  

  آن فضیلتِ تو، همگانی است  وقتی آنچه زیر آسمان است بدان آراسته گردد  

  تن )قرار بده( بانیِ خویش تن را برجِ دیده پس بنابراین خویش    :۵۴.۳

 بانیِ خانمان )قرار بده( پس خانمان را برجِ دیده 

 بانیِ روستا )قرار بده( ده پس روستا را برجِ دی

  بانیِ سرزمین )قرار بده( پس سرزمین را برجِ دیده 

 بانیِ جهان )قرار بده( پس جهان )زیر آسمان( را برجِ دیده 

  عجبا، پس من از کجا بدانم که )جهان( زیر آسمان این شکلی است؟/ پس اینطوری!  : ۵۴.۴

 

 شود، با این کلمات: ای منثور آغاز میبا یک سه جمله فصل پنجاه و چهارم سه بندِ به نسبت طوالنی دارد، که   

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(建    )جیان: ساختن، بنا کردن، پیشنهاد(不   )بو: نه(拔   ،با: کشیدن، برگزیدن(

 هل دادن( 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(抱   )باو: آغوش، حفاظت کردن(者   ترین -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ ،

 )توئُو: برهنه شدن، گریختن، حذف کردن، سریع، رها(  脫)بو: نه(  不( صفت فاعلی

子   )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد(孫    )سون: نوه، نواده، برادرزاده(以    )ای: پس(祭    )جی: قربانی، قربانی گزاردن(

祀  )سی: مراسم قربانی، سال(不  )بو: نه(輟  )چوئُو: توقف، مهار، مکث( 
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« باشد، ریشه بنا  آنچه خوب  یعنی:  نمیشده  نمی ،  بگیرددر آغوش  که خوب    سک آن  /شودکن  کند/ پس قربانی رها 

 گزاردنِ فرزندان و نوادگان موقوف نخواهد شد«. 

 ای، که تنها در مصراع نهم یک کلمه اضافی دارد: کلمه های چهار بند دوم شعری است پنج بیتی با مصراع 

修之於身，  其德乃真； 

修之於家，  其德乃餘； 

修之於鄉，  其德乃長； 

修之於國，  其德乃豐； 

修之於天下， 其德乃普。 

 این شعر از این کلمات تشکیل یافته است: 

修  )شیو: تزئین کردن، تعمیر کردن(之  )ژِه: داشتن، رفتن(於  )یو: در، با، از(身  )شِن: بدن، شأن، خویشتن( 

其    )چی: او، آن(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(乃  َی: تو، فقط، بنابراین(  )ن真   ،ژِن: واقعی، اصیل، مشخص(

 جایگاه، تصویر( 

修    )شیو: تزئین کردن، تعمیر کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(於   )یو: در، با، از(家   ن، تیول، )جانور( )جیا: خانه، خانما

 رام( 

其  و، آن(  )چی: ا德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(  乃    )نَی: تو، فقط، بنابراین(餘  مانده، بیش از، طول، )یو: باقی

 نمک( 

修    )شیو: تزئین کردن، تعمیر کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(於   )یو: در، با، از(鄉   شیانگ: روستا، مکان، اسم(

 ست(  قومی



794 

 

其  )چی: او، آن(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(長  ،چآنگ: طوالنی، مستمر، راست(

 پایدار( 

修    )شیو: تزئین کردن، تعمیر کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(於   )یو: در، با، از(國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت( 

其  )چی: او، آن(德 ی، ذهن( )دِه: فضیلت، مهربان乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(豐  )فِنگ: فراوانی، پُری( 

修    )شیو: تزئین کردن، تعمیر کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(於   )یو: در، با، از(天    )تیان: آسمان(下   ،شیا: پایین(

 فروپایه، بعدی( 

其  )چی: او، آن(德  )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(乃  )نَی: تو، فقط، بنابراین(普  )پو: گسترده، همگانی( 

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    تن بدان آراسته گردد یعنی: »وقتی خویش 

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی خانمان بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی روستای بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی سرزمین بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است«. وقتی آنچه زیر آسمان است بدان آراسته گردد  

سومین بند در واقع دو متن جداگانه است و به نظرم باید به دو بند مستقل تجزیه شود. اولی شعری است   

  به این شکل: مخمس 

故以身觀身， 以家觀家， 

以鄉觀鄉，  以國觀國， 

以天下觀天下。 
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故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی以    )ای: پس(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(觀    )گوان: برج دیدبانی(身  :شِن(

 بدن، شأن، خویشتن( 

以    )ای: پس(家    )جیا: خانه، خانمان، تیول، )جانور( رام(觀    )گوان: برج دیدبانی(家   ،جیا: خانه، خانمان، تیول(

 )جانور( رام( 

以    )ای: پس(鄉  ست(  )شیانگ: روستا، مکان، اسم قومی觀    )گوان: برج دیدبانی(鄉   شیانگ: روستا، مکان، اسم(

 ست( قومی

以    )ای: پس(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(觀    )گوان: برج دیدبانی(國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت( 

以    )ای: پس(天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(觀   )گوان: برج دیدبانی(  天    )تیان: آسمان(下 

 بعدی( )شیا: پایین، فروپایه، 

 تن )قرار بده(بانیِ خویش تن را برجِ دیده یعنی: »پس بنابراین خویش 

 بانیِ خانمان )قرار بده( پس خانمان را برجِ دیده 

 بانیِ روستا )قرار بده( پس روستا را برجِ دیده 

 بانیِ سرزمین )قرار بده( پس سرزمین را برجِ دیده 

 ده(«.بانیِ جهان )قرار بپس جهان )زیر آسمان( را برجِ دیده 

، به  آمده  همی منثور دنبال شده که توضیح شعر است، و هرچند در متن کالسیک سرجملهدو  این شعر با  

  نظرم باید در بندی جداگانه گنجانده شود:

吾何以知天下然哉？以此。 
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吾   )ووا: من، مال من(何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(以    )ای: پس(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(天   :تیان(

)زای: عالمت تعجب و    哉)رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(    然ه، بعدی(  )شیا: پایین، فروپای  下آسمان(  

 تاکید در جمله(!

以  )ای: پس(此  )تْسی: این، اینجا( 

 »عجبا، پس من از کجا بدانم که )جهان( زیر آسمان این شکلی است؟/ پس اینطوری!«یعنی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهان

 سرزمین

 روستا

تنخویش  

 آغوش

 رها شدن
 بنا شدن

کنیریشه  

 آراسی   

بانیدیده  
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 فصل پنجاه و چهارم زند : دوم گفتار 

 

متنی بسیار مهم و بسیار بد فهمیده شده است. از سویی به خاطر ناآشنایی مفسران و مترجمان با   ۵۴فصل   

دهد، و از سوی دیگر به این دلیل که محتوای سیاسی متن را به اموری اخالقی  اسخ می بدان پ  ۵۴متون ایرانی، که فصل  

 اند. یا فلسفی حمل کرده

نیاکان تاکید می  کند. یکی از  نخستین بند به ظاهر کنفوسیوسی است و بر ضرورتِ اجرای مراسم پرستش 

به فضیلت )دِه( مربوط میخطاهای مرسوم آن است که گمان کرده این جمالت  کند. شود و آن را توصیف میاند 

بینیم. تنها به اهمیت نهاد )قاعدتا خانواده( تاکید شده د دوم، اینجا هیچ نشانی از فضیلت نمیدرحالی که بر خالف بن

کنند،  ای که نوادگانش برگزار می ی مراسم قربانی شود و نام و یاد فرد را با واسطه ی خوب ماندگار می و این که خانواده 

 کند. حفظ می

 شودکن نمیآنچه خوب بنا شده باشد، ریشه  :۵۴.۱»

 کند آنکس که خوب در آغوش بگیرد، رها نمی

 «. پس قربانی گزاردنِ فرزندان و نوادگان موقوف نخواهد شد

ی جوامع  کند. مذهبی بدوی و کهن که تقریبا در همهاین جمالت آشکارا به آیین پرستش نیاکان اشاره می 

کند. این نیاکان ممکن است شود و در آن امر قدسی در قالب نیاکانِ درگذشته تبلور پیدا میباستانی و بدوی دیده می

دارانه تبلور پیدا کنند و همچون پشتیبانانی جنگاور ظاهر شوند. این ی رمهدر قالب نیروهایی مقدس و حمایتگر در بافت
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ودا، که به بینیم، و همچنین در برخی از بندهای ریگ همان الگویی است که در فروردین یشت و زمیاد یشت اوستا می 

 کند. ها اشاره میکیش پرستش نیاکان قدیم آریایی

در جوامع کشاورز اولیه اما این آیین با اجرای مراسم سوگواری مفصل و قربانی گزاردن برای روان نیاکان  

کاری دینی سراسر سپهر تمدن چینی کانون محافظه   همراه بوده است. این مناسک هنوز هم در خاور دور برقرار است و

ی قدیمی، فرض بر آن است که اجرای مراسم و گزاردن قربانی شود. در این شکل کشاورزانه اش محسوب می درباره

دارد، و این کار هم باید توسط فرزندان و نوادگان پسری انجام شوند. این نوع است که روان نیاکان را زنده نگه می

اند، و مثال اجرای مراسم گالدیاتوری برای بزرگداشت پدران درگذشته در روم،  ا در همه جای دنیا وجود داشته ه آیین 

ترین و پایدارترین نسخه از هایی از آن هستند. با این حال گستردهیا آیین تقدیس فرعون و پرستش او در مصر نمونه 

حوزه به  نیاکان  پرستش  شکیش  و  دارد  تعلق  چینی  تمدن  قلالوده ی  این  در  دینی  باورهای  برمیمی  را  و   سازدرو 

 . ی مرکزی آن است کنفوسیوس تدوین کننده و چهره

اند و بر این مبنا  نخست اغلب به دو دلیل نادرست فهمیده شده است. نخست، آن را به بند دوم چسبانده بند  

وسی و شرحی بر فضیلت قلمداد شده، در حالی که ارتباطی با آن ندارد. از سوی دیگر با این تصور که کیش کنفوسی

اند معنایی جدای از کیش پرستش نیاکان به آن منسوب دائویی با هم تضاد دارند و رقیب و دشمن هم هستند، کوشیده 

ها نادرست است. این بند آشکارا زبانزدی مستقل بوده که نهاد و به ویژه خانواده را در بافت کنند. هردوی این برداشت 

نش هم کیش کنفوسیوسی و دائویی هنوز از هم تفکیک جدی پیدا نکرده ستوده است. در زمان تدویپرستش اجداد می 

شده شان محسوب می یین پرستش نیاکان وجه اشتراک اند که آیی بومی در تمدن چینی بودههاسنت اند و هر دو  بوده

 است.

ی متمایز از پیکربندی نهاد را در اما چرا این زبانزد در ابتدای این فصل آمده؟ به نظرم به این خاطر که شکل

کند و نظمهای اجتماعی را بر اساس کنش سنتی که به جای نهاد بر فرد تاکید میکند.  مقابل سنت ایرانی پیشنهاد می
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های قدیم دوران پیشازرتشتی برای نخستین بار در یشت کند. این چارچوب مفهومی در  خودمختار افراد تاسیس می 

البته پس از انقالب زرتشتی بازنویسی و  هامتنبینیم. این اش را در مهریشت میاوستایی پدیدار شد، که بهترین نمونه 

ی زرتشتی جای گرفتند. این بازبینی و تدوین مجدد احتماال در عصر هخامنشی بازفهمیده شدند و در چارچوب فلسفه 

اش درآمده و همزمان با آن »دائو ده جینگ« هم نوشته تکمیل شده و این همان زمانی است که اوستا به شکل امروزین

 شده است. 

  ۵۴توان دریافت که بند دوم فصل  ی ایرانشهری و به ویژه متن مهریشت را از اینجا میاین پیوندها با اندیشه 

 بندی از مهریشت شبیه است: ای چینی از به ترجمه

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    تن بدان آراسته گردد خویش: وقتی ۵۴.۲»

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی خانمان بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی روستای بدان آراسته گردد  

 آن فضیلتِ تو، همگانی است    وقتی سرزمین بدان آراسته گردد  

 «.یلتِ تو، همگانی است آن فض وقتی آنچه زیر آسمان است بدان آراسته گردد  

تن، خانمان، روستا، سرزمین و جهان. همین بینیم که پنج الیه از نظم برشمرده شده است: خویش در اینجا می 

ای سیاسی سر و کار بندینظم در بند بعدی هم تکرار شده است، و روشن است که با سلسله مراتبی اجتماعی و الیه 

 کنند، و در بند سوم لزوم نظارت بر آنها گوشزد شده است: ها »فضیلتِ تو« را تعریف می وم این الیه داریم. در بند د

  تن )قرار بده( بانیِ خویش تن را برجِ دیده پس بنابراین خویش  :  ۵۴.۳»

 مان )قرار بده( بانیِ خانپس خانمان را برجِ دیده 

 بانیِ روستا )قرار بده( پس روستا را برجِ دیده 

  بانیِ سرزمین )قرار بده( پس سرزمین را برجِ دیده 
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 «.بانیِ جهان )قرار بده( پس جهان )زیر آسمان( را برجِ دیده 

کند: فرد، خانواده، روستا، قوم و به سطوحی متفاوت از نظم نهادی اشاره می  ۵۴ی فصل  بندی چهارگانه رده

ی مهم آن است خوانیم همتاست. اما نکته ور( می جهان، و این با آنچه در اوستا )شخص، خانمان، روستا، استان و کش

ی باالیی این سلسله مراتب وجود نداشته است. یعنی کشوری با استانهای که در زمان الئو تسه هنوز در چین دو الیه 

این اند و  شدهها در قلمروهای پادشاهی کوچک با هم متحد میها و قبیلهایم و خانوارها در قالب قبیلهگوناگون نداشته 

 باالترین سطح سازماندهی جامعه بوده است.

بندی جامعه در متون چینی کمیاب و نادر و دیرآیند است و بعد از چند قرن زیر تاثیر رواج دین  این نوع الیه 

توان سراغ گرفت. مثال در ایی نزدیک به این را در متون کنفوسیوسی قدیمی هم میه شود. البته نمونه بودایی نمایان می 

است، می ی بزرگ«  »آموزه  کنفوسیوسی  از چهار کتاب مقدس  نظم )دا شوئِه( که یکی  به  خوانیم که شکوفایی فرد 

نگارش این متن را به زِنگ  1شود.و شکوفایی خانواده به نظم کشور و شکوفایی کشور به نظم جهان منتهی میخانواده  

اش بوده است. تاریخ سنتی برای دوران زندگی شاگرد برجسته  ۷۲دهند که شاگرد کنفوسیوس و یکی از نسبت می زِه 

دوران اردشیر اول و داریوش دوم هخامنشی بوده پ.م آمده است، یعنی هم ۴۳۶تا  ۵۰۵زنگ زه در کتابهای امروزین  

تربیت شود:  شود و در قالب چنین عبارتهایی صورتبندی می بندی بعدتر در دین کنفوسیوسی نهادینه می این الیه است.  

( و در  治國(، و فرمان راندن بر سرزمین )ژی گوئو:  齊家(، مدیریت خانواده )چی جیان:  修身نفس )شیو شِن:  

 (. 平天下بخشی به دنیا )پینگ تیان شیا:  نهایت سامان 

 
1  Chan, 1963: 86-87. 
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اینجا بر می  ی ی دوران هخامنشی، هم در سنت کنفوسیوسی و هم در متون دائویی ایده آید که در میانه از 

با   ۵۴ی فصل  در بندهاشود و در هردو هم ساختاری همسان دارد. به طور مشخص  سلسله مراتب اجتماعی ظاهر می

ی سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی سر و کار داریم. سلسله مراتبی که از سویی با کهن و اولیه از ایده ای بسیارنمونه 

خورند. هردوی این بندها شعرهایی هستند که با ساختاری بانی( پیوند میفضیلت و از سوی دیگر با نظارت )برج دیده 

ن آن است که این شعرها حاصل طبع ویراستار و اند. حدس می شعرهای کتاب سروده شده همسان و متفاوت با بقیه

میانه  ی عصر هخامنشی زبانزدهای پراکنده را در کنار هم گرد آورده و راوی کتاب باشد. یعنی همان کسی که در 

 شود. شرحی بر آن نوشته و در سنت دائویی با نام الئو تسه شناخته می

ای از فهم  شود که شاید چنین شیوه با توجه به غیاب این طرز فکر در متون پیشین، این حدس تقویت می

های به خصوص که دقیقا در همین هنگام تماسنهادهای اجتماعی در زمان مورد نظرمان از جایی وامگیری شده باشد.  

اثرپذیری و واکنش دفاعی فرهنگ چینی در همچنین  بینیم و  های هان را میروزافزون قبایل سکا و تخاری با چینی

ین بافت تکرار کنیم، به روشنی خاستگاه این ایده مقابل ایشان را. اگر پرسش از خاستگاه این مدل اجتماعی را در ا

های این دوران نظمی سیاسی و حقوقی که این پنج الیه را در خود داشته باشد، در منابع درباری چینی شود.  نمایان می

یافتگی پیدا کرده بود و آن از های محلی سازمان نی در این هنگام تنها در حد پادشاهیی چیغایب است. یعنی جامعه 

ی ی شاه را از تودهیافت که جمعیت جنگاور وابسته به قبیله یک مرکز درباری و چند مرکز شهرستانی تشکیل می 

دیدار نشده بود و این ایده ها هنوز پکرد. یعنی سلسله مراتبی از این دست در سیاست چینیرعیت کشاورز جدا می 

نماید که اصل ایده برونزاد کند. به همین خاطر هم چنین میهای سیاسی نمود پیدا میدر متون دینی زودتر از بیانیه 

بوده و از جایی وامگیری شده باشد. به خصوص که بعدها هم هرگز سیاست چینی به این شکل صورتبندی نشد و به 

 معادالت سیاسی این قلمرو جایگاهی کانونی و همتای خانواده به دست نیاوردند.عنوان مثال افراد هرگز در 
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بندی را از در مقابل در قلمرو ایران زمین در همان دوران دولت عظیم هخامنشی را داریم که دقیقا همین الیه

داشتی زرتشتی بود( و که کرد )که پیش است هخامنشیان بر کردارهای فردی و شخصی تکیه می سیدهد.  خود نشان می 

یعنی دقیقا همان  1گرفت. در کنار خاندان )نْمانَه(، روستا )ویس(، استان )دَخیوم(، و کشور ایران )بومِ پارس( قرار می

بینیم، در همان دوران در ایران زمین برپای بوده و سلسله مراتبی که در این فصل و متون کنفوسیوسیِ معاصرش می

 داده است. ی نظم سیاسی کشور پارس را تشکیل میشالوده 

اما جالب آن است که در ایران زمین هم این ایده نخست در متون دینی پدیدار شد و مقدم بر سامان سیاسی  

یی دیگر از یشتهای قدیم، که هابخش بینیم و هم در  مهریشت میای از این دست را هم در  بندی هخامنشیان بود. الیه 

سازند،  ی جدیدتر اوستا مثل وندیداد هم چنین نظمی را نمایان می هابخش گردند.  شان به دوران پیشازرتشتی باز میبدنه 

اینها احتماال متونی هستند که در دوران هخامنشی تدوین شده  یا »اگر خانه خوانیم  در مهریشت می  مثالاند.  و  خدا 

ن یا شهریار مهردروج باشد، مهر خشمگینِ آزره خانمان و روستا و استان و کشور را، و مهتران خانواده دهخدا یا شهربا

گرایانه دارد و به این اشاره در ضمن داللتی ملی  2. و سران روستا و سروران استانها و شهریاران کشورها را تباه میکند«

ی مهر،(  »)ا ی دولت هخامنشی بوده است:ی پیشگام و از سوی دیگر ویراسته کند، که از سویی ایده »کشور« اشاره می

خواهیم از خانمان، روستا،  خواهیم از کشور تو جدا شویم. ما نمیما خواستاریم که پشتیبان کشور تو باشیم. ما نمی

  3شهر و کشور جدا شویم«. 

 
اش در دوران هخامنشی بنگرید به کتاب »داریوش ی اوستایی و بازآرایی سیاسیی ایرانی و تبارنامهای جامعهی این نظم پنج پلهدرباره  1

 دادگر« و »سیاست ایرانشهری« از نگارنده.
 (. ۳۵۷: ۱، ج.۱۳۷۴)اوستا،  ۱۸ی پنجم، بند مهر یشت، کرده  2
 (. ۳۷۱: ۱، ج.۱۳۷۴)اوستا،  ۷۴ی نوزدهم، بند مهر یشت، کرده  3
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ر ای نشده، و دتن« اشاره ها جای توجه دارد، آن است که در اوستا به »فرد« و »خویش آنچه در این نقل قول

کند،  یی که به این سلسله مراتب اشاره می هابخش ی متن و به ویژه  مقابل این »من« است که سخنگوست. یعنی بدنه 

گوید. اند و »من« امری بدیهی در نظر گرفته شده که رویاروی مهر ایستاده و با او سخن می ص آمده به صورت اول شخ

مهریشت   اوستا  آن فروردیندر  از  بعد  نظر چشمگیریشت  و  این  از سلسله مراتب و قدیمی  نداز  ترین صورتبندی 

 1د.نده اجتماعی را در کل اسناد باستانی به دست می

هایی به چنین سلسله مراتبی وجود داشته، و این به هشتصد سال پیش  ر منابع اوستایی کهن نیز اشاره بنابراین د

ی زرتشتی به صورت ی مرکزی بوده که بعد از نظم یافتن در بستر اندیشه گردد. همین ایدهاز »دائو ده جینگ« باز می

ایران رشالوده  ایرانشهری در آمده و سامان سیاسی کشور  ا برساخته است. متن اوستا احتماال در دوران ی سیاست 

ی هابخش اردشیر اول و دوم هخامنشی به شکل امروزین درآمده و احتماال در آن هنگام این بندها در مهریشت و  

 اند. تر بازنویسی شده دیگر بازنویسی شده و منظم 

با تو»دائو ده جینگ« می  ۵۴آنچه که در فصل   به بیخوانیم،  این فکرها در چین و غیاب  جه  پیشینه بودن 

سازی سازمان سیاسی و اجتماعی مشابهش، وامی از آرای ایرانی بوده است. وامی که در ضمن با نوعی مقاومت و بومی

انی بای را پذیرفته و نقل کرده است. اما آن را با نظارت برج دیده پیوند داشته است. راوی در دو شعر این نظم پنج الیه 

زدوده و متافیزیکی است( مربوط دانسته است. یعنی نظم اجتماعی سلسله )که امری نهادی است( و فضیلت )که انسان 

شان منسوب کرده است. در اینجاست که معنای ها و کنشهای فردی مراتبی را قبول کرده، اما آن را به چیزی فراتر از من 

شان در بند آغاز شده، چون بر ماهیت فراطبیعیِ نیاکان و نقش بنیادین شود. فصل با آن بند نخست هم بهتر فهمیده می

 
، بند ۲۹ی  ؛ کرده۸۴و    ۸۳، بندهای  ۲۲ی  بینیم: کردهای را در مهریشت میبندیهای پیشین در اینجاها هم چنین الیهقولعالوه بر نقل   1

 .۱۵۰، بند ۳۱ی  ؛ کرده۲۱ی دوم، بند یشت، کرده؛ و همچنین در فروردین۱۱۵
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ی آریایی پیوند بزند و هم بر آن ی وامگیری شده کند و می کوشد آن را هم با پنج الیه دهی به جامعه تاکید می نظم 

 مقدم بداندش. 

ی مهم دیگری که باید هنگام خواندن بندهای این فصل در نظر داشت، آن است که مفهوم »دِه« در این  نکته 

ابتدایی از »فضیلت« است، که اغلب بدان ترجمه می تر و بدوی متن  باورهای دائوییتر  بافت  »دِه« در  نیرویی   شود. 

سازد. یعنی بیشتر با مفهومی مثل »مانا« نزد گیر است که حیات و زایش مجدد موجودات را ممکن میطبیعی و همه

ترجمه  و  دارد،  شباهت  مالنزی  بدوی  با قبایل  آمیخته  و  است  سنگین  قدری  برایش  »فضیلت«  رایجِ  و  مرسوم  ی 

ی »دِه« داللتی اخالقی به دایی به زبان چینی است که کلمه ی متون بوهایی نامربوط. در واقع در بافت ترجمهافزوده

است و صادر شده از ایران   کند. وگرنه بیرون از این جریان فکری، که بیگانه گیرد و معنی فضیلت پیدا می خود می

 شرقی، »دِه« تعبیری اخالقی ندارد. 

ی »دِه« مهم است و شاید کاربردش در آنجا را بتوان به فضیلت نزدیک دانست.  در آیین کنفوسیوسی هم کلمه 

کند. فی اشاره می اما این کاربرد هم به معنای فلسفیِ کلمه اخالقی نیست و به رعایت آداب و پیروی از هنجارهای عر

ی کوشش و سختگیری بر خویش )وِی( است، و از این رو ماهیتی انسانی دارد. چنان »دِه« در متون کنفوسیوسی نتیجه 

شود. یعنی وقتی در این متن که گفتیم، این تعبیر از »ده« در متون دائویی قدیمی از جمله »دائو ده جینگ« دیده نمی

اخالقی سر و کار داریم که همچون رقیبی و جایگزینی برای -بومی و بدوی و پیشا فهومی  بینیم، در اصل با م»ده« را می 

 مفهوم ایرانیِ »فضیلت« )اشه/ ارته( وضع شده است، و با آن مترادف یا برابر نیست.

بر این مبنا پیوند »ده« با سلسله مراتب اجتماعی در این فصل جای تعجب دارد و خارج از بافت معنایی این 

بندی اجتماعی، ارتباط این عالوه بر الیه   ۵۴های فصل  ی شعرنماید که سراینده کلمه انجام پذیرفته است. چنین می

اند، سطوح با مهر/ فضیلت را هم وامگیری کرده باشد. مفسران چینی از جمله هان فِی تسه هم به این نکته توجه کرده
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ی اند که در این فصل همان مفهوم بدوی نیروی حیاتی طبیع اما در غفلت از خاستگاه این چارچوب نظری، گمان برده 

 1است که به قلمرو جامعه تعمیم یافته است. 

آن که پیام راوی برای مخاطبانش در آن دوران تردید برانگیز و نااستوار بوده است. در واپسین بند از  جالب  

 خوانیم که: این فصل می

 « این شکلی است؟/ پس اینطوری! عجبا، پس من از کجا بدانم که )جهان( زیر آسمان :۵۴.۴»

ی بانی پیوند دارد، دربارهای با فضیلت و نظارت برج دیده اند که این نظم پنج پله شنیده می  یعنی انگار مخاطبان وقتی

اند. گویی این که سلسله مراتب اجتماعی باید زیر چتر آیین پرستش دادهحقانیت چنین سخنی شکاکیت به خرج می 

ی استدالل خوانیم، ثبتی از آن است. شیوه نیاکان قرار گیرد مورد تردید واقع شده است، و پرسشی که در بند چهارم می 

کند و گر آیین دائو هم جای توجه دارد. چون در این موارد به شهود و بدیهی نمودن سخن خویش استناد می تدوین

گریز گوید »پس اینطوری!«، که ساخت غیرمستدل و بافت عقل همیشه مثل همین جا به جای آن که دلیلی بیاورد، می 

 دهد.متن را نشان می

 

 

 

 

  

 
1  Chen, 1989: 183-184. 
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 بخش پنجاه و پنجم: ربگردان و زند فصل پنجاه و پنجم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و پنجم

 

 

 

 

含德之厚，比於赤子。 

蜂蠆虺蛇不螫，猛獸不據，攫鳥不搏。 

骨弱筋柔而握固。 

未知牝牡之合而全作，精之至也。 

終日號而不嗄，和之至也。 

知和曰常，知常曰明，益生曰祥。 

心使氣曰強。 

物壯則老，謂之不道，不道早已。 
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 )کسی که( از فصیلتی زیاد انباشته شده،  : ۵۵.۱

 به نوزادی برهنه شبیه است 

 زنند اش نمینیش  زنبور و عقرب و مار و افعی : ۵۵.۲

 کنند ددان وحشی بر او غلبه نمی 

 اندازند آورند و چنگ نمیپرندگان شکاری به او حمله نمی

 دارد  اند و عضالتش سست، اما محکم نگه میش شکننده هایاستخوان  : ۵۵.۳

 خیزد اش( کامل برمیداند، اما )نره آغوشی فُرج و نره چیزی نمیهنوز از هم : ۵۵.۴

 رسد.  اش چنین به اوج می)چون( پشتاب

 دارد کند، اما صدایش خش بر نمی کل روز را گریه و زاری می : ۵۵.۵

 اش چنین در اوج است صلح )چون( 

 نامند دانستنِ ماندگاری را روشنایی می   نامند ری میدانستنِ صلح را ماندگا : ۵۵.۶

 نامند. قلبی که خشم را سامان بخشد را نیرومند می    نامند ی زندگی را بختیاری می بهره  

 قاعده آن است که چیزهای نیرومند پیر شوند  : ۵۵.۷

 راهی گویند ببه این روند می 

 یابند. راه زود خاتمه می)چیزهای( بی

 

های نادر  فصل پنجاه و چهارم از هشت بند کوتاه تشکیل شده و به خاطر دارا بودن شمار زیادی از نشانه  

 ها:ایست با این نشانه ی چهار کلمهو جمله وکمیاب اهمیت دارد. بند نخست آن د
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含    )َهن: در دهان نگه داشتن، تاب آوردن، گنجاندن(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(厚 

 )ُهو: ضخیم، بزرگ، سخاوتمند، غنی، زیاد( 

比    )بیئی: مقایسه، تشبیه، رقابت، همتا بودن، اطوار، تناسب(於   )از با،  )چی: وفادار، برهنه، خالی،   赤)یو: در، 

 )زِه: فرزند، نواده، شخص، استاد(  子خالص( 

 . «»)کسی که( از فصیلتی زیاد انباشته شده،/ به نوزادی برهنه شبیه است یعنی: 

 ها صورتبندی شده است: ای تشکیل یافته، که با این نشانه کلمه  ی شش و چهار و چهاربند بعدی از سه جمله 

蜂    )فِنگ: زنبور، کندو(蠆    )چَی: عقرب، جانور سمی(虺    )هویی: مار سمّی(蛇    )شِه: مار، عالیجناب(不 و: نه( )ب

螫  )ژِه: نیش( 

猛    )ناگهانی نه(   不)شو: هیوال، جانور، پشمالو(    獸)مِنگ: وحشی، جسور، قوی،  )جو: اشغال کردن،   據)بو: 

 وابستگی، مبنا( 

攫    )انداختن گرفتن،   )بُو: کشتی 搏)بو: نه(   不)نیائُو: پرنده، توجه کردن(    鳥)جوئِه: به چنگ آوردن، چنگ 

 هجوم، غارت کردن، دستگیر کردن( 

شکاری به او حمله پرندگان  /کنند نمیبر او غلبه  ددان وحشی  /زننداش نمینیش  و افعی  و مار عقرب و زنبوریعنی: »

 اندازند«. و چنگ نمی آورندنمی

 ها:ی طوالنی است با این نشانه سوم یک جمله بند  

骨   )گوَه: استخوان، خلق و خو(弱 ،شکننده، فرو دست(    )روئُو: ضعیف筋    )جین: زردپی، عضله، رگ سطحی(

柔   )رُو: نرم، ظریف(而  اما( )اِر: و، آنگاه ،握   )وُو: نگه داشتن، کنترل کردن(固   ،گو: سفت، جامد، قوی، محکم(

 قطعا( 
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 دارد«. اند و عضالتش سست، اما محکم نگه می ش شکنندههایاستخوان یعنی: »

 ای دارد: کلمه ۴و  ۹ی بند بعدی هم دو جمله  

未    )وِی: نه، هنوز نه، نداشتن(知    )تْسی: دانش، آموزاندن(牝    )پین: مادینه، فرج، شکاف(牡    مو: جانور نر، آلت(

اما(    而آغوشی(  )ِهه: بستن، متحد شدن، جنگیدن، کامل، هم  合)ژِه: داشتن، رفتن(    之نرینه(   آنگاه،   全)اِر: و، 

 )زوئو: برخاستن، کار کردن، بالیدن، ساختن(  作رگه( نقص، حفظ کردن، یشمِ بی)چوَن: کامل، همه، بی

精    )جینگ: عصاره، منی، نیرو، روح، جن، خالص، روشن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(至  دن، حد، حداکثر( )ژی: رسی

也  :نیز، همچنین، آنطور( )یِئِه 

اش چنین به اوج پشتاب)چون(  خیزد/  اش( کامل برمیداند، اما )نرهآغوشی فُرج و نره چیزی نمییعنی: »هنوز از هم

   رسد«.می

بع  جمله بند  یک  و  شده  نوشته  ساختار  همین  با  هم  با یک جملهدی  که  دارد  کلمه ی طوالنی  چهار  ای ی 

 توضیحی دنبال شده است، با این عالیم: 

終    )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(日    )ری: خورشید، روز، وقت(號    )هاو: نام، فرمان، مغازه، عالمت(而   ،اِر: و(

 )شَه: صدای گرفته، صدای خشن(  嗄)بو: نه(  不آنگاه، اما( 

和    )ِهه: بستن، صلح، مهربان، گرم(之    )ژِه: داشتن، رفتن(至    )ژی: رسیدن، حد، حداکثر(也  ،یِئِه: نیز، همچنین(

 آنطور( 

 اش چنین در اوج است«. دارد/ )چون( صلح کند، اما صدایش خش بر نمییعنی: »کل روز را گریه و زاری می

سازند که یک کلمه اضافی دارد. بنابراین باید سرهم خوانده  دو بند بعدی روی هم رفته شعری دوبیتی را بر می  

 شوند و به صورت یک بند در نظرشان گرفت:

知和曰常，    知常曰明， 
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益生曰祥。  心使氣曰強。 

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(和    )ِهه: بستن، صلح، مهربان، گرم(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(常   ،چآنگ: اصیل(

 ماندگار( 

知  دانش، آموزاندن(  )تْسی :常    )چآنگ: اصیل، ماندگار(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(明  ،مینگ: روشن، شفاف(

 بینایی، دقیق، فردا( 

益    )یی: سود، حاصل، مزیت، افزایش(生    )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(祥   :شیَنگ(

 بخِت خوب، طالع سعد( 

心   )شین: قلب، دل، قصد، ذهن(使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(氣  ،چی: هوا، تنفس، بو(

 )چیانگ: نیرومند، برتر(  強)یوئِه: گفتن، صدا زدن(  曰خشم( 

 نامند ایی میروشن  را ماندگاریدانستنِ    نامند را ماندگاری میصلح دانستنِ  یعنی: » 

  نامند«. قلبی که خشم را سامان بخشد را نیرومند می    نامند ی زندگی را بختیاری می بهره  

 نامند«. توان اینطور هم ترجمه کرد: »ذهنی که نفس را منظم کند را نیرومند می ی اخیر را در ضمن میجمله

این فصل سه جمله  از  بند  نمیی چهار کلمهواپسین  اما  است،  آهنگین  دانست. عالیم  ایِ  آن را شعر  توان 

 اند:اش چنینبرسازنده 

物    )وو: چیز(壯    )ژوَنگ: قوی، تنومند، تقویت کردن(則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(老   :الئو(

 پیر، ارشد، باتجربه، احترام( 

 謂  )وِی: گفتن(之  )ژِه: داشتن، رفتن(不  )بو: نه(道  )دائو: راه( 

不  )بو: نه(道  )دائو: راه(早  )زائوُ: زود، دیرین، صبح، قبل(已 ،خاتمه، توقف()یی: پایان دادن 
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روند می این  به  شوند/  پیر  نیرومند  چیزهای  که  است  آن  »قاعده  بی یعنی:  بیگویند  )چیزهای(  خاراه/  زود  تمه راه 

 یابند«. می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوزاد

 جانوران  سمی پیر

 وحشیدد 

 صلح

 روشنایی

 بختیار

ومند  نیر
 ماندگار

 زودگذر

 فضیلت

راهبی  
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاه و پنجم 

 

قط در این فصل آمده و چهار تایش تنها یک بار دیگر در  تایش فکلمه تشکیل یافته که هفده  ۸۱از    ۵۵فصل   

ی این ین فصل به کار گرفته شده، ویژه یی که در اهاعالمت سراسر متن تکرار شده است. یعنی بیش از یک چهارم کل  

دهد که در اینجا با متنی سر و کار داریم که در سنتی ادبی و احتماال گویشی زبانی تدوین فصل است. این نشان می

 ی متن تفاوت دارد. شده که با بقیه 

جفت متضاد معنایی پایه در این فصل آشکارا نوزاد در برابر پیر است. بیشتر مفسران بر همین مبنا باورهای   

های سازی و معجون اند که با جادوی جوان ای این جمالت را خوانده اند و در زمینه فرض گرفته دائویی دیرآیندتر را پیش 

شود و جمالتش به قدر دوام عمر کاهنان دائویی قرون بعدی سازگاری پیدا کند. متن اما به این موضوع مربوط نمی 

یا زودگذر/ دیرپا نیست، بلکه بیش ای که با نوزاد/ پیر پیوند برقرار کرده، زنده/ مرده  کافی صریح است. دو قطبی اصلی 

کرد،  ی ایرانی که اقتدار و نیروی انسانی را ستایش میاز اینها، توانمند/ ناتوان است. نگرش دائویی در برابر اندیشه 

هوادار ضعف و سستی و ناتوانی است. به همین خاطر در مقابل نگرش مهرپرستانی که ایزد خود را در قالب جوانی 

ستودند، نوزاد را برکشیده و مهم شمرده کردند، یا زرتشتیانی که پهلوانان زورمند میانسال را می یجنگاور تصویر م

ی سرزندگی و تندرستی، که در ضمن با ایست برای نمادپردازی درباره است. نوزاد از این رو در این فصل دستمایه 

 ی پهلوانان آریایی هم مخالف باشد. ی جنگاورانه انگاره 

 خوانیم: در بند نخست می 
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 )کسی که( از فصیلتی زیاد انباشته شده،  :۵۵.۱»

 «.به نوزادی برهنه شبیه است 

اینجا به خاصیتی اخالقی مثل اشه ارتهچنان که پیشتر هم گفتیم، فضیلت در  یا  اوستایی  اشاره ی  باستان  ی پارسی 

های پارسی نگارهی و سنگ کند. در منابع اوستایبخش در طبیعت را مراد می کند، بلکه نیروی فراگیر و عامِ جان نمی

باستان، تجلی بیرونی فضیلت )اشه/ ارته( بدن انسانی است جنگاور که جوان یا میانسال باشد و نیروهایی پرورده و 

ای استوار داشته باشد. روشن است که راوی »دائو ده جینگ« به دنبال برابرنهادی و رقیبی برای این تصویر از اراده

ای از بدن انسان  ی خوبی نداشته، نسخه ی آزاد یا بزرگداشت قدرت انسانی میانه و چون با اراده گشته،  انسان آرمانی می

را در نظر گرفته که سرشار از نیروی حیاتی است، اما در ضمن به شدت سست و ناتوان و ضعیف هم هست. این بدن 

 به نوزاد تعلق دارد و بر همین مبناست که از »ده« سرشار دانسته شده است.

 زنند اش نمینیش  زنبور و عقرب و مار و افعی :۵۵.۲»

 کنند ددان وحشی بر او غلبه نمی 

  «.اندازند آورند و چنگ نمیپرندگان شکاری به او حمله نمی

رساند. داریوش بزرگ بر  انکار قدرت خود را به اثبات می در سنت ایرانی انسان آرمانی با غلبه بر جانوران زی

قالب از سنتی آشوری و میانرودانی پیروی شکار شیر بازنموده شده و در این  ای در حال بر گردونه مهر سلطنتی خود 

نماد  که  است  جانوری  هیوالیی  بر  غلبه  و  جنگیدن  حال  در  پارسی  نمادین  تصویر  جمشید  تخت  در  است.  کرده 

هایشان عبارتند از مار و وزغ و ترین نمونه ی اهریمن هستند که مهم خرفسترهاست، و اینها جانوران زیانکارِ آفریده 

حشی مثل گرگ. جالب است که بند دوم دقیقا همین تصویر را در نظر دارد. یعنی از جانورانی حشرات سمی و ددان و

ی شکاری است که در ایران شوند. در این میان تنها پرندهیاد کرده که بیشترشان در سنت ایرانی خرفستر قلمداد می

رورش زنبور در چین رواجی نداشته و شود. اما در این دوران هنوز پمقدس است، و زنبور عسل که نیکو قلمداد می
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ی ست. یعنی با استثنای پرنده ( باید زنبور وحشی باشد، که در ایران هم خرفستر بوده ا 蜂بنابراین منظور از »فِی« )

 شوند. بینیم که در سنت ایرانی مغلوب انسان آرمانی می شکاری، در این بند فهرستی از خرفسترها را می

تر است، چون اصوال برای نبرد با این جانوران به  گوید کودک نوزاد چینی از پهلوان آریایی ایمنراوی می

رسانند، چون اصوال به آنها دسترسی رود. از این رو جانوران خطرناک و سمی آسیبی به نوزادان نمیخارج از خانه نمی 

ه عقرب و مار در خانه کودکی را بگزند. با این حال راوی به ندارند. این عبارت البته نادرست است و امکان دارد ک

ها نیست. چنان که در بندهای بعدی هم این امر ی نمادین قضیه کار دارد و چندان در بند صحت و دقت گزارهجنبه

 نمایان است: 

 دارد  اند و عضالتش سست، اما محکم نگه میش شکننده هایاستخوان  :۵۵.۳»

 خیزد اش( کامل برمی)نره داند، اما آغوشی فُرج و نره چیزی نمیهنوز از هم : ۵۵.۴

 رسد.  اش چنین به اوج می)چون( پشتاب

 دارد کند، اما صدایش خش بر نمی کل روز را گریه و زاری می : ۵۵.۵

 «. اش چنین در اوج است )چون( صلح 

ها اغلب نادرست است. درست است که کودک نوزاد به نسبت مشتی قوی دارد و چیزها را در  این گزاره

اش مربوط نیست و حرکتی بازتابی است، بازمانده از دورانی که نوزادان فشارد، اما این به قدرت بدنیانگشتانش می 

ها دچار ند. به همین ترتیب این که آلت پسربچه شدجا میآویختند و توسط ایشان جابه ی مادران می بر گردن و سینه 

نعوذ شود، بدان معنا نیست که توانایی انزال را هم دارند. یا صدای گریه کردن نوزاد با به کار گرفتن تارهای صوتی 

همراه نیست. یعنی در اینجا صفاتی به نوزادان منسوب شده که نادرست است. با این حال منطق کلی سخن روشن 

هایی که در متون اوستایی و پارسی باستان در جنگاور میانسال ستوده شده، اینجا به نوزاد مربوط  ن توانمندی است. هما

 گویی فراوان.هرچند آمیخته با اغراق و گزافه  ،شده است 
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 ه احتماال همچون زبانزدی مجزا وجود داشته است: بند ششم شعری است ک

 نامند دانستنِ ماندگاری را روشنایی می  نامند دانستنِ صلح را ماندگاری می :۵۵.۶»

 « نامند.قلبی که خشم را سامان بخشد را نیرومند می   نامند ی زندگی را بختیاری می بهره  

راوی این شعر را به خدمت گرفته تا آشتی و صلح درونی نوزاد با محیطش را به ماندگاری و توانمندی تعبیر کند. 

ی قصد و ذهن بر نیروی خشم تعبیر کرد. اگر توان آن را همچون غلبه ی مصراع آخر است، که می هی جالب دربارنکته 

ای از آن باشد. اما از ی ضرورت غلبه بر خشم همخوانی دارد و چه بسا وامگیریچنین باشد، با برداشت ایرانی درباره

بازدم هم در نظر گرفت. که در این حالت  توان به صورت چیرگی ذهن یا قصد بر نفس و دم وسوی دیگر این را می 

ی جوامع وجود داشته و دست کم در ایران کند که از دیرباز در همه ای اشاره می ی اولیه به فنون خویشتنداری و مراقبه 

 ی بوداییان و آداب زرتشتیان در این هنگام رواجی داشته است. ای بسیار کهن دارد و در مراقبه پیشینه 

کند و تنها اینجاست که این محور مهم را به دوقطبی مرگ و زندگی مربوط می   هابحث ی این  بند پایانی، همه  

 فنا و بقا. شود. یعنی در باقی متن محور اصلی همان قدرت در برابر ضعف است و نه می

 قاعده آن است که چیزهای نیرومند پیر شوند  :۵۵.۷»

 راهگویند بی به این روند می 

 . «یابند راه زود خاتمه می)چیزهای( بی

ستایش گیرد. این فصل در نکوهش قدرت و در  قرار می  ۵۵ی بحث فصل  پیام این جمالت هم به روشنی در ادامه 

اند( بنا به هنجاری گوید که مردان نیرومند )که میانسال بندی میسستی و ضعف انسانی نوشته شده، و در مقام جمع 

پایند اند، دیرتر می کنند. البد در برابر نوزادانی که سست و ناتوان طبیعی پیر و ناتوان خواهند شد، و زود خاتمه پیدا می 

 رسند.و دیرتر به آخر خط می 
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بخش پنجاه و ششم: ربگردان و زند فصل پنجاه و ششم
 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و ششم

 

知者不言，言者不知。 

塞其兑，閉其門，挫其銳，解其分，和其光，同其塵，是謂玄同。 

故不可得而親，不可得而踈；不可得而利，不可得而害；不可得而貴，不可得

而賤。 

故為天下貴。 

 

 گویدداند، نمی که می  کسآن : ۵۶.۱

 . داندگوید، نمیه می ک کسآن 

 ها را ببندآن دروازه   آن داد و ستد را مهار کن : ۵۶.۲

 آن گره را شل کن )سالح( را بشکنتیزیِ آن  
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 با آن غبار یگانه شو   با آن روشنایی صلح کن 

  گوینداین همان است به آن یگانگیِ تیره می : ۵۶.۳

 توجهی کرداما نشاید )به او( بی  بنابراین، اما نشاید )با او( صمیمی شد : ۵۶.۳

 اما نشاید )از او( زیان دید     اما نشاید )از او( سود برد  

 اما نشاید )او را( تحقیر کرد    )به او( ارج نهاد اما نشاید  

 شود. از این رو در زیر آسمان ارجمند شمرده می : ۵۶.۴

 

 »تْسی ژِه بو یَن/ یَن ژِه بو تْسی«:شود: بیتی مشهور و زیبایی آغاز می فصل پنجاه و ششم با تک 

知者不言，言者不知。 

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(者   ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛不   )بو: نه(言   ،یَن: گفتن(

 بحث، اعالم( 

言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(者   ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛不   )بو: نه(知    ،تْسی: دانش(

  آموزاندن( 

 داند« نمیگوید،  آنکس که می   گوید داند، نمییعنی: »آنکس که می 

، این  شود ای دنبال میی چهار کلمه ای، که با یک جمله کلمه   های سهبیتی با مصراع بند دوم شعری است سه  

( را به نظرم بهتر است در بندی جداگانه بگنجانیم. چون در بندهای بعدی هم مشابه  是謂玄同ی آخری )جمله

 اند: ی شعر چنین ی توضیحی بعد از شعر در بندی مستقل آمده است. کلمات سازنده همین الگو را داریم و جمله

: 

塞其兑， 閉其門， 
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挫其銳， 解其分， 

和其光， 同其塵， 

塞  )سای: چپاندن، مهار کردن، ارضا کردن، جبران، رشوه دادن، معتمد(其  )چی: او، آن(兑  )دویی: تبادل کردن( 

閉 تن، مسدود کردن( )بی: بس其  )چی: او، آن(門  )مِن: دروازه، درگاه( 

挫 هجوم( )تْسوئُو: شکستن، خم کردن ،其  )چی: او، آن(銳 دار( )روئی: تیز، نوک 

解 وده( )جیِه: شل کردن، حل کردن، تقسیم، گش其  )چی: او، آن(分  )فِن: تقسیم، توزیع، شکستن، جدا کردن( 

和  )ِهه: بستن، صلح، مهربان، گرم(其  )چی: او، آن(光  :نور، روشن، شکوه( )گوانگ 

同 ،همچنین(  )تُنگ: همان، با هم其  )چی: او، آن(塵  آلود( )چِن: غبار، ردپا، خاک 

 ها را ببنددروازه آن   داد و ستد را مهار کنآن  یعنی: » 

 آن گره را شل کن تیزیِ آن )سالح( را بشکن 

  «. یگانه شوبا آن غبار   با آن روشنایی صلح کن 

دهد. این مصراع و خیلی  ( و همان معنا را می 兌( شکل دیگری از ثبت »دوئی« )兑در مصراع اول »دویی« )

صل با هم ارتباط درونی دارند. مترجمان اند و بنابراین این دو فهم آمده  ۵۲ی دیگر این شعر پیشتر در فصل  هابخش از  

ترجمه  3یا حتا »لب از سخن فرو بستن« 2« بنددمیرا    هاجلوی سوراخاو  یا » 1اغلب این مصراع را »روزنه را مسدود کن« 

بند چهارم را همه به شکلی که اینجا  اند، اما چنان که گذشت، معنای اصلی آن باید »داد و ستد را مهار کن« باشد.  کرده

 
1  Chen, 1989: 188. 
2  Henricks, 1989: 218. 

 . ۴۷۱: ۱۳۷۱پاشائی،      3
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این بند را به »گره« ترجمه شده در اصل این معنی را نداشته است. پس  ( که  分»فِن« )اند، اما  ام ترجمه کردهآورده

. مصراع ششم را هم بیشتر مترجمان »گرد «را توزیع کنتکه تکه شده  توان به این صورت هم برگرداند: »آنچه که  می

ور آن است که با گرد و غبار یگانه شو، اند. اما چنین فعلی در جمله نیست و منظو غبار را فرو بنشان« ترجمه کرده

همسانی و یگانه شدن به کار ( در همین معنای  同ی بعدی هم »تُنگ« )کنی. در جملههمچنان که با روشنایی صلح می

 گرفته شده است.  

