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مقدمه
از ااصار کام مسئله نی کیاانی محل توره شر وده است .مقصود از نی کیاانی،
نی لیروخصی فراگیری است که ه ه امور رااغ ر اساس آغ سااماغ ماییا داد (پیااده
کوهسار )66 :9316 ،و ه نی اخالقی و ه نی ط یعی را وامل میوود .دلدله وداخت
ایم نی و فا ماهیت و کیفیت ا ل رد آغ ،در قالو ت ییمهایی ،از اسطورهای تا دیدای
و ال ی ،ن ایاغ وده است.
متوغ مقدس نیز ،ه ادواغ هرفی کاه محتاوی کلیاات و صاورت ار االی االهیاات
ادیاغاند ،درصدد پاسخگویی ه ایم دلدله انسانی رآمدهاند .از ر له متوغ مقدسای کاه
ه ایم موضوک پرداختهاند ،اوستا 1و تائوتهایدگ هستدد که هترتیاو ماتم اصالی دیام
زرتشت و آییم تائو هستدد.
اوستا (لفیاً ،متم اصلی) ،کادهتریم نووته دیدی ایرانیاغ است ،هراداد تااریخ دقیاق
نگارش و تدویم آغ م ا است .اوستای مورود وامل یک قس ت متقدم تحات اداواغ
گاهاغ است که سرودههای خود زرتشت تلقی میوود و یک قس ت متأخر که ا اندکی
تغییرات ،نگاوته وده است .ا ورود ایم ،اوستای مورود متش ل از پد خا (یسادا،
یشتها ،وندیداد ،ویسررد ،خردهاوستا) است.
ی ی از آموزههای محوری مطرحوده در اوستا ،آموزه نی کیاانی یاا ط یعای اسات.
اصطالح دال ر ایم نی  ،در ایدجا «اوه» یاا «ارتاه» اسات .لفاظ «اواه» ها اصاطالحی
گاهانی است و حدود  913ار ر ز اغ خود زرتشت راری واده ( اوی  ،)271 :9311 ،و
ه در یشتها و یسداها ارها ه آغ اواره وده است .اوه از مدیار زرتشات ،حقیقات،
راستی و اقدام ه حقوق فردی است و در اصل قاانوغ ازلای و ا ادی اهاورایی اسات و
حوزه تاییر آغ ،کیااغ و اخالق هر دو است؛ ر اساس اوه ،هر کدشی واکدشی دارد و هر
رفتاری اا از خو و د ،پاداش یا پادافره خود را در پی خواهد داوات .مفااوم نیا
کیاانی در دیم و فرهدگ ایم استاغ نیز ن ود اش گیری دارد .در متم مقدس و اصلی
دیم ،تائوتهایدگ ،اصلیتریم موضوک حث ،تائو است که خود در یک معدا ،معادل نی
کیاانی است .تائو در لغت ه معدای «راه و مسیر» است و در اصطالح قانوغ یا تی اسات
که ط یعت در مسیر و ستر آغ حرکات مایکداد و تاوازغ حااک ار آغ ی اره حرکات
ه رات ا آغ است (قرایی .)962 :9311 ،ا ورود ایم ،در تائوتاهایداگ ،تاائو فاینفساه
حقیقت مطلق است و نی کیاانی صرفاً میار و عادی از آغ اه وا ار مایرود .هایچ
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کسی را یارای وداخت مطلق تائو نیست و فقط میتواغ ه میاهر و ا عاد آغ آگاهی پیادا
کرد« :تائویی که تواغ در اره آغ ایزی گفت ،تائوی راوداغ نیست و آنچه ن یتاواغ آغ
را نامید ،حقیقت راوید است» (تائوتهایدگ .)9 :9 ،از ایمرو ،تائو ه ادواغ نیا و قاانوغ
کیاانی ،راودانهای است که ستر و زمیده یا ت پدیدارهای متغیر ط یعات اسات (ااای و
اای .)999 :9311 ،مقصود از ط یعت در تائوتهایدگ هار آغ ایازی اسات کاه در ااال
هستی رخ می دهد و کلیت خودروش پدیدارها و هار آنچاه لیرتصادعی اسات (ه ااغ:
 ،)931اراکه در آییم تائو ،هر آنچه از انساغ است مایه وور ختی اسات و هار آنچاه از
ط یعت است مایه وادی (الغ.)21 :9313 ،

 .1قلمرو معنايي نظم کيهاني
«نی » در لغت ه معدای آراستم ،رپاداوتم و ترتیو دادغ اسات (معایم.)9121 :9311 ،
لفظ فارسی «کیااغ» ( )kayhanنیاز ،از  gehanپالاوی و آغ از  gaihanamایاراغ اساتاغ آماده
است (االیخانی )933 :9371 ،که ه اغ معدای دنیا ،گیتی ،و رااغ را میرساند (معیم:9311 ،
 .)9991ر ایم اساس ،هستی در پرتو نی ازلی در رریاغ است.
نی کیاانی و نی کائدات ،از م احث اصلی کیااغوداسی است و کیااغوداسی دیدی
موازی ا م دأوداسی ،ساختاروداسی و فررام وداسی رااغ محل توره قارار مایگیارد.
پ اصطالح «نی کیاانی» ر اصل یا اصولی داللت دارد که رایا تاریم نیا اماور در
رااغ را نشاغ می دهدد (پیاده کوهسار .)63 :9316 ،نی کیاانی فقط عد رااغ ماادی را در
ر ن ی گیرد .زیرا ه اغطور که رااغ مادی نی دارد رااغ میدوی و روحانی نیاز دارای
نی و قانوغ است .از ایمرو ،نی حااک ار کیاااغ را مایتاواغ در دو حاوزه در نیار
گرفت :نی یا قانوغ ط یعت و نی یا قانوغ میدوی .انساغ ه دلیل رخورداری از دو عد
مادی و میدوی ،خواسته یا ناخواسته در معر هر دو عد نی کیاانی است و تداسا و
ا عاد انسانی ا آناا سعادت را رای انساغ ه ارمغاغ میآورد.
در یک تقسی ددی کلی میتواغ نی کیاانی را ه دو عد تقسی کرد (:)Long, 1981: 88
 .9عد نیری ،که در آغ از ایم اصطالح رای یاغ نیری و ادراکی قاانوغ حااک ار
اال استفاده میوود؛
 .2عد ا لی ،که در آغ ،ایم قانوغ ،م دا و معیار قضاوتها و اا ال اخالقای قارار
می گیرد .ه نیر محققاغ ،نی کیاانی در ااراو ی فرهدگی ،ه ه ادواغ قال ی ارای

 / 11پژوهشهای ادیانی ،سال دوم ،شمارة 4

سازماغدهی حیات انسانی ه گونهای متداسو ا ماهیت حقیقی رااغ ا ل میکدد.
از ایمرو ،نیا کیااانی در حیاات زیساتی ،اخالقای ،ارت ااای و فرهداگ انساانی
ن ودهای مختلفی دارد و صورت صحی رفتار ر اساس انط اق ا آغ مشخص میواود.
ایم قانوغ در اصل ی ی است .اوغ صادروده از یک هستی است اماا در فرهداگ هاای
مختلف ملل دا ه سالیق نام های خاصی ه خود گرفته است که از ر له ایداا در ایاراغ
ه «اوه» و در هدد ه «ریته» و «درمه» ،در اساالم اه «فطارت» و «خلاق» ،در یونااغ اه
«دای و» و در خاور دور ه «تائو» معروف است.

