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 چکیده

 در  یراان  قاانرن  کتاب  از  یکی.  اسااات  حکمات  مقادس،  مترن  در  یمحرر  تمرضااارعاا  از  یکی
  هیشاب  اریبسا کتا  نیا در  حکمت  فیترصا.  اسات( مانیسال حکمت ای) حکمت کتا  مقدس،کتا 
 در ده و حکمت کتا  در حکمت  یبررسا مقاهه نیا  هدف.  اسات دِه.ع  از نگیجدهدائر کتا  فیترصا
. شاردیم  انجام یلیتحل-یفیترصا و یاساناد  روش  به ژوهشپ نیا.  اسات هاآن ةسایمقا  و نگیجدهدائر

 یاسااسا  نقش هاآن  نجات و  مرجردات خلقت امر در دو  هر.  هساتند  دائر و  خداوند یتجل ده و  حکمت
 ابد،ی  اساتقرار  او در ده و  حکمت که یانساان.  اسات ده  و حکمت کساب و طلب  به  مرظف انساان.  دارند
 دالهت یمشاترک تیواقع بر کتا  دو نیا در ده و حکمت  رسادیم نظر  به.  اسات میحک  و  کامل  انساان
  تفااوت و  ینید سااانات دو تفااوت از  ینااشااا ترانادیم هااتفااوت. دارد  وجرد  زین  ییهااتفااوت اهبتاه. دارناد
 .باشد مقدس متن دو نیا کردیرو
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 مقدمه  

 حکمات اسااات،  برده  ترجاه  مررد  مختلف مکااتاب  و  انیااد  در کاه  یمرضااارعاات  از  یکی
  مترن  یبررسا  با مطلب  نیا.  اسات  یمحرر  میمفاه  از  حکمت زین  یمیابراه  انیاد  در. اسات

 به  آن  کتا   هفت  مقدس،کتا   در  مثال  یبرا. اسات  افتیدر  قابل  یروشان به  هاآن  مقدس
 امثال  ر،یمزام  ر ،یا  یهاکتا :  از  عبارتند که  هسااتند  مشااهرر  حکمت.  یهاکتا ع نام
 اول  کتا   پنج.  رایسابنشارعی و  مانیسال  حکمت  مان،یسال  یها زل   زل  جامعه،  مان،یسال

  یراان  قاانرن  کتاب  جزء گرید کتاا   دو  و هساااتناد(  انیاهردی مقادس  متن)=  تنا  باه  متعلق
  تعداد  جهت از  حکمت،  ةدربار  مانیسال  حکمت  کتا  مباح   ان،یم  نیا  در.  ندیآیم  شاماربه
 و ترجاه  قاابال  دهاد،یم  ارائاه حکمات  از  کاه  یفیترصااا  جهات از  و  دارد باارهنیا در  کاه  یاتیاآ

. اسات  شاده  ارائه  با   19  در و  شاردیم  دهینام زین  حکمت  کتا   کتا ،  نیا. اسات  یبررسا
  مانیسال به  منسار   کتا   نیا  هرچند.  اسات  شاده  نرشاته  یرنانی  زبان به  حکمت  کتا 
 که اسات  میقد  عهد  کتا   نیدتریجد  کتا   نیا.  ساتین  مشاخ   آن  ةساندینر  یوه اسات،

  یها دهه  در  ادیز  احتمال به)  الدیم  از  قبل  اول  تا  سرم  قرون  نیب  ةفاصل  در  رسدیم  نظر به
  همچرن  را  خرد که  هیاساکندر  اهل  انیهردی  از  یکی  ترساط  ،(الدیم از  قبل  اول  قرن  یانیپا
 و  رنانی  هفلساف  از  یاختهیآم  کتا   نیا  یمحترا. اسات  شاده  نرشاته  کرد،یم  فرض  مانیسال

 کتا (.  421-420:  2015  ،یهلِّ  ؛327-326:  1383  هاک ،)  اسات  یهردی  ةشایاند و  تفکر
 ةفاضااالن  یهاقاهب  در  یهنرمند با  که اساات  ی ن و  کوارچهی  یزبان و  متن  یدارا  حکمت

  یمآب یرنانی  تیترب  حاصاال  کتا   یادب  اقیساا.  شااردیم ارائه  یروم-یرنانی  یایدن  یبال 
 و  یدهبسااتگ  یمعنا به  یرنانی  فرهنگ و  طیمح از  یریپذریتأر  نیا  اهبته.  اساات  سااندهینر

 که اوسات  ةشایاند  محرک  عامل  یرنانی  ةشایاند  بلکه سات؛ین  یرنانی  ةشایاند به او  یوابساتگ
 (.14-13: 1380 ار،یس) است مقدس کتا  آن آبشخرر

 کتاا   باه  نیچ  یفلساااف  مترن  و  ایاآسااا  شااارق  انیااد  یبررسااا  باا  گر،ید  طرف  از
 حکمت  ریتصار هیشاب اریبسا  2دِه.ع  مفهرم  ةدربار  آن  ریتصار که  میرسایم  1نگ.یجدهدائرع
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 سنت  مقدس  متن  و  یباستان  یادب-یفلسف  متن  كی  نگیج  ده  دائر.  است  حکمت  کتا   در
  دارد  یجهان  یشاهرت  کتا   نیا. اسات  آن.  لتیفضا  و راه  دفترع  یمعنا به  هغت  در و  یدائرئ

(.  299:  1385  زوتسار،یا)  دیآیم  مارشا به  یشارق  حکمت  یاصال  مترن  نیترمهم  از  یکی و
  یخ یتار  شابه  تیشاخصا  كی او.  اسات  3.یالئرزع نام  به  یشاخصا به  منسار   کتا   نیا

 و اسات  احترام  مررد  اریبسا  نیچ  ةانیعام  ینید سانت  و  یساتیدائرئ  ینید سانت  در  که اسات
  اشساندهینر نام به  کتا   نیا ابتدا  در(.  Boltz, 1987: 5315)  اندقائل  تیاهره او  یبرا

  آن  یبرا را  نگیجدهدائر  عنران  دانشاامندان  هان،  ةساالساال  اواخر  در  یوه  شاادیم  شااناخته
 یاریبسا  نظر  اختالف  کتا   نیا  نگارش  ایتار  ةدربار(.  Kim, 1969: 1)  کردند  انتخا 
 بر  دیاجاد یهاادگااهیاد  و  دانادیم.  م.ق  6  قرن  باه  متعلق  را  آن  یسااانت  دگااهیاد. دارد  وجرد

  81 و  بخش  دو  کتا   نیا.  دانندیم.  م.ق سارم  قرن  به  متعلق  را  آن  ،یزبان  یژگیو  اسااس
  38  فصال  شاامل  دوم،  بخش  و  نگیجدائر  به  ،37  تا  1  فصال  شاامل  اول،  بخش.  دارد  فصال

  در  یمحرر  مفهرم  دو  ده،  و  دائر(.  38:  1395  لر،یم)  اسااات  معروف  ناگیجده  باه  ،81  تاا
 .هستند نگیجدهدائر

  ةسااایمقاا و  ناگیجدهدائر  در  ده و کماتح کتاا   در حکمات  یبررسااا مقااهاه  نیا  هادف
 انجام  ی لیتحل-یفیترصا  و  یاساناد  روش به و  یاساهیمقا  کردیرو با  پژوهش  نیا.  هاساتآن
  یا سهیمقا  مطاهعات.  هاستتفاوت  و  هاشباهت  نییتب و  فیترص  ساه،یمقا  از  منظرر.  شاردیم

  انیب  فیرصات  از  منظرر.  شاردیم  نییتب و  فیترصا  ةمرحل  دو  شاامل و  ترقیعم فهم  مرجب
 علت  انیب  زین  نییتب. اساات  گرید  یدارهایپد  با  داریپد  كی نساابت و  میعال  آرار،  اوصاااف،

 ابتادا  اسااااس،  نیا بر(.  187  و  183  ،314  ،294:  1385  ،یقراملک  فرامرز) اسااات  امر كیا
  هاشباهت  سو .  شردیم  فیترص  جداگانه  طرربه  دِه و  حکمت  ةدربار  کتا   دو  نیا  دگاهید
 .شردیم نییتب و نایب هاتفاوت و

 حکمت  کتا   یبرا و  4وو.  جانع  ترساط  نگیجدهدائر  یسایانگل  ةترجم  از  مقاهه  نیا  در
 معادل.  شاردیم  اساتفاده  اریسا  روزیپ  یفارسا  ةترجم و  5مز.یج  نگیکع  یسایانگل  ةترجم  از
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 .شردیم ارائه 6ن.یی نیپ ریهانع ةریش اساس بر هاآن یآوانگار و ینیچ کلمات

