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تأملی در هستیشناسی نظم کيهانی در تفکر پيشامدرن
با تکيه بر نقش کانونی هرم بزرگ هستی


مجتبی اعتمادی نيا
چکيده

«هرم بزرگ هستي» ،بنيادی تريا طرح وجودشناختي انديشۀ سنتي است که بر اسـاس
آن ،هستي ،مرکب از زنجيرۀ عظيمي از پيوندهای متوالي انگاشته ميشود که در نظمي
سلسله مراتبي ،از ناقنتريا موجود تا کاملتريا آنها تداوم يافته اسـت .قرائـتهـای
گونا گون از ايا طرح وجودشناختي که بر اساس تلقيهای متفاوت از وجود و مراتب آن
قوام يافته ،به تلويح و يا به تصريح پيشفرض همۀ نظامهای اسطورهای ،فلسفي ،ديني،
سياسي و اجتماعي در دوران پـيشمـدرن بـوده اسـت .هـرم بـزرگ هسـتي ،در اغلـب
تمدنهای پيشمدرن ،به مثابۀ نماد نظ کيهاني ،نمايانگر سيری نزولـي اسـت کـه از
رأس هرم ،رو به سوی قاعدۀ آن ،پديد آورنده جهاني غيرمادی و آنگاه مادی است .ايـا
سير نزولي ،در عيا حال که لطافت مح را به تدريج به غلظت و سختي بدل ميکند،
از وحدت مح رو به سوی کثرت ،از عدم تعيا رو به سوی تعيا ،از مطلق به نسبي و
از ساحت عريان وجود رو به سوی استتار آن در حرکت است.
نگارنده در ايا مقاله ،به منظور ارائۀ تصويری روشا از جايگاه و نحوۀ نشر باور به هـرم
بزرگ هستي در بستر تاريخ انديشه و تمـدن بشـری در دوران پيشـامدرن ،نخسـت بـه
نحوی کامال مختصر به جايگاه و نحوۀ تلقي مه تريا آيياها و مکتبهـای انديشـگي
شرق در ايا باره خواهد پرداخت و آنگاه ردپای تلقي سلسلهمراتبي از هستي را در بسـتر
انديشۀ غربي پي خواهد گرفت و در نهايت به نحوۀ نگرش طاليهداران سه مکتب اصلي
فلسفه در تمدن اسالمي يعني اباسينا ،سهروردی و مالصدرا در باب هرم بزرگ هستي
 .دانشجوی دکتری فلسفۀ تطبيقي ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران ،ايرانetemadinia@gmail.com .
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خواهد پرداخت تا از ايا رهگذر ،به تحليلي جامع از نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در
برقرای نظ کيهاني در انديشۀ انسان دوران پيشامدرن دست يابد.
واژگان کليدی :زنجيرۀ بزرگ وجود ،تفکر پيشامدرن ،ساختار هرمي هسـتي ،مراتـب
هستي.