 .2نظم کيهاني در ايران باستان
مفاوم نی کیاانی در قدی یتریم مراتو تاریخی در ایراغ استاغ مطرح وده و ایام
اصل م دای اصلی توسعه ه ه آییمها و سدم آناغ تاکدوغ وده است و خواهد ود .سا قه
حث نی کیاانی در ایراغ ،ه دوره آریاییاغ نخستیم از میگردد و هساته اصالی دیام
آریایی ه و ار می رود (پی ر )29 :9317 ،و نخستیم ار در لوحه تلالع اره (حادود قارغ
 93پ.م ).از آغ نام رده وده است (.)Eliade, 1981: 190
مد ع اد یات زرتشتی اوستا و گاتها (سروده خود زرتشت) و نیز وداها ،پورانههاا و
اوپانیشادهای هددی است .در ایراغ ،در زماغ تادویم اوساتا ،مج وااهای از افساانههاا،
داستاغها و روایتهای تاریخی ا نی ی نس ی در افواه رواج داوات کاه تااریخ ملای و
روایی ایراغ را از آلاز آفرید تا زماغ هاور زرتشت ت ییم میکرد .ایم تااریخ داساتانی
ه هدگام تدویم اوستا استفاده ود و درنتیجاه افساانههاای کاام ایرانای و قادی تاریم
گزارش در اره تاریخ اساطیری و افسانهای ایراغ ،نخستیم ار در اوساتا صاورت مادوغ
یافت (زروداس.)71 :9319 ،
معادل نی کیاانی در آییم زرتشتی« ،اوه» نام دارد« .اوه» یا «ارته» در ایراغ اساتاغ
مفاوم گستردهای دارد که گویی اساس دیم زرتشتی است .زرتشت لال اً در گاتاها دیام
خود را آییم راستی می خواند ،اداغکه می گوید« :ای مزدا! پایه آییم ما ار روی راساتی
نااده وده ،از ایم رات سود خ است .پایه دیم للط ار روی دروغ قارار گرفتاه ،از
ایم س و زیاغآور است .رای اید ه میخواه مردم ه مد پاک ملحاق واوند و ه اه
ارت اط خود را ا دروغپرستاغ قطع کددد» (یسدا .)31 :3 ،ارها در گاتها نام اهاورامزدا اا
راستی ا ه ذکر وده ،ا آن اه از راساتی خداوناد اراده واده اسات« :ایام سارودهای
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ستای از مزدااهورایی است که ارادهاش ا راستی ی ساغ است (یسدا )21 :7 ،زرتشات از
راستی ،که مدشأ ت ام نی یهاا اسات ،ماد پااک مایطل اد و در داد  1ه ایم یسام،
اهورامزدا را ا راستی ه اراده میداند و در یسدای  13دد  93نام مزدا ا راستی متارادف
است .در اوستا ،ا ورود اوه و دروغ یک الگوی دوقط ی خیر و ور محل توره اسات:
«راستی اتریم نی ی است .کامروا اد راست ،ناکام اد دروغ و ( »...یسدا.)92 :99 ،
ه چدیم ،دیو دروغ در اوستا دروج نام دارد و دتریم آفریدگاغ درگونت (،)daregvant
دروغگو است که ر ضد اراده اهورامزدا کووا است و پیرو انگرهمیدو و رده وده اسات
(ایرانی .)91-93 :9369 ،در اردی اشت یشت ،دد  97آمده اسات« :دروغ ایاد ت ااه گاردد،
دروغ اید سرنگوغ گردد ،دروغ اید نا ود گردد ،در رااغ مادی ایاد راساتی ار دروغ
ایره گردد».
در واقع ،اقیده سیاری از اندیش دداغ ایم است که ااتقاد اه ایام قاانوغ (اواه) در
طول صدها و هازاراغ ساال ت امال یافتاه اسات ،یعدای آغ زمااغ کاه هدادوایرانیاغ در
است های آسیای مرکزی زندگی و انی داوتدد .م م اسات مفااوم «اواه» رگرفتاه از
آگاهی های ایم اوپاناغ از ضر آهدگ های ت راروونده زنادگی اواد .ایزدانای ااوغ
میتره ،ورونه ،سروراغ پی اغ و سوگدد ،هاهراً مدع کددده توره آناا اه قاوانیم حااک
ر رامعه و ترس آناا از تخلف از ایم قوانیم است؛ ترسی که ااث می وده اسات ایام
قوانیم را آو ارا و نااغ راایت کددد ( وی و دیگراغ.)11 :9311 ،
 .1.2قلمرومعناییوابعاداشه
اصطالح اوستایی «اوه» فعلای معاادل هدادی ( )ataمشاتق از واژه هدادوایرانی ()arta
است .ایم واژه در ز اغ هدادواروپایی  r-to2hاوده کاه عادها اه  rightو ( trueدرسات،
حقیقت) تغییر مییا د .مقا ل کل ه «اواه» ،دروغ ( )drujو اه ودایای دروج ( )Drujاسات.
«اوه» از آغ دسته لغاتی است که دارای معانی گسترده ای است که واامل راساتی (،)truth
درستی ( ،)righteousnessحقیقت ( ،)rightfulnessمطا ق قانوغ ( ،)lawfulnessانط ااق (،)conformity
سازگاری و ه اهدگی ( ،)accordنی ( ،)orderنی کیااانی -نیا ارت ااای -نیا االهای
( )cosmic order-social order-divin orderمیوود .ه چدیم ه معدای پااکی و تقادس (اووایدری،
 )12 :9379ه کار می رود .اما معدای ژرفتر آغ قانوغ معدوی/االهی اخالقی است ،ه ااغ
قانوغ ازلی و ا دی که اهورامزدا وضع کرده و ر اساس آغ هار کدشای ،واکدشای در ار

 / 11پژوهشهای ادیانی ،سال دوم ،شمارة 4

دارد و هر کار نیک یا دی پاداش یا پادافره خود را دارد ،ت لور نی مورود در ط یعات
در قانونی اخالقی/میدوی که ر پایه حق و درستکاری دا وده است (.)Dhalla, 1938: 75
گستره اوه ،رااغ انسانی ،رااغ میدوی و حتی نی ط یعای را واامل مایواود و از
ایمرو ،اوه اصل و اساس سلوک دیدی زرتشتی است .اما آنچه مداسو پاژوه حاضار
است معدای قانون ددی کیاانی ،نی کیاانی اهاورایی اسات کاه در مقا ال اینی ای و
دروج اهری دی قرار دارد .صفاتی که رای راستی و دروغ در اوستا ه کار رفته «رتااوغ»
یا «ارتاوغ»« ،درگونت» است که رای «ارتاوغ» ،را ر «اواوغ» نیاز هسات (رضای:9376 ،
 .)9673ه چدیم ،در (یسدا )9 :3 ،ا صفت «وهیشتااه» یعدی اتریم ،آمده است.
پ  ،دا ر تعلی خود زرتشت ،اوه سه معدا دارد:
الف .اوه ه ادواغ هدجار و قانوغ حیات ... « :مم که ه آموزشهای تو میاندیش و
گفتار تو در پرتو مد نیک میروی تا ه درستی یاموزم ،اگوناه اه یااری (اواه) از
هدجار زندگی آگاهی خواه یافت» (یسدا.)33 :1 ،
 .پیروی از اوه س و ت امل و کامیا ی رااغ« :اوغ و ا در حقیقت ادیم هستید
ای مزدا و ای اواوای و هومم ،ایم خود مرا مژدهای است از ت امل و کامیا ی در ه ایم
رااغ تا آن ه ه اره خرسددتر و وادماغ تر ه ستای و سارود اه ساوی وا ا گارای »
(یسدا.)33 :6 ،

ج .ه اهدگی ا اوه ،یعدی محقق کردغ گفتار ،پددار و کردار نیک (اخالقی ودغ)« :هر
کسی که ا اندیشه و گفتار یا ا هر دو دست خوی ا دروند ستیزد و یاا پیارواغ او را
ه راه نیک رهد وغ وود ،ه دوستکامی خواست مزدااهورا را رمیآورد» (یسدا.)32 :2 ،
اوه در کل ه قانوغ شری و االهی تقسی میوود:
قانوغ گذاری شری ،زمانی درست است و انساغ را ه رستگاری رهد وغ میوود که
ه اهدگ ا نیام ت ویم و آفرید انساغ و رااغ اود؛ ا فطرت و آفارید انسااغ ،اا
حقیقت آفرید رااغ ،و ا را طه ت ویدی اال و آدم ه اهداگ اواد .انسااغ ،نیازمداد
رااغ است و ا آغ ارت اط دارد و در ایم حال ،از هار راهای ن ایتواناد در راااغ ایار
گذارد؛ اداغکه رااغ نیز از هر راهی در انساغ ایرگذار نیست .ایام تاأییر و تاأیر آدم و
رااغ و انسااغ هاا اا ی ادیگر ،مشاخص و محادود اسات و از ایام رو ،اواه قاانونی
سعادتآور است که ا ایم سه امر ت ویدی ه اهدگی داوته اود و ادیم قاانونی ،ناه از
خود انساغ رمیخیزد و نه از ط یعت و رااغ؛ زیرا نه انساغ ه ا ق رااغ آگااهی دارد
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و نه رااغ از خودش اخ ر است؛ اه رسد ه اید ه از انساغ و از را طه او ا خود خ ار
داوته اود .قانوغگذار (اهورامزدا) ،فقط آغ ک می تواند اواد کاه انسااغ و راااغ را
آفریده و را طه متقا ل انساغ و رااغ را تدیی کرده اسات و او ،راز «اهاورامزدا» کسای
ن یتواند اود ،اوغ قانوغگذار واقعی او است و نام قانوغ او «اوه» است.
انساغ و رااغ ،در مقام ت ویم و در آفرید و هستی خود ،نس ت ه اهورامزدا ،ها
ا ودیت دارند و ه می تواندد ا پیروی از اواه یااور اهاورامزدا اوادد تاا راااغ را از
تاری ی نجات دهدد (روادی آملای .)931/9 :9371 ،ه ایم ،دلیال آغ اسات کاه انسااغ ،در
قانوغگذاری و تشریع نیز اید پیرو اهورامزدا اود و فقط از اواه کاه ن ایداده او اسات
پیروی کدد.
.2.2کارکردوکاربردهایاشه 
 .1 .2 .2اشه و اصل آفرینش
در دیم زرتشتی ااتقاد ر ایم است که رااغ هستی رز ن اودی از اهاورامزدا ای
نیست و ایم ه رووم است که هر مخلاوقی در آفارید خاوی ط یعتااً تاا ع خاالق
خوی است و در ایم خلقت آنچه ی از ه ه ه اشا مایخاورد نیا موراود در
آفرید است که ه وساطت ی ی از امشاسردداغ (اوه) خلقت را آلااز کارده اسات .در
اصل میتواغ گفت ه نی درآوردغ هستی ایم خلقت است .مسائله آفارید در دیام
زرتشتی پیوند مح ی ا موضوک یدویت دارد .زیرا در آلاز آفرید دو ه ازاد در را ار
ی دیگر صف آرایی کردند و نیک اندیشاغ ه رانو اوه (راستی) و داندیشااغ و دیاواغ
ه رانو دروغ گرویدند و تداا وهیفه مزدیسداغ ایم است که ا «پددار نیک ،گفتار نیاک
و کردار نیک» مورو گسترش قل رو خو ی ووند (یسدا.)21 :33 ،
داستاغ آفرید ه چدیم در اوستای متأخر ،ه خصوص وندیداد و در متاوغ پالاوی،
در کتا های ددهشم و گزیده های زاداسررم ،یشتر توضی داده وده اسات ،در حاالی
که ویژگی های ارز ت ام ایم داستاغها ه چداغ یدویت است که در یک طرف که راناو
نور و خرد و خو ی است ،اهورامزدا و اوه قرار دارند و در رانو دیگار کاه سرواار از
تاری ی و رال است اهری م و دروغ قرار دارد (گزیدههای زاداسررم.)33-9 :9 ،
در کی زرتشتی مسئله آفرید ه ااار دوره سه هزارساله تقسی مای واود کاه در
دوره اول دو رداح خو ی و دی رو ه رو وده ،در ردال واقع میووند ( ددهشم هددی:9 ،
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 .)6-9در سههزارساله دوم مردی پرهیزگار داای او وهو (داای راستی) را میخواند و
اهری م یاوش ه دوزخ می افتد .ر ایر ایم اتفاق ،اورمزد رااغ مادی را ،که ا زار لل اه
ر اهری م است ،میآفریدد .اما عداً اهری م ا تحریک یاران یدار میواود و ااألخره
دوره سوم آلاز می وود که در ایم دوره ه یاراغ اهری م و ه آفرید اهاورایی رواد
میکدد (ا اسیاغ )32 :9319 ،و األخره در دوره ااارم ،اورمزد ا فرستادغ زرتشت ر ایام
است که رااغ را ار دیگر از لوث اهری م پاک کدد و انساغ ها را ارای ن ارد نااایی اا
اهری م آماده کدد ( ددهشم هددی.)6-9 :9 ،
زرتشت در وداخت راز آفرید سخم را از «آفریادگار و پادر راساتی» آلااز کارده
است .زیرا می دانست که در کیااغ و در پوی و تا خوروید و ستارگاغ و در کاد
مردماااغ ،ساااماغ و هدجااار و نیا اسااتوار اساات کااه زرتشاات آغ را ااا واژه «راسااتی»
میوداسد:
ای مزدااهورا ،این را از تو کی پرسم ،مرا به درستی بازگوی ،کیسکت در آغکاز ،آفریکدگار و
پدر راستی؟ چه کسی به خورشید و ستارگانم ،راه پیمودن نموده اسکت؟ کیسکت ککه از او
ماه گاه در افزایش است و گکاه در ککاهش؟ ای مکزدا مکن خواهکان دانسکتن اینهکا و دیگکر
چیزهایم (یسنا.)66 :7 ،

