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چکیده
یکی از مرضااارعاات محرری در مترن مقادس ،حکمات اسااات .یکی از کتاب قاانرن راانی در
کتا مقدس ،کتا حکمت (یا حکمت سالیمان) اسات .ترصایف حکمت در این کتا بسایار شابیه
ترصایف کتا دائردهجینگ از عدِه .اسات .هدف این مقاهه بررسای حکمت در کتا حکمت و ده در
دائردهجینگ و مقایساة آنها اسات .این پژوهش به روش اسانادی و ترصایفی-تحلیلی انجام میشارد.
حکمت و ده تجلی خداوند و دائر هساتند .هر دو در امر خلقت مرجردات و نجات آنها نقش اسااسای
دارند .انساان مرظف به طلب و کساب حکمت و ده اسات .انساانی که حکمت و ده در او اساتقرار یابد،
انساان کامل و حکیم اسات .به نظر میرساد حکمت و ده در این دو کتا بر واقعیت مشاترکی دالهت
دارناد .اهبتاه تفااوتهاایی نیز وجرد دارد .تفااوتهاا میتراناد نااشا ای از تفااوت دو سا انات دینی و تفااوت
رویکرد این دو متن مقدس باشد.
واژگان کلیدی :حکمت ،کتا حکمت ،ده ،دائردهجینگ ،دائر.
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مقدمه
یکی از مرضااارعااتی کاه در ادیاان و مکااتاب مختلف مررد ترجاه برده اسااات ،حکمات
اسات .در ادیان ابراهیمی نیز حکمت از مفاهیم محرری اسات .این مطلب با بررسای مترن
مقدس آنها به روشانی قابل دریافت اسات .برای مثال در کتا مقدس ،هفت کتا آن به
نام عکتا های حکمت .مشااهرر هسااتند که عبارتند از :کتا های ایر  ،مزامیر ،امثال
سالیمان ،جامعه ،زل زلهای سالیمان ،حکمت سالیمان و یشارعبنسایرا .پنج کتا اول
متعلق باه تنا (=متن مقادس یهردیاان) هساااتناد و دو کتاا دیگر جزء کتاب قاانرن راانی
بهشامار میآیند .در این میان ،مباح کتا حکمت سالیمان دربارة حکمت ،از جهت تعداد
آیااتی کاه در اینبااره دارد و از جهات ترصا ایفی کاه از حکمات ارائاه میدهاد ،قاابال ترجاه و
بررسای اسات .این کتا  ،کتا حکمت نیز نامیده میشارد و در  19با ارائه شاده اسات.
کتا حکمت به زبان یرنانی نرشاته شاده اسات .هرچند این کتا منسار به سالیمان
اسات ،وهی نریساندة آن مشاخ نیسات .این کتا جدیدترین کتا عهد قدیم اسات که
به نظر میرسد در فاصلة بین قرون سرم تا اول قبل از میالد (به احتمال زیاد در دهههای
پایانی قرن اول قبل از میالد) ،ترساط یکی از یهردیان اهل اساکندریه که خرد را همچرن
سالیمان فرض میکرد ،نرشاته شاده اسات .محترای این کتا آمیختهای از فلسافه یرنان و
تفکر و اندیشاة یهردی اسات (هاک 327-326 :1383 ،؛ هلِّی .)421-420 :2015 ،کتا
حکمت دارای متن و زبانی یکوارچه و نی اساات که با هنرمندی در قاهبهای فاضااالنة
بال ی دنیای یرنانی-رومی ارائه میشاارد .ساایاق ادبی کتا حاصاال تربیت یرنانیمآبی
نریساانده اساات .اهبته این تأریرپذیری از محیط و فرهنگ یرنانی به معنای دهبسااتگی و
وابساتگی او به اندیشاة یرنانی نیسات؛ بلکه اندیشاة یرنانی عامل محرک اندیشاة اوسات که
آبشخرر آن کتا مقدس است (سیار.)14-13 :1380 ،
از طرف دیگر ،باا بررسا ای ادیاان شااارق آسا ایاا و مترن فلسااافی چین باه کتاا
عدائردهجینگ 1.میرسایم که تصاریر آن دربارة مفهرم عدِه 2.بسایار شابیه تصاریر حکمت
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در کتا حکمت است .دائر ده جینگ یك متن فلسفی-ادبی باستانی و متن مقدس سنت
دائرئی و در هغت به معنای عدفتر راه و فضایلت آن .اسات .این کتا شاهرتی جهانی دارد
و یکی از مهمترین مترن اصالی حکمت شارقی به شامار میآید (ایزوتسار.)299 :1385 ،
این کتا منسار به شاخصای به نام عالئرزی 3.اسات .او یك شاخصایت شابه تاریخی
اسات که در سانت دینی دائرئیساتی و سانت دینی عامیانة چین بسایار مررد احترام اسات و
برای او اهرهیت قائلاند ( .)Boltz, 1987: 5315در ابتدا این کتا به نام نریساندهاش
شااناخته میشااد وهی در اواخر ساالساالة هان ،دانشاامندان عنران دائردهجینگ را برای آن
انتخا کردند ( .)Kim, 1969: 1دربارة تاریا نگارش این کتا اختالف نظر بسایاری
وجرد دارد .دیادگااه سااانتی آن را متعلق باه قرن  6ق.م .میداناد و دیادگااههاای جادیاد بر
اسااس ویژگی زبانی ،آن را متعلق به قرن سارم ق.م .میدانند .این کتا دو بخش و 81
فصال دارد .بخش اول ،شاامل فصال  1تا  ،37به دائرجینگ و بخش دوم ،شاامل فصال 38
تاا  ،81باه دهجیناگ معروف اسااات (میلر .)38 :1395 ،دائر و ده ،دو مفهرم محرری در
دائردهجینگ هستند.
هادف این مقااهاه بررسا ای حکمات در کتاا حکمات و ده در دائردهجیناگ و مقاایسا اة
آنهاسات .این پژوهش با رویکرد مقایساهای و به روش اسانادی و ترصایفی-تحلیلی انجام
میشارد .منظرر از مقایساه ،ترصیف و تبیین شباهتها و تفاوتهاست .مطاهعات مقایسهای
مرجب فهم عمیقتر و شاامل دو مرحلة ترصایف و تبیین میشارد .منظرر از ترصایف بیان
اوصاااف ،آرار ،عالیم و نساابت یك پدیدار با پدیدارهای دیگر اساات .تبیین نیز بیان علت
یاك امر اسااات (فرامرز قراملکی 183 ،314 ،294 :1385 ،و  .)187بر این اسااااس ،ابتادا
دیدگاه این دو کتا دربارة حکمت و دِه بهطرر جداگانه ترصیف میشرد .سو شباهتها
و تفاوتها بیان و تبیین میشرد.
