
هار ىانعم  هب  ىنیچ  ناـبز  رد  وئاـت  دوش . ىم  هدـیمان  وئات  هک  تسا  ىماظن  ریثءاـت  تحت  ناـھج  تـالاعفنا  لـعف و  هنوگ  رھ  نیچ  میدق  نافوسلیف  هاگدـید  زا 

هناخدور رتسب  دـننام  تباث  ىنوناق  ناھج  تالوحت  ىارب  هفـسلف  نیا  ناوریپ  تسا . هدـش  ىم  تسا . هدـش  ىم  قالطا  هناـخدور  رتسب  هب  لـصا  رد  تسا و 

هژاو ور ، نیا  زا  تسا . هتفای  نایرج  نآ  رد  بسانت ، داجیا  ىارب  زین  وئات  ىدام ، ناھج  ندمآ  دـیدپ  زا  سپ  درادـن و  ىماجنا  زاغآ و  وئات  دـنتفگ  ىم  دـندوب و  لئاق 

هدمآ گنیچ  هتوئات  باتک  رد  دندیمان . ىم  سومـساک  ار  ناھج  ناینانوی  دوش . ىم  کیدزن  تسا ، بسانت  ىانعم  هب  هک  ىناـنوی  ( cosmos  ) سومساک هب  وئات 

ىزیچ هاگ  رھ  ىلو  تسا ، گنھامھ  وئات  اب  تکرح  نیا  اریز  درک ؛ دنھاوخ  تکرح  بسانت  لامک  اب  دننک  ریس  دوخ  ىعیبط  رتسب  رد  ءایـشا  هاگرھ  هک  تسا 

. دنک گنھامھ  وئات  اب  ار  دوخ  هک  دشاب  نآ  دیاب  ناسنا  ىیاھن  فدھ  دھد . ىم  تسد  زا  ار  دوخ  بسانت  دوش  فرحنم  ىعیبط  رتسب  زا 

ىفسلف ىوئات  نییآ  مھم  تیصخش  هس 

. هست گناوچ  هستوئال و  وچ ، گنای  دراد : دوجو  مھم  هرھچ  هس  ىفسلف  مسیئوئات  رد 

وچ گنای  ىلصا  دیاقع 

وچ گنای  هک  هدش  تیاور  ىگدنز . هب  نداھن  جرا  اھزیچ و  ندرمش  راوخ  دوخ و  ىارب  سک  رھ  درک : هصالخ  تارابع  نیا  رد  ناوت  ىم  ار  وچ  گنای  ىلـصا  دیاقع 

ىگدنز دیاب  ىناسنا  رھ  وا  میلاعت  قبط  دـھد . ىمن  ماجنا  ىراک  نینچ  دـناسر ، دوس  وم ، رات  کی  ندـنک  اب  ار  ایند  ىمامت  دـناوتب  رگا  ىتح  هک  تسا  هتخومآ 

رھ تسا . ىئوئات  هیلوا  هفـسلف  لماکت  رد  هلحرم  نیتسخن  هدنیامن  وچ  گنای  شدوخ .» ىارب  ناسنا   » هک نآ  هجیتن  دراد و  راوخ  ار  اھزیچ  دـھن و  جرا  ار  دوخ 

مـسیئوئات ىلـصا  هلاسم  وزرآ ، نیا  هب  لین  ىگنوگچ  دزیھرپب . بیـسآ  زا  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ىگدنز  دنک  ىعـس  دـیاب  دـھن ، ىم  جرا  ىگدـنز  هب  هک  ىناسنا 

. تسا نتخیرگ » ، » راک نیا  ماجنا  ىارب  وچ  گنای  شور  تسا . ىفسلف 

ىفسلف مسیئوئات  لماکت  رد  هلحرم  نیمود  هدنیامن  هستوئال 

ىلو دـننک ، ىم  رییغت  اـھزیچ  تسا . ناـھج  رد  اـھزیچ  تارییغت  هتفھن  نیناوـق  ندرک  راکـشآ  رد  ىعـس  رگناـیامن  تسا ، هدرک  ناـیب  هستوئـال  هـک  ىدـیاقع 