  ا ی حکمت  کتا   در  حکمت ةدربار ی پژوهش   تاکنرن شده، انجام ی اجستجره  اساس بر
  بح    تیاهم   و   بارهن یا  در   نه یشیپ  عدم  به  ترجه   با .  است  نشده   انجام   نگیجده دائر   در   ده

  تر ق یعم  فهم  و   ان یاد  روانیپ  ن یب  ی گفتگر  منظرربه   یاسهی مقا   مطاهعات   ضرورت   و   حکمت
 . دشری م مشخ   پژوهش   نی ا ضرورت و  تیاهم مرضرع،

 مانیسل  حکمت   در  حکمت«» .۱

  در   آن  مرتبه  28  که  است  رفته  کاربه   مانیسل  حکمت  کتا   در  مرتبه  30حکمت  ةواژ
(  19  تا  2:  11  با  )  آن  دوم  قسمت  در  مرتبه  دو  و(  1: 11 با   تا   1  با )  کتا   اول  بخش
  ل قب  است،   رفته   کاربه   زین مقدس کتا    کتب   گر ید   در  حکمت  ةواژ  کهن ی ا  به   ترجه   با .  است

  مقدس   کتا    در  حکمت  مفهرم  ةنیشیپ  بر  ی مرور  حکمت،  کتا    در   حکمت   ی بررس  از
 . داشت  میخراه

 مقد   کتاب در  حکمت   ۀنیشیپ .۱-۱

 ةگستر.  است  8ا.یسرفع  ةواژ  آن  یرنانی  معادل  و  7حُخمَه.ع  ةواژ  حکمت،  یعبر  معادل
 بر  مه.حخ. عاسات ترعیوسا.  wisdomع  یعنی  آن،  یسایانگل  معادل  از واژه  نیا  ییمعنا

  مختلف  یهنرها  در  مهارت و  تساالط  نیهمچن و  یعقالن  قدرت  ،یهرشاامند  و فراساات
(.  Camp & Lichtenstein, 2005: 4077; Scott, 1987: 95) دارد دالهات
 به  مربرط  وساائل سااخت  در  صانعتگر و  هنرمند  مهارت  یمعنا به  گانهپنج  اسافار  در  حکمت

  در  حکمت  یمعان  یبرخ(.  2-1:  36  ؛36-31:  35  خروج) اساات  ینید مناسااك و  هانییآ
 كیا  مهاارت ،(35:  50  ایاارم)  پاادشااااه  مشااااور یژگیو:  از عباارتناد  امبرانیاپ  کتاب  بخش
  حکمات زین  رانااتیح  یحت(.  14:  29 ایااشاااع)  ریتادب و  فهم و(  17:  9 ایاارم)  مااهر  خراننرحاه
  تاساار   از  پ  به  مربرط  یحکم  مترن  در(.  Kim, 1969: 116( )30-24:   امثال)  دارند
:  3  ؛7:  1 امثال)  اساات.  حکمت  آ از  خدا، از  ترسع که  شااردیم  دیتأک  نکته  نیا بر  ،یبابل
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  نی ا  در(.  31-22:  8  امثال) خداسات به  متعلق  حکمت که  شاردیم  انیب امثال  کتا   در(.  7
  عنران به  باشاد،  خداترس  هرک  به که اسات  یاهه  یامر  و  تشاخ   یدارا  حکمت  کتا ،

  خرد  یهاحتینصا  دنیشان به  دعرت  را  انساان  حکمت،(.  13:  8 امثال)  شاردیم  عطا  هیهد
:  8  امثاال)  کنادیم خشااانرد  را خادا  و ابادیایم اتیاح  کناد،  گرش  او  باه ک  هر  کاه کنادیم

  ر یا  کتا   در.  اسات  یاهه  یعطا  نیهمچن  و  انساان و  خدا  نیب  رابط  حکمت  نیبنابرا  ؛(35
  خلقت  ةدیچیپ نظم   ،ریا  کتا   اسااس  بر(.  13:  12  ر یا)  خداسات به  متعلق  حکمت  زین
 از  حکمت: عاسات  یمخف  انساان  چشامان از  یاهه  حکمت  یوه  اسات؛  مرتبط  یاهه  حکمت  با

  دایپ  ترانیم  کجا را  حکمت  که  داندیم  خدا  فقط. ...  اسات  پنهان  بشار  افراد  یتمام  چشامان
 ةلیوسا به  خداوند که اسات  یخاصا  مهارت و  یاهه  یامر  حکمت(.  23-20:  28  ر یا)  کرد.
 (.24: 104 ریمزام ؛20-19: 3 امثال) است کرده خلق ار جهان آن،

 کساب  را  آن  دیبا  انساان  کهنیا  یکی:  اسات  ترجه  قابل  حکمت  ةدربار  نکته  دو  نیبنابرا
  دی تأک امثال  کتا   در که اول  ةنکت. اساات  یمخف  انسااان  چشاامان  از  کهنیا  یگرید  کند،

  مقابل  در  بتیه  احساااس  و  ترس  با دوم  نکته  یوه  شاارد،یم  آ از  خدا  از  ترس  با  شااردیم
 (.Kim, 1969: 118) شردیم شروع خلقت راز و رمز

: اساات  یافتنین  دساات و  یمتعاه  یاهه  حکمت که  شااردیم  دیتأک  زین  جامعه  کتا   در
 کتاا  در(. 11:  3  جاامعاه)  کناد. درک  انتهاا  تاا  ابتادا  از  را  خادا  کاار  ساااتین  قاادر انساااانع
  آشاکار  ک   نیکدام  بر  حکمت  ةشایر: عاسات  یمتعاه یامر  ،یاهه  حکمت  زین  رایسابنشارعی

  نمرد؟.  رخ  ک   نیکدام  بر  حکمت علم  شااناخت؟  ک   نیکدام را  آن  یروهاین  گشاات؟
( ع)  یمرسا  عتیشار  همان  حکمت  کتا ،  نیهم  24  با   در  اهبته(.  7-6:  1  رایسا  بن  شارعی)

  آورد.  یمرسا که  یعتیشار  سات،ین  یتعاه  یخدا  عهد  کتا   جز  همه  نیا: عشاردیم  یمعرف
 (. 23: 24 رایس بن شرعی)

  ی بنددسته   قابل  معنا  پنج  در  مقدس  کتا    در  حکمت  قی مصاد  و  ی معان  ی کل  طرربه
  بر .  ین یع  و   ی وجرد  امر   و   ی اهه   امرر   خاص،   اخالق   معرفت،  و   علم   ت، یدرا  و  فهم :  است
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  خلق   در  ی اهه  حکمت .  است  خداوند  به  متعلق   حکمت   اعتبار   و   ت یحج  مقدس، کتا    اساس
  عت، یشر   و  حکمت  راه  از  اندکرده   تالش  امبرانیپ  و  است  مشاهده   بلقا  عاهم  در  او  ریتدب  و

 . (53:  1389  ،ییپاشا و  یدریح) کنند  ییراهنما سعادت  به  را هاانسان 

 خداوند  یتجل  حکمت،  .2-۱

 بر  کتا   نیا  در  حکمت  گفت  ترانیم  حکمت،  کتا   در حکمت  فیترصااا به  ترجه  با
 به  هیآ  نیا  در اسااات  خداوند  یتجل  حکمت کهنیا.  دارد  دالهت متعاال  خداوند  کامل  یتجل

 خاه   ب   9یاحهیرا خداسات،  قدرت از  یانفحه[  حکمت]  همانا: عشاردیم  انیب  یروشان
 از  10یپرتر  چه،... .    ابدیینم  راه  بدان  یآهردگ  چیه  یرو  نیا از.  اساات  قادر  یخدا  مجد  از

:  7  حکمت) اوسات.  یکین  از  یصاررت  خداسات،  فعل  از  یزنگاریب  ةنیآ اسات،  یجاودان  نرر
 به زین  مقدس  کتا  کتب  گرید  در که است  خداوند  همان  ،یجاودان  نرر  از  منظرر(.  25-26
 و  نهیآ  پرتر،  حه،یرا  واژگان  از  اساتفاده با  ساندهینر(.  89:  1380  ار،یسا) اسات  شاده  اشااره  آن

 .است خداوند یتجل حکمت او، دگاهید از که دهدیم نشان صررت

 حکمات  عاتیطب  و تیامااه(  1: 8 تاا  22: 7) ماتحک  کتاا  یمحرر بخش در  ن،یهمچن
  رنانی  ةفلساف  از  برگرفته  بخش  نیا  در  اساتفاده  مررد  واژگان از  یاریبسا.  شاردیم  فیترصا
 که  دهدیم  نشاان  شارد،یم  انیب  حکمت  یبرا که  یصافات(.  Kim, 1969: 124) اسات