 ام، این کلمات را دارد: ایانی شعر که آن را جدا کرده و در بند مجزایی آوردهی پجمله 

是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(玄  )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(同  )تُنگ: همان، با هم، همچنین( 

 گویند«. یعنی: »این همان است به آن یگانگیِ تیره می

با مصراع   بیتی  است سه  یعنی شعری  دارد.  مشابه  پنج کلمه بند سوم هم ساختاری  که چهارتایش  های  ای، 

ی هابخش ، که انگار برای چسباندن شعر به  ( داریم故ی اضافی )تکراری است. فقط در ابتدای این شعر یک کلمه

 : پیشین به آن افزوده شده و در معنای آن اثر چندانی ندارد

故不可得而親，  不可得而踈； 

不可得而利，  不可得而害； 

不可得而貴，  不可得而賤。 

 اند: ی این شعر چنینهای برسازنده نشانه 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :得  دِه: به دست(

 )چین: صمیمی، وادین، خویشاوند، ازدواج، بوسیدن، درست(   親)اِر: و، آنگاه، اما(    而، نتیجه، مناسب(  آوردن، قرارداد
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不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(

而  )اِر: و، آنگاه، اما(踈 (توجه، غفلت، پراکندگی، دوریسی: بی )   

不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :得  مناسب(  )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه ،

而  )اِر: و، آنگاه، اما(利  )لی: سود، کامیابی، تیز( 

不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(

而  )اِر: و، آنگاه، اما(害 ( )هَی: زخمی کردن، باعث شدن، کشتن، خطرناک 

不   )بو: نه(可  :قید امکان: شاید که...، ممکن است که...(  : )کْئو得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(

而  )اِر: و، آنگاه، اما(貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب( 

不   )بو: نه(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :得 د، نتیجه، مناسب(  )دِه: به دست آوردن، قراردا

而  )اِر: و، آنگاه، اما(賤  )جیَن: ارزان، پست، بد، تحقیر، تنفر( 

 توجهی کرداما نشاید )به او( بی  بنابراین، اما نشاید )با او( صمیمی شد یعنی: » 

 دید  ناما نشاید )از او( زیا    اما نشاید )از او( سود برد  

 اما نشاید )او را( تحقیر کرد«.     )به او( ارج نهاد اما نشاید  

ها تشکیل یافته، و مانند شعر پیشین شرحی افزوده شده ایست که از این نشانه تک جمله  ۵۶آخرین بند فصل 

 را هم بندی مجزا در نظر بگیریم.ی قبلی به شعر است. بر همین مبنا بهتر است تک جمله

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天    )تیان: آسمان(下  ایه، بعدی( )شیا: پایین، فروپ  

貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب( 

 شود«. رو در زیر آسمان ارجمند شمرده می یعنی: »از این 
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 گفتار دوم: زند فصل پنجاه و ششم

 

از یک قدم آغاز می -  ۵۶آغازگاه فصل    از »دائو ده   -شود«به همراه »راه هزار فرسنگی  مشهورترین بخش 

جینگ« است، و به قدری در بافتهای گوناگون تکرار شده که معنای اصلی خود را از دست داده است. اگر این عبارت 

ستیزی و طرد خرد یابیم که بخشی از رکنِ دانش ی این فصل و گفتمان جدلی کتاب بخوانیم، در می زیبا را در زمینه 

 شود:  محسوب می 

 گویدداند، نمی آنکس که می  :۵۶.۱»

 .« داند گوید، نمیآنکس که می  

ی نسبیت حقیقت و های صادق و کاذب نیست، و درباره ی گزارهشناسانه هیت شناخت منظور از این جمله تردید در ما

ی اینها در فرهنگ چینی مفاهیمی بسیار دیرآیندتر گوید. به این دلیلِ ساده که همه تناسب آن با واقعیت هم سخن نمی

ای گفتمانی داریم که خرد شود. در مقابل، در متن بدنه یی شبیه به آن دیده نمیهامضمونهستند و در »دائو ده جینگ«  

کند. این جمالت بدان معناست که دانایان و خردمندانی که چیزی شمارد و پرهیز از آن را تبلیغ میو دانایی را خوار می

آیند. چون دانای  گویند، قابل اعتماد نیستند و دروغگویی بیش به حساب نمی ی دانش سخن می آموزانند و درباره میرا  

 سخن است. راستین خاموش و بی
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این گزاره البته نادرست است. چون اصوال فرایند دانستن با سهیم شدن دانایی همراه است و بازتابی زبانی   

با چنین   ۵۶هم نادرست است و هم غیربدیهی. اما چرا فصل    -اشگذشته از زیبایی -این جمله  کند. بنابراین  پیدا می 

 یابیم: اش را در میشود؟ اگر بند دوم را بخوانیم دلیل ای آغاز میجمله

 ها را ببندآن دروازه   را مهار کن آن داد و ستد :۵۶.۲»

 آن گره را شل کن تیزیِ آن )سالح( را بشکن 

 «. با آن غبار یگانه شو  شنایی صلح کنبا آن رو 

های کند: دروازهگیرد و همان اندرز را تکرار میقرار می ۵۲ی شعری مشابه در فصل  بیتی آشکارا در ادامه این شعر سه 

تبارهاست( مهار ها( جلوگیری کن، و بازرگانی را )که در دست ایرانیانگان )قاعدتا آریایی شهر را ببند، از ورود بیگ

ی بیت نخست آمده که تازه است: تیزی سالح را بشکن، به اخالق رعیت و آداب کن. اینجا چهار اندرز دیگر در ادامه 

ایرانشهری سنخیت بیشتری -با آرای زرتشتی  نهد، در برابر اخالق جنگاوران کهکند و آن را ارج می کشاورزان اشاره می 

تواند بدهد. در این معنا آن را در پیوند با بند دارد. مصراع چهارم »آن گره را شل کن« چندین معنای دیگر هم می

اند. در حالی که معنای اصلی این جمله احتماال این بوده که »چیزهای تکه تکه نخست و امری شناختی تعبیر کرده

ها و گنجها اشاره کند. الگویی شان در خزانه ها و اموال و مهار انباشت یع کن«؛ و این شاید به توزیع داشته شده را توز

ی پایانی هم چنین خوانشی گیری نظمهای سیاسی پیوند خورده است. دو جمله ی جنگاوران و شکلکه با حضور طبقه

گوید با به آرای زرتشتی و ایرانی نزدیک است، و هم میگوید با روشنایی صلح کن، که  کنند. چون هم میرا تایید می

 کند:ی دوم تاکید میآلودگی یگانه شو، که ضد آن است. در بند بعدی بر این سویه غبار و خاک 

 «. گویند تیره میاین همان است به آن یگانگیِ  :۵۶.۳»
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دانایی جنگاورانه    -گیری متن در مقابل روشناییو تیره هم هست. یعنی موضع یعنی یگانگی )با غبار( مهمتر است  

نادانی رعیت کشاورز. آن یگانگی با غبار هم اهمیت بیشتری در این بین دارد و -غبارآلودگیاست، و در جانبداری از 

 بینیم که با ارجمند بودن در زیر آسمان برابر نهاده شده است. بعدی میدر پایان شعر 

 بند بعدی باز شعری است سه بیتی: 

 توجهی کرداما نشاید )به او( بی  بنابراین، اما نشاید )با او( صمیمی شد :۵۶.۳»

 ما نشاید )از او( زیان دید ا    اما نشاید )از او( سود برد  

 «. اما نشاید )او را( تحقیر کرد    نشاید )به او( ارج نهاد  اما 

راه )دائو(    هابیت این  گویند موضوع  ی این سه بیت وجود دارد. اغلب مترجمان و مفسران میتفسیرهای فراوانی درباره

رسد که توسط  نظر می   آید. شعر اصوال متنی مجزا و زبانزدی مستقل به است. هرچند این نکته از خودِ شعر بر نمی

ویراستار برگرفته شده و همچون گواهی در کتاب گنجانده شده است. منظور از آن چیزی که سود و زیانی ندارد و 

اش شایسته نیست، به نظرم همان »یگانگی تیره« است. یا  اعتنایی دربارهتابد و صمیمیت و بیارج و تحقیری را برنمی

وضیح این مفهوم به خدمت گرفته است. در این معنا اندرز شعر، که با طرد دانایی دست کم ویراستار شعر را برای ت

سوگیری و خنثا بود. مثل یگانگی تیره با غبار و خاک. وضعیتی که شود که باید بی شروع شده بود، به اینجا ختم می

ه همین وضعیت خوار و فروپایه  اند. بند پایانی بکردهپنداری میچه بسا کشاورزان چینی در آن هنگام با آن همذات 

 دهد: ی بهبود میوعده 

 «. شود از این رو در زیر آسمان ارجمند شمرده می :۵۶.۴»

 اما جای تردید هست که این وعده با عینیتی همراه باشد.
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 بخش پنجاه و هفتم: ربگردان و زند فصل پنجاه و هفتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و هفتم 

 

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。 

吾何以知其然哉？以此：天下多忌諱，而民彌貧；民多利器，國家滋昏；人多

伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。 

故聖人云：我無為，而民自化；我好靜，而民自正；我無事，而民自富；我無

欲，而民自樸。 

 

 رانی، سرراست و منظم عمل کنپس وقتی بر دولت حکم می : ۵۷.۱

 گیری، غافگیرانه عمل کنپس وقتی سربازان را به خدمت می

 شوی، هیچ کاری نکنپس وقتی بر جهان )زیر آسمان( چیره می

 پس من از کجا بدانم که این جوری است؟ پس اینطوری! : ۵۷.۲
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 شوند تر میآنگاه رعیت تنگدست  مان بیشتر باشد ها و پرهیزها در زیر آس)هرچه( حرمت  : ۵۷.۳

 شودگیجی و ابهام در دولت و تیول بیشتر می  )هرچه( رعیت استعداد و کامیابی بیشتری داشته باشند  

 کنندوغریبی درست می بیشتر چیزهای عجیب  مهارت و فناوری بیشتری داشته باشند  آدمها)هرچه(  

 آورند های فراوانتری به بار می راهزنان بیشتری صدمه   )هرچه( قوانین نیکو و آشکار افزایش یابند  

   گوید:بنابراین پادشاه مردم می  : ۵۷.۴

  شوند اما رعیت خودشان دگرگون می  ام( کارهکنم )بیمن هیچ کاری نمی

 شوند اما رعیت خودشان منظم می سزاوار است که من ساکن باقی بمانم 

 رسند اما رعیت خودشان به رفاه می   کنممن هیچ کاری نمی 

 اند. اما رعیت خودشان صاف و ساده    من هیچ قصدی ندارم  

 

گیرند. بند  فصل پنجاه و هفتم از سه بند طوالنی تشکیل یافته که دو شعر به نسبت مفصل را هم در بر می  

 ی منثور است با این کلمات: نخست آن سه جمله 

以  )ای: پس(正   )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم(治  )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(國  :گوئُو(

 سرزمین، دولت، پایتخت( 

以    )ای: پس(奇   انگیز(  )چی: عجیب و غریب، شگفت用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(兵   :بینگ(

 جنگ، اسلحه، سرباز( 

以  )ای: پس(無 نه، هیچ( )وو :事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(取  )چو: گرفتن، دریافت کردن، گزینش(天 

  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下)تیان: آسمان( 
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گیری، به خدمت می  رانی، سرراست و منظم عمل کن/ پس وقتی سربازان رایعنی: »پس وقتی بر دولت حکم می

 شوی، هیچ کاری نکن«. غافگیرانه عمل کن/ پس وقتی بر جهان )زیر آسمان( چیره می

بند دوم از دو بخش مجزا تشکیل یافته که اولی پرسش و پاسخی به نثر است و دومی شعری چهار بیتی. اینها   

 شود: را به نظرم باید جدا کرد و در دو بند مستقل گنجاند. به این ترتیب بند دوم به این سطر منحصر می 

吾何以知其然哉？以此： 

吾   )ووا: من، مال من(何  )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(  以    )ای: پس(知  ندن(  )تْسی: دانش، آموزا其   ،چی: او(

 )زای: عالمت تعجب و تاکید در جمله(!  哉)رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(  然آن( 

以  )ای: پس(此  )تْسی: این، اینجا( 

 یعنی: »پس من از کجا بدانم که این جوری است؟ پس اینطوری!« 

اش  ی اولیهام، شعری است چهار بیتی که کلماش زدهی بند دوم، که جدایش کردم و با بند سوم برچسب بدنه  

 : زیر آسمان/ جهان(، یک واژه اضافی دارد:天下چون ترکیبی است )

天下多忌諱，  而民彌貧； 

  民多利器，  國家滋昏； 

  人多伎巧，  奇物滋起； 

  法令滋彰，  盜賊多有。 

 اند: ی این شعر چنینهای برسازنده نشانه 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(多   )دووُ: خیلی، بیشتر(忌    ،ترس، تابو، پرهیز(  )جی: حسود諱 

 )هوئی: پرهیز از تماس، تابو، حرام بودن( 
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而    )اِر: و، آنگاه، اما(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص彌   ،می: پُر کردن، دور، پوشاندن، شست از کمان کشیدن(

 )پین: فقیر، پرحرف، نابسنده(   貧بیشتر( 

民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص多   )بیشتر ا  器ود، کامیابی، تیز(  )لی: س 利)دووُ: خیلی،  ابزار،  ندام،  )چی: 

 استعداد( 

國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(家  رام(  )جیا: خانه، خانمان، تی )ول، )جانور滋    ،زی: بالیدن، رشد، افزایش(

 )هون: غروب، گیج، مبهم، بیهوش(  昏مزه، علت( 

人   )رِن: مردم، انسان(多   )دووُ: خیلی، بیشتر(伎    )جی: مهارت(巧    ،بازی، چشمگیر، حقهفن،  )چیاو: مهارت

 شانسی( 

奇   انگیز(  )چی: عجیب و غریب، شگفت物    )وو: چیز(滋    )افزایش، مزه، علت بالیدن، رشد،  )چیئی:   起)زی: 

 رخاستن، ایستادن، آغاز، راه انداختن( ب

法    )فا: قانون، هنجار، رسم، روش(令   )لینگ: فرمان دادن، ساختن، نیکو، فصل(滋    ،زی: بالیدن، رشد، افزایش(

 )ژانگ: آشکار، روشن(  彰مزه، علت( 

盜   )دَئو: دزدیدن، راهزن(賊    )زِی: خراب کردن، کشتن، صدمه زدن، بدکار(多   )دووُ: خیلی، بیشتر(有   :یُوو(

 فراوان، داشتن( 

 شوند تر میتنگدست رعیت آنگاه  ها و پرهیزها در زیر آسمان بیشتر باشد )هرچه( حرمت  یعنی: » 

 شودگیجی و ابهام در دولت و تیول بیشتر می  استعداد و کامیابی بیشتری داشته باشند رعیت )هرچه(  

 کنندوغریبی درست می بیشتر چیزهای عجیب  مهارت و فناوری بیشتری داشته باشند آدمها )هرچه(  

 آورند«. های فراوانتری به بار می ی صدمه راهزنان بیشتر   )هرچه( قوانین نیکو و آشکار افزایش یابند  
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ار مهم و کلیدی است و برای فهم محتوای اصلی »دائو ده جینگ« ارزشی فراوان دارد. به همین  این شعر بسی  

های مرسوم از این شهر به نظرم خطاهایی آشکار تواند گمراه کننده باشد. در ترجمهاش میخاطر اشتباه ترجمه شدن 

بینیم ( می民( و رعیت )مین:  人)رِن:    بارها تکرار شده است. نخست آن که تمایز روشنی که میان مفهوم خاص انسان

ای عمومی است و آدم و انسان را اند. در حالی که »رِن« کلمهنادیده انگاشته شده و هردو کلمه »مردم« ترجمه شده 

کند که نسبت شاره می ی اجتماعی رعیت، یعنی کشاورزان چینی اای خاص است و به طبقه دهد و »مین« واژه نشان می

تر هستند و در موقعیتی نزدیک به بردگان جای دارند. محتوای هردوی این واژگان به مفهوم »مردم« به اشراف فرودست 

 کنند.اند، آشکارا به دو مفهوم متمایز اشاره مییابد، اما به ویژه وقتی در کنار هم آمدههم تعمیم می

افزارهای مردم تیزتر هرچه جنگ» اند:خطای دیگر آن است که بیت دوم را جمهور مترجمان چنین برگردانده  

توان به شورش ترجمه کرد و »لی چی« هرچند «. در حالی که »هون« را نمیدارند بیشتر سر به شورش بر می  /باشند 

کند دهد، اما در اینجا با توجه به بافت جمالت دیگر، قاعدتا به امری روانی و ذهنی اشاره می»ابزار تیز« هم معنی می

اش که »استعداد و کامیابی« است بیشتر با بافت متن سازگاری دارد. در بیت آخری هم گرایشی هست و معنای اصلی 

که »لینگ« و »ژانگ« را که صفت قانون هستند، به صورت فعل ترجمه کنند، یا نادیده بگیرند. شاید به این خاطر که 

 نموده است.مخالفت با قانون نیکو و روشن غیربدیهی می 

دهد نیز  ارمین بند را تشکیل می ی ما چهی کالسیک سومین و در ترجمهبند پایانی این فصل که در نسخه  

 شعری است طوالنی در چهار و نیم بیت:

故聖人云：   

我無為，  而民自化； 

我好靜，  而民自正； 

我無事，  而民自富；  

我無欲，  而民自樸。 
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 اند: ی این شعر چنینکلمات برسازنده 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(云   :یون(

 گفتن: سخن( 

我  )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(無  )وو: نه، هیچ(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص自   )زی: خود، خویش، البته(化  ،هوا: تبدیل، شدن، مردن(

 ذوب شدن( 

我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(好    )هاو: خوب، مهربان، آماده، شایسته(靜  ن، ساکت، )جینگ: ساک

 مؤدب( 

而  گاه، اما(  )اِر: و، آن民   :(  ، رعیت مردم، شخص )مین自   )زی: خود، خویش، البته(正  ،ژِنگ: مستقیم، راست(

 زیبا، منظم( 

我  )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(無  )وو: نه، هیچ(事 ،سانحه(  )شِه: چیز، کار، خدمت 

而  )اِر: و، آنگاه، اما( 民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص自  )زی: خود، خویش، البته(富  )فو: فراوان، غنی( 

我  )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(無  )وو: نه، هیچ(欲  )یو: قصد، میل( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص自   )زی: خود، خویش، البته(樸   ]ِپو: ساده، صادق، ]چوب(

 نتراشیده( 

   گوید:بنابراین پادشاه مردم می  یعنی:» 

  شوند اما رعیت خودشان دگرگون می  ام( کارهکنم )بیمن هیچ کاری نمی

 شوند اما رعیت خودشان منظم می سزاوار است که من ساکن باقی بمانم 
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 رسند اما رعیت خودشان به رفاه می   کنممن هیچ کاری نمی 

 اند«.شان صاف و ساده اما رعیت خود   من هیچ قصدی ندارم  

  

 

 

 

 

  

 انفعال

 رفاه

 قصد

 سادگی

 قوانیر  

 راهزنی

 فناوری

 غرابت

 
 

 بیکارگ

 دگرگونی

 سکون

 نظم

 ارتش

 دولت

 جهان

 استعداد

 گیج  

 حرمت

 تنگدستی

 خویشکاری

 بیکارگی

 غافلگیرانه

 منظم

کارهبی  

 رعیت

 پادشاه مردم
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 پنجاه و هفتمگفتار دوم: زند فصل 

 

ای کوشد در برابر روایت ایرانشهری نسخه ی کهن چینی دانست، که مینامه توان نوعی سیاست این فصل را می 

در آن  هاارزشی باستانی چین برآمده، اما رمزگذاری مفاهیم و بومی به دست دهد. ساختار این نظم سیاسی از جامعه 

بینیم. نخستین بند بسیار مهم و بیانگر است، ی چیزی است که در سیاست ایرانشهری آن روزگار می درست واژگونه 

 دهد:های قدیم را نشان میچون سلسله مراتب جهان در چشم چینی

 رانی، سرراست و منظم عمل کنپس وقتی بر دولت حکم می :۵۷.۱»

 گیری، غافگیرانه عمل کنپس وقتی سربازان را به خدمت می

 «. شوی، هیچ کاری نکنپس وقتی بر جهان )زیر آسمان( چیره می

بینیم که جهان اجتماعی چینی به سه بخش متمایز تقسیم شده است. از سویی دولت و مردم را  در اینجا می

اینها جهان زیر آسمان و ده یم آن را. این نظم هزار چیزِ مقداریم، و از سوی دیگر ارتش و سربازان را، و در کنار 

نماید که مستقل از سنت فکری، شود و چنین می بینیم در متون کهن چینی فراوان تکرار میای که در اینجا می الیه سه 

توان ی دنیایشان بوده است. نظمی مشابه را در متون دیگری نیز می های قدیم درباره وجه مشترک تصویر ذهنی چینی

ندارن به چین  ارتباطی  که  الیه یافت  همین سه  به  اما  ایالمی د،  و  منابع کهن سومری  در  قایل هستند.  دنیا  بودن  ای 

خورد و در وداها همین الگو را داریم و گفته هایی به سه قلمرو زمین و آسمان و هوا )بین این دو( به چشم میاشاره 
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بنابراین این  1رسد. ه ایزد میشان در کل به سی و سشده که در هر طبقه یازده خدای مهم اقامت دارند که جمعیت 

ماند، برداشتی ه بخشِ زمین و هوا و آسمان تشکیل شده و به ساختاری خانه )کف، اتاق، بام( میتصور که جهان از س

هایی متفاوت مستقل از هم تحول یافته است. در متون چینی همین تصویر به بدیهی و جهانگیر بوده و در فرهنگ

 هم بازتابانده شده است.   جامعه 

ی اصلی فرودستان و فرادستان تشکیل  از دو طبقه   -تا به امروز-اش  ی چینی تقریبا در سراسر تاریخ جامعه 

با کشاورزیافته است. دو طبقه به ترتیب  )برده-ای که  تطبیق   ٪۱۰ها )کاهن-جمعیت( و جنگاور  ٪۹۰ها  جمعیت( 

مردم در چین  بینیم.  اص مصر و روم( مشابهش را می ها )به طور خاین الگویی عمومی است که در اغلب تمدن  2دارند. 

ی بردگی قرار دارند و به کشت و کار شوند که عمال در مرتبه مشخص می (  民« )مین »یا    (人)  «رِنی »با کلمه   عادی

ی سربازان یا کارگران خدماتی بر زمین یا بیگاری در طرحهای عمرانی مجبورند. بخشی از همین جمعیت هم به جرگه

خویشاوندان امپراتور )شانگ: های متفاوتی دارند و  رده   که  را داریم    اشرافشوند. در مقابل ایشان  وارد می (  衆)ژونگ:  

上    :یا وانگ王  :( و خدمتگزاران ایشان )ِچن臣 چو:  ( و اشراف قبیله( ای主  )گیرند، سرداران چینی هم را در بر می

 اند. اند و از سربازان متمایز بوده گرفتهی اشراف جای میدر همین رده

ی اشراف  ی متمایز و به شدت نابرابر داشته است. آنچه که سلطه ی چینی ابتدا به ساکن دو طبقه بنابراین جامعه 

کرده، این باور بوده که فغفور یا امپراتور از طرف خدایان برای حکومت بر جهان گماشته شده بر رعیت را تضمین می

ی آن است. آنچه ی آسمان را هم داریم که فغفور نماینده ی زیر و زبر اجتماعی، یک الیه و الیه است. بنابراین در کنار د

 
ای گاهانی و بعد به نظام هفت اختری انداز چهار طبقه ای جهان در وداها و اوستای کهن و تحولش به چشمی نظام سه طبقه درباره   1

 (. ۱۳۹۶شناسی ایزدان ایرانی« )وکیلی، ( و »اسطوره۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه« )وکیلی، مهرآیینی، بنگرید به کتاب »اسطوره
2 Vandermeersch, 1980: 18. 
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اف، ای دنیا به نظام اجتماعی است. چنان که دولت با اشربینیم، تعمیم همین الگوی سه طبقه می  ۵۷بند اول فصل  در  

دیدیم، روشن   ۵۴ی این نظم با آنچه در فصل  اند. با مقایسه آسمان با فغفور و سربازان با رعیت برابر انگاشته شده 

ای از فرهنگ ایرانی بوده و در سنت چینی ریشه نداشته است. چون همین شود که آنچه آنجا خواندیم وامگیری می

سی را در متون دیگر دائویی و همچنین سنت کنفوسیوسی هم ای برای نظم سیاای مردم و سه الیه الگوی دوطبقه 

 ها برای نظم سیاسی بوده است. ی درونزاد و بومی چینیبینیم و روشن است که این نسخه می

گوید فرمانروای شایسته با همکاران و رهبران اشرافی راست محتوای این بند هم جای توجه دارد. راوی می

کارگی و انفعال پیشه ی اقتدار فغفوری بیدهد. در این بین در الیه کند، اما رعیت را فریب میو صادقانه برخورد می

 کند. اما چرا چنین سخنی در میان است؟ می

ی جنگیدن اشاره آرایی و شیوه تر آن است که اینجا به رزم توان داشت. برداشت رایج ی این بند میدو تفسیر درباره 

گذارد و با آنها روراست های جنگی خود را با سردارانش )دولت/ اشراف( در میان میآرای نیرومند نقشه شده است. رزم

نمی فاش  نزد سربازانش  را  این طرحها  اما  اگر است،  و  ببرند  برای دشمن خبر  است  ممکن  که سربازان  کند. چرا 

 خودشان ندانند چه طرحی در کار است، دشمن را غافلگیر خواهند کرد. 

ی دینی گوناگون چینی اشاره  هاسنت شورداری در  ی کدومین تفسیر رایج آن است که این جمالت به سه شیوه  

تسه به  ونی مثل »هنر جنگ« سون ای رایج در متون کنفوسیوسی است و در متکنند. عبارت »نظم و ترتیب« کلیدواژه می

کشورداری   ی ممکن آن است که بند نخست روشهاخوانش بینیم. بنابراین یکی از  هایی میاهمیت غافلگیری اشاره 

ی دائویی را داند و شیوه آرایان )در زمان جنگ( را مردود میی رزمبه سبک کنفوسیوسی )در زمان صلح( یا به شیوه
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آرایان  اما چنان که گفتیم، مکتب مستقلی به نام مکتب رزم  1خورد.کارگی پیوند می کند که به آسمان و بیپیشنهاد می 

شک تقابلی( هم میان نگرش دائویی و کنفوسیوسی هنوز در آن دوران وجود نداشته و حتا تفکیک مشخصی )و بی

 ی بسیار دارد.نمایان نبوده است. بنابراین چنین خوانشی جای چون و چرا

دیگری  اما    میهم  تفسیر  این جمالت  کرداز  در  که  سیاسی    . خوانشیتوان  افالطون  به سخن  تا حدودی 

زیسته و درست مثل او مدافع سنت بومی ی ویراستار می »جمهور« شباهت دارد. افالطون تقریبا همزمان با الئو تسه 

ودمند بگوید و خویش در برابر نفوذ فرهنگ پارسی بوده است. از دید او فرمانروا باید به تابعان خود دروغهای س

شان بدهد، و این کاری ناپسند نیست. این موضع مخالفت صریح و روشنی است با سیاست ایرانشهری، که دروغ فریب 

ترین روایت باستانی از سیاست ی بیستون که مفصلکند. داریوش بزرگ در کتیبهرا شری بزرگ و ناپذیرفتنی قلمداد می

اند. این داللت کند که دشمنانش دروغگو بودهگوید، و اشاره میوغ نمیایرانشهری است، تاکید دارد که خودش در

مشروعیت  و  کتیبه منفی  در  بار  نخستین  برای  و  دارد  زرتشتی  ماهیتی  دروغ  مرتبه زدای  به  که  است  بیستون  ی ی 

 شود. ای سیاسی برکشیده میکلیدواژه 

توان همچون مخالفتی با  می   -درست است که به نظرم  -ی نظامی  را عالوه بر آن سویه   ۵۷بند نخست فصل  

دروغ نیز قلمداد کرد. باید توجه داشت که محور اصلی این جمالت کرداری است و نه گفتاری. یعنی اصل ایرانیِ طرد  

ها. به همین خاطر دروغ را باید در تعبیری سیاسی و ی انجام کارهاست، و نه چگونگی بیان سخن سخن بر سر شیوه 

بینی و طبق قواعد عمل کند. پیش نظم و قابل عملیاتی نگریست. فرمانروا در برخورد با اشراف و کارگزاران دولت باید م

 
1  Chen, 1989: 190. 
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تواند شان برای تداوم زمامداری نیاز دارد. اما در برخورد با رعیت میچون آنها هم حامل قدرتی هستند و به پشتیبانی 

 هرطور دوست داشت عمل کند و نیازی نیست از قاعده و نظمی خاص پیروی کند.  

»داد مفهوم  معکوس  بنابراین  اینجا  در  غافلگیری  از  است. -منظور  ایرانشهری  سیاسی  گفتمان  در  راستی« 

اند که با همه بر اساس قانونی یکسان و شان تاکید داشته همزمان شاهنشاهان هخامنشی و نویسندگان یونانی و عبرانی  

گوید شاه کنند. بند نخست اما می ی راستی و پرهیز از دروغ را رعایت می کنند )داتَه/ داد( و قاعده عقالنی رفتار می 

ی برخورد با اشراف شیوه  تواند با سربازان غافلگیرانه رفتار کند. این دوقطبیِالزامی در رعایت این قاعده ندارد و می

کاری نکردن توصیه و رعیت را باید در کنار آخرین جمله دید، که در آن هنگام رویارویی با آسمان به انفعال و هیچ

دهد و شده است. یعنی در خارج از حریم مردمان و در تماس با قوانین االهی، راست و دروغ معنایش را از دست می

کردن دیگر ضرورتی ندارد. بنابراین اصوال باید کردار را رها کرد و تن به قضا و قدر داد. این منظم یا غافلگیرانه رفتار  

ی ی آزاد افراد است، که اصل موضوعه ی آخر هم ناقض اصلی مهم در سیاست ایرانشهری است، و آن اراده جمله

 .سازدزمین را برمی ی مفهوم قدرت در ایرانبنیادین دین زرتشتی است و شالوده 

 :آمده بود ۵۴ایست که پیشتر در فصل بند بعدی جمله 

 پس من از کجا بدانم که این جوری است؟ پس اینطوری!«  :۵۷.۲»

شان را در کنار هم تحلیل کرد. م در نظر گرفت و مضموناز این رو به نظرم این دو فصل را باید پشت سر ه 

ابراز  دائویی  کیش  مبلغان  به  مخاطبان  که  کرده  ثبت  را  اعتراضی  گویا  چون  دارد.  چشمگیر  اهمیتی  جمله  این  اما 

مند اند. این جمله را به ویژه در بافت تاریخی آن روزگار باید فهمید. از سویی نظم سیاسی و عقاید دینی نیروکردهمی

آورده، و از سوی ی چینی فشار وارد می ی قبایل مهاجم آریایی بر جامعه ایم که با واسطه ایرانشهری را داشته -زرتشتی

ی آزاد داشته است. این پرسش که »از کجا بدانم که اینطوری است؟« دیگر تاکیدی که این گفتمان بر عقالنیت و اراده 
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ستر عقاید جبرانگارانه یا فارغ از نقد عقالنی که در جوامع باستانی رواج داشته،  تنها در این بافت معنا دارد. وگرنه در ب

 چنین پرسشی معنادار نیست. 

د این  از  می پرسشهایی  نقد  را  دینی  روایتی  که  می ست  نمایان  گاهان  در  بار  نخستین  برای  و  کند،  شود 

پرسد. یعنی زرتشتی که ی دین خود میهایی را از خداوند دربارهانگیز است که زرتشت در آنجا چنین پرسش شگفت 

و  پیام  دیوان  با  ستیزه  بودن آورِ  می دروغین  اهورامزدا  از  بوده،  نیکو شان  زمانی خدایانی  دیوها  همین  »آیا  که  پرسد 

های دهم، درست است؟«. آمدن این پرسش تر از آن: »آیا هرآنچه من بدان بشارت می اند؟« یا حتا تکان دهنده بوده

نامنتظره می شالوده  دهد در سنت زرتشتی پرسش از اصول و مبانی ان می نماید، و نششکنانه در متنی مذهبی بسیار 

 شده است.بدیهی انگاشته شده، حتا در بستر خود این دین روا بوده و حتا ضروری پنداشته می

تبار بوده یا زیر کند که ایرانیدر این زمینه احتماال تکرار این جمله در »دائو ده جینگ« به مخاطبانی اشاره می

ی فرضی چون و چرا ی سخنان الئو تسه اند و درباره تاثیر آرای ایرانی خواهانِ تبیینی عقالنی و استداللی پذیرفتنی بوده

ان داده شده اما جالبتر است. چون سخنگوی آیین دائو به جای دلیل آوردن برای سخنش،  اند. پاسخی که به ایشکردهمی

 تر: »همینه که هست!«. گوید »چون که این!« یا به تعبیر رایج به سادگی می

 بعد از این گشایش بحث، دو شعر داریم که محتوایی موازی با هم و سازگار دارند: 

 شوند تر میآنگاه رعیت تنگدست  ها و پرهیزها در زیر آسمان بیشتر باشد )هرچه( حرمت  : ۵۷.۳

 شودی گیجی و ابهام در دولت و تیول بیشتر م )هرچه( رعیت استعداد و کامیابی بیشتری داشته باشند  

 کنندوغریبی درست می بیشتر چیزهای عجیب  داشته باشند )هرچه( آدمها مهارت و فناوری بیشتری  

 آورند های فراوانتری به بار می راهزنان بیشتری صدمه   )هرچه( قوانین نیکو و آشکار افزایش یابند  

اند، که نادرست نیست، اما دقت کافی را ندارد  ی مترجمان در اینجا »مین« را »مردم« ترجمه کردهه تقریبا هم

ی برد. »مین« که در این فصل بارها تکرار شده، دقیقا به معنای رعیت و توده و پیوستگی در معنای متن را از بین می
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ای که فهوم رعیت است، توضیحی هستند بر جمله مردم کشاورز است. بنابراین شعر بند سوم و چهارم که محورشان م

اند. یعنی انگار کرد. اینها انگار همچون دلیلی برای آن بخش ذکر شده غافلگیری را در حضور سربازان سفارش می 

 شده برایش دلیل بیاورد.مخاطب با »همینه که هست« بند دوم قانع نشده و راوی ناگزیر 

کند که مضمون اصلی،  دهد و تایید میگیری متن را نشان می با دقت و صراحت بیشتری موضع استدالل راوی   

فناوری و قوانین -کامیابی، مهارت -گوید که رعیت نباید استعداد ر میشعمخالفت با سیاست ایرانشهری بوده است.  

راهزنانی ستیهنده ایجاد ابهام، چیزهای عجیب و غریب، و  -نیک و آشکار داشته باشند. چون اینها به ترتیب گیجی

های این کتاب به جای »استعداد و کامیابی«، کلمات »تخصص و دانش«  ناگفته نماند که در برخی از نسخهکند.  می

 دهد.که همان مضمون را دارد و همبستگی بیشتری هم با سرمشق فرهنگی ایرانی نشان می 1آمده 

اند، که گفتیم نادرست است. این ی مترجمان »سالح تیز/ شورش و طغیان« ترجمه کردهت نخست همهدر بی

آید. یعنی ها بر نمیست( سازگاری ندارد و هم از واژه وضوعش انتزاعی و ذهنی)که م  هابیت ی  خوانش هم با بقیه 

استعداد و کامیابی است که مهارت و فناوری و قوانین نیکو تناسب دارد، و نه »ابزارهای نوک تیز« )معنای بدیلی که 

  آید(.از مصراع اول برمی 

از چیزهایی که آشکارا نیکو و خوب هستند، محروم    هابیت این   باید  ناپذیرفتنی دارند. رعیت  اما مفهومی 

ها به قبایل آریایی در اینجا به قدر کافی شوند، چون فرض بر آن است که ممکن است پیامدی بد داشته باشد. اشاره 

رسان هستند، لقبی عمومی و توصیفی رایج از قبایل سکا و تخاری بوده، و چیزهای راهزنانی که آسیب نمایان است.  

شده است و تا عجیب و غریب عبارتی است که برای اشاره به کاالهای صادر شده از سمت ایران به کار گرفته می

 
1  Henricks, 1989: 223. 
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ی کاالهای در گردش در راه ابریشم کاربرد دارد. یعنی روشن است که بحث بر سر چیزهایی است رباره قرنها بعد د

هایی هستند که دولت کند. این چیزها در ضمن همان وعده آید، و رعیت را فاسد می ها میکه از جانب غرب و آریایی 

فناوری )هونَرَه(، و قوانین نیکو استعداد، مهارت،    کرد: کامیابی )شیاتی(،داد و برآورده میهخامنشی به شهروندانش می

اینها  های پارسی باستان را نقل میی کتیبه های پایه های فرد این شعر دقیقا کلیدواژه و آشکار )داتَه(. مصراع  کند، و 

 داد. اند که تقریبا به همان شکل امروز هم کاربرد دارند: شادی، هنر و چندان در سیاست ایرانشهری مهم بوده 

آن منسوب شده، درست روشن نیست. احتماال به همین خاطر ارتباط بین اینها و پیامدهای نامطلوبی که به   

که گفتار عقالنی و مستدل نبوده، راوی ناگزیر شده در بند پیش »همینه که هست« را اعالم کند. هیچ معلوم نیست 

 کامیابی و استعداد به گیجی منتهی شود، و چیزهای عجیب و غریِب برآمده از فناوری و مهارت اصوال بد نیستند. به

شان، مگر آن که فرض بر آن باشد ی راهزنان هستند و نه ایجاد کننده همین ترتیب قوانین نیک و درست مهار کننده 

که آن راهزنان خودشان حامالن این قوانین هستند. در اینجا به نظرم چنین فرضی هست و گفته شده که این قوانین را 

 اک هستند.اند که راهزنانی خطرنآورده  -قبایل آریایی -کسانی 

 دهد:فرمانروا تعمیم میهمین گفتمان را تا سطح  ۵۷بند پایانی فصل  

   گوید:پادشاه مردم می بنابراین  :۵۷.۴»

  شوند اما رعیت خودشان دگرگون می  ام( کارهکنم )بیمن هیچ کاری نمی

 شوند اما رعیت خودشان منظم می سزاوار است که من ساکن باقی بمانم 

 رسند دشان به رفاه میاما رعیت خو   کنممن هیچ کاری نمی 

 .«اند اما رعیت خودشان صاف و ساده    من هیچ قصدی ندارم  

»پادشاه مردم« را به ی این متن هم بسیار بوده است. مهمتر از همه آن که عبارت صریح  ها دربارهبدفهمی

اند که غلط آشکار است. به خصوص که متن سیاسی »حکیم، فرزانه، خردمند، مرد مقدس« و شبیه اینها ترجمه کرده
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خاصیت است خوانیم که شاه موجودی منفعل و بیی ارتباط شاه و رعیت است. در این شعر میاست و بحث درباره

ی ورزد و قصد و ارادهو خویشکاری ندارد، متحرک نیست، کرداری نمیدهد. اکه هیچ کاری برای رعیت انجام نمی 

اند. یا  رسند، چون صاف و ساده یابند و به رفاه میشوند و نظم میآزادی ندارد. رعیت ولی خود به خود دگرگون می

اند، و این بهترین نوع رعیتی است که شاه ( وفادار بمانیم، نتراشیده و نخراشیده 樸اگر بخواهیم به معنای اصلی »پو« )

 کند.طلب می

ی توان فهمید. داریوش بزرگ در کتیبه اش میاین شعر را هم فقط در ارجاع به متون سیاسی ایرانی همزمان 

های برداشت در طیفی وسیع از متون )از تراژدی اش به دست داده و همین  نقش رستم تصویری روشن از خودانگاره 

یونانی تا متن عهد عتیق( تکرار شده است. شاهنشاه در ایران باید خویشکاری مشخصی داشته باشد و در آبادانی و  

کند چرخش می  رفاه مردمان بکوشد و در هواداری از راستی با دروغ بستیزد. او در درباری متحرک که مدام در کشور

ها طرد شده، و روشن است که ها در این بیت ی انسانی است. دقیقا همینی اوج قصد و اراده مستقر است، و نماینده 

مخالفتی با تصویر شاهنشاه در میان است، به سودِ تصویری که بعدتر در قالب فغفور در سیاست چینی اعتبار پیدا 

جبر آسمان بر رعیت حاکم است و از این رو ایشان خودشان به ن است که  فرض متافیزیکی این روایت آکند. پیش می

 ای یا ضرورتی برای خدمت به ایشان داشته باشد. ی این چیزها دست خواهند یافت، بی آن که شاه وظیفه همه

های قدیمی ما وانگ توئی در بیت آخر به جای »من هیچ قصدی ندارم/  این هم جای توجه دارد که در نسخه 

اراده ندارم« جمله من  میای  »من قصد  آمده:  دیگری  بیکنم  ی  »من  یا  باشم«  نداشته  اراده که قصدی  را  بودن  اراده 

این گفتمان کلیدی بوده و دست کم در   دهد که بحث قصد/ اراده دراین جای توجه دارد چون نشان می  1کنم«. می

 
1  Henricks, 1989: 223. 
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از نسخه  ناگزیر بوده بگوید ارادهبرخی  نبودن کردارها چندان بوده که راوی  یا  ارادی بودن  با   های پیشتاز درگیری 

 کند. نکردن را هم در نهایت اراده می
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 بخش پنجاه و هشتم: ربگردان و زند فصل پنجاه و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و هشتم 

 

其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。 

禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。 

孰知其極？其無正。 

正復為奇，善復為妖。 

人之迷，其日固久。 

是以聖人方而不割，廉而不劌，直而不肆，光而不燿。 

 

 

 شوند آن رعیت صاف و ساده می   آن حکومتی که خسته و مالیخولیایی است  : ۵۸.۱

 گردند آن رعیت ناقص و پراکنده می  آن حکومتی که کندوکاو و بررسی کند 

 بدبختی بر دوش خوشبختی تکیه کرده است شگفتا که  : ۵۸.۲
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 شگفتا که خوشبختی در دل بدبختی کمین کرده است  

 داند؟چه کسی فرجام آن را می : ۵۸.۳

  داند، چون( آنجا هیچ چیزی سرراست نیست )کسی نمی

 گردد خوبی به سمت بدی برمی  گردد)مسیر( مستقیم به سمت )راه( منحرف برمی  : ۵۸.۴

 اند مردم سردرگم شده  : ۵۸.۵

 شک آن )گیجی( روزهایی طوالنی )ادامه یافته است( بی

 پس پادشاه مردم اینجوری است که  : ۵۸.۶

 کندبرجسته است، اما زخمی نمی  صادق است، اما قاطع نیست 

 ند. زدرخشان است، اما نورش چشم را نمی  راستگوست، اما الابالی نیست  

 

 ای:های چهار کلمه از شش بند تشکیل یافته که اغلب کوتاه هستند. بند نخست شعری است با مصراع  ۵۸فصل   

其政悶悶，  其民淳淳； 

其政察察，  其民缺缺。 

其    )چی: او، آن(政    ،ت(  سیاس)ژِنگ: دولت، قانون، حکومت، وزارت悶    )مِن: مالیخولیایی، خسته، شلوغ(悶   :مِن(

 مالیخولیایی، خسته، شلوغ( 

其  )چی: او، آن(民  ( ، رعیت )مین: مردم، شخص淳  )چون: صادق، قطور(淳  )چون: صادق، قطور( 

其    )چی: او، آن(政    ،سیاست(  )ژِنگ: دولت، قانون، حکومت، وزارت察    )چا: کاوش، بررسی، تحقیق(察   :چا(

 کاوش، بررسی، تحقیق( 
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其    )چی: او، آن(民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص缺    )چوئِه: ناقص، غایب، گسستگی(缺   ،چوئِه: ناقص، غایب(

 گسستگی( 

 شوند اف و ساده می آن رعیت ص  آن حکومتی که خسته و مالیخولیایی است  : »یعنی

 گردند«.آن رعیت ناقص و پراکنده می  آن حکومتی که کندوکاو و بررسی کند 

شود در دو معنای متفاوت ترجمه کرد ها چنان که نمایان است یک کلمه دوبار تکرار شده. این را میی مصراع در همه

ت و چنین شود هم تکرار را ترفندی بالغی دانسام. می ست که کردهتر به دست داد، و این کاری یافته   و معنایی بسط 

 شوند، صادق آن رعیت صادق می   خواند: »آن حکومتی که خسته است، خسته 

 گردند، ناقص«آن رعیت ناقص می کند، کند و کنکاش میآن حکومتی که کنکاش می 

ی »حکومت« های ما وانگ توئی در مصراع چهارم به جای »رعیت« کلمه این هم جای توجه دارد که در نسخه   در ضمن

 بینیم. ی استانده همین را میست و باید رعیت به جایش بنشیند، چنان که در نسخه که احتماال خطا  1آمده، 

 ای: بند دوم هم یک بیت شعر است با مصراع طوالنی شش کلمه 

禍兮福之所倚， 

福兮禍之所伏。 

禍    )هووُ: فاجعه، نحس(兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(福    ،شادمانی، عاقبت به خیر شدن( )فو: خوشبختی

之  )ژِه: داشتن، رفتن(所  )سوئُو: جا، مکان(倚  )یی: متمایل شدن، تکیه کردن، ولو شدن( 

 
1  Henricks, 1989: 227. 
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 福    ،شادمانی، عاقبت به خیر شدن(  )فو: خوشبختی兮   )شی: عالمت تعجب در جمله(禍   )هووُ: فاجعه، نحس(

之    )ژِه: داشتن، رفتن(所   )سوئُو: جا، مکان(伏   ،فو: منتظر بودن، کمین کردن، محاصره، برداشتن، تاب آوردن(

 اقامتگاه( 

 بدبختی بر دوش خوشبختی تکیه کرده است شگفتا که  یعنی: » 

 شگفتا که خوشبختی در دل بدبختی کمین کرده است«.  

 بند بعدی یک پرسش و پاسخ منثور است با این کلمات:  

孰   )شو: کسی، کی؟، چی؟(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其 و، آن( )چی: ا極 تگاه، حد(؟)جی: نوک، قله، تخ 

其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ(正  )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم( 

 داند، چون( آنجا هیچ چیزی سرراست نیست«. )کسی نمی  /داند؟یعنی: »چه کسی فرجام آن را می

 بیتی است، با این کلمات: بند سوم هم باز شعری تک  

正復為奇， 

善復為妖。 

正   )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم(復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(奇    :چی(

 انگیز( ب و غریب، شگفت عجی

善    :خوب، درست، مهربان، مردن(  )شان復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(妖   :یائو(

 عفریت، دیو، خوشگل( 

 گردد«. برمیخوبی به سمت بدی   گردد )مسیر( مستقیم به سمت )راه( منحرف برمییعنی: »

 ایست که گویا در توضیح این بیت آمده است:ه بند بعدی جمل

人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(迷  )می: گم شدن، گیج، دیوانه، جادو شدن، بادبزن( 
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其    )چی: او، آن(日    )ری: خورشید، روز، وقت(固    )گو: سفت، جامد، قوی، محکم، قطعا(久   ،جیُو: درازمدت(

 زمان طوالنی( 

 شک آن )گیجی( روزهایی طوالنی )ادامه یافته است(«.اند/ بییعنی: »مردم سردرگم شده 

 درآمد دارد: ی پیش بند پایانی این فصل شعری است دو بیتی، که یک جمله  

是以聖人 

方而不割，  廉而不劌， 

直而不肆，  光而不燿。 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖 ،نجیبزاده، پادشاه، خبره(   )شِنگ: دانایی، مقدس人   )رِن: مردم، انسان(方 

 )گِه: بریدن، قطع(   割)بو: نه(   不)اِر: و، آنگاه، اما(    而)فانگ: موازی، همتا، زورق نئین، مقایسه، چهارگوش، تمایز(  

廉 ( ی قائمه، زاویه )لیَن: پاکیزه، ارزان، ارجمند而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(劌  )گویی: زخم کردن، بریدن( 

直  )ژی: مستقیم، عمودی، راستگو، عمدی، فقط(而  )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(肆  )سی: مغازه، الابالی( 

光  )گوانگ: نور، روشن، شکوه(而   )اِر: و، آنگاه، اما(不  )بو: نه(燿  )شائُو: دراز و باریک( 

 پس پادشاه مردم اینجوری است که  یعنی: » 

 کندبرجسته است، اما زخمی نمی  صادق است، اما قاطع نیست 

 زند«.درخشان است، اما نورش چشم را نمی  راستگوست، اما الابالی نیست  

که ی ممکن دیگر برای این کلمات،  هاخوانش اند. یکی از  یی بسیار متفاوت ترجمه کردههاشکل این دو بیتی را به  

 آید، چنین است: ی نمادها بر می سرراست است و از برگرداندن معنی پایه 

 بُرنده باشد هایش  لبه ماند، بی آن که »از این رو شاه به مربعی می 

  )ی چیزهای اطرافش( باشد ماند، بی آن که نوکش جدا کننده ای میبه گوشه 



847 

 

 راست و افراشته است، بی آن که از حد خود تجاوز کند 

 روشن است، بی آن که نورش چشم را بزند«. 

ی مرسوم و معمول از این بندهاست. اما به دالیلی به نظرم باید آن را وانهاد و کلمات را در معنای  این ترجمه

اند، و شان فهمید. در چهار مصراع شعر، کلماتی که برای توصیف چوب و الوار کاربرد دارند پی در پی آمده استعاری 

صفات »پادشاه مردم« خلق و خوی انسانی هم هستند. روشن است که چون موضوع بحث  هایی برای  اینها استعاره 

( در 方است، باید همین داللتهای استعاری را مبنا گرفت. در زبان چینی قدیم )چوب( چهارگوش و مربع )فانگ:  

( مفهوم برجسته و شاخص 廉ی قائمه )لیَن:  ضمن به معنای صادق و راستگو هم بوده است. به همین شکل زاویه 

 1کند. پیله اشاره می شیله( به افراد رُک و راست و بی直رساند. همچنان که مستقیم و عمودی )ژی:  بودن فرد را هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Henricks, 1989: 228. 
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 فصل پنجاه و هشتمگفتار دوم: زند 

 

فصل پنجاه و هشتم نیز شرحی است بر سیاست چینی و این الگوی تولید و توزیع قدرت را در تقابل با  

 کند:می ی تاریخی اشاره ست که به طور مستقیم به این دوگانه کند. بند نخست شعری سیاست ایرانشهری تعریف می

 شوند آن رعیت صاف و ساده می   آن حکومتی که خسته و مالیخولیایی است  :۵۸.۱»

 «.گردند آن رعیت ناقص و پراکنده می  آن حکومتی که کندوکاو و بررسی کند 

ا حکومتی خسته و مالیخولیایی باید نیکو باشد و رعیتی رسد. چرمعنا و مهمل به نظر میاین شعر ابتدا به ساکن بی 

مند و نیکخواه است باید رعیتی ناتوان و ناقص پدید آورد؟ این صادق و درستکار بپرورد؟ و چرا حکومتی که برنامه 

 ی ایرانی و چینی در زمان تدوین این متن بنگریم. هادولت شوند که به تفاوت جمالت تنها زمانی معنادار می

ی زمین ایران بود و زیر شد، بزرگترین کشور کره در قرن چهارم و پنجم پ.م که »دائو ده جینگ« تدوین می 

ر اساس یک دستگاه اخالقی شد. این در ضمن اولین نظام سیاسی جهان بود که بفرمان دودمان هخامنشی اداره می

ی با چهره   -شدندکه آبادگر و جنگاور و مهربان بازنموده می-انتزاعی استوار شده بود و سیمای سنتی شاهان باستانی را  

کرد. یعنی در این دوران برای نخستین بار با شاهنشاهی سر و کار داریم که بر سراسر ابرانسانی زرتشتی ترکیب می

ی نظمی عقالنی و اهورایی است و وظیفه دارد که دروغ را راند و نماینده رای مردمش فرمان می جهانِ شناخته شده ب

 )آبادانی، سرزندگی، شادی و امنیت( را در همه جا نهادینه سازد.   ی کیش زرتشتیهاارزشدرهم بشکند و 

بیانیه ها تنها به گفتمان پیوند دولت هخامنشی با این ایده  شد، و در این بستر ها محدود نمیهای سیاسی و 

جهان مردمان را ای سر و کار داریم که کل زیست های عمرانی پردامنه و پیچیده حکومتی برای نخستین بار با طرح 
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بدگرگون می تدبیرهایی که  از  است. برخی  اندیشیده میساخته  کارها  این  بیانیه رای  اسناد حکومتی و  های شده در 

ای طوالنی در کار بوده تا اقتصاد پولی جایگزین دانیم که برنامه درباری هخامنشیان به روشنی ثبت شده است. مثال می 

شته است. همچنین تبادل پایاپای قدیمی شود، و این روند طی سه نسل از دوران داریوش بزرگ تا اردشیر اول تداوم دا

رو و  سازی مسیرهای کاروان سازی و امنای منظم برای گسترش کشاورزی، ترویج بازرگانی، راهدانیم که برنامه می

  1های محلی در کار بوده است.جلوگیری از قربانی انسان در دین

چنان که گفتیم، قلمرو فرهنگ چینی هان در زمان مورد نظرمان فاقد دولت فراگیر و بزرگ بوده و تماس   

ی کوچگردان و محتواهای سیاسی و فرهنگی با واسطه   هامضمونمستقیمی هم با قلمرو هخامنشی نداشته است. اما  

ی محلی هادولت شده است و احتماال در آن شرایط، تفاوت میان دولت پارسی و  ها منتقل میآریایی غربی به چینی

در سطح پیچیدگی اندکی   -ای بعدترو تا هزاره-ینی در آن دوران  ی چ هادولت کرده است.  چینی بسیار جلب نظر می

های گسترده گیریشان به سربازگیری و بیگاری کشیدن و مالیات ی اتباعشان در زندگی روزمرهقرار داشتند و مداخله 

. آن مفهوم »شادی ای تا در آبادانی و رفاه شهروندانش بکوشدای داشت و نه برنامه شد. یعنی دولت نه وظیفهمنحصر می 

ناپذیر بود، و به شود، در سنت سیاسی چین اصوال ترجمههای پارسی باستان مدام تکرار میبرای مردم« که در کتیبه 

کشی از رعیت بینیم که فقط بر بهره جای آن مفاهیمی مثل »استوار داشتن مرزها« یا »تقسیم کردن کشتزارها« را می 

 د دارند.  کشاورز و حفظ دربار فغفوری تاکی

ی از سنت پادشاهی چینی دو بیت یاد شده سروده شده باشد. حدسم آن است که در این زمینه و در هوادار 

اند های هان بوده ر آن دوران مخاطبان متن چینی کند، اما دامروز برای ما ناپذیرفتنی و نادرست جلوه می  هابیت مضمون  

 
 (.۱۳۹۰ام )وکیلی، در این مورد مفصل در کتاب »داریوش دادگر« شرح داده  1
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ی دولتی عظیم یی پرشاخ و برگ دربارههاروایت اند و تنها ی محلی با این ساختار را تجربه کرده بودههادولت که تنها 

 رسیده است.شان میدر آن دوردستهای غرب از مسافران به گوش 

شود و  کند، نکوهش می ی ای آبادگرانه مداری که در زندگی مردم مداخله در این زمینه است که دولتِ برنامه  

ی تمدن ایرانی را همچون ها وابستگان به حوزهشوند. شاید به آن خاطر که هان اش ناقص و پراکنده قلمداد میرعیت 

اند، که در ضمن گوناگون و چند قومیتی هم هستند. در این دیدهی خود می مسافرانی سرگردان و متحرک در میانه 

ها ها و خوارزمیها( و احتماال سغدی ها و پسران زاغ )ووسونو تیزخودها و تخاری  خواردوران دست کم سکاهای هوم

نموده و پراکنده وامی  شمار )ناقص( اند و این احتماال عاملی بوده که ایشان را اندک فعالیت بازرگانی داشته در قلمرو چین  

قطور و ( توصیف شده که یعنی چوبِ  淳ی »چون« )ی محلی چینی با کلمه هادولت است. از سوی دیگر دستاورد  

لوح. صفتی که چندان مثبت نیست، اما در سنت دائویی های صاف و ساده و ساده ایست برای آدم نتراشیده، و استعاره 

 شده، مورد ستایش بوده است. به خاطر آن که با طبیعت نزدیک شمرده می

نماید، نزد مخاطبان قدیمی نماید که دعوی این دوبیتی همانطور که برای ما نامعقول و نادرست میچنین می

خوانیم که گویی در پی توجیه کردن این حقیقت است ی متن، توضیحی میاثر هم مشکوک بوده باشد. چون در ادامه 

رعیِت پرورده شده در این دو نظام تفاوتهایی پرمعنا دارند. آن بازرگانان و جنگاوران آریایی غریبه که خود را به  که  

دانستند، در این دوران از نظر نظامی و رزمی نیرومندتر و از نظر رفاه و تجمل برخوردارتر سنت ایرانشهری منسوب می 

 اند. شاید به همین خاطر در بند دوم چنین آمده است: شان بودهتر از همسایگان چینیو از نظر فناوری پیشرفته 

 بدبختی بر دوش خوشبختی تکیه کرده است شگفتا که  :۵۸.۲»

 «. شگفتا که خوشبختی در دل بدبختی کمین کرده است  

  هایی که ما های بزرگ است، و بدبختی بختیی نگونهایی که بیگانگان از آن برخوردارند، پرورنده یعنی که خوشبختی 

 چشیم، در نهایت به خوشبختی ختم خواهد شد. رعیت هان می
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 نماید: کننده و نامفهوم میاگر مستقل از این بافت تاریخی خوانده شود، به کلی گیج سه بند بعدی  

 داند؟چه کسی فرجام آن را می :۵۸.۳»

  داند، چون( آنجا هیچ چیزی سرراست نیست )کسی نمی

 گردد خوبی به سمت بدی برمی  گردد)مسیر( مستقیم به سمت )راه( منحرف برمی  : ۵۸.۴

 اند مردم سردرگم شده  : ۵۸.۵

 .«شک آن )گیجی( روزهایی طوالنی )ادامه یافته است( بی

ی محوری  بینیم که کلیدواژه کنفوسیوسی بنگریم، می-زرتشتی و دائویی-اما اگر به تضاد گفتمان ایرانشهری

ساخته، و در آیین دائو انکار مفهومی که زیربنای اخالق زرتشتی و سیاست ایرانشهری را برمی  در اینجا »راستی« است.

شوند. شوند و خوشبختی و بدبختی بر دوش هم سوار میگوید که نیکی و بدی از هم زاده میشده است. راوی می می

گفت خیر و شر قایل بود و میها  ی برداشت ایرانی که مرزی مشخص میان این دوقطبی دیدگاهی درست واژگونه 

کرد و شود. آنچه مرزبندی میان اهریمن و اهورامزدا را معنادار می ای جداگانه و متضاد خلق می هریک توسط آفریننده 

شکست. اما در اینجا  کرد و درهم میساخت، راستی بود که دروغ را برمال میحریم نیکی و بدی را از هم جدا می

بنیاد انکار شده است. »راه« که همان دائوی مقدس است، سرراست و مستقیم نیست. همیشه بینیم که راستی از  می

شود تثبیت ی عقالنی و اخالقی منظم و استواری را در پیوند با آن نمی پیچش و چرخش دارد و از این رو هیچ قاعده 

ی پر پیچ و خم )دائوی چینی( باز شود )دینِ آریایی( در نهایت به سوی همان جادهکرد. مسیری که راست پنداشته می

اند، هرچند تاریخی شود. کسانی که در این ره جویای راستی هستند، گمراه و سردرگمگردد و در آن منحل میمی

 شوند.اند و از هم زاده می یابند که نیکی و بدی درهم آمیخته دیرینه دارند. چون در نمی

 در واپسین بند این فصل، شعری دوبیتی آمده که متن را به نوعی اندرزنامه برای شاهان بدل کرده است: 

 پس پادشاه مردم اینجوری است که  :۵۸.۶»
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 کندبرجسته است، اما زخمی نمی  صادق است، اما قاطع نیست 

 «.زند درخشان است، اما نورش چشم را نمی  راستگوست، اما الابالی نیست  

های شاهنشاه در سیاست ایرانشهری تایید شده، ولی با »اما« و صفتی دیگر به بینیم که یکی از ویژگیدر هر مصراع می 

کند و به ضد خود بدل شده است. شاهنشاه پارسی از قانون طبیعت )اشه/ ارته( و قانون اجتماعی )داته( پیروی می

است. به همین خاطر قاطع و نیرومند است و دروغ را درهم رو  همین خاطر با گیتی و با مردمان راستگو و راست 

تازد. به همین خاطر از فرّه ایزدی برخوردار است گیرد و بر اهریمن میمدارانه جانب اهورامزدا را میشکند و ارادهمی

 و درخششی ورجاوند دارد.  

ای در آن  خوانیم که شاه باید صادق باشد، یعنی از قانون گیتی پیروی کند، اما خویشکاری در این بند اما می  

مدار نیست، و این کند، اراده راستا نداشته باشد و قاطع رفتار نکند. او راستگوست و قواعد اجتماعی را رعایت می

کنند و ساختار های فرد به پیوند شاه با قانون اشاره می راعویژگی در شعر به »الابالی« بودن تعبیر شده است. پس مص

می  واسازی  را  می ایرانشهری  تاکید  پیوند  این  پیامد  به  زوج  مصراعهای  فرهمندی کنند.  قالب  در  ایران  در  که  کند، 

ی به شده است. پادشاه چینی برجسته است و نیرومندتر و برتر از پیروانش، اما نه در حدی که گزندصورتبندی می 

ای درخشان و مقدس دارد، ولی نه تا آن اندازه ها باشد. او چهره جویانه در پی تغییر دادن نظم ایشان برساند و ستیزه 

 که چشم را آزرده کند و خیره کننده باشد.   