مقدمه
هرم بزرگ هستي ،نمايانگر نوعي طرح وجودشناختيِ سلسله مراتبي است که آدميان طي قرنها نظر و
عمل خود را بر اساس آن سامان داده و به لوازم منطقي و روانشناختي آن در عرصه فرهنگ و سياسـت
تا در دادهاند .تقريرهای مختلف ايا طرح وجودشناختي که از دهۀ 78ميالدی تا کنون به طور عمـده در
محافل دانشگاهي غرب از آن با عنوان «زنجيرۀ بزرگ وجود» 1ياد ميشـود ،طـي قـرنهـای متمـادی،
معنابخش حيات معقول بسياری از ساکنان کره زميا بوده است .اصطالح زنجيره بزرگ وجود نخستيابار
7
در سال  ،1375از سوی فيلسوف و مورخ آلماني تبارِ آمريکايي ،آرتور الوجوی 1در اثری با هميا عنـوان
و در اشاره به چارچوب هست شناسي حاک در دوران باستان و قرون وسطي به کار رفته است .بر اسـاس
تقريرهای مختلف از هرم بزرگ هستي ،واقعيت پرده منقوش باشکوهي متشکل از سطوحي در ه تنيـده
است که جس  ،نفس و روح را در قالب وحدتي انداموار به ه پيوند ميدهد .در اغلب تقريرهای ناظر بـه
ايا مفهوم ،خدا يا امر قدسي و الوهي در باالتريا رده هستي و مادۀ بيجان يا عـدم در انتهـای زنجيـره
قرار دارد.
اهميت تلقي سلسله مراتبي از هستي ،به حدی است که فه زمينهمند اغلب اسطورههای کها ،امروزه
همچنان در گرو کشف طرح هستيشناسانه ای است که ايا اساطير بر اساس آن قوام يافتهاند .عالوه بـر
ايا ،نخستيا تقرير منسج از هرم هستي که در انديشۀ افالطون به مثابۀ بنيان تفکـر فلسـفي انگاشـته
شده است ،با تعديلهايي خُرد و کالن همچنان برای قرنها سرلوحۀ فيلسوفان پس از وی بوده است به
نحوی که تاريخ مابعدالطبيعه ،پيوسته مبتني بر يکي از تقريرهای هرم بزرگ هستي ،بسـط يافتـه اسـت.
ايا تقريرها ،اگرچه در دوران جديد با چالشهايي جدی روبرو شد ،اما فيلسوفاني نظيـر دکـارت ،کانـت و
هگل نيز همچنان بر اساس طرحي از سلسله مراتب هستي ،نظام فلسفي خود را پايهريزی نمودهاند.
تقريرهای گوناگون از هرم يا زنجيرۀ بزرگ هستي ،که به تعبير هيوستا اسميت 4در کتـاب حقيقـت از
ياد رفته 5ميتوان آن را هستۀ مشترک سنتهای حِکمي بزرگ جهان و اديان پيشامدرن بـه شـمار آورد،
عالو ه بر آنکه همواره تلقي انسان دنيای سنتي از فلسفه ،الهيات ،اخالق ،عل  ،سياست و تاريخ را صورت
بندی نموده ،پيامدهای رفتاری ويژه ای را نيز در سلوک عملي وی در ارتباط با خـود ،ديگـران و طبيعـت
برجای نهاده است.
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با ظهور دوران مدرن ،بهويژه پس از قرن هيجده  ،تحوالت پديدآمده در حوزههـای فلسـفه ،الهيـات،
عل و سياست هر يك به نوبۀ خود در تضعيف تقريرهای هرمي از وجود و در نهايت فروريختا دستِکـ
بخشهايي از ايا هرم مؤثر بود .انقالب کوپرنيکي کانت ،نهضت اصالحديني ،نظريـۀ تکامـل دارويـا و
کشفيات حوزۀ ژنتيك ،جمجمهشناسي 5و فسـيلشناسـي 3در کنـار نفـي نظـامهـای سياسـي فئـودالي و
پادشاهي که با روی کارآمدن نظامهای دموکراتيك ملتزم به آموزه سکوالريس همراه بود ،هـر يـك بـه
نوبه خود سهمي در انحالل تلقي هرمي از وجود ايفا نموده اند .اما با وجود ايا ،در دوران مدرن نيز تفکـر
اغلب تودههای مردم ،همچنان از قرائتهای نحيفي از هرم بزرگ هستي نشـأت مـيگيـرد و اسـتلزامات
پنهانِ ايا طرح از وجود ،همچنان در زندگي و انديشه بسياری از انسانها ايفای نقش ميکند.
ايا نوشتار ،در ادامه ،عمـدتا بـا اتکـا بـه تتبعـاتي در حـوزۀ تـاريخ فلسـفه و اديـان ،مبتنـي بـر روش
توصيفي ـ تفسيری ،8هستي شناسي نظ کيهاني را در تفکر پيشامدرن با محوريت بح از ساختار سلسله
مراتبي هستي پي ميگيرد.
 .5نگاهی به جايگاه هرم بزرگ هستی نزد آيينها و مکتبهای انديشگی شرق
در کنار تمدن غربي که خاستگاه اصلي آن را بايد در يونان باستان پي گرفت ،تمدنهای شرق دريـای
مديترانه نيز که از قدمتي به مراتب افزون تر از تمدن يونان برخوردارنـد ،سـهمي بسـزا در صـورتبنـدی
تصوير جامع تمدن بشری ايفا نمودهاند .يکي از نکات قابل تأمل در بررسي جايگاه هرم بزرگ هستي نزد
آيياها و مکاتب انديشگي شرقي ،آن است که تمدنها و مکتبهای برخاسته از ايـا قلمـرو جررافيـايي،
عمدهتريا وجهه همت خود را معطوف به يافتا راهکارهای عملـي بـرای حـل اقسـام معضـالت بشـری
نمــودهانــد .بــه عنــوان نمونــه ،فلســفه و آيــياهــای چينــي ،بــه نحــوی توأمــان هــيچگــاه عالقــهمنــد
به نظريهپردازیهای انتزاعيِ مابعدالطبيعي در باب هستي نبودهانـد و از ايـا رو ،فلسـفه چينـي بـرخالف
فلسفههای غربي و اسالمي ،هرگونه نظريه پردازی مابعدالطبيعي را صرفا تا آنجا که بـه دغدغـه بنيـاديا
فلسفه و آيياهای چيني يعني اخالق ،سياست و زيباييشناسي ارتباط مييابد ،دنبال ميکنند و آبشـخور
اصلي فلسفه و آيياهای چيني يعني آموزههای کونفوسيوس ،الئوزه و بـودا بـه رغـ تفـاوتهـای قابـل
توجه ميان آنها ،از ايا حي با يکديگر شباهت دارند .آييا بـودا نيـز از آنرو کـه دسـت کـ در شـکل
نخستيا آن ،سودای رهايي از سلسله مراتب هستيشناختي آييا هنـدو را در سـر مـيپرورانـد ،عمـدتا از
پرداختا به مباح مرتبط با سلسله مراتب هستي شانه خـالي کـرده و جـز در مـواردی انـدک و بنـا بـه
ضرورت از آن سخا به ميان نياورده است .ايا وضعيت ،اگرچه در ادوار بعدیِ بسط آييا بودا به ويـژه در
مکتب ماهايانه دستخوش ترييرات فراوان شد ،اما جانمايۀ تعالي بودا که ناظر به مسـئلۀ رنـج و راههـای
فه و رهايي از آن بود ،همچنان در همۀ روايتهای آييا بودا ک و بيش به مثابۀ امری کـانوني مـدنظر
قرار گرفت و از شکلگيری يك نظامهستيشناختي فربه و متافيزيك ستبر مرتبط با آن ممانعت به عمـل
آورد.
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عالوه بر ايا ،يکي از وجوه اختالف تقريرهای مختلف از هـرم بـزرگ هسـتي نـاظر بـه مؤلفـههـای
هستي شناسانه متفاوت و چينش متفاوت اجزاء در سلسله مراتب هستي است .يکي از عمدهتريا مصاديق
ايا امر ،اختالفي است که برخي از اديان و مکاتب شرقي در باب رأس هرم هسـتي بـا اديـان و مکاتـب
فکری غربي دارند .آييا بودا و آييا دائو برجستهتريا نمونههای قابل ذکـر در ايـا بـارهانـد .دو مفهـوم
«نيروانه» و «دائو» که گاهي در ايا دو آييا به مثابۀ خاستگاه موجودات و مبـدأ هسـتيبخـش در نظـر
گرفته شده است ،تفاوتهای چش گيری با مفهوم خدای آفرينشگـر در اديـان ابراهيمـي و حتـي برخـي
ديگر از آيياها و مکاتب شرقي نظير آييا هندو دارد.
 .3نگاهی به سير تطورات هرم بزرگ هستی در تفکر غربی
نخستيا تلقيهای سلسله مراتبي از هستي در تفکر غربي را ميتوان در قرن نه و ده پيش از ميالد
18
نزد هومروس( 3هومر) شاعر و حماسهسرای بزرگ يونان يافت .او در اثر مانـدگار خـود ايليـاس (ايليـاد)
در قالب نظامي اسطورهای ،به سلسله مراتبي از خدايان که زئوس 11در رأس آن قرار دارد و ساير خـدايان
(که نمايندگان نيروهای طبيعتاند) در مراتب بعدی آن قرار يافتهاند ،اشاره ميکند.
11
پس از هومر ،برجسته تريا تلقي سلسله مراتبي از هستي ،در آثار بر جای مانده از هسيودوس مشهور
به هزيود يافـت مـيشـود .او در شـعر بلنـد و مشـهور ثئوگونيـا 17يـا «پيـدايش خـدايان» ،همچنـان در
قالب نظامي اسطورهای ،به سلسله مراتبي از هستي اشاره ميکند که بر اسـاس آن ،خـائوس 14خاسـتگاه
18
نخستياِ گايا( 15زميا) و آنگاه تارتاروس( 15اعماق زميا) ،اروس( 13خـدای عشـق و زيبـايي) ،اِرِبـوس
(خدای تاريکي) و نوکس( 13شب) به شمار ميرود (.)Hesiod,2006: 115-133
در دوران بلوغ تفکر فلسفي يونان ،نخستيا و اثرگذارتريا تلقي سلسله مراتبي از هستي که اثرات آن
پس از قرنها همچنان در تلقي هستي شناسانه فيلسوفان و انديشمندان اثرگذار است و در کانون بررسـي
پژوهندگان تفکر قرار دارد ،متعلق به افالطون است .افالطون ،در اغلب آثار خود ،به ويژه آثار دوران کمال
و سالخوردگي ،بارها از نحوۀ تلقي سلسله مراتبي خود از هستي پرده برداشته است .عمدهتريا ويژگي ايا
تلقي هستي شناسانه ،ارتباط متقابل و تناظر آن با سلسله مراتب نظام معرفتشناسي افالطون است امری
که بعدها تقريبا در تمامي تلقي های سنتي از سلسله مراتب هستي مد نظر قرار گرفت و به دوگانـههـايي
چون عينيت ـ ذهنيت ،انسان صرير ـ انسان کبير و يا عال صريرـ عال کبير در تفکر غربـي موضـوعيت
بخشيد.
مشهورتريا و صريحتريا روايتهای افالطون از سلسله مراتب هستي و رابطۀ آن بـا سـطوح معرفـت
بشری را بايد در کتاب جمهوری ،ذيل تمثيل خط (بند )583-511و تا حدودی تمثيل غار(بنـد)514-513