در این مقاهه از ترجمة انگلیسای دائردهجینگ ترساط عجان وو 4.و برای کتا حکمت
از ترجمة انگلیسای عکینگ جیمز 5.و ترجمة فارسای پیروز سایار اساتفاده میشارد .معادل
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کلمات چینی و آوانگاری آنها بر اساس شیرة عهانیر پین یین 6.ارائه میشرد.
بر اساس جستجرهای انجام شده ،تاکنرن پژوهشی دربارة حکمت در کتا حکمت یا
ده در دائردهجینگ انجام نشده است .با ترجه به عدم پیشینه در اینباره و اهمیت بح
حکمت و ضرورت مطاهعات مقایسهای بهمنظرر گفتگری بین پیروان ادیان و فهم عمیقتر
مرضرع ،اهمیت و ضرورت این پژوهش مشخ میشرد.
« .۱حکمت» در حکمت سلیمان
واژة حکمت 30مرتبه در کتا حکمت سلیمان بهکار رفته است که  28مرتبه آن در
بخش اول کتا (با  1تا با  )1 :11و دو مرتبه در قسمت دوم آن (با  2 :11تا )19
است .با ترجه به اینکه واژة حکمت در دیگر کتب کتا مقدس نیز بهکار رفته است ،قبل
از بررسی حکمت در کتا حکمت ،مروری بر پیشینة مفهرم حکمت در کتا مقدس
خراهیم داشت.
 .۱-۱پیشینۀ حکمت در کتاب مقد
معادل عبری حکمت ،واژة عحُخمَه 7.و معادل یرنانی آن واژة عسرفیا 8.است .گسترة
معنایی این واژه از معادل انگلیسای آن ،یعنی ع .wisdomوسایعتر اسات .عحخمه .بر
فراساات و هرشاامندی ،قدرت عقالنی و همچنین تساالط و مهارت در هنرهای مختلف
دالهات دارد (.)Camp & Lichtenstein, 2005: 4077; Scott, 1987: 95
حکمت در اسافار پنجگانه به معنای مهارت هنرمند و صانعتگر در سااخت وساائل مربرط به
آیینها و مناسااك دینی اساات (خروج 36-31 :35؛  .)2-1 :36برخی معانی حکمت در
بخش کتاب پیاامبران عباارتناد از :ویژگی مشااااور پاادشااااه (ارمیاا  ،)35 :50مهاارت یاك
نرحاهخران مااهر (ارمیاا  )17 :9و فهم و تادبیر (اشاااعیاا  .)14 :29حتی حیراناات نیز حکمات
دارند (امثال  .)Kim, 1969: 116( )30-24 :در مترن حکمی مربرط به پ از اساارت
بابلی ،بر این نکته تأکید میشاارد که عترس از خدا ،آ از حکمت اساات( .امثال 7 :1؛ :3
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 .)7در کتا امثال بیان میشارد که حکمت متعلق به خداسات (امثال  .)31-22 :8در این
کتا  ،حکمت دارای تشاخ و امری اههی اسات که به هرک خداترس باشاد ،به عنران
هدیه عطا میشارد (امثال  .)13 :8حکمت ،انساان را دعرت به شانیدن نصایحتهای خرد
میکناد کاه هر ک باه او گرش کناد ،حیاات مییااباد و خادا را خشااانرد میکناد (امثاال :8
)35؛ بنابراین حکمت رابط بین خدا و انساان و همچنین عطای اههی اسات .در کتا ایر
نیز حکمت متعلق به خداسات (ایر  .)13 :12بر اسااس کتا ایر  ،نظم پیچیدة خلقت
با حکمت اههی مرتبط اسات؛ وهی حکمت اههی از چشامان انساان مخفی اسات :عحکمت از
چشامان تمامی افراد بشار پنهان اسات ... .فقط خدا میداند که حکمت را کجا میتران پیدا
کرد( .ایر  .)23-20 :28حکمت امری اههی و مهارت خاصای اسات که خداوند به وسایلة
آن ،جهان را خلق کرده است (امثال 20-19 :3؛ مزامیر .)24 :104
بنابراین دو نکته دربارة حکمت قابل ترجه اسات :یکی اینکه انساان باید آن را کساب
کند ،دیگری اینکه از چشاامان انسااان مخفی اساات .نکتة اول که در کتا امثال تأکید
میشاارد با ترس از خدا آ از میشاارد ،وهی نکته دوم با ترس و احساااس هیبت در مقابل
رمز و راز خلقت شروع میشرد (.)Kim, 1969: 118
در کتا جامعه نیز تأکید میشاارد که حکمت اههی متعاهی و دساات نیافتنی اساات:
عانساااان قاادر نیسااات کاار خادا را از ابتادا تاا انتهاا درک کناد( .جاامعاه  .)11 :3در کتاا
یشارعبنسایرا نیز حکمت اههی ،امری متعاهی اسات :عریشاة حکمت بر کدامین ک آشاکار
گشاات؟ نیروهای آن را کدامین ک شااناخت؟ علم حکمت بر کدامین ک رخ نمرد؟.
(یشارع بن سایرا  .)7-6 :1اهبته در با  24همین کتا  ،حکمت همان شاریعت مرسای (ع)
معرفی میشارد :عاین همه جز کتا عهد خدای تعاهی نیسات ،شاریعتی که مرسای آورد.
(یشرع بن سیرا .)23 :24
بهطرر کلی معانی و مصادیق حکمت در کتا مقدس در پنج معنا قابل دستهبندی
است :فهم و درایت ،علم و معرفت ،اخالق خاص ،امرر اههی و امر وجردی و عینی .بر

128

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،61بهار 1399

اساس کتا مقدس ،حجیت و اعتبار حکمت متعلق به خداوند است .حکمت اههی در خلق
و تدبیر او در عاهم قابل مشاهده است و پیامبران تالش کردهاند از راه حکمت و شریعت،
انسانها را به سعادت راهنمایی کنند (حیدری و پاشایی.)53 :1389 ،
 .۱-2حکمت ،تجلی خداوند
با ترجه به ترصاایف حکمت در کتا حکمت ،میتران گفت حکمت در این کتا بر
تجلی کامل خداوند متعاال دالهت دارد .اینکه حکمت تجلی خداوند اسااات در این آیه به
روشانی بیان میشارد :عهمانا [حکمت] نفحهای از قدرت خداسات ،رایحهای 9ب خاه
از مجد خدای قادر اساات .از این روی هیچ آهردگی بدان راه نمییابد  . ...چه ،پرتری 10از
نرر جاودانی اسات ،آینة بیزنگاری از فعل خداسات ،صاررتی از نیکی اوسات( .حکمت :7
 .)26-25منظرر از نرر جاودانی ،همان خداوند است که در دیگر کتب کتا مقدس نیز به
آن اشااره شاده اسات (سایار .)89 :1380 ،نریسانده با اساتفاده از واژگان رایحه ،پرتر ،آینه و
صررت نشان میدهد که از دیدگاه او ،حکمت تجلی خداوند است.