دهد. در چین  ی اخیر جای توجه دارد، چون تمایز میان نورشناسی چینی و ایرانی را هم نشان میاین اشاره  

گاه در منابع مانوی و هنگام اشاره به   ( 陽間( و قلمرو تاریکی )یاتگ جیان:  陰間قلمرو نور )یین جیان:  رهای  تعبی

نماید شوند. اما چنین میبه کار گرفته می  مزداهورااهریمن و  باورهای پارسیان همچون همتاهایی برای اشاره به مفهوم  

شناختی و ترجیح اخالقی نور بر ظلمت هم در آن که با وسواس ایرانیان از هم تفکیک نشده باشند و اولویت هستی

( همتاست.   德( و یانگ با نمودهای یین و »دِه« ) 道خوانیم که یین با دائو )چنان که مثال در »ای چینگ« می .  غایب باشد
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( است. پس دو رکن اصلی 道德ی اخالق در چینی »دائو دِه« )د کردن این هم سودمند است که برابرنهاد کلمه گوشز

مت خویشاوندی دارند و سازد، با نور و ظلی مفهومی »دائو ده جینگ« را هم برمیی نظام اخالقی که شالوده برسازنده 

ی شاه فرهمند منفی قلمداد به این خاطر است که زیاده از حد درخشان بودن چهرههردویشان از جنس نور نیستند.  

تراز و درآمیخته هستند که قرار است همدیگر را تعدیل کنند، و نه دو نیروی ضد هایی همشود. چون این دو وزنه می

 هم باشند. کیهانی که در حال ستیزه با 
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 بخش پنجاه و نهم: ربگردان و زند فصل پنجاه و نهم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل پنجاه و نهم

 

 

 

治人事天莫若嗇。 

夫唯嗇，是謂早服；早服謂之重積德；重積德則無不克；無不克則莫知其極；

莫知其極，可以有國；有國之母，可以長久；是謂深根固柢，長生久視之道。 

 

 

 

 )هنگام( حکم راندن بر مردم و خدمت کردن به آسمان، نباید تن به گسست داد  : ۵۹.۱



856 

 

 نامند این را »زود درپوشیدن« می ،دهدوقتی مرد تن به گسست می : ۵۹.۲

 نامنداندوزی« میدن را »سنگین شدن با فضیلت زود درپوشی

 بر آن غلبه کرد  چیزی نیست که نتواناندوزی )مالزم است با( این قاعده که هیچسنگین شدن با فضیلت 

 توان شناخت چیزی نیست که نتوان بر آن غلبه کرد، )بدان معناست که( حد و مرزش را نمیاین قاعده که هیچ 

 ؟ممکن است که حکومت کنیآیا پس    شناسی وقتی حد و مرزش را نمی : ۵۹.۳

 ؟ممکن است که مدتی دراز پایدار بمانیآیا پس   حکومت کردن )همتاست با( مادر داشتن

 ، ی استوار داشتنی عمیق و پایه گویند ریشه میآن )وضعیتی( به  : ۵۹.۴

 بخشد. بکه به زندگی طوالنی و تماشای راه استمرار 

 

متنی ناهمگن است که از یک بند کوتاه و یک بند خیلی طوالنی تشکیل یافته است. بند نخست    ۵۹فصل   

 ایست منثور در هفت کلمه:جمله

治   )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(人   )رِن: مردم، انسان(事  انحه(  )شِه: چیز، کار، خدمت، س天 

 )سِه: پاره کردن، کشاورزی(  嗇)روئو: تو، او، مطیع، اگر(  若)مُو: نه(  莫)تیان: آسمان( 

 سمان، نباید تن به گسست داد«.»)هنگام( حکم راندن بر مردم و خدمت کردن به آیعنی: 

وم جمله بخش نیست. کلمات بخش دفعل این جمله بسیار مبهم است و تفسیرهایی که از آن در دست داریم، رضایت 

ی مترجمان دهد«. با این حال همهکند« یا »تن به گسست و پارگی نمی( یعنی »وگرنه، پاره می莫若嗇)مو روئو سِه:  
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»نباید چیزی را ،  1اند: »باید مقتصد بود«، »چیزی بهتر از حسابگری نیست« این بخش را به صورتی همسان برگردانده 

آید ( برنمی嗇)  «سه از »   -شاید به استثنای »حسابگری«- . اما اینها  2و »باید ذخیره اندوخت« از حسابگری معاف داشت«  

 که فعل اصلی جمله است. 

اش تشکیل یافته است. این  ی منثور و شعری در میانه بند دوم این فصل متنی مرکب است که از چندین جمله  

 کنم:بند را بخش بخش ترجمه می

夫 و: مرد، شوهر( )ف唯 قط، چون، گرچه( )وِئی: ف嗇  )سِه: پاره کردن، کشاورزی( 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(早    )زائوُ: زود، دیرین، صبح، قبل(服  س، پوشیدن، صرف کردن، )فو: لبا

 پذیرش( 

 .«نامند دهد/ این را »زود درپوشیدن« می گسست میوقتی مرد تن به یعنی: »

 کلمه:هشت ی طوالنی داریم، هریک با هفت جمله  سهبعد  

早  )زائوُ: زود، دیرین، صبح، قبل(服   )فو: لباس، پوشیدن، صرف کردن، پذیرش(謂  )وِی: گفتن(之   ،ژِه: داشتن(

)دِه:  德)جی: ذخیره کردن غله، انباشتن، جمع بستن، طوالنی(    積زیاد(    )ژُنگ: سنگین، جدی، مقدار  重رفتن(  

 فضیلت، مهربانی، ذهن( 

重    )ژُنگ: سنگین، جدی، مقدار زیاد(積    )جی: ذخیره کردن غله، انباشتن، جمع بستن، طوالنی(德  ،دِه: فضیلت(

)ِکه: توانا، برنده    克)بو: نه(   不)وو: نه، هیچ(    無)زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(   則مهربانی، ذهن(  

 شدن، تکمیل، گواردن، غلبه کردن( 

 
1  Henricks, 1989: 229; Chen, 1989: 193. 

 . ۴۸۸: ۱۳۷۱پاشائی،   2
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無    )وو: نه، هیچ(不   )بو: نه(克    )ِکه: توانا، برنده شدن، تکمیل، گواردن، غلبه کردن(則  ،زِه: قانون، هنجار، مثال(

 )جی: نوک، قله، تختگاه، حد(  極)چی: او، آن(     其)تْسی: دانش، آموزاندن(    知)مُو: نه(   莫رعایت کردنِ قاعده(  

)مالزم است با( اندوزی  نامند/ سنگین شدن با فضیلت اندوزی« مییعنی: »زود درپوشیدن را »سنگین شدن با فضیلت 

چیزی نیست که نتوان بر آن غلبه کرد،  چیزی نیست که نتوان بر آن غلبه کرد/ این قاعده که هیچ این قاعده که هیچ 

 «. توان شناخت )بدان معناست که( حد و مرزش را نمی

ی پیشین تفاوتی ساختاری دارد و به همین خاطر به هابخش که با    بعد از این جمالت، شعری دو بیتی داریم 

 نظرم باید در بندی جداگانه گنجانده شود:

莫知其極，  可以有國； 

有國之母，  可以長久； 

莫  )مُو: نه(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(極  )جی: نوک، قله، تختگاه، حد( 

可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :以    )ای: پس(有    )یُوو: فراوان، داشتن(國  ،گوئُو: سرزمین(

 دولت، پایتخت( 

 有   )یُوو: فراوان، داشتن(國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(之  )ژِه: داشتن، رفتن(母  )مو: مادر( 

可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :以    )ای: پس(長    )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(久 

 )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(

 ؟ممکن است که حکومت کنیآیا پس    شناسی وقتی حد و مرزش را نمی یعنی: » 

 «. ؟ممکن است که مدتی دراز پایدار بمانیآیا پس   حکومت کردن )همتاست با( مادر داشتن 
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شان از دوبیتی ، و به خاطر گسست ای ضعیف اند، با وزن و قافیهای شبیه آخرین جمالت، به دو مصراع شش کلمه 

را به سه بند مجزا   ۵۹دوم فصل    پیشین باید در بندی جداگانه گنجانده شوند. پس من بر اساس ساختار و محتوا، بند

 :اش چنین است ی واپسین بخش ام. کلمات برسازندهتجزیه کرده 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(深   )شِن: عمیق، تاریک، خیلی(根   ،گِن: ریشه، مبنا، نیاکان، نوزاد، نره(

 )دی: ریشه، خاستگاه، پایه(  柢)گو: سفت، جامد، قوی، محکم، قطعا(   固سرچشمه( 

長    )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پایدار(生    )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(久    )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(

視  )شی: دیدن، نظارت، مالقات، منظره(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

ی استوار داشتن،/ که به زندگی طوالنی و تماشای راه ی عمیق و پایهگویند ریشه به آن )وضعیتی( می  یعنی: »

 .«استمرار ببخشد 
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 حکومت کردن

 مادر داشتن

اندوزیسنگین شدن با فضیلت  
 غلبه بر همه چیز

 زود در پوشیدن
اندوزیسنگین شدن با فضیلت  

 تن به گسست دادن

 حدشنایس زود در پوشیدن

 حکومت کردن

 مادر داشی   

 زندگی طوالنی

ی عمیقریشه  

 تماشای راه
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 فصل پنجاه و نهم گفتار دوم: زند 

ی »دائو ده جینگ« است. در واگرایی خوانش  هابخش برانگیزترین  ترین و بحث فصل پنجاه و نهم یکی از مبهم 

در حالی که  1ی پایداری دولت دانسته، ی این متن همین اشاره بس که چن آن را بحثی سیاسی درباره مفسران درباره 

شود. ی پشتاب و حفظ نیروی جنسی و بنابراین عمر طوالنی مربوط میگوید موضوع به ذخیرههو شانگ کونگ می

( در بند آخر را »خیره 久視های ذهنی دانسته و »جیو شی« )ای برای تمرین از آن سو ویلی آن را همچون دستورنامه 

نگاه کردن برای مراقبه« ترجمه کرده که تمرینی است در یوگا. پاشائی هم آن را به صورت دعوت به بازگشت به 

که آن نیز جای چون و   3اند ی »دائو« را هم افزودهبیشتر مفسران در جای جای این متن کلمه 2طبیعت فهمیده است.

ی دوم در متن به کار گرفته ی فضیلت )ده( است و نه راه )دائو(، و اصوال این کلمهچرا دارد. چون محور سخن درباره

 نشده است.

هایی که به کار گرفته قرار است. اما اصطالحآید که پیوندی با سیاست و آیین فرمانروایی براز متن چنین بر می  

 شان درست معلوم نیست: هایی از یاد رفته است که معنای دقیقشده، استعاره 

 )هنگام( حکم راندن بر مردم و خدمت کردن به آسمان، نباید تن به گسست داد  :۵۹.۱»

 نامند د درپوشیدن« میدهد، این را »زووقتی مرد تن به گسست می : ۵۹.۲

 نامند«. اندوزی« میزود درپوشیدن را »سنگین شدن با فضیلت 

 
1 Chen, 1989: 193-194. 

 . ۹۲-۹۱: ۱۳۷۱پاشائی،   2
3 Henricks, 1989: 228-229; Chen, 1989: 193. 
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آمده  پیاپی  اصلی  تعبیرهای  و  استعاره  دوم  بند  آغازین  نخست و جمالت  بند  در  این شکل  را  به  اینها  اند. 

( را اغلب به »مقتصد 莫若嗇اند. چنان که گفتیم، مثال »مو روئو سِه« )ی گوناگون ترجمه کردههاشکل مترجمان به  

ام. چون معنای »تن به گسست دادن«  ها وفادار مانده اند. با این حال من به معنای اصلی و رایج نشانه بودن« برگردانده 

ی در حال برشمردن در ضمن با »زود در پوشیدن« و »سنگین شدن با فضیلت« هم تناسب بیشتری دارد. اینجا گویا راو 

کند: تن به گسست دادن، که های روانی فرمانرواست، و سه مفهوم را با هم ترکیب میهای اخالقی و سوگیریویژگی

زنم به معنای فردیت و جدا شدن از بافت نهادی پیرامونی )خانواده، دودمان، دولت( باشد. اگر چنین باشد،  حدس می

در ایرانیان  سیاسی  فردگرایی  به  جمع  متن  با  چینیتقابل  است گرایی  ممکن  »درپوشیدن«  آنگاه  دارد.  تاکید  ها 

»نقش بر عهده گرفته« و »منصب یافتن« معنی بدهد و این همان ی آریایی باشد که  هازبان ای از مفهومی در  برداری گرته

است که در پارسی امروز هم باقی مانده و »خلعت پوشیدن برای مقامی« یا »رخت کشیدن به جایگاهی« یا به طور 

ی هازبان هایی از آن هستند. تعبیرهایی مشابه در زمان تدوین این متن در  عامتر »کمر همت بستن برای کاری« نمونه 

 پارسی باستان و اوستایی و اکدی هم وجود داشته و بعید نیست که این عبارت از آنجا آمده باشد.  

اگر این دو تعبیر چنین معنایی داشته باشند، مفهوم فضیلت در سومی هم با ارته/ اشه در سپهر فرهنگ ایرانی  

گیری و طرد بلکه خردهازگاه متن سفارش به این مفاهیم نیست،  همتاست. بر خالف خوانش مرسوم، به نظر من این آغ

خواهد به آسمان )یعنی قانون جبریِ دنیا(  گوید کسی فرمانرواست و قرار است حکومت کند، اگر میآن است. متن می

نباید از این رفتار کند. او    ایی عرف و رسوم خانوادگی و دولتی و قبیله خدمت کند، باید تابع آن باشد و در زمینه

 زمینه بگسلد و تن به گسست بدهد. 

، به گسستی از بافت یازندکنند و خودمدارانه و فردمحور به کنشی سیاسی دست می آن کسانی که چنین می 

کنند و در کسوتی خودساخته در دهند. آنان به جای این بافتار، پوششی تازه بر تن میشان تن میاجتماعی پشتیبان 

نامند. چنین کسی جویای فضیلت است، اما به زعم متن، شوند، و این را »درپوشیدن« میی سیاست ظاهر میصحنه 
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شود. »سنگین شدن« یابد، و به همین خاطر از آن سنگین میجوید و می شکلی نامطلوب و فاسد از فضیلت را می 

دهد. اصوال در منابع چینی کهن و به ویژه »دائو ده جینگ« داللت مثبتی ندارد و به بیماری و مرگ و زوال ارجاع می

گوید متن حکمران را به مقتصد بودن و کسب پیاپیِ فضیلت و رعایت »دائو« سفارش که می 1پس خوانش مرسومی 

 کند، نادرست است. می

کند و آن را شکلی این بخش آغازین احتماال به سیاست ایرانشهری و فردمداری نهادینه شده در آن اشاره می

. بخش بعدی بند خواهد به آسمان خدمت کند، باید از این روند پرهیز کندداند. فرمانروایی که می فاسد از فضیلت می

 کند:دوم پیامدهای این شکل از جستنِ گرانبارِ فضیلت را گوشزد می

 چیزی نیست که نتوان بر آن غلبه کرد اندوزی )مالزم است با( این قاعده که هیچسنگین شدن با فضیلت »

 « توان شناخت چیزی نیست که نتوان بر آن غلبه کرد، )بدان معناست که( حد و مرزش را نمیاین قاعده که هیچ 

ای از سیاست ایرانشهری شباهت دارد. چون اقتدار دولت پارسی بوده که حضور هیچ قدرت اینها هم باز به واگویه 

به رسمیت نمی از خود  بیرون  را  نیرویی همشنهماوردی  به واقع هم  اش در فراسوی مرزهایش وجود وزن اخته و 

هماورد بوده و اقتدار الزم برای غلبه بر همه اند که بیبوده   -و نه شاهان محلی چینی   -نداشته است. شاهنشاهان پارس

اند. وزی سنگین شدهاندگوید این فرمانروایان مقتدر هرچند چنین نیرومندند، اما از فضیلت اند. متن می چیز را داشته 

گوید چنین فرمانروایانی حد و مرزی برای قدرت خود قایل نیستند. این سخن ی بعدی کلیدی است، چون میجمله

گویند که »در این سرزمین دور و دراز« و در »بومی که ی هخامنشیان تا حدودی درست بوده، چون خود نیز میدرباره

 
1 Henricks, 1989: 228-229. 
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اما این حد و مرز نشناختن هم در سنت چینی طنین خوشایندی نداشته و اهورامزدا آفرید« یگانه فرمانروا هست ند. 

 شده است. همچون پا را از گلیم درازتر کردن تعبیر می

ی متن تفاوت داشته باشد. حدس من رسد با بقیه رسیم که به نظر میها به شعری دوبیتی میبعد از این جمله  

از آن نوشته شده باشد.   -و شاید تحریفی  –همچون شرحی    ۵۹بر باقی متن مقدم بوده و فصل  این دوبیتی  آن است که  

این شعر که از سویی شعر بودنش را و از سوی دیگر استقاللش از متن را   بر همین مبنا به نظرم خوانش مرسوم از

الی جمالت پیشین گنجانده و گیرد، نادرست است. مفسران اغلب این شعر را در امتداد باقی متن و در البه نادیده می 

ظرم قید امکان در ابتدای اند. در حالی که به ن هایی خبری برخوانده هایش را به صورت عبارتاند، و گزاره معنی کرده 

این دوبیتی   سازد. یعنی به عبارتیشود را مشکوک می کند و آنچه بیان می( جمالت را پرسشی می 可جمالت )کْئو:  

 کرده است:اش پرسش می کشیده و ناباورانه درباره موضوع خود را به چالش می 

 ؟ممکن است که حکومت کنیآیا پس    شناسی وقتی حد و مرزش را نمی»

 ؟« ممکن است که مدتی دراز پایدار بمانیآیا پس   حکومت کردن )همتاست با( مادر داشتن

گوید اگر تو حد و مرز کشورت را نشناسی چطور خواهی توانست  موضوع هم روشن است. به فرماندار می 

سب بردن از خاندانی بلندپایه است، و اگر این را دار بودن و نبر آن حکومت کنی؟ و فرمان راندن به معنای ریشه 

ای پایدار تاسیس کنی؟ این شعر به نظرم ارتباط چندانی با سیاست ایرانشهری توانی سلسله نداشته باشی چگونه می 

داده است: نخست »استوار نداشته و زبانزدی کهن بوده که دو ویژگی فرمانروایان در سنت چینی را مورد تاکید قرار می

گرا و تدافعی در برابر محیط خارج، و دیگری اهمیت خاندان و تبار و کردن مرزها«، که عبارت است از سیاست درون 

 اند. ای که پشتیبان اقتدار شاه بودهقبیله 

راوی این شعر را گواه گرفته تا موضوعی یکسره متفاوت را مورد حمله قرار دهد. آنچه به نظرم جلب نظرش  

ی مصراع اول به »حد و مرز نشناختن« بوده است. او از این بهره جسته تا بگوید فرمانروایانی که با را کرده، اشاره 
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بندند و تن به شان کمر همت میفردگرایانه برای انجام خویشکاری رانند و  فرمان می حد و مرز  ها بیی آریایی شیوه 

 دهند، دیری نخواهند پایید و به سرعت رو به زوال خواهند رفت.  گسست از هنجارهای اجتماعی می

ی هابخش کند هم مثل  ام و با دوبیتی پیشین تفاوت میای که من در بندی جداگانه آورده آخرین دو جمله 

 ی فرضی:ی متن، توضیحی بر همین شعر است، با سوگیری سیاسی خاص الئو تسه اولیه 

 «. بخشد ی استوار داشتن/ که به زندگی طوالنی و تماشای راه استمرار می ی عمیق و پایه گویند ریشه به این می »

کند، و شدن فرد در قبیله و دولت است که دوام و بقا ایجاد می  دار بودنِ من در نهاد و حلپس مادر داشتن، و ریشه

 ای که از ابتدای کار مورد حمله بود. نه آن شکل فردگرایانه 
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 بخش شصتم: ربگردان و زند فصل شصتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصتم 

 

 

 

治大國若烹小鮮。 

以道蒞天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不傷人；非其神不傷人，聖人亦不

傷人。 

夫兩不相傷，故德交歸焉。 

 

 

 ای کوچک است فرمانروایی بر کشور بزرگ، مثل پختن ماهی : ۶۰.۱

  پس با )طی کردنِ( راه نزد آنچه زیر آسمان است حضور پیدا کن : ۶۰.۲
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 ای( دیو است، نه ایزد آن )که نزدش رسیده 

 رساند آن ایزدی است که به مردم آسیب نمی)بلکه(   اینطوری نیست که آن دیو باشد، و نه ایزد  

 زند.ردم آسیب نمی )بلکه( پادشاه مردم هم به م اینطوری نیست که آن ایزد به مردم آسیب نزند  

 زنند آن دو نفر به هم آسیب نمی : ۶۰.۳

 رسد. گردد و به دستشان میبنابراین فضیلت کهن بازمی

 

 ایست: ی هفت کلمه فصل شصتم به نسبت کوتاه است و از سه بند ناهمسان تشکیل یافته است. اولی یک جمله  

治   )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(大   ،پدر(  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ國  ،گوئُو: سرزمین، دولت(

)شیان: تر و تازه،   鮮)پِنگ: جوشاندن، پختن، ذوب کردن، سرخ کردن(    烹)روئو: تو، او، مطیع، اگر(    若پایتخت(  

 اخیر، ماهی زنده، خوشمزه، شفاف( 

 ای کوچک است«.فرمانروایی بر کشور بزرگ، مثل پختن ماهییعنی: »

دومش یک کلمه کم و چهارمش یک کلمه اضافی دارد و بیت سومش    بیتی که مصراع بند دوم شعری است سه   

 به جای پنج، از شش واژه تشکیل شده است: 

以道蒞天下， 其鬼不神；   

非其鬼不神， 其神不傷人；  

非其神不傷人， 聖人亦不傷人。 

以    )ای: پس(道   )دائو: راه(蒞    )لی: رسیدن، حضور یافتن، اداره کردن(天  (  )تیان: آسمان下   ،شیا: پایین، فروپایه(

 بعدی( 

其  )چی: او، آن(鬼 ( بازگوئی: دیو، جن، غول، خنگ، حقه ) 不  )بو: نه(神  )شِن: ایزد، جادو، روح( 
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非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(其    )چی: او، آن(鬼   باز(  )گوئی: دیو، جن، غول، خنگ، حقه不   )بو: نه(神   :شِن(

 ایزد، جادو، روح( 

其    )چی: او، آن(神    )شِن: ایزد، جادو، روح(不   )بو: نه(傷    )شانگ: زخم، آسیب، غم، افراط(人  ،رِن: مردم(

 انسان( 

非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(其    )چی: او، آن(神    )شِن: ایزد، جادو، روح(不   )بو: نه(傷  انگ: زخم، آسیب، )ش

 )رِن: مردم، انسان(  人غم، افراط( 

聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان(亦  )یی: همچنین، فقط، گرچه(不  :بو( 

 )رِن: مردم، انسان(  人)شانگ: زخم، آسیب، غم، افراط(  傷نه( 

  یعنی: 

 ای( دیو است، نه ایزد آن )که نزدش رسیده  پس با )طی کردنِ( راه نزد آنچه زیر آسمان است حضور پیدا کن»

 رساند آن ایزدی است که به مردم آسیب نمی)بلکه(   اینطوری نیست که آن دیو باشد، و نه ایزد  

  زند«. ه مردم هم به مردم آسیب نمی )بلکه( پادشا اینطوری نیست که آن ایزد به مردم آسیب نزند  

اند: »اگر با دائو بر جهان حکومت کنی، ارواح پلید نیروی  بیت نخست را اغلب مترجمان چنین برگردانده 

ی به حضور رسیدن و ( بیشتر به معنا蒞) اما این برگردان جای بحث دارد. »لی« 1دهند«. شان را از دست میفراطبیعی

کند و ارجاع اره می ( به خود ایزدان و موجودات آسمانی اش神به جای رفتن است که با »راه« هم تناظر دارد، و »شِن« )

شود. در ضمن فعلی که »از دست دادن« را به جادوگری و قوای فراطبیعی در پیوند با آنها به شکلی استعاری ایجاد می 

 
1 Henricks, 1989: 231; Chen, 1989: 194. 
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ام. در مصراعهای سوم و پنجم هم انکار مصراع نشان دهد در جمله نداریم. از این رو ترجمه را وفادارانه به متن آورده 

توافق عمومی آن است که قالب عمومی مفهوم »اینطوری ی منظورش بسیار بحث شده است.  ره پیشین را داریم که دربا

 ام. نیست... بلکه...« بوده است و من هم بر همین منوال پیش رفته

های کهن ما وانگ توئی در مصراع آخر به جای »مردم« عبارت »آنها« را  این را هم گوشزد کنیم که نسخه 

( که »همچنین« 亦ی »یی« )با توجه به آمدن کلمه  1زند«. آسیب نمی  گویند »)بلکه( پادشاه مردم هم به آنهااند و می آورده

به جای آنها    های استانده این کلمه دهد، منظور در اینجا همان مردم بوده و به همین خاطر بعدتر در نسخه معنی می

 توان به دست داد. اش میی معنای این جمله در شکل قدیمیدرباره نشسته است. با این حال تعبیرهای بدیلی هم 

 ایست:ی پنج کلمه واپسین بند دو جمله  

夫   )فو: مرد، شوهر(兩 آنگ: دو، متفاوت، چند(  )لی不   )بو: نه(相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(傷   :شانگ(

 زخم، آسیب، غم، افراط( 

故    )گو: پیر، قدیمی(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(交    )جیائو: تقاطع، تسلیم کردن، دوست شدن(歸   :گویی(

 ( ، توی، چرا؟، بنابراین ی زرد)یِن: نوعی پرنده 焉برگشتن، حضور یافتن، تعلق داشتن( 

 رسد«. گردد و به دستشان میبازمیزنند/ بنابراین فضیلت کهن یعنی: »آن دو نفر به هم آسیب نمی

 

 

 

 
1 Henricks, 1989: 233. 
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 فرمان راندن

 پختن ماهی

 پادشاه
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 گفتار دوم: زند فصل شصتم 

 

آن است که بند  ی مرکزی فصل شصتم شعری سه بیتی است که در بند دوم جای گرفته است. حدسم  هسته  

نخست برای پیوند دادن این شعر با فصل بعد به آن افزوده شده باشد، و بند سوم شرحی بر آن قلمداد شود. در بند 

  خوانیم: نخست می 

 «.ای کوچک است فرمانروایی بر کشور بزرگ، مثل پختن ماهی :۶۰.۱»

است اش خواهم نوشت. نکته اینج تقابل میان کشور بزرگ و کشور کوچک بسیار مهم است و به زودی بیشتر درباره

ی شود، و راوی انگار اینجا آن شعر را گواه گرفته تا نظرش درباره ای به کشور بزرگ دیده نمیکه در شعر بند دوم اشاره 

ایست به کاری ساده و پیش پا افتاده آید( تایید کند. »پختن ماهی کوچک« اشارهکشور بزرگ را )که در فصل بعد می

بی تحقیر و خوو  بوی  بند  این  از  میاهمیت.  به مشام  بزرگ  فرمانروای کشور  به ار شمردن  دید  که خواهیم  رسد، 

 دهد.شاهنشاهی پارس ارجاع می 

 پس از این تک مضراب مقدماتی، شعری سه بیتی داریم:  

  پس با )طی کردنِ( راه نزد آنچه زیر آسمان است حضور پیدا کن :۶۰.۲»«

 ای( دیو است، نه ایزد آن )که نزدش رسیده 

 رساند آن ایزدی است که به مردم آسیب نمی)بلکه(   اینطوری نیست که آن دیو باشد، و نه ایزد  

 «. زند)بلکه( پادشاه مردم هم به مردم آسیب نمی  اینطوری نیست که آن ایزد به مردم آسیب نزند  
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نماید که با ی »راه« )دائو( در آن آمده، اما چنین نمیاین شعر بیشتر به دعایی شمنی شباهت دارد. یعنی هرچند کلمه 

چگونگی کنار آمدن با موجودات خطرناکی ی دائویی ارتباط خاصی داشته باشد. مضمون اصلی آن  چارچوب اندیشه 

  - گیری »دائو ده جینگ«و پیش از شکل  –مثل دیوها و ایزدان و شاهان است. حدسم آن است که این در ابتدای کار  

 شده است. دعایی و سرودی بوده باشد که مثل وردی برای دور کردن آسیب موجودات فراطبیعی خوانده می 

ها و متون جادویی دیده هایی شباهت دارد که در طلسم ساختار شعر بدوی و پرتکرار است و به مکررگویی  

دهد. گوئی در عقاید ( قرار می神( را در برابر »شِن« )鬼شود. در آن یک دوقطبی فراطبیعی داریم که »گوئی« ) می

پسر ندارند یا   ی چینی روحی آزارگر و مهیب است که خاستگاه انسانی دارد. یعنی ارواح کسانی که نوادگان عامیانه 

دهند و به خاطر گرسنگی دگردیسی میشان برایشان آیین قربانی مناسب اجرا نکنند، آرامش خود را از دست  پسران 

ام که نزدیکترین همتای آن در زبان شود. این مفهوم را به »دیو« برگردانده کنند و به هیوالهایی خطرناک بدل می پیدا می 

 ایم.مان نداشته پارسی است. هرچند ما این مفهوم ارواح آزارگر را در فرهنگ

کنند کند که در آسمان زندگی می»شِن« از سوی دیگر ماهیتی استعالیی دارد و به ایزدان و موجوداتی اشاره می 

اک و آزارگر هستند. بیت اول ها این ایزدان هم به قدر دیوها خطرن و تبار انسانی ندارند. جالب است که از نگاه چینی

ماند. در بیت سوم این موجودات با همتایی انسانی جفت و دوم بر این مبنا به وردی برای دفع خطر این موجودات می

 -گوئیدنیای ارواح )شنگ رن( در کنار جفت متضاد    -زمین )گوئی/ شن  -اند و بنابراین یک دوقطبی جدید آسمانشده 

مردم که مقتدرترین انسان است، مانند ارواح خبیث و   شود. جالب است که در عالم انسانی پادشاهشن( تعریف می 

ای به  ایزدان آزارگر همچون موجودی خطرناک نمایان شد است. شعر البته تاکید دارد که اینها خطرناک نیستند و لطمه 

رتها دعاگونه  اند، و بنابراین عبابردهی این موجودات گمان می ی این را درباره زنند. اما در سنت چینی واژگونه مردم نمی 

 و جادوگرانه هستند.  
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ی »راه« در مصراع اول شعر را با قالب عمومی کتاب چفت و  واپسین جمله به نظرم کوششی است تا کلمه 

گردد و به دستشان بنابراین فضیلت کهن بازمی  /زنندآن دو نفر به هم آسیب نمی : ۶۰.۳بینیم که: » بست کند. پس می

شوند. از اند، صاحب فضیلت شمرده میهایی فراطبیعی از آزار و آسیب پرهیز کردهیعنی چون این دوقطبی  .«رسدمی

های باستانی تعریف ند با باورهای شمنی چینیآید که بافت معنایی »دائو ده جینگ« در پیواین فصل این نکته بر می 

 شان را در خود حفظ کرده است.شده و احتماال بخشی از سنت شفاهی می
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 فصل شصت و یکم  بخش شصت و یکم: ربگردان و زند

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و یکم 

 

大國者下流，天下之交，天下之牝。 

牝常以靜勝牡，以靜為下。 

故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。 

故或下以取，或下而取。 

大國不過欲兼畜人，小國不過欲入事人。 

夫兩者各得其所欲，大者宜為下。 

 

 ماند کشور بزرگ به پایین دست رودخانه می  : ۶۱.۱

 های زیر آسمان است )آنجا که( فرج چیز   )آنجا که( تقاطع چیزهای زیر آسمان است 

 فرج ماندگار )چنین است(: : ۶۱.۲
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 گیرد.پس در سکون در زیر قرار می  پس در سکون حریف آلت نرینه است  

  کشور بزرگ دیرین؛  : ۶۱.۳

 گیردبنا به قاعده کشور کوچک را می  گیرددست آن قرار میپس کشور کوچک پایین 

 اما( کشور کوچک؛) 

گرفت    بگیرد کشور بزرگ قراردست پس )اگر( پایین   را خواهد  آن  بزرگ  کشور  قاعده  به  بنا 

 گیرددست است، )کشور دیگر را( میپس بنابراین گاهی )آن کشوری که( پایین  : ۶۱.۵

 شود دست است، )توسط کشور دیگر( گرفته میاما گاهی )آن کشوری که( پایین

 شود: پرورش و یگانگی مردمان کشور بزرگ از این قصد منصرف نمی : ۶۱.۶

  شود: دریافت کردنِ خدمت مردم کشور کوچک از این قصد منصرف نمی 

 اگر قصد هردویشان برآورده گردد،  : ۶۱.۷

 دست قرار بگیرد.سزاوار آن است که آن )کشور( بزرگ در پایین

 

این فصل اغلب همچون نثری پیوسته خوانده  نشانه تشکیل یافته است.    ۹۱فصل شصت و یکم از شش بند و   

متن   شده است. در حالی که در اصل شعرهایی پراکنده است که کلمات و عبارتها قبل و بعدشان آمده است. برای فهم

ای همچون مقدمه در بند نخست یک بیت شعر است که جمله ها تفکیک کنیم.  مهم است که آن شعرها را از افزوده

 ابتدایش آمده است:

大國者下流， 天下之交， 

天下之牝。 
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大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(者   ترین، -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

 )لیو: جریان، جنبیدن، طبقه، انتشار(  流)شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  下ی فاعلی( شناسه 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(之    )ژِه: داشتن، رفتن(交   جیائو: تقاطع، تسلیم کردن، دوست(

 شدن( 

天  )تیان: آسمان(下 پایین، فروپایه، بعدی( )شیا :之  )ژِه: داشتن، رفتن(牝  )پین: مادینه، فرج، شکاف( 

 ماند کشور بزرگ به پایین دست رودخانه می  یعنی: » 

 رج چیزهای زیر آسمان است«. )آنجا که( ف   )آنجا که( تقاطع چیزهای زیر آسمان است 

ی آغازین  ی منثور خوانده شده، اما در اصل شعری است تک بیت با دو کلمهله بند دوم اغلب همچون دو جم 

 افزوده:

牝常  以靜勝牡， 

以靜為下。 

牝  )پین: مادینه، فرج، شکاف(常  )چآنگ: اصیل، ماندگار( 

以    )ای: پس(靜    )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(牡   مو: جانور نر، آلت(

 نرینه( 

以 ( )ای: پس靜  )جینگ: ساکن، ساکت، مؤدب(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 

 فرج ماندگار )چنین است(: یعنی: » 

  گیرد«. پس در سکون در زیر قرار می  پس در سکون حریف آلت نرینه است  

 شود: بند سوم هم به صورت نثری پیوسته خوانده می 

故大國以下小國，則取小國；小國以下大國，則取大國。 
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ای آمده ای، که در ابتدایش دو بند موزون سه و دو کلمههای چهار کلمه اما در اصل شعری است دوبیتی با مصراع

 است:

故大國 以下小國  則取小國； 

  小國 以下大國，  則取大國。 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(以    )ای: پس(

下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(小  )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت( 

則 ردنِ قاعده(  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت ک取   ،دریافت کردن، گزینش(  )چو: گرفتن小   ،شیائو: کوچک(

 )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(  國ریز، مختصر( 

小    )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(以    )ای: پس(下   ،شیا: پایین، فروپایه(

 )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(  國پدر(  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، 大( بعدی

則 ثال، رعایت کردنِ قاعده( )زِه: قانون، هنجار، م取  )چو: گرفتن، دریافت کردن، گزینش(大  ،دا: بزرگ، عظیم(

 )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(  國بالغ، پدر( 

 دیرین؛  کشور بزرگ یعنی: » 

 گیردبنا به قاعده کشور کوچک را می  گیرددست آن قرار میپس کشور کوچک پایین 

 )اما( کشور کوچک؛ 

 را خواهد گرفت«.آن  بنا به قاعده کشور بزرگ   قرار بگیرد کشور بزرگ دست پس )اگر( پایین  

اند. اما با توجه به آمدن حرف ربط »ای« ی مفسران »بنابراین« ترجمه کرده ( در ابتدای این بند را همه故ی »گو« )کلمه 

(以که همین معنی را می ) ِدهد، احتماال منظور مفهوم اصلی »گو« یعنی »دیرینه و قدیمی« بوده است. تفاوت دیگر

اند: » پس )اگر( ست که تقریبا همه بیت پایانی را چنین ترجمه کردههای مرسوم از این بند، آن اخوانش من با ترجمه
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کشور کوچک( قرار بگیرد/ بنا به قاعده کشور بزرگ را خواهد گرفت«. اما به دو دلیل چنین دست )کشور بزرگ پایین

( و 則取大國نماید که این خوانش درست نباشد. نخست آن که این مصراع در دو بیت کامال همسان است )می

کرده است. دومین دلیل آن که در متن پیشتاز ما قاعدتا همان معنا را با قدری دگردیسی دستوری شاعرانه تکرار می

دهد خوانش ما درست است. این کلمه که نشان می  1ی( هم دارد ی اضافی »یو« )یعنی: به وسیله وانگ توئی، یک نشانه 

  هاخوانش شاید چون معنای همسانِ بیت باال و پایین جا افتاده بوده، و در قرون بعدی واگرایی امروزین در    ه، بعدتر افتاد

 ست. بدان راه یافته ا 

 به ابتدایش افزوده شده است: ای بند چهارم هم باز شعری است تک بیتی که کلمه 

故或下以取， 

  或下而取。 

故  )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(或  )هوآ: شاید، یا، گاهی(下 پایه، بعدی( )شیا: پایین، فرو以  )ای: پس(取  :چو(

 گرفتن، دریافت کردن، گزینش( 

或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(而  ِر: و، آنگاه، اما(  )ا取 رفتن، دریافت کردن،  )چو: گ

 گزینش( 

 گیرددست است، )کشور دیگر را( می)آن کشوری که( پایین پس بنابراین گاهی  یعنی: » 

 «. شوددست است، )توسط کشور دیگر( گرفته میاما گاهی )آن کشوری که( پایین

 ای:کلمه  های طوالنی هشت بیتی است با مصراع بند بعدی هم تک 

大國不過欲兼畜人， 

 
1   Henricks, 1989: 236-237. 
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小國不過欲入事人。 

大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(不   )بو: نه(過    زدن، )گوئُو: عبور، جلو

)شو:  畜)جیان: دوگانه، همزمان دو کار را انجام دادن، دو مقام داشتن(    兼)یو: قصد، میل(    欲وقت گذراندن، خطا(  

 )رِن: مردم، انسان(  人پروردن، تغذیه، تبعیت، گردآوری( 

 小    )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(不   )بو: نه(過   ،گوئُو: عبور، جلو زدن(

)شِه:   事)رو: وارد شدن، پیوستن، پذیرفتن، پرداختن، تایید، هجوم(    入)یو: قصد، میل(    欲وقت گذراندن، خطا(  

 )رِن: مردم، انسان(  人چیز، کار، خدمت، سانحه(  

 شود: پرورش و یگانگی مردمان از این قصد منصرف نمی یعنی: »کشور بزرگ 

 شود: دریافت کردنِ خدمت مردم«.کشور کوچک از این قصد منصرف نمی 

 ی منثور تشکیل یافته است: بند آخر از دو جمله  

夫  :مرد، شوهر( اگر،  )فو兩  آنگ: دو، متفاوت، چند( )لی者  (  ، صفت فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

各   )گِه: هر، همه(  得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(其    )چی: او، آن(所   )سوئُو: جا، مکان(欲 

 )یو: قصد، میل( 

大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(者  ( ، صفت فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛宜 ( یی: مناسب، شایسته )  

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(下  عدی( )شیا: پایین، فروپایه، ب 

 دست قرار بگیرد«.یعنی: »اگر قصد هردویشان برآورده گردد،/ سزاوار آن است که آن )کشور( بزرگ در پایین 

 

 

 



880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

دست پایین  

 )باال دست(

 پرورش و یگانگی

 دریافت خدمت

 فرج مردم

 نّره

 کشور کوچک

 کشور بزرگ
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و یکم 

 

»دائو ده جینگ« و شرایط ظهو  ماهیت سیاسی  که  است  مهمی  نقاط  از  می این فصل  نشان  را  آن  و ر  دهد 

ی مرسوم این کند با این حال، در خواندن وترجمهی ایرانشهری را تایید میی رویارویی آن با اندیشه مان دربارهدیدگاه 

ی ترفندها و مکرهای روابط بینیم که جای اندیشه دارد. برخی این فصل را »بحثی دربارهاندیشی عجیبی می فصل ساده 

یا »اندرز نیکخواهی به حاکمان  2المللی« اند به »صلح و همکاری بیناند و برخی دیگر گفتهتوصیف کرده 1الملل« بین

  4.، و پاشائی هم آن را همچون اندرزی به فرمانروا تفسیر کرده تا فروتنی پیشه کندشودمربوط می  3ی بزرگ« هات دول

اند و آن هم این که منظور از »کشور بزرگ« و با این همه پرسش کلیدی و مهمی را همه ناگفته باقی گذاشته  

است و کل متن بر محور این   ؟ چون آشکار است که جم اصلی همین دوقطبی»کشور کوچک« در این متن چیست 

می گردش  ر  کند.مضمون  متن  که  تصور  دربارهانتزاعی   هایسالاین  بینست  روابط  آشکارا ی  برداشتی  الملل، 

های همسایه سر و کار داریم و پریشانه و نادرست است. چون در آن روزگار با ارتباطهای ابتدایی میان امیرنشین زمان 

 ی مستقر گسترده. هادولت نه هنوز روابط رسمی و پایدار میان 

 
1  Chan, 1963: 208.. 
2  Chen, 1989: 196. 
3   Henricks, 1989: 237. 

 . ۴۹۹: ۱۳۷۱پاشائی،    4
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توان این  ی تاریخی تدوین »دائو ده جینگ« و خوانشی که تا اینجای کار از متن داشتیم، می با توجه به زمینه  

ایرا از کشور بزرگ،  به یکی از حدس را مطرح کرد که شاید منظور  نِ هخامنشی باشد. کشور کوچک هم احتماال 

کند که متن در آن تدوین شده است. در زمان تدوین متن در چین های چینی و احتماال دولت ژو اشاره می امیرنشین 

امیرنشین  و  نداشته  بزرگی وجود  همهاایالت های کوچک عصر  هیچ کشور  کمابیش  همه  بوده ی جنگاور  اند.  اندازه 

کند. اگر به جغرافیای سیاسی آن روزگار های هان اشاره نمی بنابراین این تقابل مفهومی به چیزی در سپهر سیاسی چینی

ها هم با ی زمین وجود داشته، و آن کشور پارس بوده، و چینی که تنها یک دولت بزرگ بر کره بنگریم، روشن است  

شین مان آن است که در اینجا با تقابل میان یک امیرنپیشنهاد کلیدی اند. پس  ی سکاها از وجود آن باخبر بوده واسطه 

بینیم که خوانش متن آسان چینی و دولت عظیم هخامنشی سر و کار داریم. اگر این فرض را در ذهن داشته باشیم، می

 توان گشود.  هایش را میشود و گره می

اند. در  ایراد دیگری که در میان مفسران این فصل رواج دارد، آن است که کل متن را یکپارچه و منثور پنداشته  

نار هم نهادن زبانزدهایی کوتاه پدید آمده باشد. حالی که اصوال ساختار »دائو ده جینگ« به کشکولی شبیه است که از ک

دار است و این کنار هم آمدن چنان که گذشت، بر خالف نظر بسیاری از مفسران، تصادفی نبوده و هدفمند و قاعده 

 ها، الزم آورد. برای بازسازی این گفتمان و فهم آن مفهومگفتمانی سیاسی و منظم را در تقابل با آرای ایرانی پدید می

های شعری ی متن توجه کنیم و این را دریابیم که در چینی هم مثل پارسی، معناها در مصراع است به ساختار گسسته 

ی شعری را در متن تشخیص داد و بعد معنای هابخش آید. به همین خاطر نخست باید  به شکلی منسجم و مجزا می

  هر مصراع را جداگانه استنتاج کرد.

در هر بند شعری را داریم که با جمالتی یا کلماتی .  تونیم به متن بنگریمشناسانه میی روشبا این مقدمه  

اش در شکل سالم و ساده   هاافزوده درآمیخته و معنایی دقیقتر به خود گرفته است. حدس من آن است که آن شعر

ویراستار متن که با نام الئو تسه بوده است.    هازبان پیشاپیش وجود داشته و مقدم بر پیدایش »دائو ده جینگ« بر سر  
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ی این را به خدمِت گفتمان خویش گرفته است. نمونه هایی آن  افزوده با  شود، این زبانزدها را برگرفته و  شناخته می

 بینیم:ترفند را در بند نخست می 

 ؛ ماندکشور بزرگ به پایین دست رودخانه می  :۶۱.۱»

 « )آنجا که( فرج چیزهای زیر آسمان است    )آنجا که( تقاطع چیزهای زیر آسمان است 

کند و تصویری تقریبا رکیک و شمنی از دنیا به روشن است که شعر تک بیتی به موضوعی دیگر اشاره می

ای ی آن چیزهاست. یعنی به آلت مادینه کنند، سرچشمه دهد. آنجا که چیزهای زیر آسمان با هم تقاطع پیدا میدست می

ماند. ی جهان است، به فرج زنان میزاید. جهان )زیر آسمان( خاستگاهی دارد، و آن که زایندهند که چیزها را میمامی

ی آغازین به بخشی از یک گفتمان سیاسی اش، با افزوده شدن یک جمله این شعر با تصویرپردازی ابتدایی و قدیمی

 به پایین دست رودخانه شبیه است. خوانیم که کشور بزرگ، بدل شده است. در اولین جمله می 

قرار  سرچشمه  پس در مقابل  .  شودبدان ختم میرود  جایی است که  منظور از پایین دست رودخانه همان  

دست ، پایینکندها اشاره میبه خاستگاه و منبع چیز  است. به همان ترتیبی که سرچشمه  محل جوشیدن آبگیرد که  می

下流اصطالح »شیا لیو« )ماند. میی ختم نقطه . پس کشور بزرگ به هاست ی ختم جریانی فرجام و نقطه رود نشانه 

کند که برگزیدگان دسِت جریان آب« در متون کنفوسیوسی داللتی منفی دارد و به جایی پلید و شوم اشاره می( یا »پایین

 است، یعنی چه؟ با این ترتیب جایگاه خاتمه اما این که کشور بزرگ  1از اقامت در آن عار دارند. 

ها و سکاها اشاره کند. خودِ منابع هخامنشی ی کشور پارس نزد چینیحدس من آن است که این اشاره به انگاره

اند، بر این نکته تاکید دارند که دولت نگریسته و به ویژه متون یونانی و عبرانی که قدری از بیرون به این دولت می

 
1 Confucius, 2003: Analects xvii, 24; xix, 20.  
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ی سیاسی و معنایی بوده است. قاعدتا در قلمرو چین هم سکاها و هانظام شی به  پارسی مرجع و گرانیگاه اعتباربخ

های هان آن را همچون تفاخر بیگانگان اند و چینیکردهبیشتر تبلیغ میها همین ادعا را با قدری سر و صدای  تخاری 

 اند.کرده و هماوردان درک می

و یکم اصوال کوششی باشد برای حمله به این انگاره و طرد تصویر  حدس من آن است که فصل شصت  

انجامیده است. این را از باشکوه و پرعظمتی که کشور بزرگِ پارسی داشته، و به خوارداشِت کشور کوچک چینی می

رگردان ی سکا یا مغ سی آغازین )که شاید نقل قولی از یک سرکرده توان دریافت که بالفاصله پس از جملهآنجا می

 ی چیزها، به فرج زنان شبیه است. گوید سرچشمه بوده باشد( بیتی از شعر آمده که می

 آید: داللی می ی همین خط استبند دوم درست در ادامه 

 فرج ماندگار )چنین است(: :۶۱.۲»

 «. گیردپس در سکون در زیر قرار می  پس در سکون حریف آلت نرینه است  

به  ارتباطی  هم  بیت  این تک  است.  داشته  پیشاپیش وجود  و  بوده  کار  اصل  زیرین  بیت  نظرم تک  به  اینجا  در  باز 

کند و ای رکیک اشاره می ی سیاسی ندارد، و برای منظور ویراستار به خدمت گرفته شده است. بیت به نکته هابحث 

آمیزی هم های جنسی به هنگام  اش به آلت چه بسا که بخشی از سرودی عامیانه و جنسی بوده باشد. تصویرپردازی 

بلعد و گیرد، اما در نهایت آلت نرینه را فرو می نه هرچند ساکن است و در زیر قرار میگوید آلت مادیاشاره دارد و می

ی پشتاب است و از این زاویه هم در ضمن در فرایند انزال، مهبل است که دریافت کنندهزور.  با او هماورد است و هم

 دست رودخانه شباهت دارد. به »شیا لیو« یا پایین 

گیرد. تاکید در زیر قرار می  -که شبیه فرج است -چیزها  گاه  فرجاماز این شعر استفاده کرده تا بگوید    راوی 

چیزهاست، در پایین قرار غایت کوشد این را اثبات کند که کشور بزرگ، چون االست و میب-راوی بر دوقطبی پایین 
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این  گیرد.دست رود است، یا فرج زنانه که زاینده است اما در زیر قرار می رودخانه که پایین مصب دارد. درست مانند 

 بینیم.  دست رود را در فصل پانزدهم »دائو ده جینگ« هم میهمنشینی زنانگی با جهت زیر و پایین

 بینیم: ی فرضی اصرار دارد کشور بزرگ را در پایین تجسم کند؟ در بند بعدی پاسخش را میاما چرا الئو تسه  

  کشور بزرگ دیرین؛  :۶۱.۳»

 گیردبنا به قاعده کشور کوچک را می  گیرددست آن قرار میپس کشور کوچک پایین 

 )اما( کشور کوچک؛ 

 بنا به قاعده کشور بزرگ آن را خواهد گرفت«.  کشور بزرگ قرار بگیرددست پس )اگر( پایین  

کنند. این شعرها دقیقا با موضوع بحث مربوط  اینجا هم با دو بیت شعر سر و کار داریم، که یک سخن را تکرار می

ی فرضی شان خودِ الئو تسه دهند. به همین خاطر حدسم آن است که سرایندهنشان نمیهستند و هیچ انحرافی از آن را  

می  او  باشد.  میبوده  نخست  است.  تابع شدن  و  فتح شدن  معنای  به  گرفتن  قرار  پایین  کوچک گوید  کشور  گوید 

از کشور بزرگ است و توسط آن فتح میفرودست  اما بعد های پیشتاز همین را تکرار میشود و در نسخه تر  کند. 

بنا    / دستش قرار بگیرد کشور بزرگ پایین چرخد که: » )اما( کشور کوچک؛/ پس )اگر( محتوای شعر به این سمت می

 قاعده کشور بزرگ را خواهد گرفت«.به 

آید. اما  ی آن در می فته کشور کوچک، زیردست کشور بزرگ قرار دارد و زیر سلطه گپس متن در اصل می  

معلوم است که در اینجا به پایین جای گرفتن فرج زنانه و پیوندش با سرچشمه بودن اشاره دارد. دو بیت هم در آغاز 

کرده و به اینجا رسیده که   اند. اما به تدریج مفهوم بیت دوم چرخشکردهیک سخن را به صورتهای متفاوت تکرار می

تواند کشور بزرگ را فتح کند، همچنان که فرج برای آلت نرینه هماوردی شایسته است. این کشور کوچک هم می

 سازد:چرخش مفهومی بسیار مهم است. به ویژه وقتی در کنار بند بعدی نگریسته شود، روند این دگردیسی را نمایان می 

 گیرددست است، )کشور دیگر را( میپس بنابراین گاهی )آن کشوری که( پایین  :۶۱.۵»
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 «. شوددست است، )توسط کشور دیگر( گرفته میاما گاهی )آن کشوری که( پایین

گوید  به نظرم چرخش در بیت دوم بند چهارم، زیر تاثیر محتوای بند پنجم انجام پذیرفته است. بند پنجم می

تواند بر رو غلبه کند. مگر نه آن که فرج زنان که در زیر است، زاینده است؟ و مگر پایین دست ی زیر هم میگاه 

ری مگر نه این که کشور بزرگ دعوی سرچشمه بودن دارد؟ پس گاهی کشورودخانه نیست که سرچشمه است؟ و  

کند، و همین معناست که به بند پیشین هم تعمیم یافته و معنای دومین که در پایین است، بر آن که در باالست غلبه می 

ای که با مضمون شعر سازگاری دارد و حتا بهتر و صریحتر منظورش بیت شعر را واژگونه کرده است. البته واژگونگی

 کند.را بیان می 

فرهنگی متمایز  دهند که دو کشور بزرگ و کوچک به دو فضای سیاسی ودو بند بعدی تا حدودی نشان می 

 تعلق دارند: 

 شود: پرورش و یگانگی مردمان کشور بزرگ از این قصد منصرف نمی :۶۱.۶»

  شود: دریافت کردنِ خدمت مردم کشور کوچک از این قصد منصرف نمی 

 اگر قصد هردویشان برآورده گردد،  : ۶۱.۷

 «. دست قرار بگیرداست که آن )کشور( بزرگ در پایینسزاوار آن 

دهد، ر مطنطن بند ششم به شکل جالب توجهی غایتهای سیاسی در دو کشور کوچک و بزرگ را نشان می شع

خواهد مردم را بپروراند و یگانه  بینیم برابر است. کشور بزرگ میو این دقیقا با آنچه در سیاست ایرانشهری و چینی می

ها بیانی دقیق از سیاست دولت د. این گزاره خواهد خدمِت مردم را دریافت کنسازد. در حالی که کشور کوچک می

های چینی است. همانطور که داریوش بر بیستون نوشته، »مردم« متغیری کلیدی و بنیادین هخامنشی و غایت امیرنشین 

در سیاست ایرانشهری هستند. »شادی مردم« در کنار آسان و زمین یکی از سه رکنِ هستی است که اهورامزدا آفریده 

شان های هخامنشی مدام به رضایت مردمان و پذیرش قانون از سوی ایشان و شادی ین خاطر در کتیبه است. به هم
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زمین و یکپارچگی بوم پارس در متون سیاسی هخامنشی شود. به همین ترتیب تاکیدی بر یگانگی مردم ایران تاکید می 

های تخت ی مثل پیشکش آوردن نوروزی )نگاره هایشود، و تنوع قومی و زبانی در استانهای شاهنشاهی با آییندیده می 

( کشور بزرگ 兼ی )جیان:  ی سپاهیانی چند قومی )هرودوت( مورد تاکید بوده است. این قصدِ دوگانه جمشید( یا رژه

دهد که اند. در حالی که مهم است و نشان می اش نکردهای که اغلب مترجمان آن را نادیده گرفته و ترجمهکلمه است،  

( هستند مورد نظرند، نه یک معنای جایگزین یعنی استیال و 畜ی »شو« )پروردن و یگانگی که دو معنای اصلی کلمه 

 ی سیاسی که اغلب از این کلمه برداشت شده است. غلبه 

دهد که کشور کوچک قاعدتا امیرنشینی چینی است. چون در آنجاست که از آن سو، مصراع دوم نشان می

مند  ری از کار اجباری رعیت برای ساخت بناهای بزرگ. یعنی بهره گیکارکرد اصلی دولت گردآوری مالیات است و بهره 

د و کامیاب چینی منسوب شده است و در ی نیرومنهادولت شدن از خدمت رعیت همان است که همچون غایتی به  

 متون کنفوسیوسی هم همتاهایی دارد.

