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  چکیده

ویژه دورۀ شانگ چین باستان، به ها و کارکرد دین دراهیت، مؤلفهمبه بررسی این مقاله 
ــ از جملـه     آثار باقیمانـده از دورۀ شـانگ  آنچه از مطالعه و تحلیل  بنابر پرداخته است.

 ی پیشــگویی،هــا اســتخوان ۀنوشــت ،آیینــی هــای برنــزی روی ظــرف نگارهــای شــمایل
برخی  ۀاطالعاتی دربارـ   )شعرکتاب مانند ( خرأبرخی از آثار مت و های سلطنتی آرامگاه
 دربردارندۀ بـاور بـه   شانگ  آید. آیین دینی مردم ها به دست می آنو شعائر دینی  عقاید
ی پـس  و اعتقاد به زندگطبیعت ارواح و خدایان  ،ارواح نیاکان متعالی، خدای، یت شانگ

و  بـوده  تـر  پـایین  خدای متعالی در راس و بقیۀ ارواح و خدایان در مرتبـۀ  .از مرگ بود
 آوردن شـرایط  دسـت  بـه . ارتباط با ارواح، ایـزدان و خـدا جهـت    ندبود کارگزار و تابع او

بــا  ،متقابــل ۀبالهــا، در یــک رابطــ کــم در امــان مانــدن از مســاعد، یــا دســت زنــدگی
سـپاری بسـیار دقیـق،     خاک ها ترین آن بوده است که مهمآوردن مناسک همراه  جای به

شاه،  ی، مخصوصاً خاندان سلطنتو ها  شمنپرستش خدا و ارواح و آئین قربانی بوده که 
دهد دین  این نشان می .نظارت داشتندشعائر دینی در آن ایفای نقش نموده و بر انجام 

دی هم آن را در زمـرۀ   به شانگ بودن را داراست، و باور های الزم برای دین شانگ مؤلفه
ای کـه   دهد. پیوند محکمی میان دین و قدرت برقرار بود، بـه گونـه   یکتاپرستی قرار می

کرد و قـدرت   می تر و در عین حال کنترل محکمرا از نظر سیاسی پادشاه قدرت مذهب 
  .دنمو نفوذ مذهبی را تقویت مینیز  پادشاهسیاسی 
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  مقدمه
انسـان   یوجود یها نیازها و بنیانبا ، با بشر داشته یکیارتباط نزد نید خیتار سپیدۀ نآغازیاز 
محـرک   یرویـ شده و ن ختهیاو آم یآرزوها نیتر یاحساسات و عال نیتر با مقدس، دهبو نیعج

از  ،یبشـر  یهـا  خـانواده  همۀدر همه جا بر آن بوده است.  یزندگدر او  یها تالش نیتر بزرگ
داشـته   یقـو  اریبسـ  یریدرجـات تمـدن، تـأث    ۀانواع آموزش و پرورش، و هم ها، تیانواع ذهن

 د زیـرا منسـجم داشـته باشـ    یو نظـام اخالقـ   نیـ از د یشـکل  نیچـ  رود کـه  انتظار می است.
 یبـرا  اتیـ ، ادببودهمورد مطالعه  یکلدان ۀویبه ش خیتارپیشاکه نجوم از دوران  سرزمینی است

از  پـیش هـا   مدت ،شرفتهیها تسلط داشته و تمدن از نوع پ قرن بر ذهن انسان نیاز چند شیب
به طـور  تردید امری با این اهمیت، باید  بیلذا ه بود. شکل گرفت ،دیفرود آ ایتانیسزار در بر آنکه

ــرد  ــرار گی ــه .(Ross, 13-17) عمیــق مــورد مطالعــه ق ــژه از آنجــا کــه چــین ویژگــی   ب وی
شـده   ترین تـاریخ ثبـت   های گوناگون کهن فردی دارد، به این معنی که در میان ملت منحصربه

  را دارد، پژوهش در مفهوم دین، کارکرد و منشأ آن اهمیت بیشتری را می طلبد.  
صـدها  . رسـاند  سنت روایی چین، سرآغاز تمدن چین را به نیمۀ دوم هزارۀ سـوم ق.م مـی  

که حاکی از چنـد فرهنـگ متمـایز    است شده  رشگزا مربوط به دورۀ نوسنگی در چین مکان
مالحظـه   است. گرچه این امکان وجود دارد که نفوذ اولیۀ خارجی بر توسعۀ تمدن چین قابـل 

اولیـۀ   کـان آیـد.  نیا  بوده، اما توسعۀ فرهنگی در چین از دوران نوسنگی به بعد به وجـود مـی  
کـردن حیوانـات    زراعت و اهلـی  کردند و به ها زندگی می ها در دورۀ نوسنگی در دهکده چینی

عنوان شـغل فرعـی    عنوان منبع اصلی معیشت خود مشغول بودند و شکار و ماهیگیری را به هب
ای بـرای تولیـد سـفال و ادوات از     هـای بسـیار پیشـرفته    ها تکنیک کردند. آن خود قلمداد می

  .(Cheng Te-k'un, 69) سنگ، استخوان و عاج فیل در اختیار داشتند
 ۀدور )1انـد:   کـرده  میجداگانـه تقسـ   ۀباستان را بـه سـه دور   نیچ تاریخ اندانشمند
ــتان اول ــباس ــتان دورۀ ، )2 ؛هی ــه؛باس ــتان نزددورۀ  )3 میان ــباس ــرن  ۀ. دورکی اول از ق

 نسوم از قر ۀو دور ق.مدوم از قرن دوازدهم تا ششم  ۀدور ،ق.موپنجم تا دوازدهم  ستیب
هــا  دوره نیــاز ا کیــهــر . (Ross, 22) تافــیامتــداد  تیحیششــم تــا آغــاز دوران مســ

بود  یدوم ثنودورۀ بود.  یدیتوح اول کامالًدورۀ خاص خود را دارند.  یمذهب یها یژگیو
دورۀ . در آن وجـود داشـت   یباستان دیاز توحسهمی داشت، اما  سمیالیبه ماتر شیکه گرا
وره تـا امـروز گسـترش    د نیا ریبود. تأث میقد دیاز توح ییها با پژواک انهیگرا الادری ،سوم

 یهـا  یژگـ یو و یزمـان  میتقسـ  نیـ بـه ا  نیچـ  سندگانیتوسط نو یکاف توجه است. افتهی
 یهـا  یژگـ یو و یاصـل  نیـ د جـه یمتفاوت هر دوره صـورت نگرفتـه اسـت، در نت    یمذهب

ای و بـه   گیری از منابع اسنادی و کتابخانه این مقاله، با بهره ارائه نشده است. آنمشخص 
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لیلی، در صدد ارائه تصـویری از دیـن در دورۀ شـانگ ـ تقریبـاً سـدۀ       روش توصیفی و تح
هـای مهـم    هجدهم تا سدۀ یازدهم ق.م ـ معروف به دورۀ شانگ و پاسخ به ایـن پرسـش   
هـای الزم   است که دین در دورۀ شانگ چه مفهوم و جایگاهی داشته و آیا این دین مولفه

  ا داراست. بودن، از جمله عناصر اعتقادی و آیینی ر برای دین
دهنـد تـا   های معتبر علمی نشـان مـی  ای و سایتخانه جوهای کتابو ها و جستبررسی

کنون در مورد موضوع این مقاله پژوهشی به زبان فارسی صورت نگرفتـه اسـت. تنهـا یـک     
توسـط هـوارد    (Smith)» دین چینـی در سلسـلۀ شـانگ   «مقاله به زبان انگلیسی، با عنوان 

های ایـن مقالـه    ای مختصر و گزارشی است و به پرسش که مقاله اسمیت انجام گرفته است
هم به صورت تحلیلی نپرداخته است. وجه ممتاز این پژوهش تمرکـز بـر موضـوع دیـن،      آن

  شناختی است.   طور جامع و با رویکرد دینهم به باورها و شعائر، در دورۀ سلسلۀ شانگ، آن
  

  دین در دورۀ پیش از شانگ
 انیـ نین فیاز توصـ بـرای ایـن منظـور    . سـت یچ نیـ که منظـور از د  دریافت دیبا نخست

 و نیـ علم به مظاهر دی پا کیبه دو پا دارد.  ازین نیاز د یفیهر تعر: «آغاز کنیماسمارت 
را بیـان   یمشـابه  نیـز نکتـۀ   میدورکـ  .(Smart, 3) »از درون اسـت  نیشناخت د یگرید

 شاسـت کـه هـدف   نیـز   دیـ از عقا یسـتم یاز اعمال، بلکه س ینه تنها نظام نید: «کند می
یدن شـ یبـه اند  ی او راگـر ید و ختـه یعمل برانگ یبه سو فرد را اولی جهان است... تبیین

 نیـ دکرد و کار یستیچ هم به دی، باتر ن سادهبه زبا .(Durkheim, 430) »کند ترغیب می
 اثـر بـه بررسـی هـر دوی باورهـا و      نیـ ا لذا. کند نبال میدبه هدفی که  هم توجه داشت

     .پردازد باستان می نیشانگ در چی در دورۀ عمال مذهبا
 نوسـنگی  فرهنـگ  تـرین  کهـن   کـه  اسـت  این از حاکیشناختی  های باستان پژوهش

 فرهنـگ  از متـأثر  شـان  لونـگ  فرهنـگ  است؛ 2شان لونگ فرهنگ و 1شائو یانگ به متعلق
                                                                                                                             