ن ته ما ی که از ااتقاد ه ایم نوک آفرید متضاد میتواغ رداوت کارد ایام اسات
که کیااغ وداسی دیم زرتشتی ر ردایی میاغ ادصر زمیدی (اهری دی) و ادصار آسا انی
(اهورایی) تأکید میورزد؛ یعدی هر مورود زمیدی معادل آس انی دارد .در دیام زرتشاتی
میتواغ گفت ااتقاد ه آفرید ه صاورت سلسالهمرات ای اسات و در رأس ه اه آنااا
اهورامزدا قرار دارد که خدایی وایسته پرسات  ،دارای قادرت ،ناور ،و زنادگی مطلاق
است؛ و خود زرتشتیاغ در ایم حال ه توحیدی ودغ دیدشاغ تأکید میورزند و در کداار
آغ ه ه اری ادد فروته مقر خداوند ،که ذکرواغ گذوت ،قائالاناد کاه هار کادام
نق خاصی در رااغ ایفا میکددد (هیوم.)213 :9361 ،
 .2 .2 .2اشه و امشاسپندان
«در آییم زرتشت ،فروتگاغ و کارگزارانی االهی ورود دارد کاه امشاساردداغ نامیاده
وده اند که ه فرماغ اهورامزدا در رااغ آفرید وهایفی دارند و حتی پسراغ و دختاراغ
اهورامزدا نیز و رده میووند» (نصیری.)3 :9317 ،
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امشاسردد در اوستا اَمِشَه سرَتَه آماده و اه معداای «رااوداغ مقادس» اسات .تعاداد
امشاسردداغ یا «مایم فروتگاغ» هفت است که ناام وا تاای آنااا در ضا م مااههاای
دوازدهگانه کدونی مددرج است :وهومم = ا ام؛ اواه وهیشاته = اردی اشات؛ خشائره
وائیریه = واریور؛ سردته ارمئیتی = سرددارمذ؛ هئوروتاات = خارداد؛ امرتاات = امارداد.
فرهدگ نویساغ ایم واژه ها را ه معدای «فروته و ملک و سروش» گرفته اند (معایم:9311 ،
.)911-917

زرتشت در گات ها از اوه ی از سایر امشاسردداغ یاد می کدد و فقاط یاک اار در
(یسدا )1 :21 ،ا صفت وهیشته یا اتریم ،که عدها ادصر یا تی از نام او مایواود ،اه او
اواره میکدد ( .)Boyce, 1998: 389اردی اشت (اوه) که ی ی از ررستهتریم آناا محساو
می وود ،نهتداا در را ر ناراستی قرار می گیرد ل ه ن ایدده قانوغ ایزدی و نیا اخالقای
در رااغ است (نصیری )9317 ،و ه گونهای وهیفه پاسداری از ایم ناموس االهی است:
مم اوه وهیشته را ه ی خوان وقتی که مم اواه وهیشاته را خوانادم آرامگااه
نیک سایر امشاسردداغ که مزدا آغ را ا اندیشه نیک حفظ می کدد که مازدا آغ را
ا گفتار نیک حفظ میکدد که مزدا آغ را ا کردار نیک حفاظ مایکداد (گشاوده

گردد) آغ آرامگاه نیک در گرزماغ اهورا است (یشتها ،اردی اشت یشات ،داد
.)3

زرتشت ،اهورامزدا را پدر اوه (یسدا )1 :21 ،و خالق اوه (یسدا )1 :39 ،میخواناد .اواه
ه چوغ سایر امشاسردداغ دیگر ،از یک درخواست اهورامزدا ه ورود آمده است ،یعدای
آرزوی پایاغیافتم ور .اوه مشاور اهاورامزدا اسات (یسادا ،)36 :97 ،و مشااور هار آنچاه
اهورامزدا ا روح مقدس خود آفریده است ،یعدای ت اام آنچاه «ساردتوداته» ()spantodata
است (.)Zaehner, 1975: 45
 .3 .2 .2اشه و ایزدان
کل ه «ایزد» در اوستا ه صورت  yazataآمده و صفتی است که از ریشاه یاز ( )yazاه
معدای پرستیدغ و ستودغ است .واژه «یسدا» و «یشت» نیز ه ریشه ا ایام کل اه اسات.
پ یزته ،ه معدای در خور ستای است (معیم .)239 :9311 ،و اما در اره رایگاه ایازداغ
یا (فروتگاغ) در آییم زرتشتی ،ااتقاد ایم است که ایداا مورودات آس انی هستدد که از
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مقام دوم عد از امشاسردداغ نزد اهورامزدا رخوردارند و پرو ار هستدد و ه دو قس ت
میدوی و راانی تقسی میووند .اهورامزدا در رأس ایازداغ میداوی و زرتشات در رأس
ایزداغ راانی قرار دارد (اار گلرایگاانی .)31 :9376 ،ااتقااد اه ایازداغ مختلاف ،ه ایم
نگرش پددارگونه و ساده مردماغ ه ن ودهای ط یعت است .ه ایام ترتیاو هار یاک از
ن ودهای ط یعت دارای ایزد ویژه است .ال ته پددار توده مردم از حقیقت ایم کی رادا
است .اوغ در خود گات ها سخدی از ایزداغ نیست .در گات ها فقاط از یاک خادا ناام
رده میوود و آغ «اهورامزدا» هستی خ دانای زرگ است (وحیدی.)912-919 :9376 ،
اوه وهیشته ه ادواغ قانوغ ایزدی که هسته دیم آریایی را تش یل می دهد ،ه چاوغ
ریته هددی ارت اط تدگاتدگی ا ایزداغ آییم ایرانی دارد .از دیدگاه زرتشت ،ه اصل اواه
ورود دارد و ه ایزد اوه که صفت نگه داری اهاورامزدا از راااغ اسات ( اوی :9373 ،
 .)271/9از ایزد اوه نیز ی از سایر امشاسردداغ در گاتها و اوساتای متاأخر ناام ارده
وده است ،حتی آنجا که اوه و وهومده ذکر میووند ،نخست از اوه نام رده مایواود.
در حقیقت امشاسردد اردی اشت مج وک صفات خود را متجلی می کدد و ه ایام اات اار
اردی اشت ت لور اوج رداوت آدمی از اهورامزدا است .ه چدیم ،اهورامزدا اا فعلیات و
س یت اردی اشت است (پی ر.)67 :9317 ،
در یسدا ،اوه ارها ا آتر (آذر) ،ایزد آت ه راه میوود .زرتشات از آذر اه اداواغ
نجاتدهدده رااغ راستی نام رده و از او خواستار است در را ر واریاراغ دروغپرسات
حاامی و پداااه وی اوااد (ایداای .)63 :9316 ،ایاام تف اار کااه راسااتی و آذر را در ارت اااط
می دانسته اند ،واید از ارت اط آت و خوروید ناوی میود .از آنجا که آتا را ن ایداده
مستقی خوروید در روی زمیم میدانستدد و از آنجا که رآمدغ و نشساتم خورواید را
ر اساس نی رته یا اوه متصور ودند ،ط یعی ود آت را نیز ا نیاروی کیااانی مارت ط
داندد ( وی  .)11/9 :9373 ،ه چدیم ،ارت اط ویژهای ه یم او و آری م ( )Airyamanیزتاه
دوستی و وفا خشی که در اردی اشت یشت از آغ سخم رفته است ورود دارد .لیار از
آری م ،از ایزدانی ه چوغ سروش ،ارام یاا وریرلداه و نیریوسادگاه ( )Nairyo-sanghaاا
ادواغ یاوراغ اوه یاد وده است (پیادهکوهسار.)12 :9316 ،
ه چدیم ،میتواغ از ایزد سروش ،میتره -ورونه در ارت اط ا اوه سخم گفت.
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 .4 .2 .2اشه و اصل تضاد
مسئله تضادها ،اه تضاد ا ط یعت اود و اه تضاد رو دا یا زیر دای ارت اای و اه
تضاد انساغ ا خودش در آرماغ زرتشتی ،ا فلسفهای اساسی و درست حال مایواود و
آغ فلسفه راستی است (وحیدی .)933 :9313 ،کیااغوداسی آییم مزدایی نیز ،که پایه یاد
آغ را نیام ط یعت تش یل میدهد ،ر اساس ت ایز ورودی یم دو اصال ناور نامتدااهی
(اهورامزدا) و ژرفای تاری ی یانتاا (اهری م) رقرار است ،ا ایم حال زرتشاتیاغ خاود
را موحد می داندد« :فراخی و خواری (سااولیت ،رفاهیات) آرزومدادم از ارای سراسار
آفرید راست ،تدگی و دوخواری آرزومددم از ارای سراسار آفارید ناپااک (دروغ)»
(یسدا.)92 :91 ،