ت که پیوند صریح آن با سیاست را نشان  خالصه آن که فصل شصت و یکم بخشی از »دائو ده جینگ« اس

دهد. های کوچک چینی را نشان میاش از امیرنشین اش در برابر سیاست ایرانشهری و هواداری گیریدهد و موضع می

شان همراه است. اما کوششی بودن  و فرودست   هادولت هرچند این جانبداری تدافعی است و با قبول کوچک بودن  

 شود.امیدوارانه برای مقتدر شمردن همان کشورهای کوچک هم در آن دیده می 
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 بخش شصت و دوم: ربگردان و زند فصل شصت و دوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و دوم 

 

道者萬物之奧。 

善人之寶，不善人之所保。 

美言可以市，尊行可以加人。 

人之不善，何棄之有？ 

故立天子，置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。 

古之所以貴此道者何？不曰：以求得，有罪以免耶？故為天下貴。 

 

 یابند چیز )آن را( مشکل درمی شماربی: راه همان است که ۶۲.۱

 ایست برای مردم خوب گنجینه  : ۶۲.۲

 ست برای مردم بد، پناهگاهی 

 کنندسخنان زیبا بازاری )برای خود( پیدا پس شاید  : ۶۲.۳

 ی بالیدگی مردمان شود پس شاید کردارهای شریف مایه 
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 ای ندارد آدمی که خوبی : ۶۲.۴

 چرا این قدر طردش کنیم؟

 وقتی پسر دیرین آسمان قد برافراشت 

 و سه خان را منصوب کرد 

های  کنند و شهسواران پیشتاز با گردونه های یشم در برابرش کرنش می پس اگرچه )کارگزارانِ آراسته( با حلقه 

 بندند( چهاراسبه )در برابرش صف می

 کند نشیند و راه را سیر میی آنان( مثل کسی نیستند که اینجا می )همه

 شمردند؟ ر جایگاه )خویش( این راه را گرانبها میپس چرا پیشینیان د : ۶۲.۵

 گفتند: عاقبت جوینده یابنده است مگر نمی

 شوند؟  پس مگر گناهکاران بخشوده نمی

 به همین خاطر در زیر آسمان )چنین( ارجمند بودند. 

 

 شود: ای کوتاه آغاز میفصل شصت و دوم پنج بند منثور دارد که با جمله 

道   )دائو: راه(者   ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛萬    :ده هزار(  شماربی )وان ،物   )وو: چیز(

之  )ژِه: داشتن، رفتن(奧  ی جنوب غربی()آئو: دیریاب، مشکل، گوشه 
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. این عبارت را مترجمان گوناگون بسیار متفاوت «یابند میدر   مشکلچیز )آن را(    شماربیراه همان است که  یعنی: »

برای همهترجمه کرده »دائو  نوشته  پنهان است« اند. چن  نهان  1ی چیزها رازی  اعماق همه  »دائو در  پاشائی گفته  و 

کند که دریافتش »راز« یا »عمق« یا »سو« نیست و به موضوعی پیچیده اشاره می (  奧»آئو« )  داللت اصلیاما     2است«. 

دشوار باشد، و از این رو مترادف است با »مشکل« در پارسی، و در ضمن جالب است که به جهت جنوب غربی هم 

و بر  3ی  »چو« را داریم که یعنی »گرایش، جریان« در متون متقدم ما وانگ توئی به جای »آئو« کلمه   کند.اشاره می 

 4شوند«. همین مبنا هنریکز برگردانده »راه آن است که همه به سویش جاری می

 کند:بند دوم دو جمله دارد که دومی بخشی از اولی را تکرار می 

善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(寶  )بائو: گنجینه، گرانبها( 

不   )بو: نه(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(所  :سوئُو(

 )بوآ: پروردن، حفظ کردن، تضمین کردن(  保جا، مکان( 

 ست«.ایست/ برای مردم بد، پناهگاهیی: »برای مردم خوب گنجینه یعن

 بند سوم هم چنین ساختاری دارد. یعنی دو جمله است که بخشی از اولی در دومی تکرار شده است:   

美    )مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش کردن(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(可ن: شاید که...، ممکن : )کْئو: قید امکا

 )شی: شهر، بازار، بازرگانی، خرید و فروش( 市)ای: پس(   以است که...( 

 
1  Chen, 1989: 197. 

 . ۵۰۱: ۱۳۷۱پاشائی،    2

3  Henricks, 1989: 240. 
4  Henricks, 1989: 238. 
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尊    )زون: بزرگداشت، افتخار، ستودن، نوعی ظرف برنزی(行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(可 کْئو: قید( :

 )رِن: مردم، انسان(  人)جیا: روی چیزی نهادن، افزودن(   加)ای: پس(  以ید که...، ممکن است که...( امکان: شا 

 ی بالیدگی مردمان شود«.کنند/ پس شاید کردارهای شریف مایه نی: »پس شاید سخنان زیبا بازاری )برای خود( پیدا  یع

ی »ُهو« را داریم که یعنی »هدیه ی اخیر به جای »جیا«، کلمه متون پیشتاز ما وانگ توئی در جملهجالب آن که در  

 2ای به دیگران هستند«. بنابراین هنریکز این بند را چنین ترجمه کرده است: »کردارهای شریف همچون هدیه  1دادن«.

 بند چهارم بسیار طوالنی است و از شش جمله تشکیل یافته است: 

人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(不  )بو: نه(善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن( 

何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(棄    )چی: طرد کردن، ترک کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(有  ؟)یُوو: فراوان، داشتن( 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(立    )لی: ایستادن، سیخ، بنیاد کردن، وجود داشتن(天    )تیان: آسمان(子   ،زِه: فرزند(

 نواده، شخص، استاد( 

置  )ژی: گذاشتن، نهادن، تاسیس، رها کردن(三  )سان: سه(公 گ: عمومی، عادالنه، خان، مردانه( )گُون 

雖    )...سوئی: اگرچه، با این که(有    )یُوو: فراوان، داشتن(拱    )گُنگ: دست به سینه، تعظیم کردن، محاصره(璧   :بی(

 馬ی چهار اسبه، اسب، راندن(  )سی: گردونه   駟)شیَن: پیشتاز، پیشین، نیاکان(     先)ای: پس(    以ی یشمی(  حلقه 

 )مَئآ: اسب، شهسوار، بزرگ( 

不   )بو: نه(如   )رو: شبیه به، اگر، مثال(坐  وه دادن، به این دلیل که...(  )زوئُو: نشستن، سفر کردن، می進   :جین(

 )دائو: راه(  道)تْسی: این، اینجا(  此پیشروی، دریافت کردن، دادن، ورود، خوردن( 

 
1  Henricks, 1989: 240. 
2  Henricks, 1989: 238. 
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آسمان قد برافراشت/ و سه دیرین  ای ندارد/ چرا این قدر طردش کنیم؟/ وقتی پسر  یعنی: »آدمی که خوبی 

کنند و شهسواران پیشتاز های یشم در برابرش کرنش میبا حلقه   پس اگرچه )کارگزارانِ آراسته( خان را منصوب کرد/  

نشیند و راه را سیر ی آنان( مثل کسی نیستند که اینجا میبندند(/ )همه های چهاراسبه )در برابرش صف مینه با گردو

ن واژه در متون کهن ما وانگ توئی ای دیرآیندتر است و ایی »دائو« که در انتها آمده افزودهدر این جمله کلمه   کند«.می

هرچند احتماال منظور متن از ابتدا همین بوده و این افزوده برای شفاف کردن جمله بوده است و نه   1شود. دیده نمی

 تحریف آن. 

های اند. چون در نسخه کند« برگردانده بیشتر مترجمان چهارمین جمله را به صورت »و سه وزیر را منصوب می  

های تاریخی بازسازی  2ی »چئینگ« آمده که یعنی وزیر یا کارگزار درباری. قدیم  ما وانگ توئی به جای »گُونگ« کلمه 

)سّو   هااند که کارگزاران مربوط به آموزش شاهزاده دهد که سه وزیر احتماال خویشاوندان نزدیک شاه بوده نشان می 

ی یس قبیله اند. در مقابل سه خان احتماال سه رئشده وسازها )سّو کْئونگ( محسوب می، جنگ )سّو ما( و ساخت تْئو( 

شان »آموزگار اعظم« )تای شیهْ(، مشاور اعظم )تای فو( و نگهبان اعظم )تای پائو( بوده است.  اند که لقب مقتدر بوده

اند و اقتدارشان افزونتر شده است. در نتیجه متن هم دستخوش در دوران هان بوده که گروه دومی بر اولی ترجیح یافته 

ر شده است. من برای وفادار ماندن به متن استانده همین حالت اخیر را ثبت بازنویسی شده و خان جایگزین وزی

 ام. کرده

 اند: ی طوالنی منثور است که به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده ی پنج جملهبند پنجم هم مجموعه  

 
1  Henricks, 1989: 241. 
2  Henricks, 1989: 240. 
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古   )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(所   )سوئُو: جا، مکان(以    )ای: پس(貴  :گوئی(

ترین، صفت -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛   者)دائو: راه(   道)تْسی: این، اینجا(   此گرانبها، اشرافی، عالیجناب(  

 ا؟ کجا؟( )ِهه: چی؟ کی؟ چر 何اعلی( ف

不  )بو: نه(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن( : 

 以  )ای: پس(求 ُجستن، جذب شدن( )چیو: درخواست کردن ،得  :به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب()دِه 

有    )یُوو: فراوان، داشتن(罪    )زوئی: گناه، جرم، رنج، خطا(以    )ای: پس(免   میَن: لباس در آوردن، بخشیدن، ول(

 )یِه: پدر، عالمت سؤال(؟ 耶کردن، ممنوع( 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天    )تیان: آسمان(下   )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(

貴  )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب( 

گفتند:/ عاقبت جوینده یابنده شمردند؟/ مگر نمیپس چرا پیشینیان در جایگاه )خویش( این راه را گرانبها می یعنی: »

 شوند؟ / به همین خاطر در زیر آسمان )چنین( ارجمند بودند«.   است/ پس مگر گناهکاران بخشوده نمی 
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ی یشمحلقه  

ی شهسوارگردونه  

 درباری
 سالک

 پسر آسمان
 سه خان

 سخنان زیبا

 بازار
یف  کردار شر

 بالیدگی مردم

 جوینده

 گناهکار

 مردم خوب

 مردم بد
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 فصل شصت و دوم زند : دوم گفتار 

 

ی مرکزی  است. هسته   ای یکپارچه نوشته شده یی است که انگار همچون بیانیه هابخش فصل شصت و دوم از  

تر بوده باشد، و شاید بخشی از متنی دیگر به قلم خودِ راوی. متنی قدیمیمتن به نظرم بند چهارم است که شاید پاره 

 یگرگون دارد. راستاست، هرچند ساختاری د ی متن همچون محتوایش کامال با بقیه 

)همچنین اش با »دائو«  مضمون این فصل مخالفت با مفهوم ایرانی »دین« )در اصل یعنی راه( است و جایگزین کردن

 توان دریافت: یعنی راه(. این را از نخستین بند می

 «.یابند چیز )آن را( مشکل درمی شماربی: راه همان است که ۶۲.۱»

نیرویی ذهنی است که  به معنای راه است و  با مفهوم »دَئِنَه« در اوستا که  این جمله مخالفتی صریح است 

گیری اخالق زرتشتی همین کلمه است، و چندان آورد. کلید شکل تفکیک نیک و بد را برای انسان فراهم میتوانایی  

ی قلمرو ایران زمین )سغدی، خوارزمی، آرامی، سریانی، عربی، ترکی و...( معنای عام هازبان مهم است که در ایران و  

ی خدایان آیین و کیش را پیدا کرده است. نوآوری انقالبی زرتشت اما آن بود که معیار تفکیک نیک و بد را از اراده

یک معیار درونی یعنی دین را برایش مبنا مستقل دانست و یک معیار بیرونی )عقالنیت نهفته در قانون طبیعی: اشه( و 

ی تشخیص سازد، باید توسط »من« تشخیص داده شود و دین این قوهدانست. یعنی آنچه نیک و بد را از هم جدا می

 کند. است که »راه درست« را از »بیراهه« تفکیک می 
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یابند. خوانیم که راه قابل تشخیص نیست، و ده هزار چیز هم آن را به اشکال در میمی  ۶۲در بند اول از فصل  

عی از این دست داللتی اخالقی ندارد، هرچند با عرف و سنت و مفاهیم انتزا  -بر خالف ایران-مفهوم »راه« در چین  

بینیم و بنابراین بحث به »راه« در معنای خورد. در این فصل تاکیدی بر ارتباط راه با دوقطبی خیر و شر می پیوند می 

 شده، که همان دین باشد. اش مربوط می ایرانی 

کرد. زرتشت نه تنها به  اخالق زرتشتی دلیل اهمیت دین آن بود که مرزبندی میان خیر و شر را ممکن می در  

»من« محول کرد، که بر این نکته تاکید داشت که کار نیک بدان شکلی بسیار نوآورانه کل محور ادراک اخالق را به  

- آور هم هست. چون با قانون طبیعت و ساز و کار حاکم بر هستی  دلیل مطلوب و ارجمند است که سودمند و بهره 

خوانیم که راست درست و نادرست، به زندگی و نازندگی سازگاری دارد. در نتیجه در گاهان می   -ست که عقالنی 

شوند. همچنین بخشی ویژه از »راه« هست که به این تمایز اخالقی حساس است و آن پل چینوت است. بر هی میمنت

اند، »بانگ وای و دریغ برخواهند آورد« و در مقابل اند و از بدی پیروی کردهسر آن پل کسانی که راه غلط را پیموده

 دگی از آن گذر خواهند کرد.اند، به آسوآنان که »راه درونی« خویش را درست طی کرده

ای بوده شه بینیم که موضوع این فصل دقیقا نقد و حمله به چنین اندیبا این زمینه وقتی بند دوم را بخوانیم، می 

 است:

 ایست برای مردم خوب گنجینه  :۶۲.۲»

 «.ست برای مردم بد، پناهگاهی 

شود. درست است که مردم گوید، بین مردم خوب و بد تفکیکی قایل نمییعنی راه بر خالف آنچه که زرتشت می

ند و تیز زرتشت برند. سخن تبینند، اما مردم بد هم از آن همچون پناهگاهی بهره میای میخوب راه را همچون گنجینه 

اندازدشان، اینجا واژگونه شده است.  ساز به زیر میکند و از پلی سرنوشت گفت »راه« بدکاران را از خود طرد میکه می

 بینیم که راه به بدکاران هم پناه خواهد داد.چون می
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 بعد بند سوم را داریم:  

 کنندیبا بازاری )برای خود( پیدا پس شاید سخنان ز :۶۲.۳»»

 «. ی بالیدگی مردمان شود پس شاید کردارهای شریف مایه 

بان هواداران اخالق زرتشتی بوده باشد. اما در اینجا با این شاید بخشی از گفتمان مخالف، یعنی عبارتی از ز

حرفهای زیبا به کرسی بنشینند، و شاید که   ( مشکوک و محتمل جلوه کرده است. شاید که可ی »کْئو« )تکرار کلمه

های زیبا و بازار جای توجه کردارهای شریف به بالندگی مردم بینجامند، و شاید هم نشوند! در ضمن همنشینی سخن

این دوران طبقه  میان چینی دارد. چون در  بازرگان در  ایرانی ی  بوده ها  مقیاس در چین تبار  بزرگ  بازار  اند و اصوال 

 ایرانی بوده است. پدیداری

 خوانیم:بینیم و چنین میدر بند بعد باز دفاع از »آدم بد«ها را می 

 ای ندارد ی که خوبیآدم :۶۲.۴»

 چرا این قدر طردش کنیم؟

 وقتی پسر دیرین آسمان قد برافراشت 

 و سه خان را منصوب کرد 

های  هسواران پیشتاز با گردونه کنند و شهای یشم در برابرش کرنش می پس اگرچه )کارگزارانِ آراسته( با حلقه 

 بندند( چهاراسبه )در برابرش صف می

 «. کندیند و راه را سیر مینشی آنان( مثل کسی نیستند که اینجا می )همه

ی چینی وابسته است و نیاز به شرحی دارد. آغازگاه بند چهارم همان است  مون متن به بافت قدیم جامعه مض

کند، ما نیز نباید چنین کنیم. بر خالف راه که مقصود اصلی است. چرا آدم بد را طرد کنیم؟ وقتی راه بدی را طرد نمی
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اند نماست. در آن نیک و بد آمیخته د، راه چینی فاقد قطب نمایی اخالقی در »من« دارایرانی که پل چینوتی دارد و قطب 

 تمیز. پس چرا باید بدکاران را طرد کرد؟ و بی

، انگار کوشش برای طرد بدکاران به شکوه و عظمت دربار شاهان مربوط دانسته شده است. ی متندر ادامه 

عمل کنند. آنجاست که کارگزاران شود و همه قرار است درست و خوب  در دربارهاست که رفتار ناشایست توجه نمی

روند. اسبه از برابر خدایان رژه می  های چهارکنند و گردونه هایی از یشم طبق آیین به شاه و خدایان تعظیم میآرایه   با

اما    -شوندهرچند بعدتر در فرهنگ چینی نهادینه می-ها هم جای توجه دارد. چون هردوی این عناصر  این ارجاع

ها فنون رام کردن اسب را از سکاها وامگیری کردند و سوارکاری را تا دیرزمانی پس خاستگاهی ایرانی دارند. چینی

شد و اصوال فرهنگ هم نخست از بدخشان به چین صادر می   از تدوین »دائو ده جینگ« نیاموخته بودند. سنگ یشم

تخاری  و  از سکاها  یشم  تصویر شده،  مقدس شمردن  که  درباری  یعنی  است.  یافته  انتقال  چین  به  و   هامضمون ها 

ها ایست که هدف راوی بوده و کل این توصیفاند. آخرین جمله ضربه نمادهایی دارد که با قبایل آریایی پیوند داشته 

 وار در راه بر ماندن در درباری باشکوه شرف دارد. هرچند آن دربار آداب و درویش کند. سیر و سلوکی بیرا توجیه می

به یکی از خدایان یا امپراتور )پسر آسمان( مربوط باشد. نشستن در راه از رژه رفتن شهسواران آراسته به یشم بر 

 های چهاراسبه ارزشمندتر است.  گردونه 

 شمردند؟ ان در جایگاه )خویش( این راه را گرانبها میپس چرا پیشینی :۶۲.۵»

 گفتند: عاقبت جوینده یابنده است مگر نمی

 شوند؟  پس مگر گناهکاران بخشوده نمی

 «. به همین خاطر در زیر آسمان )چنین( ارجمند بودند

نیست. می  بند آخر دقیق روشن  از  نیاکانی دوردست منظور  به  شود چنین برداشت کرد که بزرگداشت راه 

ورانی اند که تفاوت چندانی میان خیر و شر وجود نداشته است. دزیسته برگردانده شده و اینان گویی در شرایطی می
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جوینده  نیکوکاران  می که  آن  به  خوب  چیزهای  بی رسیده ی  خطاکاران  اما  بخشیده اند،  آخر  در  هم  نیکی  به  توجه 

 بخشید و به بدکاران پناهگاه. اند. درست مثل راهی که در بندهای پیشین به نیکوکاران گنج می شده می
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 بخش شصت و سوم: ربگردان و زند فصل شصت و سوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و سوم 

 

 

為無為，事無事，味無味。 

大小多少，報怨以德。 

圖難於其易，為大於其細；天下難事，必作於易，天下大事，必作於細。 

是以聖人終不為大，故能成其大。 

夫輕諾必寡信，多易必多難。 

是以聖人猶難之，故終無難矣。 

 

 

 مزهی بیمزه خدمِت ناخدمت )خدمت بدون خدمتگزاری(   کاره )کردار بدون کنش( کردار بی : ۶۳.۱

 اندک است  ،کوچک است و خیلی ،بزرگ : ۶۳.۲
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  پس تاوانِ نفرت را با مهربانی بپرداز 

   اند رای )چیزهای( آسان طوری باشد که انگار آسان ات بنقشه  : ۶۳.۳

 اند زهای( بزرگ را طوری بساز که انگار کوچک)چی

 پذیردشان( انجام می همیشه با آسان )گرفتن  زیر آسمان کارهای دشوار  در : ۶۳.۴

 پذیردشان( انجام می همیشه با کوچک )شمردن   در زیر آسمان کارهای بزرگ  

 پس اینطوری است که پادشاه مردم از فرجامی پرعظمت برخوردار نیست  : ۶۳.۵

 آورد.نیروی دیرین است که آن عظمت را به دست می

 انگیزد شک اعتمادی اندک برمی دهد، بی مردی که آسان و سبکسرانه قول می : ۶۳.۶

 خوری( شک بیشتر به دشواری )برمیاگر خیلی )کارها را( آسان بگیری، بی

 گیرد پس اینطوری است که حتا پادشاه مردم هم )کارها را( دشوار می  : ۶۳.۷

 بنابراین شگفتا که فرجامش هیچ دشوار نیست. 

 

 

 

 

 

هایی بر آن تشکیل یافته است. بند فصل شصت و سوم متنی به نسبت طوالنی است که از چند شعر و شرح  

 ای:ه کلمه نخست، شعری است کوتاه با سه مصراع س

為無為， 
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事無事， 

味無味。 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(無  )وو: نه، هیچ(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن( 

事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(無  )وو: نه، هیچ(事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه( 

味  )وِئی: مزه، بو، ذوق، غذا(無  )وو: نه، هیچ(味  )وِئی: مزه، بو، ذوق، غذا( 

 مزه«. ی بیمزه ناخدمت )خدمت بدون خدمتگزاری( خدمِت  کاره )کردار بدون کنش( یعنی: »کردار بی 

توان قیدی برای اسم فعل قبلش در نظر گرفت، یا صفتی برای اسم بعدش. از آنجا که هردوی این در اینجا »وو« را می 

حال عبارت »وو دهد. با این  شوند، ساختار دستوری جمله به هر دو مجال خوانش میها یکی هستند و تکرار میکلمه 

کند. از این رو حالت دوم را کاره بودن )در برابر خویشکاری داشتن( اشاره میایست در متن که به بیوی« کلیدواژه 

 ام.برگزیده 

  ای تشکیل شده است: ی چهار کلمه بند دوم از دو جمله  

大 الغ، پدر(  )دا: بزرگ، عظیم، ب小    )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(多   )دووُ: خیلی، بیشتر(少   ،شّائو: کم، کوچک(

 ناکافی، نقص، به ندرت( 

報    )بائُو: قاضی، انتقام، تاوان، فدیه، گزارش دادن(怨    )یوَن: نفرت داشتن، شکایت کردن(以    )ای: پس(德  :دِه(

 فضیلت، مهربانی، ذهن( 

توجه داشته باشید که »دِه« در   .« اندک است/ پس تاوانِ نفرت را با مهربانی بپرداز  ،کوچک است و خیلی  ،بزرگیعنی: »

اش مهربانی است و اینجا در تقابل با شود. اما معنای اصلیه میپایان جمله همان است که اغلب به فضیلت ترجم

 ( قاعدتا منظور همین بوده است. 怨نفرت و کینه )یوَن: 
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ای یافته است. نخست تک بیتی با مصراع پنج کلمه بند سوم در متن کالسیک از دو شعر به هم چسبیده تشکیل   

ای و تکرار باالی کلمات. اینها به نظرم باید در دو های چهار کلمه ی متمایز میانی، و بعد یک دوبیتی با مصراع و قافیه 

کنم. یه می متن متمایز هستند. بنابراین بند سوم مرسوم را به دو بند تجزبند مجزا گنجانده شوند، چون آشکارا دو پاره

 بیتی است:بخش آغازین آن چنین تک 

圖難於其易，  

為大於其細； 

圖    )تو: نقشه، نقاشی کردن، مقصود(難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(於   )یو: در، با، از(其    )چی: او، آن(易   :یی(

 آسان، مهربان( 

為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(於   )یو: در، با، از(其    )چی: او، آن(細   :شی(

 الغر( کوچک، جوان، ظریف، 

   اند نگار آسان ات برای )چیزهای( آسان طوری باشد که انقشه  یعنی: » 

 اند«. کوچک )چیزهای( بزرگ را طوری بساز که انگار

 یک دوبیتی موزون است: -امکه در بندی مجزا گنجانده -ی این بند ادامه 

天下難事，  必作於易， 

天下大事，  必作於細。 

天    )آسمان پایین، فر  下)تیان:  بعدی(  )شیا:  ناخوشایند(    難وپایه،  بد،  )شِه: چیز، کار، خدمت،   事)نَن: دشوار، 

 سانحه( 

必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(作    )زوئو: برخاستن، کار کردن، بالیدن، ساختن(於   )یو: در، با، از(易  آسان، )یی :

 مهربان( 
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天  تیان: آسمان(  )下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(事   ،شِه: چیز، کار، خدمت(

 سانحه( 

必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(作    )زوئو: برخاستن، کار کردن، بالیدن، ساختن(於   )یو: در، با، از(細   ،شی: کوچک(

 الغر( جوان، ظریف، 

 پذیردشان( انجام می همیشه با آسان )گرفتن  در زیر آسمان کارهای دشوار  یعنی: » 

 پذیرد«. شان( انجام می همیشه با کوچک )شمردن   در زیر آسمان کارهای بزرگ  

 ی منثور تشکیل یافته است: بندی متن استانده و پنجم در خوانش ما( از دو جمله بند بعدی )چهارم در جمله  

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(終 

 ظیم، بالغ، پدر( )دا: بزرگ، ع 大اختن، بودن( )وِی: کردن، س 為)بو: نه(  不)ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره( 

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(能 گوزن اساطیری(   -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس成  ِچنگ: کامیابی، به(

 )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大)چی: او، آن(  其دست آوردن، کامل، تبدیل شدن( 

ر نیست/ نیروی دیرین است که آن عظمت یعنی: »پس اینطوری است که پادشاه مردم از فرجامی پرعظمت برخوردا

 . آورد«را به دست می 

 ی منثور است:بند بعدی هم دو جمله  

夫  )فو: مرد، شوهر(輕  )چینگ: کوچک، سبک، آسان، خوار(諾  ُقول(  و: تایید، تعهد، )نوئ必   ،بی: قطعا، همیشه(

 )شین: راست، درست، باور، پیام(  信مزه( )گوا: کم، تنها، بیوه، بی 寡اجبار( 

 多   )دووُ: خیلی، بیشتر(易    )یی: آسان، مهربان(必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(多   )دووُ: خیلی، بیشتر(難   :نَن(

 شایند( دشوار، بد، ناخو
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، انگیزد/ اگر خیلی )کارها را( آسان بگیریشک اعتمادی اندک برمی دهد، بی یعنی: »مردی که آسان و سبکسرانه قول می

 «.خوری( شک بیشتر به دشواری )برمیبی

 دارد، این بار با هفت و پنج کلمه:  این فصل هم باز دو جملهبند پایانی  

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(猶 

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之)نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(  難)یُو: میمون، شبیه، هنوز، مردد( 

故  ،بنابراین(    )گو: پیر، قدیمی終    )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(無   )وو: نه، هیچ(難   )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(

矣  )یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب( 

گیرد/ بنابراین شگفتا که فرجامش هیچ دشوار یعنی: »پس اینطوری است که حتا پادشاه مردم هم )کارها را( دشوار می

 نیست«. 
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 پادشاه مردم

 زیر آسمان

 بزرگ

  آسان کوچک

 دشوار

 خویشکاری

 بیکارگی
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و سوم

 

به  -کند. هرچند مفاهیمی دیگر کارگی گردش میفصل شصت و سوم در اصل بر محور جمِ خویشکاری/ بی 

ون اصلی سخن، سیمای انسان آرمانی است که در قالب دهد. مضمرا هم مورد بحث قرار می  -ویژه آسان/ دشوار 

هایی است که در گفتمان کند. صفات اصلی منسوب به پادشاه که مورد حمله قرار گرفته، همان»پادشاه مردم« تجلی می 

سیاسی هخامنشیان ستوده شده است. نادیده انگاشتن بار سیاسی این متن باعث شده تفسیرهای گاه نامربوط و گاه 

 کند.اش پدید آید که با کلمات و جمالت متن ارتباط چندانی برقرار نمی ای درباره گیساخت

میانه   راوی در  که  یافته  کوتاه تشکیل  از سه شعر  متن  که  ساختار  است  آن  داده، و حدسم  توضیحاتی  اش 

 یکی از این شعرهاست:  ،شان را هم خودش سروده باشد. بند نخست یکی

 مزه« ی بیمزه خدمِت ناخدمت )خدمت بدون خدمتگزاری(   کاره )کردار بدون کنش( کردار بی :۶۳.۱»

شود چند جور ترجمه کرد. اگر این شعر زبانزدی اه سه مصراعی را میی این شعر کوتهای کوتاه و فشردهمصراع 

چرخیده می  هازبانزنم چنین بوده باشد، در زمانی پیش از تدوین »دائو ده جینگ« در  عامیانه بوده باشد، که حدس می

کرده است. در این حالت احتماال معنای این سه مصراع تر از مضمون کتاب اشاره میساده هایی  است و به موضوع 
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)اب بدون  باید  »کارها  بوده:  )نمایش( خدمتگزاری خدمت کرد، چیزهای چنین چیزی  بدون  باید  باشد،  راز( کاردانی 

البته در حال امری هم خواندهای دارند«.  مزه هم برای خودشان مزهبی کارگی را انجام بده، اند: »بی این جمالت را 

های وانگ پی و هو شانگ کونگ در مزه را بچش«. این را هم باید گوشزد کرد که نسخه بی  خدمت خدمت کن،بی

که یعنی »دانشِ نادانی« یا »نادانی همان دانش  1اندآخرین جمله به جای »وِی وو وِی« عبارت »چیهْ بو چیهْ« را آورده

 2اند. های منقدم ما وانگ توئی همین مفهوم مزه را آوردهبا این حال نسخه  است« و یا »نادانی را یاد بگیر«.

مزه( ی چیزهای بییعنی احتماال در ابتدای کار این شعر به ارزش و اهمیت چیزهای ساده و پیش پا افتاده )مزه 

ی آخری تبدیل کلمه   و این که باید کارها و خدمتها را بدون نمایش و زرق و برق و تشریفات انجام داد.کرده  اشاره می 

که مضمون خرد  بوده  آن خاطر  به  احتماال  »دانستن«  نمایان به  متن  در  دانش  با  بوده و ستیزی و موضع مخالفت  تر 

 اند. نویسندگان بعدی آن را به تعبیر آشناتر برگردانده 

احتماال همین اندرز عامیانه نظر راوی را به خود جلب کرده، در زمانی که قصد داشته شعار کلیدی اخالق  

انسان زرتشتی و سیاست ایرانشهری را نقد کند، که همانا »خویشکاری« است. اگر بنا به چارچوب فلسفی زرتشتی  

ی آزاد، و سرشتی همسان با خداوندی یگانه داشته باشد و همچون او از نیروی خرد موجودی خودمختار باشد با اراده

اش هم باید توسط خودش انتخاب شود و عرفهای ی فرد در زندگی مند باشد، در این حالت وظیفه و عقالنیت بهره 

سرنوشت »من« بسنده نیستند. چون هم اعتبار اخالقی ندارند و اجتماعی و مناسک دینی و قوانین نهادی برای تعیین  

شوند. به این ترتیب مفهوم خویشکاری شکل بینیم، تهی می های تقدیرمدار می هم از اقتدار جبرآمیزی که در نگرش

ت کند؛  اش با خداوند را اثباگزیند تا همانندیگیرد که عبارت است از کردارهای بزرگی که »من« در زندگی برمی می

 
1  Chen, 1989: 201. 
2  Henricks, 1989: 242. 
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داشتن ای مهم دارد که همان آفرینش هستی است و مبارزه با اهریمن برای پاس ی خود خویشکاری و خداوند هم به نوبه 

شود و در ساز شاهنشاه مربوط می نیکی و زندگی و شادکامی. این خویشکاری در باالترین سطح به کنشهای سرنوشت 

 گیرد.دمان را زیر پوشش می های عملی مرها و تخصص تر کل حرفهسطوحی عمومی 

درآمدی  کاره« در ابتدای این شعر شده و سه مصراع از آن را همچون پیش  »کارِ بیراوی احتماال جذبِ اصطالحِ 

ی انسان کامل ایرانی بوده که در قالب شاهنشاه پارسی تجلی ی او انگارهبر سخن خویش نقل کرده است. آماج حمله 

انداز است که راوی عالوه شماش بوده است. بر مبنای همین چ یافته، و داشتنِ خویشکاری بزرگ و جهانگیر نشانه می

 تازد: بر خویشکاری، به بزرگی و عظمت هم می

 اندک است  ،کوچک است و خیلی ،بزرگ :۶۳.۲»

  «. پس تاوانِ نفرت را با مهربانی بپرداز

کتبها و مذهبهای قدیمی چینی محبوبیت داشته است. ی می اول آشکارا زبانزدی کهن بوده و نزد همه جمله

ی مرسوم هاخوانش و در  -در نگاه نخست   1کند.بینیم که کنفوسیوس هم در »مکالمات« همین جمله را نقل می چون می

لوم نیست که جمِ بزرگ / کوچک چه ارتباطی با جفت متضاد معنایی نفرت/ مهربانی دارد. این ارتباط  مع  -از این فصل

بنگریم که متن در مقابلفقط زمانی معلوم می به گفتمان ضدی  اش شکل گرفته است. در گفتمان سیاسی شود که 

خورد ای جاودانی گره میه ستیزه گیرد و بایرانشهری است که خواست عظمت و بزرگی در چارچوبی اخالقی جای می

خود خویشکاری    به بزرگی و عظمت دست یافت و  یمتوانکه میان اهورامزدا و اهریمن درگرفته است. تنها زمانی می

اندیشی، مهر، راستی، خرد و...( باشیم و با نیروهای پلید )نفرت، را برآورده کنیم، که هوادار نیروهای مینویی نیک )نیک 

 
1 Confucius, 2003: Analects, XXVI, 14.  
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شان در کنار خرد/ نادانی ترینشک مهمنیک و بد، بی ی مینوهای  کین، دروغ، نادانی و...( بستیزیم. در میان این سیاهه 

 سازد.  کند، مهر/ کین است که اشون را از اشموغ متمایز میکه اهورامزدا را از اهریمن جدا می

ایرانی  اش نگریسته شود، معنادار  بنابراین جهش راوی به »نفرت/ مهربانی« در دومین جمله وقتی در بافت 

گوید خویشکاری نداشته باشید و در طلب ی گفتمان ایرانی را داریم. راوی میاست. با این نکته که اینجا واژگونه 

ی متضاد معنایی که محور اصلی هاجفت لکه به آن هم مهر بورزید. درآمیختگی  ب  بزرگی بر نیایید، و با نفرت نستیزید، 

 شود:میجدل در »دائو ده جینگ« است، اینجا به روشنی نمایان  

   اند د که انگار آسان ات برای )چیزهای( آسان طوری باشنقشه  :۶۳.۳»

 «. اند انگار کوچک )چیزهای( بزرگ را طوری بساز که

شوند، بدان معناست که کارهای آسان و دشوار هم با  یکی انگاشته می این که چیزهای بزرگ و کوچک با هم  

بینیم. اشارتی اینجا ضروری است و آن هم این که منطق گفتمانی »دائو ده هم ترکیب شوند و به زودی همین را می

سه تقریبا همزمان بینیم، تفاوت دارد. افالطون، بودا و الئو تاش میجینگ« با آنچه در متون بودایی و یونانی همزمان

ای شان جبهه گیریاند و در زمان شکل زیستند و هر سه بانی چارچوبهایی مفهومی هستند که تا به امروز دوام آورده می

ای هستند که زرتشت اند. هر سه نگرش وامدار نظام مفهومی شده ایرانشهری محسوب می -ی زرتشتیدر مقابل اندیشه 

ردشیرها به دستگاهی سیاسی تبدیلش کردند. هر سه از مفاهیم، و گاه حتا از  تاسیس کرد و کوروش و داریوش و ا

ایرانشهری   -ورزند. منطق زرتشتیاش مخالفت می ی مرکزی منطقیکنند و همزمان با هستهکلیدواژگان ایرانی پیروی می

ی متضاد معنایی استوار شده است، و این سه نگرش به اشکال گوناگون به این هاجفت بر مبنای رویارویی و تمایز  

ضمن پیوند   ترین اندیشه را داشته و درترین و منظم کنند. بودا که به نظرم در این میان فلسفیی مرکزی حمله می هسته 

ی فرهنگ اوستایی هم نزدیکتر از بقیه بوده، با ایجاد یک نظام معنایی جدید مخالفت اش با پهنه جغرافیایی و زبانی

ها را پیشنهاد پذیرد، اما نظامی متفاوت از جم ی متضاد معنایی را می هاجفت کند. یعنی اصل تمایز  خود را صورتبندی می 
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های ها و ناسازگاری ته به تعارض کند، که آغشتر بنیاد میکوشد چنین کند و نظامی بسیار ساده هم میکند. افالطون  می

آلود ها و مهاش، مبهم کردن مرزهای دوقطبیمنطقی فراوان است. از این رو ترفندش برای به کرسی نشاندن سخن 

بینیم و های سقراطی افالطون میهای منطقی بوده است. این همان است که در رسالهکردن معناها و مهمل کردن تقابل

یا راوی   ی فرضی که بیشتر با نام ویراستاردهد. در مقابل این دو، الئو تسه او را تشکیل می  چارچوب عمومی استدالل

بافتاریبه او اشاره می کند. او به ی متضاد معنایی را نفی میهاجفت کند و اصوال وجود  شمنی پیروی می  کنیم، از 

 بینیم.یانگ و »ای چینگ« هم می-ی ییناین همان است که در اندیشه   آمیختگی و درهم بودن قطبهای واگرا باور دارد و

 :شوددر این چارچوب از آمیختگی است که بند چهارم معنادار می

 پذیردشان( انجام می همیشه با آسان )گرفتن  در زیر آسمان کارهای دشوار  :۶۳.۴»

 «. پذیردشان( انجام می همیشه با کوچک )شمردن   در زیر آسمان کارهای بزرگ  

این هم احتماال شعری قدیمی بوده که پیش از تدوین متن رواجی داشته است. منطق حاکم بر چنین سخنی آن است 

شوند و کارهای آسان و دشوار در اصل یک چیز هستند و تمایزشان که چیزهای بزرگ و کوچک به هم تبدیل می 

ها تاکید داشت و گیرد که برای نخستین بار بر تمایز دوقطبی ری ذهنی است. این در مقابل نگرش زرتشتی قرار می ام

اند گفت چیزهای دشوار و پلید و سست شکلی دیگر از چیزهای آسان و نیکو و استوار نیستند، بلکه خلقتی جداگانه می

 شان شده است.  ی دوم( مرتکب ی رده)آفرینندهکه ایزدی بدخواه و نادان در تقابل با ایزدی خردمند 

شود و چه بسا این ورودی تصادفی بوده  از اینجاست که دوقطبی »دشوار/ آسان« هم وارد بحث می   به نظرم 

زند، که ها، راوی اصل حرفش را میها و توضیحباشد که از نقل شعری قدیمی ناشی شده باشد. پس از این نقل قول

 یکسره سیاسی است: 

 پس اینطوری است که پادشاه مردم از فرجامی پرعظمت برخوردار نیست  :۶۳.۵»

 . «آوردنیروی دیرین است که آن عظمت را به دست می
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 1آورد«،را به دست می   اند: »فرزانه در جستجوی بزرگی نیست/ از این رو بزرگیاین بند را اغلب مترجمان چنین فهمیده

گی را به چنگ شود بزرکوشد تا بزرگی را به دست آورد/ و در نتیجه او موفق مییا »از این رو فرزانه در پایان نمی

 ها به نظرم نادرست است،  این برگردان  2آورد«. 

ی مهم »مردم/ رِن« را نادیده به چند دلیل. یکی آن که »شِنگ رِن« یعنی پادشاه مردم و تعبیر آن به فرزانه و حکیم کلمه

ی مردم یا حکیم مردم چندان معنادار نیست. این تعبیر در معنای فرزانه و پیرِ خردمند هم در د، چون فرزانه گیرمی

ی اول فرجام و ادبیات چینی از »دائو ده جینگ« برخاسته، نه آن که بر آن تقدم داشته باشد. دلیل دیگر آن که در جمله

اش آورده است. هرچند بر آن تاکیدی نکرده است.  افته و در ترجمهپایان کار مورد تاکید است و این را هنریکز هم دری

ی کند. جملهی اول ربطی به کوشش برای بزرگی ندارد، بلکه از عظمت یافتن در فرجام کار حکایت میبنابراین جمله 

ی همه کلمه   دوم همواره با توجه به خوانش اولی تفسیر شده و در آن چند نکته نادیده انگاشته شده است. مهمتر از

انه کند. مترجمان این کلمه را با فرزایست با داللت شمنی و بر قدرت و نیروی جادویی اشاره می( که واژه能»نِنگ« )

اند. در حالی که »گو نِنگ« )نیروی دیرینه، قدرت ( را بنابراین ترجمه کرده故اند )که موجه نیست( و »گو« )یکی گرفته

 جادویی کهنسال( معنایی روشن دارد و فاعل جمله است. 

اصوال این که شاه مردم خواهان گوید  کنند. راوی می اگر جمالت را چنین ترجمه کنیم، معنای روشنی پیدا می 

عظمت باشد، نادرست است. چون عظمت و بزرگی فقط در دسترس نیروهای مقدس آسمانی قرار دارد، و »نیروهای 

ی متن هم دقیقا همین خط دیرین« هستند که توان حمل آن را دارند، نه انسانی، اگرچه که پادشاه مردم باشد. ادامه 

 کند:استداللی را دنبال می 

 
1  Chen, 1989: 200. 
2  Henricks, 1989: 243. 



913 

 

 انگیزد تمادی اندک برمی شک اعدهد، بی مردی که آسان و سبکسرانه قول می :۶۳.۶»

 خوری( شک بیشتر به دشواری )برمیاگر خیلی )کارها را( آسان بگیری، بی

 گیرد ینطوری است که حتا پادشاه مردم هم )کارها را( دشوار میپس ا  : ۶۳.۷

 . «بنابراین شگفتا که فرجامش هیچ دشوار نیست 

های کالن بدهد، نامعتبر است. این اشاره به نظرم طلبانه چیزهای بزرگ بخواهد و وعدهیعنی انسانی که جاه

شناسانه و اخالقی داشته و آباد کردن گیتی شان که ماهیتی هستیکند و دعویآشکارا به شاهنشاهان هخامنشی اشاره می

ناپذیر هایی توخالی و بزرگ است که تحققگوید اینها وعده اند. راوی میش بودهاو ستیز با دروغ محورهای اصلی 

ای دارد کارهای دنیا را آسان  انگیزد. مردی )شاهنشاه( که چنین دعویشان اعتمادی برنمی است. به همین خاطر گوینده 

. در مقابل پادشاه مردم )که همتای شودماند و کار برایش دشوار می هایش باز میگرفته و به همین خاطر از تحقق وعده

کند و به آنها دست هایی آگاه است و به همین خاطر کارها را سخت ارزیابی می چینی اوست( به دشواری چنین وعده 

ی »دائو ده جینگ« است. پادشاه مردم چون و تکرار شونده سفارش مهم کارگی است که بی یازد. این همان معنای نمی

شود و فرجامی ای هم روبرو نمیور است، با دشواری کاره بود غوطه ای ندارد و در بی دهد و خویشکاری قولی نمی

 کند.دشوار پیدا نمی
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 بخش شصت و چهارم: ربگردان و زند فصل شصت و چهارم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و چهارم 

 

其安易持，其未兆易謀。 

其脆易泮，其微易散。 

為之於未有，治之於未亂。 

合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，始於足下。 

為者敗之，執者失之。 

是以聖人無為故無敗；無執故無失。 

民之從事，常於幾成而敗之。 

慎終如始，則無敗事，是以聖人欲不欲，不貴難得之貨；學不學，復衆人之所

過，以輔萬物之自然，而不敢為。 
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 ریزی برای آنچه تقدیرش معلوم نشده آسان است برنامه   نگهداشتن آنچه که رام است، آسان است  : ۶۴.۱

 ست، آسان است. ی کسی که فروپایه الابالی بودن برا پراکنده کردنِ آنچه شکننده است، آسان است  

 اش کن.)موقعی که( هنوز آشفته نشده، چاره  که( هنوز زیاد نشده، انجامش بده )موقعی : ۶۴.۲

 از مویی ریز روییده است    گنجد درختی که در آغوش نمی : ۶۴.۳

 با تلی از خاک آغاز شده است    )ساختنِ( برجی که نُه طبقه دارد 

 شود با کف پا آغاز می     هزار »لی« )راه( پیمودن 

 دهددارد، از دست میی که نگه می سک  خوردسازد، شکست میکسی که برمی : ۶۴.۴

 خوردکاره است، بنابراین هیچ شکست نمیپس اینطوری است که پادشاه مردم بی : ۶۴.۵

 دهدد، بنابراین هیچ از دست نمی کنحفاظت نمی

 گیرند تی را بر عهده میوقتی رعیت خدم : ۶۴.۶

 کنند اصل آن است: هنگامی که به تکمیل )آن کار( رسیدند، آنگاه خرابش می

 در پایان )کارها( هم مثل آغازشان محتاط باش  : ۶۴.۷

 )در این حالت( قاعده آن است که هیچ خدمتی خراب نشود

 گیرداراده بودن قرار میی پادشاه مردم بر بی پس اینطوری است که اراده

 شمارد آیند را گرانبها نمیشوار به دست میکاالهایی که د 

 گیرد که چیزی نیاموزد یاد می 

 گذرانند ی مردم )عمر( به بطالت میگردد که تودهبه آنجایی باز می 

از چیزهای   حمایت میشماربیپس  نمیی  اما جسارت  دارند،  را  که )وضعیت( درست خودشان  کند  کند 

 ی فراتر از آن( بسازد.)چیز
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ی »دائو ده جینگ« است و ساختاری به نسبت پیچیده  هابخش ترین  کلمه یکی از طوالنی   ۱۲۶این فصل با   

ای اضافی دارد. از این رو باید هردو دوبیتی است با زحف، چون مصراع دومش کلمه   دارد. بند اول و دوم آن شعری

 را در یک بند گنجاند:

其安易持， 其未兆易謀。 

其脆易泮， 其微易散。 

 

其    )چی: او، آن(安   ،آسوده، راضی، مناسب، کجا؟ چی؟(  )آن: رام易    )یی: آسان، مهربان(持  ،چی: نگهداشتن(

 حفظ کردن( 

其    )چی: او، آن(未    )وِی: نه، هنوز نه، نداشتن(兆  :طالع، فال(    )ژائو易    )یی: آسان، مهربان(謀    ،مَئو: نقشه، برنامه(

 مشاوره( 

其    )چی: او، آن(脆    )تْسوئی: شفاف، شکننده(易    )یی: آسان، مهربان(泮   پَن: پراکنده، منتشر شدن، مکتب در(

 دوران ژو( 

其  )چی: او، آن(微  )وِئی: کوچک، فروتن، افول، ظریف( 易  )یی: آسان، مهربان(散   ،سَن: آزاد، راحت، پراکنده(

 آمیخته، الابالی، پیش پا افتاده( 

 ت آسان اس ،ریزی برای آنچه تقدیرش معلوم نشده برنامه   نگهداشتن آنچه که رام است، آسان است  یعنی: » 

 ست، آسان است«. الابالی بودن برای کسی که فروپایه  ست، آسان است پراکنده کردنِ آنچه شکننده ا  
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«. اما مصراع قبلی هم تقریبا  شوند ه میها راحت پراکندخرده ریزهاند که »مصراع آخر را اغلب مترجمان چنین برگردانده 

از ( بیشتر به موقعیت انسانی اشاره دارند تا ویژگی چیزها. 散( و »سَن« )微دهد و کلمات »وِئی« )همین معنی را می

 ام با دیگران متفاوت است.ام و ترجمهاین رو معنای دیگر این دو کلمه را مبنا گرفته 

بیتی است با مصراع پنج شعری تکهم  شود  با بند سوم در متن استانده برابر می  با حساب ما، که  بند دوم 

 ای و تکرار فراوان:کلمه 

為之於未有， 

治之於未亂。 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(之   )ژِه: داشتن، رفتن(於  )یو: در، با، از(未  )وِی: نه، هنوز نه، نداشتن(有  :یُوو(

 فراوان، داشتن( 

治   )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(於   )یو: در، با، از(未    ،وِی: نه، هنوز نه(

 )لوآن: آشوب، سردرگمی، ویرانی(  亂نداشتن( 

 اش کن«.)موقعی که( هنوز آشفته نشده، چاره   یعنی: »)موقعی که( هنوز زیاد نشده، انجامش بده 

 بیت:  بند سوم )بند چهارم استانده( شعری است در سه 

合抱之木，  生於毫末； 

九層之臺，  起於累土； 

千里之行，  始於足下。 

合  آغوشی(  )ِهه: بستن، متحد شدن، جنگیدن، کامل، هم抱   )باو: آغوش، حفاظت کردن(之    )ژِه: داشتن، رفتن(木 

 )مو: درخت، چوب، تابوت( 
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生    )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(於   )یو: در، با، از(毫    )َهئو: مو، موی صاف(末    ،نتیجه ،)مُو: نوک )درخت(

 دیر، نهایی، پودر، فرعی( 

九  )جیُو: نُه(層  )تْسِنگ: الیه الیه، تلنبار کردن(之 ( )ژِه: داشتن، رفتن臺  )تَی: برج، سکو، جای دیدبانی( 

起    )چیئی: برخاستن، ایستادن، آغاز، راه انداختن(於   )یو: در، با، از(累   لِئی: تلنبار، کوت کردن، مستمر، تکرار(

 )تو: زمین، سفال، غبار، بومی(  土کردن، مجموع( 

千    )چیَن: هزار، خیلی(里  ،)واحد درازا(روستا(    )لیئی: همسایه، پانصد متر之    )ژِه: داشتن، رفتن(行   ،شینگ: رفتن(

 اجرا کردن، خوب بودن( 

始    )شی: آغاز(於   )یو: در، با، از(足  ن، توقف، کامال(  )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوا下   ،شیا: پایین، فروپایه(

 بعدی( 

 از مویی ریز روییده است   گنجد نمیدرختی که در آغوش  یعنی: » 

 با تلی از خاک آغاز شده است   )ساختنِ( برجی که نُه طبقه دارد 

 شود«. با کف پا آغاز می    هزار »لی« )راه( پیمودن 

ی دیگر دستخوش دگردیسی شده است. اغلب نویسندگان هازبان این بندی بسیار مشهور است که در جریان ترجمه به  

اش کافی اند: »درختی که دو دست آدمی برای در بر گرفتنشان، چنین برگرداندهتوجه به شعر بودن این جمالت را بی

ی با یک شود/ پیمودن راه هزار فرسنگشود/ برج نُه طبقه با یک سبد خاک ساخته مینیست، از بذری کوچک آغاز می

 شود«. قدم آغاز می 

از چند   نظرم  به  ترجمه  دیگر    این  کلماتی  با  را  متن  در  کلماتی روشن  که  آن  نخست  است.  نادرست  نظر 

نیست و مو احتماال به جوانه  از بذر در میان  اشاره جایگزین کرده است. مثال در بیت نخست سخنی  های کوچک 
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های قدیمی ما وانگ توئی در نسخه اند.  ها ایجاد شده کند، یا این تصور قدیمی و نادرست که درختان از تحول علف می

ی کالسیک هم چنین عبارتی تکرار شده و من هاروایت در این جمله برای این جمله فعل »شِن« آمده که در برخی از 

ام. اما روایت موازی و احتماال دیرآیندتری هم هست که فعل این جمله را »زو« ضبط کرده به همان را در نظر گرفته

 1معنای آغاز کردن. 