همچنین ،در بخش محرری کتاا حکمات ( 22 :7تاا  )1 :8مااهیات و طبیعات حکمات
ترصایف میشارد .بسایاری از واژگان مررد اساتفاده در این بخش برگرفته از فلسافة یرنان
اسات ( .)Kim, 1969: 124صافاتی که برای حکمت بیان میشارد ،نشاان میدهد که
حکمت تجلی خداست .این صفات عبارتند از :خردمند ،قدّوس ،یگانه ،کثیر ،هطیف ،جنبنده
و فعال ،پاک ،بدون آهردگی ،شاکساتناپذیر ،خیردوسات ،مهربان ،استرار ،قادر مطلق ،حافظ
همه چیز ،نافذ بر همة روحها (حکمت  .)23-22 :7همة این صافات ،ویژگیهایی هساتند
که در عهد قدیم برای خداوند بیان میشدند.
در این عبارت نیز بر تجلی خداوند به صااررت حکمت تأکید میشاارند :عو ارادة تر را
کدامین ک میشااناخت؟ اگر حکمت عطا نمیکردی و و روح قدّوس خریش را از عاهم
باال گسایل نمیداشاتی؟( .حکمت  .)17 :9اهبته در با اول ،حکمت با روح خداوند یکی
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دانساته میشارد (حکمت  .)6 :1ویژگیهای حکمت و روح نیز مشاترک اسات .بنابراین ،به
نظر میرساد حکمت و روح خداوند دو اصاطالح برای اشااره به یك واقعیت ،یعنی تجلی
خداوند ،هساتند ( .)Kim, 1969: 125بر این اسااس ،خداوند بهصاررت حکمت یا همان
روح تجلی میکند تا شناخته شرد.
بنابراین به نظر میرسد نریسندة کتا حکمت تالش میکند به جای واژة یهره ،از
حکمت به عنران تجلی آن استفاده کند و ویژگیهای یهره را به حکمت نسبت میدهد.
وهی هرگز حکمت را همان یهره نمیداند و حکمت را وابسته به یهره و در عین حال متمایز
از آن (به عنران تجلی خداوند) معرفی میکند.
 .3-۱رابطۀ حکمت و مخلوقات
حکمت در کتا حکمت منشاأ ،خاهق و صاانع مخلرقات اسات .او مادر همة خربیها
اساات :عاز جملة این نیکیها شااادمان گشااتم ،چه حکمت آورندة آنها برد ،با این همه،
نمیدانساتم که مادر همة اینها حکمت اسات( ..حکمت  .)12 :7او صاانع همه چیز اسات:
عصاانع همه چیز که همانا حکمت اسات( .حکمت  .)22 :7خدا با حکمت خرد ،انساان را
سارشاته اسات (حکمت  )2 :9و حکمت ،هنگام خلق جهان حاضار برده اسات (حکمت :9
 .)9پ حکمت ،صاانعتگری اساات (حکمت  )2 :14که بر آرار و مخلرقات خداوند تأریر
میگذارد ( .)Kim, 1969: 121بنابراین حکمت در کتا حکمت دارای تشخ است.
حکمت در این کتا با ایدهها و مفاهیم یرنانی معرفی میشارد .بهنظر میرساد تشاخ
حکمت ،جاودانگی آن و وجرد پیش از خلقتی آن تحت تأریر فالساافة یرنانی برده اساات.
کتا حکمت برای بیان دیدگاههای خرد از زبان فلسافی یرنانیان اساتفاده کرده اسات .اما
نگرش کلی آن یهردی است (.)Kim, 1969: 120-121
حکمت در نجات انساااانها نیز نقشا ای محرری دارد و آنها را در این مسا ایر و در
مراجهه با ساختیها و مشاکالت یاری میکند :عانساانها به مدد حکمت نجات یافتهاند.
(حکمت  .)18 :9حکمت ،انساانها را از طریق نادرسات (حکمت  ،)18 :9از سایل و رق
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شاادن (حکمت  )4 :10و از همة سااختیها نجات میدهد :عحکمت ،مؤمنان خریش را از
سااختیهایشااان نجات میدهد( .حکمت  .)9 :9اساااس ااً عمل و تأریر حکمت در جهان،
نجاتبخشاای اساات .عمل نجاتبخش حکمت در کتا حکمت ،به عنران یك خلقت و
ترهد جدید ترصایف میشارد .حکمت همراره نجاتبخش اسات و مرجب ترهد دوبارة انساان
و همة مخلرقات میشرد (.)Kim, 1969: 122
حکمات هماان روح خاداوناد معرفی شاااده و کاارکردهاای او در جهاان بیاان میشااارد:
عحکمت روحی اسات که آدمیان را یار اسات( .حکمت  .)6 :1واژة روح 11در این کتا به
معانی روح انساان ،روح خداوند ،روح حکمت و هرا یا باد آمده اسات .منظرر از روح خداوند،
همان قدرت خداوند متعال اساات که در همه چیز تجلی کرده اساات ( Kim, 1969:
 .)122در با اول این کتا آمده اسات :عهمانا روح خداوند گیتی را آکنده اسات و او که
همه چیز را یکوارچه نگاه داشااته ،بر هر کلمه داناساات(.حکمت  .)7 :1در اینجا یکی از
کاارکردهاای روح ،ایجااد وحادت و همااهنگی در مرجردات جهاان معرفی میشااارد .واژة
یرنانیِ معادلِ یکوارچگی ،برگرفته از واژگان مذهب رواقی است که به شدت بر نقش روح
خداوند در انسااجام عاهم دالهت دارد .این هفظ در این متن به قدرت راتی خداوند اشاااره
دارد (سیار .)80 :1380 ،کتا حکمت تأکید میکند که روح خداوند همة عاهم را فراگرفته
اس ات :عچه روح فسااادناپذیر تر در همه چیز هساات( .حکمت  .)1 :12بنابراین ،حکمت،
امرر جهان را تدبیر میکند و مرجردات را به ساری هماهنگی و انساجام سارق میدهد و
هدایت میکند.
از آنجا که حکمت در این کتا  ،تجلی روح خداوند و قدرت او در جهان خلقت است،
مرجب نر شادن جهان و خلق مدام در جهان و انساان اسات :عچرن یگانه اسات ،بر همه
چیز قادر اسات ،چرن در رات خریش رابت اسات ،مایة نر شادن عاهم است و در گذر ایام ،با
گذار از نفرس مقدس ،ایشاان را دوساتان خدا و پیامبران میگرداند( .حکمت  .)27 :7اهبته
منظرر از پیامبران فقط انبیای بزرگ نیساتند ،بلکه منظرر همة کساانی اسات که با زندگی

مقايسۀ «حکمت» در کتاب حکمت با «دِه» در دائودهجینگ (حامد نظرپرر)

131

مقادس خرد و اهفات خریش باا خادا ،از خراسا اتاههاا یاا رازهاای او شا انااخات عمیقتری پیادا
کردهاند و میترانند انساانهای دیگر را هدایت کنند (سایار .)89 :1380 ،پ انساان با به
دست آوردن حکمت که همان صفات اههی است ،می تراند به این مرتبه دست یابد.