  جنبنده  ف،یهط  ر،یکث  گانه،ی  قدّوس،  خردمند،:  از  عبارتند  صفات  نیا.  خداست  یتجل  حکمت
 حافظ  مطلق،  قادر  استرار،  مهربان،  دوسات،ریخ  ر،یناپذشاکسات  ،یآهردگ  بدون  پاک،  فعال، و

  هساتند  ییهایژگیو  صافات،  نیا  ةهم(.  23-22:  7 حکمت)  هاروح  ةهم  بر  نافذ  ز،یچ  همه
 .شدندیم انیب خداوند یبرا میقد عهد در که

 را  تر  ةاراد  و: عشاارندیم  دیتأک  حکمت  صااررت به  خداوند  یتجل بر  زین  عبارت  نیا  در
  عاهم از  را  شیخر  قدّوس  روح و و  یکردینم  عطا  حکمت  اگر  شااناخت؟یم  ک   نیکدام
  یک ی  خداوند  روح  با  حکمت اول،  با   در اهبته(.  17:  9  حکمت)  ؟.یداشاتینم  لیگسا  باال
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 به  ن،یبنابرا.  اسات مشاترک  زین  روح و  حکمت  یهایژگیو(.  6:  1  حکمت)  شاردیم  دانساته
  یتجل   یعنی ت،یواقع  كی به  اشااره یبرا  اصاطالح  دو  خداوند  روح و  حکمت  رسادیم نظر

  همان  ای  حکمت  صاررتبه  خداوند  اسااس،  نیا بر(.  Kim, 1969: 125)  هساتند  خداوند،
 .شرد شناخته تا کندیم یتجل روح

  از   هره،ی  ةواژ  یجا  به  کندی م   تالش  حکمت  کتا   ةسند ینر  رسدی م   نظر  به  نیبنابرا
.  دهدی م  نسبت  حکمت   به  را  هرهی  یهای ژگ یو  و   کند  استفاده  آن   یتجل   رانعن  به  حکمت

  ز یمتما  حال  نیع   در  و  هرهی   به  وابسته  را  حکمت  و  داندی نم  هره ی  همان   را   حکمت  هرگز  یوه
 . کندی م  یمعرف( خداوند ی تجل عنران  به) آن از

 مخلوقات  و  حکمت   ۀرابط . ۱-3

  های خرب  ةهم  مادر  او. اسات  اتمخلرق صاانع و  خاهق  منشاأ،  حکمت  کتا   در  حکمت
  همه،  نیا  با  برد،  هاآن  ةآورند  حکمت چه  گشااتم،  شااادمان  هایکین  نیا  ةجمل  از: عاساات

: اسات  زیچ  همه صاانع  او(.  12:  7 حکمت.. )اسات  حکمت  هانیا  ةهم  مادر که  دانساتمینم
 را  انساان  خرد،  حکمت  با  خدا(.  22:  7 حکمت)  اسات.  حکمت  همانا که  زیچ  همه  صاانعع

:  9  حکمت) اسات  برده  حاضار  جهان  خلق  هنگام  حکمت، و(  2:  9  حکمت) اسات  شاتهسار
  ری تأر  خداوند  مخلرقات  و  آرار  بر که(  2:  14  حکمت)  اساات  یگرصاانعت  حکمت،  پ (.  9
. است  تشخ   یدارا  حکمت  کتا   در  حکمت  نیبنابرا(.  Kim, 1969: 121)  گذاردیم

 تشاخ   رسادیم نظربه.  شاردیم  یفمعر  یرنانی  میمفاه و  هادهیا  با  کتا   نیا  در  حکمت
. اساات  برده  یرنانی  ةفالسااف  ریتأر تحت  آن  یخلقت  از  شیپ  وجرد و  آن  یجاودانگ  حکمت،
 اما.  اسات  کرده  اساتفاده  انیرنانی  یفلساف  زبان  از  خرد  یهادگاهید  انیب  یبرا  حکمت  کتا 
 (.Kim, 1969: 120-121) است یهردی آن یکل نگرش

  در و  ریمسااا  نیا  در  را  هاآن و  دارد  یمحرر  یقشااان زین  هاانساااان  نجات  در  حکمت
  اند.افتهی  نجات  حکمت  مدد  به  هاانساان: عکندیم  یاری  مشاکالت و  هایساخت با  مراجهه

   رق و  لیسا از  ،(18:  9  حکمت)  نادرسات  قیطر  از  را  هاانساان  حکمت،(.  18:  9  حکمت)
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 از  را  شیخر  مؤمنان  حکمت،: عدهدیم  نجات  هایسااخت  ةهم از  و(  4:  10  حکمت)  شاادن
  جهان،  در  حکمت  ریتأر  و  عمل  اساااساااً(.  9:  9  حکمت)  دهد.یم  نجات  شااانیهایسااخت
 و  خلقت  كی  عنران به  حکمت،  کتا   در  حکمت  بخشنجات  عمل. اساات  یبخشاانجات
  انساان  ةدوبار  ترهد مرجب  و اسات  بخشنجات  همراره  حکمت.  شاردیم  فیترصا  دیجد  ترهد

 (.Kim, 1969: 122) شردیم مخلرقات ةهم و

:  شااارد یم انیاب  جهاان در او  یکاارکردهاا و  شاااده  یمعرف خاداوناد روح  هماان حکمات
 به  کتا   نیا  در  11روح ةواژ(.  6:  1  حکمت) اسات.  اری را  انیآدم که اسات  یروح  حکمتع

  خداوند،  روح از  منظرر.  اسات  آمده  باد  ای  هرا و  حکمت  روح  خداوند،  روح  انساان،  روح  یمعان
 :Kim, 1969) اساات  کرده  یتجل  زیچ  همه  در که اساات  متعال  خداوند  قدرت  همان

 که او و  اسات  آکنده را  یتیگ  خداوند  روح  همانا: عاسات  آمده  کتا   نیا  اول  با   در(.  122
 از  یکی  جانیا  در(.  7:  1  حکمت)داناساات.  کلمه  هر  بر  داشااته، نگاه  کوارچهی  را  زیچ  همه

 ة واژ.  شاااردیم  یمعرف  جهاان  مرجردات  در یهمااهنگ  و  وحادت  جاادیا  روح،  یکاارکردهاا
 روح  نقش  بر  شدت به  که است  یرواق  مذهب  واژگان  از  برگرفته  ،یکوارچگی  معادلِ  یِرنانی

 اشاااره  خداوند  یرات  قدرت به  متن  نیا  در  هفظ  نیا.  دارد  دالهت  عاهم انسااجام  در  خداوند
 فراگرفته  را  عاهم  ةهم  خداوند  روح که  کندیم  دیتأک  حکمت  کتا (.  80:  1380  ار،یس)  دارد
  حکمت،  ن،یبنابرا(.  1:  12  حکمت)  هساات.  زیچ  همه  در  تر  ریفسااادناپذ  روح چه: عتاساا
 و  دهدیم  سارق انساجام  و  یهماهنگ  یسار به را  مرجردات و  کندیم  ریتدب را  جهان  امرر
 .کندیم تیهدا

 است،  خلقت  جهان  در  او  قدرت  و  خداوند  روح  یتجل  کتا ،  نیا  در  حکمت  که  جاآن  از
  همه بر اسات،  گانهی  چرن: عاسات  انساان و  جهان  در  مدام  قخل  و  جهان  شادن نر  مرجب

 با ام،یا  گذر  در  و است  عاهم  شادن  نر  یةما اسات،  رابت  شیخر  رات  در  چرن اسات،  قادر  زیچ
 اهبته(.  27:  7  حکمت)  گرداند.یم  امبرانیپ و  خدا  دوساتان را  شاانیا  مقدس،  نفرس از  گذار

  یزندگ  با که اسات  یکساان  ةهم  منظرر  هبلک  ساتند،ین  بزرگ  یایانب  فقط  امبرانیپ  از  منظرر
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  دایاپ  یترقیعم شااانااخات او  یرازهاا  ایا هااخراساااتاه  از  خادا، باا  شیخر اهفات و  خرد  مقادس
 به با  انساان  پ (.  89:  1380  ار،یسا)  کنند  تیهدا را  گرید  یهاانساان  ترانندیم  و  اندکرده
 .ابدی دست مرتبه نیا به تراند یم است، یاهه صفات همان که حکمت آوردن دست

 حکمت  یتعاه  بر  رایسابنشارعی  و  جامعه  ر ،یا کتب  مانند زین  مانیسال  حکمت  کتا   در
 بر  عالوه.  شاردیم  حکمت  کساب  به  دعرت انساان  حکمت،  یتعاه  وجرد  با.  شاردیم  دیتأک
  خداوند  شااکره و  خداوند  قیطر  کلمه،  عت،یشاار  ،12خدا  روح  همان را  یاهه  حکمت  ها،نیا

 یمعناا  هماان باه کتاا   نیا  در  انساااان حکمات(.  25:  7  ؛7  :5 حکمات)  دانادیم مطلق  قاادر
 :Camp & Lichtenstein, 2005)  شردیم  ریتفس  خدا.  از  ترسع  و  تقرا  ،یندارید

4077.) 