شنویم، و »لی« هم برابر با نیم یت سوم از »یک« قدم سخنی نمیبیت دوم بحثی از سبد خاک در میان نیست و در بدر  

کیلومتر است، و نه یک فرسنگ که حدودا ده برابر آن است. دومین ایراد آن که متن شعر است و باید توجه کرد که 

ستوری ای دارد و نباید کلمات دو مصراع پیاپی را به لحاظ ددر شعرهای چینی هر مصراع معنای مستقل و خودبسنده 

 ریخت و خواند. درهم 

ی ی اخیر در متون متقدم به چندین شکل آمده است. مثال در نسخه ه این جمله گوشزد این هم جالب است ک  

 2خوانیم. ی »ب« به جایش »یکصد، یک هزار لی« را می»الف« ما وانگ توئی »هشتصد لی« آمده و در نسخه 

باهتی به شعر بند قبلی ای که وزن و کلماتش شهای چهارکلمه بند بعدی هم شعری است تک بیتی با مصراع 

. در ضمن این بند تکرار بیت دوم از بند دوم فصل بیست دارد و شاید همچون تضمینی در شرح آن سروده شده باشد

 : و نهم است 

為者敗之， 

執者失之。 

 
1  Henricks, 1989: 24۸. 
2  Henricks, 1989: 248. 
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為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(者  ی فاعلی( ترین، نشانه -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛敗  ،بَی: شکست خوردن(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之از دست دادن، نابودی( 

執   )ژی: نگه داشتن، حفاظت(者   ی فاعلی(  ترین، نشانه -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛失  ،شی: از دست دادن(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 

 دهد«. کند، از دست میی که حفاظت میسک  خوردشکست می سازد،کسی که برمی یعنی: » 

 ای از شعرهای پیشین آمده است:گیری ی منثور است که همچون نتیجه بند بعدی دو جمله  

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(無 

)بَی: شکست   敗)وو: نه، هیچ(    無)گو: پیر، قدیمی، بنابراین(    故)وِی: کردن، ساختن، بودن(    為)وو: نه، هیچ(  

 خوردن، از دست دادن، نابودی( 

無    )وو: نه، هیچ(執   )ژی: نگه داشتن، حفاظت(故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(無    )وو: نه، هیچ(失  شی: از(

 دست دادن، نادیده گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 

کند، بنابراین خورد/ حفاظت نمیکاره است، بنابراین هیچ شکست نمی یعنی: »پس اینطوری است که پادشاه مردم بی 

 دهد«. هیچ از دست نمی

 ایست از این دست:بند بعدی هم جمله  

民   )مین: مردم، شخص، رعیت(之    )ژِه: داشتن، رفتن(從   )تْسُنگ: دنبال کردن، تحویل دادن، پذیرفتن، از وقتی که(

事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه( 

常    )چآنگ: اصیل، ماندگار(於   )یو: در، با، از(幾 ئی: چقدر؟، چند، چی؟(   )جی成  ِچنگ: کامیابی، به دست(

)ژِه: داشتن،    之)بَی: شکست خوردن، از دست دادن، نابودی(    敗)اِر: و، آنگاه، اما(    而آوردن، کامل، تبدیل شدن(  

 رفتن(
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گیرند/ اصل آن است: هنگامی که به تکمیل )آن کار( رسیدند، آنگاه خرابش یعنی: »وقتی رعیت خدمتی را بر عهده می

 کنند«. می

 ایست طوالنی و چند تکه و آهنگین: بند پایانی جمله  

慎  )شِن: محتاط، نگران(終  )ژوُنگ: پایان، مرگ، باالخره(如  )رو: شبیه به، اگر، مثال(始  )شی: آغاز( 

則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(無    )وو: نه، هیچ(敗   )بَی: شکست خوردن، از دست دادن، نابودی(

事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(欲 

 )یو: قصد، میل(  欲)بو: نه(  不)یو: قصد، میل( 

不   )بو: نه(貴   )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(得  ،دِه: به دست آوردن(

 )هوئُو: کاال، چیز(  貨)ژِه: داشتن، رفتن(  之قرارداد، نتیجه، مناسب( 

學  )شوِه: دریافتن، تقلید کردن، آموختن(不  )بو: نه(學  )شوِه: دریافتن، تقلید کردن، آموختن( 

復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(衆   )ژُونگ: مردم، سپاه، توده، جمع(人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(

所  )سوئُو: جا، مکان(過  ( ، بطالت گذراندن، خطا)گوئُو: عبور، جلو زدن، وقت 

以    )ای: پس(輔    )فو: استخوان گونه، حمایت(萬    :ده هزار(  شماربی)وان ،物    )وو: چیز(之   )ژِه: داشتن، رفتن(

自   )زی: خود، خویش، البته(然    )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(敢 

 ن، ساختن، بودن( )وِی: کرد 為)گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن( 

یعنی: »در پایان )کارها( هم مثل آغازشان محتاط باش/ )در این حالت( قاعده آن است که هیچ خدمتی خراب 

آیند گیرد/ کاالهایی که دشوار به دست می اراده بودن قرار میی پادشاه مردم بر بیشود/ پس اینطوری است که ارادهن
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گذرانند/ ی مردم )عمر( به بطالت میگردد که تودهگیرد که چیزی نیاموزد/ به آنجایی باز میشمارد/ یاد میرا گرانبها نمی 

کند )چیزی فراتر کند که )وضعیت( درست خودشان را دارند، اما جسارت نمیی حمایت میشماربیپس از چیزهای  

 از آن( بسازد«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختن

 شکست خوردن
 خدمت کردن
 خراب کردن

 اراده

رد جبر
ُ
 خ

 کالن

 حفاظت کردن

دادناز دست   

 خویشکاری

 پادشاه مردم

 رعیت
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و چهارم 

  

مشهورترین    از  یکی  چهارم  و  در  هابخش فصل شصت  از جمالتش  بسیاری  که  است  جینگ«  ده  »دائو  ی 

صورت زبانزدی در آمده است. هرچند نشان خواهم داد که این زبانزدها بر مبنای بدفهمی اصل متن   ی دیگر بههازبان 
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ی نخست این فصل که بندهای رسیم. نیمهاند. اگر متن را بر اساس ساختار مرتب کنیم، به هفت بند میشکل گرفته

شان پیش از کم برخیکیل شده که انگار دست هایی پراکنده تشگیرد، به شعر است و از بیت اول تا چهارم را در بر می

ی دوم به نثر است و این شعرهای آغازین را در اند. نیمه ی فرضی وجود داشته و زبانزدهایی عامیانه بوده الئو تسه 

 شود. تر ابراز میتر و صریح کند و در اینجاست که معنای متن شفاف بافتی سیاسی تفسیر می 

به نظرم زبانزدی قدیمی بوده است. چون    یافته که  بند از شعری دوبیتی تشکیل  تر و معنایش عام نخستین 

 های »دائو ده جینگ« است:  گیری تر از موضعساده 

 ریزی برای آنچه تقدیرش معلوم نشده آسان است برنامه   نگهداشتن آنچه که رام است، آسان است  :۶۴.۱»

 . «ست، آسان است الابالی بودن برای کسی که فروپایه  پراکنده کردنِ آنچه شکننده است، آسان است  

فهمیده شده، که چنان که گذشت، احتماال نادرست  در این دوبیتی مصراع آخر اغلب همچون تکراری از مصراع سوم

های زوج همان به خودِ فرد تعمیم پیدا های فرد بر ارتباط فرد با چیزها سر و کار داریم و در مصراع است. در مصراع 

ای به موقعیت انسانی دانست، که ( را باید اشاره 散( و »سَن« )微کرده است. از این رو در مصراع چهارم هم »وِئی« )

 شان هم هست. معنای اصلی 

گوید چیزهایی که ساکن  شماری است. مصراع نخست می باشی و دم غنیمت شعر از جنس اندرزهای خوش 

شود آسان نگه داشت. تلویحا بدان معنا که نباید با چیزهای سرکش و قلدر درگیر شد. در مصراع و رام هستند را می 

یی از سرنوشت که توسط تقدیر تعیین شده )و بنابراین هابخش ی انسانی تعمیم یافته است.  دوم همین مضمون به زندگ

ریزی اش خوانده نشده و نامقدر است، برنامه یی که فالی دربارههابخشی  رد و تنها دربارهسرکش است( را باید رها ک

این   است.  نگه   هابخش ممکن  که  همچنان  دارند.  شباهت  اول  مصراع  در  و ساکن  رام  چیزهای  همان  به به  داشتن 

 است. ریزی کردن تعمیم یافته برنامه 
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شوند  ن باید مضمون مشابهی داشته باشیم. چیزهای شکننده هستند که آسان خرد میدر مصراع دوم هم بنابرای 

شکنند و هرطور دلشان اوباش هستند که قواعد اجتماعی را میگردند. به همین شکل آدمهای فروپایه و  و پراکنده می

این شعر نه موضع خواهد رفتار می می ایرانشهری کنند.  با سیاست  نه  برابر اخالق زرتشتی دارد و  گیری خاصی در 

ی گفتمانیِ »دائو ده جینگ« است. از این رو حدسم آن است که مقدم  ورزد، و محتوایش هم عامتر از دایره مخالفت می 

 آن را نقل کرده است. بر متن وجود داشته و زبانزدی عامیانه بوده که ویراستار 

 ی ضرورت زود انجام دادن کارها: دارد. یعنی اندرزی عمومی است درباره بند دوم هم وضعیتی مشابه 

 .«اش کن)موقعی که( هنوز آشفته نشده، چاره   )موقعی که( هنوز زیاد نشده، انجامش بده :۶۴.۲»

 رسیم که مشهورتر از همه است و به نظرم اشتباه فهمیده شده است:آنگاه به بند سوم می 

 از مویی ریز روییده است   گنجد درختی که در آغوش نمی :۶۴.۳»

 ست با تلی از خاک آغاز شده ا  )ساختنِ( برجی که نُه طبقه دارد 

 «. شودبا کف پا آغاز می    هزار »لی« )راه( پیمودن 

می بخوانیم،  دقیق  را  متن  مصراعاگر  در  اصلی  دوقطبی  در بینیم  دیگر.  چیزهای  نه  است،  کالن  برابر  در  خُرد  ها، 

آن از چیزی کوچک و خُرد مشتق شده  های فرد چیزی بزرگ نام برده شده، و در مصراع بعدی تاکید شده کهمصراع 

سان )یا در نگرشی قدیمی، از علفی( روییده ای کوچک و مویگنجد، از جوانه است. درختی تناور که در آغوش نمی

است. برج نُه طبقه با تلی خاک آغاز شده است. توجه داشته باشید که در این دو بیت کنشی انسانی انجام نشده و تنها 

بزرگ از کوچک تاکید هست. در بیت سوم هم بنابراین منظور همین بوده است. یعنی راه طوالنی  به مشتق شدن چیز

گیرد. یعنی مقیاس طول اینجا مورد نظر است، و نه کنش پیمودن راه. طبعا چون )هزار لی( در برابر کف پا قرار می

دارد، مترجمان و مفسران این بیت آخر های سالک در کانون توجه متن قرار  موضوع متن »راه/ دائو« است، و ویژگی 

کند. در حالی که چنین نیست. بحث بر سر مقیاس ی پیمودن راه را توصیف میاند که انگار شیوهرا طوری خوانده 
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»یک کف  برابر  در  لی«  »هزار  و  است  اول حاشیه طول  لی در مصراع  هزار  »پیمودن«  است.  قرار گرفته  ایست و پا« 

 »آغاز کردن« در مصراع دوم.  همانقدر اهمیت دارد که

 ی هم احتماال مقدم بر متن »دائو ده جینگ« وجود داشته است. بیتبنابراین این شعر سه  

یش موجود تشکیل یافته است. پرسش کلیدی آن تا اینجای کار سه بند داریم که از سه شعر ناهمگون و احتماال پیشاپ

 ها را به خدمت گرفته و آنها را پیاپی در این فصل آورده است؟متناست که چرا ویراستار این پاره

هایشان ناهمگون است. تنها چیزی که در هر این سه شعر هم ساختار و محتوایی متفاوت دارند و هم لحن و سوگیری 

شود. یعنی انگار ویراستار قصد سه مشترک است، آن است که نوعی ترجیح چیزِ کوچک بر بزرگ در آن دیده می

 ن دفاع کند، و بر این مبنا سه زبانزد رایج را نقل کرده است. داشته از کوچکی و خُردی در برابر عظمت و کالن بود

پدید آمده، متنی منسجم داریم که همین موضع    -الئو تسه- که به نظر من به قلم ویراستار  ی دوم متن،  در نیمه  

و کار داریم. بند چهارم هم ای سیاسی سر  گیری بینیم که با جبهه اش میدهد و با خواندن را شفاف و صریح شرح می

 ی نخست سروده است:تک بیتی است که به نظرم ویراستار در شرح شعرهای نیمه 

 « دهددارد، از دست میی که نگه می سک  خوردسازد، شکست میکسی که برمی :۶۴.۴»

ی پیشین ارتباطی نداشته باشد. تا به حال اندرزهایی هابخش رسد که این جمله با  ابتدا به ساکن به نظر می 

ساده را داشتیم که توجه به خرد/ کالن در آن مشترک بود، و اینجا مطلبی به کلی متفاوت داریم که به برساختن و 

ی کنم این بیت را ویراستار همچون چسبی برای متصل کردن نیمه که فکر می  تازد. به همین خاطر است داشتن می نگه 

( هم ۲۹دلیلی بر این دعوی آن که این بیت جای دیگری از متن )در بند دوم فصل  اول و دوم سخن سروده است.  

 ای که پیشتر در متن گنجانده بوده را اینجا گواه گرفته باشد. گار راوی سروده تکرار شده است. یعنی ان

کند. شاهنشاه در ایرانشهری ارتباط برقرار می-زرتشتی  این بیت در ضمن از این نظر مهم است که با گفتمان

ی پاید. یعنی هر دو کلمهکند و بوم پارس را میایران هخامنشی همچون ابرانسانی تصویر شده که گیتی را آباد می
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تن و : نگه داشتن، حفاظت( برابرنهادهایی برای »کردن« )به معنای ساخ執« )ژی: کردن، ساختن، بودن( و »為وِی« )»

داشتن و حفظ کردن، »پاتو« در پارسی باستان( هستند. »پاییدن« )یعنی نگه ایجاد کردن، »کَرتو« در پارسی باستان( و  

»داریوش شاه گوید: این که کردم،  اند. مثالها همچون جفتی در اسناد پارسی باستان مدام تکرار شده هردوی این کلمه 

ام کرد تا کار را به انجام رساندم، اهورامزدا مرا و خاندان مرا و این همه را به خواست اهورامزدا کردم، اهورامزدا یاری 

گوید »این اش بر مدعیان شاهی و استقرار مجدد نظرم در بیستون می ی پیروزیهمو درباره  1کشور را از آسیب بپاید«. 

ساز که پیشتر فروریخته و »...بسیار کارهای دست  2؛ است آنچه من کردم، به خواست اهورامزدا در همان یک سال کردم«

بود، من آنها را بازسازی کردم، شهری به نام ... دیوارش در گذر زمان فرو ریخته بود و پیشتر بازسازی نشده بود،  

 .3ی برایش کردم )ساختم( برای از اکنون تا آینده...«دیوار دیگر

با شاهنشاه و اهورامزدا تکرار می   ارتباط  باستان دو فعل مدام در  اسناد پارسی  آبادگری  در  شود: ساختن و 

که خویشکاری کردار   )کردن(  که  )پاییدن(  داشتن  نگه  و  کنار حفظ کردن  در  کامل،  انسان  مقام  است در  شاهنشاه 

دقیقا همین دو کلمه موضوع نقد هستند. راوی   ۶۴اهورامزداست در مقام نیرویی مینویی. در بیت بند چهارم فصل  

دارد، در نهایت از دست سازد، ناموفق و شکست خورده خواهد بود و آن کسی که نگه میگوید آن کسی که میمی

کنند، که احتماال در فرهنگ هورمزد اشاره می-خواهد داد و قادر به حفظ چیزی نخواهد بود. اینها به دوقطبیِ شاهنشاه

ادراک می  نه وحدت سیاسی داشته چینی همچون مفهومی درآمیخته و یکپارچه  این قلمرو  ایم شده است. چون در 

 
 .(. ۴۵۲: ۱۳۸۴)کنت،  ۵۵-۴۷(، بند پنجم، سطرهای DNaی نقش رستم )کتیبه  1
 .(.۴۳۵:  ۱۳۸۴)کنت،   ۶۰-۵۹، سطرهای ۶۲(، بند DBی بیستون )کتیبه  2
 .(. ۴۶۲: ۱۳۸۴)کنت،  ۴۹-۴۲(، بند پنجم، سطرهای DSeی داریوش در شوش )کتیبه  3
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ها این دو مفهوم را همچون نظام دینی با بنِ فلسفی یکتاپرستانه )هورمزد(. یعنی به احتمال زیاد چینی)شاهنشاه( و نه 

 اند. کردهای مبهم و همسان با موجودات اساطیری خود مثل امپراتور زرد ادراک می آمیخته 

ایست بین دو بخش قدیمی و  بندی مفصل  دهد که این بیت به راستیبندهای بعدی که به نثر هستند، نشان می 

 دار و سیاسی:است و دومی جهت  موضع شان پراکنده و واگرا و بیجدید از متن، که اولی 

 خوردکاره است، بنابراین هیچ شکست نمیپس اینطوری است که پادشاه مردم بی :۶۴.۵»

 «.دهدکند، بنابراین هیچ از دست نمی حفاظت نمی

هورمزدی   -شود که منظور از بند چهارم هم شخصیتی سیاسی بوده است. در برابر شاهنشاهاز این جمله روشن می

پاید. سازد و نمی یکاره است و نمپاید، پادشاه مردم چینی را داریم که بی سازد و می آریایی که خویشکاری دارد و می

دهد. آشکار است که در آن دوران اقتدار و عظمت ایران خورد و چیزی را هم از دست نمیپس شکستی هم نمی

اند، به دوقطبی کالن های کوچگرد قرار داشته ای که زیر ضرب یورش آریایی های چینیهخامنشی در برابر امیرنشین 

ی وضعیتی فرودست و خُرد هستند و مالک ی، آن پادشاهان مردم نماینده در برابر خُرد شبیه بوده است. امیران چین

گیرد. از اینجاست که پیوند میان کشوری کوچک، که در مقابل شاهنشاهان مقتدر با قلمروی کالن و جهانی قرار می 

ید پادشاه مردم بر شود. راوی آن زبانزدهای شعرگونه را برای این گرد آورده که بگوی اول و دوم متن برقرار مینیمه 

های غربی برتری دارد، مگر نه آن که مبنای برج نُه طبقه تلی خاک است و زیربنای فرسنگ، درازای شاهنشاه بیگانه 

 یک گام؟ 

محور بحث را به اصل موضوع یعنی داشتن نماید که  دو بند بعدی هم به همین ترتیب به نثر است و چنین می  

نداشتنِ خ پاییدن در واقع  یا  ارتقا داده باشد. چون ساختن و  این اصل زرتشتی هستند که هایمشتق ویشکاری  از  ی 

ای در گیتی بر عهده داشته باشند و در آن راستا بکوشند. »دائو ده جینگ« کاری موجودات اهورایی و نیکو باید خویش
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کارگی و نداشتن خویشکاری است. بر این مبناست که »کار کردن« را با »خدمت کردن« یکی گرفته در مقابل هوادار بی 

 و آن را به رعیت منسوب کرده و در نهایت هم ناقص و ناکامل قلمدادش کرده است: 

 گیرند وقتی رعیت خدمتی را بر عهده می :۶۴.۶»

 «. کننداصل آن است: هنگامی که به تکمیل )آن کار( رسیدند، آنگاه خرابش می

ی عجیب را گرفته که برای پرهیز از خراب کردن کارها، پادشاه باید از رعیت پند راوی از اینجا این نتیجه 

 دست به هیچ کاری نزند: بگیرد و اصوال 

 مثل آغازشان محتاط باش در پایان )کارها( هم  :۶۴.۷»

 «. )در این حالت( قاعده آن است که هیچ خدمتی خراب نشود

  در  در ابتدای این بند، محتاط بودن در کارها به معنا پرهیز از دست یازیدن به کاری بزرگ و کالن است،

 کند:گیری راوی در برابر فرهنگ ایرانی داللت میبینیم که به موضع ای صریح و روشن میی اشارهادامه 

 گیرداراده بودن قرار میی پادشاه مردم بر بی پس اینطوری است که اراده »

 شمارد آیند را گرانبها نمیهایی که دشوار به دست میکاال

 گیرد که چیزی نیاموزد یاد می 

 «. گذرانند ی مردم )عمر( به بطالت میگردد که تودهبه آنجایی باز می 

دقیقا ضد   بسیار مهم هستند، چون  نشان می هاارزش این جمالت  را  ایرانی  مفهوم قصد و ی  پادشاه  دهند. 

ی آزادانه  ی آزاد است که به محوریت »من« و ارزش کردارهای انتخاب شده کند، و این همان اراده خواست را طرد می

می زرتشتراه  مضمونی  و  است.  -یبرد  میایرانشهری  خوار  را  گرانبها  کاالهای  به پادشاه  آشکارا  اینها  و  شمارد، 

اند. کاالهایی که خاستگاهشان قلمرو شدههایی اشاره دارد که از سمت غرب به مسیرهای تجاری چین وارد می فراورده

یا سرزمین ایران  بازرگانانش هم همگی غیرچینی  های آریایی زمین  پیرامونش بوده و کارگزاران و  ایرانینشین  تبار و 
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آموزد که چیزی نیاموزد«، و بطالت عمر، اند. جالب است که پادشاه مردم در ضمن با دانایی هم دشمنی دارد و »می بوده

کند. اگر بخواهیم فهرستی از نقاط تمایز فرهنگ نهد و تبلیغ میی ایرانی امری اهریمنی است را ارج می که در اندیشه 

انگیز است رسیم و شگفت ها میای از موضوع وران به دست دهیم، دقیقا به چنین سیاهه چینی هان و ایرانی در این د 

 اند.شان تا این اندازه گسسته و پرت و نامربوط خوانده و تفسیر شده که این بندها با محتوای روشن و شفاف 

 ی بند پایانی هم جای توجه دارد:آخرین جمله 

از چیزهای  » کند ا جسارت نمیکند که )وضعیت( درست خودشان را دارند، امی حمایت میشماربیپس 

 «. )چیزی فراتر از آن( بسازد

دشاه مردم هواخواه وضعیت موجود است و از گذار به وضعیت مطلوب هراس دارد. این جمله را اغلب به یعنی پا

آید. دوقطبی اصلی آن است که پادشاه مردم اند، اما این از جمله بر نمیمعنای پیروی شاه از قانون طبیعی تفسیر کرده

کند، یا کنشگری ایزدگونه بر فراز شمارد و از وضعیت موجود پیروی میفروپایه می  شماربیی چیزهای  خود را همپایه 

ای را ت حتما چنین خویشکاریبایسکند. شاهنشاه ایرانی میآنهاست و گیتی را به سوی وضعیت مطلوب هدایت می 

 کرده، و پادشاه مردم به صراحت هوادار حالت اول قلمدادشده است.  برآورده می
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 بخش شصت و پنجم: ربگران و زند فصل شصت و پنجم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و پنجم 

 

古之善為道者，非以明民，將以愚之。 

民之難治，以其智多。 

故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。 

知此兩者亦𥡴式。 

常知𥡴式，是謂玄德。 

玄德深矣，遠矣，與物反矣，然後乃至大順。 

 

 کردند نیکویی راه را پیروی میها به آنان که قدیم  : ۶۵.۱

 پرداختندپس به روشنگری مردمان نمی

 داشتند. پس فقط )مردم را( احمق نگه می

 توان بر مردم حکم راند دشوار می  : ۶۵.۲

 نشی بسیار داشته باشند اگر که آنان دا 
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 زندبه سرزمین لطمه می  پس بنابراین با خرد و دانایی حکم راندن بر سرزمین  : ۶۵.۳

 سازدبخت میسرزمین را نیک   پس حکم راندن بر سرزمین بدون دانش و خرد 

  آموزد( آموزد، همچنین آن قانون را هم )میکسی که این دو )نکته( را می  : ۶۵.۴

 آموختنِ همان قانون به شکلی ماندگار  : ۶۵.۵

 شود این است که فضیلت تیره نامیده می

 گفتا که فضیلت تیره چه تاریک است ش : ۶۵.۶

 شگفتا چه دوردست 

 ستیزد شگفتا که با چیزهای سرکش می

 آید(.اش هماهنگی بزرگی )از آب در میهایت نتیجه پس به این شکل در ن 

 

 فصل شصت و پنجم از شش بند تشکیل یافته که اغلب به نثر هستند. بند نخست سه جمله دارد:  

古   )گو: گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه(之    )ژِه: داشتن، رفتن(善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(為   :وِی(

 ( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者)دائو: راه(  道کردن، ساختن، بودن( 

非    )فِی: قید نفی: نه، نیست(以    )ای: پس(明   )مینگ: روشن، شفاف، بینایی، دقیق، فردا(民  )مین: مردم، شخص( 

將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله以  )ای: پس(愚  )یو: احمق(之 )ژِه: داشتن، رفتن( 

پرداختند/ پس فقط )مردم را( کردند/ پس به روشنگری مردمان نمیها به نیکویی راه را پیروی می آنان که قدیم یعنی: »

( دیرتر به متن افزوده شده و در 善ی »شان« )ه کلمهگوشزد کردن این نکته سودمند است ک  .«داشتندنگه می  احمق
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ها راه را ی نخست چنین بوده: » آنان که قدیم ی جملهیعنی شکل اولیه  1شود. های کهن ما وانگ توئی دیده نمینسخه 

ای مجزا و توان دریافت که »شان« قیدی برای فعل پیروی کردن است، نه کلمه کردند«. بر همین مبنا میپیروی می

 کلیدی در جمله.  

 ای دارد: ی چهار کلمه بند بعدی دو جمله  

民   )مین: مردم، شخص(之    )ژِه: داشتن، رفتن(難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(治  ژی: درمان کردن، حکم(

 راندن، تنبیه کردن( 

以  )ای: پس(其  )چی: او، آن(智   )ژی: خرد، دانش(多  )دووُ: خیلی، بیشتر( 

 توان بر مردم حکم راند/ اگر که آنان دانشی بسیار داشته باشند«. یعنی: »دشوار می 

ن حکم توادهد: »بر مردم دشوار می ( در اصل چنین معنی می以این جمله به لحاظ دستوری به خاطر آمدن »ای« )

ی بند پیشین و پسین انگار معنای مشروط بدهد. یعنی دانند«. اما این جمله در میانه راند/ دلیلش این است که زیادی می

های پیشتاز ما وانگ در ضمن در نسخه   ی.دومین جمله باید شرطی باشد تا اندرزها به فرمانروا را توجیه کند، و نه خبر

ی »دوو« نیامده و بنابراین اصل جمله چنین بوده: »اگر مردم دانشی داشته باشند، دشوار بشود توئی در این جمله کلمه 

 2دم حکم راند، چون از دانش برخوردارند«.توان بر مربرشان حکمرانی کرد« یا »دشوار می

 های نابرابر: بند سوم شعری است دو بیتی با مصراع 

故以智治國， 國之賊； 

不以智治國， 國之福。 

 
1  Henricks, 1989: 252. 
2  Henricks, 1989: 250-252. 
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故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی以    )ای: پس(智    )ژی: خرد، دانش(治  )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(

國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت( 

國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(之  )ژِه: داشتن، رفتن(賊  )زِی: خراب کردن، کشتن، صدمه زدن، بدکار( 

不   )بو: نه(以    )ای: پس(智    )ژی: خرد، دانش(治   )ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه کردن(國  :گوئُو(

 سرزمین، دولت، پایتخت( 

國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(之  )ژِه: داشتن، رفتن(福  ،شادمانی، عاقبت به خیر شدن( )فو: خوشبختی 

 زندبه سرزمین لطمه می  پس بنابراین با خرد و دانایی حکم راندن بر سرزمین  یعنی: » 

 . «سازدبخت میسرزمین را نیک   پس حکم راندن بر سرزمین بدون دانش و خرد 

ی »زِی«  اند: »به مثابه دزدی کردن از سرزمین است«. این مترجمان کلمه اغلب مترجمان مصراع دوم را چنین برگردانده 

(賊را به معنای دزد و راهزن گرفته ) اند، که داللتی دیرآیند و فرعی از آن است. به نظرم اینجا با معنای اصلی کلمه

های ما وانگ توئی هر دو در نسخه   کند.رم هم تقارنی و تضادی برقرار می سر و کار داریم که با محتوای مصراع چها

و چنین معنا  کند  پیدا می تری  داللت سیاسی شفافکه در این حالت   1، شونده میخواند»دانستن«  به صورت    فعل »ژی«

زند/ پس بدون دانش و خرد شناختنِ دولت، دولت  : »پس بنابراین خردمندانه شناختنِ دولت به دولت لطمه میهددمی

ن هم این که »بو«  بینیم، دستوری است و آهای ما وانگ توئی میتفاوت مهم دیگری که در نسخه کند«.  را نیکبخت می

با بی دانشی و در آن پیش از »ژی« آمده است. یعنی معنای اصلی جمله چنین بوده: »پس حکم راندن بر سرزمین 

 
1  Henricks, 1989: 252. 
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بختی( هم »دِه« )مهربانی و فضیلت(  در این متون کهنسال به جای »فو« )نیک  سازد«.بخت مینابخردی/ سرزمین را نیک

 1آمده است. 

 ای و طوالنی:ایست هفت کلمه بند بعدی جمله  

知   )تْسی: دانش، آموزاندن(此  )تْسی: این، اینجا(兩 آنگ: دو، متفاوت، چند( )لی者   ژِه: پسوند صفت برتر؛( -

 )شِه: نوع، مثال، قانون، مراسم(  式( جی: همان؟) 𥡴)یی: همچنین، فقط، گرچه(  亦(  ، پسوند فاعلیترین-ر/ ت

 .«آموزد( آموزد، همچنین آن قانون را هم )میکسی که این دو )نکته( را مییعنی: »

 ای تشکیل شده: ی چهار کلمه بند پنجم باز از دو جمله  

常   )چآنگ: اصیل، ماندگار(知 نش، آموزاندن( )تْسی: دا𥡴 (جی: همان؟  )式 مراسم( )شِه: نوع، مثال، قانون ، 

 是  )شی: بودن، باشه(謂  )وِی: گفتن(玄  و سیاه، آسمان( )شوان: عمیق德 نی، ذهن( )دِه: فضیلت، مهربا 

 .«شود ماندگار/ این است که فضیلت تیره نامیده می آموختنِ همان قانون به شکلی یعنی: »

ایست که بسیار به درست روشن نیست، و اصوال این نشانه  𥡴ی  های باال توجه داشته باشید که معنای نشانه در جمله

اند و معنای آن را با تردید »همان و ها تلفظ آن را »جی« نوشته شود. فرهنگنامه ندرت در خط چینی به کار گرفته می

اند. حدس من آن است که اینجا داللتی متفاوت داشته باشد. چون دو بار در مقام صفتی برای »شِه« )ته همسان« دانس

式کرده است. با این همه برای رعایت ای از شریعت اشاره میاین به نوعی خاص از قانون یا رده( آمده است. بنابر

 ام. احتیاط آن را به »همان« برگردانده 

 واپسین بند این فصل از چهار جمله تشکیل یافته است:  

 
1  Henricks, 1989: 253. 
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玄    )شوان: عمیق و سیاه، آسمان(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(深   )شِن: عمیق، تاریک، خیلی(矣   یی: عالمت(

 کامل شدن، عالمت تعجب( 

遠  )یوآن: دور، غریبه، برجسته(矣  )یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب( 

與   )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(物    )وو: چیز(反  رار، شورش، مخالفت، انعکاس(  )فَن: برعکس، تک

矣  )یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب(  

然    )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(後    )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(乃    )نَی: تو، فقط، بنابراین(至   :ژی(

 )شون: پیروی، رفتن، مالیم(  順)دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(  大رسیدن، حد، حداکثر( 

پس به ستیزد/  شگفتا که با چیزهای سرکش می چه دوردست/    شگفتایعنی: »شگفتا که فضیلت تیره چه تاریک است/  

 . «آید( اش هماهنگی بزرگی )از آب در میدر نهایت نتیجه این شکل 

اند که  ( را روی هم رفته چنین ترجمه کرده 玄德深矣，遠矣های اول و دوم )اغلب مترجمان جمله 

می دوردستها  تا  و  است  عمیق  ژرف  اصیل یعنی   1رود«. »فضیلت  فضیلت  یا  ژرف  فضیلت  معنای  به  را  دِه«  »شوان 

بهترین خوانش را به دست نمیگرفته این تعبیرها  اما  بنابراین معنای اند.  دهد. شوان در اصل یعنی آسمان شبانه و 

رساند. بنابراین معنای عمق را هم می شب(    اش تیره و تاریک است، اما در ضمن )در مقام صفتی برای آسماناصلی 

کند. »شِن« هم به کند و باقی مفاهیم را از آن مشتق می اصلی آن عمق یا اصالت نیست، بلکه به آسمانی تیره اشاره می

ند. این بدان معناست که ژرفا در چین با مفهوم مشابه در ایران و اروپا رساهمین ترتیب هم عمق و هم تاریکی را می

تفاوت داشته و لزوما با تیرگی و ظلمِت چیزهای فرو رفته در اعماق )مثل عمق چاه( درپیوسته بوده است. حتا چن 

 
1  Henricks, 1989: 251. 
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  1ده که نادرست است.سازد« ترجمه کرکه »شوان« را به درستی به تاریکی برگردانده هم »شِن« را به اشتباه »روشن می 

 اند. اند و حالت تعجب در جمله را نادیده انگاشته های رایج در ضمن »یی« را هم ترجمه ناکرده رها کردهترجمه

 

  

 
1  Chen, 1989: 205. 

 حکم راندن

 کامل
 

 هماهنگ
 داناب  

 بالهت

ه  فضیلت تیر

 فضیلت روشن
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و پنجم

 

گنجاند. جان کالم به قدری های صریح کتاب در طرد دانایی و خردمندی را در خود میاین فصل یکی از بیانیه 

ی سیاسی خردستیز و خودکامه قرار بگیرد، از حکومتهای هانظامتواند سرلوحه و شعار  صریح و شفاف بیان شده که می

های مدرن کمونیستی. دو بند نخست بی کم و کاست اصل بحث را صورتبندی کلیسایی قرون وسطایی، تا ایدئولوژی 

 کند:می

 کردند ها به نیکویی راه را پیروی میآنان که قدیم  :۶۵.۱»

 پرداختندپس به روشنگری مردمان نمی

 داشتند. پس فقط )مردم را( احمق نگه می

 توان بر مردم حکم راند دشوار می  : ۶۵.۲

 «. اگر که آنان دانشی بسیار داشته باشند

ی فرضی هستند. این دفاع از حماقت اند، قاعدتا سخن خودِ راوی یعنی الئو تسه ها که به نثر آمده این گزاره 

تر خوانیم برنده های ماکیاولیستی می و تاکید بر ابله نگهداشتن مردم برای تضمین سلطه بر ایشان، از هرآنچه در رساله 

هرچند بسیاری از فرمانروایان   ای در آن دوران دوردست، جای توجه دارد. چون دلیل بیان چنین گزارهتر است.  و صریح 

اند. دلیل آوردهاند، اما هرگز آن را چنین شفاف بر زبان نمی فریب و فرومایه به محتوای این جمالت پایبندی داشته مردم 

ای به ها به نظرم آن است که گفتمانی متضاد با آن وجود داشته و این متن همچون نقدی و حمله بیان شفاف این گزاره 
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بینیم که هماورد متن، شده است. اگر به اسناد تاریخی دوران تدوین »دائو ده جینگ« بنگریم، به روشنی میآن تنظیم  

از عصر هخامنشی گفتمان  تا پیش  ایرانشهری بوده است. اصوال  پیوندی برقرار سیاست  با مفهوم خرد  های سیاسی 

ی شاه است« د« و »گسترش عقالنیت و خرد وظیفهاند. یعنی این که »فرمانروا باید بر اساس خرد حکومت کنکردهنمی

پیدا کردند. تا پیش از آن یی زرتشتی هستند که برای نخستین بار در دوران هخامنشی صورتبندی سیاسی  هامضمون

اصوال نسبتی میان خردمندی و حکمرانی برقرار نبود و مشروعیت شاه از ارتباطش با خاندانی نیرومند یا خدایانی 

شود. در حدی که داریوش بزرگ آمد. خرد اما مضمونی است که در اسناد پارسی باستان مدام تکرار میپشتیبان بر می

شمارد به خردمندی اش است، مهمترین عناصری که بر می نامه و در ضمن خودانگارهیت ی نقش رستم که وص بر کتیبه 

زند، بر خشم و عواطف سنجد و محک میکند، سخنان خوب و بد را میگیری نمیشود. این که زود تصمیممربوط می 

 کنند.کند، همگی با خردمندی پیوند برقرار می خویش چیره است و دادگرانه داوری می 

گذشته از اینها، که سرمشقی مفهومی است و چارچوبی سیاسی، در عمل هم دولت نوظهور ایران در عصر  

ی خطهای رایج در جهان شود. بخش عمدهرش »خرد و دانایی« مشخص می انگیز در گستهخامنشی با جهشی شگفت 

باستان در عصر هخامنشی در درون قلمرو »بوم پارس« ابداع شدند، کتابهای مقدس و متون مهمی که سیر تاریخ دین 

هنگی و سیاسی ی جهان را تا دو هزار سال بعد تعیین کردند، در پیوند با این قلمرو و اغلب درون مرزهای فرو اندیشه 

ایران نوشته شدند، از اوستا و تورات بگیریم تا متون افالطونی و بودایی. گذشته از اینها عصر هخامنشی با ارتقای 

ی روندهای دیوانی و مدیریتی مصادف بود ی فناوری و صنعت و همچنین عقالنی شدن شتابزده سابقه چشمگیر و بی

میت ریاضی )از نجوم و گاهشماری تا هندسه و حسابداری( بر روندهای که پیدایش اقتصاد پولی و آمارگیری و حاک

 گیری نمودهایی از آن بود. تصمیم
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د و دانا شدن مردم« در زمان نوشته شدن این متن نمودی عینی و ملموس داشته،  بنابراین مخالفت با »خردمن

اش تهدیدی نشینهای کوچگرد و حاشیه شده و نماینده ها بیگانه و دوردست محسوب میای که برای چینی در جامعه 

 نهد. آن را با حکمرانی چینی برابر میکند و اند. بند سوم قاعدتا به ایران زمین اشاره می شده بزرگ محسوب می 

 زندبه سرزمین لطمه می  پس بنابراین با خرد و دانایی حکم راندن بر سرزمین  :۶۵.۳»

 «. سازدبخت میسرزمین را نیک   پس حکم راندن بر سرزمین بدون دانش و خرد 

 م عنوانی برای این »حکمرانی بر اساس بالهت« پیشنهاد شده است: »فضیلت تیره«:در بند چهارم و پنج  

  آموزد( آموزد، همچنین آن قانون را هم )میکسی که این دو )نکته( را می  :۶۵.۴»

 آموختنِ همان قانون به شکلی ماندگار  : ۶۵.۵

 «.شود این است که فضیلت تیره نامیده می

ی معنایی پیدایش متن دهد که به زمینه اند، نشان می ق برگردانده این که بسیاری از مترجمان این ترکیب را فضیلت عمی

ی که ترجمه-اند. چون فضیلت تیره  ی معنای دقیق این تعبیرها جدی طرح پرسش نکرده اند و درباره توجهی نداشته 

ا فضیلت رسد. چون قاعدتدر ضمن مفهومی ناسازگون و نامفهوم هم به نظر می  -تر این عبارت است تر و درست دقیق

هشت قرن پیش از نوشته شدن شود که دریابیم  باید روشن باشد، نه تیره. معنای این عبارت تنها هنگامی روشن می

شد و از همان ابتدای با »دائو ده جینگ« برای نخستین بار مفهوم فضیلت )اشه/ ارته( در دین زرتشتی صورتبندی  

خیلی زود با   ی زرتشت بود،مفهوم نور پیوند داشت. یعنی راستی و اشون بودن که سنتی فلسفی و اخالقی و آفریده

شکن و نگهبان عهدشناسی و راستگویی بود. های مربوط به مهر پیوند خورد، که از ابتدای کار ایزدی دروغ نمادپردازی 

دانسته و هوادار سیار بانفوذ در زمان تدوین این متن وجود داشته که فضیلت را نورانی میدر نتیجه سنتی ایرانی و ب

  ۶۵دانسته است. در بخش آغازین فصل  گسترش خرد و دانایی بوده و آن را ابزار چیرگی اهورامزدا بر اهریمن می

ی ت. مضمونی که با توجه به زمینه دیدیم که خرد و دانایی طرد شده و در بخش دوم گفته شده که این فضیلت، تیره اس
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قابل کامال  متن  ظهور  میتاریخی  متن  ندارد.  ناگشودنی  معمایی  و  است  و فهم  خرد  هوادار  که  فضیلتی  آن  گوید 

ست، که روشن و نورانی )مینگ( هم هست، چیزی دیگر است، و ما هوادار فضیلتی دیگر هستیم که تیره و دانایی

 تاریک )شوان( است.  

 کند: فضیلت تاکید دارد و همین خوانش را تثبیت می بند پایانی این فصل هم توصیفی است که بر تاریکی این   

 شگفتا که فضیلت تیره چه تاریک است  :۶۵.۶»

 شگفتا چه دوردست 

 ستیزد شگفتا که با چیزهای سرکش می

 . «آید( اش هماهنگی بزرگی )از آب در میپس به این شکل در نهایت نتیجه 
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 ردان و زند فصل شصت و ششم بخش شصت و ششم: : ربگ 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و ششم 

 

江海所以能為百谷王者，以其善下之，故能為百谷王。 

是以聖人欲上民，必以言下之；欲先民，必以身後之。 

是以聖人處上而民不重，處前而民不害。 

是以天下樂推而不厭。 

以其不爭，故天下莫能與之爭。 

 

 کنند پس جایگاه رود و دریا چنان نیرومند است که بر صد دره سروری می : ۶۶.۱

 پس )شرط( آن )چنین بوده که( خود را یکسره پست سازند

 )آن( قدرت دیرینه)ایست( که سرور صد دره است 

 کند واالتر از مردم باشد پس اینطوری است که پادشاه مردم وقتی قصد می : ۶۶.۲

 تر )از آنها( است گوید که فروپایه پس همیشه می 
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 کند پیشاپیش مردم باشد وقتی قصد می

 دهد.پس همیشه خویشتن را پشت سر )مردم( جای می

 کننداش را حس نمید، اما مردم سنگینی شوپس اینطوری است که پادشاه مردم در باال مستقر می  : ۶۶.۳

  کننداش را حس نمیشود، اما مردم خطرناک بودن جلو)ی همه( مستقر می

اینطوری است که هرچه زیر آسمان است را وادار به نواختن موسیقی می : ۶۶.۴ کند، اما )مردم( از آن متنفر  پس 

 شوند. نمی

 کندپس او ستیزه نمی  : ۶۶.۵

 جویی کند.ر آسمان است این قدرت را ندارد که با او بجنگد و ستیزه بنابراین هرچه زی

 

و بافتی یکپارچه دارند و به احتمال زیاد یکباره    فصل شصت و ششم از شش بند تشکیل یافته که به نثر هستند 

 : ی به نسبت طوالنی دارد. بند نخست سه جمله اند به دست راوی نوشته شده 

江   )جیانگ: رود، رود زرد(海  )خائی: دریا، دریاچه، دوردستها، بیکران(所  )سوئُو: جا، مکان(以   )ای: پس(能 

 谷ه(  )بآئی: صد، خیلی، هم 百ودن(  )وِی: کردن، ساختن، ب  為گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس

 ( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -وند صفت برتر؛  )ژِه: پس 者)وانگ: شاه، قهرمان، بزرگمرد(  王)گو: دره( 

以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(善  ،مهربان، مردن(    )شان: خوب، درست下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(之   :ژِه(

 داشتن، رفتن( 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی能 ن اساطیری(  گوز-)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس為   ،وِی: کردن، ساختن(

 ، قهرمان، بزرگمرد( )وانگ: شاه 王)گو: دره(  谷)بآئی: صد، خیلی، همه(  百بودن( 
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که( کنند/ پس )شرط( آن )چنین بوده  پس جایگاه رود و دریا چنان نیرومند است که بر صد دره سروری می یعنی: »

 «. خود را یکسره پست سازند/ )آن( قدرت دیرینه)ایست( که سرور صد دره است 

یوند با »نِنگ« اند. هرچند به احتمال زیاد این کلمه در پ»گو« را مطابق معمول »بنابراین« ترجمه کردهی آخری  جملهدر  

 به معنای قدرت جادویی دیرینه و کهن باشد. 

 بند دوم هم طوالنی است و از چهار کلمه تشکیل یافته است: 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(欲 

 )مین: مردم، شخص(  民برتر، مقدم، امپراتور( )شانگ: باال،   上)یو: قصد، میل( 

必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(以    )ای: پس(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(之   :ژِه(

 ، رفتن( داشتن

欲  )یو: قصد، میل(先  یاکان( )شیَن: پیشتاز، پیشین، ن民  )مین: مردم، شخص( 

必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(以    )ای: پس(身   )شِن: بدن، شأن، خویشتن(後    )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(之 

 )ژِه: داشتن، رفتن( 

تر گوید که فروپایه کند واالتر از مردم باشد/ پس همیشه می »پس اینطوری است که پادشاه مردم وقتی قصد می   یعنی:

 دهد«.کند پیشاپیش مردم باشد/ پس همیشه خویشتن را پشت سر )مردم( جای می صد می)از آنها( است/ وقتی ق

 خواند باال باشند، از این رو آنان که می

 ی طوالنی است:بند بعدی دو جمله  
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是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان( 

處  )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال而    )اِر: و، آنگاه، اما(民  :مین(

 )ژُنگ: سنگین، جدی، مقدار زیاد(  重)بو: نه(   不مردم، شخص( 

處  )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(前    )چیان: جلو، باال، آینده، قبلی(而    )اِر: و، آنگاه، اما(民  :مین(

 )هَی: زخمی کردن، باعث شدن، کشتن، خطرناک(  害)بو: نه(   不مردم، شخص( 

کنند/ جلو)ی همه( اش را حس نمیشود، اما مردم سنگینی ه مردم در باال مستقر مییعنی: »پس اینطوری است که پادشا

 کنند«. اش را حس نمیشود، اما مردم خطرناک بودن مستقر می 

اش با  ی اول بند پیشین نوشته شده است و چهار کلمه از نُه کلمه ایست که بر مبنای جمله بند سوم تک جمله  

 آن مشترک است: 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(樂   ،یوئِه: موسیقی، نواختن(

 )یَن: ارضا شدن، متنفر بودن(  厭)بو: نه(  不)اِر: و، آنگاه، اما(  而)توئی: تعویق، وادار کردن، استنتاج(  推ساز( 

نواختن موسیقی مییع به  را وادار  اینطوری است که هرچه زیر آسمان است  متنفر نی: »پس  آن  از  اما )مردم(  کند، 

 شوند«. نمی

 آخرین بند این فصل هم دو جمله دارد:  

以  )ای: پس(其  )چی: او، آن(不  )بو: نه(爭  )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص( 

故  (  ، بنابراین )گو: پیر، قدیمی天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(莫   )مُو: نه(能  ،نِنگ: توانا، نیرو(

اساطیری(  -توانستن، خرس  برگزیدن(   與گوزن  جنگیدن،  پیروی،  کمک،  دادن،  رفتن(    之)یو:  داشتن،   爭)ژِه: 

 )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص(
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 جویی کند«. کند/ بنابراین هرچه زیر آسمان است این قدرت را ندارد که با او بجنگد و ستیزهیعنی: »پس او ستیزه نمی

 

 

  

 پیش

 پس
 پادشاه مردم

 رعیت و مردم

 رود و دریا

 صد دره
 باال

 پایین

ه جوب  
 ستیر 

 نواختن موسیقی

ی عمیقریشه  

 تماشای راه
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 گفتار دوم: : زند فصل شصت و ششم

 

ی حکمرانی »پادشاه مردم« اختصاص یافته  گنجد و به شیوههای قدیمی مینامه ی سیاست این فصل هم در رده 

ی استثنایی »دائو ده جینگ« باشد هافصل نماید که از  دهد و چنین میی ای یکپارچه را تشکیل ماست. کل متن پیکره

ای به دست ایست که مغز سخن را در مقام استعاره ه که یکسره به قلم ویراستار نوشته شده است. بند نخست مقدم

 دهد:می

 کنند پس جایگاه رود و دریا چنان نیرومند است که بر صد دره سروری می :۶۶.۱»

 ت سازندپس )شرط( آن )چنین بوده که( خود را یکسره پس

 . «)آن( قدرت دیرینه)ایست( که سرور صد دره است 

ی گوناگون تفسیر کرد. اما روشن است که مقصود از آن جانبداری از فروپایگی و خُردی هاشکلتوان به  این بند را می 

ی دیگر کتاب نیز بارها تکرار شده است. بند دوم هابخش در برابر واالمرتبه بودن و عظمت است. مضمونی که در  

 ی سیاست مورد نظر است: ی حوزهدهد که این تقابل به طور خاص درباره نشان می

 کند واالتر از مردم باشد پس اینطوری است که پادشاه مردم وقتی قصد می :۶۶.۲»

 تر )از آنها( است گوید که فروپایه پس همیشه می 

 کند پیشاپیش مردم باشد وقتی قصد می
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 . «دهدپس همیشه خویشتن را پشت سر )مردم( جای می

دهد عبارت »شِنگ رِن« باید همه جا »پادشاه مردم« ترجمه شود و نه چیزی  ایست که نشان میبند نمونه این  

دیگر. جالب آن که حتا در اینجا که به صراحت از ارتباط این شخص با مردم و حکمرانی سخن به میان رفته نیز، 

 کند.رتباطی معنایی با بافت متن برقرار نمیاند که ااغلب مترجمان آن را به فرزانه یا استاد خردمند برگردانده 

 کننداش را حس نمیشود، اما مردم سنگینی پس اینطوری است که پادشاه مردم در باال مستقر می  :۶۶.۳»

 «. کننداش را حس نمیشود، اما مردم خطرناک بودن جلو)ی همه( مستقر می

گوید پادشاه برای حکم راندن بر مردم  ی حکمرانی است، و راوی میی شیوه روشن است که بحث درباره 

بینیم. ی فرمانروایی ایرانی و چینی را میتر است. باز اینجا تقابلی صریح میان شیوه فروپایه باید وانمود کند که از ایشان  

آورد که در ایران شاهنشاه نماد انسان کامل است و اصوال مشروعیت خود برای حکم راندن را از اینجا به دست می

بر زیبایی، تندرستی، نیرومندی، اخالق نیکو ی »منِ خداگونه«. به همین خاطر  قرار است برترین مردم باشد و نماینده 

خوانیم که پادشاه مردم در چین باید خود را خاکسار و شکوه و عظمتش تاکیدی هست. در مقابل در این فصل می

اش را حس بنماید و از نمایش شکوه و عظمت پرهیز کند. چون تنها در این حالت است که مردمان »خطرناک بودن 

 کنند«. نمی

داشتنِ مردم تشویق   گیرد که پادشاه را به ابله و نادان نگه ی فصل پیشین قرار میاین اندرز تا حدودی در ادامه 

زند و آنان را وادار به کاری فریبی و دروغگویی سر و کار داریم. شاه مردم را گول میعی مردم کرد. اینجا هم با نو می

کند. او مردم را و سایر چیزهای گیرد، اما موقعیت خود را کتمان میخواهد، و بر باالیشان جای میکند که خود میمی

یابد و بنابراین در برابرش مقاومتی ی این را در نمیخواهند، اما کسکند کارهایی کنند که نمیزیر آسمان را وادار می

 گیرد.شکل نمی
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اینطوری است که هرچه زیر آسمان است را وادار به نواختن موسیقی می :۶۶.۴» کند، اما )مردم( از آن متنفر  پس 

 . «شوند نمی

ه آریایی جنگاوری بلندمرتبه نیست که به مهر شباهت داشته  بر این مبنا پادشاه مردم هان بر خالف شاهنشا 

ی شیوه نماید.  گیر می باشد و همچون سرداری در نبرد با اهریمن جلوه کند. او فروتن و خاکسار و منفعل و گوشه 

 دان نبرد، آن است که اصوال با کسی نجنگد: ی او برای ایمن ماندن در میویژه

 کندپس او ستیزه نمی  :۶۶.۵»

 .« جویی کندآسمان است این قدرت را ندارد که با او بجنگد و ستیزه  بنابراین هرچه زیر
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 بخش شصت و هفتم: ربگردان و زند فصل شصت و هفتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و هفتم 

 

 

天下皆謂我道大，似不肖。 

夫唯大，故似不肖。 

若肖久矣。 

其細也夫！我有三寶，持而保之。 

一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。 

慈故能勇；儉故能廣；不敢為天下先，故能成器長。 

今舍慈且勇；舍儉且廣；舍後且先；死矣！夫慈以戰則勝，以守則固。 

天將救之，以慈衛之。 
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 نامد هرکس که زیر آسمان است راه مرا بزرگ می : ۶۷.۱

 مانند  شبیه به )چیزی( بی

 بنابراین تنها مردی که بزرگ است،  : ۶۷.۲

 شباهت دارد مانندبه )چیزی( بی

 بود!داشت، عجب درازمدت می مانندی می ( راه)اگر  : ۶۷.۳

 مانند( نوباوه است، و آن مرد نیز! آن )چیزِ بی 

 من سه گنجینه دارم  : ۶۷.۴

 کنمدارم و حفظشان می شان میهمانا که نگه 

 نامند اولی را مهربانی می 

 نامند میپوشی چشمدومی را 

 نام سومی این است: جرأت نکنیم در زیر آسمان پیشتاز باشیم 

  کند( نه )ایجاد می مهربانی در دلیران قدرت دیری : ۶۷.۵

 کند(.باختری قدرت دیرینه )ایجاد می پوشی از بیگانگان چشم

  نکنیم تا در زیر آسمان پیشتاز باشیم، این که جرأت  

 کند( تا ظرفیت )عمری( دیرپا را به دست آوریم. قدرتی دیرینه )ایجاد می  

   حاال این که مهربانی را رها کنی و خیلی دلیر باشی : ۶۷.۶

 پوشی را رها کنی و خیلی )مثل( بیگانگان باختری باشی قناعت و چشم

 نشینی را رها کنی و خیلی پیشتاز باشیواپس 

 عجب مهلک است! 
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 کندهنگام نبرد قاعده را رعایت می پس مرد مهربان  

 دارد پس سرسختانه قاعده را پاس می

 کند.مان می پس )آنگاه( با مهری مادرانه حمایت    مان دهدزود است که آسمان یاری  : ۶۷.۷

 

ی ساده  شعر هستند. بند نخست دو جملهشان پاره فصل شصت و هفتم هشت بند ناهمسان دارد که برخی 

 دارد: 

天    )تیان: آسمان(下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(皆    )جیِه: همه، هر(謂   )وِی: گفتن(我  را، مال من، ما  )ووآ: م

 بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( )دا:  大)دائو: راه(  道را، کشتن، تعصب( 

似  )سی: شبیه، مثل(不  )بو: نه(肖  )شیائو: شبیه، تقلید کردن، افول( 

 مانند«.نامد/ شبیه به )چیزی( بییعنی: »هرکس که زیر آسمان است راه مرا بزرگ می

دارد که دومی   نوشته شده و دو جمله  اولی  بر  را تکرار بند دوم همچون شرحی  اخیر  اش کلمات عبارت 

 کند:می

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( 

故 ( ، بنابراین )گو: پیر، قدیمی似  )سی: شبیه، مثل(不  )بو: نه(肖  )شیائو: شبیه، تقلید کردن( 

 .«مانند شباهت دارد بنابراین تنها مردی که بزرگ است،/ به )چیزی( بییعنی: »
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بزرگ »  اند: اند و به چنین تعبیری رسیده در این جمله اغلب کلمات اول هر جمله یعنی »فو« و »گو« را ترجمه نکرده 

فایده« و در بند بعدی »کوچک«  «، چن »بو شیائو« را در این بندها »بی است، چون با هیچ چیز دیگری مانند نیست 

 1هاست و جای بحث دارد. ترجمه کرده که نوسانی پردامنه در داللت 

 بند سوم تنها یک جمله و چهار کلمه دارد: 

若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(肖    )شیائو: شبیه، تقلید کردن(久    )جیُو: درازمدت، زمان طوالنی(矣   یی: عالمت(

 کامل شدن، عالمت تعجب( 

 بود!«.می و دیرپا ب درازمدت داشت، عجمانندی می مانند(  )آن چیزِ بی یعنی: »اگر 

ی پیشین است و ی جمله. در میان اینها، اولی ادامه ای داردی چهار کلمه سه جمله در متن استانده  بند چهارم   

بند چهارم را تجزیه کرد و در بندهای قبلی  ای و بخشی از بند بعدی هستند. بنابراین به نظرم بایددوتای بعدی مقدمه 

 : شودی بند سوم )به حساب ما( میشان کرد. بر این مبنا ادامه بعدی ادغام 

 其  )چی: او، آن(細  ،الغر( )شی: کوچک، جوان، ظریف也   )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(夫  !)فو: مرد، شوهر( 

 یعنی: »آن )راه( نوباوه است، و آن مرد نیز«!

   آورند:بچسبند و در این حالت متنی یکپارچه پدید می بعدی ی بعدی هم باید به ابتدای بند دو جمله  

我 ،تعصب(  )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن有  )یُوو: فراوان، داشتن(三  )سان: سه(寶  )بائو: گنجینه، گرانبها( 

持   )چی: نگهداشتن، حفظ کردن(而    )اِر: و، آنگاه، اما(保   )بوآ: پروردن، حفظ کردن، تضمین کردن(之  :ژِه( 

 داشتن، رفتن( 

 
1  Chen, 1989: 208. 
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一  )یی: یک، یگانه، هر(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(慈  )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر( 

二  )اِر: دو، دومی، دوباره(曰  )یوئِه: گفتن، صدا زدن(儉  زی، مقتصد، فروتن()جیان: ساده 

三   )سان: سه(曰   )یوئِه: گفتن، صدا زدن(不   )بو: نه(敢   )گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(為   :وِی(

 تاز، پیشین، نیاکان( )شیَن: پیش  先وپایه، بعدی( )شیا: پایین، فر 下)تیان: آسمان(  天کردن، ساختن، بودن( 

پوشی چشمنامند/ دومی را  اولی را مهربانی میکنم/  دارم و حفظشان میشان می م/ همانا که نگه من سه گنجینه داریعنی: »

 نامند/ نام سومی این است: جرأت نکنیم در زیر آسمان پیشتاز باشیم«.  می

را  عبارت کلیدی دو مصراع شعری  بند ششم از یک بیت شعر تشکیل یافته و دو جمله در توضیحش، که   

 کند:تکرار می

慈故能勇；  儉故能廣； 

不敢為天下先，   故能成器長。 

慈    )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر(故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری(  -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس勇 

 )یُنگ: شجاع، سرباز، جسارت( 

儉   زی، مقتصد، فروتن(  )جیان: ساده故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس

廣  )گوانگ: عریض، پهناور، معمول، باختری و بیگانه( 

不   )بو: نه(敢   )گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(天    )تیان: آسمان(下 

 )شیَن: پیشتاز، پیشین، نیاکان(   先)شیا: پایین، فروپایه، بعدی(  

故    )گو: پیر، قدیمی(能 گوزن اساطیری(   -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس成  ،ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن(

 ایدار( )چآنگ: طوالنی، مستمر، راست، پ 長)چی: ابزار، اندام، استعداد(  器کامل، تبدیل شدن( 

  کند( مهربانی در دلیران قدرت دیرینه )ایجاد می  یعنی: » 
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 کند(.بیگانگان باختری قدرت دیرینه )ایجاد می  پوشی ازچشم

  این که جرأت نکنیم تا در زیر آسمان پیشتاز باشیم،  

 ا به دست آوریم«. کند( تا ظرفیت )عمری( دیرپا رقدرتی دیرینه )ایجاد می  

اند. در حالی که ساخت دستوری اش )بنابراین( گرفته( را در معنای فرعی故ی مترجمان در این بندها »گو« )تقریبا همه

های کتاب ژه( از کلیدوا 故能جمالت این تعداد قید استنتاجی نیاز ندارد. عالوه بر این پیشتر اشاره شد که »گو نِنگ« )

 دهد، و به نیرویی جادویی )مثل مانا( در بافتیشود و به نظرم همیشه »قدرت دیرینه« معنی می است که نُه بار تکرار می 

( که در فهم جمله بسیار مهم است و »بیگانگان باختری« معنی 廣ی »گوانگ« )کند. همچنین کلمهشمنی اشاره می

های اند. این البته از معناهای ثانوی این کلمه است، اما از ارجاع به »سرزمین گسترده و پهناور« معنی کرده دهد را »می

برخاسته که چراگاه بیگانه  باختری«  قبایل سکا را در خود می ی  پهناور  معنا در های  این  بگذریم که  گنجانده است. 