 ای اسـت  نامش برگرفته از نام دهکـده است و چین  ترین فرهنگ ) کهنYangshao( ئوشا یانگ. 1
های سفالین رنگی در آن کشف شد. فرهنگ نوسـنگی دوم، کـه وجـه     ظرف 1921 سال در که است
بود که در  1950اما پس از  شان کشف شد. نزدیک لونگ 1938های سیاه است در  آن سفالینه ۀممیز
مراحـل و خطـوط کلـی     ۀبنـدی همـ   دی که سی سـال طـول کشـید طبقـه    های متعد حفاری ۀنتیج

گذاری به میزان  پرتوزا این تاریخ گذاری کربن های نوسنگی چین ممکن گردید. به کمک تاریخ فرهنگ
تـرین محـل متعلـق بـه فرهنـگ       پان پو (در ایالت شنسی) کهـن  ۀچشمگیری تغییر یافت. در منطق

   .)Eliade, 1982,v.2, 4( یدشائو کشف گرد یانگ
ــگ. 2 ــه ای  مکــان فرهنــگ پیشــرفته  (Longshan) شــان لون ــوط ب   !اواخــر دورۀ نوســنگی اســت مرب
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 یهـا  شتـاریخی در گـزار   ۀنخسـتین مرحلـ  ، شـانگ / و بنیـاد فرهنـگ یـین    وشـائ  یانگ
آشکارشـده در خـالل    دینـی  و مدارک شناختی اسناد باستان. است ،شناسی چین باستان

ها و باورهای مرتبط با مکـان مقـدس،    شائو تقریباً به اندیشه کشف فرهنگ نوسنگی یانگ
بیـانگر اعتقـاد بـه    با مردگـان  شده  دفن یید. وسایل و مواد غذادارنباروری و مرگ اشاره 

کودکـان نزدیـک   دفـن   ؛) ,History of Religious Ideas AEliade,(3 بقـای روح اسـت  
وآمـد ارواح ـ مؤیـد ایـن      بـرای رفـت  ای  دهانهبا  بزرگ یهای در خاکسترداننیز ـ   ها خانه

شـائو و   هـای یانـگ   توان گفـت فرهنـگ   به اختصار می. )ti, -Ping(279اعتقاد بوده است 
نوسـنگی  عصـر  هـای   تمـدن یگـر  دسازند که ویژگی بارز  شان باورهایی را آشکار می لونگ

  اخروی. حیات و مرگ باروری،اتحاد و همبستگی در میان حیات، است، یعنی باور به 
  

  دین شانگ
د دهنـ  یمـ  لیرا تشک »نیچ یباستان ۀسه سلسل« و) چ3شانگ و ) 2 ،1ا) شی1 یها سلسله

(Watson, xxv) طبقکردند یحکومت م میامپراتوران حک »ییعصر طال« آن یکه در ط . 
ماننـد   ،ی. اسـناد بعـد  کـرد  یسـلطنت مـ   ق.م 1766تـا   2205از  اسـی ها، سلسله  افسانه
وجود نـدارد کـه    یا نوشته چیکند اما ه یم فیرا توص اسی ۀ)، دورخیکتاب تار( نگیشوج
 یشناسـ  باسـتان  یهـا  از محققان مکان یدوره نسبت داد. برخ نیبتوان آن را به ا یقین به

 یهستند. اشـارات  یفاقد شواهد قطع ییادعاها نیاما چن د،دهن ینسبت م اشیرا به  یخاص
 ۀمطالعـ ای برای  کننده وجود داشته است، اما شواهد قانع اشی ۀسلسل دیوجود دارد که شا

 1123 ــ 1700( شـانگ  ۀتر مربوط به سلسل . شواهد روشنوجود ندارددوره  نیدر ا نید
   (Chang, Understanding Di and Tian, iv-v)است. ق.م)

                                                                                                                             
اسـت.   »رودخانـه زرد « ۀاکنون جزو استان شاندونگ در درکه در شمال چین  ق.م)1700ـ2500( "

 دهیـ نام زیـ ن »اهیفرهنگ سفال سـ «آن،  زیمتما یظروف سفال لیاوقات به دل یشان گاه فرهنگ لونگ
بـا   دهیـ چیپ یا نشـانگر جامعـه   یدیرصـد خورشـ   یسکو کیها، استحکامات و کشف  مقبره .شود یم

در  نیچـ  یشمال شـرق  ینوسنگ ۀاز اواخر دور ییها در بخش این فرهنگاست.  زیسطح متما نیچند
از جوامـع مسـتقل    نیتمـدن چـ   ۀدر توسع یمهم ۀشکوفا شد و حلق الدیاز م شیسوم پ ۀطول هزار

 یهـا  فرهنـگ  ریفرهنـگ بـا سـا    نیـ ا ق.م 1700سلسله بود. در حـدود   یها دولت نیتا اول ینوسنگ
تـر   پیشـرفته  شـائو  فرهنگ که از یانگ این شد. لیتبد نیتر عصر برنز چ گسترده گبه فرهن یا منطقه

  رود. شمار می دار بالفصل مُنادی تمدن شانگ از عصر مفرغ به بود، طالیه
1. Xia  
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 بـه ایـن سـو    1899شـناختی از سـال    های باسـتان  ها و حفاری کاوشدر حوزۀ چین، شمار 
افزوده است. از دورۀ شـانگ شـواهد    از چین باستان بیشتر و بیشتر شده و همین امر بر دانش ما

گاهشـماری و تقـویم   . 1های پیشگویی شناختی خوبی کشف شده است، از جمله استخوان باستان
بـه پـژوهش   را تمـدن شـانگ   دسـت کشـفیات    است و این کشف شدهیز نشانگ  ۀجامع سلسل

. در کـل،  (Keightley, Sources of Shang History) تبـدیل شـده اسـت    یمیدانی نویدبخشـ 
آغاز تـاریخ باسـتان چـین. ویژگـی ایـن دوره ذوب       نزدیک به در زمانی است شانگ دورۀ

حیـات دینـی    ۀاسـت. دربـار  اشراف و آغاز کتابت طبقۀ مفرغ، ظهور مراکز شهری، وجود 
 هـای برنـزی   منقوش بر ظرف نگارهای این دوره اسناد و مدارک نسبتاً کامل است. شمایل

هـای پهـن    شـده بـر روی اسـتخوان    حکـ امور غیبی   ۀشمار دربار بی یهای نوشته ،آیینی
و شعائر  عقایدبرخی  ۀهای سلطنتی اطالعاتی دربار آرامگاه و ـ  پشت الک الکیا  حیوانات

 از بسـیاری  )شـعر کتـاب  نظیـر  ( خرأند. سرانجام، برخی از آثار متـ ده به دست میینی د
   (Eliade, A History of Religious Ideas, 6).دارند  خود در را کهن مطالب

مـردم   2چـی لـی در کتاب ها ضروری است.  آن دینبرای شناخت قوم شانگ شناخت 
 و اسـناد پیشـگویی   (Wang Meng-ou, 700) شـوند  شانگ بسیار مـذهبی توصـیف مـی   

محتــوا و  (Chang, Shang Civilization, 202)دارنــد. »مــاهیتی مــذهبی و مناســکی«
اسـت.   5و قربانی  4، پرستش 3غیبگوئي ۀهای استخوان پیشگویی دربار مضمون اکثر نوشته

مراتـب شـدید سـاختار سیاسـی و قـدرت زیـاد        این اسناد برتری قدرت سلطنتی، سلسله
. استهای مذهبی  آیین دهند. با این حال، آشکارترین رخداد را نشان مینیروهای نظامی 

در اینجا کـاربرد دارد.   »امور بزرگ یک کشور قربانی و جنگ است«سخن معروف که  نای
  جنگ دارد. تر از قربانی جایگاهی بسیار برجسته البته،

ـ   ها مملو از قدرت اولیۀ چینی کانجهان در نظر نیا ب حیوانـات،  هایی است کـه در قال
وقـوع بیمـاری و    ، و دردر فرایندهای مرموز رشد و زوال ،ها و آبهای باال  نباتات، آسمان

نیاکـان   حیـات بلکـه از   در قیـد افـراد  سـازند. جامعـه نـه تنهـا از      می مرگ خود را ظاهر
شود که نگاهبان سرچشمۀ حیات، نشاط، معاش و رشـد و نمـو بـه     تشکیل میدرگذشته 
و رضایت خود را با باروری گیاهـان و حیوانـات    وات هنوز فعال هستندآیند. ام حساب می

                                                                                                                             
1. Oracle bones 
2. Li-chi  
3. divination 
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مکـانی  «محل ستایش ایـن امـوات تبـدیل بـه      دهند. و توفیق در شکار و جنگ نشان می
    (Smith, 143) یابد. که سعادت و سالمت کل گروه از آنجا سریان می هشد »مقدس

های گونـاگونی را   دیدگاهان ماهیت دین چین باست محققان دربارۀ ،در صد سال گذشته
ه دیـ نام 1»دتوحیـ «آن را لـگ   کـه جیمـز   اعتقاد به وجـود خـدای متعـالی    :اند مطرح نموده

(Legge, The Religions of China,10)، دگروت آن را که خدایان طبیعت ش پرست انگارۀ
 3»زمگرایی متمایل بـه فتیشـی   جان«آن را تیله ، (De Groot, 3)ه تلقی کرد 2»گرایی کیهان«