.  است  متعال  خداوند  یتجل   او.  است  یاهه   یمرجرد   و   دارد  تشخ   حکمت  نیبنابرا
  دی با ن یبنابرا . کندی م  دعرت  خرد  به را  هاانسان  و کندی م آشکار   مردم یبرا را خرد  حکمت

  انسان   جهینت  در .  است  یمتعاه  است،   یاهه  یامر  حکمت  که  جاآن   از   اما.  برد  حکمت  طلب  در
  ی عطائ   و   است  ی اهه   یةعط و  ه یهد  حکمت  بلکه   آورد،   دستبه  را   حکمت  خردش  تراندی نم

 . یکسب نه است

 نگیجده دائو   کتاب در دِه«» .2

 و اول قسامت  در  مرتبه  9 اسات؛ شاده  تکرار  نگیجدهدائر  در  مرتبه  44  ده،  اصاطالح
 قسمت  در(.  Kim, 1969: 100)  است  مشهرر  ده  کتا   به  که  دوم  قسمت  در  مرتبه  35
 قسامت   در.  شاردینم  یصاحبت  ده  ةدربار  یلیخ  و  شاردیم  پرداخته  دائر به  شاتریب  کتا  اول
  یها مهترج و اسات  دشارار  اریبسا  ده  اصاطالح  ةترجم.  پردازدیم  ده  حیترضا به  شاتریب  دوم

  لت،یفض  قدرت،  فعال،  یروین:  از  عبارتند  واژه  نیا  ةترجم  دَه.  است  شده  ارائه  آن  از  یمتعدد
(.  Kim, 1969: 99)  دائر  یتجل  و  دائر  یرونیب  عمال  دائر،  صااافاات  ،یمهرباان  ،یتعااه

 اصطالح،   نیا  بردنخاص  و  تیاهم  لیده به.  شردیم  شاامل  را  یمعان  نیا  تمام  ده  اصاطالح
 .میکنیم استفاده دِه ةواژ خرد از آن، ةترجم یجا به مقاهه نیا در
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  م یخراه  ین یچ  سنت   در  ده  مفهرم  ةنیشیپ   بر   یمرور  نگ،یجدهدائر   در  ده  یبررس   از   قبل
 . داشت

 ی نیچ  سنت  در  دِه  ۀنیشیپ .2-۱

( عتیطب  ای)  آسامان و  هاانساان  نیب ةرابط  مرضارع  در  هاینیچ  ینید سانت  در  ده  مفهرم
  اساااات  14قادرت  و  13لاتیفضااا  یمعناا  باه  هغات  در  ده.  اردد  یمحرر  و  ژهیو  گااهیجاا
(Csikszentmihalyi, 2008: 353  .)اتفاقات و  باورها که  ییهااساتخران  یبررسا با  

 لیاوا  یهانرشاته  در اما  شارد؛ینم  افتی  هاآن  در  ده ةواژ  اند،کرده  ربت  را  شاانگ  ةسالسال
  تمدن  به  ده  صاطالحا  ةشایر  شاردیم  گفته.  دیآیم  شاماربه  یدیکل ةواژ كی  چر،  ةسالسال
  دوران،  آن  در  ده ةواژ  ةشایر.  گرددیم  بر  شاانگ  ةسالسال به  معروف  نیچ  ینرسانگ  عصار
 و  برد  کردن  مجازات  یمعنا  به  شاانگ.  شاد  لیتبد  ده  اصاطالح به  تینها  در که  برد  شاانگ

 یبرا  ینییآ  مراساام كی  در  انسااان  کردن  یقربان یبرا  پادشاااه ةژیو  حق  به  خاص  طرربه
 ده  برد،  مذمرم  یانسااان  یقربان که  چر،  ةساالساال  در  بعدها.  داشاات  رهاشااا  قدرتش  تیتثب

  ده،.  شاادیم  عطا  اکانین ةواسااط به  که  برد  تیحاکم  حق یبرا  آساامان جانب  از  یمرهبت
 بر  یحکمران  ییترانا به  ده.  شاادیم  منتقل  گرید  نساال به  ینساال  از که  برد  یمررور  یقدرت
  ضی تفر  او به(  آسامان)  نییت حکم  برد،  ده صااحب  یاشااهزاده  اگر.  داشات اشااره  مردم
 کتا )  نگیشاارچ  یعنی  رس،یکنفرساا  آرار  یبرخ  در.  دیرساایم  یپادشاااه  مقام  به و  شااده

 ةواسط به که  دارد  انسان  در  یتیخصرص به  اشاره  ده  زین  ،(اشعار  کتا )  نگیچیش  و(  ایتار
 ,Kim  ؛178-176:  1395  لر،یم)  کند  افتیدر  را  نییت  دسااتررات  تراندیم  پادشاااه  آن،

 شار و  ریخ  قدرت یبرا که  برد  قدرت  ده،  یةاوه  یمعنا  اسااس،  نیا بر(.  98 -97 :1969
 .برد یخنث یاخالق هحاظ از واژه نیا گر،ید عبارت به و رفتیم کار به ارواح و پادشاهان

 کاربه  کسااانی  طرربه  شاار و  ریخ  امرر  یبرا که  قدرت  یعنی)  ده یةاوه  یمعنا  چند  هر
  دی جد  یاخالق  یمعنا كی  و شاد  رییتغ  دچار  بعد  یهادوره  در  یوه  نشاد، منسارخ(  رفتیم
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 که  برد  یپادشاااه  یروین  ای  یاهه  قدرت  ده.  برد  15لت.یفضااع  دیجد  یمعنا  نیا.  کرد  دایپ
  نی یت  نگاه  در  پادشاااه  شاادیم  مرجب  ده  یژگیو.  رفتیم  کاربه  خر   یهاانسااان  یبرا

  آرار  یبرخ  در.  شدیم برکت  و  یخرشبخت  آرامش،  صلح،  مرجب  ده.  باشد  ارزشمند  و  مقبرل
 به انساان  که اسات  یاخالق  یلتیفضا  بلکه سات،ین  یمررور صارفاً  یامر  ده  رس،یکنفرسا
 (.Smith, 1968: 24) دهد گسترش جهان سراسر در را یهماهنگ تراندیم آن ةواسط

 کار به  یاهه  قدرت  و لتیفضاا  یمعنا  به  ده که  کردیم  یزندگ  دوره  نیهم  در  یالئرز
  در.  داد  ترساااعاه  و  رییتغ  دائر  ةدرباار  خرد  دگااهیاد  پرتر  در  را  ده  طالحاصااا  او.  رفاتیم

 و  شاد  کمرنگ  لت،یفضا  كی  عنران  به  ده  یاجتماع و  یاسایسا  یمعنا  و  مفهرم  نگیجدهدائر
 :Kohn, 2005)  شاد  دیتأک  اتیح  یباطن  یروین  عنرانبه  آن  یباطن  و  یدرون  یمعنا  بر

2174.) 