در کتا حکمت سالیمان نیز مانند کتب ایر  ،جامعه و یشارعبنسایرا بر تعاهی حکمت
تأکید میشارد .با وجرد تعاهی حکمت ،انساان دعرت به کساب حکمت میشارد .عالوه بر
اینها ،حکمت اههی را همان روح خدا ،12شااریعت ،کلمه ،طریق خداوند و شااکره خداوند
قاادر مطلق میداناد (حکمات 7 :5؛  .)25 :7حکمات انساااان در این کتاا باه هماان معناای
دینداری ،تقرا و عترس از خدا .تفسیر میشرد ( Camp & Lichtenstein, 2005:
.)4077
بنابراین حکمت تشخ دارد و مرجردی اههی است .او تجلی خداوند متعال است.
حکمت خرد را برای مردم آشکار میکند و انسانها را به خرد دعرت میکند .بنابراین باید
در طلب حکمت برد .اما از آنجا که حکمت امری اههی است ،متعاهی است .در نتیجه انسان
نمیتراند خردش حکمت را بهدست آورد ،بلکه حکمت هدیه و عطیة اههی است و عطائی
است نه کسبی.
« .2دِه» در کتاب دائودهجینگ
اصاطالح ده 44 ،مرتبه در دائردهجینگ تکرار شاده اسات؛  9مرتبه در قسامت اول و
 35مرتبه در قسمت دوم که به کتا ده مشهرر است ( .)Kim, 1969: 100در قسمت
اول کتا بیشاتر به دائر پرداخته میشارد و خیلی دربارة ده صاحبتی نمیشارد .در قسامت
دوم بیشاتر به ترضایح ده میپردازد .ترجمة اصاطالح ده بسایار دشارار اسات و ترجمههای
متعددی از آن ارائه شده است .دَه ترجمة این واژه عبارتند از :نیروی فعال ،قدرت ،فضیلت،
تعااهی ،مهرباانی ،صااافاات دائر ،عمال بیرونی دائر و تجلی دائر (.)Kim, 1969: 99
اصاطالح ده تمام این معانی را شاامل میشرد .به دهیل اهمیت و خاصبردن این اصطالح،
در این مقاهه به جای ترجمة آن ،از خرد واژة دِه استفاده میکنیم.

132

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،61بهار 1399

قبل از بررسی ده در دائردهجینگ ،مروری بر پیشینة مفهرم ده در سنت چینی خراهیم
داشت.
 .۱-2پیشینۀ دِه در سنت چینی
مفهرم ده در سانت دینی چینیها در مرضارع رابطة بین انساانها و آسامان (یا طبیعت)
جاایگااه ویژه و محرری دارد .ده در هغات باه معناای فضا ایلات 13و قادرت 14اساااات
( .)Csikszentmihalyi, 2008: 353با بررسای اساتخرانهایی که باورها و اتفاقات
سالسالة شاانگ را ربت کردهاند ،واژة ده در آنها یافت نمیشارد؛ اما در نرشاتههای اوایل
سالسالة چر ،یك واژة کلیدی بهشامار میآید .گفته میشارد ریشاة اصاطالح ده به تمدن
عصار نرسانگی چین معروف به سالسالة شاانگ بر میگردد .ریشاة واژة ده در آن دوران،
شاانگ برد که در نهایت به اصاطالح ده تبدیل شاد .شاانگ به معنای مجازات کردن برد و
بهطرر خاص به حق ویژة پادشاااه برای قربانی کردن انسااان در یك مراساام آیینی برای
تثبیت قدرتش اشاااره داشاات .بعدها در ساالساالة چر ،که قربانی انسااانی مذمرم برد ،ده
مرهبتی از جانب آساامان برای حق حاکمیت برد که به واسااطة نیاکان عطا میشااد .ده،
قدرتی مرروری برد که از نساالی به نساال دیگر منتقل میشااد .ده به ترانایی حکمرانی بر
مردم اشااره داشات .اگر شااهزادهای صااحب ده برد ،حکم تیین (آسامان) به او تفریض
شااده و به مقام پادشاااهی میرس اید .در برخی آرار کنفرس ایرس ،یعنی شاارچینگ (کتا
تاریا) و شیچینگ (کتا اشعار) ،نیز ده اشاره به خصرصیتی در انسان دارد که به واسطة
آن ،پادشاااه میتراند دسااتررات تیین را دریافت کند (میلر178-176 :1395 ،؛ Kim,
 .)1969: 97- 98بر این اسااس ،معنای اوهیة ده ،قدرت برد که برای قدرت خیر و شار
پادشاهان و ارواح به کار میرفت و به عبارت دیگر ،این واژه از هحاظ اخالقی خنثی برد.
هر چند معنای اوهیة ده (یعنی قدرت که برای امرر خیر و شاار بهطرر یکسااان بهکار
میرفت) منسارخ نشاد ،وهی در دورههای بعد دچار تغییر شاد و یك معنای اخالقی جدید
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پیدا کرد .این معنای جدید عفضاایلت 15.برد .ده قدرت اههی یا نیروی پادشاااهی برد که
برای انسااانهای خر بهکار میرفت .ویژگی ده مرجب میشااد پادشاااه در نگاه تیین
مقبرل و ارزشمند باشد .ده مرجب صلح ،آرامش ،خرشبختی و برکت میشد .در برخی آرار
کنفرسایرس ،ده امری صارفاً مرروری نیسات ،بلکه فضایلتی اخالقی اسات که انساان به
واسطة آن میتراند هماهنگی را در سراسر جهان گسترش دهد (.)Smith, 1968: 24
الئرزی در همین دوره زندگی میکرد که ده به معنای فضاایلت و قدرت اههی به کار
میرفات .او اصا اطالح ده را در پرتر دیادگااه خرد درباارة دائر تغییر و ترساااعاه داد .در
دائردهجینگ مفهرم و معنای سایاسای و اجتماعی ده به عنران یك فضایلت ،کمرنگ شاد و
بر معنای درونی و باطنی آن بهعنران نیروی باطنی حیات تأکید شاد ( Kohn, 2005:
.)2174
 .2-2ده ،تجلی دائو
یکی از مسااائل مهم دربارة ده ،این اساات که رابطة ده با دائر چیساات؟ معنای هغری
دائر مسایر و راه اسات .معنای اصاطالحی دائر در معنای عام خرد عبارت اسات از قانرن و
راهی کاه امرر طبیعی بر اسااااس آن حرکات میکناد (قرائی .)162 :1385 ،اهبتاه یکی از
دشاارارترین مسااائل دربارة دائردهجینگ ،ترضاایح اصااطالح دائر اساات ( Kirkland,
 .)2008: 304برای معنای اصااطالحی دائر در دائردهجینگ معادلهای مطلق فلساافی،
هستی متعاهی ،هرگرس و خدا بیان شده است (نرری و دهقانزاده.)104 :1393 ،
ده در دائردهجیناگ پیرناد عمیقی باا دائر دارد و عباارت عدائرده .در آن بسا ایاار کااربرد
دارد .اگر واژة ده باا دائر (یعنی باه شا اکال دائرده) باهکاار رود ،دالهات بر دائر باا فضاااایال و
نیروها و هنرهایش دارد .این ترکیب ،تأکیدی بر حضاارر باهفعل و مؤررِ دائر در حیات عاهم
است (پاشایی.)395 :1377 ،
برخی معتقادناد باهطرر کلی در دائردهجیناگ بین این دو مفهرم چهاار رابطاه یاافات
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میشرد :ده شکل و تصریرِ دائری بدون شکل است؛ ده ویژگیهای فردی مرجردات است
که از دائر شاکل گرفتهاند؛ ده تجلی ِ دائر در جهان مادی اسات؛ ده قدرت و فضایلتی اسات
که پیرو دائر به آن دست مییابد (.)Csikszentmihalyi, 2008: 354
ده بر اسااس دائردهجینگ ،فرع بر دائر و تابع آن اسات :عاگر دائر از بین برود ،انساان
به ده مترسال میشارد .اگر ده از بین برود ،انساان به انساانیت مترسال میشارد .اگر انسانیت
از بین برود ،انساان به اخالقمندی مترسال میشارد .اگر اخالقمندی از بین برود ،انساان
به آدا و رسارم مترسال می شارد .آدا و رسارم ساطحیترین پرساتة ایمان و اعتماد اسات
که آ از هر آشافتگی و بینظمی اسات .)Lao Tzu, 1962: 38( .از نگاه او ده مساتقل
نیست و به دائر تعلق دارد .هر گاه ده از منشأ خرد فاصله بگیرد ،مرجب بینظمی میشرد.