. (Soothill)تعبیـر نمـوده اسـت     »پرستی چندگانه«و سوتهیل از آن به  (Ibid., 17)دانسته 
 و آن را (Schwartz, 47)ی دانسته پرست را نیاکان ها گیری مذهبی چینی جهت، دیگر برخی
 ای دیگـر از جملـه   عـده  ؛(Ping-ti, 324)انـد   تلقـی نمـوده  اصلی دین باستانی چین  ۀهست

مـذهب  «به معنی را ن آ دانسته و نیاکان آیین نخست ۀدر درج را ن شانگمنطق دی کیتلی
   .(Keightley, The Religious Commitment, 217) اند هدرک توصیف 4»تبارشناسی

اعتقـاد بـه    انیاکـان یـ  در پرسـتش   نیچ یاصل نید یابیرد یتالش برامحققی دیگر 
با تمـام   میو در تضاد مستق بنیاد یب یا هیبر نظر یتکرا نادرست دانسته و آن را م 5احشبا

بـه   تـوان  تلقی نموده و بر این باور است که با مطالعـات واقعـی مـی   شده  شناخته قیحقا
 چیـز  بر همه گانهی یکه در آن خدا دست یافت ی در میان مردم چین باستاننیحضور د
تی  انگآن خدا ش ینینام چ. (Ross, 22) تابع او هستند گریارواح د ۀدارد و هم حاکمیت

برای  لذا .(Ibid, 23)» رباباال ربپادشاه پادشاهان و « ای یعالمت یفرمانروااست به معنای 
را روشـن   ها آنهای آگاهی دینی  نخست باید موضوعدر چین باستان، درک ماهیت دین 

  و باورهای دینی نهفته در آن را درک نمود. کرد
  

  باورهای دینی
کننـد   شناختي دیگر روشن مي هاي باستان با کاوشهای استخوان پیشگویي همراه  نوشته

هـا بـه    که مردم شانگ، حتي از همان آغاز، دین پیشرفته و بسیار مهمی داشته است. آن
  ؛ 6) خـدایان (یـا ارواح) طبیعـت   2تـی؛   ی یا شـانگ ) ت1سه گروه از ارواح اعتقاد داشتند: 

ارواح، اعتقـاد بـه هرگونـه    زمان این سه دسته  هم . وجود (Kim, 148-9)واح نیاکان) ار3
                                                                                                                             
1. monotheism 
2. universism 
3. animism with a fetishist tendency 
4. generationalism 
5. ghosts 
6. nature-gods 
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نظریۀ تکامل را ـ یعني نظریۀ مبنی بر تحول دین شانگ از پرستش خدایان طبیعـت بـه    
سازد. بلکـه از همـان آغـاز، تـي      پرستش ارواح نیاکان و سپس به خداپرستی ـ دشوار مي 

    بوده است. عنوان خداي متعالی و قادر مطلق مورد پرستش  به
  

  یت شانگا اعتقاد به خدای متعالی ی
یـا نامحسـوس    غایب های دینی اطالعات مربوط به اندیشه های استخوان پیشگویي نوشته

آشـکار   تی)، شانگ (تی/ آسمانی برتر خدای برجستگی مانند عصر نوسنگی را، مدارک در
سـالی   (باران، بـاد، خشـک   های طبیعی پدیده های کیهانی و هنگآ ضرب بر تی. سازند می
 یـا  کـرد،  می تضمین را محصوالت فراوانی بخشیده، نصرت ه، پادشاه راراند می فرمان )...و

 یجایگـاه  یتـ  .گردیـد  مـی  مرگ و و سبب بیماری آورد می ها مصیبت و فجایع بر عکس
ــرد داشــت منحصــربه ــانبردار او ارواح . خــدایان دیگــر و ف ــدبودنیاکــان ســلطنتی فرم    ن

(Eliade, A History of Religious Ideas,7)  مـردم بـه   از منـابع دربـارۀ اعتقـاد    . در یکـی
او وجود متعالی بود، که قدرت نهایی در سراسر جهـان انسـانی، برداشـت    « تی می خوانیم: شانگ

محصول و نتیجـۀ جنـگ، سـاختن شـهر و رفـاه پادشـاه را داشـت. او همچنـین علـت نهـایی           
واح طبیعـی،  ها بـود. او بارگـاهی متشـکل از چنـدین ار     گرسنگی، سیل، بیماری و دیگر بدبختی
  .(Chang,  Early Chinese Civilization, 159) »مانند خورشید، ماه، باد و باران داشت

ه کـ  ی بـود تـ  شـد شـانگ   یشـانگ پرسـتش مـ    ۀکه در دور ییخدا نبنابراین، برتری
سرنوشـت   و عتیطب بود که او بر نیا . اعتقاد بردش یمنامیده  زین یت ای 2ید ،1ید شانگ
 فرمـانروا، را به  یاز محققان د یاری. بسها حاکم است شته و بر آنداکنترل ، هر دو، مردم

ترجمـه   (Legge, The Chinese Classics, xxxii)» برتـر «و شـانگ را   3»خداوند«، »خدا«
 (Yao Xinzhong, 31) دداننـ  یم 4»متعالیخداوند «را معادل  ید شانگها اغلب  کنند. آن می
 بـر  تـي در ایـن ایـام    شـانگ . بـود  خدا براي نام نتری رایج شانگ سلسلۀ دورۀ در طولکه 

بسـیاری از  . دارد تسـلط  دیگـر  حاکمـان  بـر  که داشت اشاره مقتدری و مطلق فرمانروای
خالق «و حتی » حاکم متعالی«، »قادر مطلق«، »خدا«تعاریف فرهنگ لغت نیز شانگ تی را 

   .(Giles, 287-8)اند  ف کردهتعری» و فرمانروای جهان
) بـاد، ابـر، رعـد و    1عنوان یک فرمانروا، حاکم بـر   ی شخصی است و بهتی خدا شانگ
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2. Di 
3. Lord 
4. Lord on High 
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  هــا؛  ) جنــگ4وســاز شــهرها؛  ) ســاخت3) کاشــت و برداشــت زراعــی؛ 2بــرق، و بــاران؛ 
ــان  5 ــدبختی انس ــبختی و ب ــا؛ و  ) خوش ــت  6ه ــانروا اس ــدبختی فرم ــبختی و ب   ) خوش
)Hu, 24-25دارد: اظهار می تی ، در معرفی مفهوم و جایگاه شانگ1). هوهو ـ هسوان  

هـای اسـتخوان پیشـگویی، مـردم شـانگ در       بسیاری از نوشته اساس محتوایبر
معتقد بودند که در مافوق عالم قرار دارد و بر » خدایی واحد«به  زمان شاه وو ـ تینگ 

سرنوشت امور طبیعی و انسانی تسـلط دارد. مـردم شـانگ اعتقـاد داشـتند کـه در       
تی  شخصیت و اراده قرار دارد که آن را تی یا شانگ آسمان باال، خدای متعالی دارای

  ). Ibidنامیدند ( می
» فقـط روحـانی  « واقع، این حقیقت که خدا خدایی شخصي است و نـه یـک موجـود    در

طـور خـاص    طور کل و در متون مقـدس بـه   هایي که او  در جهان به بسیار روشن است. نام
هسـتند امـا هرگـز    » شـکوه «و » علو«، »اییتوان«، »قدرت«شود همه حاکي از  بدان نامیده مي

کسي جز خداي شخصـي پیـروی    توان از  او نیستند. هرگز نمي» روحاني«حاکي از ذات تنها 
شـد: یکـی   تی به دو ویژگی توصیف میشانگ. (Malan, 156-164)کرد و با او پیمان بست 

ر آنکـه چنـان غیـر    آن است که بتوان به او دسترسی داشت؛ و دیگ تر ازاینکه بسیار متعالی
  .(Chang,  Early Chinese Civilization,190) گردد شخصی است که واقعی تلقی نمی

ترین امپراطوران چین به نام کانـگ ـ    که از بزرگ چندان جهان است  یلمتعااو خالق 
در  . (Chusing Wu, 128)دانسـت   مـی » خداوند و خـالق همـه چیـز   «تی را  هسی شانگ

تـی را خـالق    خوریم که مـردم چـین شـانگ    اهد بسیار روشنی برمیبرخی از منابع به شو
آنگاه که تی، خداوند، امر کـرد آسـمان،   «خوانیم:  که در این ارتباط می دانستند؛ چنان می

 Legge, The Notions of the Chinese Concerning God)» زمین و انسان به وجود آمدند

and Spirits, 299) خالق «شود که تي  ) اشاره ميکتاب تغییرات( چینگ یي. در عبارتي از
  »هاسـت  هـا و فصـل   همه چیز، حامی و حافظ همۀ اشـیاء و نگهدارنـدۀ خلـق طـي سـال     

(Ibid, 14-16) و  دادهرا پـاداش   کوکـاران ینسـاری اسـت؛ او   مـردم   ۀهمـ  او بـر  تیمشـ ؛
 . (Chusing Wu, 128) کند یبدکاران را مجازات م

آیـد، مـردم    نابع مربوط به تـاریخ چـین باسـتان برمـی    بنا به آنچه که از بسیاری از م
تـی را   ها شـانگ  تی ساخت. آن عنوان بت از شانگ اعتقاد داشتند که هرگز نباید تمثالی به

تـوان تصـویری از وی داشـت یـا      دانستند و بر این باور بودنـد کـه نمـی    می» روح«همچو 
) شخصیت 1850نی (در دهۀ . نویسندگان متأخر چی(Ibid, 28)تمثالی برای او بنا نمود 
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عنـوان حقیقتـی بنیـادین و موجـودی شخصـی، و نـه یـک اصـل          تی) را بـه  خدا (شانگ
تواند خشـمگین شـود یـا     آیا یک اصل می«گویند:  رو می کنند و ازاین (اخالقی)، تلقی می