همھ دناوت  ىم  دزاس ، گنھامھ  اھنآ  اب  ار  دوخ  لامعا  دبایرد و  ار  نیناوق  نیا  دناوتب  ىمدآ  رگا  دنام . ىم  ىقاب  رییغتالب  تسا ، هتفھن  تارییغت  رد  هک  ىنیناوق 

. تسا ىفسلف  مسیئوئات  لماکت  رد  هلحرم  نیمود  نیا  دنک . دوخ  دوس  هب  ار  زیچ 

مدقتم  ىئوئات  فوسلیف  نیرت  هتسجرب  هست  گناوچ 

رد ىمھم  رایسب  دنس  دراد ، دوخ  رب  ار  وا  مان  هک  هست  گناوچ  باتک  تسا . مدقتم  ىئوئات  فوسلیف  نیرت  هتـسجرب  الامتحا  م ). 369-286 ق .  ) هست گناوچ 

. دراد ىفلتخم  تاجرد  ىتخبـشوخ  : » دـیوگ ىم  وا  تسا . هتـشون  فوسلیف  دوخ  اعقاو  ار  نآ  تمـسق  مادـک  هک  تسین  مولعم  ىلو  تسا ، ىیوئاـت  تاـیبدا 

اھزیچ تعیبط  هب  تبسن  رترب  ىمھف  قیرط  زا  قلطم ، ىتخبـشوخ  دوش . نومنھر  ىبسن  ىتخبـشوخ  ىعون  هب  ار  ام  دناوت  ىم  ام ، تعیبط  هنادازآ  لماکت 

دھاوخ دنم  هرھب  ىنورد  ىشمارآ  زا  هلحرم ، نیا  هب  لوصو  زا  سپ  میکح ، تسا . ىھانتمان  هطیح  رد  ىگدنز  ای  هناگی ، اب  ندش  ىکی  نآ  دیآ و  ىم  تسد  هب 

«. ریذپان هشدخ  شمارآ  اب  دندوب  ىنادرم  ىئوئات  ىامکح  دنز . مھ  هب  ار  نآ  دناوت  ىمن  زیچ  چیھ  هکدوب 

یفسلف  مسیئوئات  هستوئال و 

ىاھ هتـشون  تسا . سویسوفنک  نامز  زا  سپ  اھتدـم  نآ  شراـگن  خـیرات  هک  تسا  ىنتبم  هستوئـال  باـتک  ساـسا  رب  تسخن  هلھو  رد  ىفـسلف  مسیئوئاـت 

ىم راک  هب  بتکم  نیا  ىفرعم  ىارب  قافتا  هب  الومعم  گناوچ  وئال و  ىاـھمان  دراد و  تیمھا  ردـق  نیمھ  ىفـسلف  مسیئوئاـت  ىاـنبریز  ماـقم  رد  هست  گـناوچ 

هک هستوئال ، دراد . شیارگ  اھنآ  هب  ای  تقفاوم و  نآ  نیناوق  تعیبط و  اب  تعیبط ، هتفھن  نیناوق  ندرک  راکـشآ  ىارب  شالت  نیع  رد  ىفـسلف ، بتکم  نیا  دـنور .

رد عالطا  ىلصا  عبنم  دنھد . ىم  حیجرت  ار  م . خیرات 570 ق . ناققحم  زا  ىضعب  تفای . دلوت  م . رد 604 ق . ىلوق  هب  دراد ، راھتشا  وئات »  » بتکم راذگناینب  هب 

ریرحت هتشر  هب  هستوئال  نامز  زا  سپ  لاس  دودحرد 500  ىنیچ ، راگن  خیرات   Ssu-ma ,ch ien نی ىچاموس  هک  تسا  ىکچوک  باتک  هستوئال ، ىگدنز  دروم 

. تسا هدش  رکذ  بقل  ىگداوناخ و  مان  مان و   Li Tan ناد ىل  ای  ىصخش  مان  ىگداوناخ و  مان   lierh را ىل  هستوئال ، لماک  مان  باتک  نیا  رد  تسا . هدروآ  رد 