پي گرفت .بر ايا اساس ،طبقات هستي از منظر افالطون ،نخست در دورۀ کلي عال نوئتا 18يا همان عال
معقولِ عاری از ماده و عوارض آن و عال دوکساستا 11يا همان عال محسوس مادی طبقهبندی ميشـود.
هر يك از ايا عال های وجودی ،به ترتيب متناظر با دو نـوع معرفـت حقيقـي موسـوم بـه اپيسـتمه 11و
معرفت غيرحقيقي ظني موسوم به دوکسا 17است .عال نوئتا ،بـر اسـاس تصـريحات افالطـون در کتـاب
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جمهوری و به زع برجستهتريا مفسران آثار افالطون ،خود دربردارنده دو ردۀ عال مثُل و عـال مفـاهي
رياضي است(.بند )518در ايا ميان ،عال مثُل يا عال مبادی نخستيا موسوم به آرخـای ،14شـريفتـريا
مراتب هستي ،مرجع و خاستگاه عيني کليات است .مفاهي رياضي نيز چنانکه ارسطو بر آن صـحه نهـاده
است ،موجودات واسطۀ ميان مثُل و اشياء محسوس به شمار ميروند که ايا مفاهي  ،به اعتبار آنکه ازلي
و نامتحرک هستند ،با مثُل مشابهت مييابند و از آنرو که مـالزم بـا نـوعي کثـرت و جزئيـتانـد ،15بـه
محسوسات نزديك ميشوند( .ارسطو )383b :1783 ،بر ايا اساس ،مفاهي رياضي را بايد ناظر به نـوعي
مفاهي جزئي معقول دانست .عال مثُل و عال مفاهي رياضي ،به ترتيب متناظر بـا دو سـطح از معرفـت
بشری موسوم به نوئزيس 15يا همان معرفت ناب حقيقي و ديانويا 13يا معرفـت اسـتداللي رايـج در ميـان
رياضيدانان است که با بهرهگيری از اصول موضوعه و برخي فرضيات اوليه و طـي رونـد اسـتدالل ،بـه
نتايجي مشخن و قطعي منجر ميشود.
پس از افالطون ،ارسطو با آنکه به نظريۀ مثُل و جهان شناسي مبتني بر آن روی خوش نشـان نـداد و
کوشيد تا خود را از قيد وجود مفارق افالطوني رهايي بخشد ،اما همچنان تعلقات و رويکردهای افالطوني
در نظرگاه جهانشناسانۀ او قابل رديابي است 18.ارسطو در بخش المبدا از کتاب متافيزيك ،از سـه گونـه
جوهر نام مي برد که به ترتيبِ شرافت وجودی عبارتند از :جواهر نامحسوسِ نامتحرک سرمدی 13جـواهر
محسوس سرمدی و جواهر محسوس فناپذير(.ارسطو )1853 a-b :1783 ،ايا جواهر ،به ترتيب در سـه
مرتبۀ هستي شامل عال غيرجسماني ،عال جسماني اولي (عال اجرام سماوی) و عـال جسـماني سـفلي
قرار مي گيرند .عال غيرجسماني ،در بر دارندۀ جواهری نامتحرک مثل محرک نخستيا ،عقـولِ افـالک و
عقل فعال در انسان است .عال جسماني در بردارندۀ اجرام فلکي است که در جهـان شناسـي ارسـطويي
سرمدی و در عيا حال متحرک به شمار ميآيند .عال جسماني سفلي نيـز در بـر دارنـدۀ جـواهر مـادی
محسوس يا «تك جوهرهای محسوس» است که ارسطو به سخا افالطون ،معرفت حقيقـي مبتنـي بـر
«تعريف» و «برهان» را در آنها قابل حصول نميداند( .ارسطو )1848a :1783 ،عال جواهرمادی نيز ،در
بر دارندۀ مواد غيرآلي ،مواد آلي ،گياهان ،حيوانات و انسانها است .به ايا ترتيب ،مبتني بر سلسله مراتب
هستي نزد ارسطو ،هر مرتبه فوقاني در بر دارنده و مستلزم مرتبۀ تحتاني خود است.
يکي ديگر از برجسته تريا تقريرهای سلسله مراتبي از هستي در تفکر غربي که تأثيرات قابل تـوجهي
در االهيات مسيحي و نيز انديشۀ فلسفي-عرفاني مسـلمانان برجـای نهـاده اسـت ،تلقـي نوافالطـوني از
مراتب هستي است .مبتني بر آراء فلوطيا ،در نهگانههای برجای مانده از او که نخستيا مدافع ايا نحـوۀ
تلقي از هستي به شمار ميرود ،در پي بروز نوعي حالت فيضان 78و سرشـاری در احـد 71يـا همـان مبـدأ
نخستيا هستي ،عقل کلي يا نوس 71از آن صادر ميشود که تنها به احد و خويشتا التفات دارد .از التفات
عقل به احد ،هستي پديدار مي شود .پس از ايا ،بروز هميا حالت در عقل کلـي کـه متنـاظر بـا دميـورژ
افالطوني و فکر ارسطويي است و تصويری از احد به شمار ميرود ،موجب پديـد آمـدن روح 77يـا همـان
نفس کلي از آن مي شود .نفس کلي نيز که منشاء حيات در موجودات زنده به شـمار مـيآيـد و در کليـت
خود ،غيرجسماني و تقسي ناپذير است ،سببب پديدار شدن نفس حيواني و نباتي و به تبـع آن ،موجـودات
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محسوسِ مادی مي شود .البته در ايا ميان ،نفس واجد دو حيثيت است که بـه اعتبـار يکـي بـا نـوس در
ارتباط و به اعتبار ديگری که فلوطيا آن را طبيعت يا فوزيس مينامد ،بـا عـال مـادی در ارتبـاط اسـت.
(فلوطيا )1 ،1 ،5 :1783 ،مبتني بر ايا نظر ،احد ،خالق و آفرينده هستي به معنای پديدآورنده آن از عدم
به شمار نمي رود ،بلکه هستي صرفا ناشي از بروز نوعي حالت جوشش و فيضان ضروری در احـد اسـت و
آفرينش به مثابه نوعي فعاليت از آن رو که به زع فلوطيا مستلزم نوعي ترييرپذيری در ذات احد اسـت،
تلقي درستي در قبال احد شمرده ميشود .عالوه بر ايا ،فلوطيا همواره يادآور ميشود کـه طـي فرآينـد
صدور ،همانند انتشار نور از خورشيد ،هيچ گونه کاهش ،نقصان و تجافي در احد صورت نميبنـدد .از ايـا
74
رو ،احد همه چيز است و در عيا حال ،هيچ يك از موجـودات نيسـت .وی همچنـيا در اغلـب مـوارد
شيوهای سلبي در توصيف احد در پيش گرفته و از ايارو ،نخستيا فيلسوف قائل به االهيات سـلبي لقـب
يافته است( .در ايا باره نك :فلوطيا)7 ،3 ،5 :1783 ،
تلقي هرمي از سلسله مراتب هسـتي ،در تفکـر غربـي و االهيـات مسـيحي در دوران قـرون وسـطي،
آميزهای از آموزههای کتاب مقدس همراه با نظريات جهانشناسانۀ برجستهتريا فيلسوفان يونان باسـتان
نظير افالطون ،ارسطو و فلوطيا بود .عالوه بر ديونيسيوس مجعول ،دو قـديس و االهيـدان جريـانسـاز
مسيحي يعني آگوستيا (که تحت تاثير شديد انديشههای افالطون و فلوطيا بود) و توماس آکوئيني (که
از ارسطو تاثيرات قابل توجهي پذيرفته) ،برجستهتريا نمونههای ايا تلفيق و آميزشاند .در ايا دوران که
فلسفه ،عمدتا در خدمت االهيات و به منظور معقولسازی و نظامبخشي به آموزههای ديني به کار گرفتـه
شد ،مؤلفههای جهانشناسي مسيحي با عناصری از مراتب جهانشناسي فلسـفيِ آميختـه بـا تلقـيهـای
بطلميوسي برابر نهاده شد و هويتي تلفيقي يافت .معادل سازی مبـدأ اولـي و اصـل نخسـتيا اشـياء نـزد
فالسفه با خدای پدر و برابر نهادن مراتب عقـول بـا سـطوح گونـاگون فرشـتگان در االهيـات مسـيحي،
نمونههايي از ايا موارد است .بر اساس ايا نحوۀ تلقي از مراتب هستي و مبتني بر نظريۀ خلق از عدم که
ک و بيش در قرون وسطي ميان عال مسيحي محل اتفاق بوده است ،خداوند ،خالق آسمان و زميا (بـه
مثابه مرکز جهان) و موجودات مستقر در آنها به شمار ميرود .دوزخ ،عمدتا در زير زميا و بهشت بر فراز
آسمان در بيرونيتريا فلك انگاشته مي شود .در ايا تلقـي سلسـله مراتبـي ،بهشـت و جهـن هـر يـك
دربردارنده مراتب گوناگون هستند .ايا تصوير جهانشناسانه تا پيش از فـروريختا نظـام کيهـانشناسـي
بطليموسي در قرون  15و  13ميالدی ،در ميان مسيحيان عموميت داشته است.
در يهوديت نيز ،در کنار باور سنتي به نظريۀ خلـق از عـدم ،پـارهای از تلقـيهـای عرفـاني ـ فلسـفي
به نظريۀ في نوافالطوني ،سلسله ای از مراتب فـي کـه از سـاحت ناپيـدا کرانـه الـوهي موسـوم بـه
«اِن سوف» 75آغاز ميشود و در طي ده مرتبه فلکي موسوم به «سفيرا» 75به مراتب تحتاني واقعيت خت
ميشود را در نظر ميگيرد( .در ايا باره نك :شول ) 81-81 51-55 :1784 ،
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 .9نگاهی به جايگاه و نقش هرم بزرگ هستی در فلسفۀ اسالمی
واقعيت آن است کـه پرسـشهـا ،دغدغـههـا و نيازهـای فرهنگـي ،تمـدني و االهيـاتي فيلسـوفان و
انديشمندان مسلمان ،اجازۀ ظهور کامل و فلسفۀ افالطون و ارسطو را در جهان اسـالم نمـيداد .عجيـب
آنکه قرائتي ک و بيش خالن از ارسطو در غرب جهان اسالم ،با اقبال انديشمندان مسلمان روبرو نشد و
عاقبت با وساطت ابا رشديان التيني به منشأ اصلي خود بازگشت تا به ظهور نخستيا بارقههـای فلسـفه
جديد غربي ياری رساند .نخستيا فيلسوفان مسلمان به درستي دريافتند که از سويي بخشهايي از نظـام
فلسفي يونان (که البته قرائتهای ناب و کاملي از آن نيز در دسـترس مسـلمانان نبـود) بـا پرسـشهـا و
دغدغههای فرهنگي و تمدني آنان ه افق نيست و از سوی ديگر ،محتويات بخشهـای منطبـق نيـز در
مواردی نيازمند «حك و اصالح»« ،بسط و توسعه» و «جرح و تعديل» است .از ايـا رو ،از همـان آغـاز،
ذائقۀ تمدني مسلمانان عمدتا به قرائت های نوافالطوني از فلسفۀ يونان رغبت نشان داد .ايا رغبت گاهي
در همان مرحلۀ أخذ از سرچشمهها به ظهور رسيده و گاهي نيز در فرآيند بازانديشي آموزههای فيلسـوفان
يونان مصداق يافته است .در قس اخير ،نمونههايي از دو فرآيند افالطونيسازی مابعدالطبيعه ارسـطويي و