» هـا خشـنود گـردد    هـای انسـان   ها را پسندیده و تأیید کنـد، و از پیشـکش   اعمال انسان
)Edkins, 50-1   تـی)   ). لذا باید پذیرفت این اعمالی که در آثار کالسیک بـه خـدا (شـانگ

  اند واقعیت دارند و خدا یک اصل نیست بلکه موجودی شخصی است. نسبت داده
با وجود چنین اشارات فراوان و مطابقت کامـل آن بـا صـفات خـدای راسـتین یگانـۀ       

تی مکاشفۀ عـام و   یا شانگ» آسمان«توان شک کرد که  شده در کتاب مقدس، آیا می وحی
راستین یگانه در میان مردم چین است؛ همان خـدایی کـه پیـروان    » خدای«جامع همان 

ویـژه   پرستند. اینک باید پذیرفت که مردم چین بـه  شناسند و می ادیان توحیدی او را می
  شناختد. در دورۀ باستان خدای یگانۀ راستین را با تمام کمالش می

  
  از مرگ اعتقاد به زندگی پس

کردند که بیانگر اعتقاد به استمرار حیات ای دفن میمردگان خود را به گونه مردم شانگ
چو واقـع در هونـان، پایتخـت    پس از مرگ بود. یک گورستان متعلق به شانگ در جینگ

هـا، جـواهرات، و   شانگ، شامل هدایایی برای مردگان بود بدین قرار: ظروف برنزی، سالح
شده با مردگان همان اشـیایی بودنـد کـه در زنـدگی     یوانات. اشیای دفنها و حنیز انسان

شـده در گورهـای عصـر بعـد کـه هـیچ       شدند، برخالف اشـیای دفـن  روزمره استفاده می
 . (Thote, 112)استفادۀ عملی نداشتند 

 کیـ و  یبخـش جسـمان   کیـ انسان از  یباستان عموماً معتقد بودند زندگ یها ینیچ
بـه  یدنیخـود بـه غـذا و نوشـ    بقای  یبرا یکیزیه است. بدن فشد لیتشک یبخش روحان

بـه   ینـامرئ  یاتیـ ح یرویبه ن ادامۀ حیاتش یروح برا وابسته است و نیزم ازه آمد ستد
 دنیکش نفس گر،ید بیاندارد. به  یبستگاو شده است، بدن  دوار، که از آسمان 1چئی نام

خـود   یها به طور مداوم زنـدگ  نآاز طریق هستند که انسان  یاساس تیو خوردن دو فعال
   .(Yü, 376) شوند یاداره م و هون 2پئوتوسط  ، به ترتیبکند. اما جسم و روح یرا حفظ م

 کیـ  :دنـد بوقائـل   زیانسان تمـا  ۀ وجوددهند لیسه عنصر تشک نیها ب ینیچدر واقع، 
 ماننـد وان تـ  را مـی  3(هسینگ)انسان  یکیزیف عنصر .یو دو عنصر روحان ی،جسمانعنصر 

اسـت کـه    یـی رویماننـد ن پئو  ،یدو عنصر معنو نیشمع در نظر گرفت. از ب ۀو ماد لهیفت
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دارد و پـنج انـدام آن را کنتـرل     یبـدن را زنـده نگـه مـ     پئو  دارد. یشمع را روشن نگه م
شـود و بـه    یمـ  اطعاست که از شـمع سـ   یمانند نور 1هون گر،ید یکند. عنصر روحان یم

 نیـ اعتقاد بر ا یعاد طیشرا در. (Loewe, 9) بخشد یم یمعنو یها یژگیانسان هوش و و
، اقامتگـاه  آسمانپادشاهان به  هونشوند.  یجدا م مرگ از هم ۀو هون در لحظپئو بود که 
حال، هـون   نیبا ا .داردی مراتب کامل سلسلهالبته رود که  یم ی متعالی، باالخدا یت شانگ

که ممکن اسـت از   ید، به طوروش میو ر هروب بزرگی مشکالت با آسمانبه  دنیدر راه رس
هون نتواند به مقصد مناسب خود برسـد معلـوم    اگرالبته، . باز ماندبه هدف خود  دنیرس
 .(Ibid, 10) خواهد رفتبه کجا  ستین

بـه  . دهـد  یخود ادامه مـ  هستیبه  2با جسد پئوخاص  یطیشراآوردن  دست بهبه شرط 
بنـا  ه اسـت.  داشـت  ی وجودمتفاوت یباورها یدتا حدو یطیشرا نیدر مورد چن زیاد، احتمال

 هنگـام در  امتوففرد  فرزندان آمده از سوی دست به یکاف یۀتغذاز که  مادامی پئو ،باور کی بر
 یکوتـاه  فـه یوظ نیـ هـا در ا  حال، اگـر آن  نیماند. با ا یم ی، با بدن باقبرخوردار استمرگ 

خطرنـاک   ارینوع بشـر بسـ   ید که برارک یابراز م یا خود را به گونه یتینارضا پئوکردند،  یم
 رنـاب . برددگـ  یهـا بـازم   زنـده  نیبـه سـرزم    انتقـام گرفتن  برای3 وید صورتبه  او رای. زاست

پـس   و ماند یم یباق جسدنزد  یسه سال سوگوار یقانون ۀدر طول دور پئو گر،ید یدگاهید
 یریارت آن جلـوگ از شـر  نیاکـان  ارتگـاه یمنظم در ز ییاه کش تقدیم پیشبا  توان یاز آن م

عمـل   شیاند بد طانیش کی صورتبه تواند  یم پئو شد، قطع  ینذر نیکه ا یکرد؛ اما هنگام
کـه   یسه سال تا زمـان  تپس از گذش پئو با این وجود، این امکان نیز وجود داشت کهکند. 

 .(Loewe,10) بماند یبا بدن باقتواند  می، استدر امان  و تباهی هیبدن از تجز
ـ مورد ت در رسـد سـردرگمی    نظـر مـی  ه صورات مربوط به سرنوشت روح پس از مرگ ب
وبـرق بـه همـراه همسـران،      زرق توجهی وجود داشته است. گور مـزیّن بـه وسـایل پـر     قابل
پـس از   زنـدگی اشاره بـه   ،شدند ها نیز قربانی می بستران و کنیزان شاه که با مرگ او آن هم

ضمن اینکه لـزوم   ؛روی زمین است ندگی برشبیه به ز حدیمرگ در داخل گور دارد که تا 
قوت مردگان حاکی از آن است که روح مردگان هنـوز بـرای    ۀکردن منظم برای تهی قربانی

که اعتقـاد بـه روح شـاهی کـه از      نیستشکی  ،گذران زندگی وابسته به این دنیاست. البته
و در آنجا به تـی   هدعنوان یک تی به منزلگاه ابدی خود در آسمان رهسپار ش هدنیا رفته و ب

                                                                                                                             
1. hun 
2. hsing 
3. kuei 
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   .(Smith, 150) بوده است شده در دین شانگ ، تصوری پذیرفتهوستهپی میدیگر 
های ریسندگی، غالت و گاه زیورآالت، بیـانگر اعتقـاد بـه    هدایای ظروف سفالی، چرخ

زندگی پسین است. اتفاق بسیار مهم دیگر این بوده است که کودکان در منطقۀ مسکونی 
همان قدر وابسته به مادرانشان بودند که در زندگی بودنـد. معمـوالً    شدند، گوییدفن می

شد که سوراخی کوچک در بـاال یـا در   داری میهایشان در ظروف سفالین بزرگی نگهبدن
  داد تا آزادانه از آن عبور کنند.وسط داشت، گویی این سوراخ به ارواح آنها اجازه می

  
  شعائر دینی

ادی از اسناد باستان شناختی دربارۀ عقایـد و اعمـال دینـی    توان اطالعات زی چند نمیهر
مرکب از آیین خـاک   1دورۀ نوسنگی به دست داد، اما دین بسیارتوسعه یافتۀ دورۀ شانگ

سپاری بسیار دقیق، آئین پرستش روح نیاکان و نظام تکامل یافتۀ مربوط به آئین قربانی 
ـ  1766است که طبق سنت روایی آغاز آن به سال  گـردد، کـه تحـول طـول و      ازمیق.م ب

دورۀ ماقبل تاریخ پشت سرگذاشته بود. امکان این استنباط منطقی وجـود دارد   درازی از
ترین دین در چین همانگونه که در میان بسیاری از کشـاورزان دیگـر مرسـوم     که ابتدایی

بوده است آیین نیاپرستی، توجه به بـاروری و پرسـتش ارواح متعـدد طبیعـت از جملـه      
  )Howard Smith, 143است. (یان قدرتمند باد و باران بوده داخ

                                                                                                                             
  در زمـان پادشـاهی پـان کینـگ      ،به عنوان پایتخـت سـیطرۀ آن   ،)Yinبا سلسلۀ شانگ و شهر یین (. 1

)P'an Kengگیری پایتخت به پانزدهمین سال حکمرانی  شود. شکل تاریخی گذاشته می م به دورۀ) قد
سال به عنوان پایتخت حکومت شانگ  270ق. م.) منسوب است. شهر یین حدود  1384پان کینگ (

هـای   ماند تا اینکه به دست سلسلۀ چو سقوط کرد و به طور کامل از بین رفـت. درپـی فعالیـت   باقی 
چوانـگ  -چیا-) و هوHsiao-t'unتئون (-شناسی از محل این پایتخت در دهکدۀ هسیائو فشردۀ باستان