یدویت اخالقی یاغ وده در تقا ال اواه -دروغ ،حاداقل اه اصار هدادوایرانی ااز
می گردد .زیرا ودا ( )vedaنیز ،از راه تقا ل رته -دروه ( )rta-druhآغ را مایواداخت .وااید
تقا ل ه اندازه اوستا تعریف نشده اود ،اما صرف ورود آغ کافی است .اا ایام حاال،
ن ونههایی ورود دارد که رته ه ادواغ قطو مخالف خود ،دروه رادوگر را دارد کاه در
تداسخ ناراستی است .در ایر تحولی ایرانی ،دروغ و درگونت مدی اً ا اواه و اوااوغ در
اوستا متضاد در نیر گرفته میوود .اما ایام تضااد در ه ااغ اااد قادی ی هدادوایرانی
وداخته وده ود .ایم تقا ل ،ارزوی راانی در کیااغزایی داوته است ،زیرا راااغ را اه
دو نی ه خیر و ور یا راستی و دروغ تقسی مایکداد (گای م .)233-231 :9371 ،ایام ناوک
یدویت یا تضاد در گات های زرتشت ،ستیزی است که در ارصه سیاسی و اقتصادی ،هر
دو ،روی می دهد و خود ه ادواغ اصل کیاانی معت ری داغ می نگرد و اه ناوای دروغ
را نقض نی االهی اوه میداند (زنر.)232 :9317 ،
 .5 .2 .2اشه و قانون بازگشت
در آییم زرتشتی ،ر اساس قانوغ ازگشت که (ا ارت است از ازگشت ایازی اه
حالت اولیه یا انع اس ا ل) ،رفتار هر ک  ،واکد ط یعی و مدطقی خود را ر اسااس
«قانوغ راستی» ه ورود می آورد .رفتار انساغ اختیاری است ولای ازتاا آغ ر اری و
گریزناپذیر است .ایم قانوغ رزئی از نیام خلل ناپذیر حاک ار هساتی اسات (خدجاری،
.)11 :9371

کسی که ه راستی گراید ه روودایی و وادمانی خواهد رسید و کسای کاه اه
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دروغ گراید تا دیرگاه زندگی را در تیرگی و کاوردلی و آه و افساوس اه سار

خواهد رد .ه راستی او را وردان
(یسدا.)39 :23 ،

و کردارش ه ادیم سرانجامی مای کشااند

ر پایه قانوغ اوه ،رفتار انساغ در ه یم رااغ ه خودش از می گاردد و اشات یاا
دوزخ را رای او می آفریدد .اشت یا دوزخ ازتا ط یعی رفتار انساغ اه خاود اسات.
دا رایم ،از دیدگاه زرتشت ،اشت یا دوزخ را خداوند رای پاداش یا تد یه رواغ انسااغ
در دنیای پ از مرگ نیافریده است ،ل ه اشت یا دوزخ واکد ط یعی رفتاار انسااغ
است .واکدشی که در ه یم رااغ ه خودش از میگاردد و ار وراداغ و روانا ایار
میگذارد (خدجری.)63-11 :9371 ،
هدگامی که ایم دو گوهر در اندیشه ه ه رسیدند ،زندگی و نازندگی را پدیاد
آوردند .اتریم مد

اره راساتی خواهاد اود .هواخواهااغ دروغ اه ادتریم

حالت گرفتار خواهدد ود .ایم نی تا پایاغ هستی ادامه خواهد داوات (یسادا،
.)33 :3

افزوغ ر ایداا ،زرتشت اندرز میدهد که هر ک کِشته خود را دوغ ک و ی دِرو
میکدد .اندیشه و گفتار و کردار هر ک  ،ط ق قانوغ ازگشت اوه ،نتای و محصولی اه
ار می آورد که الزاماً نصیو فاال آغ ا ال مایواود .قاانوغ اواه تغییرناپاذیر اسات و
وفاات در کی زرتشتی رایگاهی ندارد (مار.)92-99 :9317 ،
.1.2مظاهراشه 
 .1 .3 .2آتش
«هرمزد و امشاسردداغ هر یک ن ادی در گیتی دارند ،که ه رای ورود میدوی ،مردم
اید آغ ن اد گیتی را حرمت ناداد .را طاه میااغ امشاساردداغ و آفارید هاا ،آغقادر اه
ی دیگر نزدیک است کاه در گاات هاا و ت اام آیاار زرتشاتیاغ مای تاواغ اسا خااص
امشاسردداغ را ه رای آفریدشی که ن ایدده آغ هستدد ه کار ارد .آتا را کاه در ه اه
مورودات راری و ساری است ،در میاغ امشاسردداغ فقط ه اوه (که میار نی کیااانی
است) مرت ط میکددد» (پی ر.)29 :9317 ،
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تو را ای آذر پسر اهورامزدا ما میستاییم؛ آذر برزی سونگهه را میستاییم؛ آذر وهوفریان را
میستاییم؛ آذر اوروازیشت را میستاییم؛ آذر وازیشت را میستاییم؛ آذر سپنیشت را
میستاییم؛ نافه (نبیره  6پادشاهی ایزد نریوسن ،را میستاییم؛ آذر خانخدای همه خانها،
مزدا داده پسر اهورامزدا ،پاک و رد پاکی را با همه آتشها ما میستاییم (یسنا.)83 :88 ،