ارسطوييسازی مابعدالطبيعه افالطوني را بايد شواهدی دالّ بر مدعای مذکور دانست.
در بح از هرم بزرگ هستي نيز نخستيا فيلسوفان مسلمان که در چـارچوبهـای فلسـفۀ مشـاء بـه
فعاليتهای فلسفي مبادرت ورزيدند ،با اقتباسهايي از هستيشناسي يونانيان که عمدتا وامـدار منشـأهای
نوافالطوني آن بود ،به دغدغه های فرهنگي و عقيدتي خود در حوزۀ تعالي اسالمي اولويت بخشيدند و به
تقريری از هرم بزرگ هستي دست يافتند که بـرخالف تلقـيهـای يونـاني ،خـدايي متعـالي ،ارادهمنـد و
آفرينش گر در رأس هرم ،آگاهانه و مختارانه ،آفرينش و تدبير وجودی و معرفتشناسانۀ مراتب هسـتي را
برعهده داشت .تأکيد بر نقش واسطهگری عال مثال نيز که پس از سهروردی در فلسـفۀ اسـالمي محـل
توجه واقع شد و نزد مالصدرا توسعه يافت ،يکي ديگر از وجوه تمايز تقريرهای فلسفي هرم بزرگ هستي
در جهان اسالم از موارد مشابه آن در تمدن يونان باستان است .عالوه بر ايا موارد ،طرز تلقي فيلسـوفان
مسلمان از مفهوم وجود و مراتب آن ،تقاوتهای قابل تأملي با قرائـتهـای يونـاني آن نشـان مـيدهـد.
بهره گيری از مفهوم وجوب و امکان و لحاظ کردن اعتبارات مختلف در مواجهه با مفهوم هستي و تأکيـد
جدی بر تمايز ميان وجود و ماهيت ،در زمرۀ برجستهتريا ايا نقاط افتراق است.
فيلسوفان مسلمان ،همواره در تقريرها و تفسيرهای خود از هرم بزرگ هستي ،دغدغه سـازگاری ميـان
تلقيهای يوناني از سلسله مراتب هستي با تعالي اسالمي را در خاطر داشتهاند و بر ايا اساس ،به حك و
اصالحهايي در آموزههای يوناني در ايا باره مبادرت ورزيدهاند .مه تريا ايا حك و اصالحات در انديشۀ
طاليه داران سـه مکتـب بـزرگ فلسـفه اسـالمي يعنـي ابـاسـينا ،سـهروردی و مالصـدرا ،التفـات بـه
فرشته شناسي اسالمي و در تناظر قرار دادن آن با مراتب عقول در آموزههای يوناني است .در ايـا ميـان،
التفات به نظريۀ في و ساز و کار برآمدن و زايش عقول از يکديگر و نيـز سرسـپاری بـه فلـكشناسـي
بطلميوسي ،ک و بيش منطبق با ميراثي است که از فيلسوفان يونـان برجـای مانـده اسـت .مـا در ادامـه
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خواهي کوشيد تا با مروری بر تلقي سلسله مراتبي از هستي نزد طاليـهداران سـه مکتـب اصـلي فلسـفۀ
اسالمي ،تصويری دقيقتر از نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در فلسفه اسالمي به دست دهي .
 .5-9هرم بزرگ هستی در انديشۀ ابن سينا
ابا سينا در جايگاه طاليه دار مشائيان در جهان اسالم ،يکي از برجستهتريا فيلسوفان مسـلمان اسـت
که مبتني بر آثار بر جای مانده از او به رغ تعلق خاطر به رويکردهای مشائي در نظام فلسـفي خـود ،بـر
ساير نظامهای فلسفي رشد يافته در تمدن اسالمي ،تأثيرات قابل توجهي نهاده است.
بر اساس تلقيهای هستيشناسانه ابا سينا ،هستي ،در يك ردهبندی کلي به دو ساحت هستي واجب و
ممکا تقسي ميشود(.اباسينا 153-155 :1783 ،و نيز اباسينا )3 :1787 ،در ايا ميان ،کيفيت انتشـای
موجودات ممکا از ذات واحد و بسيط واجب ،مبتني بر نظريۀ في فلوطيا و قاعدۀ الواحد با مالحظـات
عقيدتي ابا سينا در باب امکان که مناط نيازمندی همه اقسام ممکنات بـه ذات اليـزال الهـي بـه شـمار
ميرود ،صورتبندی ميشود 13.بر اساس ايا طرح نوافالطوني ،سـاحت موجـودات ممکـا ،خـود بـه دو
عرصۀ ماهيات مجرد و مادی طبقهبندی مي شود که در عرصۀ ماهيات مجرد ،عقول دهگانه ،يکي پس از
ديگری با ساز و کار خاص خود از يکديگر نشأت ميگيرند(.اباسينا )38-87 :1757 ،نقطۀ عطف نظريـۀ
في سينوی ،کيفيت صدور صادر اول از ذات واحد و بسيط واجب الوجود است .از منظر اباسـينا ،سـاز و
کار صدور موجودات از ذات واحد واجبالوجود ،مبتني بر تعقل است .به ايا ترتيب که ذات واجـب ،آنگـاه
که خود را به عنوان مبدأ همه موجودات تعقل ميکند ،ارادۀ او ه عنان بـا ايـا تعقـل ،موجبـات صـدور
سلسله مراتب موجودات که عقل اول در رأس آنها قرار دارد را فراه ميآورد .بـه عبـارت ديگـر ،نفـسِ
تعقل واجب در باب مبدئيت ،خود برای ساير موجودات که جود ،خيريت ،عل و اراده الهي را نيـز در خـود
مستتر دارد و عيا ذات واجب (و نه زائد بر آن) به شمار ميرود ،نخستيا ميوه وجود را در ساحت ماهيات
مجرد به نحو ارادی(و نه بالطبع )78به ثمر مينشاند .صادر نخست نيز همانند مبـدأ خـود ،آن هنگـام کـه
دستخوش ساز و کار تعقل ميشود ،موجبات صدور موجود پس از خود را فراه ميآورد اما ايا بار ،صادر
نخست از آنرو که موجودی ذاتا ممکا به شمار ميرود ،تعقل او واجد حيثيات متکثره خواهد بود کـه بـه
نوبۀ خود ،وحدت مبدأ اولي را دستخوش کثرتي تشکيکي ميکند .اباسينا بر آن است کـه از پـسِ عـال
عقل ،عال نفس پديدار ميشود .موجودات ايا عال در عيا حال که نوعي ذوات معقول به شمار ميروند،
مفارقت تا م از ماده ندارند ،بلکه نوعي ارتباط و اتصال با مواد سماوی دارند و از ايا رهگذر ،اجرام فلکي و
به واسطۀ آنها اجرام عنصری را تدبير ميکنند .موجودات ايا عال نيز رو به سوی عال مافوق خود دارند
و به عقولي که با آنها مرتبط هستند ،عشق ميورزند.
پس از عال نفوس ،عال طبيعت هويدا مي شود که در بردارندۀ قوايي است که در اجسام (اع از اجسام
اثيری و عنصری) حرکت و سکون ذاتي را پديد ميآورند .از پسِ عال طبيعت ،عال اجسـام قـرار داد کـه
اجسام اثيری و عنصری را در بر ميگيرد (ابا سينا173 :1715 ،ـ 175و نيز اباسينا 775-773 :1488 ،و
نيز اباسينا. )13-18 :1484 ،
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اباسينا ،در فرآيند بهرهگيری از نظام هست شناسي نوافالطوني کوشيده است تا سلسله مراتب موجـود
در ايا نظام را با سلسله مراتب فرشـتگان در نظـام االهيـات اسـالمي تطبيـق دهـد و از نقـش واسـطۀ
فرشتگان در نظام اخير ،در تبييا ،توضيح و مشروعيتبخشي به نظام هستيشناسي مطلوب خود اسـتفاده
نمايد .از ايا رواست که به اعتقاد برخي از صاحبنظران ،جهانشناسي سينوی ارتباطي عميق و تنگاتنگ
با فرشته شناسي اسالمي دارد( 73.نصر )77 :1731 ،دغدغههای عقيـدتي ابـاسـينا در بـاب هـرم بـزرگ
هستي ،موجب شده است تا در پي نشان دادن مطابقت طرز تلقي سلسله مراتبي خود از هستي با سلسـله
مراتب موجودات در االهيـات اسـالمي ،در رسـالۀالنيروزيـۀ 48بـا نـوعي تأسـي پنهـان بـه رويکردهـای
اخوانالصفا در ايا باره به تبييا و توضيح سلسله مراتب موجودات بپردازد .اباسينا ،در ايا رساله ،در کنار
بح از اقسام و مراتب موجودات ،به توضيح اسرار برخي از حروف مقطعـه آغـاز سـورههـای قـرآن نيـز
پرداخته است .ساختار هرم بزرگ هستي مبتني بر تقرير اباسينا ،در ايا رساله حکايـت از آن دارد کـه از
مبدأ اولي که وجود مح  ،حق مح و خير و عل و قدرت مح است ،عال عقـل پديـدار مـيشـود.
موجودات ايا ساحت از هستي ،در عيا حال که عاری از قـوه و اسـتعداد و مبـرای از کثـرت و ترييرانـد،
مشتاقانه رو به سوی مبدأ اعلي دارند و از او التذاذ عقلي ميبرند .از پس عال عقـل ،عـال نفـس پديـدار
مي شود .موجودات ايا عال  ،در عيا حال که نوعي ذوات معقول به شمار ميروند ،مفارقـت تـام از مـاده
ندارند بلکه نوعي ارتباط و اتصال با مواد سماوی دارند و از ايا رهگذر ،اجرام فلکي و بـه واسـطۀ آنهـا
اجرام عنصری را تدبير مي کنند .موجودات ايا عال نيز رو به سوی عال مافوق خود دارند و به عقولي که
با آنها مرتبطاند عشق ميورزند .پس از عال نفوس نيز ،عال طبيعت هويدا ميشود که در بردارنده قوايي
است که در اجسام (اع از اجسام اثيری و عنصری) حرکت و سکون ذاتي را پديد ميآورند .از پس عـال
طبيعت ،عال اجسام قرار دارد که اجسام اثيری و عنصری را دربر ميگيرد( .اباسينا 173 :1715 ،ـ)175
 .3-9هرم بزرگ هستی در انديشۀ سهروردی
سهروردی ،برخالف پيشنيان خود نظير ابا سينا ،در پي آن است تا به جـای اتکـا بـه مفهـوم وجـود و
ماهيت ،مابعدالطبيعه خود را مبتني بر مفهوم ايراني ـ اسالمي «نـور» و مفـاهي مـرتبط بـا آن همچـون
ظلمت ،غرب و شرق ساماندهي نمايد .به ايا ترتيب ،هرم بزرگ هستي نيز از منظر سهروردی ،مبتني بر
چنيا بنيادی ترسي ميشود .بر ايا اساس ،مبدأ هستي يا نوراالنوار با پرتو افشاني (اشراق) خود ،مراتب و
ساحتهای مختلف هستي را پديدار ميسازد و پيوسته به آنها حيات ميبخشد .به ايـا ترتيـب ،چنانکـه
سهروردی تصريح نموده است ،همۀ موجودات هستي به نحوی منشعب از نور ذات او به شمار ميروند که
بسته به ميزان نزديکي خود به نوراالنوار ،از تعالي وجودی بيشتری برخـوردار هسـتند .بـر اسـاس چنـيا