)Hou-chia-chuang) نزدیک شهر مدرن آنیانگ (Anyang) در منطقۀ هنان (Honan   اسـناد کـافی ،(
معتبری از زندگی دینی و فرهنگی مردم دورۀ شانگ بـه دسـت    آمده است که تصویر نسبتاً به دست

هـای   اسـتخوان «هـای روی   تئون محلـی اسـت کـه تقریبـاً تمـامی نوشـته      -دهند. دهکدۀ هسیائو می
جامانده از یک شهر بزرگ در این محل از دل خاک بیرون کشیده شده است.  و نیز آثار به» پیشگویی

ـ  تـوجهی از اشـیاء مـورد اسـتفاده در خاکسـپاری و اسـباب و وسـایل داخـل گـور از            لمجموعۀ قاب
دست آمده کـه نـه تنهـا حـاکی از دورۀ مترقـی      ه های دورۀ شانگ نزدیک هو چیا چوانگ ب گورستان

توجه شدید طبقۀ اشرافی دورۀ شانگ به زندگی پس از مـرگ را   بلکه ،فرهنگ استفاده از مفرغ است
 .)Howard Smith 1961, 143-4( دهد نشان می
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    پیشگوییعمل 
تقریباً به دورۀ فرمـانروایی وو   »های پیشگویی استخوان«های روی  تاریخ بسیاری از نوشته

 )، یعنـی Ti-hsin( ینهسـ تا ابتدای فرمانروایی تی  ،ق.م 1324 )، یعنیWu-ting( تینگ
نگاشته ها  ال و جواب بر روی استخوانؤکه پیشگویی و سگردد. از آنجا  بازمی ،ق.م 1225

توجهی از تفکر غالب در دورۀ شانگ به دست آورد. حـدود   توان اطالعات قابل می ،شد می
شـانگ  سلسـله  حرف (نوشتۀ تصویری) از جمله نـام بسـیاری از پادشـاهان دورۀ     3000

  ). Howard Smith 1961, 144(شناسایی شده است 
و اشیاء مفرغی مربـوط بـه قربـانی     »استخوان های پیشگویی«روی های  نوشتهقراردادن 

شانگ سلسله بینی دورۀ  این واقعیت که جهان در گور شاهان و اشراف شاهد مثالی است بر
کـه بـه معنـای پیشـگویی     )» pu(پو «واژۀ ثیر پذیرفته است. أنیاپنداری اولیه ت -  از تفکر خدا

خـواهی و   طـور ضـمنی بیـانگر تصـور فرمـان      گرفته بـه  است و به دفعات مورد استفاده قرار
اندرزخواهی از روح نیای متوفّی است. پرستش روح نیـای بـزرگ و روح شـاهان متـوفّی از     

شود کـه ارواح در   گونه تصور می آید. این حساب می های اصلی دین در دورۀ شانگ به ویژگی
کردنـد، حضـور ندارنـد بلکـه      یها را با تشریفات دفـن مـ   زمین یا در گورهای مزیّنی که آن

روح هر شاه به هنگام مردن به آسمان رفته و همنشـین  است.  فراز» آسمان«ها در  ماوای آن
روح بنیانگذار سلسلۀ شانگ که تمامی اشراف سـعی  گردید.  روح نیای نخستین در آنجا می

بـه   شـت، داکنترل بسیار زیادی بـر مـردم و سـرزمین     کردند تبار خود را به او برسانند، می
کردن مرتـب   ند و با پیشکشستخوا طوری که در کلیۀ امور خطیر با پیشگویی از او مدد می

ند. روح بنیانگذار فروفرستندۀ نعمت و بال، شتدا میو برقرار قربانی خیرخواهی او را محفوظ 
  ).Howard Smith 1961, 145( بودپاداش و جزا 

  
  مراسم خاکسپاری

رهای متعدد، توجه عمیق به زندگی پس از مـرگ را نشـان   گرفته از گو های صورت کاوش
ساختند. این گورهـا پـر    زادگان می دهند. گورهای مزیّنی برای افراد سلطنتی و نجیب می

 ،. همچنینستنددان ها را برای زندگی پس از مرگ الزم می که آن بودهاز وسایل و اشیائی 
ابه، وسایل، ظروف مربوط به  گذاشـتند.   قربانی و ادوات جنگی میدر محل دفن شاهان، ارّ

زیـرا جنگیـدن و    ،تعداد ادوات جنگی و ظروف مربوط به قربانی بیش از دیگر اشیاء بـود 
آمـد. شـاهان را بـه همـراه تعـداد       حساب می کردن دو عمل مهم در دورۀ شانگ به قربانی
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 منطقـۀ تـر در   کردند. در گورهای دارای ابعـاد بـزرگ   زیادی اسب و انسان زنده، دفن می
 ،اشیاء . برخی(Kuo Mo-jo, 68-9) استقربانی هم پیدا شده  تا حدود چهارصد1 آنیانگ

زیـرا ایـن اشـیاء را دارای     ؛شـد  همراه با جسد در گور گذاشـته مـی   ،سنگ یشمی ویژه هب
بـودن   هـا را نمـاد ابـدی    کردنـد یـا آن   و زوال قلمـداد مـی   فسـاد نیروی محافظ در برابـر  

  .(Smith, 148) دانستند می
به نظـر مـردم   ورزند که  ید میکشدت تا به به این نکتههای استخوان پیشگویی  نوشته

ها پس از مـرگ   شوند. ارواح آن میرند، اما هرگز به فراموشی سپرده نمی شانگ نیاکان می
بـودن برخـوردار    اند و از وضعیت، قدرت، احساس، و لذت مشابه با زمان زنده در بدن زنده

ی برخوردارند که ها از یک نوع قدرت سرّ ین، پس از مرگ جسمانی آنا هستند. عالوه بر
 بیـان بـه   .(Tung Tso-pin, 243) توانند فرزندان خود را برکت بخشند یا لعنت کننـد  می

دهنـد   مشترک را تشـکیل مـی   ۀهایی از یک جامع خانواده و نیاکانش با هم بخش«دیگر، 
، مـردم شـانگ   به این علت .(Schwartz, 47) »رود که از مرز بین زندگی و مرگ فراتر می

و از  (Legge, The Chinese Classics, 43)» کردنـد  ها را مانند زندگان خدمت می مرده«
کردند. این نوع عقیـده و بیـان آن هنـوز هـم      راه عبادت و قربانی  اعتقاد خود را بیان می

  .(Ch'ien Mu, 24-25) مردم چین امروز دارد زندگی ثیر زیادی برأت
 ،یالکـ  ایـ  یسـفال  ،یبا ظـروف برنـز   هیبلندپا یها تیشاهان شانگ و شخص یها مقبره

هـا و   همراه بـا اسـب   یها ارابه یعاج، و حت ای شمیمختلف، استخوان،  یسنگ اءیها، اش سالح
 انـگ، یدر آن اها در طول زمان غارت شدند، ام مقبره شتریشده بود. ب زیتجه اریداران، بس ارابه
. کنـد  میثروت دربار شانگ را آشکار  ترتیب نیاه و ب ماندهنخورده  دست هائو ملکه فو ۀمقبر
شـده از   سـاخته  یش 110و  شمیقطعه  755سالح و ابزار،  271 ،یظروف برنز 195 در آن
 .(Bagley, 194-195)و... وجود داشـت   شده از استخوان ساخته یش 564 گر،ید یها سنگ
 اریبسـ  یهـا  قبر مقبـره  لیکه وسا سبب شودور را تص نیتواند ا یهمسر م کیمجلل ۀ مقبر
به  دیبا ییها مکان نیو ساخت چن یساز بوده است. آماده یتر شاهان شانگ چقدر غن بزرگ

  .(Thote, 112) دداشته باش ازیساله ن نیچند یافته کار سازمان
شـناختی   هـا نمـادگرایی کیهـان    خانـه  ــ   ها نیز مانند خاکسـتردان  ها و آرامگاه مقبره
قربـانی   در تبیـین . کردنـد  ایفا میمردگان را  ۀو همان نقش و کارکرد خان داشتمشابهی 
هـایی قربـانی    انسـان  هـا  خصوص معابد و کـاخ  ساختن بناها و به باید گفت هنگامانسانی 

بـرای   شد می برپا که بناییدوام و ماندگاری بناها را تضمین کند؛  ها آن ارواح تا شدند می
                                                                                                                             
1. Anyang 
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امـا قربـانی    .(Eliade, Zalmoxis, 12) کـرد  عمـل مـی  » جسم تازه« ۀلمنز روح قربانی به
  . آن اندک است ۀانسانی برای مقاصد دیگر نیز معمول بود که آگاهی ما دربار

  
  داشت یا پرستش روح نیاکان آئین بزرگ

بـه زمـان    ی قبـل و ها به هزاره ،دارد. در واقع یطوالن ۀسابق نیپرستش نیاکان در چ
دارد کـه در طـول    یاز پرسـتش نیاکـان   یسنت بزرگ نیچگردد.  یبرم شائو انگیفرهنگ 
شناس  و جامعه لسوفیف را »پرستش نیاکان«حال، اصطالح  نیرفته است. با ا شیاعصار پ

 بـدین معنـی  اصـطالح   نیـ ا .(Spencer, 286-287)کرد  هربرت اسپنسر ابداع ییایتانیبر
 یعمـل باسـتان   نیـ راد زنده دارد. ااف یبر زندگ یرگذاریقدرت و تأث یاست که روح متوف