ىتنـس تایاور  هستوئال . ندـش  دـیدپان  هب  طوبرم  ىرگید  هستوئال و  سویـسوفنک و  رادـید  هب  طوبرم  ىکی  تسا ، هدـش  شرازگ  هعقاو  ود  اـھنت  وا  ىگدـنز  زا 

اجنآ تفایرد ، ار  تموکح  عوقولا  بیرق  طوقس  هک  ىماگنھ  دش . هتـشامگ  ىتلود  دانـسا  نزاخ  ماقم  هب  گنای  هول  رابرد  رد  هستوئال  هک  تسا  نیا  زا  ىکاـح 

Tao andTe هتووئات هرابرد  ىا  هتـشون  ات  تساوخ  ىو  زا  دوب ، وا  نادقتعم  زا  هک  نابھگن ،  Han-ku وک ناھ  هاگرذـگ  رد  دروآ . برغ  ىوس  هب  ور  درک و  کرت  ار 

ینید یوئات  نیئآ  اب  نآ  توافت  یفسلف و  یوئات  نیئآ 
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نیا تفرگ . مان  نآ  تیـصاخ  وئات و  گنیج » دوئات   » باتک نیا  تشگزاب . ىکچوک  باتک  اـب  تفر و  ىا  هشوگ  هب  زور  هس  تفریذـپ و  هستوئـال  دـسیونب . وا  ىارب 

، هدـیزگ تلزع  هشوگ  وا  هک  دز  سدـح  ناوت  ىم  باتک  نیا  ىور  زا  تسا . هدـنام  ىاج  رب  وا  زا  هک  تسا  ىرثا  اھنت  تسا ، ىقاب  دوجوم و  نونک  ات  هک  هلاسر 

147 دماین . زاب  وا  زا  ىربخ  رگید  دـش و  دـیدپان  تفرگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  هار  ناب ، هزاورد  هب  باتک  نداد  زا  سپ  دوب . هتخادرپ  ىنافرع  تالمات  هب  دوخ  تولخ  رد 

رتکچوک وا  زا  لاـس  هک 53  سویـسوفنک  دندمآ . ىم  وا  دزن  شنانخـس  ندینـش  ىارب  دوخ  مدرم  اما  درکن ، ىـششوک  بتکم  سیـسات  ىارب  هستوئال  هچرگ 

لاس رد  وا  تسا . هستوئال  زا  وا  باجعا  ىتفگـش و  هدنھد  ناشن  اھ  تاقالم  نیا  زا  سپ  سویـسوفنک  نانخـس  تشاد . وا  اب  تاقالم  دنچ  دیاش  ای  کی  دوب ،

لمع نانچ  رایـسب ، هتخودـنا  نتـشاد  مغر  ىلع  شوھ ، اب  رجات  کی  هک  دـنا  هتفگ  هک  ما  هدینـش   :» داد همتاخ  اھ  تاقالم  نیا  هب  تالمج  نیا  اب  م . 517 ق .

ىاھـشور هار و  دـھد . ىم  ناـشن  حول  هداـس  ار  دوخ  دـشاب ، ىقـالخا  ىیـالاو  ىاراد  هچرگ  ماـقمالا ، درم و  تسا و  ىلاـخ  شیاـھرابنا  ىیوگ  هک  دـنک  ىم 

نیا دـنیازفا . ىمن  امـش  ىکین  رب  اھنیا  اریز  دـیھناو ، ار  ناتریذـپان  زیرگ  ىاھ  ىبلط  هاج  هنابدوم و  راتفر  دـینک ، اھر  اردوخ  نایاپ  ىب  ىاھوزرآ  هنادنـسپدوخ و 

تقیقح اھنیا  هک  تسناد  دھاوخن  ناھج  رد  سک  چـیھ  : » دریگ ىم  هجیتن  نایاپ  رد  نی  ىچاموس   148 میوگب .» امش  هب  ات  متـشاد  هک  تسا  ىزیچ  نآ  مامت 