نگاهي ،به نحوۀ پيدايش و شکلگيری مراتب مختلف هسـتي ،همـۀ موجـودات را مـيتـوان آميـزهای از
مراتب مختلف نور و ظلمت به شمار آورد .همياجا بايد به تفاوت نظرگاه مشائي در باب تبايا ذاتي ميـان
موجودات و مراتب آنها 41با رويکرد اشراقي مبتني بر مفهـوم تشـکيك در بـاب رابطـۀ ميـان مراتـب و
موجودات مختلف هستي التفات يافت( .سهروردی 111 :1 ،1788 ،ـ )113
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سهروردی ،نخستيا نور مجرد صادر شده از نوراالنوارِ فاقد جهات ظلمانيـه و حيثيـات متعـدد را «نـور
اقرب»« ،نور اعظ » و يا «بهما» نامگذاری نموده است .نور اقرب نيز همانند نوراالنـوار فاقـد جهـات و
حيثيات متعدد است ،چه آنکه تکثر حيثيات در نور اقرب ،به تعدد آنها در نوراالنوار ميانجامد که ايا امر
محال است .اما از سوی ديگر ،وجود نوعي فقرِ في نفسه و ذاتي در نور اقرب و التفـات وی بـه ايـا امـر
موجب پيدايش نوعي ظلمت ميشود که سهروردی از آن با عنوان «برزخ اعظ » و «فلـك محـيط» يـاد
ميکند و هميا امر ،سرچشمۀ بروز کثرات هستي ميشود ،حال آنکه التفات نور اقرب به جـالل و شـکوه
نوراالنوار موجب انتشای نور پس از آن خواهد شد که به ايا ترتيب ،سلسلۀ طولي انوار مجرد کـه گـاهي
«امهات» ناميده ميشود و عرصۀ صدور پياپي آنها در محدودۀ عال «انوار قاهره» است ،شکل ميگيـرد
(سهروردی 178 :1 ،1788 ،به بعد).
چنانکه آشکاراست ،ساز و کار صدور متعاقب انوار قاهره ،دقيقا مشابه نحوۀ صدور عقول طوليه در تلقي
فيلسوفان مشائي است ،با ايا تفاوت که سهروردی تعداد انوار را متعاقب با تعداد ستارگان ثابت و در واقع
غيرقابل شمارش ميداند .عالوه بر ايا ،سهروردی ميکوشد تا در عال انـوار قـاهره ،جـايي بـرای مثُـل
افالطوني و ارباب انواع بگشايد به ايا ترتيب که او از سلسلۀ عرضي انوار سخا بـه ميـان مـيآورد کـه
برخالف سلسلۀ طولي ،بي آنکه از يکديگر نشأت گرفته باشند ،هر يك تدبير و نظارت وجودی بر يکـي از
انواع موجودات عوال مادی را بر عهده دارند .بر ايا اساس ،هر يك از موجودات عوال مادون« ،طلسـ »
و يا «صن » يکي از ايا انوار عرضي به شمار ميرود .سهروردی ،در نامگذاری سلسلۀ عرضي انوار قاهره،
عموما از نام های امشاسپندان يا همان فرشتگان زرتشتي نظير خرداد ،شهريور ،مرداد و ارديبهشـت بهـره
ميجويد( .سهروردی)153 :1 ،1788 ،
پس از تکميل س لسلۀ طولي و عرضي انوار قـاهره ،از برکـت فيضـانات وجـودی انـوار قـاهره طـولي،
فلك ثوابت (محرک اول) که مي توان آن را حايل ميـان مرـرب و مشـرق وجـود بـه شـمار آورد ،پديـدار
ميشود 41و آنگاه با وساطت فلك ثوابت ،افالک نجومي و ساحت مرئي جهان به ظهور ميرسد .بـه ايـا
ترتيب ،موجودات جهان محسوس در حالي که از يك سو مبتني بر نظامي سلسله مراتبي ،تمثل و تجسـد
مراتب نوراني برتر از خود به شمار ميروند و از ايا حي  ،نمايانگر و آشکارکنندۀ آنها در مرتبه وجودی
خويش هستند اما از سوی ديگر ،به اقتضای آنکه در مررب وجود واقع شدهاند ،پوشـاننده آنـان بـه شـمار
ميروند.
طبق مابعدالطبيعۀ نورْبنيادِ سهروردی ،رابطۀ ميان مراتب پيشگفته را ميتوان بر اساس رابطۀ ميان نور
و سايه تبييا نمود بر ايا اساس ،هر مرتبۀ زيريا ،سايۀ مرتبه زبريا خود به شمار ميرود .از سوی ديگر،
تبايا ذاتي موجودات که برخي از مشائيان بر آن اصرار ميکردند ،در پرتوی تقريری از نظريۀ تشکيك در
انديشۀ سهروردی رنگ مي بازد ،چه آنکه از ايا منظر ،تفاوت مراتب و موجـودات مـرتبط بـا هـر ردۀ بـر
اساس شدت و ضعف نور و آميختگي آن با ظلمت تبييا ميشود .عالوه بر ايا ،تلقي «برزخي» از مراتب
مختلف هرم بزرگ هستي ،يکي ديگر از ويژگيهای خاص سهروردی در ايا باره است که بر اساس آن،
هر ردۀ افقي هـرم ،از سـويي انعکـاس قهـ ِر مرتبـۀ برتـر از خـود بـه شـمار مـيرود و از سـوی ديگـر،
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روشنايي بخش مرتبۀ پس از خود و متعلَق عشق و محبت آن است .به ايا ترتيـب ،هـر مرتبـۀ وجـودی،
برزخ نور و ظلمت و آميزهای از قهر و لطف به شمار ميرود.
 .9-9هرم بزرگ هستی در انديشۀ مالصدرا
نظام هستي شناسي مالصدرا ،با اتّکا به بنيان هايي چون اصالت وجود ،تشکيك در وجـود و يـا ظهـور،
حرکت جوهری و وحدت شخصيه وجود ،در پي آن است تا در عيا اصـالتبخشـي بـه وحـدت فراگيـر و
شخنوار هستي ،تبييني شايسته و معقول از مفهوم کثرت ارائه دهد .ايا وضعيت موجب شده اسـت تـا
مالصدرا در مقايسه با فيلسوفان پيش از خود ،در عيا باور به نوعي نظام سلسله مراتبي ،تقريری متفاوت
از رابطۀ ميان مراتب مختلف هستي و نيز ميان هستي و مراتب مختلف آن ارائه دهد .مالصـدرا ،در سـير
تطور نظام هستيشناسانه خود ،پس از اصالتبخشي به وجود در برابر ماهيت و صحهگـذاردن بـر نـوعي
نظام سلسله مراتبيِ مبتني بر تشکيك در وجود ،عاقبت با ارجاع عليت بـه تشـأن و تلقـي وجـود رابـط از
معلول ،در وحدت شخصيۀ وجود ،از تشکيك در وجود انصراف يافت و هماننـد عارفـان ،بـه تشـکيك در
ظهور رسيد 47.بر ايا اساس ،اِسناد وجود به غير واجب ،اِسنادی مجازی خواهـد بـود و همـۀ موجـودات،
نفس صدور از علت حقيقي (و نه شيئي که عيا صدور از علت انگاشـته شـود) و سلسـله مراتـب هسـتي
صرفا شئونات مختلف و تطورات گوناگون هستي صرف واحد به شمار ميروند( .مالصـدرا )57 :1757 ،از
ايا منظر ،هيچ موجود و مرتبهای در هستي ،از وجودی «في نفسه» برخوردار نيست و همۀ آنچه در نگاه
عرفي 44موجودات و مراتب مستقل و متفاوت هستي انگاشته ميشوند ،نفسِ وجود «لريره» و فاقد هر نوع
مفهوم اسمي است.
به ايا ترتيب ،طبق ايا طرز تلقي از هستي و مراتب گوناگون آن ،مشهورتريا و پربسامدرتريا تقريـر
از سلسله مراتب هستي در نظام صدرايي ،در بردارنده واجب بالـذات در رأس هـرم هسـتي و پـس از آن
وجود منبسط ،سلسله طولي عقول ،عال مثال (که گاهي عـال نفـوس نيـز خوانـده شـده اسـت) و عـال
محسوسات مادی است .در انتهای ايا زنجيره و در قعر عال مـادی« ،هيـوالی اولـي» قـرار دارد .البتـه
مالصدرا در آثار خود تقريرهای ديگری نيز از هرم بـزرگ هسـتي ارائـه نمـوده اسـت کـه در بـردارنـدۀ
اصطالحات متفاوت و در پارهای موارد جزئيات بيشتری است 45اما ترتيب کلي طبقات هسـتي همـواره از
اصلي واحد پيروی ميکند.
بنا به تصريح مالصدرا ،همۀ عوال وجودی ،در نسبت بـا سـاحت الـوهي ،در حکـ سـايه و هسـتند و
حقيقت اصيل آنها را بايد در مرتبۀ الوهي جستجو نمود (مالصدرا .)173 :1758 ،عـالوه بـر ايـا ،همـۀ
موجودات عوال مادی ،واجد وجودی نفسي ،عقلي و الهي در مراتب فوقانياند .از ايا منظر ،ذات طبيعت،
نفس مي باشد و فعل آن ،جس و حرکات طبيعي ناظر به آن است .ذات نفس نيز عقل و فعـل او طبيعـت
است ( مالصدرا 151 :1758 ،ـ.)143
از منظر مالصدرا ،در قوس صعود ،صادر اول و نخستيا موجودِ برآمده و متجلي از ذات خداوند ،وجـود
منبسط است که مالصدرا به تبعيت از معادل عرفاني آن يعني «نفَس رحماني» آن را «حق مخلوق به» و
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«تابان بر قوابل ماهيات» و «نازل در منازل هويات» ميداند( .مالصدرا )8 :1757 ،عقل ،نخسـتيا جلـوۀ
وجود منبسط است که به اعتبار صدور از ذات واجب ،با واسطۀ وجود منبسط ،از وحدت بالـذات بهـرهمنـد
است و به واسطۀ تأخر وجودی از ذات واجب و داشتا ماهيت ،واجد کثرتي بالعرض است .از صادر اول ،به
اعتبار تعقل خويشتا ،نفس کلي پديد مي آيد و به اعتبار تعقل جمال و جالل خداوندی ،عقل دوم آشـکار
مي شود .جهت ماهيت و امکان ذاتي صادر اول نيـز موجـب مـيشـود تـا جسـ فلـك اول پديـدار شـود
(مالصدرا.)148 :1758 ،
ايا سلسله علتهای زنجيرهای تا شکلگيری عقول طولي و افالک متناظر با آنها و آنگاه شکلگيری
طبقات مختلف موجودات مادی تا آخريا مرتبه (که به هيوالی اولي اختصاص يافته) ،تداوم مـييابـد .در
ايا ميان ،در عال عقول ،انواعي از عقول ،موسوم به «صور مفارق» يا همان مثُل افالطـوني نيـز وجـود
دارند که ربالنوع و مثال عقلي موجودات محسوساند و وظيفۀ ابقا ،حفاظت و تـدبير آنهـا را بـر عهـده
دارند( .مالصدرا 154 :1758 ،به بعد) در ايا فرآيند ،فعل خداوند ايجاد مطلق است و ماهيات ،اثـر او بـه
شمار ميروند که در حقيقت ،لوازم وجودات متنوعاند( .مالصدرا )148 :1758،البته مالصدرا ،بـر آن اسـت
که تعداد جواهر عقليه مفارق که همان ارباب انواع بسايط و مواليد مرکباند ،بيشـماراند و تعـداد واقعـي