 بر مردم دارد؟ یریچگونه آغاز شد و چه نوع تأث
 یمـذهب  یاز باورهـا  داشت کـه  ینیچ ۀانیدر سنت عام شهیمفهوم پرستش نیاکان ر

از روح همچنـان بـر    یبخشـ  ، بدین معنا کهآمده است رونیپس از مرگ ب یزندگ بارۀدر
 ۀمـورد پرسـتش نیاکـان مربـوط بـه جامعـ      در  گزارش نیکند. اول یم یزندگ نیزم یرو
کمبود نوشتار از آن دوره اطالعات  لی) است. متأسفانه به دلق.م 5000شائو (حدود  انگی
  .میندار ی آندر مورد اعمال مذهب یادیز

وجود داشت.  زیپرستش نیاکان ن، اما بود تی شانگ متوجهشانگ  یتمرکز اصلهرچند 
و سالمت خـانواده بـا احتـرام     یمحصوالت کشاورز تیباور بودند که موفق نیبر ا یاریبس

 یمـال و رفـاه را بـرا    ودنـد، ب خوشـحال و خشـنود  ط است. اگر نیاکان ارتبدر ابه نیاکان 
خـانواده رخ   یبـرا  یبزرگـ  عیبـودن فجـا   یناراض در صورتکردند.  یخود فراهم م ۀخانواد

در ارتبـاط   تی اکان با شانگبود که نی نیبه طور گسترده اعتقاد بر ا ن،یداد. عالوه بر ا یم
تـاالر نیاکـان    .داشت یشتریب تیاهم یمتوفروح  یاز خوشحال نانیاطم رو ازاین، هستند

محـل برگـزاری    بـود. آنجـا  سازی ادوات جنگی  های حکومت و محل ذخیره مرکز فعالیت
. هیچ ضیافتی در این تاالر بـدون دعـوت از خـدایان و    سلطنتی نیز بود های بزرگ جشن
. یـک نـوع آداب و رسـوم دقیـق     فتگر عنوان مهمانان افتخاری انجام نمی هنیاکان بارواح 

اسـاس مقـام و    ند و برردک دقت رعایت می بهشده  دعوتکه مهمانان  شتمذهبی وجود دا
خـود را   ۀند و عریضدش ها پذیرایی می ها و طعام ند با بهترین نوشیدنیشتجایگاهی که دا

های  نوشته ند.دش تا محل سکونت خویش مشایعت می اجامسرند و ادد با فروتنی ارائه می
هـا و ظـروف مـورد اسـتفاده در      نه تنها از انواع پیشـکش  »های پیشگویی استخوان«روی 
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دهنـد تعـداد ده، پنجـاه، حتـی      ه نشـان مـی  کدارند، بل اعمال مربوط به قربانی پرده برمی
  . (Smith, 148) شد قربانی می »تی«یکصد حیوان در یک زمان واحد برای 

همانند خدای متعالی مورد پرسـتش قـرار    اعلیعالوه بر آئین نیاکان که در آن نیای 
های طبیعـی خیـر و شـر بـر زنـدگی انسـان از        ، اعتقاد قوی بر اثرگذاری پدیدهفتگر می

ها و رودها، حیوانـات و   آید. باد و باران، کوه های دین در دورۀ شانگ به حساب می ویژگی
بـر زنـدگی و    شـدند کـه   تلقی مـی ای در حال رشد دارای قدرت معنوی درختان و بذره

گذارند. نیروهای اسرارآمیز طبیعت عمدتاً در قالب حیـوان   انسان اثر معنوی می سرنوشت
    .)Smith, 148-9( ندفتگر نمادسازی شده و مورد پرستش قرار می

زادگـان و   جیـب اصلی ن ۀاین قبیل امور در کشوری که شکار پیش البته، باید گفت که
شـمار و وسـیع    هـای بـی   شـکارگاه  و دربـاری کـه از   بـود روش عمدۀ آموزش جنگـاوری  

در  ،نددشـ  نظر برسد. حیوانات وحشی که شکار انسان مـی ه ، امری طبیعی ببودبرخوردار 
انگیـز   تنـد و هیبـت   ۀند و صاعقمدآ میشمار  نظر او مظهر تجربۀ رازآلود و مهیب مرگ به

  دانستند. های بارورساز تابستان می روع بارانطوفان را حاکی از ش
  

 آئین قربانی
کـه  شـد   یمـ  اداره یمـ یداشت. حکومـت توسـط رژ   یا دهیچیپ یمذهب نظامشانگ  ۀسلسل
 هـای پیشـگویی   اسـتخوان  هـای  نوشـته . ای بـود  ی مفصل و پیچیـده دولت یها قربانی دارای
مراسـم   یبـرا  ییایهداسب ککه به منظور  ،را یریگیمختلف شکار و ماهاعزامی  یها هیئت
 این. (Legge, The Chinese Classics, 21) ندنک یمگزارش ، شدند ساماندهی می یقربان

در  یریـ گمیتصـم  یدهند که پادشاهان اغلب بـرا یرا ارائه م یشواهد نیهمچن ها نوشته
 یمیتقـو  تیـ هـا در نها آن .کردنـد یمـ اسـتفاده   ییشـگو یپاز ها یقربان تقدیممورد زمان 

یمـ  نییتعها و انجام قربانی هاشکشیپتقدیم  یرا برا یمناسب یند که روزهاه بودتساخ
 یهـا دورهدر  نجـام قربـانی  در مورد زمان ا یریگمیتصم یمشورت با ارواح براالبته، کرد. 
به  ائوی میپادشاه حک تیشامل مأمور 1شانگشوفصل اول  کهچنان شود.یم دهید زین یقبل

. (Lewis, 138) اسـت  ی در ایـن مـورد  حرکات اجرام آسـمان  ۀبمحاس یاخترشناسان برا
مربـوط   های شکشیمثال پبرای  دهند، یمراسم نشان م نیا یرا برا یقواعد مختلف اسناد

را آب  میرودخانـه تقـد   انیخـدا  های مربوط به پیشکش ،کردند میدفن را  نیارواح زم به

                                                                                                                             
1. Shangshu 
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های  پیشکشو  ،کردند میقطعه  قطعه را یبه ارواح باد های مربوط پیشکش انداختند، می
و  انیخشنودسـاختن خـدا   یهـا بـرا   یقربـان  نیـ . اسوزاندند را می آسمانیموجودات برتر 

  .(Ching, 28-9) ها بود بیآسبالها و محافظت از 
در کـل  مورد پرستش متفاوت بـود. امـا    انیخدا تیمناسک با توجه به ماه نیکارکرد ا

و  یانسـان بـه امـر متعـال     یاحساس پرستش، وابسـتگ  انگریآداب ب نیا :مسلم بود زیچ کی
د، اشـ دور ب ایـ  کیـ نزد جهـان و  یامر متعال نیب ۀهم که رابط هر قدربود. از او  داشت چشم
وجـود   ییونـدها یپـ جهان   کیاز  بخشدو  نیب مییبهتر بگو اـ یدو جهان   نیا نیب شهیهم
مشـارکت داشـته و از   مناسک  نیاهمه در انجام  یباستان فرزانگان ـ  . بدون استثنا شاهرددا

السـلطنه   بیـ بـه عنـوان نا  را  2شون 1ائوی خوانیم: آنگاه که برای مثال، میدند. بر آن سود می
 شـش  یبـرا از روی اخـالص  کـرد؛   یقربـان  یت شانگ یبرا ژهیو به«، او کردامپراتور منصوب 
کـرد؛   میها تقـد  ودخانهها و ر خور به تپهدر ییها یکرد؛ قربان یقربانارجمند  (روح از نیاکان)

  .(Legge, The Chinese Classics, 33-34) »ارواح گسترش داد جنودو عبادت خود را به 
کـه   شـد  یمحسـوب مـ   ینیجـرم سـنگ   گـزاری  یقربـان   کـردن  تـرک  گـر، ید یاز سو

 لـت دو کیـ  انیـ معمـوالً در پا  تیـ نوع جنا نیشود. و ا حکومت یباعث نابود توانست یم
کـه   یهنگـام «  خـوانیم:  گردیـد. بـرای مثـال، مـی     سقوط آن  می و سببافتد.  یاتفاق م

از  گـزاری  یقربـان  عـدم  لیـ را بر عهده گرفت، بـه دل  یا لهیقب یها التیا تیمسئول 3انگئت
دوک چـو بـه    .(Pei-jung, 67)  »و چالش کشیده شدبه مبارزه  در قلمرو خود 4هکِ سوی

ه و داوری سـب احمشـدت   بـه  نیتـ  خـاص شما بر اساس فرمان «کرد:  هیمردم شانگ توص
 تیـ را رعا را برگـزار نکردیـد و حـق آن    هـا  یقربـان  خـود  یشـگ یهم بر غـرور انو بشدید 

در  ورود نادرسـت انجـام شـود.    درسـت  یا وهیبه شـ  دیبا یقربان مراسم .(Ibid)» دیدنمون
شـاق و  کـه   یفاتیتشـر  ؛دآیـ  یمـ به شـمار   یحرمت یبها  و عدم رعایت آداب آن ها قربانی
در  راه دشـوار اسـت.   نیـ . خدمت بـه ارواح در ا انجامند می ینظم یند به بسا باشفر طاقت

د کـه هـدر   رک یرو ادهیز دیشود، نبا یم تقدیم یمعمول یها یقربان یکه برا هایی پیشکش
 .(Ibid., 68)رود  می