الئرزی در فصال  21میگرید عطبیعت و رات دهِ عظیم 16این اسات که از دائر پیروی
کند .)Lao Tzu, 1962: 21( .در این عبارت ده با صافت عکرنگ .ترصایف میشارد
که به معنای نفرر کردن ،عظیم و جهانی و کلی اسات .این صافت تأکید میکند که ده در
سارتاسار جهان حضارر دارد .همچنین واژة عتسارنگ .که بهصاررت عپیروی کردن .معنا
شده به معنای عمنشأ گرفتن از .نیز هست؛ بنابراین ده نه تنها از دائر پیروی میکند بلکه
از آن جاری میشرد و دائر منشأ و اهگری ده است ( .)Kim, 1969, 105الئرزی تأکید
میکند که حقیقت دائر آنقدر متعاهی اسات که همة دیگر فضایلتها ارزشای ندارند ،مگر
اینکه از دائر پیروی کنند .انساانیت ،معرفت ،اخالق و حتی حکیم بردن در برخی عبارات
دائردهجینگ محکرم و مذمت میشارند .این امر به معنای بیاهمیتی این فضایلتها نزد او
نیسات ،بلکه الئرزی معتقد اسات باید بر دائر به عنران منشاأ همة آنها تأکید کرد که در
اینصاررت همة فضایلتها بهطرر طبیعی از آن جاری میشارند .عالوه بر این ،الئرزی با
معنای کنفرسایرسای این فضایلتها مخاهف اسات؛ زیرا این فضایلتها در نظام کنفرسایرسای
از قلب انساان سارچشامه نمیگیرند ،بلکه سااختة دسات بشار هساتند و از آدا و رسارم
اجتماعی سارچشامه میگیرند ( .)Kim, 1969: 106بنابراین ده اسااسااً متعلق به دائر و
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تجلی دائر در انسان و جهان است.
در دائردهجینگ ویژگیها و صااافات متعددی به ده نسااابت داده میشااارد :ده نی
( ،)Lao Tzu, 1962: 41ده اسااترار شااده ( ،)Lao Tzu, 1962: 41ده مخفی و
مرمرز ( ،)Lao Tzu, 1962: 10: 18; 51: 14; 65ده بزرگ و با شااکره ( Lao
 ،)Tzu, 1962: 21ده ابدی و دهی که سااتیزه نمیکند (.)Lao Tzu, 1962: 68
همة این صافات با صافات دائر مشاترک اسات .شااید به همین دهیل باشاد که برخی ده را
هماان فضاااایال دائر و معرّف دائر ،از آنجهات کاه دائر باهصاااررت فعاال عمال میکناد،
دانسااتهاند (پاشااایی ،)398 :1377 ،وهی معنا و مفهرم آنها میتراند متفاوت باشااد .برای
مثال ،مخفی و مرمرز بردن دائر اشاااره به تعاهی آن دارد؛ وهی مخفی بردنِ ده اشاااره به
مرمرز بردنِ کارهایی اساات که ده انجام میدهد ( ،)Kim, 1969: 102اما با ترجه به
عبارات و واژگانِ مربرط به ده و دائر و همچنین صافاتی که برای ده بیان شاده ،میتران
گفت که ده تجلی دائر است.
 .3-2رابطۀ ده با مخلوقات
برای پی بردن به رابطة ده با مخلرقات ،بهتر اسات شاکلگیری مراتب وجرد و خلقت
17
در دائردهجینگ بررسای شارد .الئرزی این مطلب را اینگرنه بیان میکند :عاز دائر واحد
مترهد میشارد ،از واحد ،دو مترهد میشارد ،از دو ،ساه مترهد میشارد ،از ساه ،هزاران مرجرد
مترهد میشااارند .)Lao Tzu, 1962: 42( .الئرزی بیان نمیکند که منظرر از واحد
چیسات .برای اینکه مشاخ شارد یك چیسات باید معنای این عبارات معلرم شارد .فانگ
یرالن معتقاد اسااات این بخش دالهتی بر فرایناد کیهاانشااانااختی نادارد ،بلکاه دالهات
18
هساتیشاناختی دارد .او با اشااره به قسامتی از با ( 40همه چیز در این جهان از هساتی
بهوجرد میآیند و هساتی از نیساتی 19بهوجرد میآید) ترضایح میدهد :عاین ساخن الئرزی
به این معنا نیساات که در زمانی فقط نیسااتی برده اساات و سااو زمانی میرسااد که از
نیسااتی ،هسااتی به وجرد میآید .این به این معنا اس ات که اگر وجرد مرجردات را تحلیل
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کنیم ،میبینیم که قبل از وجرد هر چیزی ،باید ابتدا هساااتی باشاااد .دائر نامناپذیر و یر
قابل ترصایف اسات و نیساتی اسات و از آن همه چیز بهوجرد میآید .بنابراین قبل از وجرد
هسااتی ،باید نیسااتی باشااد که از آن هسااتی بهوجرد آید .این چیزی که بیان شااد امری
کیهانشاناختی نیسات بلکه هساتیشاناختی اسات .هیچ ارتباطی با زمان و واقعیت ندارد.