چون این که »قناعت به پهناوری منتهی شود« معنای .  دهدجمالت مورد نظرمان معنای روشن و درستی به دست نمی

器پوشی از )راه و رسم( بیگانگان باختری« بوده است. همچنین »چی« ) دهد. منظور راوی احتماال »چشم چندانی نمی

( نزد اغلب مترجمان »ظرف« فهمیده شده که یکی از معناهای آن است. اما روشن است که اینجا منظور ظرفیت برای 

 یژه که یکی از معناهای اصلی این کلمه »استعداد« است.  داشتن عمری طوالنی است و نه خود آوند یا ظرف. به و

ابتدا و سه جمله ای تشکیل شده که یک کلمه با سه مصراع چهار کلمه   بند هفتم از شعری   ی ی افزوده در 

 اش آمده است:توضیحی در ادامه 

今舍慈且勇； 

  舍儉且廣； 

  舍後且先； 

死矣！夫慈以戰則勝，以守則固。 
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今   )جین: حاال، این، اگر(舍   (  رک عمل، ول کردن، ت)شِه: اقامتگاه، مهمانسرا慈  وکار، مادر(  )تْسی: مهربان، نیک且 

 )یُنگ: شجاع، سرباز، جسارت(  勇ن( )جو: خیلی، چند، فراوا

舍   مهمانسرا اقامتگاه،  مقتصد، فروتن(  ن: ساده )جیا  儉(  ، ول کردن، ترک عمل)شِه:  ، )جو: خیلی، چند 且زی، 

 معمول، باختری و بیگانه( )گوانگ: عریض، پهناور،  廣 فراوان( 

舍  ِ(  ، ول کردن، ترک عمله: اقامتگاه، مهمانسرا)ش後    )ُهو: پشت، تهیگاه، بعد، نواده(且  )جو: خیلی، چند، فراوان(

先   )شیَن: پیشتاز، پیشین، نیاکان( 

死  )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(矣 !)یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب( 

夫   )فو: مرد، شوهر(慈    )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر(以  پس(  )ای :戰    )ژَن: جنگیدن، نبرد، لرزیدن(則  :زِه(

 )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(  勝قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده( 

以    )ای: پس(守   )شائُو: حفاظت، پاسداری، دفاع کردن(則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(固 

 )گو: سفت، جامد، قوی، محکم، قطعا( 

   حاال این که مهربانی را رها کنی و خیلی دلیر باشی یعنی: » 

 را رها کنی و خیلی )مثل( بیگانگان باختری باشی پوشی قناعت و چشم

 نشینی را رها کنی و خیلی پیشتاز باشیواپس 

 عجب مهلک است! 

 کندهنگام نبرد قاعده را رعایت می پس مرد مهربان  

 دارد«. پس سرسختانه قاعده را پاس می

 بند پایانی این فصل هم تک بیتی است با تکرار پایین کلمات:

天將救之，  以慈衛之。 
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天    )تیان: آسمان(將  ی، فقط، گرفتن(  )جیانگ: به زودی، حتما، به وسیله救    )جیو: کمک کردن، پشتیبانی، رهاندن(

之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

以  )ای: پس(慈  )تْسی: مهربان، نیکوکار، مادر(衛   )وِئی: نگهبان، حفاظت کردن(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

 کند«. مان میمان دهد/ پس )آنگاه( با مهری مادرانه حمایت یعنی: »زود است که آسمان یاری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرپاینده

 مهلک

نشینیپس  
 آسمانپیشتاز بودن زیر 

پویسر چشم  
ی  بیگانگان باخی 

 مهرباب  

ان  دلیر
 مانند داشی   

مانندیبی  

 یاری آسمان

 قاعده

 راه بزرگ

 مرد بزرگ
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و هفتم 

 

اند و درست معلوم نیست که این  فصل شصت و هفتم تا هشتادم در متون کهن ما وانگ توئی ثبت نشده 

اند. حقیقت اش در این بخش داشته ی قدیمی هردو افتادگی را باید دیرآیندتر دانست، یا آن که آن دو نسخه   هابخش 

ی میان شود و بعید است فاصله ی متن چفت و بست میهابخش ی  هریک از این دو باشد، به هر روی محتوا با بقیه 

 ی فرضی( داشته باشد. ی چندانی با دوران ویراستار )الئو تسه فاصله  هافصل افزوده شدن این 

شود. هرچند این مضمون را در قالبی شفاف فصل شصت و هفتم تا حدودی به مبحث اخالق مربوط می 

د توجه داشت که کتاب »دائو ده جینگ« همچنان متنی بدوی و پیشااخالقی است.  کند. در کل به این بایصورتبندی نمی

مند و بینیم، به شکلی نظام یعنی تمایز میان خیر و شر بدان شکلی که در گاهان و متون اوستایی و پارسی باستان می

ن توصیه شده و یا نکوهیده صریح در آن مورد اشاره قرار نگرفته است. با این حال عناصری شبیه به »خلق و خو« در آ

 انگاشته شده است.

اند. دلیلش هم آن است ای از جمالت پراکنده و نامربوط به هم خوانده را اغلب به صورت مجموعه این فصل   

است و به در حالی که متن منثور  اند.  ها و پیوندش با افق فرهنگ ایرانی را نادیده انگاشته که معنای قدیمی کلیدواژه 

اش آمده کلماتی مهجور و کهن ای یگانه نوشته شده است. تنها شعری که در میانه احتمال زیاد یکباره به دست نویسنده 
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هایی بسیار همراه شده و به صورت شعری مستقل دارد و احتماال پیشاپیش وجود داشته است. اما حتا آن هم با افزوده

 ای معنایی در کلیت متن برقرار باشد. نتظار داشته باشیم که پیوستگیتوانیم انقل نشده است. از این رو می

دهد.  ی رفتاری برآمده از آن را مورد حمله قرار میگنجد، و پیامدها ی آزاد میی مخالفت با ارادهفصل در رده

 در آغازگاه سخن مضمون پیشنهادی متن به »راه« مربوط دانسته شده است: 

 نامد هرکس که زیر آسمان است راه مرا بزرگ می :۶۷.۱»

 مانند ه )چیزی( بیشبیه ب 

 بنابراین تنها مردی که بزرگ است،  : ۶۷.۲

 « مانند شباهت داردبه )چیزی( بی

مانند اند و تاکیدی هست در این مورد که اینها بی در دو بند نخستین »راه بزرگ« و »مرد بزرگ« کنار هم آمده

چهارم موضوع تا حدودی هستند. در نگاه نخست معلوم نیست که چرا اینها مانندی ندارند. اما در بند سوم و ابتدای بند  

 شود: روشن می

 بود!داشت، عجب درازمدت میمانند( مانندی میاگر )آن چیزِ بی :۶۷.۳»

 « ( نوباوه است، و آن مرد نیز!راهآن ) 

پس تاکید بر آن است که راه بزرگ و مرد بزرگ، نوباوه هستند. اما این قدری عجیب است. به ویژه در فرهنگ   

چینی که چیزهای دیرینه و کهن ارج و احترامی فراوان دارند. چرا راوی راه )دائو( که مهمترین چیز مقدس است را 

 شاید برابر نهادی برای منِ آرمانی ایرانی باشد؟   نوباوه و جوان دانسته است؟ و همچنین مرد بزرگ را، که

بلی میان دائو و دین و انسان کامل توان زد آن است که اینجا هم با پادگفتمانی سر و کار داریم و تقاحدسی که می

ایرانی و مرد بزرگ چینی مورد تاکید است. تنها در قیاس با سنت ایرانی است که مفهوم دائو و مرد بزرگ چینی نوآمده 

در اند.  خاسته دار و دیرینه برمییی ریشه هاسنت ی میزبان خودشان از  رسند. وگرنه اینها در جامعه و نوباوه به نظر می
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آمده است، و ای به چشم می از »دائو ده جینگ« است، چنین جوانی  ترکهن قیاس با سنت زرتشتی که هشتصد سال  

 اش یکی دو قرنی بر این متن تقدم دارد. ی هخامنشی شاهنشاه و انسان آرمانی ایرانی که نسخه  حتا در قیاس با مفهوم

تواند رقیبی باشد برای  پس در این فصل راهی و ابرانسانی پیشنهاد شده که نوباوه است و زودگذر، اما می 

ای جهانگیر و ایرانشهری مفهوم دین و شاهنشاه با قانون طبیعی و قاعده-های بیگانه. در سنت زرتشتیسنت آریایی 

شوند. در نگرش ای اخالقی قلمداد می رده است، و به همین خاطر اشونان همگی اعضای جبهه تکرار شونده پیوند خو

مانند بودندِ راه و ابرانسان، به بندی انکار شده باشد، و حدسم آن است که تاکید بر بیدائویی این فصل انگار این جبهه 

شان از فرهمندی ی اشونان در برخوردارین و همهی شاهنشاهاشان از قوانینی عام و اخالقی اشاره کند. همهفارغ بودن

 مانند است.دا فو« چنین نیست و از این رو بی-شان از اشه همتا و همسان هستند. اما »دائوو پیروی

کند و راوی به صورت اول شخص )در متن استانده( لحن گفتار تغییر میچهارم  سوم و بند  ی بند  در ادامه  

بندهای چهارم و پنجم   ام.قرار داده سوم  ی بند  ی برش متن را در نیمه دهد. به همین خاطر من نقطه سخنش را ادامه می

 شوند: ام چنین میگذاری پیشنهادی با نقطه 

 من سه گنجینه دارم  :۶۷.۴»

 کنمدارم و حفظشان می شان میهمانا که نگه 

 نامند اولی را مهربانی می 

 نامند میپوشی دومی را چشم

 نام سومی این است: جرأت نکنیم در زیر آسمان پیشتاز باشیم 

  کند( مهربانی در دلیران قدرت دیرینه )ایجاد می  : ۶۷.۵

 کند(.پوشی از بیگانگان باختری قدرت دیرینه )ایجاد می چشم

  این که جرأت نکنیم تا در زیر آسمان پیشتاز باشیم،  
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 دیرپا را به دست آوریم«. کند( تا ظرفیت )عمری( قدرتی دیرینه )ایجاد می  

وانده شان خاین جمالت با تفسیری که از بندهای پیشین داشتیم سازگاری دارد، و از جدای از پادگفتمان ایرانی 

شود. اولی مهربانی گوید سه چیز گرانبها یافته و دارد آن را با مخاطب شریک میکند. راوی می شود، نامفهوم جلوه می 

شود، و این در سنت چینی غریب و نامفهوم است، اما این انگار شکلی از مهربانی است که به نبرد و جنگ مربوط می 

ی جنگاوران بازخوانی شود، که خدای بزرگ و نامدارِ مهر و پیوندش با طبقه  کند، مگر آن که در پیوند با ایزدجلوه می

پوشی همراه ها سروری داشته است. دومی شکلی از قناعت است و با چشم های مهاجم به چینی سکاها بوده و بر قبیله 

اما چشم  بیگانگان باختری، که همان آریایی است،  از راه و رسم  تند. سومی هم طرد ی مهر هسهای پرستنده پوشی 

 ی آزاد و خواست و میل شخصی است.  اراده

به   توجه  بی  اغلب  موازیهامضمون این جمالت  ایرانی  شده ی  خوانده  مثال  شان  گذشت،  که  چنان  و  اند، 

است که بیگانگانی کند. روشن  اند که جمله را مهمل و متن را آشفته می های غربی« را به »پهناور« ترجمه کرده »بیگانه 

گوید اند، و راوی در رقابت با ایشان می ی خود از مرد بزرگ و راه بزرگ را داشته اند که روایت ویژهغربی در کار بوده 

دارد.  که گنجینه  اختیار  ارزشمندتر در  بر میهایی کی ویژگیهر سه ای  او  آریایی غربی منسوب ه  قبایل  به  شمارد، 

ی تمدنهای دیگر جنگاوران هاسنت اند. پیوند میان مهربانی و جنگاوری و دلیری اصوال ابداعی ایرانی است و در بوده

شوند. تاکید خویی رمزگذاری می کنند و برعکس با خشونت و زیرکی و گاهی درندهپیوند برقرار نمی  هرگز با مهربانی 

مند بودن انسان ی آزاد و »جسارتِ پیشتاز بودن در جهان« هم باز به سنت زرتشتی و مفهوم خویشکاری و ارادهبر اراده

ی مورد نظر راوی را دریابد، باید از ی میانی به درستی گفته شده که اگر کسی بخواهد گنجینه دد. در جملهگرباز می

هایی جویی از بیگانگان و پرهیز از آرا و اندیشه پوشی کند. قناعت در اینجا به معنای کناره سنت بیگانگان باختری چشم 

 ت.اس گرفتهمی های باختری سرچشمه است که از آریایی 

 هایی تکمیل شده است:آنگاه در بند ششم )به حساب ما( شعری داریم که با افزوده
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   انی را رها کنی و خیلی دلیر باشیحاال این که مهرب :۶۷.۶»

 را رها کنی و خیلی )مثل( بیگانگان باختری باشی پوشی قناعت و چشم

 نشینی را رها کنی و خیلی پیشتاز باشیواپس 

 عجب مهلک است! 

 کندهنگام نبرد قاعده را رعایت می س مرد مهربان  پ

 «. داردپس سرسختانه قاعده را پاس می

بینیم که مرد جنگاور با مهربانی پیوند خورده، و این بازتابی از آیین مهر است. این جمالت  باز در اینجا می 

. داردکنند و مخاطب را از عالقه و پیگیری سنت بیگانگان بر حذر میهمان مفاهیم بندهای پیشین را دوباره تکرار می

های هان داشته است. وگرنه اینقدر سنتی غریبه که انگار در زمان تدوین این متن محبوبیت و نفوذی در میان چینی

گیری بود. بند پایانی چه بسا که بیتی از شعری مستقل بوده باشد که در اینجا برای نتیجه نیازمند زنهار و تحذیر نمی 

 گواه گرفته شده است:

 .«کندمان می پس )آنگاه( با مهری مادرانه حمایت    مان دهدزود است که آسمان یاری  :۶۷.۷»

 

 

 

 

 

  



963 

 

 

 بخش شصت و هشتم: ربگردان و زند فصل شصت و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل شصت و هشتم 

 

善為士者，不武；善戰者，不怒；善勝敵者，不與；善用人者，為之下。 

是謂不爭之德，是謂用人之力，是謂配天古之極。 

 

 

 )پیوندد( به ارتش نمی   دهداش را درست بروز میکسی که مردانگی  : ۶۸.۱

 شودخشمگین نمی     جنگدکسی که درست می 

 جنگدنمی  کند کسی که در برابر دشمن درست مقاومت می 

 دارد آنان را فروپایه نگه می   گیرد ه مردم را درست به کار میکسی ک 

 نکردن  گویند فضیلِت ستیزهبه این می  : ۸.۲

 گویند نیروی به کار گرفتن مردمبه این می 

 گویند اوجِ در پیوستن با آسمان دیرینه.به این می 



964 

 

 

شود. بند نخست آن شعری است که فصل شصت و هشتم به نسبت کوتاه است و تنها دو بند را شامل می 

است. چون مصراع  بوده  عامیانه  نوعی سرود  کار  آغاز  در  موزون و سنجیده احتماال  نه چندان  فرد  با های  دارد،  ای 

جمعی شان »بو« است. این سبک از شعر در چین اغلب در سرودهای دسته ای که بخش اول مصراعهای زوج دو کلمه 

گیرند )چیزی رود و مصراعهای زوج را اغلب جماعت مخاطب همراه خواننده دم میو آوازهای مردمی به کار می 

 شبیه آواز عمو سبزی فروش(. ساختار این شعر چنین است:

善為士者，  不武； 

善戰者，  不怒； 

善勝敵者，  不與； 

善用人者，  為之下。 

善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(士  ،شی: مرد، مرد مجرد، باسواد، سردار(

 ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者شأن( 

不  )بو: نه(武  )وو: ارتشی، سرباز، ردپا( 

善  )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(戰  )ژَن: جنگیدن، نبرد، لرزیدن( 者  ترین، -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

 پسوند فاعلی( 

不  )بو: نه(怒  گیری کردن( )نو: خشمگین، نیرومند، خرده 

善    )مردن مهربان،  درست،  خوب،  کامال(    勝)شان:  مقاومت،  بودن،  حریف  هماورد،   敵)شِنگ:  دشمن،  )دی: 

 ن، پسوند فاعلی( تری-تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者مقاومت( 

不  )بو: نه(與  )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن( 
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善    )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(人  )رِن: مردم، انسان(

者  ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(之   )ژِه: داشتن، رفتن(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 

 )پیوندد( به ارتش نمی   دهداش را درست بروز میکسی که مردانگی  یعنی: » 

 شودخشمگین نمی     جنگدکسی که درست می 

 جنگدنمی  کند در برابر دشمن درست مقاومت میکسی که  

 دارد«.روپایه نگه میآنان را ف   گیرد مردم را درست به کار میکسی که  

ای . در حالی که چنین ترجمهکند« تر از آنان قلمداد می اند: »...خود را فروپایه ی آخر نوشته بیشتر مترجمان در جمله 

 ایم.دهد که در برگردان آورده غلط آشکار است و جمله با توجه به بند بعدی همین معنای سرراستی را می 

ی آهنگین تشکیل یافته که نثر هستند، ولی کلمات تکراری زیادی دارند و به شعری سه  بند دوم از سه جمله  

 شوند:( شروع می是謂گویند« )ی اینها با »به این می مصراعی شباهت دارند. همه

是謂不爭之德， 

是謂用人之力， 

是謂配天古之極。 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(不   )بو: نه(爭   )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص(之   )ژِه: داشتن، رفتن(

德 )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن( 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(人  )رِن: مردم، انسان(

之  )ژِه: داشتن، رفتن(力  )لی: زور، نیرو، کوشش( 
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是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(配    )پِی: پیوستن، چفت شدن، سزاوار بودن(天    )تیان: آسمان(古  :گو(

 )جی: نوک، قله، تختگاه، حد(  極)ژِه: داشتن، رفتن(  之گذشته، دیرینه، ساده، عتیقه( 

اوجِ در گویند  به این می مردم/  به کار گرفتن  نیروی  گویند  به این می نکردن/    ستیزه   گویند فضیلِتبه این می یعنی: »  

 دیرینه«.  آسمانپیوستن با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حکومت کردن

 فروپایه ساختن

 ستیزه نکردن
 فضیلت

 به کار گرفتن مردم
 نیرو

 آسمان دیرینه

  اوج
 

 مردانگ

 سرباز نشدن

 مقاومت کردن

 نجنگیدن

ی عمیقریشه  

 تماشای راه
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و هشتم 

ی جنگاوران مخالفتی نمایان  ایِ »دائو ده جینگ« است و به ویژه با طبقهنامه ی سیاست هابخشاین فصل هم از   

 شود: دارد. این از همان ابتدای کار و بند نخست معلوم می

 )پیوندد( به ارتش نمی   دهداش را درست بروز میکسی که مردانگی  :۶۸.۱»

 شودخشمگین نمی     جنگدکسی که درست می 

 جنگدنمی  کند کسی که در برابر دشمن درست مقاومت می 

 «.دارد آنان را فروپایه نگه می   گیرد کسی که مردم را درست به کار می 

پیوندند، خشونت و خشمی ظاهر  ی اصیل به ارتش نمیجنگاوران مردانه   در این شعر کوتاه گفته شده که 

جنگند. به عبارت دیگر، نهاد ارتش است که در اینجا تخطئه و طرد شده است. این حمله کنند، و با حریف نمی نمی

این دو نویسنده   شود. آنجابه ارتش به ویژه با ارجاع به دیدگاه دلوز و گتاری در کتاب »نومادولوژی« معنادارتر می

شده و پیوند خورده است که از تداخل و رام   نشین بخشی وامگیری جایک ی اجتماعی  هانظام گویند که ارتش در  می

نکته به این   ام )دیدگاه زُروان( همینکردن سیستمِ متمایزِ کوچگردانه برآمده است. در چارچوب سیستمی پیشنهادی 

ی مجهز به اسب عنصری دورگه شکل بسط پیدا کرده که در میان نهادهای اجتماعی جوامع کشاورز سنتی، ارتش سواره 

های جنگاور کوچگرد در جوامع مستقر شهری ایجاد شده است. در این معنا است و از ورود و جوش خوردگی قبیله

ی رعیت چینی تضاد داشته  نشینی کشاورزانه جایک ه است، که با احتماال مخالفت این شعر با سبک زندگی کوچگردان

بینیم. او با فروپایه نگهداشتن ای به پادشاه چینی میاشاره  ن جمله، شود که در آخریاست. این برداشت از آنجا تایید می

ای ای و کوچگردانهشود بر ایشان حکومت کند و به کارشان بگیرد. این درست در تضاد است با نظام قبیله مردم موفق می
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یت و اعتبار داشته که ارتش را پدید آورده و در آن هر فرد تشخص و تمایزی داشته و همچون جنگاوری مستقل رسم

شود مردم را به کار است. پادشاه چینی از تبدیل شدن رعیت به سرباز بیمناک است. چون دیگر در این حالت نمی

گرفت. منظور از این عبارت هم به احتمال زیاد بیگاری کشیدن از رعیت کشاورز است که در چین موقعیتی نزدیک 

 مزد کار کنند. طبقات اشرافی بیبرای اند اند و موظف بودهبه بردگان داشته 

 بند دوم همین موارد را دوباره فهرست کرده و به هریک نامی داده است:  

 نکردن  ستیزهگویند فضیلِت به این می  :۶۸.۲»

 گویند نیروی به کار گرفتن مردمبه این می 

 . «گویند اوجِ در پیوستن با آسمان دیرینهبه این می 

پس ستیزه نکردن و پرهیز از نهاد ارتش به فضیلت تعبیر شده، به کار گرفتن مردم همچون نیرو قلمداد شده و احتماال 

 ور و مردانگی بدون خشم و خشونت با اوج همتا انگاشته شده، چون با قانون آسمانی سازگاری دارد. نشان دادن ز

یی مجزا  هافصلو چه بسا که در ابتدای کار هم این دو  دانست  ۶۷فصل ی توان دنباله را می متن محتوای این   

پوشی از بیگانگان جویی باشد، چشم نماید که مهربانی هنگام نبرد همان پرهیز از ستیزهباشند. یعنی چنین می  نبوده 

اشد، و خاکساری و پیشتاز نبودن خویش با فروپایه نگه داشتن مردم پیوند باختری همان اوجِ پیوستن با آسمان دیرینه ب 

ترتیب   این  به  متنی    ۶۸و    ۶۷ی  هافصلبخورد.  معنایی شفاف اگر  نظر گرفته شوند،  پیدا مییکپارچه در  کنند و تر 

 شود. هایشان برطرف می ابهام 
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 بخش شصت و نهم: ربگردان و زند فصل شصت و نهم 

 

 تار نخست: ربگردان فصل شصت و نهم گف 

 

用兵有言：吾不敢為主，而為客；不敢進寸，而退尺。 

是謂行無行；攘無臂；扔無敵；執無兵。 

禍莫大於輕敵，輕敵幾喪吾寶。 

故抗兵相加，哀者勝矣。 

 

 

 

 کنند که: سربازان از این ضرب المثل زیاد استفاده می  : ۶۹.۱

 ندارم میزبان باشم من جرأت 

 شوم پس مهمان می 

 کنم یک بند انگشت جلو برومجرأت نمی
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 نشینم.می پس یک گام پس 

 تنگویند پیشروی بدون پیش رفبه این می  : ۶۹.۲

 ها را باال زدن، بدون )نمایان کردن( بازوها آستین 

 پرتاب کردن )نیزه و تیر( بدون دشمنی )در پیشارو( 

 ظت کردن بدون سالح )برداشتن( حفا

 هماوردش را بزرگ نداند و خوار بشمارد، گرفتار بال خواهد شدکسی که  : ۶۹.۳

 ام.خاطر از دست دادن( گنجینه دانی( هماورد را خوار شمردن چیست؟ )همچون( سوگواری کردن )به )می

 برافراشته گردد و با هم رویارو گردد ها پس وقت سالح : ۶۹.۴

 شگفتا، آنان که سوگوارند ایستادگی خواهند کرد. 

 

که در   دارد یی از آن شعر است. بند نخست چهار جمله هابخش ند ناهمسان دارد که  بند شصت و نهم چهار ب 

 : شود چنین بازسازی کرداند. ساختارش را به نظرم میهایی همراه شدهاند و با افزودهابتدای کار شعری بوده 

用兵有言：  吾不敢為主，而為客； 

  不敢進寸，而退尺。 

用   )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(兵   ه، سرباز(  )بینگ: جنگ، اسلح有    )یُوو: فراوان، داشتن(言 

 )یَن: گفتن، بحث، اعالم( 

吾   )ووا: من، مال من(不   )بو: نه(敢   )گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(為   )وِی: کردن، ساختن، بودن(

主 ،سرور، مهمان، شما، امپراتور(  )چو: صاحب 

而  )اِر: و، آنگاه، اما(為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(客  )کِه: مهمان، مشتری، مسافر، فرعی، شخص( 
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不   )بو: نه(敢   )گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(進   )جین: پیشروی، دریافت کردن، دادن، ورود، خوردن( 

寸 )چون: شست( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(退  نشینی، منصرف شدن، برگشتن(  )توئِه: عقب尺   ِچه: گام؛ هم واحدی برای طول و هم نتی(

 در موسیقی( 

المثل زیاد استفاده می   یعنی: » این ضرب  از  ندارم میزبان باشم/  سربازان   /شومپس مهمان می کنند که:/ من جرأت 

 «. نشینم پس یک گام پس می /کنم یک بند انگشت جلو برومجرأت نمی

 ای که به ابتدایش دو واژه افزوده شده است: های سه کلمه بند دوم هم شعری است دوبیتی با مصراع  

是謂行無行； 攘無臂； 

    扔無敵； 執無兵。 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(行    )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن(無    )وو: نه، هیچ(行   :شینگ(

 رفتن، اجرا کردن، خوب بودن( 

攘  )رانگ: پس زدن، غصب کردن، دزدیدن، هجوم، آستین باال زدن(無  )وو: نه، هیچ(臂 )بِی: بازو( 

扔  )رِنگ: پرت کردن، انداختن( 無  )وو: نه، هیچ(敵 )دی: دشمن، هماورد، مقاومت( 

執  )ژی: نگه داشتن، حفاظت(無  )وو: نه، هیچ(兵  )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز( 

ها را باال زدن، بدون )نمایان کردن( بازوها/ پرتاب کردن )نیزه گویند پیشروی بدون پیش رفتن/ آستین به این می یعنی: »

 سالح )برداشتن(«. و تیر( بدون دشمنی )در پیشارو(/ حفاظت کردن بدون 

 ای تشکیل شده است: کلمه  ی طوالنی ششبند سوم از دو جمله  

禍   س(  )هووُ: فاجعه، نح莫   )مُو: نه(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(於   )یو: در، با، از(輕   ،چینگ: کوچک(

 )دی: دشمن، هماورد، مقاومت(  敵سبک، آسان، خوار( 
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輕  (  )چینگ: کوچک، سبک، آسان، خوار敵    )دی: دشمن، هماورد، مقاومت(幾 ئی: چقدر؟، چند، چی؟( )جی喪 

 )بائو: گنجینه، گرانبها(  寶)ووا: من، مال من(  吾)سانگ: سوگواری، جسد، بدبختی( 

دانی( هماورد را خوار شمردن می یعنی: » کسی که هماوردش را بزرگ نداند و خوار بشمارد، گرفتار بال خواهد شد/ )

 ام«. چیست؟ )همچون( سوگواری کردن )به خاطر از دست دادن( گنجینه 

 ها:دارد، با این نشانه آخرین بند هم دو جمله 

故  (  ، بنابراین)گو: پیر، قدیمی抗    )کَنگ: مقاومت کردن، مخالفت، برافراشتن، برکشیدن(兵   ،بینگ: جنگ، اسلحه(

 )جیا: روی چیزی نهادن، افزودن(  加)شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(  相سرباز( 

哀    )آی: سوگ، غم، دلسوزی(者   (  ، پسوند فاعلیترین-تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛勝   ،شِنگ: حریف بودن(

 )یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب(!  矣مقاومت، کامال( 

 سوگوارند ایستادگی خواهند کرد«.آنان که برافراشته گردد و با هم رویارو گردد/ شگفتا، ها یعنی: »پس وقت سالح 
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 پیشروی

نشینیعقب  
 خوار شمردن

 سوگواری کردن

 دشمن در برابر داشی   

 مهمان با سالح جنگیدن

 میزبان

ی عمیقریشه  

 تماشای راه
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 گفتار دوم: زند فصل شصت و نهم

 

ای در هنر جنگ شبیه است و به همین ترتیب هم فهمیده شده است. اما  در نگاه نخست به درسنامه   ۶۹فصل   

ی ارتشتاران دمند یا حتا مربوط به جنگیدن وجود ندارد. برعکس، پیشه یابیم که اینجا اندرزی سو با دقت در متن در می

 اش حذف شده است. ی مرکزی همچون موضوعی بیگانه و مطرود دستخوش واسازی شده و هسته

کند ی جنگاوران تراکمی از اقتدار و تمایز را در خود انباشت می ها، و به ویژه فرهنگ ایرانی، طبقه ی فرهنگدر همه

ها در پیوند با فنون رزمی در مقام یک جنگاورِ یکتای زورمند از شود. این منهای نیرومند منتهی می که به ظهور من 

 شوند.  آور می شوند و اغلب در مقام پهلوانی یا سرداری و گاه شاهی نامش تفکیک میها و نهاد ارتدیگری 

 - نشینی جایکی کوچگردی و  مندی از هردو پیکرهاش و بهرهودن شاید به خاطر دورگه ب-از این رو نهاد ارتش  

ر است که در ایران زمین نیز خاستگاه مفهوم های نیرومند و مستقل دارد. به همین خاطاستعدادی برای پروردن من 

آوری شوند که همگی با رزم ایست که به ایزدانی مثل مهر و وای و آناهیتا مربوط می»من« و »مهر« متون جنگاورانه 

هایی جنگاورانه را به کار ارتباط دارند. از آن سو زرتشت نیز هنگام صورتبندی مفهوم انسان خودمختار و آزاد، استعاره 

ی بخش و درهم شکننده ( رهایی۲۹شود )هات  گرفته و به ویژه در فصلی از گاهان که با ستایش شکایت گاو شروع می

ی جنگد، و در قالب نمونه داند که ابتدا به ساکن سردار بزرگی نیست، اما با نیروهای شر میاهریمن را انسانی عادی می 

 یابد. خود زرتشت تبلور می

 خوانیم:د نخست میجای توجه دارد. در بن ۶۹با این زمینه اندرزهای به کار گرفته شده در فصل  
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 کنند که: سربازان از این ضرب المثل زیاد استفاده می  :۶۹.۱»

 جرأت ندارم میزبان باشم  من

 شوم پس مهمان می 

 کنم یک بند انگشت جلو برومجرأت نمی

 . «نشینمپس یک گام پس می 

از  این زبانزدها که احتماال زمانی جایی در چین میان سربازان رواج داشته، احتماال محبوب رده ای خاص 

ستاید. یعنی سربازان ترسو و ناالیق بوده است. چون به هراسان بودن از پیشروی اشاره دارد و انفعال و عقبگرد را می 

شود. با می  عنصریِ جنگاوران شمرده ی ناتوانی و سست یدان نبرد نقطه ضعف و نشانه هایی که به ویژه در م ویژگی

 بینیم که این اشاره امری تصادفی نبوده و منظور واقعی متن همین ستایش بزدلی بوده است:خواندن بندهای بعدی می 

 گویند پیشروی بدون پیش رفتنبه این می  :۶۹.۲»

 ها را باال زدن، بدون )نمایان کردن( بازوها آستین 

 زه و تیر( بدون دشمنی )در پیشارو( پرتاب کردن )نی

 «. حفاظت کردن بدون سالح )برداشتن( 

البد پس از آمدن و  -یعنی سرباز خوب کسی است که از جنگیدن سر باز بزند. او بدون این که حمله کند  

زند( در هایش را باال میکند )آستین کند. وقتی عزم نبرد می ای خالی از دشمن پیشروی می در معرکه   -رفتن دشمن

کند که بیند )نمایان نشدن بازوها(. او وقتی تیراندازی می واقع قصد جنگیدن ندارد و کسی کنشی پهلوانانه از او نمی

ادعای پاسداری از قلمرو خود را دارد. کوتاه سخن دشمنی در اطرافش نیست، و بدون این که مجهز و زیناوند باشد  

 گریزد. سربازی بزدل است که از میدان جنگ میی غایی که در این فصل ترسیم شده، نمونه مبارزی آن که 

 کسی که هماوردش را بزرگ نداند و خوار بشمارد، گرفتار بال خواهد شد :۶۹.۳»
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 ام.دانی( هماورد را خوار شمردن چیست؟ )همچون( سوگواری کردن )به خاطر از دست دادن( گنجینه )می

 ها برافراشته گردد و با هم رویارو گردد وقت سالح پس : ۶۹.۴

 . «شگفتا، آنان که سوگوارند ایستادگی خواهند کرد

تر از »دائو ده جینگ« بوده و شاید همچون زبانزدی ان که روشن است، دو پاره شعر است که احتماال قدیمیمتن چن

شان رواج داشته است. راوی این شعرها را گرفته و در آن دخل و ای دربارهدر میان سربازان یا ریشخندی و شوخی

یکدست و منسجم از یک »ضدجنگجو« دست یافته تصرف کرده و همه را در لفاف متنی منثور پیچانده و به تصویری  

 ایرانی است.ی هاروایت ی تصویر پهلوان جنگجو در ای که معکوس نقطه به نقطه است. انگاره 
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 بخش هفتادم: ربگردان و زند فصل هفتادم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتادم 

 

 

吾言甚易知，甚易行。 

天下莫能知，莫能行。 

言有宗，事有君。 

夫唯無知，是以不我知。 

知我者希，則我者貴。 

是以聖人被褐懷玉。 

 

 

 توان بدان( عمل کردبسیار آسان )می     شود گفتارم بسیار آسان آموخته می : ۷۰.۱

  تواند به آن عمل کند)هیچکس( نمی  تواند آن را بیاموزد )هیچکس( در زیر آسمان نمی 

 کردارها فرمانروایانی دارند      گفتارها نیاکانی دارند  : ۷۰.۲
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 نیاموزد چون مردی که )از این موضوع( هیچ  : ۷۰.۳

 آموخت پس اینطوری است که )گفتار( مرا نخواهد 

 کنند، ارجمندند مرا رعایت میکسانی که )گفتار(  شمارند آموزند انگشت کسانی که )گفتار( مرا می : ۷۰.۴

 اش یشم/ جواهر )دارد(. پوشد و در سینه پس اینطوری است که پادشاه مردم پوشاک مندرس می  : ۷۰.۵

 

فصل هفتادم در متن استانده از شش بند تشکیل یافته است. اما به نظرم بند اول و دوم را باید سرهم خواند و  

 ا کنیم:هایش را از هم جددر یک بند گنجاند، چون شعری دوبیتی است و دلیلی ندارد بیت 

吾言甚易知， 甚易行。 

天下莫能知， 莫能行。 

吾   )ووا: من، مال من(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(甚    )شِن: جدی، وخیم، افراطی(易  ی: آسان، مهربان(  )ی知 

 )تْسی: دانش، آموزاندن( 

甚  )شِن: جدی، وخیم، افراطی(易   )یی: آسان، مهربان(行  )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن( 

天    )آسمان بعدی(    下)تیان:  فروپایه،  پایین،  نه(   莫)شیا:  توانستن، خرس 能)مُو:  نیرو،  توانا،  گوزن -)نِنگ: 

 )تْسی: دانش، آموزاندن(  知اساطیری( 

 莫  )مُو: نه(能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس行   )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن( 

 توان بدان( عمل کردبسیار آسان )می     شود میآموخته گفتارم بسیار آسان  یعنی: » 

 تواند به آن عمل کند«.)هیچکس( نمی  بیاموزد تواند آن را )هیچکس( در زیر آسمان نمی 

 ای:کلمه های سه شود، خود تک بیتی است با مصراع بند دوم در خوانش ما، که با بند سوم در متن استانده برابر می

言有宗， 



979 

 

事有君。 

言  )یَن: گفتن، بحث، اعالم(有   )یُوو: فراوان، داشتن(宗 )زُنگ: خاندان، نیاکان، مذهب( 

事  )شِه: چیز، کار، خدمت، سانحه(有 ُوو: فراوان، داشتن( )ی君  )جون: فرمانروا، رئیس، حضرتعالی، حکومت( 

 کردارها فرمانروایانی دارند«.   یعنی: » گفتارها نیاکانی دارند 

 ی منثور دارد: بند سوم )چهارمِ استانده( دو جمله

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(無 هیچ( )وو: نه ،知  )تْسی: دانش، آموزاندن( 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(不   )بو: نه(我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(知    ،تْسی: دانش(

 آموزاندن( 

 «.آموخت پس اینطوری است که )گفتار( مرا نخواهد  /نیاموزداین موضوع( هیچ  یعنی: » چون مردی که )از

 ای:های چهارواژه بند بعدی باز تک بیتی است با مصراع  

知我者希， 

則我者貴。 

知    )تْسی: دانش، آموزاندن(我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(者   ترین -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ ،

 ( ، کمیاب)شی: امید، توقع 希( پسوند فاعلی

則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(我    )ووآ: مرا، مال من، ما را، کشتن، تعصب(者  ژِه: پسوند(

 )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب(  貴( ، پسوند فاعلیترین-تر/ -صفت برتر؛ 

 کنند، ارجمندند«. کسانی که )گفتار( مرا رعایت می شمارند آموزند انگشت یعنی: » کسانی که )گفتار( مرا می

 است: یافته ای تشکیل ی هشت کلمه واپسین بند این فصل از یک جمله 
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是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(被 

 玉)هوایْ: سینه، قلب، نیت، دلتنگی(    懷ای(  کیفیت، قهوهی زبر، زمخت و بی)ِهه: پارچه  褐پوشش(    )بِی: لحاف،

 )یو: یشم، جواهر، زیبا( 

 اش یشم/ جواهر )دارد(«.پوشد و در سینه یعنی: »پس اینطوری است که پادشاه مردم پوشاک مندرس می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی مندرسجامه  

ی یشیمسینه  
 آموخی   

 رعایت کردن

 گفتار

 کردار
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 گفتار دوم: زند فصل هفتادم 

 

 کند. تقریبا کل ی دائو را توصیف میی نادر »دائو ده جینگ« است که خودِ آموزه هابخش فصل هفتادم یکی از   

تر(  ست بدیهی، یا )با احتمال قویاین متن به شکلی روایت شده که انگار مفهوم راه )دائو( و آیین مبتنی بر آن امری

شود. هنوز آغاز نشده است. یعنی نشانی از کیش دائویی و سرمشق منسجم مبتنی بر این مفهوم در خود متن دیده نمی

 دهد:هایش توضیحی می ی آموزهگوید و درباره سخن می تنها در این فصل است که راوی به صورت اول شخص  

 توان بدان( عمل کردبسیار آسان )می     شود گفتارم بسیار آسان آموخته می : ۷۰.۱

  تواند به آن عمل کند)هیچکس( نمی  تواند آن را بیاموزد )هیچکس( در زیر آسمان نمی 

 کردارها فرمانروایانی دارند      گفتارها نیاکانی دارند  : ۷۰.۲

 چون مردی که )از این موضوع( هیچ نیاموزد  : ۷۰.۳

 پس اینطوری است که )گفتار( مرا نخواهد آموخت 

 کنند، ارجمندند کسانی که )گفتار( مرا رعایت می شمارند آموزند انگشت کسانی که )گفتار( مرا می : ۷۰.۴

 «اش یشم/ جواهر )دارد(.پوشد و در سینه پس اینطوری است که پادشاه مردم پوشاک مندرس می  : ۷۰.۵

ماند. با مرور ر آن به قدری تکرار شده که به حشو میی آموختن )تْسی( دمتن البته بسیار ساده است و کلمه  

شود. اما در ی این که سخن راوی چیست و چه روش یا پیامدهایی دارد، روشن نمیآن در واقع چیز چندانی درباره
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دانسته که تنها برخی از مردم بدان دست ی پنهانی و مرموز میاین حد آشکار است که راوی سخن خود را نوعی آموزه

ی آیین دائویی نزد پادشاهی کاربرد شود که انگار این متن همچون تبلیغی برای ارائه یابند. از آخرین جمله روشن مییم

داشته است. حدسم آن است که در مقطعی این متن گردآوری شده قرار بوده به پادشاهی پیشکش شود یا به عرض 

تی نوشته شده است. چون آشکارا به بافتی و موقعیتی نظر او برسد، و این فصل همچون توضیحی برای چنین موقعی

 افزاید. وابسته است و به تنهایی معنای چندانی به توصیف کیش دائویی نمی
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 بخش هفتاد و یکم: ربگردان و زند فصل هفتاد و یکم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و یکم 

 

 

知不知上；不知知病。 

夫唯病病，是以不病。 

聖人不病，以其病病，是以不病。 

 

 ندانستنِ )این( آموزه خطاست    نادانی را آموختن، واالست  : ۷۱.۱

 تباه( خطا نیست پس اینطوری )آن اش کندمرد فقط در خطا کردن اشتباه می 

 کندی آن خطا اشتباه میپس درباره    کندپادشاه مردم خطا نمی  

 پس اینطوری است که )آن اشتباه( خطا نیست. 
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ش را در اشود همهی کتاب است. در کل سه بند دارد که میی کوتاه و ساده هابخش فصل هفتاد و یکم از  

 قالب شعری یکپارچه با هفت مصراع چهار کلمه مرتب کرد:

知不知上；  不知知病。 

夫唯病病，  是以不病。 

聖人不病，  以其病病， 

是以不病。 

ای که این فصل را در این مصراعها تکراری بسیار زیاد و غیرعادی از چند کلمه را داریم. از کل بیست و هشت کلمه 

خارج از این فصل فقط یک ای به نسبت مهجور است و  ( است که واژه病اش تکرار »بینگ« )برساخته، هشت کلمه 

( پنج بار و 不شود. مثال »بو« )ی کلمات دیگر هم دیده میهبه کار گرفته شده است. این تکرار دربار ۴۴بار در فصل 

تایش تکرار سه واژه است. چون این الگو را در ۱۷کلمه،    ۲۸( چهار بار در متن تکرار شده است. یعنی از  知»تْسی« )

اش به بندهای مجزا نادرست است و باید کل آن را شعری یکپارچه در کردن   به نظرم تقسیمبینیم،  سراسر سه بند می 

 نظر گرفت.

 اند: ی این شعر چنینکلمات سازنده  

知  )تْسی: دانش، آموزاندن(不  )بو: نه(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(上   ،برتر، مقدم، امپراتور( )شانگ: باال 

不  )بو: نه(知  اندن( )تْسی: دانش، آموز知  )تْسی: دانش، آموزاندن(病  )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره( 

夫  )فو: مرد، شوهر(唯  )وِئی: فقط، چون، گرچه(病 بیماری، شر، اشتباه، دلهره( )بینگ :病  ،بینگ: بیماری، شر(

 اشتباه، دلهره( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(不  )بو: نه(病  )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره( 
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聖    )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(不   )بو: نه(病    ،بینگ: بیماری، شر(

 اشتباه، دلهره( 

以  )ای: پس(其  )چی: او، آن(病  )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره(病  )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(不  )بو: نه(病  )بینگ: بیماری، شر، اشتباه، دلهره( 

 ن( آموزه خطاست ندانستنِ )ای   نادانی را آموختن، واالست  یعنی: » 

 پس اینطوری )آن اشتباه( خطا نیست  کندمرد فقط در خطا کردن اشتباه می 

 کندی آن خطا اشتباه میپس درباره    کندپادشاه مردم خطا نمی  

 پس اینطوری است که )آن اشتباه( خطا نیست«.   

بودن   متن و شعرگونه  این  باالی کلمات  به  تکرار  یابد و  راه  معنایش  ابهامی در  باعث شده  یی هاشکلاش 

افزوده  با  این شعر را مجزا دانسته هایی چشمگیر ترجمه شود. اغلب  متفاوت  بندهای  اند و بدون آن که بر مفسران 

 اند: ست دادهاش تاکید کنند، برگردانی به این مضمون به د یکپارچگی

 ندانستنِ دانش نقص است     دانی بهترین است اگر نادانی خام را ب :۷۱.۱»

 نقص هستی که با نقص، ناقص برخورد کنیتنها موقعی بی : ۷۱.۲

 «.به همین خاطر نقصی ندارد  شود چون با نقص ناقص روبرو می نقص است.  بیفرزانه  : ۷۱.۳

اند که »اگر چیزی را بدانی و خبر یژه بیت اول مهم است. معموال این مضمون را چنین فهمیدهدر این بین به و 

در   هاخوانش این   1دانی، که این بیماری است«. دانی، این واالتر است، تا ندانی و فکر کنی که می نداشته باشی که می 

 
1 Chen, 1989: 215. 
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اند و »بو تسی« را »ندانستگی« و »شهود غیرعقالنی« و »دریافت غیرزبانی« پیوند با آیین بودایی ذن این متن را خوانده 

داند که هزار و اند. برداشتی آشکارا نادرست که مکتبی را مرجع فهم این فصل میو چیزهایی شبیه به این تعبیر کرده

ی چن هم درست است، اما متفاوت با ما که بیت اول را چنین در این بین ترجمه  پدید آمده است.پانصد سال دیرتر  

رسد »بینگ« هرچند به نظر می   1ن برتر است/ از نادانی به دانایی، این بیماری است«. برگردانده: »از دانایی به نادانی، ای

 ا آن را »بیماری« برگردانده، جای چون و چرا دارد.متناظر و مقابل »تسی« باشد و روش او که همه ج 

به چند دلیل به نظرم نادرست است. نخست آن که ترجمه کردن »بینگ« به »نقص« نادرست    هااین برگردان 

( ارتباط دارد و این به معنای دانستن و آموختن است. در بیت نخست 知تْسی« )نماید. در متن آشکارا این کلمه با »می

تْسی( است که یکی از ارکان »دائو ده جینگ« است. »تسی« در ضمن  هم تاکید شده که مضمون این آموزه، نادانی )بو

است و معنایش را   ۷۰ی فصل  ادامه   ۷۱ی محوری در فصل پیشین هم هست. به همین خاطر به نظرم فصل  کلیدواژه 

 توصیفی بود از آیین دائو، و این فصل هم قاعدتا چنین است.  ۷۰باید در پیوند با آن فهمید. فصل 

با توجه به این که موضوع اصلی دانستن/ نادانی است، قاعدتا معنای اصلی »بینگ« هم اشتباه و خطاست. این  

دهد، اما اینها در اینجا معنا ندارند. »نقص« از داللتهای ماری، دلهره( هم معنا میکلمه البته چیزهای دیگری )شر، بی

اند، چون مرسوم این کلمه نیست و مترجمان و مفسران اغلب در بافتی بودایی این کلمه را با این معنا مربوط دانسته 

 اند که البد متن مضمونی اخالقی دارد.  گمان برده 

 

 

 

 
1 Chen, 1989: 215. 
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 خطا

 اشتباه در خطا
 پادشاه مردم

 مرد

 داناب  

 نادانی
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 فصل هفتاد و یکم گفتار دوم: زند 

 

 ندانستنِ )این( آموزه خطاست     »نادانی را آموختن، واالست  : ۷۱.۱

 پس اینطوری )آن اشتباه( خطا نیست   کندمرد فقط در خطا کردن اشتباه می

 کندی آن خطا اشتباه میپس درباره     کندپادشاه مردم خطا نمی 

 پس اینطوری است که )آن اشتباه( خطا نیست«. 

از    یکم  و  هفتاد  »دان هابخشفصل  جمله  «ستیزش ی  است.  آغازین کتاب  که  ی  دارد  اهمیت  رو  آن  از  اش 

ایست برای تبلیغ نادانی. آنچه که کند: دائو آموزه خالصه می  -ی فصل هفتادمدر ادامه -چارچوب کلی این آیین را  

ایی را رها کرد و از دانستن پرهیز داشت. منظور از نادانی در اینجا به معنای دقیق کلمه آموزد آن است که باید دان می

نادانی و بالهت است. یعنی ارزشی غیرعادی که بارها در متن ستوده شده است. به همین خاطر حمل کردن معناهایی 

 ین جمالت خطایی فاحش است. بسیار دیرآیندتر مثل نادانستگی و رهایی از گفتگوی درونی و مشابه اینها بر ا 

شود. یعنی بیت دوم م از این شهود ساده برخاسته که منفی در منفی، مثبت میمضمون اصلی این فصل به نظر 

احتماال ساختار کلی فصل را تعیین کرده است. حدس من آن است که راوی با سرودن بیت نخست، از کنار هم آمدن 

ی دیگر به افراط به کار گرفته است. دائو آیینی است که هابیت »تْسی« و »بو تْسی« خوشش آمده و همان را در سراسر  

اشتباه هم ی مفهوم متضاد یعنی خطا و  کند. این ناسازه درباره دهد و دانش نادانی را تبلیغ می نیاموختن را آموزش می 



989 

 

انجامد و دیگر ای درست می ی موضوعی خطا به نتیجه تواند به کار گرفته شود. در این حالت خطا کردن دربارهمی

خطا نیست. این کل سخن فصل است. احتماال راوی گمان کرده حاصل ضرب هر چیزی با نقیض خودش چیزی 

انجامد، البد موضوعی اشتباه به رهایی از خطا می  خواسته بگوید وقتی خطا کردن درآید، و میمثبت از آب در می

ی آخری هم تکرار بیت دوم هستند. با این تعلیم دادن نادانی هم خودش نوعی دانش جدید و واالست. سه جمله 

 کنند. دهند و بنابراین پیوندی با سیاست برقرار میتفاوت که قضیه را به »پادشاه مردم« تعمیم می 
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 فصل هفتاد و دوم بخش هفتاد و دوم: ربگردان و زند 

 

 فصل هفتاد و دوم گفتار نخست: ربگردان 

 

 

民不畏威，則大威至。 

無狎其所居，無厭其所生。 

夫唯不厭，是以不厭。 

是以聖人自知不自見；自愛不自貴。 

故去彼取此。 

 

 

 

  رسدقاعده آن است که اقتدار بزرگ به حداکثر می    وقتی رعیت از اقتدار نترسند  : ۷۲.۱

 کنند، هیچ نفرتی برنینگیز در آنجا که زندگی می نکن حرمتیاند، هیچ بیدر آنجا که مسکن گزیده  : ۷۲.۲
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   انگیزدچون مرد تنفرشان را نمی : ۷۲.۳

 شوند پس اینطوری است که متنفر نمی

 پس اینطوری است )کردار( پادشاه مردم 

 شمارد خود را دوست دارد، )اما( خود را ارجمند نمی  بیندشناسد، )اما( خود را نمیخود را می : ۷۲.۴

 گزیند. کند، و این را برمیبنابراین آن را طرد می : ۷۲.۵

 

اند. بند نخست تک فصل هفتاد و دوم از چندین تک بیتی تشکیل شده که با توضیحاتی کنار هم جمع شده 

 ی سست: قافیهست چهار مصراعی با وزن و بیتی

民不畏威， 

則大威至。 

民  )مین: مردم، شخص، رعیت(不  )بو: نه(畏  )وِی: ترس(威  ،سلطه(  )وِئی: نیرومند، اقتدار 

則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(威   ،سلطه(    )وِئی: نیرومند، اقتدار

至  )ژی: رسیدن، حد، حداکثر( 

 رسد« تدار بزرگ به حداکثر می قاعده آن است که اق  یعنی: »وقتی رعیت از اقتدار نترسند 

 تایش تکراری است:ای که سه های پنج کلمه با مصراع  بیتی است بند دوم هم تک 

無狎其所居， 

無厭其所生。 

無    )وو: نه، هیچ(狎  حرمتی(  )شیا: آشنایی، بی其    )چی: او، آن(所   )سوئُو: جا، مکان(居  ،جو: منزل گزیدن(

 مستقر شدن، ماندن، دعوی کردن( 
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無    )وو: نه، هیچ(厭    )یَن: ارضا شدن، متنفر بودن(其    )چی: او، آن(所   )سوئُو: جا، مکان(生   ،شِنّ: بودن، زیستن(

 زادن، خام( 

 . «کنند، هیچ نفرتی برنینگیزدر آنجا که زندگی می   حرمتی نکناند، هیچ بیدر آنجا که مسکن گزیدهیعنی: »

ی »شیا« است. در های گوناگون در ثبت کلمهمصراع نخست این شعر به چندین صورت نقل شده است. تفاوت نسخه 

حرمتی« آمده است که در ضمن برای ( این کلمه به صورت »بی 狎ایم )شکلی که نقل کرده ی استانده به همین  نسخه 

شود. منظور اصلی متن هم قاعدتا چنین چیزی بوده و ن هم به کار برده میتوصیف رفتار جانوران شکاری با صیدشا 

های دیگری هم در کار است.  ی رعیت را به ارتباط شکارچی و صید تشبیه کرده است. اما ثبت ورود قوای شاه به خانه 

ی هد. در نسخه دی دیگری با همین خوانش )شیا( را داریم که »باریک« معنی میی هو شانگ کونگ کلمهدر نسخه 

این واژه »چا« و در نسخه  با مضمون همان بی 1ی ب )چیا( را داریمالف ما وانگ توئی به جای  بیشتر  حرمتی  که 

 دهند. ای یا شهری را نشان میدارند و به زور وارد شدن به خانه   سازگاری

ی آغازین بند چهارم به نظرم باید یکپارچه خوانده شوند و در این حالت شعری سه  بند سوم و چهار کلمه  

 کنم: سازند که آن را به صورت بند سوم نامگذاری میمصراعی را می

夫唯不厭， 

是以不厭。 

是以聖人  

夫 د، شوهر( )فو: مر唯  ون، گرچه( )وِئی: فقط، چ不  )بو: نه(厭  )یَن: ارضا شدن، متنفر بودن( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(不  )بو: نه(厭  )یَن: ارضا شدن، متنفر بودن( 

 
1 Chen, 1989: 217. 
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是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان( 

   انگیزد چون مرد تنفرشان را نمی یعنی: »

 شوند پس اینطوری است که متنفر نمی

 دار( پادشاه مردم«. پس اینطوری است )کر

چهارم را جدا کردیم و به بند سوم در پیوستیم، حاال با باقی بند چهارم روبرو  ی اول بند  از آنجا که چهار کلمه  

 شان تکراری است:ای که سه کلمه های پنج کلمه بیتی است کامل با مصراع هستیم که تک

自知不自見； 

自愛不自貴。 

自 خود، خویش، البته(  )زی :知    )تْسی: دانش، آموزاندن(不   )بو: نه(自   )زی: خود، خویش، البته(見  :جیِه(

 دیدن، مالقات( 

自   )زی: خود، خویش، البته(愛   )آی: دوست داشتن، عشق، گنج(不   )بو: نه(自   )زی: خود، خویش، البته(貴 

 )گوئی: گرانبها، اشرافی، عالیجناب( 

 شمارد«. خود را دوست دارد، )اما( خود را ارجمند نمی  بیندشناسد، )اما( خود را نمییعنی: »خود را می 

 ای و منثور:ایست پنج کلمه واپسین بند این فصل جمله  

故    )گو: پیر، قدیمی، بنابراین(去   )چو: رفتن، ترک کردن، فرستادن(彼   )بی: آن، او(取  چو: گرفتن، دریافت(

 )تْسی: این، اینجا(  此کردن، گزینش( 

 گزیند«. کند، و این را برمی یعنی: »بنابراین آن را طرد می 

 گزیند کند، دیگری را برمییکی را طرد می
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 ارجمند شمردن

 دوست داشتن
 زندگی کردن

 نفرت انگیختن

گزیدنمسکن   

حرمتی کردنبی  شناخی    

 دیدن

 پادشاه مردم

 رعیت
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و دوم

 

محتوای سخن به    کند.پردازد و به مضمون سیاست ارتباط پیدا می این فصل به ارتباط پادشاه و رعیت می 

گوید اگر شاه کمترین اقتدار را اعمال . راوی میو با آنچه در فصل هفدهم خواندیم مربوط است   نسبت ساده است 

 یایش درخواست خواهد کرد:کند، بیشترین فرمانبری را از رعا

  رسدقاعده آن است که اقتدار بزرگ به حداکثر می    وقتی رعیت از اقتدار نترسند  :۷۲.۱»

 .«کنند، هیچ نفرتی برنینگیز در آنجا که زندگی می نکن حرمتیاند، هیچ بیدر آنجا که مسکن گزیده  : ۷۲.۲

مقاومتی هم در برابرش نشان نخواهند داد. این  رعیت اگر قدرت سیاسی نترسند و نفرتی احساس نکنند،   

کارگی و انفعال را به جای خویشکاری و فعال بودن توصیه  تاییدی است برای این اندرز عمومی »دائو ده جینگ« که بی

 کند.می

   انگیزدد تنفرشان را نمیچون مر :۷۲.۳»

 شوند میپس اینطوری است که متنفر ن 

 « پس اینطوری است )کردار( پادشاه مردم 

دهد، در چند جای متن همچون برابرنهادی برای »پادشاه به این نکته باید توجه کرد که »فو« که مرد یا شوهر معنی می

دهد که »شِنگ خدا« در پارسی، و نشان میشده است. این کلمه تعبیری دارد نزدیک به مفهوم »خانه   مردم« به کار گرفته
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رِن« را باید به همان شکلی که در این کتاب پیشنهاد کردیم، »پادشاه مردم« خواند و نه چیزهای دیگری مثل فرزانه و 

 حکیم. 