 دائو   یتجل  ده، .2-2

  یهغر   یمعنا ساات؟یچ  دائر با  ده ةرابط که اساات  نیا  ده،  ةدربار  مهم  مسااائل از  یکی
 و  قانرن  از اسات  عبارت  خرد عام  یمعنا  در  دائر  یاصاطالح  یمعنا.  اسات راه  و  ریمسا  دائر
 از  یکی  اهبتاه(.  162: 1385  ،یقرائ)  کنادیم  حرکات  آن  اسااااس  بر  یعیطب  امرر  کاه  یراه

 ,Kirkland) اساات  دائر  الحاصااط  حیترضاا  نگ،یجدهدائر  ةدربار  مسااائل  نیدشاارارتر

  ،ی فلسااف  مطلق  یهامعادل  نگیجدهدائر  در  دائر  یاصااطالح  یمعنا یبرا(.  304 :2008
 (. 104: 1393 زاده،دهقان و ینرر) است شده انیب خدا و هرگرس ،یمتعاه یهست

  کااربرد  اریابسااا  آن  در  ده.دائرع  عباارت و  دارد  دائر باا  یقیعم  رنادیپ  ناگیجدهدائر  در ده
 و  لیافضاااا باا دائر بر دالهات  رود، کاارباه(  دهدائر  شاااکال باه  یعنی) دائر باا ده  ةواژ  اگر.  دارد

  عاهم  اتیح  در  دائر  مؤررِ  و  باهفعل  حضاارر  بر  یدیتأک  ب،یترک  نیا.  دارد  شیهنرها  و  روهاین
 (. 395: 1377 ،ییپاشا) است

 افاتیا  رابطاه  چهاار  مفهرم  دو  نیا  نیب  ناگیجدهدائر  در  یکل  طررباه  معتقادناد  یبرخ
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 است  مرجردات  یفرد  یهایژگیو  ده است؛  شکل  بدون  یدائر  رِیتصر  و  شکل  ده:  شردیم
 اسات   یلتیفضا و  قدرت  ده اسات؛  یماد  جهان  در  دائر   ِیتجل  ده  اند؛گرفته  شاکل  دائر  از که
 (.Csikszentmihalyi, 2008: 354) ابدییم دست آن به دائر رویپ که

  انساان  برود،  نیب از  دائر  اگر: عاسات  آن  تابع و  دائر  بر  فرع  نگ،یجدهدائر  اسااس  بر  ده
 تیانسان اگر.  شاردیم  مترسال تیانساان به  انساان  برود،  نیب  از ده  اگر.  شاردیم  مترسال  ده به
  انساان  برود،  نیب  از  یمنداخالق  اگر.  شاردیم  مترسال  یمنداخالق به  انساان  برود، نیب  از
 اسات  اعتماد و  مانیا  ةپرسات  نیرتیساطح  رسارم  و  آدا .  شارد  یم  مترسال  رسارم  و  آدا  به
  مساتقل  ده  او نگاه  از(.  Lao Tzu, 1962: 38)  اسات.  ینظمیب  و  یآشافتگ  هر  آ از که
 . شرد یم  ینظمیب  مرجب  رد،یبگ  فاصله  خرد  منشأ از  ده  گاه  هر.  دارد  تعلق  دائر به  و ستین

  یرو یپ  دائر  از که اسات  نیا  16میعظ  دهِ  رات و  عتیطبع  دیگریم  21  فصال  در  یالئرز
  شاردیم  فیترصا  کرنگ.ع  صافت با  ده  عبارت  نیا  در(.  Lao Tzu, 1962: 21)  کند.
  در  ده که  کندیم  دیتأک  صافت  نیا.  اسات  یکل و  یجهان و  میعظ  کردن،  نفرر  یمعنا به که

 معنا  کردن.  یرویپع  صاررتبه که  تسارنگ.ع ةواژ  نیهمچن.  دارد  حضارر  جهان  سارتاسار
 بلکه  کندیم  یرویپ  دائر  از  تنها  نه  ده  نیبنابرا  ؛هست  زین  از.  گرفتن  منشأع  یمعنا  به  شده
  دی تأک  یالئرز(.  Kim, 1969, 105) است  ده  یاهگر و  منشأ  دائر و  شردیم  یجار  آن  از
 مگر  ندارند،  یارزشا  هالتیفضا  گرید  ةهم  که اسات  یمتعاه  قدرآن  دائر  قتیحق که  کندیم
  عبارات  یبرخ  در  بردن میحک  یحت و  اخالق  معرفت، ت،یانساان.  کنند  یرویپ  دائر از  کهنیا

 او  نزد  هالتیفضا  نیا  یتیاهمیب  یمعنا  به امر  نیا.  شارندیم مذمت  و  محکرم  نگیجدهدائر
  در که  کرد  دیتأک  هاآن  ةهم منشاأ  عنران به  دائر  بر  دیبا اسات  معتقد  یالئرز  بلکه سات،ین
 با  یالئرز  ،نیا بر  عالوه.  شارندیم  یجار  آن  از  یعیطب  طرربه  هالتیفضا  ةهم  صاررتنیا

  یرسایکنفرسا نظام  در  هالتیفضا  نیا  رایز اسات؛  مخاهف  هالتیفضا  نیا  یرسایکنفرسا  یمعنا
  رسارم و  آدا   از و  هساتند  بشار  دسات  ةسااخت بلکه  رند،یگینم  سارچشامه  انساان قلب  از

 و  دائر به  متعلق اسااسااً  ده  نیبنابرا(.  Kim, 1969: 106)  رندیگیم سارچشامه  یاجتماع
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 . است جهان و انسان در دائر یتجل

  ی ن   ده:  شاااردیم  داده نسااابت  ده به  یمتعدد  صااافات  و  هایژگیو  نگیجدهدائر  در
(Lao Tzu, 1962: 41)،  شااده  اسااترار  ده  (Lao Tzu, 1962: 41)،  و  یمخف  ده 

 Lao)  شااکره با  و  بزرگ  ده  ،(Lao Tzu, 1962: 10: 18; 51: 14; 65)  مرمرز

Tzu, 1962: 21)،  کندینم زهیساات  که  یده و  یابد  ده  (Lao Tzu, 1962: 68  .)
 را  ده  یبرخ  که باشاد  لیده  نیهم به  دیشاا. اسات  مشاترک  دائر  صافات با  صافات  نیا  ةهم

  کناد،یم  عمال  فعاال  صاااررتباه  دائر  کاه  جهاتآن  از  دائر،  معرّف  و  دائر  لیافضاااا  هماان
 یبرا.  باشااد  متفاوت  تراندیم  هاآن  مفهرم و  معنا  یوه  ،(398:  1377  ،ییپاشااا)  انددانسااته
 به اشاااره  ده  بردنِ  یمخف  یوه  دارد؛  آن  یتعاه به  اشاااره  دائر  بردن  مرمرز و  یمخف  مثال،
 به  ترجه با  اما  ،(Kim, 1969: 102)  دهدیم انجام  ده که اساات  ییکارها  بردنِ  مرمرز
  ترانیم  شاده،  انیب  ده یبرا  که  یصافات  نیهمچن و  دائر و  ده به  مربرط  واژگانِ و  عبارات
 .است ردائ یتجل ده که گفت

 مخلوقات  با  ده  ۀرابط  .2-3

  خلقت و  وجرد مراتب  یریگشاکل اسات  بهتر  مخلرقات،  با  ده ةرابط به  بردن  یپ  یبرا
  17واحد  دائر  از: عکندیم  انیب  گرنهنیا را  مطلب  نیا  یالئرز.  شارد  یبررسا  نگیجدهدائر  در

  مرجرد  هزاران  ه،سا  از  شارد،یم  مترهد ساه  دو،  از  شارد،یم  مترهد  دو  واحد،  از  شارد،یم  مترهد
 واحد  از  منظرر که  کندینم  انیب  یالئرز(.  Lao Tzu, 1962: 42)  شااارند.یم  مترهد

 فانگ.  شارد  معلرم  عبارات  نیا  یمعنا  دیبا  ساتیچ  كی  شارد  مشاخ   کهنیا یبرا.  ساتیچ
  دالهات  بلکاه  نادارد،  یشااانااختهاانیک  نادیفرا  بر  یدالهت  بخش  نیا  اسااات  معتقاد  رالنی

  18یهسات  از  جهان  نیا  در  زیچ  همه)  40  با   از  یقسامت به  اشااره اب او.  دارد  یشاناختیهسات
  یالئرز   ساخن  نیا: عدهدیم  حیترضا(  دیآیم  وجردبه  19یساتین  از  یهسات و  ندیآیم  وجردبه
 از که  رساادیم  یزمان  سااو  و  اساات  برده  یسااتین  فقط  یزمان  در که  سااتین  معنا  نیا به
  لی تحل  را  مرجردات  وجرد  اگر که تاساا  معنا  نیا به  نیا.  دیآیم  وجرد  به  یهساات  ،یسااتین
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 ری   و  ریناپذنام  دائر.  باشاااد  یهسااات ابتدا  دیبا  ،یزیچ  هر  وجرد  از  قبل که  مینیبیم م،یکن
  وجرد  از قبل  نیبنابرا.  دیآیم  وجردبه  زیچ  همه  آن از  و اسات یساتین و اسات  فیترصا  قابل
 یامر  شااد  انیب که  یزیچ  نیا.  دیآ  وجردبه  یهساات  آن از که  باشااد  یسااتین  دیبا  ،یهساات