آنها را کسي جز خداوند نميداند (مالصدرا.)141 :1758 ،
چنانکه آشکار است ،مالصدرا به فيلسوفان پيش از خود ،با تبعيت از هيئت بطلميوسي و نظريـهای کـه
افالک را واجد نفس و تعقل ميداند 45،جهانشناسي خود را مبتني بر ديـدگاههـای خـاص خـود در بـاب
هستي بنيان مينهد .در ايا طرز تلقي سلسله مراتبي از هستي ،هر مرتبۀ هستي يا برآمده از مرتبه پيشيا
يا پديدار کننده مرتبه پسيا و يا هر دوی اياها است .از ايارو ،موجوداتي که در ايا سلسله ،رابطۀ علّـي
و معلولي ميان آنها برقرار است ،واجد نوعي «تشکيك تفاضلي»اند به ايا معنا کـه مراتـب فوقـاني ،در
عيا حال که در بر دارندۀ کماالت مراتب تحتانياند ،از کمال و شدت وجودی افزونتـری در مقايسـه بـا
آنها برخوردارند و البته در ايا ميان ،هيچ يك از مراتب و اجزاء زنجيره هستي ،بيبهـره از نـور وجـود و
ظلمت مح به شمار نميرود (مالصدرا 45 :1 ،1381 ،و 44و مالصدرا.)148-143 :1758 ،
چنانکه پيدا است ،اجزاء سلسله مراتب هستي نزد مالصدرا ،تفاوت قابلتوجهي با روايت فيلسوفان پيش
از وی ندارد و تنها متأثر از نظرگاه هستيشناسانۀ وی در باب وحدت شخصيه وجود ،43نوع تلقي از مراتب
هستي و رابطۀ آنها با يکديگر به نحوی متفاوت در نظر گرفته شده است.
البته در ايا ميان ،نوع تلقي مالصدرا از وضعيت موجـودات مـادی بـا تلقـي فيلسـوفان پـيش از وی
متفاوت است .مالصدرا ،با اتکا به نظريۀ حرکت جوهری (که برخالف تلقيهای پيشيا ،حرکت را نه تنها
در چهار مقوله «أيا»« ،وضع» « ،ک ّ» و «کيف» بلکه در جواهر مادی نيز سـريان يافتـه مـيدانسـت)،
همه ساحات و مراتب عوال مادی را نه معروض حرکت بلکه عيا آن بـه شـمار آورد و همـواره آن را در
معرض تحولي نو به نو انگاشت 48.از ايا منظر ،حرکت از عوارض تحليلي موجود مادی و نحوی از انحاء
43
وجودی آن به شمار ميرود و به تبع آن ،زمان نيز عارض تحليلي حرکت دانسته ميشود.
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نوع تلقي مالصدرا از رابطۀ ميان علت و معلول به رابطۀ ميان جوهر و عرض نيز سرايت نموده اسـت.
چنانکه بر اساس آن ،اعراض ،شئونات و تطورات گوناگون جوهر به شـمار مـيرونـد و از ايـارو ،بـروز و
ظهور حرکت در آنها ،در واقع مي بايست ناظر به حرکت جوهر دانسته شود (مالصدرا 188 :7 ،1381 ،به
بعد) .نکته قابلتوجه آنکه گسترۀ حرکت جوهری ،صوَر موجود در عال مثال (که ديگر مادی نيستند اما از
برخي ويژگيهای ماده نظير رنگ ،بو و شکل برخوردارند) را نيز در بـر مـيگيـرد و ايـا صـوَر بـه رغـ
غيرمادی بودن ،همانند موجودات مادی دسـتخوش صـيرورتانـد .در ايـا ميـان ،يکـي از ويژگـيهـای
قابلتوجه هرم بزرگ هستي نزد مالصدرا ،التفات ويژۀ او به نقش ميانجيگرانه عال مثـال يـا خيـال (در
قوس نزول) و برزخ (در قوس صعود) است .به نظر ميرسد که مالصدرا در برجستهسازی نقش ايا عـال
واسطۀ متأثر از طرز تلقي سلسله مراتبي از هستي نزد سهروردی و ابا عربي بوده اسـت (نصـر و لـيما،
 183 :7 ،1785ـ .)185
از منظر برخي صاحب نظران ،تأکيد فيلسوفان و عارفان مسلمان پس از سهروردی و اباعربي بر نقش
برجستۀ عال خيال که توسط مالصدرا با جزئيـات و دقـت بيشـتری طـرح و تبيـيا شـد و در پـارهای از
بخشها (نظير ملحوظ داشتا عال خيال منفصل به مثابه بخشي از سلسله مراتب هسـتي) بسـط يافـت،
58
يکي از وجوه تمايز هرم بزرگ هستي در فلسفه اسالمي با فلسفه غربي به ويژه در دوره جديد آن است.
 .4تحليلی از جايگاه و سير تطورات هرم بزرگ هستی در انديشۀ پيشامدرن
تلقي سلسله مراتبي از هستي که برخي به درستي آن را مه تـريا ميـرات تفکـر باسـتان دانسـتهانـد
( .)Cassirer, 1963: 9مبتني بر تقريرهای گونهگون در ميان مکاتب انديشگي منتسب بـه تمـدنهـای
پيشامدرن رواج و اعتبار داشته است .به زع هيوستيا اسميت ،يکي از مدافعان سنتگرايي ،51سنتهـای
آغازيا 51که نظرگاههای متفرق آدميان را در پرتو هندسهای ناپيدا ،حـول محـور حقيقتـي واحـد مجتمـع
نمودهاند و در پي به رسميت شناختا و محترم داشتا طبيعت اصيل اشيا عمدتا بـر بنيـان تلقـي سلسـله
مراتبي از هستي قوام يافتهاند ( .)Smith 1992: 18از نظر وی ،قدر مشترک تقريرهای مختلف ،ناظر به
سلسله مراتب هستي ،ناظر به چهار مرتبۀ ساحت زيريا ،57سـاحت ميـاني 54سـاحت زبـريا 55و سـاحت
سرمدی 55است ( .)Ibid: 37وی بر آن است که انسانشناسي سنتهـای آغـازيا ،در تناسـب بـا تلقـي
سلسله مراتبي از هستي ،آدمي را نيز واجد چهار مرتبه و ساحت وجودی ميدانست که به ترتيب در تناظر
با مراتب چهارگانه هستي عبارتاند از :جس  ،ذها ،نفس 53و روح .58در ايا طـرز تلقـي ،گـذر از مراتـب
بيروني وجود آدمي به مراتب دروني ،متناسب با گذر از مراتب زيريا هستي روبه سوی مراتب زبـريا آن
است .بر ايا اساس ،روح آدمي در تناسـب بـا سـاحت سـرمدی هسـتي ،از حيثيتـي نامحـدود و هـويتي
ناپيداکرانه برخوردار ا ست .به زع اسميت ،ايا نظرگاه چيزی جز اصل مساوقت اتما و بـرهما در آيـيا
53
هندو نيست.
بــه ايــا ترتيــب ،نظــامهــای هســتيشناســي ســنتي غربــي نظيــر نظــام هســتيشناســي افالطــوني،
ارسطويي ،نوافالطوني و به تبع آن انديشههای فلسفي مسيحي و اسالمي و نيز آيياها و مکاتـب شـرقي
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نظير آييا هندو ،بودا ،دائو و کنفوسيوس همگي ک و بيش مبتني بر ايا انديشه بنيادی ،ابتنـا يافتـهانـد.
البته در ايا ميان ،به نظر ميرسد انديشههای توحيدی و يگانهانگار 58،بسـتر حاصـلخيزی بـرای بسـط و
توسعه هستي شناسي مبتني بر هرم بزرگ هستي بوده است ،حال آنکه اديان و مکاتب شـرکانگـار و يـا
غير متافيزيکي (نظير آييا دائو) چندان به هستيشناسي متکي بـه هـرم بـزرگ ،مجـال بسـط و تعميـق
ندادهاند.
طرحهای گونا گون ناظر به سلسله مراتب هستي در ميان اقوام و اديان و نحلـههـای فکـری مختلـف،
دارای وجوه اتفاق و افتراق فراواني است .اغلب تلقيهای سلسله مراتبي از هستي ،به ويژه آنهايي که از
منشأهای عقيدتي متمايز ترذيه ميشوند ،در بيشتر موارد در نوع مؤلفههای نظام هسـتيشناسـي و نحـوۀ
جایگيری آن ها در سلسله مراتب هستي با يکـديگر اخـتالف نظـر دارنـد .ايـا اخـتالف ،هنگـامي کـه
طرحهای هستيشناختي از منشأئي مشترک ترذيه ميکنند ،به شدت کاهش مييابـد .ايـا وضـعيت ،بـه
طور خاص ،در باب نظرگاه مکاتب مختلف فلسفه اسالمي مصداق يافته است.
يکي از عوامل گوناگوني تلقي هـای مختلـف از سلسـله مراتـب هسـتي ،ميـزان وامـداری طـرحهـای
هستي شناسانه به تعالي ديني است .حضور مفهوم آفرينش ،صدور و يـا تجلـي 51در طـرحهـايي کـه بـه
آموزههای ديني به ويژه نزد اديان سامي معتقدند ،موجب شده است تا نوع رابطه ميان رأس هرم هستي با
ساير مراتب ،به نحوی متفاوت از تلقيهايي که به خدای متشخن آفرينشگر باور ندارند ،در نظر گرفتـه
شود .اما با وجود ايا ،داد و ستد فکری ميان اقوام و اديان و نحلـههـای مختلـف فکـری ،در بسـياری از
51
موارد ،ايا اختالفات را به شدت کاهش داده است.
چنانکه گفته آمد ،يکي از وجوه اختالف تقريرهای مختلف از هرم بزرگ هستي نـاظر بـه مؤلفـههـای
هستي شناسانه متفاوت و چينش متفاوت اجزاء در سلسله مراتب هستي است .يکي از عمدهتريا مصاديق
ايا امر ،اختالفي است که برخي از تقريرها در باب رأس هرم هستي با يکديگر دارنـد .در ايـا ميـان ،در
تقريرهايي از هرم بزرگ هستي که خدايي متعالي و آفرينشگر در رأس هرم قـرار دارد ،دسـتکـ شـش
ويژگي مشترک برای آن در نظر گرفته ميشود که عبارتند از :قـدرت مطلـق ،کمـال مطلـق ،سـرمديت،
حضور فراگير ،بساطت و اطالق( .ملکيان785 :1781 ،ـ  )784ساير موجودات نيز به نسـبت نزديکـي بـه
رأس هرم و متناسب با رتبۀ وجودی خود ،به نحو محدود از ايا ويژگيها برخوردارند.
در اغلب تلقيهای برجسته از هرم بزرگ هستي ،هر مرتبۀ تحتاني ،سايه ،تقليد و يا روگرفتي از مرتبـۀ
فوقاني خود به شمار مي رود به نحوی که هر مرتبۀ فوقاني در عيا دارا بودن کماالت مراتب تحتـاني ،از
ويژگي ها و کماالت تمايزبخش خاص خود نيز برخوردار است .ايا ويژگي ،حکايـتگـر وحـدتي جـامع و
نظمي کيهاني است که به نظر ميرسد بايد آن را در زمرۀ ويژگي های مشـترک اغلـب تقريرهـای هـرم
بزرگ هستي به شمار آورد .بر ايا اساس ،در اغلب تلقيهای سنتي از سلسله مراتب هستي ،باور به نوعي
وحدت انداموار 57قابل تشخين است که در نهايت ،به «واحد جامع» که ضاما حف ايا وحدت انداموار
است ،ميانجامد.