بگیرد.  کارگی، نفی محوریت »من« را هم نتیجه  ی بیدو بند پایانی این فصل تالشی است برای این که از آموزه 

شناسد و خود را دوست دارد. اما  موضوع این دو بند قاعدتا همان پادشاه مردم است. روشن است که او خود را می 

ایست در برابر نگرش آریایی گیریشمارد. این احتماال موضع نگاهش بر خویشتن دوخته نشده و خود را ارجمند نمی

 شمرده است.ی ایزدان ارجمند میدگرگونی هستی و تا پایه که »من« را عالوه بر موضوع شناسایی و میل، محور 

 شمارد خود را دوست دارد، )اما( خود را ارجمند نمی  بیندشناسد، )اما( خود را نمیخود را می :۷۲.۴»

 . «گزیند کند، و این را برمیبنابراین آن را طرد می : ۷۲.۵
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 بخش هفتاد و سوم: ربگردان و زند فصل هفتاد و سوم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و سوم 

 

 

 

勇於敢則殺，勇於不敢則活。 

此兩者，或利或害。 

天之所惡，孰知其故？是以聖人猶難之。 

天之道，不爭而善勝，不言而善應，不召而自來，繟然而善謀。 

天網恢恢，踈而不失。 

 

 شود آنکه جسارت دارد تا دلیر باشد، قاعده آن است که کشته می : ۷۳.۱

 ماند آن است که زنده می آن که جسارت دارد تا دلیر نباشد، قاعده 

 از این دو : ۷۳.۲
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  شان خطرناک شان سودمند است و یکییکی

 آسمان جایگاهی پلید دارد  : ۷۳.۳

 کیست که آن دیرینه را دریابد؟

 یابد. را ناخوشایند میپس اینطوری است که پادشاه مردم هم آن 

 پیماید:می راهی که آسمان  : ۷۳.۴

 گوید( کند، اما سزاوار )سخن میبحث نمی  شود جوید، اما خوب حریف میستیزه نمی

 چیندمی عنصر است، اما خوب نقشه اینجوری سست   آید شود، اما خودش میفرا خوانده نمی

 تور آسمان پهناور است، پهناور : ۷۳.۵

 دهد.غافل است، اما )چیزی را( از دست نمی

 

بیتی است که مصراع فصل هفتاد و سوم به نسبت کوتاه است و از چهار بند تشکیل یافته است. بند نخست تک 

 ی اضافی دارد:اش یک کلمه دوم 

勇於敢則殺， 

勇於不敢則活。 

勇    )یُنگ: شجاع، سرباز، جسارت(於   )یو: در، با، از(敢 جاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(  )گآن: ش則  :زِه(

 )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(  殺قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده( 

勇    )یُنگ: شجاع، سرباز، جسارت(於  )یو: در، با، از(不  )بو: نه(  敢  )گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن(

則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(活  )هوئُو: زیستن، وجود، منعطف، شغل( 

 شود آنکه جسارت دارد تا دلیر باشد، قاعده آن است که کشته می یعنی: » 
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 . «ماند آن است که زنده می آن که جسارت دارد تا دلیر نباشد، قاعده 

 ی کوتاه دارد:بند دوم دو جمله 

此  )تْسی: این، اینجا(兩 آنگ: دو، متفاوت، چند( )لی者  ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛ 

或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(利   )لی: سود، کامیابی، تیز(或   )هوآ: شاید، یا، گاهی(害   ث )هَی: زخمی کردن، باع

 شدن، کشتن، خطرناک( 

 « شان خطرناک مند است و یکیشان سودیکی  /این دواز یعنی: »

 بند سوم هم سه جمله دارد و یک پرسش و پاسخ:  

天  )تیان: آسمان(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 所  )سوئُو: جا، مکان(惡  )ئِه: بد، پلید، دشمن، دشوار( 

孰   )شو: کسی، کی؟، چی؟(知  )تْسی: دانش، آموزاندن(其  )چی: او، آن(故 (؟، بنابراین)گو: پیر، قدیمی 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(猶 

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之)نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(  難)یُو: میمون، شبیه، هنوز، مردد( 

« اینطوری است که پادشاه مردم هم آن را یعنی:  پلید دارد/ کیست که آن دیرینه را دریابد؟/ پس  آسمان جایگاهی 

 « یابد. ناخوشایند می 

اند و معنای آن را به »متنفر بودن« تعمیم ( را »دشمن داشتن« فرض کرده惡ی اول »ئه« )بیشتر مترجمان در جمله 

اند، و کلمات دیگری را از نزد دیک به آن دارد را »دشوار« ترجمه کرده ی »نَن« )( که معنایی نزاند. بعد هم کلمه داده 

داند؟ که: »آنچه آسمان از آن متنفر است، دلیلش را کی می  اند. بنابراین مثال ِچن به این معنی رسیدهخود به متن افزوده



1000 

 

ی ها به نظرم نادرست است. نخست آن که در جمله این رده از ترجمه 1یابد«.بنابراین حتا فرزانه نیز آن را دشوار می 

فعول. دیگر دهد. آسمان فاعل است و داشتن فعل است و مکان منخست، ساختار دستوری به چنین تعبیری میدان نمی 

ی دوم از دلیل و علت خبری نیست و بعید است »گو« در آخر جمله »بنابراین« معنی دهد. در نتیجه آن که در جمله 

)موضوع بحث دشمن  »ناخوشایند«  که  اوست  کردارهای  بودن  پلید  و  آسمان  مسئله (  難خویی  که  آن  نه  ای است، 

 شناختی در میان باشد که »دشوار« بنماید. 

 ای توضیحی و کوتاه آمده است: بند چهارم شعری است دو بیتی که در ابتدایش جمله  

天之道， 

不爭而善勝， 不言而善應， 

不召而自來， 繟然而善謀。 

天  )تیان: آسمان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

不   )بو: نه(爭   )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، نقص(而    )اِر: و، آنگاه، اما(善     )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(

勝  )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال( 

不   )بو: نه(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(而    )اِر: و، آنگاه، اما(善   )شان: خوب، درست، مهربان، مردن(  應   :اینگ(

 شاید، باید( 

不   )بو: نه(召   )ژائو: فرمان شاهانه، فراخوان، معبد(而    )اِر: و، آنگاه، اما(自   )زی: خود، خویش، البته(來    :لَی(

 آمدن، رسیدن، رخ دادن، آینده( 

 
1 Chen, 1989: 217. 



1001 

 

繟  ی سست، شل، آرام( )َچن: گره  然    )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست(而    )اِر: و، آنگاه، اما(善    :شان(

 )مَئو: نقشه، برنامه، مشاوره( 謀خوب، درست، مهربان، مردن( 

 پیماید:راهی که آسمان می  یعنی: » 

 گوید( سزاوار )سخن میکند، اما بحث نمی  شود جوید، اما خوب حریف مینمی ستیزه

 .«چیندمی عنصر است، اما خوب نقشه اینجوری سست   آید شود، اما خودش میفرا خوانده نمی

اما پاسخ میگویبیشتر مترجمان مصراع دوم را »سخن نمی  اند و مصراع چهارم را »کامال  دهد« برگردانده د 

اند. مضمون کلی این جمالت همسان است، اما به هنگام ترجمه اندازد« فهمیده چیز را به جنبش میساکن است اما همه

ردن از تر است اگر به کلمات متن در حد امکان وفادار باقی بمانیم و پاسخ گفتن و سکون و به جنبش در آودرست 

 آید.واژگان این شعر برنمی 

 ایست:ی آهنگین چهار کلمه دو جمله ۷۳بند پایانی فصل 

天    )آسمان تار عنکبوت، پوشاندن(    網)تیان:  احیا کردن(  )هویی: گسترده  恢)وانگ: تور،  پهناور،   ،恢    :هویی(

 پهناور، احیا کردن( ، گسترده 

踈    :توجه، غفلت، پراکندگی، دوری(  بی)سی而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(失  شی: از دست دادن، نادیده(

 گرفتن، شکست خوردن، اشتباه، تقصیر( 

 دهد«.یعنی: »تور آسمان پهناور است، پهناور/ غافل است، اما )چیزی را( از دست نمی

 

 

 

 



1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پلید

 ناخوشایند
 سست عنصر

گر و هدفمندسلطه  

 مرده

 زنده
 دلیر 

 ترسو

 آسمان
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و سوم

 

از    هفتاد و سوم  »من هابخش فصل  موثر    ستیز« دری  و  نیرومند  را  »من«  که  عناصری  یعنی  است.  متن  این 

دهد. مهمتر از همه، خودمداری و کنشگری، که به دلیری در نبرد مانند شده است و به سازد را مورد حمله قرار میمی

ی مرکزی شده و هسته راستی هم در همین شکل ارزشی اخالقی بوده که در آیین مهر و کیش زرتشتی ستوده می

 ساخته است. گداشت »من« را برمی بزر

 شود آنکه جسارت دارد تا دلیر باشد، قاعده آن است که کشته می :۷۳.۱»

 ماند آن است که زنده می آن که جسارت دارد تا دلیر نباشد، قاعده 

 از این دو : ۷۳.۲

 «. شان خطرناک شان سودمند است و یکییکی

های نبرد خودداری کرد. این کار پیام دو بند آغازین روشن است. باید دلیری را رها کرد و از حضور در میدان 

د. هرچند کنشاید بزدلی به نظر برسد، ولی از دید راوی خودش نوعی جسارت فرضی است که بقای فرد را تضمین می

نشین است که نقشی در جایی ندارد و کسی به حسابش ماند، موجودی مطیع و کنارهفردی که در این هنگامه زنده می

 آورد. چون چندان دلیر نیست که کنشی خودمدار از او سر بزند. نمی
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ماند؟ از دید راوی این قانون از خودِ دائو و تقدیر  میرد و بزدل زنده می اما بر مبنای کدام »قاعده« دلیر می

 کند که این قاعده اخالقی و دلپسند نیست: خیزد، و راوی اعتراف می آسمانی برمی 

 آسمان جایگاهی پلید دارد  :۷۳.۳»

 کیست که آن دیرینه را دریابد؟

 . «یابدپس اینطوری است که پادشاه مردم هم آن را ناخوشایند می

کند. بلکه ای شناختی و دیریاب بودنِ محتوای تقدیر اشاره نمیاین بند بر خالف نظر بسیاری از مترجمان، به مسئله 

کشد و بزدل را حفظ ای که دلیر را میدر بند پیشین. قاعده   ( 則شرحی است بر عبارتِ »قاعده آن است که...« )زِه:  

د مورد توجه قرار گیرد. بند بعدی خیزد و این هرچند ناخوشایند است، اما حقیقتی است که بایکند، از آسمان بر میمی

 مان از بند سوم درست بوده است: دهد که ترجمهنشان می

 پیماید:راهی که آسمان می  :۷۳.۴»

 گوید( کند، اما سزاوار )سخن میبحث نمی  شود جوید، اما خوب حریف میستیزه نمی

 چیندمی عنصر است، اما خوب نقشه اینجوری سست   آید شود، اما خودش میفرا خوانده نمی

 تور آسمان پهناور است، پهناور : ۷۳.۵

 . «دهدغافل است، اما )چیزی را( از دست نمی

خیزد و با راه )دائو( های دلیر و اثرگذار، تقدیری است که از آسمان برمی ی طرد من کنند که قاعده این دو بند تاکید می

. یعنی دلیر و پیشتاز و برجسته کندگوید که خودِ راهِ آسمانی هم مطابق همین قاعده عمل می همتاست. بند چهارم می 

کند و سست عنصر است. با این حال حکمش نافذ است و به توری شبیه است که نیست، بلکه زیرزیرکی رفتار می

 کند. ریزترین چیزها را هم در تار و پود خود گرفتار می
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 بخش هفتاد و چهارم: ربگردان و زند فصل هفتاد و چهارم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و چهارم 

 

民不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？

常有司殺者殺。 

夫司殺者，是大匠斲；夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。 

 

 )اگر( رعیت از مرگ نترسند  : ۷۴.۱

 تواند از مرگ بترساندشان؟ پس چه کسی چطور می

 ن بودنداگر رعیت با هراسی ماندگار از مرگ دست به گریبا

 کردند انگیز میآنگاه کارهایی شگفت 

 ی دلخواه برسم، آن وقت کشتار خواهم کرد)وقتی( من به نتیجه 

 کند )از مرگ نترسد(؟ کسی جرأت می ن وقت( چه)آ

  کنددژخیم است که در اصل کشتن را مدیریت می 



1006 

 

 که دژخیم است آن مردی  : ۷۴.۲

 تراشدالشأن است، )مثل( صنعتگری که )چوب( میعظیم 

 شود، )در مقام( تراشنده)ی چوب( مردی که جایگزینِ صنعتگر بزرگ می

 عجیب است اگر امید داشته باشیم که دستش را زخمی نکند!

 

از  فصل هفتاد و چهارم هم به نسبت کوتاه است و از دو بند به نسبت طوالنی تشکیل یافته است. بند نخست   

 ها:گیرند، با این نشانه هفت جمله تشکیل یافته که دو پرسش و پاسخ را در بر می

民  )مین: مردم، شخص، رعیت(不  )بو: نه(畏  )وِی: ترس(死  )سْئِه: مردن، نفرین، هراس( 

奈    )نَی: چطور؟، چرا؟، تاب آوردن(何   )ِهه: چی؟ کی؟ چرا؟ کجا؟(以    )ای: پس(死      )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(

懼  )جو: ترسیدن، ترساندن، هراس(之  ؟)ژِه: داشتن، رفتن( 

若    :تو، او، مطیع، اگر(  )روئو使   :نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(  )شی民  (  ، رعیت )مین: مردم، شخص

常   )چآنگ: اصیل، ماندگار(畏  )وِی: ترس(死  :مردن، نفرین، هراس( )سْئِه 

而  ه، اما(  )اِر: و، آنگا為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(奇   انگیز(  )چی: عجیب و غریب، شگفت者  ژِه: پسوند صفت(

 ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -برتر؛ 

吾   )ووا: من، مال من(得   )دِه: به دست آوردن، قرارداد، نتیجه، مناسب(執   )ژی: نگه داشتن، حفاظت(而   :اِر(

 رفتن(  )ژِه: داشتن، 之)شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(  殺و، آنگاه، اما( 

孰   )شو: کسی، کی؟، چی؟(敢 ؟)گآن: شجاع، جرأت کردن، مطمئن بودن( 
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常    )چآنگ: اصیل، ماندگار(有    )یُوو: فراوان، داشتن(司  مدیریت، استیال، افسر(  )سی :殺   شا: کشتن، بریدن، صدمه(

 )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(  殺ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者زدن( 

اگر رعیت با هراسی ماندگار تواند از مرگ بترساندشان؟/  میچطور  چه کسی  رعیت از مرگ نترسند/ پس  )اگر(  یعنی: »

وقت ی دلخواه برسم، آن  کردند/ )وقتی( من به نتیجه انگیز میآنگاه کارهایی شگفت از مرگ دست به گریبان بودند/  

کند )از مرگ نترسد(؟/ دژخیم است که در اصل کشتن را مدیریت کسی جرأت می  کشتار خواهم کرد/ )آن وقت( چه

 . «کندمی

 : ل است ی سرراست بند اوبند دوم از چهار جمله تشکیل یافته و دنباله  

夫   )فو: مرد، شوهر(司    )سی: مدیریت، استیال، افسر(殺    )شا: کشتن، بریدن، صدمه زدن(者  ژِه: پسوند صفت(

 ، پسوند فاعلی( ترین-تر/ -برتر؛ 

是  )شی: بودن، باشه(大 دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر( )匠 (جیَنگ: صنعتگر، استاد ) 斲  )بریدن، تراشیدن( 

夫   )فو: مرد، شوهر(代    )دَی: جایگزین کردن، کنش، نسل، عصر(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(匠   :جیَنگ(

 ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者 )بریدن، تراشیدن(  斲صنعتگر، استاد( 

希   )شی: امید، توقع(有    )یُوو: فراوان، داشتن(不   )بو: نه(傷    )شانگ: زخم، آسیب، غم، افراط(其     )چی: او، آن(

手  )شو: دست(矣 !)یی: عالمت کامل شدن، عالمت تعجب( 

عظیم  است/  دژخیم  که  مردی  »آن  مییعنی:  )چوب(  که  صنعتگری  )مثل(  است،  جایگزینِ الشأن  که  مردی  تراشد/ 

 کند!«. شود، )در مقام( تراشنده)ی چوب(/ عجیب است اگر امید داشته باشیم که دستش را زخمی نصنعتگر بزرگ می 
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 مدیریت کشتن

 تراشیدن )چوب(

 کارهای شگفت کردن

 

 کشتار کردن
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 ترس
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و چهارم 

 1اند، ای در برابر استبداد سیاسی دانسته گیری یی گوناگون تفسیر شده و اغلب آن را موضع هاشکل این فصل به   

دهد متن هایی است که نشان می یکی از نمونه  ۷۴که به نظرم به محتوای متن نامربوط است. چنین خوانشی از فصل  

بنا به حال و هوای امروزین از معناهایی تازدقت خوانده شده، با افزوده »دائو ده جینگ« بی  ه هایی تحریف شده و 

کند، نه آن که از  انباشته شده است. بند نخست بر عکسِ آنچه معموال ادعا شده، ترسیدن رعیت از مرگ را توصیه می 

 آن زنهار دهد: 

 )اگر( رعیت از مرگ نترسند  :۷۴.۱»

 تواند از مرگ بترساندشان؟ پس چه کسی چطور می

 اگر رعیت با هراسی ماندگار از مرگ دست به گریبان بودند

 . کردندانگیز میه کارهایی شگفت آنگا

 ی دلخواه برسم، آن وقت کشتار خواهم کرد)وقتی( من به نتیجه 

 کند )از مرگ نترسد(؟ کسی جرأت می )آن وقت( چه

 «.کنددژخیم است که در اصل کشتن را مدیریت می 

 
1 Chen, 1989: 219. 
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محتوای این جمالت کامال روشن است. اگر رعیت از مرگ بترسد، کارهایی بزرگ انجام خواهد داد. این  

بیگاری به  اشاره  نظرم  به  می  هاییکارها  رعیت  از  سرزمین  این  تاریخ  ابتدای  از  چینی  شاهان  که  و دارد  کشیدند، 

ی هایی مثل دیوار چین بوده است. هم در چین و هم در مصر باستان طبقه سنگی یا طرح دستاوردش بناهای بزرگ کالن

دهد در نشان می   اند و این دلیلی است کهرعیت کشاورز موظف به انجام بیگاری برای نخبگان سیاسی و دینی بوده 

گوید اگر رعیت از مرگ نترسند، کسی نخواهد توانست به کاری ی نخست می اند. جمله وضعیت بردگی قرار داشته 

ی بعدی گوینده قاعدتا شاه انگیز انجام خواهد شد. در جمله وادارشان کند. اما اگر بترسند، کارهای بزرگ و شگفت 

کاره  و  بترساند  را  رعیت  دارد  قصد  که  شگفت است  می ای  که  اوست  دهد.  انجام  دستشان  به  برای انگیز  گوید 

کند کارهای ی بعدی را چنین خوانده که »آن وقت چه کسی جرأت میشان کشتار خواهد کرد. چِن جمله ترساندن 

به نظرم روشن است که منظور متن این نیست. البته در متن فقط اشاره شده که »چه کسی  1انگیز انجام دهد«. شگفت 

انگیز. کند؟« اما موضوع جرأت کردن قاعدتا همین نترسیدن از مرگ بوده است، و نه انجام کارهای شگفت جرأت می

انگیز نخواهد شگفت ی قبل گفته که در این شرایط کسی کار  انجامد و جمله راس از مرگ میچون قاعدتا کشتار به ه 

 کرد.

به هراسجمله بعدی هم یکسره در ستایش خشونت است و »کشتار کردن«ای که  افکنی در دل رعیت ی 

 انجامد: می

 آن مردی که دژخیم است  :۷۴.۲»

 تراشدن است، )مثل( صنعتگری که )چوب( میالشأعظیم 

 
1 Chen, 1989: 219. 
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 شود، )در مقام( تراشنده)ی چوب( مردی که جایگزینِ صنعتگر بزرگ می

 «.عجیب است اگر امید داشته باشیم که دستش را زخمی نکند!

گوید باید کار را به کاردان سپرد و آن جالد و دژخیم است که بلد است چطور مردم را بکشد و متن به صراحت می 

نین مهارتی ندارند. درست مثل استاد صنعتگری که تراشیدن چوب را خوب بلد  آنها را از مرگ بترساند. دیگران چ 

تراشی ممکن است دست خود را زخمی کنند. فصل دانند و هنگام چوباست، اما دیگران فوت و فن این کار را نمی

آفرین ت های صریح »دائو ده جینگ« به سیاست مطلوب دائویی است و آن را همچون نظامی وحشیکی از اشاره   ۷۴

 شان نگه دارد.کشد تا مطیعکند که رعیت را میانگیز توصیف میو هراس
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 پنجم: ربگردان و زند فصل هفتاد و پنجمبخش هفتاد و 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و پنجم

 

民之飢，以其上食稅之多，是以飢。 

民之難治，以其上之有為，是以難治。 

民之輕死，以其求生之厚，是以輕死。 

夫唯無以生為者，是賢於貴生。 

 

 ستاند چون آن فرمانروا مالیات بیشتری از خوراکشان می     اند رعیت گرسنه  : ۷۵.۱

 اند پس اینطوری است که گرسنه  

 کندادانی میچون آن فرمانروا زیادی آب   حکم راندن بر رعیت دشوار است  

 ه حکم راندن )بر آنها( دشوار است پس اینطوری است ک 

  ای غنی هستندچون آنان در جستجوی زندگی  شماردرعیت مرگ را خوار می 
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 شمارد پس اینطوری است که مرگ را خوار می 

 ای نیست ی هیچ زندگی پس فقط مردی که سازنده  : ۷۵.۲

 شمارد. تر از )کسی است که( زندگی را ارجمند میزیرک 

 

ماند  ی استانده، فصل هفتاد و پنجم از چهار بند تشکیل یافته است. اما سه بند نخست به شعری می در نسخه  

هایی نابرابر که افزود و کاستی هم دارد. مفهوم این سه بند هم با هم درهم تنیده است. از این رو به نظرم با مصراع 

کنم. بند نخست ید یکپارچه و در یک قالب خواند. بر این مبنا این فصل را به دو )و نه چهار( بند تقسیم میهمه را با

 ی آغازین همسان است:ی متن است که نوعی شعر است که در هر مصراع نابرابرش دو سه کلمه بدنه 

民之飢，  以其上食稅之多， 是以飢。 

民之難治，  以其上之有為，  是以難治。 

民之輕死，  以其求生之厚，  是以輕死。 

民  )مین: مردم، شخص، رعیت(之   )ژِه: داشتن، رفتن(飢  )جی: گرسنگی، قحطی( 

以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(上   ،برتر، مقدم، امپراتور(  )شانگ: باال食    )شی: خوردن، نوشیدن(稅    :شوئی(

 )دووُ: خیلی، بیشتر(  多)ژِه: داشتن، رفتن(  之مالیات، بیگاری( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(飢  )جی: گرسنگی، قحطی( 

民   )مین: مردم، شخص، رعیت(之    )ژِه: داشتن، رفتن(難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(治  ،ژی: درمان کردن(

 حکم راندن، تنبیه کردن( 

以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(上   ،ر(  برتر، مقدم، امپراتو)شانگ: باال之    )ژِه: داشتن، رفتن(有   ،یُوو: فراوان(

 ، بودن( )وِی: کردن، ساختن 為داشتن( 



1014 

 

是    )شی: بودن، باشه(以    )ای: پس(難    )نَن: دشوار، بد، ناخوشایند(治  ژی: درمان کردن، حکم راندن، تنبیه(

 کردن( 

民   )مین: مردم، شخص، رعیت(之    )ژِه: داشتن، رفتن(輕   ک، سبک، آسان، خوار(  )چینگ: کوچ死   ،سْئِه: مردن(

 نفرین، هراس( 

以    )ای: پس(其    )چی: او، آن(求  ستن، جذب شدن(  )چیو: درخواست کردن، ُج生   ،شِنّ: بودن، زیستن، زادن(

 )ُهو: ضخیم، بزرگ، سخاوتمند، غنی، زیاد(  厚)ژِه: داشتن، رفتن(  之خام( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(輕  )چینگ: کوچک، سبک، آسان، خوار(死  )سْئِه: مردن، نفرین، هراس( 

 ستاند چون آن فرمانروا مالیات بیشتری از خوراکشان می     اند رعیت گرسنه  یعنی: » 

 اند پس اینطوری است که گرسنه  

 کندچون آن فرمانروا زیادی آبادانی می  حکم راندن بر رعیت دشوار است  

 پس اینطوری است که حکم راندن )بر آنها( دشوار است  

  ای غنی هستندچون آنان در جستجوی زندگی  شماردرعیت مرگ را خوار می 

 شمارد«. پس اینطوری است که مرگ را خوار می 

ی منثور است که همچون توضیحی شود، یک جفت جملهبند چهار در بند استانده که در خوانش ما بند دوم می  

 ه شده است:ی این شعر افزودبه ادامه 

夫   )فو: مرد، شوهر(唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(無    )وو: نه، هیچ(以    )ای: پس(生   ،شِنّ: بودن، زیستن، زادن(

 صفت فاعلی( ترین، -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者)وِی: کردن، ساختن، بودن(  為خام( 

是  باشه بودن،  وا  賢(  )شی:  زیرک،  باهوش،  از(   於المنش(  )شیَن:  با،  در،  اشرافی،  貴)یو:  گرانبها،  )گوئی: 

 )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(  生ب( عالیجنا
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 شمارد«. تر از )کسی است که( زندگی را ارجمند می ای نیست/ زیرک ی هیچ زندگی یعنی: »پس فقط مردی که سازنده 
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و پنجم

 

از    به سیاست میهابخشاین هم  است که  اندیشه ی کتاب  از  برآمده  مفاهیم  با  به طور خاص  ی پردازد و 

هایی ا و ترجمهی مقابل بحث به کلی نادیده انگاشته شده، تفسیره ورزد. طبق معمول چون جبههایرانشهری مخالفت می

اند و معلوم نیست به شده   هم که از متن در دست داریم نارسا و نامفهوم است. چون مفاهیم پراکنده و واگرا برگردانده 

 چه دلیلی چنین موضوعی اتخاذ شده است.  

 ی این فصل شعری است در سه بیِت سه مصراعیِ نابرابر: بدنه  

 ستاند چون آن فرمانروا مالیات بیشتری از خوراکشان می     اند رعیت گرسنه  : ۷۵.۱

 اند پس اینطوری است که گرسنه  

 کندوا زیادی آبادانی میچون آن فرمانر  حکم راندن بر رعیت دشوار است  

 نطوری است که حکم راندن )بر آنها( دشوار است پس ای 

  ای غنی هستندنان در جستجوی زندگیچون آ  شماردرعیت مرگ را خوار می 

 «. شماردپس اینطوری است که مرگ را خوار می 

به  سازد و این حدس را  ی مصراع آخر به »خوار شمردن مرگ« این فصل را به فصل پیشین مربوط می اشاره  

اند. این ارجاع در ضمن معنای هردو فصل را کند که شاید در ابتدای کار این دو متنی یکپارچه بوده ذهن متبادر می 
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ایست که دیدیم که ترسیدن رعیت از مرگ چیزی مثبت و خوب قلمداد شده و رانه   ۷۴سازد. در فصل  تر میروشن

ی شوند. اینجا هم با همان مضمون سر و کار داریم. کلیدواژه  های سنگین( وادارشود به کارهای بزرگ )بیگاریباعث می

رساند و بنابراین مالیات و بیگاری را ر برابر اشراف را می ( است که کل وظایف رعیت د稅اصلی در اینجا »شوئی« )

مالیات ترجمه کرده شامل می  به  اغلب  را  این کلمه  اگر شود.  اما  دارد.  آن که داللتی مدنی و مدرن  برای  اند، شاید 

که رعیت  اش. چون نشانگر آن است بخواهیم آن را دقیق ترجمه کنیم، باید به »بردگی« یا »وضعیت رعیتی« برگردانیم 

 شان را در اختیار فرمانروایان قرار دهند.  مالک اموال خود و نیروی کار خود نیستند و باید محصول خود و فعالیت 

با اند، انگار که راوی با گرسنگی رعیت مخالفت می بیشتر مترجمان این فصل را طوری برگردانده   ورزد و 

حکم راندن بر رعیت   گوید کهکند. در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست. متن به صراحت میرعیت همدلی می

ای توصیفی و شاید دشوار است، مگر آن که فرودستان گرسنه نگه داشته شوند. بند نخست در روایت استانده گزاره 

می به صراحت  انکاری.  یا  اعتراضی  نه  و  است،  بردهتجویزی  وضعیت  خاطر  به  فرمانروا  که  رعیت گوید  اش سان 

توان اینطور هم خواند که فرمانروا »باید« اموال دارد. این را میه نگه می کند و ایشان را گرسنشان را غارت می اموال 

 رعیت را غارت کند و گرسنه نگهشان دارد. به هر روی حرفی از این در میان نیست که نباید چنین کند. 

دهد. چون آبادانی و  بند دوم در متن استانده، یعنی دومین بیت، ارتباط متن با سیاست ایرانشهری را نشان می 

کند. شاه کسی است که ساخت و  است که در بافت ایرانی مشروعیت شهنشاه را تضمین میی مهمی  ساختن کلیدواژه 

باغبانی و ساز می ایالم قدیم شاه را در قالب  از دیرباز در سومر و  کند و به عمران مشغول است. به همین خاطر 

عبدهای مقدس مشغول است. اند که به کاشتن گیاهان سودمند و ساختن م داده کشاورزی و کارگری ساختمانی نشان می

همین چارچوب در دوران هخامنشیان و زمان نوشته شدن »دائو ده جینگ« هم وجود داشته، با این تفاوت که شاهنشاه 
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شده، و این آبادگری در پیوند با دین زرتشتی داللتی با مفهوم آبادانی مربوط می  -هاو نه در نگاره-در متن  بیشتر  

 شناسانه پیدا کرده است. اخالقی و هستی

نباید آبادگر بابند دوم می   شود. شد، چون در این حالت حکم راندن بر رعیت دشوار می گوید که فرمانروا 

اش هم روشن است. چون رعیت در قلمروی آباد گرسنه نخواهند بود، و در بند پیشین دیدیم که فرمانروا با ربودن دلیل

ه و به فرمانروا ی تجویزی داشت آید که آغازگاه شعر جنبه دارد. از اینجا بر میاش ایشان را گرسنه نگه میاموال زیردستان 

های سخت بکشد و رعیت را گرسنه نگه یعنی اموال را برباید و بیگاری   کرده که از »شوئی« بهره بگیرد، سفارش می 

 تر خواهد بود. دارد، چون در این حالت حکومت بر مردم آسان 

ای غنی و کند: اگر رعیت در جستجوی زندگی تکرار می  ۷۴سومین بیت همین مضمون را در پیوند با فصل   

شود، و پیامدش آن شمارند. در شرایط آبادانی چنین جستجویی ممکن و معنادار می مرگ را خوار میارجمند باشند،  

(. پس کل این شعر، که احتماال از ۷۴انگیز« نکند )بند اول فصل  است که رعیت به اجبار بیگاری »کارهای شگفت 

ایرخامه  سیاست  چارچوب  با  است  مخالفتی صریح  کرده،  تراوش  متن  ویراستار  شهروندان  ی  که رضایت  انشهری 

داند. جان کالم هم آن است ی شاهنشاه مینهد و آبادگری را وظیفه های هخامنشی( را ارج می )شادی مردم در کتیبه 

شود ازشان بیگاری کنند و دیگر نمیخواه خواهند شد و سرکشی پیشه می که اگر مردم مرفه و شادکام باشند، زیاده 

 بود. کشید و بر رفتارشان مسلط 

 کند: در ارجاع به شاه تکرار میبند آخری این فصل همین حرفها را احتماال 

 ای نیست ی هیچ زندگی که سازنده  پس فقط مردی :۷۵.۲»

 د«.شمارتر از )کسی است که( زندگی را ارجمند میزیرک 
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گوید که شاهی خوب میشود. جمله  چنان که پیشتر دیدیم، »مرد« )فو( اغلب همتای »پادشاه مردم« به کار گرفته می

کند. ستودند را طرد می سازد. یعنی دقیقا آنچه که شاهنشاهان هخامنشی میهای غنی و استوار برنمی است که زندگی 

 نهد. تر از شاهنشاه پارسی است که زندگی را ارج می گوید چنین شاهی زیرکمتن می
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 بخش هفتاد و ششم: ربگردان و زند فصل هفتاد و ششم

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و ششم 

 

人之生也柔弱，其死也堅強。 

萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。 

故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。 

是以兵強則不勝，木強則共。 

強大處下，柔弱處上。 

 

 شوند مردمان نرم و ناتوان زاده می  : ۷۶.۱

 میرند آنها سفت و نیرومند می 

 شوند و علفها و درختان نیز نرم و شکننده زاده می شماربیچیزهای  : ۷۶.۲

 میرند آنها نیز خشک و پوسیده می

 اندبنابراین آنکس که سفت و نیرومند است، با مرگ همگام  : ۷۶.۳



1021 

 

 اند ناتوان با زندگی همگامنرم و 

 جنگاوران نیرومند بنا به قاعده یارای مقاومت ندارند پس اینطوری است که  : ۷۶.۴

 شود بنا به قاعده تناورترین درخت بریده می

 گیرد نیرومند و بزرگ در پایین جای می : ۷۶.۵

 گیرد.نرم و ناتوان باالتر جای می 

 

 دارد با شش و پنج کلمه:  فصل هفتاد و ششم از پنج بند به نثر تشکیل یافته است. بند نخست دو جمله 

人   )رِن: مردم، انسان(之    )ژِه: داشتن، رفتن(生    )شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(也   )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(

柔  )رُو: نرم، ظریف(弱  ،شکننده، فرو دست(  )روئُو: ضعیف 

其    )چی: او، آن(死    )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(也   )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(堅    )جیان: سخت، محکم، نیرومند(

強  )چیانگ: نیرومند، برتر( 

 میرند«. شوند/ آنها سفت و نیرومند می یعنی: »مردمان نرم و ناتوان زاده می

 بند دوم هم دو جمله دارد با این کلمات:  

萬    :هزار(    ، دهشماربی )وان物    )وو: چیز(草    )تْسائو: علف، گیاه، شتابزده(木  رخت، چوب، تابوت(  )مو: د之 

 脆)رُو: نرم، ظریف(   柔)یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(   也)شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(    生)ژِه: داشتن، رفتن(  

 )تْسوئی: شفاف، شکننده( 

其  :او، آن(    )چی死    )سْئِه: مردن، نفرین، هراس(也   )یِئِه: نیز، همچنین، آنطور(枯    )کو: خشک، برهوت(槁   :گَئو(

 مرده، گندیده، پوسیده( 

 میرند«.شوند/ آنها نیز خشک و پوسیده می و علفها و درختان نیز نرم و شکننده زاده می شماربییعنی: »چیزهای 
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دهد که  ان می گیرد و نشی همین جمالت قرار میی افزوده که در ادامه بیتی است با یک کلمه بند سوم تک  

 این فصل یکباره به دست ویراستار نوشته شده است:

故堅強者死之徒， 

  柔弱者生之徒。 

故    )بنابراین )ژِه: پسوند  者)چیانگ: نیرومند، برتر(   強)جیان: سخت، محکم، نیرومند(    堅)گو: پیر، قدیمی، 

)تو: پا، سرباز   徒)ژِه: داشتن، رفتن(    之)سْئِه: مردن، نفرین، هراس(    死ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -صفت برتر؛  

 پیاده، پیرو، برهنه، فقط( 

柔   )رُو: نرم، ظریف(弱  ،شکننده، فرو دست(    )روئُو: ضعیف者   ترین، صفت -ر/  ت-)ژِه: پسوند صفت برتر؛

 )تو: پا، سرباز پیاده، پیرو، برهنه، فقط(  徒)ژِه: داشتن، رفتن(  之)شِنّ: بودن، زیستن، زادن، خام(  生فاعلی( 

 اند«. با زندگی همگامنرم و ناتوان اند/ امیعنی: »بنابراین آنکس که سفت و نیرومند است، با مرگ همگ

 بند بعدی هم دو جمله دارد و به نثر است:  

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(兵  )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز(強  )چیانگ: نیرومند، برتر(則  ،زِه: قانون(

 )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(  勝)بو: نه(  不هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده( 

木  )مو: درخت، چوب، تابوت(強  )چیانگ: نیرومند، برتر(則   )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(共 

 )گُنگ: معمول، شریک شدن، با هم( 

یعنی: »پس اینطوری است که جنگاوران نیرومند بنا به قاعده یارای مقاومت ندارند/ بنا به قاعده تناورترین درخت 

 شود«. بریده می 

 ی سست: بند پایانی تک بیتی است با قافیه 
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強大處下， 

柔弱處上。 

強   )چیانگ: نیرومند، برتر(大   )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(處 کارت(  )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، ب下 

 )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 

柔   )رُو: نرم، ظریف(弱  ،رو دست(  شکننده، ف  )روئُو: ضعیف  處   )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(上 

 برتر، مقدم، امپراتور()شانگ: باال،  

 گیرد«. گیرد/ نرم و ناتوان باالتر جای می یعنی: »نیرومند و بزرگ در پایین جای می 

 

 

 

  

 پایین

 باال

 درختان تناور

ومند  جنگاوران نیر
 نرم و ناتوان

ومند  سفت و نیر

 
 مرگ

 
 

 زندگ
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و ششم

ی جنگجو، یعنی منِ نیرومند و استواری که توانایی دگرگون ساختن هستی را این فصل مخالفتی است با ایده 

شده است. آماج اصلی آن هم مفهوم   داشته باشد. سراسر گفتار یکپارچه است و احتماال یکباره با قلم ویراستار نگاشته

و در متون بعدی به صورت شهریاری ثبت شده و  «ثَه قدرت است. مضمونی که در متون پارسی باستان در قالب »خشَ

ای متن به مشاهده  آغازگاهاش امشاسپندی به اسم شهریور )یعنی بهترین قدرت( را نتیجه داده است.  در شکل دینی

 کند:روزمره اشاره می 

 شوند مردمان نرم و ناتوان زاده می  :۷۶.۱»

 میرند آنها سفت و نیرومند می 

 شوند و علفها و درختان نیز نرم و شکننده زاده می شماربیچیزهای  : ۷۶.۲

 «.میرند آنها نیز خشک و پوسیده می

ها و نوزادانی نرم و سست و لطیف هستند، معلوم  ها و جوانه پس از آنجا که چیزها در زمان زاییده شدن جنین 

اند، و ه است که این صفتها با زندگی پیوند دارند. در مقابل در زمان مرگ موجودات سخت و فرتوت و محکم شد

 بنابراین اینها با مرگ متناظر است: 

 اندبنابراین آنکس که سفت و نیرومند است، با مرگ همگام  :۷۶.۳»

 «.اند نرم و ناتوان با زندگی همگام
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شان و منسوب ی حامل گیری البته جای چون و چرا دارد. چون جدا کردن صفتها از چیزهامنطق حاکم بر این نتیجه 

دیگر در همانکردن به صفتی  نمی اش  پیروی  یا مستدل  منطقی  از چارچوبی  با خواندن همین جمالت ها،  اما  کند. 

 توان به شهود مرکزی متن پی برد. می

 پس اینطوری است که جنگاوران نیرومند بنا به قاعده یارای مقاومت ندارند  :۷۶.۴»

 شود بنا به قاعده تناورترین درخت بریده می

 گیرد در پایین جای می نیرومند و بزرگ : ۷۶.۵

 «. گیردنرم و ناتوان باالتر جای می 

شناسی  ای طبیعی یا بحثی در زیست موضوع بحث قاعده   دهد کهدو بند پایانی فصل هفتاد و ششم نشان می  

نیست، و سخن از اخالق و سیاست در میان است. آنچه که نیرومندتر است، سست و نرم است، نه استوار و محکم، 

گیرد. در مقابل جنگاوران ستیهنده و مقتدر و درختان تناور چون توجه دشمنان را به و به همین خاطر باالتر جای می

گیرد که به همین ترتیب افتند. این مفاهیم دقیقا در برابر نگرش زرتشتی قرار میکنند، زودتر از پای میجلب میخود 

ستاید. در برابر چارچوب اخالق کند، اما هردو را به خاطر تناوری و استواری میجنگاور را به درخت سرو تشبیه می

در این فصل با ارجمند شمردن خواری و پستی سر و کار   ی قدرت است،زرتشتی و سیاست ایرانشهری که ستاینده 

 دانست. اش میی اخالق بندگان داریم، و این شبیه است به آنچه که نیچه شالوده 
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 بخش هفتاد و هفتم: ربگردان و زند فصل هفتاد و هفتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و هفتم 

 

天之道，其猶張弓與？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者補之。 

天之道，損有餘而補不足。 

人之道，則不然，損不足以奉有餘。 

孰能有餘以奉天下，唯有道者。 

是以聖人為而不恃，功成而不處，其不欲見賢。 

  

 راهی که آسمان دارد،  : ۷۷.۱

  برد تشبیه کرد؟ شود آن را به کمانی کشیده به هنگام نمی

 تر است، فراز آورده شده آنچه فروپایه   ه آنچه واالتر است، خوار نگه داشته شد

 است، افزوده شده نابسندهآنچه   فراوان است، کاسته شده  هآنچه زیاد
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 ن دارد: راهی که آسما : ۷۷.۲

 کاستن از آنهاست که زیاده فراوان دارند 

 اند اما افزودن بر آنهاست که نابسنده 

 راهی که مردمان دارند  : ۷۷.۳

 اش چنین نیست قاعده 

 کاستن از نابسندگان است 

 پس آنگاه باج دادن به )آنهایی است که( زیاده فراوان )دارند( 

 کیست که قدرتی زیاده فراوان داشته باشد، چندان که به هرچه زیر آسمان است باج دهد؟ : ۷۷.۴

 اوست که فراوان از راه برخوردار است فقط 

 کندکند اما )به کسی( تکیه نمیپس اینطوری است که پادشاه مردم عمل می  : ۷۷.۵

 شودرسد اما )جایی( مستقر نمی به نتیجه می 

 .اش نمایان گردد او میل ندارد که هوشمندی 

 

天之道，其猶張弓ای )فصل هفتاد و هفتم پنج بند نابرابر دارد. بند نخست پرسشی است دو جمله  

與？:که پاسخش به صورت دو بیت شعر آمده است ) 

  高者抑之，   下者舉之； 

有餘者損之， 不足者補之。 

 پرسش چنین است: 

天  )تیان: آسمان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 
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其  آن(  )چی: او ،猶 ،هنوز، مردد(    )یُو: میمون، شبیه張    )ژآنگ: کشیدن، گشوده، عصبی، گستردن(弓   :گُنگ(

 )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(؟ 與خمیده، کمان، تاق( 

 شود آن را به کمانی کشیده به هنگام نبرد تشبیه کرد؟« می /، داردکه آسمان یعنی: » راهی 

 پاسخ از این کلمات تشکیل یافته است: 

高    )گائو: بلند، واال(者   ترین، پسوند فاعلی(  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛抑   ،یی: سرکوب کردن، پس زدن(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之عقب و پایین نگه داشتن( 

下    )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(者   علی(  ترین، پسوند فا-تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛舉   جوئُو: برکشیدن، باال(

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之 آوردن، توصیه کردن، کردار( 

有    )یُوو: فراوان، داشتن(餘  مانده، بیش از، طول، نمک(  )یو: باقی者   ترین، پسوند  -تر/  -)ژِه: پسوند صفت برتر؛

 رفتن(  )ژِه: داشتن،  之)سون: کاستن، صدمه زدن، از دست دادن(  損فاعلی( 

不   )بو: نه(足  ،کامال(    )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف者 ترین، پسوند  -تر/ -ت برتر؛  )ژِه: پسوند صف

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之)بو: تعمیر کردن، التیام، افزایش، سود(  補فاعلی( 

 تر است، فراز آورده شده آنچه فروپایه   آنچه واالتر است، خوار نگه داشته شده  یعنی: » 

 است، افزوده شده«.  نابسندهآنچه   فراوان است، کاسته شده  هآنچه زیاد 

اما کلمات هم را به  هایی را در بر میبند دوم و سوم تقارنی با هم دارند و جمله   گیرند که به نثر هستند، 

 کنند:صورت موازی تکرار می

天之道，損有餘 而補不足。 

人之道，則不然   損不足  以奉有餘。 

 های بند دوم چنین است:نشانه 
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天  )تیان: آسمان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

損    )سون: کاستن، صدمه زدن، از دست دادن(有  وان، داشتن(  )یُوو: فرا餘  مانده، بیش از، طول، نمک(  )یو: باقی而 

)زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان،   足)بو: نه(   不)بو: تعمیر کردن، التیام، افزایش، سود(    補)اِر: و، آنگاه، اما(  

 توقف، کامال( 

 اند«. یعنی: »راهی که آسمان دارد:/ کاستن از آنهاست که زیاده فراوان دارند/ اما افزودن بر آنهاست که نابسنده 

 کلمات بند سوم چنین است:

人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

則  )زِه: قانون، هنجار، مثال، رعایت کردنِ قاعده(不  )بو: نه(然  )رَن: سوزاندن، به این شکل، اما، درست( 

損  )سون: کاستن، صدمه زدن، از دست دادن(不  )بو: نه(足  )زو: پا، رفتن، راضی کردن، فراوان، توقف، کامال( 

以    )ای: پس(奉  ت کردن، خدمت، باج دادن(  )فِنگ: دریاف有    )یُوو: فراوان، داشتن(餘  مانده، بیش از، )یو: باقی

 طول، نمک( 

اش چنین نیست/ کاستن از نابسندگان است/ پس آنگاه باج دادن به )آنهایی است یعنی: » راهی که مردمان دارند/ قاعده 

 که( زیاده فراوان )دارند(«. 

 ی منثور تشکیل یافته است: بند چهارم از دو جمله 

孰    )شو: کسی، کی؟، چی؟(能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس有    )یُوو: فراوان، داشتن(餘 

)تیان: آسمان(    天)فِنگ: دریافت کردن، خدمت، باج دادن(    奉)ای: پس(    以مانده، بیش از، طول، نمک(  )یو: باقی

下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی( 
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唯   )وِئی: فقط، چون، گرچه(有    )یُوو: فراوان، داشتن(道   )دائو: راه(者   :ترین، -تر/  -پسوند صفت برتر؛  )ژِه

 پسوند فاعلی( 

فقط اوست که مان است باج دهد؟/  یعنی: »کیست که قدرتی زیاده فراوان داشته باشد، چندان که به هرچه زیر آس

 فراوان از راه برخوردار است«.

توان آن را به این ترتیب همچون شعری تک بند پایانی این فصل سه جمله است، اما وزن و آهنگی دارد و می 

 نوشتی:ای و پیبیتی خواند با مقدمه 

是以聖 人為而不恃， 

      功成而不處， 

 其不欲見賢。 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(為 

 )شی: اعتماد کردن، تکیه کردن(  恃)بو: نه(  不)اِر: و، آنگاه، اما(  而تن، بودن( )وِی: کردن، ساخ

功    )گُونگ: دستاورد، نتیجه(成  )ِچنگ: کامیابی، به دست آوردن، کامل، تبدیل شدن(  而    )اِر: و، آنگاه، اما(不 

 )چو: اقامت گزیدن، استقرار، تنبیه، بکارت(  處 )بو: نه( 

其  )چی: او، آن(不  )بو: نه(欲  )یو: قصد، میل(見  )جیِه: دیدن، مالقات(賢  )شیَن: باهوش، زیرک، واالمنش( 

رسد اما )جایی( مستقر کند/ به نتیجه می کند اما )به کسی( تکیه نمییعنی: »پس اینطوری است که پادشاه مردم عمل می 

 اش نمایان گردد«.ود/ او میل ندارد که هوشمندی شنمی
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 زیاده فراوان

 نابسنده

رسیدنبه نتیجه   
 جایی مستقر شدن

 کاستن
 افزودن

 تن به گسست دادن

 واال زود در پوشیدن

 فروپایه

 عمل کردن

 تکیه کردن

 راه آسمان

مردمراه   
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و هفتم

  

ی دریافت باج و خراج  نماید که محور آن به مسئله این فصل هم محتوایی درپیوسته با سیاست دارد. چنین می 

اند و آن را همچون متنی فلسفی یا اخالقی از رعیت مربوط باشد. هرچند اغلب مترجمان به این موضوع بی توجه بوده

این تصور از خواندن سطحیِ بند اول ناشی  1یش برابری و عدل. اند که متنی است در ستا اند و گمان برده تفسیر کرده 

 شده است: 

 راهی که آسمان دارد،  :۷۷.۱»

  شود آن را به کمانی کشیده به هنگام نبرد تشبیه کرد؟ می

 تر است، فراز آورده شده آنچه فروپایه   آنچه واالتر است، خوار نگه داشته شده 

 «. آنچه نابسنده است، افزوده شده  وان است، کاسته شده آنچه زیاده فرا

محتوای آن همان است که بارها در جاهای دیگر متن هم   اما این بند ارتباطی با عدل و برابری مردمان ندارد. 

کشی انسانی است، در برابر نظم آسمان. یعنی محتوای جویی و واالمنشی و گردن تکرار شده بود، و آن مخالفت با برتری 

و نظم  شود، و از سوی دیگر به قبایل آریایی نیرومندآن از سویی به انکار محوریت »من« و واال شمردن او مربوط می 

 
1 Chen, 1989: 224. 



1033 

 

اند. دو بیت شعر شود که در آن دوران از نظر سیاسی و نظامی برتر و مقتدرتر از قلمرو چین بودهایرانشهری مربوط می 

گوید هرچه واالست در نهایت به پستی خواهد گرایید و چیزهای ی قدیمی و مرکزی فصل بوده، می که احتماال هسته 

حدس من آن است که این شعر پیش از »دائو ده جینگ« در قالب زبانزدی فروپایه و خوار ممکن است فرازمرتبه شوند.  

وجود داشته و همتای »فواره چون بلند شود سرنگون شود« در پارسی بوده است. راوی آن را به خدمت گرفته و با 

 آید. ای دانسته که از راهِ آسمان بر می افزودن جمالتی به ابتدایش، آن را قاعده 

 ای به شعر افزوده است:گیریبند دوم توضیحی بیشتر در این مورد است و راوی آن را همچون نتیجه  

 راهی که آسمان دارد:  :۷۷.۲»

 کاستن از آنهاست که زیاده فراوان دارند 

 « انداما افزودن بر آنهاست که نابسنده 

شود که شعر پیشاپیش وجود داشته، و راوی برای آن که محتوایش را در سخن خود جذب کند،  از اینجا معلوم می 

با پیش  آنها که زیاده  درآمدی نقل یکبار  بیشتر صورتبندی کرده است.  بار دیگر باصراحت  اش کرده و بعد همان را 

بینیم که راوی هوادار کند، چون کمی جلوتر میراوان دارند، بر خالف خوانش مرسوم، به اشراف و پادشاه اشاره نمی ف

ایرانی سلسله مراتب سنتی جامعه  تبار یا رهبران قبایل  ی چینی است. این »زیاده فراوان داشتن« قاعدتا به بازرگانان 

 شود. هایی منفی دیده میشان اشاره ثروت و شکوه کند که در جاهای دیگر متن بهآریایی اشاره می 

 راهی که مردمان دارند  :۷۷.۳»

 اش چنین نیست قاعده 

 کاستن از نابسندگان است 

 «. ( زیاده فراوان )دارند( پس آنگاه باج دادن به )آنهایی است که
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اند در چارچوبی کمونیستی این کند. آنان که کوشیده م راوی به »راه« اشاره می باید توجه داشت که اینجا ه 

اند که نابرابری مطرح شده در این بند متن را همچون ستایشی از برابری و مساوات بفهمند، به این نکته توجه نکرده

ی متفاوت دارد. در سطح گوید راه در دو سطحِ آسمان و مردم، دو قاعده هم به »راه« منسوب شده است. راوی می

زد و »نابسندگان«  ساکشان و واالتبارانی که زیاده فراوان دارند )بیگانگان باختری( را پست میگردن گروهی از  آسمان، آن  

ی دیگری در کار است و نابسندگان که ها( اما قاعده در سطح »مردم« )رِن: چینیکشد.  های هان( را فراز می)چینی

( که در اینجا چند 奉ی »فِنگ« )ج بپردازند. کلمه رعیت باشند، باید به آنها که زیاده فراوان دارند )اشراف و پادشاه( با

این کلمه دقیقا به باج دادن و خراج پرداختنِ رعیت به حاکم اشاره سازد.  بار تکرار شده معنای دقیق متن را روشن می

 ی طبقاتی چین اشاره دارد. کند و به مناسبات درون جامعه می

 کیست که قدرتی زیاده فراوان داشته باشد، چندان که به هرچه زیر آسمان است باج دهد؟ :۷۷.۴»

 «. فقط اوست که فراوان از راه برخوردار است 

گیرد، ی چینی( زیاده فراوان دارد و از مردم باج می بینیم که آن کسی که )در اندرون جامعه در بند چهارم می

و اجرای مناسک پرستش خدایان اشاره دارد. یعنی   خودش هم باید به آسمان باج بدهد. این احتماال به آیین قربانی

گوید آن شاهی سزاوار پرداخت خراج و انجام خدمت است، که خودش هم همین ارتباط را با آسمان برقرار کند می

گوید ک و به این ترتیب از »راه« برخوردار باشد. این راه البته پلی است بین راه آسمان و راه مردم، و برای همین می

 از راه فراوان برخوردار است.  او 

ده دهد که این شخص همان پادشاه است. یعنی خوانش ما درست بوده است. دو نوع قاعبند پایانی نشان می

شود آنها که زیاده فراوان دارند، در بیرون از قلمرو مردم )که به در آسمان و بین مردم بر راه حاکم است، که باعث می 

ی »مردم« به شود( در نهایت افول کنند، و همین گروه در درون دایره ارتباط بیگانگان باختری و آسمان مربوط می 

 مشروعیت بیابند. خاطر رعایت حق آسمان و برخورداری از راه، 
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 کندکند اما )به کسی( تکیه نمیپس اینطوری است که پادشاه مردم عمل می  :۷۷.۵»

 شودرسد اما )جایی( مستقر نمی به نتیجه می 

 «.اش نمایان گردد ندی او میل ندارد که هوشم

ی چینی اقتدار سیاسی های آخر جای توجه دارد. پادشاه مردمی که اینجا تعریف شده، آشکارا نسخه این جمله 

اعتمادی و تکیه نکردن به دیگران، مستقر نشدن در کند. اما او با سه ویژگی شناسانده شده است: بیرا صورتبندی می 

ی کنند و واژگونه ها ارتباط برقرار مینکردن هوشمندی و استعداد. اینها با سه رکن سیاست هخامنشی   جایی، و آشکار

)کارَه( و خوانیم که او به مردم  های سیاسی داریوش بزرگ میچنان که مثال در بیانیه شوند.  صریح آنها محسوب می 

کند و پیمانی از جنس مهر با ایشان دارد، و به خاطر اش در کشتن گوماتا( تکیه میاش )شش همدست پهلوانان برگزیده

می به خود  باشکوه  استقراری  مراکز  و  کتیبهساختن شهرها  در  و  میبالد،  تاکید  نقش رستم  و  ی  استعدادها  که  کند 

ه در این بند پایانی برای پادشاه برشمرده شده، متضاد است با مهر و هایی کهنرهایی چشمگیر داشته است. ویژگی

 اند.زمینِ همان دوران بودهشهرسازی و فرهمندی، که ارکان مشروعیت شاهنشاه در ایران 

 های هخامنشی:توان مقایسه کرد با این کتیبه ی مورد نظر را میسه جمله  

ها شود« در برابر »شاه خشایار گوید: به خواست اهورامزدا این داالن تمام سرزمین رسد اما جایی مستقر نمی»به نتیجه می

ختم و پدر من ساخت.  را من ساختم. بسیار )ساختمان( خوب دیگر در این )سرزمین( پارس ساخته شد که من سا

و ده جینگ« مفهوم »ساختن« و »آبادانی« که در »دائ  1شود، همه را به خواست اهورامزدا ساختیم«.هربنایی که دیده می

 شود. ی فراوان دیگر پارسی باستان مدام تکرار میهامتن به شدت طرد شده، در این کتیبه و 

 
 (. ۴۷۹: ۱۳۸۴)کنت،  ۱۷-۱۱، بند سوم، XPaی خشایارشا در تخت جمشید، نبشته  1
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ی داریوش بزرگ در نقش اش نمایان گردد« را باید در برابر این جملههمچنین » او میل ندارد که هوشمندی 

آگاه سازی ک تا  داد که: »ای مرد، بکوش  قرار  برتری ه من چگونه رستم  است،  بوده  بوده ام، هنرهایم چه  ام چگونه 

ای دقیق از شاهنشاه گوید، و در اصل انگاره های خویش می داریوش این جمله را پس از برشمردن توانمندی  1است...«.