.  ندارد  تیواقع  و  زمان  با  یارتباط  چیه. اسات  یشاناختیهسات  بلکه ساتین  یشاناختهانیک
(.  Fung, 1948: 96)  هساتند.  مرجردات  فقط سات،ین  یهسات تیواقع  و  زمان  در  رایز
 که  کندیم  اساتفاده  دگریها  اتیادب  از  عبارت  نیا  حیترضا  در  رالنی  فانگ  رسادیم نظربه

 بردن  یادیبن اهبته.  است  یستین  بر  یهسات  ادیبن  و  اسات  یهسات  ةهنددنشاان  مرجردات  وجرد
  هاآن   دگاهید  و  شاردیم  مطرح  زین  دگریها  ةفلساف  در  نگیجدهدائر  بر  عالوه  ،یساتین  مفهرم

 واحد  رالنی  فانگ(.  214-207:  1392  ،یگردرز و  مصالح) اسات  ساهیمقا  قابل  بارهنیا  در
 ترجه  دیبا.  باشاد  یساتین  ،یهسات  از  قبل  دیبا اسات  معتقد  یالئرز.  داندیم  یهسات  همان  را

 قابل  دائر  که معناسات  نیا  به بلکه  سات،ین  عدم  یمعنابه  نگیجدهدائر  در  یساتین که  داشات
 1  فصال  در  یالئرز  گرید  طرف از.  ساتین  ءیشا  كی  آن  رایز ساتین  یگذارنام و  فیتعر
.  کند یم  یمتجل  و  شکارآ  را  خرد  رایز  است،  زیچ  ةهم  مادر  و  ریپذنام  دائر  که  کندیم  حیتصر
(.  Kim, 1969: 104)  دانساات  واحد  همان  ترانیم  را  ده،  یعنی  دائر،  یِتجل  جه،ینت  در
  یوجردشاااناخت   کردیرو  اسااااس  بر که  کرد  انیب  زین  صاااررتنیا  به  ترانیم را  نکته  نیا

  سااختار،  نیا  در(.  520:  1385  زوتسار،یا)  اسات  یاهیال  چند  یسااختار  یدارا  وجرد  ،یالئرز
  یهسااات   آن،  از  پ  و  دارد  قرار ده  ای  واحد  ،(دائر  همان  ای  یساااتین)  یهسااات  عدم از  پ 

  عنران  باا  کاه دارناد  قرار گرید  مرجردات  و  مخلرقاات  ةهما  آن،  از  بعاد  و(  نیزم  و آساااماان)
  خاهق  ینرع به و  جهان  مخلرقات منشاااأ  را  ده  ترانیم  پ .  بردیم  نام  آن  از  زیچ  هزاران

 .دانست مخلرقات

 اما.  اسااات  مشااااهده قابل  هاانساااان  یبرا او  کار  و  عمل  و  دارد  تیهفعا  جهان  در  ده
 دهِ: عشردیم  انیب  نگیجدهدائر  عبارت  نیا  در  مطلب  نیا.  است  مرمرز او  تیفعاه  یچگرنگ
  هاآن   تا  کندیم  تیهدا  بازگشات به  را  زیچهمه  آن.  اسات  دساترس از  دور و  قیعم  مرمرز،



(حامد نظرپرر) نگیجده دائو در دِه«» با حکمت  کتاب در حکمت« » ۀسيمقا 137  

  یِهماهنگ  به  را  زیچ  همه  ده(.  65Lao Tzu, 1 :962)  برگردند.  20میعظ  یِهماهنگ به
  دی آ یم دساات به  یگانگی  و  وحدت  آوردندسااتبه  با  یهماهنگ  نیا.  دهدیم  ساارق میعظ
(Lao Tzu, 1962: 39  .) رها  را  هاآن  اسات،  مخلرقات  منشاأ  کهنیا بر  عالوه  ده  پ  
 .کندیم ریتدب و تیهدا یباطن طرربه را هاآن بلکه کند،ینم

  رفتاار و  هساااتناد تشاااخ   یدارا دائر و  ده  ناگ،یجدهدائر  در کاهنیا ترجاه قاابال ةنکتا
 با  آورد  دساتبه را  دائر  که  یکسا: عاسات  آمده  23  بخش  در  مثال یبرا.  دارند  گرنهشاخ 

  یک ی  دائر  با که  یکسا. ...  شاردیم  یکی  ده با  کند کساب  ده که  یکسا  شارد؛یم  یکی  دائر
 از  زین  ده  شارد،یم  یکی ده  با که  یکسا  شارد؛یم  خرشاحال او به  دنیرسا  از زین  دائر  شارد،
 ده  و  دائر  عبارات  نیا  در(.  Lao Tzu, 1962: 23)  شارد.یم  خرشاحال او به  دنیرسا
  شاادمان  اسات،  شاده  یکی  هاآن  با که  یانساان به  دنیرسا از که  هساتند  یاشاخاصا  مانند

 .است تیشخص یدارا یمرجرد ده ،یالئرز دگاهید از نیبنابرا. شرندیم

 ده   جسمت  ،21میحک .2-۴

  در  میحک.  دیاگریم  ساااخن  زین  میحک  فرد  ةدرباار  حکمات،  بر  عالوه  ناگیجدهدائر
  در که  یاهفاظ.  باشااد  شااده  یکی  دائر با  و  باشااد  دائر  رویپ که  اساات  یکساا  نگیجدهدائر
  31  میحک  ةواژ.  ده مرد  و  دائر مرد  م،یحک:  از عباارتناد  اسااات  میحک  باه  نااظر ناگیجدهدائر

  دائر  مرد از  منظرر(.  Kim, 1969: 110-111) اسات  شاده  رارتک  نگیجدهدائر  در  مرتبه
 اساات شااده  یکی  آن  با و اساات  شااده  هماهنگ  ده  و  دائر  با که اساات یانسااان  ده،  مرد و
(Lao Tzu, 1962: 23, 24, 31, 65, 77.) 

  عمال  بادون  را  خرد  یکاارهاا  میحک  پ : عدهادیم  انجاام  را  دائر  یو  وو  عمال  میحک
 ,Lao Tzu)  دهاد.یم  میتعل  گفتن ساااخن  بادون  را  خرد  یهااآمرزه و کنادیم  تیاریماد

 میحک(.  Lao Tzu, 1962: 7, 66, 77)  اسات  متراضاع  حال،  نیع  در او(.  2 :1962
  49  فصاال  در  یالئرز.  ندیبیم  کسااانی  را  گرانید  و  ندارد  خرد  یهاخراسااته به  یاعالقه

  بلکاه  ،نادارد  خرد  یبرا  یاخراساااتاه  چیه  میحک: عکنادیم  فیترصااا  گرناهنیا  را  میحک
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 افراد  با او  اساات؛  مهربان  مهربان،  افراد با او  داند؛یم  خرد  ةخراساات  را  مردم  یهاخراسااته
 باا  او  اسااات، وفاادار  وفااداران  باا او.  اسااات مهرباان ده،  رایز  اسااات؛  مهرباان زین ناامهرباان

 فرد  نیبنابرا(.  Lao Tzu, 1962: 49) است.  وفادار  ده،  رایز است؛  وفادار  زین  انیوفایب
 و  یکین  ،یمهرباان  نیهمچن  و  کنادیم  لباه ییوفاایب  و  یناامهرباان  بر ده  ةلایوسااا  هبا  میحک

 .آوردیم دستبه را یوفادار

  نجات را  انسااان  و  رساااندیم  ساارد  همه به او که اساات  نیا میحک  یژگیو  نیترمهم
  27  فصال  در  یالئرز.  دیآیم  شاماربه  آن  تجسام  و ده  ةزند ةنمرن  جهت  نیا  از.  بخشادیم
 جاهینت  در  و  دهادیم  نجاات  را  هااانساااان  یخرب  باه  همراره  میحک  ن،یبناابرا: عدیاگریم
  هادر  زیچچیه  و  دهادیم  نجاات  را  زهاایچ  یخربباه  همراره  شااارد؛ینم  ترک  ک چیه
 (.Lao Tzu, 1962: 27) شرد.ینم

:  کناد یم  یمعرف  تیاانساااان  از  یعاار  را  میحک  فرد  ناگ،یجدهدائر  5  بخش  در  یالئرز
  کند.یم  رفتار  یپرشااه  یهاساگ  مانند  مردم  ةهم  با او سات؛ین  یفعاط و  یاحسااسا  م،یحکع
(Lao Tzu, 1962: 5  .)مردم  ةهم به نساابت  میحک که  اساات  نیا  عبارت  نیا  منظرر 