فوسلیف نیا  فیـصوت  تشاد .» ىمانمگ  ىناھنپ و  ىگدنز  رد  ىعـس  ساسا  نیا  رب  درک ، ىم  تشک  هدووئات  وا  دوب . ناھنپ  هنازرف  کی  هستوئال  هن . ای  تسا 

ذوفن هدرپ  رد  هدیشوپ  تسا  ىناسنا  ام  ىارب  هستوئال  کش  ىب  دراد . ىتنطلس  رابرد  رد  شماقم  کرت  زا  سپ  وا ، مھبم  ىناگدنز  رد  هشیر  ناھنپ ، هنازرف  هب 

هتفر ایند  زا  اجک  رد  وا  دـناد  ىمن  سک  چـیھ  دـشاب . هتـسیز  تولخ  رد  ىزارد  نایلاس  تبت  برغ و  ىوس  هب  تکرح  زا  سپ  هک  دور  ىم  ناـمگ  ماـھبا . ریذـپان 

هدنـسیون لاح  رھ  هب  دـنا . فلتخم  ناملعم  فلتخم و  میلاعت  لصاح  شا  هدنـسیون  گنیچ و  هتوئاـت  هتـشادن و  دوجو  هستوئـال  هک  دـندتقعم  ىـضعب  تسا .»

زین وا  ىعقاو  ماـن  ىتـح  مینادـب .) هدـنیآ  رد  هک  تسین  مھ  ىدـیما  هداـیلا  رظن  هب  و   ) میناد ىمن  ىزیچ  اـبیرقت  وا  هب  عجار  اـما  تسا ، رفن  کـی  گـنیچ  هتوئاـت 

نمـضتم هک  ىا  ىگژیو  تسا ، شوـگ » زارد   » ىاـنعم هب   Tan دـندناوخ . داتـسا   » ای ریپ » کدوک   » ىاـنعم هب   Lao-Tzu هستوئـال نوچ  تسا ، هدـنام  لوھجم 

دننام دنزیگنا ، تفگـش  ىتسار  هب  اھنآ  زا  ىخرب  هک  تسین  شیب  ىیاھ  هناسفا  هتـشاذگ ، ىاجرب  وا  زا  خیرات  هک  ىدـھاوش  تسوا . رھاظ  رد  بیرغ  ىزیچ 

تاعالطا ندوب  زیچان  دـش . هدازردام  زا  دـیپس  ىیاھوم  اب  درخ و  لاـمک  رد  ىگلاـس ، ود  داتـشھ و  رد  وا  درک و  نتـسبآ  ار  شرداـم  ىنامـسآ  ىباھـش  هکنیا 

تیعقاو تسا . هدرک  کش  راچد  هنای ، تسا  هتـشاد  دوجو  خیرات  رد  ىتیـصخش  نینچ  الـصا  ایآ  هکنیا  هرابرد  ار  نیققحم  زا  ىخرب  هستوئال  ىگدنز  زا  حـیحص 

نآ رد  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  دـیاش  دـشاب . مانمگ  زین  دوخ  دـھاوخ  ىم  تسا ، ىمانمگ  تلیـضف  غلبم  هک  گـنیچ ، هتوئاـت  باـتک  هدنـسیون  هک  تسا  نیا 

. دوش ىمن  رکذ  ىصاخ  هعقاو  صاخشا و  مان  ناکم ، خیرات ، چیھ 

نیچ خیرات  رد  ىفسلف  رثا  نیتسخن  گنیچ  هتوئات 

سویـسوفنک رـصاعم  هدروخلاس و  میکح  هستوئال ، هتـشون  دوش ، ىم  هدرمـش  نیچ  خـیرات  رد  ىفـسلف  رثا  نیتسخن  هک  گنیچ  هتوئات  باـتک  تنـس ، رباـنب 

ىم سویـسوفنک  رـصع  رد  هستوئـال  رگا  ىتح  دـندقتعم  هک  اـجنآ  اـت  هدرک ، هدـیقع  نیا  رییغت  هب  راداو  ار  ناـققحم  زا  ىرایـسب  دـیدج ، تاـقیقحت  اـما  تسا .