تأملی در هستیشناسی نظم کيهانی در تفکر پيشامدرن با تکيه بر نقش کانونی هرم بزرگ هستی45
)(Introduction to the Ontology of Cosmic Order in Pre-modern Thinking

باور به وحدت انداموار حاک بر مراتب گوناگون هستي و نظ فراگير کيهـاني ،موجـب شـده اسـت تـا
انسان سنتي همواره از پذيرش انفکاک در مراتـب محسـوس و معقـول هسـتي دوری ورزد .از ايـا رو،
بيهوده نيست که در برخي از جهانشناسي های سنتي ،اعتقاد بر آن بوده است که بخشهـای بـه ظـاهر
خاليِ فضا ،مملو از اثير است .ايا ويژگي موجب مي شد تا نوعي پيوستگي ميان اجـزاء و مراتـب مختلـف
عال محسوس برقرار باشد .جهانشناسيهای سنتي با در نظر گرفتا عوال واسطه ميان عـال معقـول و
محسوس ،همواره قائل به نوعي پيوستگي بوده اند و از ايا حي  ،مابعدالطبيعه پيشامدرن را مـيتـوان در
نگاهي کلي« ،مابعدالطبيعه وصل» ناميد.
يکي ديگر از ويژگيهای مشترک تلقيهای گونـه گـون از هـرم بـزرگ هسـتي ،ارجـاع پيوسـتۀ امـور
محسوس ،مترير و جزئي به امور معقول ،ثابت و کلي است .ايا ارجاع ،گاهي از رهگذر مثُل افالطـوني و
دوگانه ماده ـ صورت ارسطويي و گاهي مبتني بر ساز و کارهايي نظير آفرينش و نوعي تجلي بـه مفهـوم
عام آن صورت مي بندد .البته نبايد از نظر دور داشـت کـه ارجـاع مـذکور ،همـواره مبتنـي بـر مفـاهي و
چارچوبهای متافيزيك يوناني تحقق نمييابد .ايا وضعيت ،به ويژه نزد آيياها و مکاتب فلسـفي شـرقِ
دور ،مصداق بارزتری مييابد .در ايا آيياها و مکاتـب ،دوگانـهگرايـي متافيزيـك يونـاني ،برجسـتگي و
ماهيت اصلي خود را از دست مي دهد و نوعي مفهوم «مکمّليت» 54جايگزيا آن ميشود.
تقريبا در تمامي طرحهای هستي شناسانه ناظر به سلسله مراتب هستي ،نوعي امکان ارتقاء طولي برای
انسان در نظر گفته شده است که متناظر با نوعي خودآگاهي در ساحت انسانشناسي است .در ايا ميـان،
اگرچه در باب نهايت ايا ارتقای طولي و ساز و کار تحقق آن ،اختالفاتي بـه چشـ مـيخـورد ،امـا ايـا
امکان ،حتي آن هنگام که مبتني بر سلسله مراتبي بعضا موهوم و غيرواقعـي بنـا شـده اسـت ،همچنـان
معنابخش زندگي معتقدان به شمار ميرود 55.انسانها ،در دوران پيشامدرن ،از رهگذر باور به امکان ارتقـا
در مراتب هرم بزرگ هستي که سطوحي نامحسوس و غيرمادی از هستي را نيـز در بـر مـيگرفـت ،بـه
گرايشهای استعاليي و کمالجويانۀ خود پاسخي شايسته ميدانند.
يکي ديگر از ويژگيهای ک و بيش مشترک تقريرهای سنتي از هـرم بـزرگ هسـتي ،آن اسـت کـه
همواره ميان مبدأ نخستيا و جز آن ،تمايزی بنياديا برقرار است .عالوه بر ايا ،از سويي ،ميان جنبههای
قابل شناخت و غيرقابل شناخت مبدأ نخستيا و از سوی ديگر ،ميان جنبههـای محسـوس و نامحسـوس
ساير مراتب ،تما يز نهاده شده است .هيوستيا اسميت کـه بـه کسـاني چـون کاسـيرر و الوجـوی ،همـۀ
فلسفهها و اديان سنتي را وفادار به نوعي تلقي سلسله مراتبي از هستي ميداند ،55بر آن است که هر يك
از ايا تلقيها ،همواره به نحوی دو مرتبۀ کلي «ايا جهان» و «جهان ديگر» را در ردهبندی خود ملحوظ
مي دارند .به زع اسميت ،تمثيل غار افالطون نخستيا تعبير نظاممند از ايا طرز تلقـي در سـنت غربـي
است .در غالب فلسفهها و اديان پيشامدرن ،هر يك از مراتب پيشگفته نيز ،در بر دارنده دو بخش ديگـر
هستند .ساحت ايا جهاني به دو بخـش ديـدني و ناديـدني تقسـي مـيشـود و سـاحت آن جهـاني نيـز
دربردارندۀ دو حيثيت شخصي و فراشخصي خدا است .در هستيشناسي سنتي ،برخالف تلقيهای مـدرن،
بخش ناديدني ايا جهان که ناظر به نوعي آگاهي غيرمادی و البته واقعـي اسـت ،در مقايسـه بـا بخـش
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مادی و محسوس جهان از اصالت و اعتبار بيشتری برخوردار است به نحوی کـه بخـش مـادی جهـان،
همانند کوه يخي که از دريا سر برآورده ،به نوعي از آگاهي غيرمادی نشأت ميگيرد .ايـا طـرز تلقـي در
دوران مدرن وضعيتي وارونه يافته است به نحوی که آگاهي و مقوالت وابسته به آن ،عموما به ساز و کار
و ساختار انداموارههای زيستي و محسوس فروکاسته ميشود (اسميت.)118-111 :1783 ،
باور به هرم بزرگ هستي يا همان زنجيرۀ بزرگ وجود که به تصـريح آرتـور الرجـوی تـا اواخـر قـرن
هيجده در زمره معتقدات ترديدناپذير قاطبه دانشمندان به شمار ميرفت ( ،)lovejoy,1936:59عاقبـت
پس از ايا دوران به تدريج آثار نسيان ،ناديده انگاشتا و يا انکار هرم بزرگ هستي در فلسفه و شاخههای
مختلف علوم پديدار شد .عمدهتريا ايا گسست در هرم بزرگ هستي ،ناشي از پيشـرفتهـای بـيبـديل
انسان غربي در علوم تجربي بود که در نهايت به نوعي امپرياليس علمـي 53کـه منکـر هرگونـه واقعيـت
عيني غيرمادی و غير تجربي بود ،بدل شد.
به ايا ترتيب ،چنانکه هيوستيا اسميت در ايا باره يافتـه ،در دوران مـدرن ،تـوه انگيـزی کشـفيات
علمي و زدن از عل به عل پرستي 58موجب شد تا مراتبي از واقعيت که از دسترس اکتشافات علوم تجربي
پنهان بود و پيشتر در سنتهای نخستيا مفروضانگاشته ميشد ،انکار شود )Smith,1992:34( .در ايا
تريير نظرگاه که از سويي به فروپاشي نظ کيهاني و رخنهافکني در وحدت انداموار مراتب هستي انجاميد،
طبيعتي که پيشتر مقدس ،محترم و قابل تکري شمرده ميشد نيز به ابژهای برای بهرهبرداری و اسـتثمار
بدل شد .به ايا ترتيب ،در دوران مدرن ،در پي تريير نگاه آدمي به طبيعت ،پارهای از ابعاد کيفـي زنـدگي
به امور کمّي تقليل برده شد و اياچنيا آدمي به قيمت قربـاني کـردن واقعيـاتِ فربـه زنـدگي همچـون
«زيبايي» و «تقدسِ» جهان و اتکا به تصويری رياضيوار از عـال  ،توانسـت امکـان دسـتکاری در مـاده
طبيعت به جهت تطبيق آن با طرح مطلوب خود را فراه آورد .ايا نگاه ،بافت گستردۀ هستي 53را بـرای
آدمي از ميان برد و تعادل ضروری حيات بشری را مختل نمود و به ايا ترتيب« ،تداوم» و «تعادل» جای
خود را به «انقطاع» و «بحران» بخشيد (.)Smith,1992:35-36
نتيجهگيری
هرم بزرگ هستي به مثابۀ بنيان و نيز چارچوب جهان شناسي سنتي ،انديشههای انسـان پيشـامدرن را
شاخههای مختلف دانشهای نظری و عملي قوام بخشيد ،ارتباطات آدمي با خويش ،طبيعـت و خاسـتگاه
ازلي موجودات را تنظي نموده و همواره هويت بخش مبـاني عقيـدتي و نحـوه سـلوک عملـي مکاتـب و
نظامهای انديشگي گونهگون بوده است.
تقريرهای متنوع هرم بزرگ هستي نزد اديان و مکاتب فکری مختلف ،دارای وجوه اشتراک قابلتأملي
است که حکايت از روح واحد حـاک بـر آن هـا دارد .تنـاظر مراتـب هسـتي بـا سـطوح معرفـت بشـری،
نسبت عموم و خصوص مطلق ميان مراتب گونه گون هستي ،بـاور بـه نظـ کيهـاني و وحـدت انـداموار
سريان يافته در تار و پود سلسـله مراتـب هسـتي و ارجـاع پيوسـته امـور محسـوس ،منفـرد و جزئـي بـه
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امور معقول ،ثابت و کلي ،در زمرۀ برجسته تريا وجوه اشتراک تقريرهای مختلف هرم بـزرگ هسـتي بـه
شمار ميرود.
بر ايا اساس ،هرم بزرگ هستي ،حکايتگر «مابعدالطبيعه وصل» انسان پيشامدرن است کـه در عـيا
ارزشگذاری و رده بندی موجودات جهان ،همواره بر وجود ارتباط ،پيوستگي و تـداوم سـطوح گونـهگـون
هستي و امکان ارتقای تدريجي در ايا ساختار هرمي تأکيد و پافشاری نموده اسـت .مابعدالطبيعـه وصـل
انسان پيشامدرن ،در پي نسيان ،ناديده انگاشتا و يا انکـار هـرم بـزرگ هسـتي از سـوی جريـان غالـب
انديشه های جديد غربي ،روزگاری است که جای خود را به «مابعدالطبيعه فراق»« ،امپرياليس علمـي» و
«بيخانماني وجودی» انسان بخشيده است.
پی نوشتها
1. the great chain of being
2. Arthur Lovejoy