 هـا  حرمت را نگه داشت؛ در تقدیم پیشکش دیبا زیقبل از هر چ ،مناسک نیدر انجام ا
ود پیشـکش تقـدیم نمـ   به مقدار مناسب برای هر یک از نیاکان  دیبا ؛درک یرو ادهیزنباید 
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 ی، اجرامراعات قدراحترام و  بدون .دهند در غیر این صورت خاصیت خود را از دست می
 ظـاهرگرایی شد. خواهد  دهیبه فساد کش یراحت به ییگراسودو  ظاهرگرایی با یمراسم قربان
کـار   نیـ ا ۀجیاست. نت درست و شناخت ک بدون نگرشانجام مناس یبه معنا ینیدر امور د

را هـا   این آییناجراکنندگان  تیذهن قاًیها دق عبارت نیا .ستها دن آندان انجاماغلب بدتر از 
بـه   لیها تبـد  یاست. قربان »عبادت تجار«مفهوم به  کینزد اریبس تیذهن نیدهد. ا ینشان م
فاسـد رشـوه    و صـاحب منصـبان   مقامـات تواننـد ماننـد    ید. نیاکان موش می یگذار هیسرما

بخورنـد،   یتوانند مانند مـردم عـاد   ید که مونش می فیتوص ای ارواح نیاکان به گونه. رندیبگ
. مردم در زمـان  است نزول برکاتقرباني  رابطه بادر  ها آن ۀبنوشند و لذت ببرند. تنها وظیف

از منابع محـدود   بگیرند.ک کم ها تا از آن دندیپرست یممکن مرا تا حد  انیخدا ۀبحران هم
آید که هجده نوع مراسم قربانی مختلف  های پیشگویی برمی های استخوان موجود در نوشته

  کشــید طــول مــیروز  110هــا  ایــن مراســم ۀدر ســال وجــود داشــته اســت. انجــام همــ 
 (Lakos, 18). ن و در نیاکـا  هـای  عبادتگـاه  در: شـد  مـی  تقـدیم  تی شانگ به قربانی نوع دو

 .(Eliade, A History of Religious Ideas, 7) ازبمزارع 
، 2ی یـی هـا  نیـی همراه بـا طبـل، آ   ،1نگور یها نییآ یعنیوجود داشت،  نییپنج نوع آ

 شـد،  یعرضه مـ  اکانیبه ن یگوشت یآن غذاها یکه ط ،3یج یها نیی، آ»رقص پر«همراه با 
که به وعـده  5یین شیهآ و ،غالت ییغذا یهاوعدهتقدیم که شامل   4یزا ایهوان  یها نییآ
شـد.   یمـ پیشـکش   ها شراب به اجداد یانواع قربان همۀ. در پرداختمیمختلف  ییذاغ یها

را نشـان داده   یا دهیچیپ عدقوا )1963- 1895( 6نیدونگ زوب یخواه یجمهور ۀمحقق دور
. (Chi, 249-251) شـد  یدر طـول سـال انجـام مـ     یپنج نوع قربان نیها ا است که طبق آن

  به خود گرفت. یقیشکل دق 7ایدر زمان سلطنت شاه زو ج یاجداد یایهدا نیا نیقوان
 دیگـر ابزارهـای   ایـ هـا   ها، لوله زنگ دیو شا یصوت یها ها، سنگ در طول مراسم طبل

شـد.   یمـ  توزیـع مختلف  یها ها به روش ید. شراب و خوراکش نواخته می یقیمشابه موس
 یها گودالرا در ها  ها و نوشیدنی از خوراکی یبرخ ،یسفال ای یپس از ارائه در ظروف برنز

 یکردنـد، برخـ   مـی  دفـن  یقربان یها لدر گوداه و را سوزاند گرید یبرخ ختند،یر می یقربان
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 وانـات یح . شمارکردند یرا زنده به گور م یقربان واناتیح ی، و گاهریختند میآب  بهرا  گرید
شـانگ   ۀحداقل در دور ،1های پادشاه شانگ یعنی سلسلها شیتوجه بود. به جد پ قابل یقربان
  .(Chi, 254)کردند  قربانی میگاو  300 ی،انیو م هیاول

 ایـ و بردگان بودند  یجنگ رانیمنحصراً اس انیقربان اینکهبود، اما  نیز رایج یانسان قربانی
 یانسـان  یقربـان  پژوهان نی. چند بسیار دشوار استشد یم زین طبقه اشراف ردستانیشامل ز

 ایـن  .نـد کن یم أییدت ،شد یاستفاده م ارواح نیاکان ات یعیطب انیکردن خدا آرام یارکه برا، 
شـوند. از   یمـ  قربـانی  نزیـری خدمت به او در جهان  خود جهتبا ارباب  یهمراه یافراد برا

 یهـا  انسـان و اسـکلت   ۀخـوک، گـاو، جمجمـ    یایبقا یحاو یقربان یها گودال 2تویارل ۀدور
در  یقربـان  یهـا  نـوع گـودال   نیـ . ا(Wang Jihuai, 144) تپیدا شده اسـ انسان  ۀشدخرد

. آداب انـد  هشـد  کشـف  اد معمـولی راف یها خانه ۀشالود یکیدر نزد نیاطراف معابد و همچن
  ذکر شده است. پیشگویی های استخوان یها بهیاغلب در کت زیکردن انسان ن یقربان

بـه اتـاق مقبـره     یمنتهـ  یهـا  رمـپ  یو رو هدیـ را سـر بر  یانسـان  انیـ از قربان یبرخ
مخصوص داخل اتاق مقبره دفـن   یها را در گودال گرید یکه برخ یگذاشتند، در حال می
صـاحب  تـابوت   ریـ ز 3»کمـر تـا   یها چاله«همراه در به اصطالح  یها کردند، اما انسان می

دفـن  تـابوت خـود    در تـابوت اربـاب خـود و    نـار ک ، برخی دیگـر در شدند می مقبره دفن
 یسـالخ  ایبا ارباب خود (مرد و زن) کشته  یهمراه یکه برا ییها سانتعداد ان .شدند می
  داشت.  یصاحب قبر بستگ شأن و مرتبۀشدند، به  یم
  

  کارگزار دینی
خانـدان  خـاص و   یمـذهب  یهـا  تیبود که فقط متعلق بـه شخصـ   یازیامت یقربان میتقد

 :خوانیم کارگزاران دینی مینقش  در توصیف .(Ching, 29) بود یسلطنت
 یشدند. در آن زمـان افـراد خاصـ    ینم ختهیها و ارواح در هم آم انسان م،یقد رد

 را امکـان ایـن  هـا   و محترم بودند که درکشان بـه آن  با اراده رک،یقدر ز بودند که آن
معنـاداری   بـه یـک اسـتنباط    اسـت  نهفته پایین و باال در آنچه از که بتوانند داد یم

 عمیق و دور را که آنچه توانستند بودند که میبرخوردار  از آن چنان بینشی و برسند
ـ ارواح  ،نیبنابرا .روشنی دریابند به است  نی. صـاحبان چنـ  دمـ آ یهـا فـرود مـ    ر آنب
. شـدند  نامیـده مـی  ) wu( وو بودنـد  و اگـر زن ) xi(شمن  بودند اگر مرد ،ییها قدرت
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ارواح  یکردنـد، بـرا   یارواح در مراسم نظـارت مـ   ها و مراتب تیموقعامور و ها بر  آن
   .(Derk, 390) کردند یم یدگیرس یامور مذهبدیگر دند و به نمو یم یقربان

ـ  گری میانجیدر  ی خودنقش تخصص لیها به دل آن  تیـ و ارواح، از موقع هـا  سـان ان نیب
 مربـوط بـه   هـای پیشـگویی   اسـتخوان  یها هنوشتاز  یبرخوردار بودند. برخ ییباال یاجتماع
  نـد بر یمعـروف نـام مـ    یهـا  طـور خـاص از شـمن   بـه   یحتـ  یاست و برخـ  1وو تیشخص

 (Chi, 11) .یگـر یتنها گروه د ،یمعمول یها در مقام باالتر از شمن یحت ی،خانواده سلطنت 
 یم بـرا ااصـطالح عـ   کیتوانست  یم ووکردن بودند. کلمه  یاز مردم بودند که مجاز به قربان

خانـدان   یاعضـا  .(Mair) کردنـد  یمـ  یگـر  یانجیم نیآسمان و زم انیباشد که م یرهبران
 یجـ ی شـ بودند.  یقدرت شمن یحداقل دارا ای ندشد یشمن در نظر گرفته م زین یسلطنت
 ۀدسـت  یرا که بـاال  یقرقاول وحش یمعنا« عاقالنه 2ئهویفو  ریکند که چگونه وز یم گزارش

 پسـر  ،3یژ یـی و چگونـه   »داد حیتوض نگیپادشاه وو د ینشسته است را برا یبرنز یۀپا سه
را  »شـب  کیـ درخـت تـوت در    کیـ العـاده   رشد خارق یمعن 5وو یبه پادشاه تا« ،4نیی یی
هـا   از آن یشـدند، امـا برخـ    ینم دهیدربار وو نام یاعضا ریو سا یژ یی وئه،یداد. فو  حیتوض
 ایـ وقـت   تمـام  یهـا  شـمن «بـه   شـتر یکـه وو ب  رسد ی. به نظر مداشتند یشمن ییها تیقابل

 ایــ )shiی (وو بــه شــ«  .(Chang, “Shang Shamans”,14 ) »داشــتاشــاره » متخصــص
بودنـد، امـا    یاسـ یس یپادشاهان روسـا  ند؛فتای یارتقا م یو سپس به مقامات ادار ها، گانیبا