نیرت قیقد  دیاش  تسا . م ) . 480-222ق .  ) وجگنج ىاھ  تلود  رصع  رد  نآ  نیودت  هدنھد  ناشن  باتک  کبس  اوتحم و  اریز  هتشونن ، ار  گنیچ  هتوئات  هتسیز ،

رد هک  دـھد  ىم  ناشن  ار  هستوئال  هفـسلف  ىتسرد  هب  اما  تسا . نت  نیدـنچ  هک  نت ، کی  هتخاس  هن  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوتب  باتک  نیا  هرابرد  هک  ىزیچ 

، دوش ىم  ظفلت   dir هک  ) Te تسا و هار »  » ىاـنعم هب  ( dowel لثم دوش ، ىم  ظفلت   dow هک  ) Tao تسیز . ىم  سویسوفنک  زا  شیپ  هلـصافالب  ىا  هرود 

گنیچ هتوئات  ور  نیا  زا  تسا . نھک » هتشون   » ىانعم هب   ( jingo لثم دوش ، ىم  ظفلت   jing هک  ) ching تسا و تردق »  » و تلیضف »  » ىانعم هب   ( dirty لثم

هب میدق  زا  ىـسویسوفنک  کیـسالک  راثآ  دش . هدـیزگرب  باتک  ىارب  ( Han  ) ناھ رـصع  رد  گنیچ  هتوئات  ناونع  تلیـضف . هار و  هراـبرد  نھک  ىا  هتـشون  ىنعی 

نوتم نیا  دنتـسھ . ىلاع ، تامیلعت  هژیو  هب  تامیلعت ، هدـنریگرب  رد  اھ  گنیج  تسا . دوپ » راـت و   » ىاـنعم هب  لـصا  رد  گـنیج  هژاو  شقن  دوب . فورعم  گنیج 

هب هک  تسا  هدش  ىم  ىقلت  ىحو  هدش ، لقتنم  درگاش  هب  داتسا  زا  ارھاظ  هک  ىرثا  ناونع  هب  زین  گنیچ  هتوئات  دنا . نایادخ  ای  نیسدقم  زا  مھلم  سدقم ،

هب 81 باتک  دراد . ترھش  زین  هژاو » شقن  نتم 5000   » هب لاح  نیع  رد  گنیچ  هتوئات  تسا . هدرپس  ىبرغ  هزاورد  رادھار  هب  ار  نآ  وا  هدـش و  ماھلا  هستوئال 

ىدـنب میـسقت  کی  نیرخآ ، نیتسخن و  ىدـنب  لصف  ود  دریگ . ىم  رب  رد  ار  شخب 37  ات  زاغآ  زا  نیتسخن ، لـصف  دوش . ىم  میـسقت  لـصف  ود  هاـتوک و  شخب 

ىزمر ىاھددع  رد  هشیر  عقاو  رد  هرامش 81 ، اما  دنک . ىم  رییغت  ىناتساب  ىاھ  هخسن  ىنوگ  هنوگ  بسحرب  اھ ، شخب  ىدنب  میـسقت  اما  تسا ، ىمیدق 

تقیقح زا  ام  ریوصت  روصت و  هراومھ  هک  تسا  ىیوداج  ىا  هنیآ  نوچ  گنیچ  هتوئات  دراد . نوگانوگ  ریسافت  تیلباق  ىناسآ  هب  نتم  نیا  مھبم  نابز  دراد . 3 و 9 

ور نیا  زا  دریگب . میمـصت  دروم  نیا  رد  دیاب  دوخ  هدنناوخ ، ای  هدننک  خاسنتـسا  درادن ، ىروتـسد  مئالع  ىراذگ و  هطقن  ىلـصا  نتم  هک  اجنآ  زا  دنابات . ىم  زاب  ار 

زومرم مھبم و  اھنآ  زا  ىـضعب  هک  تسا  ىنیگنھآ  راصق  تاملک  هاتوک و  تـالمج  لـماش  باـتک  نیا  تسا . لکـشم  نآ  قیقد  تسرد و  همجرت  رـس  رب  قفاوت 

رگنایامن دوجو ، نیا  اب  هتفای ، ار  دوخ  ىیاھن  لکـش  ابیرقت  دالیم  زا  شیپ  موس  هدـس  رد  اھنت  هدـمآ و  دوجو  هب  کدـنا  کدـنا  هناـمیکح  گـنج  نیا  هچرگ  تسا .