اوه ه اغطور که در اال روحانی ن ایدده صفت راستی است ،در اال مادی نگا اغ
ت ام آت های روی زمیم است (اوویدری )13 :9379 ،و ه چدیم اوه ه معدای آتا ها
ررسای واده اسات (.)Boyce, 1981: 389
ه کار رفته است و حضور دائا اواه در آتا
«االوه ر ایم ،مزداپرستاغ ایرانی ،آت را دادگاه (رایگاه داد) مایگفتداد و «داد» لفیای
است که ر نیام اخالقی و ارت اای اطالق می وود و از ایم راات اا «اواه» متارادف
است .در اد یات دیدی آذرخوره (آذرفرن غ) را خورداد ماینامداد و اطاالق ایام لفاظ از
آغ رو است که داد را ه معدای آذر میدانستدد» (پی ر .)929 :9317 ،اه یتی که در اوساتا و
متوغ هددی و ایرانی دیگر داغ داده سیار است .رای ن ونه اه سارود آتا در اوساتا
اواره میکدی « :در انج م ایم آت ای اتریم وادیها ،ای آت (خدای دانا) پای آ و
ه سوی ما شتا » (هفت هات اوستا :9313 ،هات .)36
 .2 .3 .2آرمانشهر و شاه آرمانی :نماد اجتماعی -سیاسی اشه
ی ی از مفاهی ما در اصول اندیشههای سیاسی در وارق اساتاغ ،اهویاژه هداد و
ایراغ «اوه» وده است .ه اغطور که اوه مفاهی نی راانی ،اخاالق ،قاانوغ ،راساتی و
فضیلت را در ر میگیرد در ارصه سیاست نیز در ایجاد م ل ت آرمانی کارکرد فراوانی
دارد (مجت ایی .)16 :9312 ،میتواغ گفت نی مورود در ایام راااغ ،ن اودی از آغ نیا
االهی ازلی است که ینس ت ا مرل افالطوغ نیست .اگر اواه در میااغ ماردم و رامعاه
رسوخ پیدا کدد و افراد رامعه ه ه از حاک گرفته تا رایت مطیع قانوغ ووند ،معدویات
و اخالق نیز پا هپای رامعه رو ه ک ال خواهد ود و ایم ساماغدهی پدید ن یآید مگار
اید ه از خاک م ل ت وروک وود ،اداغکه ی ی از صفات اهورامزدا ناه ودغ اسات و
از توده مخلوقات نیز میخواهد که تا ع نی اودد .در ایام صاورت رامعاه ت ادیل اه
اشتی خواهد ود که از آغ ا ادواغ وار آرمانی زرتشت یاد میوود .ا توره اه (یسادا،
 )19 :9رسیدغ ه «نیکوار آرمانی» یا مدیده فاضله یا وار خدا ،ا پارسایی فاراواغ و اا
سلوک و راهروی «اوه» حاصل میوود که زرتشات مایگویاد مام ایداک آغ را انجاام
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می ده  .ه راهی اوه ا زرتشت ود که خوا راااغ کاام را ار ها زد و کاوی هاا،
کرپمها ،اوسی ها و  ...را ار زرتشات واورانید« .وارساتاغ نی اویی» را کاه زرتشات
می خواست رپا کدد ،افالطوغ ه و ل مدیده فاضله و ه مرا ه دیاد نوای فلسفه آرماانی
در رااغ مدتشر کرد.
در دد مذکور ،زرتشت میگوید رای ایجاد اتریم کشور نی ویی ،فرماانروایی آغ را
حق فردی الیق می دانی که پیراسته نف اود .یعدی حاک اید ح ی  ،خردمدد و اارف
اود و کار و ا ل رای اهورامزدا و رقراری اتریم اوه اود.
بشود که فرمانروایان نیک و پاک بر ما فرمانروایی کنند ،نه فرمانروایان بد و نادرست .چه
پاکی و راستی از گاه تولد تا مرگ برای آدمی بهترین بخشش است .بشود که چنین
فرمانروایان نیک و پاک برای خوشبختی ما در جهان فرمانروایی کنند (یسنا.)61 :1 ،

ا ورق زدغ تاریخ سیاسی ایراغ ،پیوسته مای یدای کاه وااهاغ و زرگااغ در روا اط
سیاسی و ارت اای از اوه ه ادواغ نی قدسی اال رای توریه کیفیت اا ال و کاردار
خوی ارهها می ردند و مدای ودند کردار و اقوالشاغ تا ع قانوغ االهی اسات و ایام
قانوغ االهی ه اغ اوه است« .از ه یمرو هر آنچه مورو تزلزل ایم نی واود ،ماذموم
و نامقدس و رده وده است .ر ایم اساس ،اصلی تریم ن ادهای سیاسی -ارت اای نی
کیاانی ر روی زمیم ا ارتاند از آرماغوار ،واه آرمانی و ساختار ساهگاناه ارت ااای،
که هر یک تعیدی از رلوه ای مرالی هستدد .واه آرمانی ناهر ر حسم کارکرد نی کیاانی
ر روی زمیم است؛ در صورت صحت ارارای اواه ،سارزمیم اه آرمااغ واار ت ادیل
میوود» (رضاییراد.)939-933 :9377 ،
 .3 .3 .2خرد مظهر روانی -اخالقی و اصل کیهانی اشه
خرد مد ع دان و آگاهی راستیم است؛ اداغکه دان اساس قانوغ اسات .در یدویات
ِادیم رقیو اهری دی خرد ،آز است .ایم دوگانگی که گاه و یگاه ر آغ تأکید میوود اا
ستیز و مخالفت میاغ راستی و دروغ در گاتها مطا ق است .خرد مدشأ ه ه خو یها است
و آز سراش ه ه ه دیها .از دانایی ،نی و ادالت و از کژاندیشی ینی ی و یاادالتی
صادر میوود .در کتو پالوی ر رد ه اخالقی آغ تأکید وده است (زنر.)313 :9317 ،
دا ه نووتههای میدوی خرد ،که مج واهای از سؤال و روا ها میاغ داناا و میداوی
خرد ،یعدی ن اد آغ راانی دان و فرزانگی و میار روانی اوه است ،آمده اسات کاه از
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میدوی خرد پرسیده می وود :ارا دان و کاردانی در میدو و گیتی ه میدوی خرد وا سته
است؟ پاسخ ایم است :خرد لریزی یا «آسم خرد» از نخستیم دم آفرید ا ورمزد وده
است (میدوی خرد ،فصل  ،16ددهای .)6-9
دا رایم ،معلوم ود که مدشأ آفرید اوه ه اغ خرد است کاه اهاورامزدا اه نیاروی
خرد اوه را خلق کرده است .رای ه یم خرد مدشأ ت ام خو یها است .ه ااغطاور کاه
خرد مطلق ،مدشأ اوه است ،خرد ایم رااانی انسااغ هاا نیاز میااری از اواه محساو
میوود .حتی میتواغ گفت در ط یعت نیز ،که پستتریم مرت ه آفرید است ،ه ه ایز
از خرد ذاتی و فطری رخوردارند و ایم خود نشانگر نی مورود در اال است.

 .3نظم کيهاني در چين باستان
پیرواغ م تو تائو ،مدشأ آییم خود را در قرغ  6ق ل از میالد از طریق تااریخنویسااغ
رس ی یافتهاند .از راه مطالعه مرالهای تاریخی ،از پیروزی و و ست ،از قاا و ناا ودی،
از مصی ت و نیک ختی ،از دوراغهای استاغ تا دورههای اخیر ،آناغ آموختدد که اگوناه
اداصر اصلی را نگه دارند و ه ایزهای ما مت ی اودد .آناغ خویشتم را ا خلوص و
تجرد محافیت کردند ،ا فروتدی پا ررا ماندند که اساس تائو فروتدی است و ایم اسات
پیشیده و دلیل ا قای ایم م تو (الغ .)31 :9313 ،ه چدیم ،در ااره ایام م تاو مایتاواغ
گفت در قرغ و پی از میالد ،اوغ اصر تشوی سیاسی در ایم ود ،صد م تاو
پدید آمد که و تای آغ ما تر است و م تو تائو را که ن ایدده ط یعات گرایااغ اود،
الئوزه ه رد در کتا تائوتهایدگ در ه اغ اصر مطرح کرد و از آغ ه عد رای خاود
پیروانی یافت.
مشاورتریم تفسیر از تفاسیر پرو ار دائودِ ریدگ را ،که مد اع اصالی اندیشاه ایدای
است ،وانگ یی ( 231-226م ).نووته است .او دیاغگذار م تو دانا تاریاک (واواغ
ووئه) و رده میود (میدگ و دیگراغ.)937 :9371 ،
ه طور کلی ،آنچه در ایم استاغ ه خصوص در آییم تائوئیزم معاادل معداایی نیا
کیاانی را میرساند« ،تائو یا دائو» نام دارد ،که دیاد م تو تائو را تش یل میدهد.
.1.1قلمرومعناییتائو
«تائو در لغت ه معدای راه یا راده است .کام تریم و ل واژه «تاائو» از ساه رازء،
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راه ،سر انساغ و پای انساغ تش یل وده و ن اد یک پیارو اسات .ال تاه کسای را یاارای
واداخت تااائو نیساات» (پدااهی .)13 :9311 ،ایاام ن تااه در اولایم قطعااه از تائوتااهایدااگ
ه وضوح یاغ وده است« :تائویی که شود ه آغ ایزی گفت ،تائوی راویاداغ نیسات،
آنچه ن ی تواغ ارای ناامی ناااد ،تاواغ ارای ناامی ناااد ،حقیقات راویاد اسات»
(تائوتهایدگ.)9 :9 ،

اما کاملتریم و فشردهتریم تعریفی که از تائو میتواغ کرد ،ایم است :تائو در معدای
وسیع خود ا ارت است از راهی که امور ط یعی ا خالقیت خود ه خود و توالی مادی
ر آغ رریاغ دارند (ماندد وو و روز) .دا رایم ،حداقل سه معدای مختلف ارای کل اه
«تائو» از ه اغ ایده اولیه «راه» ت ییم میوود که ا ارتاناد از :نیا اخالقای و فیزی ای
اال  ،راه خرد ،حقیقت و اصول ،و راه فضیلت کامل یا راه صحی زندگی که آسا اغهاا
آغ را تأیید کرده و خود آس اغها نیز از آغ ت عیت میکدداد .اماا در فدایتاریم صاورت
خود ،واژه «تائو» ن ایدده مطلق فلسفی یا هستی متعال دیدی است .کاروس در آیار خاود
ه یشه ایم کل ه را معادل انگلیسی «اقل و خرد» ه کار مای ارد .پاارکر آغ را «ادایات
االهی» و ال ساندر نیز آغ را «خدا» ترر ه می کدد .در ترر اه فرانساوی رموساات نیاز
واژه «تائو» معادل «هستی متعالی»« ،خرد»« ،کل ه» و «لوگوس» گرفته واده اسات (هیاوم،
.)227 :9361