زیرا در زمان و واقعیت هساتی نیسات ،فقط مرجردات هساتند.)Fung, 1948: 96( .
بهنظر میرساد فانگ یرالن در ترضایح این عبارت از ادبیات هایدگر اساتفاده میکند که
وجرد مرجردات نشااندهندة هساتی اسات و بنیاد هساتی بر نیستی است .اهبته بنیادی بردن
مفهرم نیساتی ،عالوه بر دائردهجینگ در فلسافة هایدگر نیز مطرح میشارد و دیدگاه آنها
در اینباره قابل مقایساه اسات (مصالح و گردرزی .)214-207 :1392 ،فانگ یرالن واحد
را همان هساتی میداند .الئرزی معتقد اسات باید قبل از هساتی ،نیساتی باشاد .باید ترجه
داشات که نیساتی در دائردهجینگ بهمعنای عدم نیسات ،بلکه به این معناسات که دائر قابل
تعریف و نامگذاری نیسات زیرا آن یك شایء نیسات .از طرف دیگر الئرزی در فصال 1
تصریح میکند که دائر نامپذیر و مادر همة چیز است ،زیرا خرد را آشکار و متجلی میکند.
در نتیجه ،تجلیِ دائر ،یعنی ده ،را میتران همان واحد دانساات (.)Kim, 1969: 104
این نکته را میتران به اینصاااررت نیز بیان کرد که بر اسااااس رویکرد وجردشاااناختی
الئرزی ،وجرد دارای سااختاری چند الیهای اسات (ایزوتسار .)520 :1385 ،در این سااختار،
پ از عدم هساااتی (نیساااتی یا همان دائر) ،واحد یا ده قرار دارد و پ از آن ،هساااتی
(آسا اماان و زمین) و بعاد از آن ،هماة مخلرقاات و مرجردات دیگر قرار دارناد کاه باا عنران
هزاران چیز از آن نام میبرد .پ میتران ده را منشاااأ مخلرقات جهان و به نرعی خاهق
مخلرقات دانست.
ده در جهان فعاهیت دارد و عمل و کار او برای انساااانها قابل مشااااهده اسااات .اما
چگرنگی فعاهیت او مرمرز است .این مطلب در این عبارت دائردهجینگ بیان میشرد :عدهِ
مرمرز ،عمیق و دور از دساترس اسات .آن همهچیز را به بازگشات هدایت میکند تا آنها
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به هماهنگیِ عظیم 20برگردند .)Lao Tzu, 1962: 65( .ده همه چیز را به هماهنگیِ
عظیم ساارق میدهد .این هماهنگی با بهدسااتآوردن وحدت و یگانگی به دساات میآید
( .)Lao Tzu, 1962: 39پ ده عالوه بر اینکه منشاأ مخلرقات اسات ،آنها را رها
نمیکند ،بلکه آنها را بهطرر باطنی هدایت و تدبیر میکند.
نکتاة قاابال ترجاه اینکاه در دائردهجیناگ ،ده و دائر دارای تشاااخ هساااتناد و رفتاار
شاخ گرنه دارند .برای مثال در بخش  23آمده اسات :عکسای که دائر را بهدسات آورد با
دائر یکی میشارد؛ کسای که ده کساب کند با ده یکی میشارد ... .کسای که با دائر یکی
شارد ،دائر نیز از رسایدن به او خرشاحال میشارد؛ کسای که با ده یکی میشارد ،ده نیز از
رسایدن به او خرشاحال میشارد .)Lao Tzu, 1962: 23( .در این عبارات دائر و ده
مانند اشاخاصای هساتند که از رسایدن به انساانی که با آنها یکی شاده اسات ،شاادمان
میشرند .بنابراین از دیدگاه الئرزی ،ده مرجردی دارای شخصیت است.
 .۴-2حکیم ،21تجسم ده
دائردهجیناگ عالوه بر حکمات ،درباارة فرد حکیم نیز ساااخن میگریاد .حکیم در
دائردهجینگ کساای اساات که پیرو دائر باشااد و با دائر یکی شااده باشااد .اهفاظی که در
دائردهجیناگ نااظر باه حکیم اسااات عباارتناد از :حکیم ،مرد دائر و مرد ده .واژة حکیم 31
مرتبه در دائردهجینگ تکرار شاده اسات ( .)Kim, 1969: 110-111منظرر از مرد دائر
و مرد ده ،انسااانی اساات که با دائر و ده هماهنگ شااده اساات و با آن یکی شااده اساات
(.)Lao Tzu, 1962: 23, 24, 31, 65, 77
حکیم عمال وو وی دائر را انجاام میدهاد :عپ حکیم کاارهاای خرد را بادون عمال
مادیریات میکناد و آمرزههاای خرد را بادون ساااخن گفتن تعلیم میدهادLao Tzu, ( .
 .)1962: 2او در عین حال ،متراضاع اسات ( .)Lao Tzu, 1962: 7, 66, 77حکیم
عالقهای به خراسااتههای خرد ندارد و دیگران را یکسااان میبیند .الئرزی در فصاال 49
حکیم را اینگرناه ترصا ایف میکناد :عحکیم هیچ خراساااتاهای برای خرد نادارد ،بلکاه
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خراسااتههای مردم را خراسااتة خرد میداند؛ او با افراد مهربان ،مهربان اساات؛ او با افراد
ناامهرباان نیز مهرباان اسااات؛ زیرا ده ،مهرباان اسااات .او باا وفااداران وفاادار اسااات ،او باا
بیوفایان نیز وفادار است؛ زیرا ده ،وفادار است .)Lao Tzu, 1962: 49( .بنابراین فرد
حکیم باه وسا ایلاة ده بر ناامهرباانی و بیوفاایی لباه میکناد و همچنین مهرباانی ،نیکی و
وفاداری را بهدست میآورد.
مهمترین ویژگی حکیم این اساات که او به همه ساارد میرساااند و انسااان را نجات
میبخشاد .از این جهت نمرنة زندة ده و تجسام آن بهشامار میآید .الئرزی در فصال 27
میگریاد :عبناابراین ،حکیم همراره باه خربی انساااانهاا را نجاات میدهاد و در نتیجاه
هیچک ترک نمیشااارد؛ همراره باهخربی چیزهاا را نجاات میدهاد و هیچچیز هادر
نمیشرد.)Lao Tzu, 1962: 27( .
الئرزی در بخش  5دائردهجیناگ ،فرد حکیم را عااری از انساااانیات معرفی میکناد:
عحکیم ،احسااسای و عاطفی نیسات؛ او با همة مردم مانند ساگهای پرشااهی رفتار میکند.