. تسا ىا  هتسویپ  مھ  هب  مجسنم و  ىاھ  هشیدنا 

ىنید ىوئات  نییآ  ىفسلف و  ىوئات  نییآ  توافت 

ای شیک   Ru chiao وئایجوژ تسا و  ناگتخیھرف  ای  سویـسوفنک  بتکم   Ru chia ایجوژ الثم  دـنلئاق ؛ توافت  ىنید  ىوئات  نییآ  ىفـسلف و  ىوئات  نییآ  نایم 
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ىنید مسیئوئات   Tao chiao وئایجوئات دالیم و  زا  شیپ  موس  مراھچ و  نورق  هفـسالف  مسیئوئات   Tao chia ایجوئات بیترت ، نیمھ  هب  تسا . ناـگتخیھرف  نید 

مسینویـسوفنک و دوش : ىم  نایب  هتخیمآ  مھ  هب  وئایج  ایج و  هراومھ  نایبرغ  نایم  رد  اما  دـش . رھاظ  ىدالیم  موس  مود و  نورق  رد  ـالامتحا  هک  تسا  ىا 

. دوش ىم  قالطا  وئات  نید  رب  مھ  وئات و  ىفسلف  بتکم  رب  مھ  هک  تسا  مھبم  ىیانعم  اب  ىبرغ  ىحالطصا   Taoism مسیئوئات اذل  اھنیا . دننام  مسیئوئات و 

اما دوـش ، ىم  هداد  تبـسن  ىداـیز  قـمع  ىفـسلف  راـثآ  ناگدنـسیون  هب  هک  ارچ  تسا ، ىروادـشزرا  اـب  هارمھ  اـبلاغ  ىنید  ىفـسلف و  مسیئوئاـت  کـیکفت 

هکلب دنتوافتم ، مھ  اب  اھنت  هن  نید ، ماقم  رد  مسیئوئاتو  هفـسلف  ماقم  رد  مسیئوئات  میلاعت  دـنناد . ىم  ىتسرپ  هفارخو  وداج  زا  ىا  هزیمآ  ار  ىنید  مسیئوئات 

؛ دنک ىم  هظعومار  تعیبط  دض  رب  لمع  هدیقع  ىنید  مسیئوئات  هکنآ  لاح  دھد ، ىم  میلعت  ار  تعیبط  زا  ىوریپ  هدیقع  ىفـسلف  مسیئوئات  دـنداضتم . ىتح 

میلعت اما  دریذـپب . ار  ىعیبط  ریـس  نیا  شمارآ  اب  دـیاب  ناـسنا  تسا و  ىعیبط  ىریـس  ىگدـنز ، لاـبند  هب  گرم  ندـمآ  ىئوئاـت ، هفـسلف  میلاـعت  قبط  ـالثم 

تسج و رد  ىنید  مسیئوئات  فلتخم  تانایرج  تسا . تعیبط  فالخ  رب  لـمع  هلزنم  هب  اراکـشآ  هک  تسا  گرم  زا  زارتحا  نف  لـصا و  ىئوئاـت ، نید  ىـساسا 

. دنک ىم  زیامتم  ار  اھنآ  هک  تسا  ناشیاھ  شور  اھنت  دنکرتشم ، ىگنادواج  ىنالوط و  رمع  ىوج 

ـع با ـ نم

1369 نارھت - راگن ، هب  روپ - ىسراپ شونرھش  همجرت  وئات - نییآ  هزتوئال و  کرامنتلاک - سکام 

ا ــ هژاو ھ د  ــ یلک

- یسانش هعماج  داقتعا - یبرغ - گنھرف  نیچ - نایدا -
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