ی گور خود نویسانده است. این اسناد حدود صد و پنجاه سال پیش از دوران الئو در مقام انسان آرمانی را در کتیبه 

هد قبایل آریایی مقیم ختای و ختن و ترکستان اندکی دی فرضی نوشته شده و شواهدی فراوان داریم که نشان میتسه 

اند. از این کردهین خویش بازنمایی می ی وابسته بدان را در هنر و آیهامضمونبعد با محتوای این سخن آشنا بوده و  

ی این دو متن نشده و این را در نیافته که انگار رو قدری عجیب است که کسی متوجه تضاد صریح و نقطه به نقطه 

 راوی »دائو ده جینگ« هنگام نگارش این جمالت در حال مخالفت با گفتمانی مشهور و جا افتاده بوده است.

 

 

  

 
 (. ۴۵۷: ۱۳۸۴)کنت،   ۵۵-۵۰، بند نهم، DNbی داریوش در نقش رستم، نبشته  1
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 بخش هفتاد و هشتم: ربگردان و زند فصل هفتاد و هشتم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هفتاد و هشتم 

 

天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。 

弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。 

是以聖人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。 

正言若反。 

 

 تر از آب نیست در زیر آسمان هیچ چیز نرمتر و ناتوان  : ۷۸.۱

 برد، آنچه که سخت و نیرومند است این قدرت را ندارد که حریفش شود قتی )آب( هجوم میاما و

 پس او )آب( هیچ مالیمتی ندارد  

 شود  نرم حریفِ سخت می  شودناتوان حریفِ نیرومند می  : ۷۸.۲
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 داند کس این را نمیدر زیر آسمان هیچ 

 کردنش را ندارد )کسی( قدرتِ اجرا 

   گوید: پس اینطوری است که پادشاه مردم چنین می : ۷۸.۳

 تاب این را دارم که کشور پرفساد باشد 

 شود خوانده می اینطوری است که پادشاه، خدای خاک و خدای غله

  بخت باشد )چون( تاب این را دارد که کشور نگون 

 شود اینطوری است که )پادشاه( قهرمان )دنیای( زیر آسمان خوانده می 

 نماید.هرچند سخن سرراست ناسازگون می : ۷۸.۴

 

ی جینگ« به نسبت کوتاه است و تنها چهار بند دارد. بند نخست سه جمله فصل هفتاد و هشتم کتاب »دائو ده   

 نثر است: 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(莫  )مُو: نه(柔  )رُو: نرم، ظریف(弱 ،شکننده،  )روئُو: ضعیف

 )شوئِه: آب، مایع، رودخانه(  水)یو: در، با، از(  於فرو دست( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(攻    )گُنگ: حمله کردن، انتقاد، ترتیب کاری را دادن(堅    )جیان: سخت، محکم، نیرومند(強 

)ژِه: داشتن، رفتن(  之)مُو: نه(  莫ترین، پسوند فاعلی( -تر/ -)ژِه: پسوند صفت برتر؛  者)چیانگ: نیرومند، برتر( 

能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس勝  )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال( 

其  )چی: او، آن(無  )وو: نه، هیچ(以  )ای: پس(易  )یی: آسان، مهربان(之  )ژِه: داشتن، رفتن( 
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برد، آنچه که سخت و نیرومند میتر از آب نیست/ اما وقتی )آب( هجوم  یعنی: »در زیر آسمان هیچ چیز نرمتر و ناتوان 

 است این قدرت را ندارد که حریفش شود/ پس او )آب( هیچ مالیمتی ندارد«. 

 ی نثر همراه شده است:بند دوم یک بیت شعر است که با دو جمله  

弱之勝強，  柔之勝剛， 

天下莫不知，莫能行。 

弱  ،ضعیف فرودست(    )روئُو:  رفتن(    之شکننده،  داشتن،  کامال(    勝)ژِه:  مقاومت،  بودن،  حریف   強)شِنگ: 

 )چیانگ: نیرومند، برتر( 

柔   )رُو: نرم، ظریف(之    )ژِه: داشتن، رفتن(勝    )شِنگ: حریف بودن، مقاومت، کامال(剛   ،گانگ: محکم، سخت(

 نیرومند( 

天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(莫  )مُو: نه(不  )بو: نه(知  )تْسی: دانش، آموزاندن( 

莫  )مُو: نه(能 گوزن اساطیری( -)نِنگ: توانا، نیرو، توانستن، خرس行  )شینگ: رفتن، اجرا کردن، خوب بودن( 

 شود/ نرم حریفِ سخت می  شود حریفِ نیرومند مییعنی: »ناتوان 

 داند/ )کسی( قدرتِ اجرا کردنش را ندارد«. کس این را نمیدر زیر آسمان هیچ 

ر کلمه  بند سوم هم شعری است در پنج مصراع که سه مصراع فردش پنج کلمه و دو مصراع زوجش چها 

 دارند: 

是以聖人云： 受國之垢， 

是謂社稷主； 受國不祥， 

是謂天下王。 
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是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(云 

 )یون: گفتن: سخن( 

受    )شو: دریافت کردن، تاب آوردن، رنج بردن، کنار آمدن(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(之  تن، )ژِه: داش

 )گو: کثافت، غبار، شرم(  垢رفتن( 

是    )شی: بودن، باشه(謂   )وِی: گفتن(社    )شِه: خدای خاک، معبد خدای خاک، خاندان(稷  ( جی: خدای غله، گیاه

 سرور، مهمان، شما، امپراتور(  )چو: صاحب، 主( ثعلب 

 受    )شو: دریافت کردن، تاب آوردن، رنج بردن(國   )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(不   )بو: نه(祥   :شیَنگ(

 بخِت خوب، طالع سعد( 

是  )شی: بودن، باشه(謂 گفتن( )وِی :天  )تیان: آسمان(下  )شیا: پایین، فروپایه، بعدی(王 گ: شاه، قهرمان، )وان

 بزرگمرد( 

   گوید: که پادشاه مردم چنین میپس اینطوری است  یعنی: » 

 کشور پرفساد باشد تاب این را دارم که 

 شود اینطوری است که پادشاه، خدای خاک و خدای غله خوانده می

  بخت باشد )چون( تاب این را دارد که کشور نگون 

 شود«. اینطوری است که )پادشاه( قهرمان )دنیای( زیر آسمان خوانده می 

 ای:ایست چهار کلمه آخرین بند تک جمله  

正   )ژِنگ: مستقیم، راست، زیبا، منظم(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(若    )روئو: تو، او، مطیع، اگر(反   ،فَن: برعکس(

 تکرار، شورش، مخالفت، انعکاس( 

 . «نمایدناسازگون می سخن سرراست هرچند یعنی: »
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 رسند کلمات واقعی ناسازگون به نظر می واژگان راستین به ضدشان شباهت دارند/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدای خاک و غله

 قهرمان دنیای زیر آسمان
 فساد کشور

بخت  کشورنگون  

 نرم و ناتوان

ومند  سخت و نیر
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 دوم: زند فصل هفتاد و هشتم گفتار

 

بیانیه   فصل  شگفت این  سیاست  ای  برابر  در  صریح  پادگفتمانی  مقام  در  را  چینی  سیاست  که  است  انگیز 

مترجمان و مفسران موفق شده ایرانشهری تعریف می  این که چگونه  نادرست کند.  را  متن صریح و روشن  این  اند 

کنند، جای توجه بسیار دارد. بند نخست این فصل بنا به روش مرسوم کتاب، سخن را از   بخوانند و نامربوط تفسیر

 کند: دستی آغاز مییاب و دم تمثیلی آسان 

 تر از آب نیست در زیر آسمان هیچ چیز نرمتر و ناتوان  :۷۸.۱»

 برد، آنچه که سخت و نیرومند است این قدرت را ندارد که حریفش شود اما وقتی )آب( هجوم می

 پس او )آب( هیچ مالیمتی ندارد«. 

کوشد از خواری و فروپایگی و  شکل دارد و میبحث بر سر آن است که »دائو ده جینگ« با مفهوم قدرت م

هایی مثل سیالب برایش ارزشی نمادین دارد. چرا که در جریان سیل، آب که نرمترین ضعف دفاع کند. از این رو پدیده 

آورد. این اقتدار مرگبار آب به کند و ویرانی و مرگ و میر به بار میها و مردمان نیرومند غلبه میچیز است، بر خانه 

( برای غلبه بر آن 能خوانیم که چیزهای سخت و نیرومند فاقد »نِنگ« )امری جادویی برگردانده شده است. چون می 

 هستند و این قدرتی جادویی و فراطبیعی است که با زورمندی و نیروهای عادی تفاوت دارد. 
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ی ی نرم بر سخت و ناتوان بر زورمند یک قاعده گوید غلبه دهد و میبند دوم همین مثال را قدری بسط می 

 آسمانی است:

 شود  نرم حریفِ سخت می  شودناتوان حریفِ نیرومند می  :۷۸.۲»

 د دانکس این را نمیدر زیر آسمان هیچ 

 )کسی( قدرتِ اجرا کردنش را ندارد«.

ای گیری اش نتیجه شود. چون تازه از اینجاست که راوی از تمثیلاز بند سوم است که اصل بحث آغاز می 

 کند:سیاسی می 

   گوید: پس اینطوری است که پادشاه مردم چنین می :۷۸.۳»

 تاب این را دارم که کشور پرفساد باشد 

 شود اینطوری است که پادشاه، خدای خاک و خدای غله خوانده می

  بخت باشد )چون( تاب این را دارد که کشور نگون 

 شود«. اینطوری است که )پادشاه( قهرمان )دنیای( زیر آسمان خوانده می 

های پارسی باستان معاصر این متن را خوانده باشد، فوری انگیز است. چون اگر کسی کتیبهاین بندی شگفت 

از مترجمان »دائو   نماید که هیچ یکای هخامنشی واژگونه شده است. البته چنین مییابد که در اینجا انگار بیانیه در می

 یدهندهاند، چون هریک به شکلی اغلب سطحی محتوای تکان ی مهم معاصر با این اثر را نخوانده هامتن ده جینگ«  

کرده رجوع  و  رفع  را  جمالت  اینها  این  شبیه  و  متضادها  قبول  ضرورت  و  طبیعت  ستایش  به  را  چیز  همه  و  اند 

های اند. در حالی که این شعر ربطی به این حرفها ندارد. بلکه متنی است که انگار برای ریشخند، شبیه به بیانیه برگردانده

گوید:«. باید گوید:« همسان است با »داریوش شاه چنین میین میشود. »پادشاه مردم چنشاهنشاهان هخامنشی آغاز می
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های شاهانه در آن دوران در چین رواج نداشته و این بخش از »دائو ده توجه داشت که این نوع صورتبندی فرمان 

 شود.بندی برای ابالغ حکمی شاهانه به کار گرفته می ام اولین بار است که این جمله جینگ« تا جایی که من دیده 

دارد. چون واژگونه  این حکم است که جای بحث  داریوش و شاهنشاهان هخامنشی  اما محتوای  ی سخن 

م من این نیست که زورمند به ناتوان ستم کند و نیز کام من این نیست که ناتوان به است. »داریوش شاه گوید: ...کا

کار زن باشد یا زشت تو که از این پس شاه خواهی شد، مردی که دروغو »داریوش شاه گوید:   1زورمند ستم ورزد« 

که کشور باید در گوید  در بند سوم این فصل اما پادشاه مردم می 2.«باشد را دوست مگیر، آنان را سخت مجازات کن...

بخت، و شاه نباید این وضعیت را درمان کند، بلکه باید با آن کنار بیاید و آن را تاب بیاورد. فساد غرق باشد و نگون 

( داشت. چون این کلمه »دریافت 受ی »شو« )توان از کلمهایست که میترین ترجمهاین تعبیر »تاب آوردن« البته مالیم

نماید که خودِ پادشاه دهد، و اگر این داللتها را هم در نظر بگیریم، چنین میکردن و پذیرفتن« و »رنجاندن« هم معنی می

ای بیرونی طرف باشد و زند، و چنین هم نیست که تنها با عارضه بختی کشور را رقم میمردم است که فساد و نگون

 آن را تاب بیاورد. 

کند. روشن  نظیر صورتبندی میچینی مورد نظر »دائو ده جینگ« را با صراحتی کم  این بند بنابراین سیاست 

ی نماید. شاید به این خاطر است که جمله است که این نظم سیاسی دلخواه مردم نیست و توصیه بدان غیر اخالقی می

برداری «. عبارتی که شاید بعدتر نسخه نماید هرچند سخن سرراست ناسازگون می   : ۷۸.۴پایانی این فصل چنین است: )

 ی فصل نوشته و کم کم به اصل متن وارد شده باشد. و شارحی در گوشه 

 

 
 (. ۴۵۶: ۱۳۸۴)کنت،  ۱۱-۵، بند هشتم، DNbی نقش رستم نبشته  1
 (. ۴۳۵: ۱۳۸۴)کنت،  ۶۹-۶۷، ۶۴، بند DBی بیستون نبشته  2
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 بخش هفتاد و نهم: ربگردان و زند فصل هفتاد و نهم 

 

 ربگردان فصل هفتاد و نهم   گفتار نخست:

 

和大怨，必有餘怨；安可以為善？是以聖人執左契，而不責於人。 

有德司契，無德司徹。 

天道無親，常與善人。 

 

 با نفرت بزرگ آشتی کن ۷۹.۱

 همیشه نفرتی بیشتر متوجهت خواهد بود

 پس کجای این ممکن است خوب باشد؟ 

 دارداش را نگه می پس اینطوری است که پادشاه مردم حساب و کتابهای پراکنده

 اما بی آن که مردم را کتک بزند 

 مامور مالیاتی فضیلت دارد  : ۷۹.۲
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 ی ندارد مامور غصب اموال هیچ فضیلت

 ی( ندارد راه آسمان هیچ صمیمیتی )با کس : ۷۹.۳

 رساند. )اما( به آدمهای خوب پیوسته یاری می 

 

 

ایست طوالنی و منثور در قالب پرسش کوتاه است. بند نخست جمله  این فصل تنها سه بند دارد و به نسبت  

 و پاسخ: 

和  )ِهه: بستن، صلح، مهربان، گرم(大  )دا: بزرگ، عظیم، بالغ، پدر(怨  )یوَن: نفرت داشتن، شکایت کردن( 

必    )بی: قطعا، همیشه، اجبار(有    )یُوو: فراوان، داشتن(餘  بیش از، طول، نمک(    مانده،)یو: باقی怨   یوَن: نفرت(

 داشتن، شکایت کردن( 

安   )آن: رام، آسوده، راضی، مناسب، کجا؟ چی؟(可  )...کْئو: قید امکان: شاید که...، ممکن است که( :以   )ای: پس(

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(善  ؟)شان: خوب، درست، مهربان، مردن( 

是  )شی: بودن، باشه(以  )ای: پس(聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人   )رِن: مردم، انسان(執 

کردن، حساب و کتاب )چی: قرارداد،  契)زوئُو: چپ، شرق، انحراف، پراکنده، غلط(   左)ژی: نگه داشتن، حفاظت( 

 تراشیدن، خُتن( 

而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(責    )زِه: درخواست، بازپرسی، کتک زدن، بدهی(於   )یو: در، با، از(人  :رِن(

 مردم، انسان( 
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پس کجای این ممکن است خوب   /بیشتر متوجهت خواهد بودهمیشه نفرتی  یعنی: »با نفرت بزرگ آشتی کن/  

دارد/ اما بی آن که مردم را کتک اش را نگه می باشد؟/ پس اینطوری است که پادشاه مردم حساب و کتابهای پراکنده 

 بزند«. 

کند. و کتابهای چپ را حفظ می   اند که »فرزانه حسابی آخر را چنین برگردانده برخی از مترجمان مثل چن این جمله 

( به قرار و مدارهای مالی و حساب و 契. روشن است که »چی« )کند«. که بی معناست او دیگران را سرزنش نمی

ی اش اشاره کند. در جمله ( که صفت آن است باید به پراکنده بودن 左شود و بنابراین »زوئو« )کتاب مالیاتی مربوط می

( یعنی به زور طلبیدن و کتک زدن و استنطاق کردن که اینجا آشکارا به مالیات گرفتن غارتگرانه و 責بعدی هم »زِه« )

مردم است و نه فرزانه که این دومی ربطی به این دهد که فاعل داستان پادشاه  زورگویانه اشاره دارد. اینها هم نشان می 

 کند. حرفها پیدا نمی

 بند دوم یک بیت شعر است:  

有德司契， 

無德司徹。 

有    )یُوو: فراوان، داشتن(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(司  افس استیال،  )چی: قرارداد،    契ر(  )سی: مدیریت، 

 حساب و کتاب کردن، تراشیدن، خُتن( 

無    )وو: نه، هیچ(德   )دِه: فضیلت، مهربانی، ذهن(司    )سی: مدیریت، استیال، افسر(徹   )ِچه: نفوذ، رسوخ، فشردن( 

 امور مالیاتی فضیلت دارد/ مامور غصب اموال هیچ فضیلتی ندارد«. یعنی: »م

( است که با توجه به بند 司契شان »سی چی« )یاند. یکدر این بند دو نوع مامور دولتی در برابر هم مطرح شده 

گیرد. دومی مشخصی را از رعیت می پیشین باید مامور مالیاتی ترجمه شود، و او کسی است که خراج و باج معلوم و

شود د و اسمش را میگیر( خوانده شده احتماال همان است که با کتک زدن اموال رعیت را می司徹که »سی ِچه« )
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ی مردم(« ترجمه کرد. این کسی است که احتماال از طرف حاکم برای غصب »افسر نفوذی، مامور رسوخ کردن )به خانه 

 شده، و این خارج از چارچوب باج و خراج و مالیات مرسوم بوده است.اموال رعیت فرستاده می

 ای دارد: ی چهار کلمه واپسین بند نیز دو جمله  

天  )تیان: آسمان(道  )دائو: راه(無  )وو: نه، هیچ(親 ،بوسیدن، درست(  )چین: صمیمی، خویشاوند، ازدواج 

常    ،ماندگار(  )چآنگ: اصیل與  نگیدن، برگزیدن(  )یو: دادن، کمک، پیروی، ج善   ،شان: خوب، درست، مهربان(

 )رِن: مردم، انسان(  人مردن( 

 رساند«. یعنی: »راه آسمان هیچ صمیمیتی )با کسی( ندارد/ )اما( به آدمهای خوب پیوسته یاری می

  

 راه

 فضیلت

 مامور گردآوری مالیات

 مامور غصب اموال
 نفرت

 صمیمیت

 پادشاه

 مردم
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 گفتار دوم: زند فصل هفتاد و نهم

ای چشمگیر از کلمات متن فهمیده و ترجمه یی است که با تخیل فراوان و با فاصله هابخشاین فصل هم از   

ایِ نامه ی سیاست هابخش ی  شود و در ردهگیری پادشاه مربوط مییاتی مالشده است. روشن است که متن به شیوه

گوید که نیکی حقیقی را با بخشش مانند فصل پیش می گنجد. از این رو این تفسیر که »این فصل»دائو ده جینگ« می

 غلط آشکار است. 1کند...«دریغ و عذر پذیرفتن تعریف میبی

ها ( است که بیش از باقی کلیدواژه 怨ی »یون« ) سازد، کلمهکلیدی که مفهوم بندهای این فصل را روشن می  

 در این فصل تکرار شده است. بند نخست معنایی کمابیش صریح دارد: 

 با نفرت بزرگ آشتی کن :۷۹.۱»

 متوجهت خواهد بودهمیشه نفرتی بیشتر 

 پس کجای این ممکن است خوب باشد؟ 

 دارداش را نگه می پس اینطوری است که پادشاه مردم حساب و کتابهای پراکنده

 «. اما بی آن که مردم را کتک بزند

اند که »نفرتی بیشتر خواهی داشت«. اما این خوانش با بافت متن سازگار  دومین جمله را اغلب چنین برگردانده

خواهد از رعیتش مالیات بگیرد. نفرت در کند و می نیست. موضوع آشکارا شاهی است که دارد حساب و کتاب می 

 
1 Chen, 1989: 226. 
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شان از پادشاه نفرت دارند،  که به خاطر غارت اموال اند شود و نه پادشاه. رعیت این حالت آشکارا به رعیت مربوط می 

نفرتی که در جمله آن  این رو  از  بیاید،  نه برعکس.  کنار  با آن  بپذیرد و  پادشاه  باید  اول  حسی است که ی صریح 

ی ی دوم هم آن است که »نفرتی بیشتر متوجه پادشاه خواهد بود«. جمله اش دارند. پس معنای جمله رعایایش درباره 

دهد که این خوانش درست است. چون اگر خودِ پادشاه موضوع نفرت نبود، تردید در خوب بودن این سوم نشان می

 شد. انگیزنده بد است، مطرح نمیوضعیت و این که این حالت نفرت

شان بوده  های گرفتن مالیات، غصب اموال مردم با ضرب و شتم آید که یکی از شیوه از آخرین جمله بر می 

اورز چینی در وضعیتی نزدیک به بردگی زندگی است، و شواهد تاریخی زیادی هم در این مورد داریم. چون رعیت کش

کند که اند. پس بند اول به روشنی به شاه توصیه می اند و مالکیت استواری بر زمین و محصول خود نداشته کردهمی

مالیاتش را بگیرد و در عین حال زیادی هم مردم را آزار ندهد و کتک نزند. در نهایت هم این را بپذیرد که منفور خلق 

 هد بود. در بند بعدی دلیل سفارش به کتک نزدن مردم شرح داده شده است:خوا

 مامور مالیاتی فضیلت دارد  :۷۹.۲»

 «. مامور غصب اموال هیچ فضیلتی ندارد

ی فضیلت با سیاست درباری ارتباط داشته است. ما  دهد که کلمهاین جمله بسیار مهم است. چون نشان می 

شان عهده اند و چه وظایفی بر  هایی بودهدانیم »سی چی« و »سی چه« در دوران نگارش این کتاب چه منصب امروز نمی

شان با زبان خوش دهند که یکی بوده است. اما حدس من آن است که اینها دو جور مامور گرفتن مالیات را نشان می 

گوید اولی فضیلت دارد و دومی گرفته است. راوی میو مصالحه و دیگری با زور و آزار دادن اموال رعیت را می

بینیم، داللتی اخالقی و فلسفی ی »ارته/ اشه« در ایران میآنچه دربارهی فضیلت بر خالف ندارد. بنابراین احتماال کلمه 

 شان اشاره داشته باشد. داری و مالیمت سروران در ارتباط با بندگان نداشته، و به مردم 
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بند پایانی هم بسیار مهم است، چون به راه هم اشاره کرده و بنابراین در این بافت درباری و دیوانی ارتباط  

 یابیم:میان »دائو« و »دِه« را درمی 

 راه آسمان هیچ صمیمیتی )با کسی( ندارد  :۷۹.۳»

 .«رساند )اما( به آدمهای خوب پیوسته یاری می 

کند، چون با کسی خویشاوندی و صمیمیت ندارد و میپس راه به رعایت عدل و داد و نرمخویی با رعیت حکم ن

رساند. یعنی اگر رعیت تفاوت است. با این حال به آدمهای خوب یاری میرود بیی رنجهایی که بر بردگان می درباره

 شان سختگیری نشود.  خوب هستند، بهتر است درباره
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 بخش هشتادم: ربگردان و زند فصل هشتادم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هشتادم 

 

小國寡民。使有什伯之器而不用；使民重死而不遠徙。 

雖有舟輿，無所乘之，雖有甲兵，無所陳之。 

使民復結繩而用之，甘其食，美其服，安其居，樂其俗。 

鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來。 

 

 شمار داشته باشد کشوری که کوچک باشد و مردمی کم : ۸۰.۱

ای تایی و صدتایی سرباز( هم برخوردار باشد، باز فایده های ده ها )یا دسته فراوان خان های مسلح  اگر از جوخه 

 ندارد 

 برانگیخت، تا به دوردستها کوچ نکنند.باید در رعیت هراسی گران از مرگ 
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 روند ی چهار اسبه هیچ جا نمیبا گردونه   های بسیاری دارند ها و گاریرق اگرچه زو : ۸۰.۲

 دهد.شان نمیهیچ جا نمایش    اگرچه زره و سالح فراوان دارند  

 کنند.بگذار مردم بارها بر طنابهایشان گره بزنند، زمانی که )همچون یادآور( از آن استفاده می : ۸۰.۳

 زیباست  شانجامه   شان شیرین است خوراک 

 نوازند.شادمانه موسیقی می شان پرآسایش است خانمان  

 شود تماشایش کردکشور همسایه چندان نزدیک است که می : ۸۰.۴

 رسد هایی که دارند به گوش می ها و مرغ صدای سگ  

 رعیت )باید( به سن پیری برسند و بمیرند  

 آن که به آن سو رفت و آمد کنند.  بی 

 

 فصل هشتادم چهار بند دارد که هریک به نسبت طوالنی هستند. بند اول سه جمله دارد:  

小  )شیائو: کوچک، ریز، مختصر(國  )گوئُو: سرزمین، دولت، پایتخت(寡 مزه( )گوا: کم، تنها، بیوه، بی民  :مین(

 مردم، شخص( 

使  )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(有  )یُوو: فراوان، داشتن(什 تایی، جوخه( )شی: ده伯  :بای(

 不)اِر: و، آنگاه، اما(    而)چی: ابزار، اندام، استعداد(   器)ژِه: داشتن، رفتن(    之عموی بزرگ، برادر بزرگ، خان(  

 )یُونگ: استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن(  用)بو: نه( 
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使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(民   )مین: مردم، شخص، رعیت(重   ،ژُنگ: سنگین، جدی(

 徙)یوآن: دور، غریبه، برجسته(   遠)بو: نه(   不)اِر: و، آنگاه، اما(    而)سْئِه: مردن، نفرین، هراس(    死مقدار زیاد(  

 : هجرت کردن، کوچ(  )شی

های )یا دسته   هاهای مسلح فراوان خان شمار داشته باشد/ اگر از جوخه یعنی: »کشوری که کوچک باشد و مردمی کم 

باید در رعیت هراسی گران از مرگ برانگیخت، تا به ای ندارد/  هم برخوردار باشد، باز فایده   تایی و صدتایی سرباز( ده

 . «دوردستها کوچ نکنند

 ای: های چهارکلمه بند دوم شعری است دو بیتی با مصراع  

雖有舟輿，  無所乘之， 

雖有甲兵，  無所陳之。 

雖  )...سوئی: اگرچه، با این که(有  )یُوو: فراوان، داشتن(舟  )ژوو: زورق(輿  )یو: گاری، عمومی( 

無  )وو: نه، هیچ(所  )سوئُو: جا، مکان(乘  (  ی چهار اسبه، سالنامه)شِنگ: گردونه之  )ژِه: داشتن، رفتن( 

雖    )...سوئی: اگرچه، با این که(有    )یُوو: فراوان، داشتن(甲  ف، پوشش، ناخن، نخستین(  )جیَه: صدف، غال兵 

 )بینگ: جنگ، اسلحه، سرباز( 

無  )وو: نه، هیچ(所  )سوئُو: جا، مکان(陳  )ِچن: نمایش دادن، توضیح دادن(之 شتن، رفتن( )ژِه: دا 

 روند نمیی چهار اسبه هیچ جا با گردونه   های بسیاری دارند ها و گاریاگرچه زورق  یعنی: » 

 دهد«.شان نمیهیچ جا نمایش    اگرچه زره و سالح فراوان دارند  

 ای تشکیل شده است: های کوتاه سه کلمه ی آغازین و شعری دوبیتی با مصراع بند سوم از یک جمله  

使民復結繩而用之， 

甘其食， 美其服， 
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安其居， 樂其俗。 

使   )شی: نظم، ساختن، روا دانستن، برخوردار شدن(民   )مین: مردم، شخص(復   )فو: برگشتن، تکرار کردن(結 

)یُونگ:  用)اِر: و، آنگاه، اما(    而  )شِنگ: طناب، بستن، محدود کردن(  繩)جیِه: گره، بستن، محکم کردن، انتها(  

 )ژِه: داشتن، رفتن(  之استفاده کردن، به کار گرفتن، خوردن( 

甘  )گان: شیرین، رغبت(其  )چی: او، آن(食  )شی: خوردن، نوشیدن( 

 美  )مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش کردن(其  )چی: او، آن(服  )فو: لباس، پوشیدن، صرف کردن، پذیرش( 

安   )آن: رام، آسوده، راضی، مناسب، کجا؟ چی؟(其    )چی: او، آن(居  ،جو: منزل گزیدن، مستقر شدن، ماندن(

 دعوی کردن( 

樂  )یوئِه: موسیقی، نواختن، ساز(其  )چی: او، آن(俗 ( ، شادمان)سو: عامیانه، عادت، ارزان 

 کنند.استفاده میبگذار مردم بارها بر طنابهایشان گره بزنند، زمانی که )همچون یادآور( از آن  یعنی: » 

 شان زیباست جامه   شان شیرین است خوراک 

 نوازند«. شادمانه موسیقی می است  ایشآسپرشان خانمان  

 نی از چهار جمله تشکیل شده است:  بند پایا  

鄰  (  )لین: همسایه، مجاورت國 ین، دولت، پایتخت(  )گوئُو: سرزم相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(望   :وَنگ(

 دیدن، تماشا، خیره شدن، امید، شهرت( 

雞    )جی: مرغ، روسپی، نره(犬    )چوان: سگ(之    )ژِه: داشتن، رفتن(聲    )شِنگ: صدا، آوازه، پیام، بیان کردن(相 

 )وِن: شنیدن، بو کشیدن، انتقال یافتن، خبر، مشهور(  聞)شیانگ: دیدن، با هم، به سوی( 

民   )مین: مردم، شخص، رعیت(至    )ژی: رسیدن، حد، حداکثر(老    )الئو: پیر، ارشد، باتجربه، احترام(死   :سْئِه(

 مردن، نفرین، هراس( 
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不   )بو: نه(相    )شیانگ: دیدن، با هم، به سوی(往    )وآنگ: رفتن، به سوی، گذشته(來   لَی: آمدن، رسیدن، رخ(

 دادن، آینده( 

 شود تماشایش کردکشور همسایه چندان نزدیک است که می یعنی: » 

 رسد هایی که دارند به گوش می ها و مرغ صدای سگ  

 رعیت )باید( به سن پیری برسند و بمیرند  

 آن که به آن سو رفت و آمد کنند«.  بی

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 کشورها
 

 همسایگ

 تماشا و رفت و آمد
 کوچ کردن

 هراس از مرگ

 کشور کوچک

 کشور بزرگ
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 گفتار دوم: زند فصل هشتادم 

  

به فصوص   نظر  این  از  ده جینگ«  »دائو  نزدیکتر  کتاب  پایانش  به  که هرچه  دارد  ابن عربی شباهت  الحکم 

ا دقت شود. انگار نویسنده با علم به این که کارش در حال اتمام است، ب تر بیان می شویم، سخن صریحتر و شفاف می

ست که خوانش این کتاب از هابخش و برندگی بیشتری حرف دل خود را زده باشد. فصل هشتادم هم یکی از این  

هایی روشن هست به کشوری در همسایگی قلمرو تدوین »دائو ده جینگ«،  ند. چون در اینجا اشاره کمتن را تایید می 

 که قاعدتا باید ایران هخامنشی باشد. 

 کند:ی فرضی اشاره میشود که انگار به خودِ سرزمین زادگاه الئو تسه فصل با توصیفی آغاز می 

 شمار داشته باشد کشوری که کوچک باشد و مردمی کم :۸۰.۱»

ای تایی و صدتایی سرباز( هم برخوردار باشد، باز فایده های ده ها )یا دسته های مسلح فراوان خان اگر از جوخه 

 ندارد 

 . «باید در رعیت هراسی گران از مرگ برانگیخت، تا به دوردستها کوچ نکنند

سرزمین ژو که زادگاه متن »دائو ده جینگ« است، امیرنشین کوچکی بوده در چین مرکزی، مشرف به مناطق  

شمار. متن شک کشوری کوچک بوده با مردمی کم ها بوده است. این قلمرو بیدر اختیار آریایی   ای کهپهناور باختری 

گوید حتا اگر چنین کشوری سربازان زیادی هم داشته باشد، باز هم ناتوان خواهد بود. دلیل این ناتوانی آن است می

به سرزمینهای دیگر جلوگیری کرد. ترفندی  کنند. بنابراین باید از کوچیدن رعیت شمار در آن زندگی میکه مردمی کم 
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شد  ی گذشته بارها تکرار می هافصلکند، »ترساندن از مرگ« است. مفهومی که در  که این جابجایی جمعیتی را مهار می 

 و همچون ابزاری عملیاتی در دست پادشاه مردم قرار داشت.  

 اند:گریخته که احتماال رعیت به آن سو می دو بند بعدی، توصیفی است از کشور همسایه 

 روند ی چهار اسبه هیچ جا نمیبا گردونه   های بسیاری دارند ها و گاریاگرچه زورق  :۸۰.۲»

 دهد.شان نمیهیچ جا نمایش    اگرچه زره و سالح فراوان دارند  

ای که موضوع بحث است، در دهد که آن کشور همسایه این توصیف بسیار بیانگر و مهم است. چون نشان می  

حدس من آن است که در این شعر مصراعهای فرد به نشین را منظور دارد.  های آریاییباختر قرار گرفته و سرزمین 

چین و مصراعهای زوج به ترکستان و ختای و ختن اشاره کند. یعنی کل دوبیتی توصیف یک منطقه نیست، بلکه تمایز  

 کند.میان دو قلمرو همسایه را گوشزد می 

های های هان در شرق بوده است، که رودخانه سرزمینی که گاری و زورق زیاد داشته، احتماال قلمرو چینی

مقابل به رسم همسایگانی دارش گاری بوده است. در  بیشتری دارد و در زمان تدوین »دائو ده جینگ« ابزار ترابری چرخ

کنند، و اینها قبایل آریایی هستند. توضیح آن که اسب به دست ی چهار اسبه تاخت و تاز می اشاره شده که با گردونه 

باستانی رام شد و گردونه ایرانی  با چهار اسب کشیده می های  افزاری مخوف و شد هم جنگی تندروی جنگی که 

ی دوم پ.م اختراعش کردند. هم این گردونه و هم پرورش اسب قرنها بعدتر ی هزارهانه ها در می مرگبار بوده که آریایی 

نمود انگیز و بیگانه میابزاری شگفت ی چهار اسبه  به قلمرو چین وارد شد و در زمان نگارش »دائو ده جینگ« گردونه 

ای و چیزی شگفت به شمار از آن همچون تحفه هایی انگشت تبارهای باختری تعلق داشت و تنها نمونه به ایرانی که  

 قلمرو چین وارد شده بود. 

ها مصداق داشته است. با این حال در  ها و آریایی سالح و زره فراوان داشتن احتماال در هردو قلمروی هان 

انحصار آریایی  اند. تنها  بردهر میها همچنان در عصر مفرغ به سها بوده و چینیاین دوران سالح و زره آهنین در 
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اند. اند هم کاروانهای بازرگانی ایرانیان بوده کردند اما از جنگیدن پرهیز داشته گروهی که با سالح و زره حرکت می

اش ها سالح و زره دارند، و نمایش کند. هان ها اشاره می ها و آریاییبنابراین بیت دوم هم احتماال به تمایزی میان هان 

 کنند.ها چنین نمیکه آریایی  دهند. در حالیمی

یشت« و  نماید که انگار داریم بندهایی از »رام کند و این بار چنین میا توصیف میبند سوم کشور همسایه ر 

 خوانیم:»مهریشت« اوستا را می 

 کنند.هایشان گره بزنند، زمانی که )همچون یادآور( از آن استفاده میمردم بارها بر طناببگذار  :۸۰.۳»

 شان زیباست جامه   شان شیرین است خوراک 

 نوازند«. شادمانه موسیقی می شان پرآسایش است خانمان  

رسد  ی شعر که احتماال راوی نوشته است. شعر اما به نظر مینخستین جمله که به نثر است، توضیحی است درباره

بوده است. گره زدن بر   اه زبانتر باشد و احتماال زبانزدی بوده در وصف کشور همسایه که در آن هنگام بر سر  قدیمی

نخ برای به یاد سپردن چیزها، سنتی چینی است و بنابراین نخستین جمله به مردم هان اشاره می کند. جمله به شکلی 

می  مردماستعاری  که  باشند  داشته  یاد  به  را  این  بگذار مردم  زیبا و کشور همسایه خوراک شیرین و جامه   گوید  ی 

شناختی و هم های شادمانه دارند. این چهار ویژگی که برشمرده شده، هم به دالیل باستان های آسوده و موسیقی خانه 

به دالیل متنی وجه تمایز تمدن ایرانی و چینی بوده است. شیرینی که در اصل از کاشت نیشکر و تولید شکر ناشی 

ای در انحصار ایرانیان بوده است. تا قرنها بعد نیز اوضاع همچنین است. یعنی عمال تا قرن ر این دوران مزهشود، دمی

ای رایج و ای خوراکی )و نه دارو( است و شیرینی مزه شانزدهم و هفدهم میالدی تنها در ایران است که شکر ماده 

و دارویی بوده که از میوه و تا حدودی عسل به دست ای دور و کمیاب  هاست. در چین شیرینی مزه مرسوم در خوراک 

 شده است.آمده و به خوراک پخته شده چفت و بست نمیمی
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دهد که های بازمانده از گورهای سکاها در ترکستان نشان می های زیبا نیز چنین وضعیتی دارند. داده جامه  

های تر از پوشاک چینی بوده است. مفهوم »خانمان لباسهای ایرانی در آن دوران به شکلی قیاس ناپذیر زیباتر و پیچیده 

ی سکایی و تخاری هاسنت برداری از  ایست که بارها در اوستا تکرار شده و انگار نوعی گرته سایش« هم کلیدواژه پرآ

به ویژه سازهای زهی که در بزمها -نواختن موسیقی هم معنادار است و سازهای اصلی موسیقی  باشد. جالب آن که  

آید که منظور ها انتقال یافته است. بنابراین از بند سوم برمیاز ایران به ترکستان و از آنجا به میان چینی   - کاربرد دارند

 (، بزرگ هم هست، ایران باشد. از کشور همسایه، که انگار در برابر کشور کوچک چینی )قلمرو ژو

 شود تماشایش کردان نزدیک است که میکشور همسایه چند :۸۰.۴»

 رسد هایی که دارند به گوش می غ ها و مرصدای سگ  

 میرند برسند و ببه سن پیری )باید( رعیت  

 . «آن که به آن سو رفت و آمد کنند بی 

است، و نه خودِ کشور ایران  آید که منظور از کشور همسایه ترکستان و ختای و ختن  از این بندها چنین بر می

مرز با قلمرو نشین پیرامونیِ دولت پارسی مورد نظر متن است. آنجاست که همهای ایرانی هخامنشی. یعنی سرزمین 

ی سوم را اغلب توصیفی ترجمه رسد. جمله نشین است و صدای مرغ و سگ از دو سو به گوش همسایگان می چینی

میرد...«. اما به نظرم جمله باید تجویزی باشد. چون رسد و میحد سن پیری می  اند »رعیت بهاند. یعنی نوشته کرده

ابتدای متن هم به همین شکل آغاز شده بود. سخن بر سر آن است که هرچند قلمرو همسایه چنین نزدیک است و دم  

کشور همسایه آمد و های رعیتی چسبیده باقی بماند و به سمت دست، اما رعیت باید از کوچیدن منع شود و به زمین

 شد نکند. 
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 بخش هشتاد و یکم: ربگردان و زند فصل هشتاد و یکم 

 

 گفتار نخست: ربگردان فصل هشتاد و یکم 

 

信言不美，美言不信。 

善者不辯，辯者不善。 

知者不博，博者不知。 

聖人不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多。 

天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。 

 

 سخن زیبا، راست نیست     سخن راست، زیبا نیست  : ۸۱.۱

 آن که بحث و دعوا دارد، خوب نیست   آنکس که خوب است، بحث و دعوا ندارد  

 ست، دانا نیست. آنکه غنی    آن که داناست، غنی نیست  

 کندمال و منال جمع نمیپادشاه مردم  : ۸۱.۲
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 پس در عمل آنقدرها دارد )که بتواند( مردم خودش را مدیریت کند 

 پس در عمل حتا بیشتر از مقداری دارد )که الزم است تا( به مردم خودش کمک برساند. 

 رساند سودمند است، اما آسیب نمی   پیمایدراهی که آسمان می  : ۸۱.۳

 عمل کردن است، اما ستیزه جستن نیست   پیمایدراهی که پادشاه مردم می  

 

گذاری  یکم آخرین بخش از کتاب »دائو ده جینگ« است. سه بند نخست آن بر اساس نقطه   فصل هشتاد و 

ترجمه   جایکگنجانم و  هایی پیاپی از شعری یکپارچه است. از این رو همه را در یک بند میاستانده، در اصل بیت 

 کنم:می

信言不美，  美言不信。 

善者不辯，  辯者不善。 

知者不博，  博者不知。 

信   )شین: راست، درست، باور، پیام(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(不  )بو: نه(  美   ،مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب(

 ستایش کردن(  

美    )مِئی: زیبا، خوشمزه، خوب، ستایش کردن(言    )یَن: گفتن، بحث، اعالم(不   )بو: نه(信  ،شین: راست، درست(

 باور، پیام( 

善  :خوب، درست، مهربان، مردن(    )شان者   ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛不   )بو: نه(辯 

 )بیَن: بحث، نزاع( 

辯    )بیَن: بحث، نزاع(者   تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛-  )ترین، صفت فاعلی不   )بو: نه(善   ،شان: خوب، درست( 

 مهربان، مردن( 
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知  آموزاندن(  )تْسی: دانش ،者 ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -فت برتر؛  ژِه: پسوند ص不   )بو: نه(博   ،بُو: فراوان( 

 ( ، ثروتمندپهناور، قمار کردن 

博   ،(  ثروتمند  ، پهناور، قمار کردن  )بُو: فراوان者   ترین، صفت فاعلی(  -تر/  -ژِه: پسوند صفت برتر؛不   )بو: نه(知 

 سی: دانش، آموزاندن( )تْ

 ، راست نیست سخن زیبا    سخن راست، زیبا نیست  یعنی: » 

 آن که بحث و دعوا دارد، خوب نیست   بحث و دعوا ندارد آنکس که خوب است،  

 ست، دانا نیست«. آنکه غنی    غنی نیست آن که داناست،  

لند  های ببیتی با مصراعی مقدماتی و شعری تکبندم دوم به حساب ما )بند چهارم متن استانده( از یک جمله  

 ای تشکیل یافته است:هفت کلمه

聖人不積， 

既以為人己愈有， 

既以與人己愈多。 

聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان(不  )بو: نه(積 ه،  )جی: ذخیره کردن غل

 انباشتن، جمع بستن، طوالنی( 

既    )جی: تا حاال، همچنین، هردو، بالفعل(以    )ای: پس(為    )وِی: کردن، ساختن، بودن(人   )رِن: مردم، انسان(己 

 )یُوو: فراوان، داشتن(  有)یو: بیشتر(  愈)جی: خود، شخص، خویش( 

既    )جی: تا حاال، همچنین، هردو، بالفعل(以    )ای: پس(與   )یو: دادن، کمک، پیروی، جنگیدن، برگزیدن(人  :رِن(

 خیلی، بیشتر( )دووُ:  多)یو: بیشتر(  愈)جی: خود، شخص، خویش(  己مردم، انسان( 

 کندمال و منال جمع نمیپادشاه مردم  یعنی: » 
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 پس در عمل آنقدرها دارد )که بتواند( مردم خودش را مدیریت کند 

 پس در عمل حتا بیشتر از مقداری دارد )که الزم است تا( به مردم خودش کمک برساند«.  

 بند پایانی هم شعری دوبیتی است که مصراع اولش یک کلمه کم دارد: 

  天之道，  利而不害； 

聖人之道，  為而不爭。 

天  )تیان: آسمان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

利   )لی: سود، کامیابی، تیز(而    )اِر: و، آنگاه، اما(不   )بو: نه(害   )هَی: زخمی کردن، باعث شدن، کشتن، خطرناک( 

聖  )شِنگ: دانایی، مقدس، نجیبزاده، پادشاه، خبره(人  )رِن: مردم، انسان(之  )ژِه: داشتن، رفتن(道  )دائو: راه( 

為  )وِی: کردن، ساختن، بودن(而 ( )اِر: و، آنگاه، اما不  )بو: نه(爭 قص( )ژِنگ: دعوا کردن، ستیزه، ن 

 رساند سودمند است، اما آسیب نمی   پیمایدراهی که آسمان می  یعنی: » 

    عمل کردن است، اما ستیزه جستن نیست«.   پیمایدراهی که پادشاه مردم می  
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 غنی 

 دانا

 ذخیره کردن
 داشتن برای مردم خود

 بحث و دعوا کردن
 خوب بودن

 سخن راست

 عمل کردن سخن زیبا

 ستیزه جستن

 سود رساندن

 آسیب زدن

 راه آسمان

 راه مردم



1066 

 

 

 

 گفتار دوم: زند فصل هشتاد و یکم 

گیری وی از امور مالی فهمیده  این فصل اغلب همچون اندرزی نیکخواهانه برای بذل و بخشش شاهانه و کناره 

آن، به دفاعی جدلی از محتوای کل کتاب   شده است. اما محتوای متن به نظرم چنین نیست. نخست آن که آغازگاه 

 دور از انتظار هم نیست:بندی متن اش در پایان شباهت دارد، که با توجه به جای گرفتن

 نیست  سخن زیبا، راست     سخن راست، زیبا نیست  :۸۱.۱»

 آن که بحث و دعوا دارد، خوب نیست   دعوا ندارد آنکس که خوب است، بحث و  

 «. ست، دانا نیست آنکه غنی    آن که داناست، غنی نیست  

گوید که آنچه در کتاب بیان شده راست است، و چون راستی نازیباست، این سخنان هم ممکن است به روشنی می

ی فرضی به پادشاه مردم از دید مخاطبانش غیراخالقی و د. این نشانگر آن است که اندرزهای الئو تسه زشت بنماین

اند. کردهی زیبایی و نیکی تکیه می ای اخالقی و فلسفی درباره اند که به نظریه نموده، و اینها قاعدتا کسانی بوده زشت می

رانشهری بوده است. این نگرش مقابل در ضمن مدعی دانش ای-ای که در آن دوران تنها مرجعش نگرش زرتشتینظریه 

ی برده است. چنان که دربارهی علوم گوناگون بوده است، و از روشی مستدل و منطقی برای بحث بهره میو پرورنده

ی فعالیت مغان ثبت شده و در متون عبرانی و یونانی و رومی و پارسی باستان توصیفی یکدست و همسان از شیوه 

ها بحث کند آدم خوبی ی این موضوعدهد. در دومین جمله آمده که هرکس درباره ندگان این نگرش به دست مینمای
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ی کیش مند نخواهد شد. یعنی جالب است که نماینده ی دائو( بهرهنیست، و هرکس دانشمند باشد، از این ثروت )آموزه 

 تدل و ناسازگاری با دانایی را پیشاپیش پذیرفته است.  دائویی هنگام رویارویی با رقیب، پرهیز از بحث و گفتگوی مس

 شود:   اما اصل سخن، بند دوم است. این بند در واقع به اقتصاد دربار مربوط می  

 کندمال و منال جمع نمیپادشاه مردم  :۸۱.۲»

 پس در عمل آنقدرها دارد )که بتواند( مردم خودش را مدیریت کند 

 «. پس در عمل حتا بیشتر از مقداری دارد )که الزم است تا( به مردم خودش کمک برساند 

تباط شاه و رعیت است. در حالی که چنین نیست. رعیت اند که انگار موضوع بحث ار این بندها را طوری خوانده

اشاره شده (  人己)رِن جی:  )مین( اصال در این جا غایب است. در مقابلش به ارتباط »پادشاه مردم« با »مردم خودش«  

ها را گرفته است. مترجمان اروپایی هردوی این کلمه آید که مفهوم »رِن« در برابر »مین« قرار میینجا برمی از ااست.  

ی مردم و رعیت اند. در حالی که اینها داللتهایی متفاوت دارند. »مین« به معنای توده »انسان« را »مردم« ترجمه کرده

کند. به همین خاطر لقب »پادشاه مردم« جای توجه اعیان اشاره می  کشاورز است، و »رن« به دیوانساالران و درباریان و

ای ندارد. رعیت کشاورز در معادالت سیاسی کند و به رعیت هیچ اشاره دارد. چون تنها اعیان را داخل آدم حساب می 

 کنند. اند و در وضعیتی نزدیک به بردگی زندگی می بهرهشوند، چون از حقوق سیاسی و مدنی بیچین وارد نمی

گیرد. کند، منظور این نیست که از رعیت مالیات نمی جمع نمیخوانیم که شاه مال و منال  بنابراین وقتی می 

بلکه اشاره به غصب اموال اشراف است. شاه به قدر کافی ثروتمند هست که بتواند مخارج دربار خود را بپردازد. چرا 

اشراف   که پیشاپیش از مالیات برخوردار بوده است. او آنقدرها ثروت دارد که بتواند »مردم خودش« یعنی اعیان و

 شان کند. وابسته به خود و درباریانش را پیرامون خود حفظ کند و در صورت لزوم یاری 

 رساند سودمند است، اما آسیب نمی   پیمایدراهی که آسمان می  :۸۱.۳»

 عمل کردن است، اما ستیزه جستن نیست«.   پیمایدراهی که پادشاه مردم می  
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رار سخنی است که پیشتر آمده بود، با این گوشزد که »پرهیز از ستیزه« به خودداری از درگیری و آخرین بند هم تک

جویی و پرهیز از خشونت در هر شکل، که تفسیر شود، و نه صلح کشمکش با اشراف و »مردم خودش« مربوط می 

 رایج از متن است، و به گمانم نادرست. 
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 انمهواژه 

 

 ( به معنای قصد و آرزو و میل است. 欲»یو« )

 رساند.فراوان، و حضور داشتن« را می ( در بافتهای متنی گوناگون »داشتن، 有»یُوو« )

 ( به معنای داشتن/ او/ رفتن 之»ژِه« )

 ( یعنی شروع و آغاز کردن 始»شی« )

 عنی مادر ( ی母»مو« )

 دهد( یعنی پیر، قدیم، حادثه، مردن و گذشته و معنای بنابراین را هم می 故»گو« )

 به این وسیله،  ( یعنی بنابراین، پس، 以»ای« )

 بانی، سکو، ( یعنی برج دیده 觀»گوان« )

觀  )گوان: برج دیدبانی( 

 ( یعنی او، آن 其»چی« )

 ( یعنی مرموز، زیرکانه، باشکوه妙»میائو« )

 یعنی کوچک و خُرد ( 徼»جیائو« )

 جا ( یعنی این، این 此»تْسی« )
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 ( یعنی دو، متفاوت، چند兩آنگ« )»لی

 ی امری ترین( است و هم عالمت پایان یک جمله -تر/ -( هم پسوند صفت برتری )者ه« )ژِ»

 ( یعنی همان، با هم، همچنین同»تُنگ« )

 ( یعنی و، آنگاه، اما، 而»اِر« )

 ( یعنی تفاوت، تمایز، دیگر، غیرمعمول 異»یی« )

 ( یعنی گفتن 謂»وِی« )

謂  )وِی: گفتن( 

 رساند( یعنی عمیق و سیاه، و آسمان را هم می 玄»شوان« )

 ( یعنی دوباره، هم، باز又) »یُو«

 دهد است، مردم، سپاه، توده، جمع معنی می 眾ی ( که مشتقی از نشانه 衆»ژُونگ« )

 دروازه، درگاه( یعنی 門»مِن« )
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 ۱۳۹۷پترزبورگ، خورشید، ی مسکو و سنکتاب چهارم: سفرنامه 

 ۱۳۹۸ی هند شمالی، خورشید، کتاب پنجم: سفرنامه 

 

 

  



1095 

 

 

 کتابهای دیگر 

 

 ۱۳۸۲کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

 ۱۳۸۴پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، ی سیستمهای کتاب دوم: کاربرد نظریه 

 ۱۳۹۵نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب سوم: رخ 

 ۱۳۹۸جلد(، خورشید،  ۳کتاب چهارم: گفتگوهای منِ پارسی )
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 هامقاله مجموعه 

 ۱۳۹۵ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه 

  ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه 

 ۱۳۹۵جلد سوم: تاریخ، خورشید،  

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره 

 ۱۳۹۵ادبیات، خورشید، جلد پنجم: 

 ۱۳۹۵جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹۵جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹۵شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست 

 ۱۳۹۵جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