 مثال.  رساااندیم  ساارد  همه  به  ،یاآگاهانه  یِمهربان  هرگرنه  بدون و اساات   رضیب  کامالً
  یها ساگ  از  یوقت  باساتان  نیچ  یهانییآ  در که اسات  ییاعتنا  یب  یمعنا  به  یپرشااه  ساگ
:  1377  ،ییپاشاا)  انداختندیم  دور را  هاآن  شاد،یم  تمام  مراسام و  کردندیم  اساتفاده  یپرشااه
  برخرردار آرامش  از کاامال طررباه  او  کاه  معنااسااات نیا  باه  میحک  یعااطفگیب(.  133-135
  نخراهد  مختل را  آرامش  نیا  دهد،یم  رخ او  یجلر  ای  افتدیم  اتفاق  او یبرا  هرچه و اسات
:  1385  زوتسر،یا)  شردینم  متأرر  هاآن  از  اما  کند،یم  تجربه  را  مختلف  عراطف  او  پ .  کرد
 تیفعاه  یعنی  کند؛یم  عمل  دائر  مانند اسات  ده  تجسام که  میحک  فرد  نیبنابرا(.  486-487

 .است یجانبدار عدم و ی رضیب با همراه او

  ةدربار   زین  نگیجدهدائر  فصل  نیآخر.  شردیم  یمتجل  او  در  ده  و  است  ده  تجسم  میحک
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  گرانید  یبرا شااتریب  هرقدر.  کندینم  رهیرخ  و انباشااته  میحک: عدیگریم  سااخن  حکمت
  آسامان  قیطر.  شاردیم  تری ن  بدهد، شاتریب  هرقدر.  اسات  ترکامل  اشیزندگ  کند،  یزندگ

  کردن  زهیسات نه اسات  فهیوظ انجام  م،یحک  قیطر.  یبزن  ضارر نه  یبرساان  سارد که اسات  نیا
 اساات  کامل  دهِ  یدارا  نگیج  ده  دائر  در  میحک(.  Lao Tzu, 1962: 81)  گران.ید  اب

  تعلقات از  رها و  مستقل و  فعال  ری   م،یحک.  داشت  خراهد  دائر  با را  یهماهنگ  نیشتریب که
 با که  هاساتیژگیو  نیهم  لیده  به.  ندارد  عمل  یبرا  یرسام ةبرنام  ای  میتعل  چیه و اسات

  گساترش را  ده  نامحسارس، و  فیهط  عمل با  او.  شاردیم  هماهنگ  نیزم  و  آسامان  یروهاین
 میحک  روش  جاه،ینت در: عکنادیم انیاب  گرناهنیا  را  میحک  فرد  روش ناگیجدهدائر.  دهادیم
   ذا با  را  هاشاکم  کند،یم  یخاه  التیتما از  را  دهها:  شاردیم  آ از  امرر  نیا  با  ت،یهدا  یبرا
  روش،  نیا  با او.  کندیم  محکم  را  هاخراناست  و  کندیم  فیتضع  و  کم  را  آرزوها  کند،یم  پر

 باز  یعمل  هر از  را  دانا  یهاانساان و  بمانند  لیتما و معرفت  بدون  هاانساان  شاردیم  مرجب
 بر(.  Lao Tzu, 1962: 3)  برد. خراهاد  نظم  در  زیچ  هماه  یو  وو  اصااال  باا.  داردیم

 و مناسب  هیتغذ  کردن  فراهم و  هاانسان  یآرزو  زدودن  دنبال به  میحک  عبارات،  نیا  اساس
  دی تأک(  یعملیب)  یو وو و(  ییآرزویب)  ری وو  اصاال  بر او.  هاسااتآن  یجساام  سااالمت

 یسار  از  یعیطب  ری   ای  یتصانع  کرشاش و  قصاد  هرگرنه سالب  یمعنا به  یو وو.  کندیم
 بر که  م،یحک  فرد  نگیجدهدائر سارم  دفتر  اسااس بر(.  481:  1385  زوتسار،یا) اسات  انساان
 داردنگه  ینادان و  یسادگ  در  را  مردم  دهدیم  حیترج  کند،یم  یبرره و  حکرمت  دائر  اسااس

 اهبته(.  122:  1377  ،ییپاشااا)  کندیم  حفظ  را  یجهان كین نظم  و  شیآسااا  قیطر  نیا  از و
  دنبال را  امرختنین  آمرختنِ  هاآن  خراهدیم بلکه  سات؛ین  مردم  ینادان  یالئرز  یاصال  هدف
  حاصااال  یآرزوطلب و  یطلبجاه و  مجادهه ةلیوسااابه که  یمعرفت  از  اسااات  معتقد او.  کنناد

  امرختنین  همان  آمرختن  یعیطب  راه.  شاردیم  یشاانیپر  مرجب  رایز  کرد؛  زیپره  دیبا  شاردیم
 (.123: 1377 ،ییپاشا) است

 و  ردیگیم  بر در  را  واحاد م،یحک پ ،: عدارد  دالهات میحک  در ده یتجل  بر  زین بناد نیا
(.  Lao Tzu, 1962: 22)  شااارد.یم اسااات،  آساااماان  ریز  آنچاه  ةهما  یبرا  ییاهگر
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  در  میحک. اسااات  ده  هماان  واحاد از  منظرر گفات  ترانیم شاااد، انیاب  قبالً  کاه  طررهماان
 که اسات  دائر  یشاخصا  صاررت و  دائر  یهایژگیو  یتجل و  کامل  انساان  همان  نگیجدهدائر
 تجسام  میحک  نیبنابرا(.  478:  1385  زوتسار،یا) اسات  دهیرسا  واحد  با  یآ رشاهم  ةمرحل به
 . ردیگیم قرار میحک فرد در است، دائر یتجل همان که ده. است ده و ئردا

 سهيمقا .3

 مشااخ   نگیجدهدائر  کتا   در  ده و  مانیساال  حکمت  کتا   در  حکمت  یبررساا  با
  ی رب   یکی و  دارند  تعلق  متفاوت  ینید سانت  دو به  مقدس  متن  دو  نیا  هرچند که  شاردیم
 .اندسهیمقا قابل گریکدی با هانآ در ده و حکمت مفهرم  است، یشرق یگرید و

.  دارند   ده  و  حکمت از  یدیجد  نسابتاً  فیترصا  خرد،  از  شیپ  آرار  به نسابت  کتا   دو  هر
 و  دیاجاد کاامالً  ده  از  ناگیجدهدائر  یساااازمفهرم  کاه  اسااات  نیا باارهنیا در  هااآن  تفااوت
  دیاتاأک  ده یبااطن یمعناا بر  ناگیجدهدائر.  اسااات  خرد  از  شیپ آراار در ده  یمعناا  از  متفااوت

  خرد  از  شیپ  یحکم  اتیادب  با  نیادیبن  تفاوت  حکمت  کتا   در  حکمت  مفهرم  یوه.  کندیم
 و  امثاال  ر،یمزام)  حکمات  کتاب گرید  در  حکمات  مفهرم  ةاداما  در  و نادارد مقادس  کتاا   در

 .است...( 

  صافات با که  شاردیم  انیب  یمتعدد  یکماه  صافات  ده  و  حکمت یبرا  کتا   دو  هر  در
 از  شااخ   كی  عنرانبه  دارند،  تشااخ   دو  هر  نیهمچن.  اساات مشااترک  دائر  و  خداوند

 و ساتین  مساتقل  هاآن  تیشاخصا اهبته  رند؛یگیم قرار  خطا   مررد  و  شاردیم  صاحبت  هاآن
  اندداشاته  وجرد  زین  جهان  خلقت از  شیپ و  اندجاودانه  دو  هر. اندوابساته  دائر و  خدا به  کامالً

 .اندکردهیم نقش یفایا و

  یاهه   یامرر  دو  هر.  هسااتند  دائر و  خدا  یعنی  مطلق،  کامل  مرجرد  یجلت  ده و  حکمت
 از  پ  ةمرتب  در  ،یوجرد  هحاظ از  ده  و  حکمت.  اندیمتعاه  جهان،  نیا به نسابت  و  هساتند
 اسات  یامسائله  ر،یخ  ای  اسات  ساهیمقا  قابل  دائر  با  خدا  ایآ  کهنیا.  دارند قرار  دائر  و  خداوند
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 .شرد یبررس دیبا یاجداگانه فرصت در که

  طرف  كی  از  دو  هر.  ستین  مخلرقات  با  هاآن  ارتباط  عدم  یمعنا  به  ده  و  حکمت  یتعاه
  در  دو  هر.  هساتند  مرتبط  مخلرقات  با  گرید  طرف  از و  دارند  رندیپ و  ارتباط  دائر و  خداوند  با