( .)Lao Tzu, 1962: 5منظرر این عبارت این اساات که حکیم نساابت به همة مردم
کامالً بی رض اساات و بدون هرگرنه مهربانیِ آگاهانهای ،به همه ساارد میرساااند .مثال
ساگ پرشااهی به معنای بی اعتنایی اسات که در آیینهای چین باساتان وقتی از ساگهای
پرشااهی اساتفاده میکردند و مراسام تمام میشاد ،آنها را دور میانداختند (پاشاایی:1377 ،
 .)135-133بیعااطفگی حکیم باه این معنااسااات کاه او باهطرر کاامال از آرامش برخرردار
اسات و هرچه برای او اتفاق میافتد یا جلری او رخ میدهد ،این آرامش را مختل نخراهد
کرد .پ او عراطف مختلف را تجربه میکند ،اما از آنها متأرر نمیشرد (ایزوتسر:1385 ،
 .)487-486بنابراین فرد حکیم که تجسام ده اسات مانند دائر عمل میکند؛ یعنی فعاهیت
او همراه با بی رضی و عدم جانبداری است.
حکیم تجسم ده است و ده در او متجلی میشرد .آخرین فصل دائردهجینگ نیز دربارة
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حکمت سااخن میگرید :عحکیم انباشااته و رخیره نمیکند .هرقدر بیشااتر برای دیگران
زندگی کند ،زندگیاش کاملتر اسات .هرقدر بیشاتر بدهد ،نیتر میشارد .طریق آسامان
این اسات که سارد برساانی نه ضارر بزنی .طریق حکیم ،انجام وظیفه اسات نه ساتیزه کردن
با دیگران .)Lao Tzu, 1962: 81( .حکیم در دائر ده جینگ دارای دهِ کامل اساات
که بیشترین هماهنگی را با دائر خراهد داشت .حکیم ،یر فعال و مستقل و رها از تعلقات
اسات و هیچ تعلیم یا برنامة رسامی برای عمل ندارد .به دهیل همین ویژگیهاسات که با
نیروهای آسامان و زمین هماهنگ میشارد .او با عمل هطیف و نامحسارس ،ده را گساترش
میدهاد .دائردهجیناگ روش فرد حکیم را اینگرناه بیاان میکناد :عدر نتیجاه ،روش حکیم
برای هدایت ،با این امرر آ از میشارد :دهها را از تمایالت خاهی میکند ،شاکمها را با ذا
پر میکند ،آرزوها را کم و تضعیف میکند و استخرانها را محکم میکند .او با این روش،
مرجب میشارد انساانها بدون معرفت و تمایل بمانند و انساانهای دانا را از هر عملی باز
میدارد .باا اصااال وو وی هماه چیز در نظم خراهاد برد .)Lao Tzu, 1962: 3( .بر
اساس این عبارات ،حکیم به دنبال زدودن آرزوی انسانها و فراهم کردن تغذیه مناسب و
سااالمت جساامی آنهاساات .او بر اصاال وو یر (بیآرزویی) و وو وی (بیعملی) تأکید
میکند .وو وی به معنای سالب هرگرنه قصاد و کرشاش تصانعی یا یر طبیعی از ساری
انساان اسات (ایزوتسار .)481 :1385 ،بر اسااس دفتر سارم دائردهجینگ فرد حکیم ،که بر
اسااس دائر حکرمت و رهبری میکند ،ترجیح میدهد مردم را در سادگی و نادانی نگهدارد
و از این طریق آسااایش و نظم نیك جهانی را حفظ میکند (پاشااایی .)122 :1377 ،اهبته
هدف اصالی الئرزی نادانی مردم نیسات؛ بلکه میخراهد آنها آمرختنِ نیامرختن را دنبال
کنناد .او معتقد اسااات از معرفتی که بهوسا ایلة مجادهه و جاهطلبی و آرزوطلبی حاصااال
میشارد باید پرهیز کرد؛ زیرا مرجب پریشاانی میشارد .راه طبیعی آمرختن همان نیامرختن
است (پاشایی.)123 :1377 ،
این بناد نیز بر تجلی ده در حکیم دالهات دارد :عپ  ،حکیم ،واحاد را در بر میگیرد و
اهگریی برای هماة آنچاه زیر آسا اماان اسااات ،میشااارد.)Lao Tzu, 1962: 22( .
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هماانطرر کاه قبالً بیاان شاااد ،میتران گفات منظرر از واحاد هماان ده اسااات .حکیم در
دائردهجینگ همان انساان کامل و تجلی ویژگیهای دائر و صاررت شاخصای دائر اسات که
به مرحلة همآ رشای با واحد رسایده اسات (ایزوتسار .)478 :1385 ،بنابراین حکیم تجسام
دائر و ده است .ده که همان تجلی دائر است ،در فرد حکیم قرار میگیرد.
 .3مقايسه
با بررساای حکمت در کتا حکمت ساالیمان و ده در کتا دائردهجینگ مشااخ
میشارد که هرچند این دو متن مقدس به دو سانت دینی متفاوت تعلق دارند و یکی ربی
و دیگری شرقی است ،مفهرم حکمت و ده در آنها با یکدیگر قابل مقایسهاند.
هر دو کتا نسابت به آرار پیش از خرد ،ترصایف نسابتاً جدیدی از حکمت و ده دارند.
تفااوت آنهاا در اینبااره این اسااات کاه مفهرمساااازی دائردهجیناگ از ده کاامالً جادیاد و
متفااوت از معناای ده در آراار پیش از خرد اسااات .دائردهجیناگ بر معناای بااطنی ده تاأکیاد
میکند .وهی مفهرم حکمت در کتا حکمت تفاوت بنیادین با ادبیات حکمی پیش از خرد
در کتاا مقادس نادارد و در اداماة مفهرم حکمات در دیگر کتاب حکمات (مزامیر ،امثاال و
 )...است.
در هر دو کتا برای حکمت و ده صافات کماهی متعددی بیان میشارد که با صافات
خداوند و دائر مشااترک اساات .همچنین هر دو تشااخ دارند ،بهعنران یك شااخ از
آنها صاحبت میشارد و مررد خطا قرار میگیرند؛ اهبته شاخصایت آنها مساتقل نیسات و
کامالً به خدا و دائر وابساتهاند .هر دو جاودانهاند و پیش از خلقت جهان نیز وجرد داشاتهاند
و ایفای نقش میکردهاند.
حکمت و ده تجلی مرجرد کامل مطلق ،یعنی خدا و دائر هسااتند .هر دو امرری اههی
هساتند و نسابت به این جهان ،متعاهیاند .حکمت و ده از هحاظ وجردی ،در مرتبة پ از
خداوند و دائر قرار دارند .اینکه آیا خدا با دائر قابل مقایساه اسات یا خیر ،مسائلهای اسات
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که در فرصت جداگانهای باید بررسی شرد.