و پادشـاهان وجـود دارد،    هـا  شمنبین  یشباهت .(Chen,  535)» نیز بودندها  رهبران شمن
  .(Chang, “Shang Shamans”,14) کنند یحکومت م هاشمناما پادشاهان بر 

از  یتنهـا گروهـ   رایـ ، زشد مردم ۀادار یاشراف برا در دست طبقۀ یالهیوس سمیشمن
 یمراسـم مـذهب   .(Ibid. 18)  داشته باشند یتوانستند به جهان ارواح دسترس ینخبگان م

ـ  یاصل ۀبود. پادشاه واسط یبه اقتدار سلطنت دنیبخش تیمشروع یبرا یروش ارواح و  نیب
 کیـ نقش پادشاه، که بـه عنـوان    تیاهم .(Ching, 29) شد یم داد قلم ها و انسان انیخدا

ـ  ،بودن مـذهب شـانگ  ریو فراگ یدگیچیپ سیاقشد، در  یم یتلق یرهبر مذهب وضـوح   اب
د. گـرد  یمـ  تـر  سـاده  هـا  آیـین  قیجامعه از طر بر حکومتامکان . شود یدرک م یشتریب

هـا و حاکمـان    ه توسط شمنک یمتعدد یها یقربانو  های پیشگویی استخوان های نوشته
 به این موضوع بـوده اسـت؛   یسلطنتخاندان  یو اعمال مذهب بیانگر عالقه دادند میانجام 
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 ند مطـابق ستتوان میحاکمان  و شد یمشورت م انیبا خدا گیری از این راه پیش از تصمیم
بـر سرنوشـت    تواننـد  یمـ  نیاکـان عمل کنند. مردم معتقد بودند که ارواح و  انیخدا لیم

فاجعـه  بروز از  ای دراپدید آور یخت خوشب تواند یم ها یقربان ن،یبگذارند. بنابرا ریتأث مردم
تقـدیم   پادشـاهان شـانگ   یاساس فیاز وظا یکیواقع،  در .(Creel, 113) کندی ریجلوگ

 شیافـزا  یا به گونه ها ید. تعداد قربانبو یسلطنت نیاکانو  عتیارواح طبخدا،  یبراقربانی 
بـزرگ را   آیینـی  یقربـان  کیپادشاه مجبور بود هر روز  ق.م ازدهمیه در قرن ک ه بودافتی

انجـام   فضـای در  یخانـدان سـلطنت   یشدن مراسم مذهبریراگف. (Giles, 20) انجام دهد
هـا در   و شـمن  ارگزاران دینـی از کـ  یاری. بسـ یافتـه بـود  شانگ نمود  ۀشعائر دینی جامع

  .ندو به انجام مناسک مشغول بود ساکن تختیپا
سو کارکرد فردی و اجتماعی داشت و از سـوی دیگـر کـارکرد     آیین دینی این مردمان از یک

ـ   ،مناسک و مراسم حاکم بر روابط متنوع جامعه و زندگی بشـری شناختی.  االهیاتی و روان ا کـه ب
آوری بودند کـه   مواد الزام و خدا انایزدبه همراه پرستش نیاکان و  ،شناخته می شد 1»لی«عنوان 

حکومـت مـذهبی   «داد. در واقع، شانگ یک  ل چینی را در یک نظام منسجم به هم پیوند میقبای
که در آن مسائل مربوط به دولت به همان اندازه مهم بود که مسائل مربـوط بـه    ه بودتشکیل داد

شـوارتز اعتقـاد بـه خـدای      به گفته.  (Keightley, Sources of Shang History, 135)»دین
 »آورد کـه پایـه و اسـاس مشـروعیت قـدرت شـاه را فـراهم مـی        «بـود  او برتـر و قـدرت   

(Schwartz, 48) .صیتشــخ یبــه نــوع یســلطنت یهــا ییشــگویهمــراه بــا پ یآداب قربــان 
اعتقاد بر این بود که تی، خدای برتر، محصول پربار «البته پادشاهان از منبع اقتدارشان بود. 

ایـن   ۀتوانند واسط نیاکان پادشاه میارتباط  و در این کند هی در جنگ را اعطا میاال امدادو 
فضیلت  .(Keightley, The Religious Commitment, 212)  »عطاها بین شاه و تی باشند

عـدالت مطلـق    ،یتـ  نـده ی. قرار بـود شـاه نما  بودمردم  یبدبخت ایکننده سعادت  نییتع شاه
ـ به عنوان پدر و مادر مردم منصـوب شـد   از سوی خداکه او باشد.   لتیفضـ  الزم بـود ، وده ب

ـ  یارتباط سـنت لذا  مردم باشد. یبخت خود را پرورش دهد و به دنبال خوش و  اسـت یس نیب
 ییرفتنـد. بالهـا   یمـ  نییباال و پا تمیر کیبود که با  نزدیک یها به قدر ینیچ یمذهب برا

امل در تع ینید لیاص یها شهیاند گرفتن نقض و نادیدهافتاد با  میاتفاق  یاسیکه در امور س
 ها برداشته و به این معنا که خدا به دلیل عملکرد نادرست فرمانروا عنایت خود را از آنبود. 
  اوست.نقش عدالت مطلق  یفایا دهندۀ ها را کیفر داده است که همین امر نشان آن
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  نتیجه
از حکومـت  میـان مـردم و   برجسته در  یدین نقش شود که از آنچه که گذشت معلوم می

. حتی قبل از پیـدایش نوشـتن   داشته استشانگ  ۀسلسل ۀرود ویژه خی، بهآغاز دورۀ تاری
های پیشگویی  توان بر روی استخوان کردن را می در چین، شواهدی از پیشگویی و قربانی

بــر روی چنــین ق.م  1250هــای چینــی مربــوط بــه حــدود  تــرین نوشــته یافــت. کهــن
هـا بـه عنـوان ابزارهـای      کـه خـانواده سـلطنتی شـانگ از آن     ههایی یافت شـد  استخوان

نظام اعتقادی شانگ در مورد پـانتئون  بیانگر ها  های آن کرد. نوشته پیشگویی استفاده می
در راس آن پـانتئون  دی  شـانگ  است. طبیعتارواح ارواح نیاکان و  ،دی فراطبیعی شانگ

شد ارواح مختلف اجـدادی و طبیعـت و همچنـین خـدای      . از آنجا که تصور میقرار دارد
 کسـب انسانی تسـلط دارنـد، مـردم شـانگ بـرای       ۀدی بر طبیعت و جامع الی شانگعمت

بالهـا، در یـک    کم بـه منظـور در امـان مانـدن از     ، یا دستدنیامساعد در  زندگی شرایط
پیشگویی به عنوان کانالی برای ارتباط  د.کر ها قربانی می آنخشنودی متقابل برای  ۀرابط

خدایان دیگـر و  فرد داشت و منحصربه یجایگاه ید گبسیاری داشت. شانبا ارواح اهمیت 
اما این دین، در کنار اعتقاد به خدای متعالی و  ند.بودنیاکان سلطنتی فرمانبردار او ارواح 

های خاکسـپاری بسـیار دقیـق، آئـین      زندگی پس از مرگ، دارای شعائری مرکب از آیین
ارگزاران کـ بانی نیز بوده است. پرستش روح نیاکان و نظام تکامل یافتۀ مربوط به آئین قر

نظـارت دقیـق   شـعائر دینـی   ی، مخصوصاً شاه بر انجـام  خاندان سلطنتو ها  و شمن دینی
. تأثیر دین بر حکومت شانگ بسیار مهم بود زیـرا تقریبـاً بـرای هـر تصـمیمی از      داشتند

ا شد. پادشاه شانگ در اوج اقتدار سیاسی و مذهبی قرار داشت زیـر  پیشگویی استفاده می
کـرد و قـدرت سیاسـی او نفـوذ      قدرت مذهبی وی او را از نظر سیاسـی قدرتمنـدتر مـی   

 »حکومـت امپراتـوری معنـوی   «کرد. اقتدار سیاسی شـانگ از   مذهبی شانگ را تقویت می
در ، به عنوان پسر آسمان، برد، زیرا اعتقاد بر این بود که تنها پادشاه شانگ ها سود می آن

هـای   مؤلفهشانگ سرانجام، باید گفت که آیین دینی  تر است.قلمرو معنوی دارای نفوذ بر
 خـدای ، دی شـانگ  بودن را دارد. به این معنی که ابعاد اعتقادی ـ بـاور بـه    الزم برای دین

تـوان در آن مشـاهده کـرد؛ آن     ارواح ـ و اعتقاد به زندگی پس از مـرگ را مـی    متعالی و
پیشگویی، ساحت اخالقی، سیاسـی و...  آمده از  دست های مقدس به دارای اسطوره، نوشته

بوده و از بعد مناسکی ـ مانند آیین خاکسپاری، عبادت و آئین قربانی ـ برخـوددار اسـت.     
و کـارگزار و   تـر  پـایین  قرارگرفتن خدای متعالی در رأس و بقیۀ ارواح و ایزدان در مرتبـۀ 
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 ن آیین بـرای کسـب  پایبندبودن به ای دهد. ، ماهیت توحیدی آن را نشان مینبود تابع او
ترین کارد فردی و اعتباربخشـی   بیانگر مهم بالها ماندن از و مصونمساعد  زندگی شرایط

نمودن فرمانروا بر حکومت بر اساس  عدالت و فضیلت نشـانۀ   به قدرت فرمانروا و مشروط
  کارکرد اجتماعی و سیاسی آن است.
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