ال ته یادآور می ووی که ایم نوک تعریف از تائو صرفاً رای تفاای اذهااغ اسات ناه
واقعی .از ایمرو تعریف کامل تائو محاال اسات« .زیارا کل اات و ا ااراتی کاه حاادث
میووند ،م م نیست ر امری ازلی احاطه داوته اودد .ال ته هر اس ی ار آغ گذارناد
ا حقیقت تائو مت ایم است .هیچ اس ی در خور وصف تاائو نیسات» (پدااهی.)13 :9311 ،
دیمترتیو ،دائو ،نادیدنی ،ناودیدنی ،و ل ناپذیر است .اماا راویاد و نااگفتدی ااقی
می ماند و در حالت ن ودغ ه اوج میرسد .دائو قانونی راوید است که ستر پدیدههاای
متغیر رااغ است (اای و ااای .)999 :9316 ،گفته واده کاه دائاو رریااغ ت امال اسات،
قدرتی است که در پشت ط یعت رای دارد ،و هرج و مرج را در اال م ادل اه راااغ
مدی و ساماغ کرده است (راللی مقدم .)911 :9313 ،دا رایم ،تائو ه چوغ «اوه» ه ا عاد
ایم راانی دارد و ه عد آغراانی ،هرادد در تائوئیزم اصیل از راااغ دیگار صاح ت
ن یوود و مدیور عد ماورائی تائو است .اما ا نگاهی موو افانه میتواغ گفات تاائویی
که ینام است و مجازاً ما از آغ تعریفی اه میااغ آوریا  ،مرال اواه نیسات (کاه رازء
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امشاسردداغ اهورامزدا است) تا تواغ رای آغ عدی قائل واد ،ل اه او ازرگتار از آغ
است که دارای عد اود.
 .1 .1 .3مظاهر و نمودهای تائو
الف .تائو به معنای ناموس اشیا (چی) :هر گروه از اوایا تاائوی مخاتص خاود را
دارد .االوه ر ایم ،تائوی کل و اامی ورود دارد که ه ه ایزها را وامل می وود؛ ایام
تائو ،خلق و نیز تغییر اویا را ر ااده دارد؛ اگر دا اود ویئی مورود وود ،اید اضوی
سا ق ر آغ مورود و قادر ه خلق آغ اود .االوه ر ایم ،اید ماده و هیاوالیی موراود
اود که ویء مد نیر تواند از آغ ایجاد وود .داا رایم ،کدفوسایوس و دیگار متف اراغ
ایدی از ورود ادصری فعال ه نام یانگ و ادصری مدفعل ه نام ییم ،که ه یااری ها
در خلق و تغییر اویا فعالیت میکددد سخم میگویدد (الغ.)969 :9313 ،
ب .تائو به معنای ناموس رفتار :ه ا ارت دیگر ،تائو میتواند اه معداای موضاع و
موقف صحی انساغ در را ر ه نواان در رامعه اود و اصلی تصور واود کاه ه اه
صور سلوک اخالقی را وحدت می خشد (ایزوتسو.)969 :9312 ،
دائو قانونی ازلی و ا دی است .یعدی اید ه ت ام اال هستی الذات و الضروره رای
رسیدغ ه اوج ناایی خود ط ق رنامه ای که از خود دائو صادر می وود حرکت می کداد؛
ایم است سیاست دائو که خودکفا و خودتد یر است؛ و رای اید ه وااریاراغ ح ومات
خو داوته اودد و ط ق رنامه پی روند اید از دائو پیروی کددد ،ه اغطور کاه دائاو
هیچ گاه را طهاش را ا اویا قطع ن یکدد و سا هر کسی را الذات ه خود میدهد اید
واریاراغ اال ه ا ه ه در ارت اط اودد و ا وزیراغ و خدماه و راایاا و ساایریم اا
ادالت رفتار کدد« :کشور را ا انجامدادغ ایزی که انتیار مایرود گارداغ .رداگ را اا
انجامدادغ ایزی نامدتیر ر ( »...تائوتهریدگ.)17 ،
تائو به معنای خرد کیهانی :تائو در ایم معدا ه ادواغ واعور ذاتای ااال اسات کاه
میاری از تائو محسو می وود .ال ته ایم نوک تع یر و رداوت از میاهر تاائو مدحصاراً
از تائوته ایدگ نیست ،ل ه ایم ن اد تائو در اندیشه های کدفوسیوس ح ی ساط یافتاه
است .تائوی کدفوسیوس مدحصراً انسانی نیست ،زیرا اگراه ایم مفاوم در ذات ،انساانی
و در تجلی ایدی آغ اخالق است ،اما در اندیشه کدفوسیوس ایزی راانی را اه اداواغ
هسته متافیزی ی در خود داوته است (ایزوتسو .)339 :9312 ،اوغ تائو ه ادواغ مدشأ ت ام
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مورودات ،دارای خرد محض است ،پ ه ه موروداتی که از آغ صاادر وادهاناد ،اه
صورت لریزی از خرد اره مددند ،هرادد ما عضی از آناا را یراغ تلقی میکدی  .مرالً
درخت را هاهراً یراغ و ی خرد تلقی می کدی  ،در حالی که آغ ه در حد تواناییهای
خود از خرد کیاانی ارهمدد است.
ا توره ه مطالو اال ،میتواغ گفات در کیاااغ دو ناوک واعور وراود دارد؛ ی ای
وعور هاهر که مر وط ه اال ماده است و دیگری وعور اطم (وعور اصلی یاا ذاتای)
که قدرتی است که مورودات را ایجاد و حرکات و سرات ذرات ات را اداره مایکداد.
ایم واید ه اغ قدرت خدا (تائو) اود.
 .2 .1 .3تیین :نماد گیتیانه تائو
در تف ر ایم استاغ رای ط یعت اه یت سیاری قائلاند و معتقدند شر در ط یعت
ه ورود آمده و در آغ نیز رود کرده است و قس تی از ط یعت ه و ار می آید و الط ع
اید ا ط یعت ه اهدگ و سازگار اود و ه سو ا آغ ا ل کدد .ا توراه اه ایام ناوک
تف ر آس اغ (تییم) نیز رزئی از ط یعت ه و ار می آید و قادرت حااک ار راااغ و
ادارهکددده آغ محسو میوود .از ایمرو انساغ نیز اید اا آغ ه اهداگ اواد تاا نیا
حاک ر ط یعت تداوم یا د (کاه ی.)33 :9311 ،
از نیر ایدیاغ استاغ ،کیااغ مج واه ای ه اهدگ و مدسج تصور میود که ت اامی
ارزای آغ متصل ه یک کل مدسج و در تعادل ا ی دیگر اسات .آنچاه در ااالی سار
انساغها است ،آس اغ ،و آنچه در زیر پای آنااا قارار دارد ،زمایم اسات .در ایام میااغ،
«تی یم» یا آس اغ قل رو معدوی و وایسته پرست رای ایدیاغ ه حسا میآمد .مدیور
از آس اغ ،صرفاً آس اغ االی سر انساغ های روی زمیم ن ود؛ ل اه ت اامی پدیاده هاای
ط یعی مرت ط ا آس اغ ،مرل خوروید ،اراغ ،ا ر ،راد و رق و امرال ایداا ود که ه گی
در مفاوم آس اغ رای می گرفتدد .زمیم نیز ه سطحی که ه ه ایز ر روی آغ قرار دارد
اطالق میود (توکلی .)311 :9317 ،واید ایدیااغ از نسا تدادغ آسا اغ اه تاائو ،مدیاور
خاصی داوتدد یا اید ه مشترکات خاصی یم ایم دو فر می کردند ،مرالً اید ه آسا اغ
مرل تائو یکراغ و دستنیافتدی است ،آسا اغ مرال تاائو پار از مد اع خیار و رکات و
هستی خ است ،آس اغ اوغ در رفیع تریم درره قرار دارد اه تاائوی دسات نیاافتدی
نزدیک است.
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از مدیر ایدیاغ استاغ ،آس اغ و زمیم دو اصل م ل ودند کاه ه اه موراودات از
آناا ه ورود آمده اند ،و انساغ نیز ه دلیل ط یعات از هار دوی آنااا ساا ی داوات و
واسطه میاغ آس اغ ود یا ه نوای انساغ پیوند هستی ود (گدوغ.)17 :9317 ،
ه ایم ترتیو ،میتواغ ایم ن ته را رداوت کرد که آس اغ «تییم» ،مفاوم ما ای در
فلسفه استانی ایم است که آغ دو رد ه را در ر می گیرد .از یاک ساو واقعیات ایدای
یکراغ است و از سویی ،خدا یا مفاومی االهی است .تفاوت ایم دو دیدگاه ارز است،
و می تواغ گفت ر حسو زماغ ها نزاک یم طرفداراغ ایم دو دیدگاه ورود داوته اسات.
وخص م م ود آس اغ را ه اغ طور که در رگیرنده طیفای از دیادگاههاای ماذه ی و
اقیدتی در اره خدا و مر وط ه مردم است ،رای اواره کردغ ه آس اغ نیز ه کار گیارد،
از ایم رو ،تقسی اقاید مر وط ه آس اغ یا الوهیت تا ه امروز ادامه داواته اسات .زیارا
فیلسوفاغ ایدی دورههای اخیر واژهوداسای خاود را از گذواته اه ارث ارده ودناد و
اصراری ر رهاکردغ مفاهی استانی نداوتدد ،تا اید ه متف راغ از زمااغ سلساله واانگ
( )SONGه ایم طرف سعی ر اسلو دارکردغ میراث خود کردناد ( .)Dinian, 2005: 37اگار
ایدیاغ آس اغ را ه خدا و ه آس اغ ایم راانی که االی سر ما است فر می کردناد
و رای آغ قداست قائل ودند ،هر دو دیدگاه میتوانست از راتی ما را ه تفای ارت ااط
یم تائو و «تی یم» نزدیک کدد .زیرا اگر مدیور از آس اغ ،ه یم آسا اغ ااالی سار ماا
اود میار یا ن ود تائو محسو می وود ،دا ه و اهت هایی که یم ایم دو است؛ و اما
اگر «تی یم» را خدا فر کددد در ایم صورت ه آغ را ه س و قدرت ای پایاانی کاه
کردهاند .در هر صورت ایم تف ر ایدی درست وده است.
دارد خود تائو فر
در کتا تائوتهایدگ واژهای که تواغ از آغ تع یر ه خدا کارد« ،تاییام» اسات .در
رخی راها آغ را دریافتی نزدیک ه «آس اغ» مییا ی و ایم زماانی اسات کاه آغ را اه
ادواغ نیروی را ر ا خدا تواغ ه کار رد (.)Mclagan, 1980: 198
.2.1کارکردهایتائو 
 .1 .2 .3تائو و اصل پیدایش
از نیر تائوئیستها ،پیدای رااغ ایمگونه ود که ه ه ایز در حالت وو ( )wuیعدی
ن ود ،ود .از وو که تای ود ،یو ( )yuیعدی ود ،ه ورود آمد و از یو پدیدههای رااغ ه
ورود آمدند؛ و آنچه انتقال از حالت وو ه یو را میسر کارد ،دائاو ،آغ راز سار اه ماار
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کیاانی ود (قرایی .)67 :9311 ،ایم مطلو در متم دائویی ادیم یاغ وده است« :ه ه ایز
رااغ از یو ( ود) ه ورود آمد و یو از وو (ن ود) ه ورود آمد» (تائوتهایدگ.)33 :3 ،
دا ه ااتقاد ایدیاغ ،میتواغ گفت ه ه اال ر اساس تائو حرکت مایکداد ،و نیا
رااغ از تائو ناوی وده است .تائو ه اغ راه ط یعت است و پدیاده هاای راااغ اه راه
ط یعی خود می روند و ک ال ناایی آناا ه در آغ است و انساغ نیز اوغ خود را خشی
از مورودات ط یعت می داند آزادانه از ط یعت تقلید می کدد و در راه رسیدغ ه ک اال از
ایم قانوغ ط یعی ،قانوغ اخالقی و ارت اای را استدتاج مایکداد و اه سایر خاود اداماه
می دهد .دیم تائو انساغ را ردا از ط یعت ن ی داناد ،ل اه خاود را خشای کوااک از
ط یعت میانگارد .در ایم اره اید ه ایم گفتار متوسل ود« :انسااغ اا زمایم ه اهداگ
است ،زمیم ا آس اغ ه اهدگ است ،آس اغ ا دائو ه اهدگ اسات و دائاو اا سروات
خود ه اهدگ است» (تائوتهایدگ.)21 :3 ،
 .2 .2 .3تائو و اصل تضاد (یین -یانگ)
ر اساس رااغوداسی دائویی ،رااغ ر اساس دو اصل اداره میوود؛ ی ی «یانگ» اه
معدای آفتا  ،روودایی و «ییم» ه معدای فقداغ آفتا  ،تاری ی (الغ .)913 :9313 ،ه چدایم،
لغت ییم و یانگ ه معدای «طرف سایه»« ،طرف آفتا » یاک تراه اسات (میداگ و دیگاراغ،
 .)12 :9371یانگ میار تحرک ،گرماا ،رووادی ،خشا ی ،ساختی و  ...اود و یایم میاار
زنانگی ،یتحرکی ،سردی ،رطو ت ،نرم و  ...است .ر ایر فعالیتهاای متقا ال ایام دو
اصل اساسی ر ی دیگر ،ت ام پدیدههای اال ه ورود میآیدد .ایم مفاوم تاا دوراغ اخیار
ر تحقیقات کیااغ وداسی ایدی حاک وده است (الغ .)913 :9313 ،ایم مفاهی نخسات اه
ذهم موسیقیداناغ ،ستارهوداساغ و لیوگویاغ رسید و سر ه وسیله م ت ی که ناام آنااا
را ه خود گرفت ،مدتشر ود و در ناایت ه ذخیاره مشاترک ت اام فلسافه ایدای ت ادیل
گردید .آناا رای نخستیم ار در رسااله «توضایحات ضا ی ه» ،در ساده اااارم پای از
میالد ،ه ادواغ نووتههای ض ی های رای رسااله «کالسایک تحاوالت» مطارح وادهاناد.
زمانی ییم و زمانی یانگ ،ایم است «دائو» .ییم و یانگ دو اصل یا دو مرحله م ال و اه
ه وا ستهاند که در م اغ و زماغ رانشیم ه هستدد (میدگ و دیگراغ.)13 :9371 ،
دا ه نیر تونگ اونگ -وو ،نیریاه یایم و یاناگ در اایم حاال تاوریای اسات
ما عدالط یعی در اره نی ارت اای .وی میگوید:
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ً
روی هم رفته اشیا باید الزم و ملزم هم باشند .مثال اگر باالتر وجود دارد پایینتر هکم بایکد
موجود باشد ،اگر شب هست روز هم باید باشد ، ... ،اینها همه الزم و ملزم همانکد .یکین
ملزم یان ،است ،زن ملزم شوهر ،رعیت ملزم شهریار .علی کل حال هیچ چیکزی وجکود
ندارد که الزم و ملزم هم نباشد (الن.)248 :8713 ،