تعاهی حکمت و ده به معنای عدم ارتباط آنها با مخلرقات نیست .هر دو از یك طرف
با خداوند و دائر ارتباط و پیرند دارند و از طرف دیگر با مخلرقات مرتبط هساتند .هر دو در
امر خلقتِ مخلرقات ایفای نقش میکنند و منشاأ هساتیِ مخلرقات هساتند .هر دو صاانع و
صاررتبخش مرجردات جهان هساتند .اهبته عالوه بر خلقت اوهیه ،منشاأ تغییر و تحرالت و
خلق مدام نیز هساتند .آنها محافظ و مراقب مخلرقات ،از جمله انساانها هساتند .حکمت
و ده امرر جهان را تدبیر میکنند و مخلرقات را به ساری هماهنگی و نظم سارق میدهند.
هر دو کتا برای بیان این مطلب از تعابیر نمادین استفاده می کنند .از جمله هر دو تأکید
دارند که حکمت و ده ،مادر همة مرجردات هساتند .مادر هم منشاأ ترهد اسات و هم نماد
مراقبت و محافظت.
در هر دو کتا  ،بر نقش اسااسای حکمت و ده در نجات مخلرقات و رسایدن آنها به
جاودانگی تأکید میشاارد .هر دو کتا  ،انسااانها را بهطلب حکمت و ده و کسااب آنها
دعرت و تشاااریق میکنناد .اهبتاه تفااوت مهم این اسااات کاه کتاا حکمات ،بر خالف
دائردهجینگ ،بر عطایی بردن حکمت تأکید میکند و آن را هدیة اههی میداند .بر اسااس
کتاا حکمات ،انساااان از طریق هادیاة حکمات ،کاه تجلی خاداسااات ،باه معرفات خاداوناد
میرسااد که خرد مقدمة نجات و جاودانگی اساات .تفاوت دیگر این اساات که در کتا
حکمات ،نقطاة آ ااز نجاات از طریق دریاافات حکمات ،ایماان باه یهره اسااات؛ وهی در
دائردهجینگ نقطة آ از نجات ،کسب صفات و ویژگیهای ده و عمل بر اساس آنهاست.
هر دو کتا  ،انساانی را که دارای حکمت و ده باشاد ،انساان حکیم و کامل اسات و
مررد سا اتاایش قرار میگیرد .اهبتاه دائردهجیناگ ،بر خالف کتاا حکمات ،باه ترصا ایف
ویژگیها و نرع عملکرد حکیم هم میپردازد و حکیم را تجلی و تجسم ده معرفی میکند.
با ترجه به شاباهتها و اشاتراکات حکمت و ده در این دو کتا به نظر میرساد شااید
منظرر از حکمت و ده ،یك واقعیت باشاد که با اهفاظ و عبارات مختلف در دو متن مقدس
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از آن صاحبت شاده اسات .بر این اسااس به نظر میرساد معادلهای فضایلت یا قدرت در
ترجمة ده ،معادلهای دقیق و رسااایی نیسااتند و بهتر اساات در ترجمة دائردهجینگ ،این
اصطالح ترجمه نشرد و خرد هفظ عده .استفاده شرد.
در تبیین و منشاأ تفاوتها میتران گفت که برخی تفاوتها مربرط به تفاوت دو سانت
دینی و فرهنگ و شرایطی است که این دو متن مقدس در فضای آنها تأهیف شدهاند.
بهنظر میرساد منشاأ اسااسای تفاوتها ،تفاوت در رویکرد دو کتا اسات .رویکرد کتا
حکمت یك رویکرد اههیاتی اساات که بر اساااس آمرزههای دین یهردیت مطاهب خرد را
ارائاه میدهاد .برای مثاال در بحا نجاات ،آ ااز مسا ایر نجاات را ایماان باه یهره ،کاه خااهق
جهان اسات و با بنی اسارائیل عهد بساته اسات ،معرفی میکند .اما رویکرد دائردهجینگ
یك رویکرد هساتیشاناختی و وجردشاناختی اسات که به تحلیل هساتی و مراتب وجرد و
مرجردات میپردازد.
نتیجهگیری
حکمات در کتاا حکمات سااالیماان و ده در کتاا دائردهجیناگ باا یکادیگر قاابال
مقایساهاند .هر چند این دو متن مقدس متعلق به دو سانت دینی مختلف هساتند ،ترصایف
آنها دربارة حکمت و ده شاباهتهای بسایاری دارد .شاباهتها میتراند ناشای از این باشاد
که هر دو کتا  ،واقعیت مشاترکی را ترصایف میکنند؛ اما چرن در دو سانت و فرهنگ و
فضای متفاوت هستند ،از اهفاظ متفاوت و گاهی ترصیفهای متفاوت استفاده میکنند.
نتیجة دیگری که حاصاال شااد این اساات که تفاوت رویکرد دو کتا بر چگرنگی
ترصایف حکمت و ده مؤرر برده اساات .کتا حکمت با رویکرد اههیاتی و دینی (با تمرکز
بر آمرزههاای دین یهردیات) باه ترصا ایف حکمات میپردازد .اماا دائردهجیناگ رویکرد
هستیشناسانه دارد.
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ترصایفی که کتا حکمت از حکمت ارائه میدهد ،در راساتای همان ترصایف حکمت
در کتا های حکمت پیش از آن در کتا مقدس اساات .وهی دائردهجینگ مفهرمسااازی
جدیدی از ده ارائه میدهد.
حکمت و ده در این دو کتا تجلی خداوند و دائر هساتند .آنها دارای صافات کماهی
بسایاری هساتند که بسایاری از صافات خداوند و دائر را در بر میگیرند .هر دو تشاخ
دارناد ،پیش از خلقات جهاان وجرد داشا اتاهاناد و جااوداناهاناد .آنهاا نسا ابات باه این جهاان
متعااهیاناد؛ وهی در عین حاال باا مخلرقاات ارتبااط دارناد .هر دو در خلقات مرجردات نقش
داشااتهاند؛ پ از خلقت نیز از آنها افل نیسااتند و در مساایر زندگی و نجات و هدایت
آنها ایفای نقش میکنند .منظرر از نجات کسب حیات جاودانه است.
بر اسااس دیدگاه این دو متن مقدس ،انساان وظیفه دارد به دنبال حکمت و ده باشاد و
برای کساب آنها تالش کند .اهبته کتا حکمت تأکید میکند که حکمت هدیه و عطای
خداوند اسات .همچنین در کتا حکمت ،ایمان به یهره نقش اسااسای در آ از مسایر نجات
دارد .انساااانی که حکمت و ده در او اسا اتقرار یابد ،انساااان کامل و حکیم اسااات .اهبته
دائردهجینگ ،بر خالف کتا حکمت ،بندهای بیشااتری را به ترص ایف حکیم اختصاااص
میدهد.
با ترجه به مفهرم ده در دائردهجینگ و اینکه ده یك اصطالح و یر قابل ترجمه است،
پیشنهاد میشرد در ترجمة دائردهجینگ ،این اصطالح ترجمه نشرد و خرد هفظ عده.
استفاده شرد.
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