 و صاانع  دو  هر.  هساتند  مخلرقات  یِهسات منشاأ  و  کنندیم  نقش  یفایا  مخلرقات  خلقتِ  امر
 و  تحرالت  و  رییتغ  منشاأ  ه،یاوه  خلقت  بر  عالوه اهبته.  هساتند  جهان  رداتمرج  بخشصاررت
 حکمت.  هساتند  هاانساان  جمله از  مخلرقات، مراقب  و  محافظ  هاآن.  هساتند  زین  مدام  خلق

.  دهند یم  سارق نظم و  یهماهنگ  یسار به را  مخلرقات  و  کنندیم  ریتدب  را  جهان  امرر  ده و
  دی تأک  دو  هر  جمله  از.  کنند  یم  استفاده  نینماد  ریتعاب  از  مطلب  نیا  انیب  یبرا  کتا   دو  هر

  نماد  هم و اسات  ترهد  منشاأ  هم  مادر.  هساتند  مرجردات  ةهم  مادر  ده، و  حکمت که  دارند
 . محافظت و مراقبت

 به  هاآن  دنیرسا و  مخلرقات  نجات  در  ده و  حکمت  یاسااسا  نقش بر  کتا ،  دو  هر  در
  هاآن  کسااب و  ده و  حکمت  طلببه را  هاانسااان  کتا ،  دو  هر.  شااردیم  دیتأک  یجاودانگ
  خالف  بر  حکمات،  کتاا   کاه  اسااات  نیا  مهم  تفااوت  اهبتاه.  کننادیم  قیتشااار  و  دعرت
 اسااس  بر.  داندیم  یاهه  یةهد  را  آن  و  کندیم  دیتأک  حکمت  بردن  ییعطا  بر  نگ،یجدهدائر

 خاداوناد  معرفات  باه خاداسااات،  یتجل  کاه حکمات، یاةهاد قیطر از انساااان حکمات،  کتاا 
 کتا   در که اساات  نیا  گرید  تفاوت.  اساات  یجاودانگ  و  نجات  ةمقدم  خرد که  ساادریم

  در  یوه  اسااات؛  هرهی  باه  ماانیا  حکمات،  افاتیادر  قیطر  از  نجاات  آ ااز  ةنقطا  حکمات،
 .هاستآن اساس بر عمل و ده  یهایژگیو  و  صفات کسب  نجات،  آ از  ةنقط  نگیجدهدائر

 و اسات  کامل و  میحک  انساان  ،باشاد  ده  و  حکمت  یدارا که  را  یانساان  کتا ،  دو  هر
 فیترصااا  باه  حکمات،  کتاا   خالف  بر  ناگ،یجدهدائر  اهبتاه. ردیگیم  قرار  شیساااتاا  مررد

 . کندیم  یمعرف  ده  تجسم  و  یتجل  را  میحک  و  پردازدیم  هم  میحک  عملکرد  نرع  و  هایژگیو

  دی شاا  رسادیم نظر به  کتا   دو  نیا  در  ده و  حکمت  اشاتراکات  و  هاشاباهت به  ترجه  با
  مقدس  متن  دو  در  مختلف  عبارات  و  اهفاظ با  که  باشاد تیواقع  كی  ده، و  حکمت  از  ررمنظ
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  در  قدرت  ای  لتیفضا  یهامعادل  رسادیم  نظر به  اسااس  نیا بر.  اسات  شاده  صاحبت  آن  از
  نی ا  نگ،یجدهدائر  ةترجم  در  اساات  بهتر  و سااتندین  ییرسااا و  قیدق  یهامعادل  ده،  ةترجم

 .شرد استفاده .دهع هفظ خرد و نشرد ترجمه اصطالح

 سانت  دو  تفاوت به  مربرط  هاتفاوت  یبرخ که  گفت  ترانیم  هاتفاوت  منشاأ  و  نییتب  در
 .اندشده فیتأه هاآن یفضا در مقدس متن دو نیا که است یطیشرا و فرهنگ و ینید

 کتا   کردیرو.  اسات  کتا  دو  کردیرو  در  تفاوت  ها،تفاوت  یاسااسا  منشاأ  رسادیم نظربه
 را  خرد مطاهب  تیهردی  نید  یهاآمرزه  اساااس  بر که اساات  یاتیاهه  کردیرو  كی  حکمت

  خااهق  کاه هره،ی  باه ماانیا را نجاات  ریمسااا  آ ااز نجاات،  بحا   در  مثاال یبرا.  دهادیم  ارائاه
  نگی جدهدائر  کردیرو اما.  کندیم  یمعرف  اسات،  بساته  عهد  لیاسارائ  یبن  با و اسات  جهان

 و  وجرد  مراتب و  یهسات  لیتحل  به که اسات  یشاناختوجرد  و  یشاناختیهسات  کردیرو  كی
 . پردازدیم مرجردات

 گیرینتیجه

  قاابال  گریکادی  باا  ناگیجدهدائر  کتاا   در  ده  و  ماانیسااال  حکمات  کتاا   در  حکمات
  فی ترصا  هساتند،  مختلف  ینید سانت  دو به  متعلق  مقدس متن  دو  نیا  چند  هر.  اندساهیمقا
  باشاد  نیا  از  یناشا  تراندیم  هاشاباهت.  دارد  یاریبسا  یهاشاباهت  ده و  حکمت  ةدربار  هاآن
 و  فرهنگ  و سانت  دو  در  چرن اما  کنند؛یم  فیترصا  را یمشاترک تیواقع  کتا ،  دو  هر که
 .کنندیم استفاده متفاوت یهافیترص یگاه و متفاوت اهفاظ از هستند، متفاوت یفضا

  یچگرنگ   بر  کتا   دو  کردیرو  تفاوت که اساات  نیا  شااد  حاصاال که  یگرید  ةجینت
  تمرکز با)  ینید  و  یاتیاهه  کردیرو با  حکمت  کتا . اساات  برده  مؤرر  هد  و  حکمت  فیترصاا

  کردیرو  ناگیجدهدائر  اماا.  پردازدیم  حکمات  فیترصااا  باه(  تیاهردی  نید  یهااآمرزه  بر
 .دارد شناسانهیهست
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 حکمت  فیترصا  همان  یراساتا  در  دهد،یم  ارائه  حکمت از  حکمت  کتا   که  یفیترصا
  یساااز مفهرم  نگیجدهدائر  یوه.  اساات  مقدس   کتا  در  آن  از  شیپ  حکمت  یهاکتا   در
 .دهدیم ارائه ده از یدیجد

  یکماه   صافات  یدارا  هاآن.  هساتند  دائر و  خداوند  یتجل  کتا   دو  نیا  در  ده و  حکمت
 تشاخ   دو  هر.  رندیگیم بر  در را  دائر و  خداوند  صافات از  یاریبسا که  هساتند  یاریبسا

  جهاان  نیا  باه  نسااابات  هااآن.  انادجااوداناه  و  انادداشاااتاه  وجرد جهاان  خلقات  از شیپ دارناد،
  نقش  مرجردات  خلقات  در  دو  هر.  دارناد  ارتبااط  مخلرقاات  باا  حاال  نیع  در  یوه  اناد؛یمتعااه

  تی هدا و  نجات و  یزندگ  ریمساا  در  و سااتندین   افل  هاآن  از زین  خلقت از  پ   اند؛داشااته
 .است جاودانه اتیح کسب نجات از منظرر. کنندیم نقش یفایا هاآن

 و  باشاد  ده و  حکمت  دنبال به  دارد  فهیوظ  انساان  مقدس،  متن  دو  نیا  دگاهید اسااس  بر
 یعطا  و  هیهد  حکمت که  کندیم  دیتأک  حکمت  کتا   اهبته.  کند  تالش  هاآن کساب  یبرا

  نجات ریمسا  آ از  در  یاسااسا  نقش  هرهی به  مانیا  حکمت،  کتا   در  نیهمچن. اسات  خداوند
 اهبته.  اسااات میحک  و  کامل  انساااان  ابد،ی  تقراراسااا او  در  ده و  حکمت که  یانساااان.  دارد
  اختصاااص  میحک  فیترصاا به  را یشااتریب  یبندها  حکمت، کتا   خالف  بر  نگ،یجدهدائر
 .دهدیم

  است،   ترجمه  قابل   ری    و  اصطالح   ك ی  ده   نکه یا  و   نگیجدهدائر   در   ده   مفهرم   به  ترجه   با
  ده. ع   هفظ  خرد  و   ردنش  ترجمه   اصطالح   ن یا  نگ، یجدهدائر   ةترجم  در  شرد ی م  شنهادیپ

 . شرد استفاده 
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 هانوشتپی
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21 the Sage 
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