اصل یانگ و ییدگ ،در هر ایزی ورود دارد .ا ی دیگر ناه سازند و در ایم حاال
م ل ی دیگرند .هیچ ایز نه ییدگ نا است و نه یانگ نا  .اه سا ی ی از ایام دو
ر دیگری ایرگی داوته اود ،اما هرگز آغ را از میاغ رن ی دارد .در کل میتواغ گفات
رخورد ردسی ییدگ و یانگ کدشی دیدی ماندد است کاه در آغ ساازواری راااغ از ناو
ساخته میوود (مالر « :)917-916 :9 :9371 ،راه ،یک را می رد ،یک ،دو را ،دو سه را ،سه
دههزار ایز را ،هزار ایز یم را ه دوش میکشدد و یم را در آلوش ،کاه تاأییر متقا ال
انرژی آناا ه اهدگی پدید میآورد» (تائوتهایدگ ،خ .)32
دا ر قانوغ تضاد ،تحرک را وقتی میتواغ تحرک پدداوت که ا ایز ساکدی مقایساه
وود و هستی ه وقتی می تواند متجلی وود که در مقا ل متضاد آغ قارار گیارد« :ه اه
ک زی ایی را ه اداواغ زی اایی مای وداساد و ادیم گوناه زواتی واداخته مای واود»
(تائوتهایدگ ،خ