 .7مشخصات کتابشناختي ايا اثر چنيا است:
Lovejoy. Arthur O (1936). The Great Chain of Being: The History of an Idea.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Huston Smith

 .5مشخصات کتابشناختي ايا اثر چنيا است:
Smith. Huston (1992). Forgotten Truth: The Common Vision of the World's
Religions. HarperCollins.
6. Craniology
7. fossilogy
8. descriptive-expository
9. Hómēros
10. Iliad
11. Zeus
12. Hēsíodos
13. Theogonia

 14برخي از محققان ،خائوس را به استناد تعابيری از خود هزيود و نيز ارسـطو (فيزيـك ،کتـاب،714
 ،)188bفضايي تهي و دهانگشاده دانستهاند که نمايانگر دره آميختگي و امتزاج آغازيا زميا و آسمان
است .در ايا باره نك :خراساني 185 :1738 ،ـ 184
15. Gaia
16. Tartarus
17. Eros
18. Erebus
19. Nux
20. noeta
21. doxasta
22. episteme
23. doxa
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24. archai

 .15هر مثال ،منفرد است و بيهمتا ،حال آنکه چيزهای رياضي نمونههای مشـابه و همسـان فراوانـي
ميتوانند داشته باشند.
26. noesis
27. dianoia

 .18در باب ميزان تاثيرپذيری ارسطو از الگوها و زيستجهان فکری افالطـون ،اثـز ذيـل در بردارنـده
تفطاهای قابل توجهي است:

Taylor. Alfred Edward (1919/1955). Aristotle. New York: Dover
Publications.
29. aldios
30. Emanation/ ex deo
31. The one/ hen/ ἕν
32. Nous/ νοῦς
33. Soul/ psyche tou pantos/ ψυχὴ τοῦ παντός

 .74ايا رويه ،استثنائاتي نيز دارد .به عنوان نمونه ،فلوطيا در رسـاله هشـت از انئـاد ششـ  ،مطـالبي
درباره اختيار و اراده احد نگاشته و طي آن ،مبدأ اولي را به نحوی دارای صفات ثبوتي و حيـات مسـتقل و
نيز اراده و اختيار انگاشته است.
35. Ein sof
36. sefirah
 .73تقريری نسبتا جامع از نظرگاه اباسينا در باب کيفيت انتشاء موجودات از مبدأ نخستيا را ميتـوان
در «رساله در حقيقت و کيفيت موجودات و تسلسل اسباب و مسببات» مالحظه نمود .اگرچـه در انتسـاب
ايا رساله به ابا سينا ترديدهايي وجود دارد اما از ايـا حيـ کـه تصـويری نسـبتا دقيـق و نظـاممنـد از
ديدگاههای وی در باب هرم بزرگ هستي ارائه ميدهد ،اثری مه و قابل توجه است.
 .78از منظر اباسينا ،خداوند فاعل بالقصد و يا بالطبع شمرده نميشود بلکه او از رهگذر تعقل ذات خود
به مثابه عقل مح و خاستگاه همه موجودات ،سبب پيدايش آنها ميشود( .در ايا باره نـك ابـاسـينا،
.)35 -35 :1757
 .73برجس ـتهتــريا مــدافع ايــا ديــدگاه ،هــانری کــربا اســت کــه در اثــر مشــهور خــود بــا عنــوان
 Avicenne et le récit visionnaireکـه ترجمـه فارسـي آن از ترجمـه انگليسـي ( Avicenna and the
 )Visionary Recitalبا عنوان ابا سينا و تمثيل عرفاني انتشار يافته ،به تفصيل ايا ديدگاه را محل بح
و بررسي قرار داده است .فصل دوم ايا اثر (صن  157-1144ترجمه فارسي) بـه طـور خـاص بـه ايـا
موضوع پرداخته است.
 .48مشخصات کتابشناختي ايا اثر چنيا است :اباسينا ،حسيا بـا عبـدا (1715ق) ،النيروزيـۀ فـي
حروف ابجد :الرسالۀ في معاني الحروف الهجائيۀ التي في فواتح بع السور الفرقانبۀ ،انتشاريافته در تسـع
رسائل فى الحکمۀ و الطبيعيات .قاهره :دارالعرب .چاپ دوم.
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 .41برخي در انتساب ايا نظريه به مشائيان ترديد روا داشتهاند( .در ايـا بـاره نـك :مطهـری:1738 ،
.)511-517
 .41در نظام فلسفي مشائيان ،به تبعيت از ارسطو ،ايا مرز حائل ،فلك قمر است.
 .47قيصری در تبييا موضع عارفان در ايا باره مينويسد« :الزيادۀ و النقصان و الشدۀ و الضعف يقعان
عليه [أی علي الوجود] بحسب ظهوره و خفائه في بع مراتبه( ».قيصری)15 :1735 ،
44. Common sense

 .45ايا مراتب با تعابيری نظير عال ملك ،ملکوت و جبروت و يا عال اجسام ،نفوس و عقـول نيـز در
آثار مالصدرا محل بح و بررسي واقع شده است .نمونهای از ايا تقريرها که حـاوی جزئيـات بيشـتری
است ،در اشراق دوم از شاهد سوم مشهد چهارم کتاب شـواهد الربوبيـۀ آمـده اسـت( .در ايـا بـاره نـك:
مالصدرا.)711 :1758 ،
 .45مالصدرا تصريح ميکند که هر يك از اجرام فلکي ،واجد دو محرکاند يکي مفارق عقالنـي کـه
محرک نفس فلك است و ديگری مزاول و مباشر نفساني که محرک جرم فلـك اسـت .از ايـارو ،همـه
افالک و کُرات آسماني ،واجد شعور و تعقل و طالب و عاشق جمال و جالل خداونـد بـه شـمار مـيرونـد
(مالصدرا.)141 :1758 ،
 .43مالصدرا در ايا باره در اسفار مينويسد ...« :فکذلك هداني ربي بالبرهان النير العرشي إلى صـراط
مستقي ما کون الموجود و الوجود منحصرا في حقيقـۀ واحـدۀ شخصـيۀ ال شـريك لـه فـي الموجوديـۀ
الحقيقيۀ -و ال ثاني له في العيا و ليس في دار الوجود غيره ديار و کلما يتراءى في عال الوجود أنـه غيـر
الواجب المعبود فإنما هو ما ظهورات ذاته و تجليات صفاته التي هي في الحقيقۀ عيا ذاته( »...مالصـدرا،
)131 :1 ،1381
 .48گفتني است مالصدرا برای نخستيا بار ،بح از حرکت را که پـيش از ايـا در طبيعيـات مطـرح
ميشد ،در بخش امور عامه فلسفي مطرح نمود.
 .43تلقي وجودی مالصدرا از زمان باع ميشود تا زمان ،حرکت و جوهر در عيا حال کـه در خـارج
ه هويت اند ،در تحليل ذهني از يکديگر تمايز داشته باشند( .مالصدرا )148 -141 :7 ،1381 ،مالصـدرا
در ايا باره در جلد سوم اسفار به تفصيل سخا گفته است.
 .58هانری کربا و سيد حسيا نصر و نيز برخي از مشاهير سنتگرايان بر ايا امـر تأکيـد نمـودهانـد.
کربا ايا موضوع را در کتاب تخيـل خـالق در عرفـان ابـا عربـي( L'Imagination créatrice dans le
 )soufisme d'Ibn'Arabîمحل بح قرار داده است.
51. traditionalism
52. Primordial traditions
53. terrestrial
54. intermediate
55. celestial
56. infinit
57. soul
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58. spirit

 .53اصل مساوقت آتما و برهما که ميتوان آن را اصليتريا آموزه اوپَـهنيشـدهـا بـه شـمار آورد و
ردپايي از آن را در متون ودايي نيز ميتوان جستجو نمود ،حکايت از آن دارد که خويشتا اصيل آدمي ،در
حقيقت ،يگانه با جان جهان يا همان برهما است .انسانها ميتوانند متعاقب رهسپاری در مسـير سـلوک
معنوی و در پي رسـتگاری فرجاميا(موکشَـه )moksha /ايـا يگـانگي را دريابنـد( .در ايـا بـاره نـك:
 Klostermaier,2007: 166-172و نيز شايگان.)187-188 :1 ،1735 ،
60. monistic
 .51در ايا باره بايد ميان سـه مفهـوم صـدور ( ،)emanationتجلـي ( )manifestationو آفـرينش

( )creationتمايز نهاد .در ايا ميان ،آفرينش که صبرهای کامال ديني و حتي سامي دارد ،گاهي ه آوا با
مفهوم تجلي تفسير شده است .صدور نيز از آنرو که گاهي مالزم با نوعي تجـافي در مبـدأ نخسـتيا در
نظر گرفته مي شود ،از تجلي تمايز مييابد .در باب ايا تفاوتها و مشابهتها نـك :گنـون-87 ،:1783 ،
(35مقاله آفرينش و تجلي).
 .51در ايا باره ،تيتوس بورکهارت بر آن است که جهان شناسي يونـاني بـه ويـژه آنچـه نـزد ارسـطو
مي توان يافت ،با آنکه کامال منشأ قدسي ندارد ،اما بيبهره از بارقههای قدسي نيست .به زع بورکهارت،
يك نمونه از ايا بارقههای قدسي ،تمايزی اسـت کـه ارسـطو ميـان صـورت( )eidosو هيـوال()hyle
مي نهد .البته او به نحوه دستيابي و آشنايي ارسطو با ايا تمايزِ به اصـطالح قدسـي اشـارهای نمـيکنـد.
(بورکهارت)77 :1783 ،
63. organic
64. complementarity

 .55سنت گراياني نظير بورکهارت برآنند که در دوران جديد اگرچـه بـه کمـك علـوم تجربـي ،احاطـه
عرضي بشر بر پاره ای از مراتب هستي افزايش يافته اما از آن رو که ارتباط طولي آدمي با ساحات فوقاني
واقعيت قطع شده است ،نوعي بيهويتي ،بيمعنايي و سردرگمي را برای انسـان مـدرن بـه ارمرـان آورده
است( .در ايا باره نك :بورکهارت( ) 71-44 :1783 ،مقالۀ جهانشناسي جاويدان).
 .55نظام سلسله مراتب هستي گاهي در اديان و فلسفههای سنتي به جای آنکه به شکل هرمي در نظر
گرفته شود ،در قالب مثلثي وارونه و همانند درختي که ريشههای آن در آسمان و شاخههـايش بـر زمـيا
گسترده شده است ،به نمايش گذارده ميشود .تمثيلهايي نظير «ييگيسدريل»( )Yiggisdrilدر فرهنـگ
مردمان اسکانديناوی و درخت حيات موسوم به «اشوته»( )Asvatthaدر اوپانيشادها نمونـههـايي از ايـا
موارد است( .در ايا باره نك :اسميت.)118-113 :1783 ،
 scientific imperialism .53ايــا تعبيــر را از کــا ويلبــر وام گرفتــهام .در ايــا بــاره نــك:

Wilber,2000:97

68. scientism
69. immense tissue of being
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