.)2

تائو اصل و مدشأ نی و ه اهدگی و اصل تغییرناپذیر ر ه ه پدیدهها و اویای متغیر
است .اما فقط در ااراو اصل ییم و یانگ روند تغییر در تائوئیس ه چوغ ییاداگ
قا ل درک است .یی ه اغ ینی ی است که نی و و ل یا یانگ از آغ پدید میآیاد ،از
ایم رو مادر اولیا مادر ک یر ه ه اویا و پدیدهها در سط کیاانی اسات ،و خاود ال تاه از
تائو مدشأ دارد و از آغ مشتق وده است .تائوئیزم تصری می کدد که تعادل و نی حااک
ر پدیدهها از خارج ر آناغ تح یل ن یوود ،ل ه از ط یعت درونی و نقشی که در پرتو
تائو دارند ناوی میوود (نصر.)11-13 :9311 ،
 .3 .2 .3تائو و اصل بازگشت (فان)
دا ر متوغ تائویی ،فاغ ه معدای « رگشتم ه اصل» اسات ( .)Robinat, 2008: 401یعدای
ه ه ایز ه اغطور که پدید آمدهاند دو اره ه ه اغ م دأ خود از خواهداد گشات .فااغ
قانوغ یا ت ط یعت است که از طریق آغ مقدر وده است ت ام اویا ه حالت اصلی خود
از گردند و در ایم نوک از عد تائو است که حرکت قاقرایی اویا وروک میواود تاا اه
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خود تائو ازگردند و ه هدفی ضد خاود ت ادیل واوند « :ازگشاتم اسات رفاتم تاائو،
گردغناادغ است کار تائو ( »...تائوتهایدگ.)33 ،
قانوغ تائو ه ادواغ نی ط یعی رااغ ،ر ازگشت دائ ی ه ه ایاز اه نقطاه آلااز
خود داللت دارد .هر ایز که ه کیفیتهای ناایی توسعه مییا د یاستردا ه کیفیتهاای
متضاد از میگردد .وحدت ی راراه در ایرحرکت دائاو ادل اه ت رار مایواود .فااغ،
فرضیه ای است که یم م تو کدفوسیوس و م تو تائو پذیرفته وده است؛ و حااکی از
آغ است که ه در حیطه ط یعت و ه در زندگی انساغ ،زمانی کاه پیشارفت و ت امال
ایزی ه مدتاا درره خود رسید ،ازگشت قاقرایی ه سوی او صورت میگیرد.
 .4 .2 .3تائو و ووشینگ
در دوراغ امرراتوری هاغ ،نیام متحد دیگری در کدار ییم و یانگ گسترش یافت کاه
نه در رقا ت ا آغ ل ه م ل آغ ود .ایم نیام متشا ل از پاد ادصار اود کاه اه آغ
«ووویدگ» میگفتدد (« .)Cullen, 2008: 52ووویدگ» هاهراً ه ادواغ اصلی نیااممددواده از
سیست فلسفی ایم در طی فصل اار و پاییز تر یت وده اسات ( ،)S. Major, 1987: 515اماا
گفته میوود الگوی استانی رای نیریه پد اامل ،فصل «طرح زرگ» از کتاا تااریخ
است .تاریخ ایم فصل مدت ها محل حث وده و پرس در ایم اره تاا اه ایام زمااغ
اقی مانده است ،ا ایم حال می تواغ گفت ا تدایی تریم مررع ارای پاد اامال ،کتاا
تاریخ است ( .)Dinian, 2005: 95ه ایم ترتیو مفاوم مقوالت اداصر پد گانه یشتر استفاده
از ریشه های استاغ است .دالیل ایجاد ایم مقوالت پد گاناه اه انادازه دیگار مقاوالت
ه خو ی واض نیست .آناا م م است ه ال نجوم مدسو ووند کاه اه پاد سایاره
رؤیت پذیر توره می کدد یا از ایم م حث ،معانی رمزی ااداد از مجذور ساحرآمیز اادد
سه (یک در سه و ه مدی از ادد صحی از یک تا نه ،یا پاد در مرکاز .هار ردیاف-
ستوغ و یازده قطری حاصل ر عی از پانزده است) استخراج میوود .در ایدجا اواره اه
ایم ن ته الزم است که اصطالح «ووویدگ» اللو ه ادواغ پد ادصر ترر ه مای واود،
اما ایم معدا للط و گ راه کددده است« .ووویدگ» ر او  ،آت  ،خاک ،آ  ،و فلز ،کاه
رزء اصلی سازنده ارسام فیزی ی هستدد داللت دارد .ایم پد تاا ادصار نیساتدد ،ل اه
صورت ها و ن ودی رای حالت های ورودی خاص یا فعال هساتدد ،از ایام رو تارری
داده میوود پد صورت یا رد ه ترر ه ووند (.)s. Major, 1987: 516
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 .5 .2 .3تائو و باگوا
از مفاهی مرت ط ا نی کیاانی در ایم استاغ ،که ارت ااط تدگااتدگی اا دو مفااوم
زیر دایی ییم و یانگ در سدت ایدی دارد ،اگوا است .در میاغ و ل های دیگر از تف ار
متداهر در ایم استاغ ،رریاغ نیام پیچیده ای از ارت اطات یم هشت تریگرام « ااگوا» و
 63ستاره و پر «هگزاگرام» ( )Hexagramsدر کل کیااغ یافت مایواود (.)Cullen, 2008: 53
در روایات و سدت ایدی ،خاستگاه هشت کوا ( )Kouaیا تاریگارام را وخصای اه ناام
فووی می داندد .تریگرام ها در آلاز ه مدزله تصاویری از اداصر ط یعت و رامعه شری
ه کار میرفتدد ،و در آناا االماتی از ترکیوها و دگرگونیهای کامل نیروهایی اود کاه
رااااغ و ه اه مورااودات از آغ ایجاااد مایواادند .هشاات تااریگاارام مطاارحوااده در
«ییایدگ» ،ترکی ات متفاوتی از سه خط یائو ( )yaoاست .خطوطی که دو وا ل دارناد:
 .9م تد ( )-که حاکی از یانگ ،قطو مر ت ،مذکر و فعال ط یعت اسات؛  .2مدفصال (-
) که نشانگر ییم ،قطو مدفی ،مؤنث و مدفعل ط یعت است (.)Daeyeol, 2008: 201-202برای نشاندادن رابطه درونی این دو تضاد ،هر دو خط با هم ترکیب شدند تا یینیان،های
کوچکتر را نشان دهند:
یانگ زرگتر:
ییم زرگتر:
ییم کواکتر:

یانگ کواکتر:

عد خط دیگری اضافه ود و هشت و ل ه ورود آمد ،که هر یاک از ایام اوا ال
یک «سه خطی» (تری گرام) خوانده می ود ،که ه هر یک از سهخطی ها نامی داده واد و
عضی صفات خاص داغها مدسو گشات (دانگاالس .)31 :9313 ،وقتای تاریگارامهاا
رفت میووند ،ی ی االی دیگری ،آناا ه و ل ستاره و پر (هگزاگرام) در مایآیداد
( .)Daeyeol, 2008: 201-202و از طریق ط قه ددیکردغ آنااا در یاک تصاویر مادور زمااغ و
م اغ ،ما یدرنگ اگونگی تداو ییم و یانگ را مشاهده میکدی (.)Baldrian, 1987: 290
نتيجه 
نی کیاانی از ر له مسائلی است که از دیر از اذهاغ مردم را ه خود مشغول کارده
است ،آغگونه که شر در ت ام ارصههای الوم ،فلسافه ،دیام ،ارفااغ و لیاره الاذات
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واهد نی کیاانی وده است .مفاوم نی کیاانی در ایراغ ،ه دوره آریاییاغ نخستیم ااز
میگردد و هسته اصلی دیم آریایی ه و ار میرود و نخستیم ار در لوحاه تالالع ااره
(حدود قرغ  93پ.م ).از آغ نام رده وده است .پیرواغ م تو تائو ،مدشأ آیایم خاود را
در قرغ  6ق ل از میالد از طریق تاریخنویساغ رس ی یافتهاند.
ا توره ه پژوه های انجاموده در متم اوستا نی کیاانی معادل «اَوه» اسات کاه
وامل مفاهی نی کیاانی ،راستی ،حقیقت و ادالت است و در ا عاد ارت اای ،فاردی و
کیاانی میتواند کارساز اود؛ و در دائودِریدگ نیز نی کیاانی معادل راه و نی کیااانی
وده است .اما هکار ردغ ایم مفاهی رای واداخت دائاو فقاط از روی مساامحه اسات
و گرنه دائویی که تواغ وداخت دائو نیست و ه ایم مدوال نیز رای دائاو ا عااد کیااانی،
فردی و ارت اای در نیر گرفتهای  ،هرادد دائو در اوج یا عاادی قارار دارد ،اماا اواه
فقط رزء ی ی از امشاسردداغ اهورامزدا است که ایزد خاصی ه دارد .در دائاودِریداگ
میاغ دائو و ط یعت وحدت رقرار است ،ه گونهای که ایم دو از ه رداییناپذیرناد و
یم آناا ت ایزی نیست .در آییم زرتشت نیز اَوه در ه اه موراودات رااری و سااری
است و ه ه مورودات الذات ا آغ در ارت اطاند .در اوستا ایم انسااغ ،امشاساردداغ و
اهورامزدا ترلیری رقرار است که انساغ خلیفه و یاور اهورامزدا محسو میوود .طوری
که می تواند ا راستی در ط یعت تصرف کدد .ایم در دائودِریدگ ،مرلث ارت ااطی ،دائاو،
ط یعت و انساغ است و انساغ رزئی از ط یعت است و ط یعات رایگااه واالتاری دارد.
ه چدیم ،میاغ دائو و ط یعت وحدت رقرار است و یم آناا ت اایزی نیسات .مدیاور از
قانوغ ازگشت در اوستا ه اغ انع اس ا ل است ،اماا در دائاودِریداگ ااالوه ار آغ،
یشتر ه ازگشت حرکت یا سیر اویای اال اواره وده است که ه اغگونه کاه اوایا از
اول هاهر ودهاند ،دو اره ه ه اغ حالت اولیه از خواهدد گشت ..اوه و تائو هار کادام
میاهری در اال دارند که ه نوای نشانگر قانونی مطلق و ازلیاند.
ا توره ه هر دو کتا مقدس ،پیروی از نی کیاانی مورو تعادل در نی ط یعت،
تعادل اخالق ،رفتار و رواغ ،و هدف ددانگاوتم آفرید میوود .ه چدیم ،پیروی از نی
کیاانی مورو رستگاری و سعادت انساغ میگردد.
پینوشت

 .9اوستای متأخر مد نیر است.
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