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  چكيده
آورنــده نگر سيري نزولي از رأس هرم رو به ســوي قاعــده آن، پديدايبهاي پيشامدرن، هرم بزرگ هستي در اغلب تمدن

كند، از مي بدل يغلظت و ستبر، در عين حال كه لطافت محض را به تدريج به مادي است. اين سيرجهاني غيرمادي و 
عدم تعين به سوي تعين، از مطلق به نسبي و از ساحت تأللو عريان وجود رو به سوي  وحدت محض به سوي كثرت، از

با بحث از نظرگاه اديان و مكاتــب رويكرد نظري و تحليلي و  پژوهش، باساحت كُمون و استتار آن در حركت است. اين 
ا در تقريرهاي ناظر به هرم بزرگ جايابي و رابطه ميان اجزاء و مراتب موجودات رزمينه، چگونگي انديشگي شرق در اين 

شناسي نظم كيهاني در آيــين دائــو، از هستيروشن به تصويري  ،ذردهد تا از اين رهگقرار ميمورد نقد و بررسي هستي 
  هندو و بودا دست يابد.

 هرم بزرگ هستي، اديان شرقي، نظم كيهاني. ها:كليدواژه
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  مقدمه

همــواره  ،هــامراتبي است كه آدميان طــي قرنيِ سلسلهيانگر نوعي طرح وجودشناختبهرم بزرگ هستي 
شناختي آن در عرصه فرهنــگ و و به لوازم منطقي و روان ،نظر و عمل خود را بر اساس آن سامان داده

مــيالدي قــرن بيســتم  30كــه از دهــهگوناگون اين طرح وجودشناختي، . تقريرهاي دهندميسياست تن 
 )the great chain of being( »زنجيره بزرگ وجود«ب از آن با عنوان كنون عمدتاً در محافل دانشگاهي غرتا

هاي متمادي معنابخش حيات معقول بسياري از ســاكنان كــره زمــين بــوده اســت. شود، طي قرنياد مي
تبــارِ ، از ســوي فيلســوف و مــورخ آلمــاني1936بار در ســال نخستين ،»زنجيره بزرگ وجود« اصطالحِ

ر دوران بــو در اشاره بــه چــارچوب فكــري حــاكم  در اثري با همين عنوان، آرتور الوجويآمريكايي، 
  .)1936، الوجوي(ر.ك:  به كار بسته شده است اباستان و قرون وسط

 طــرح ترينبنيــادي، »وجــود بــزرگ زنجيــره« الوجــوي آرتــور تعبيــر بــه بنــا يا ،هستي بزرگ هرم
 متوالي پيوندهاي از عظيمي ةزنجير از كبمر هستي، آن، اساس بر كه است سنتي انديشه وجودشناختي

. يابــدمي تــداوم آنهــا ترينكامــل تــا موجــود تريننــاقص از مراتبي،سلسله نظمي درو  شودمي انگاشته
 قوام آن مراتب و وجود از متفاوت هايتلقي اساس بر كه، وجودشناختي طرح اين گوناگون هايقرائت
 در اجتمــاعي و سياســي ديني، فلسفي، اي،اسطوره هاينظام ةهم فرضپيش تصريحاً يا و تلويحاً يافته،
 و جــدي آنچنــان را هســتي بــزرگ زنجيره به باور فراگير شيوع، ويلبر كن .است بوده پيشامدرن دوران
 و است بشري فرد به منحصر خطاي ترينبزرگ يا زنجيره اين به باور«: است معتقد كه يابدمي تأملقابل
 همچنــان و رســيده ظهــور منصــه بــه تــاكنون كه است واقع عالم باب در آدمي أملت تريندقيق آنكه يا

 ترينمهم را آن درستيبه برخي كهـ  هستي از مراتبيسلسله تلقي. )53، ص 1993، لبريو( اعتناست شايسته
 يشگيِاند مكاتب ميان در گوناگون تقريرهاي برمبتني . )9، ص 1963ر، (كاسيرانددانسته باستان تفكر ميراث
  .است داشته اعتبار و رواج پيشامدرن هايتمدن به منتسب

هاي پيشامدرن، نمايانگر سيري نزولي از رأس هرم رو بــه ســوي هرم بزرگ هستي در اغلب تمدن
غلظــت و به ، لطافت محض را به تدريج مادي است. اين سيرآورنده جهاني غيرمادي و قاعده آن، پديد

حض به سوي كثرت، از عدم تعين به سوي تعين، از مطلق به نســبي و كند، از وحدت ممي بدلستبري 
اين طــرح اساس از ساحت تأللو عريان وجود به سوي ساحت كُمون و استتار آن در حركت است. بر 

هاي عــوالم شناختي صائب، موقوف تطبيــق و ســنجش درســت پديــدهشناسانه، ادراكات معرفتهستي
  در عوالم فوقاني است.تر آنها هاي اصيلتحتاني با صورت

  

همــواره از كه انسان ســنتي، موجب شده اگون هستي، باور به وحدت انداموار حاكم بر مراتب گون
رو، در برخــي زايــنپذيرش انفكاك و فراق در مراتــب محســوس و معقــول هســتي اســتنكاف ورزد. ا

ا، مملــو از اثيــر اســت. ظاهر خاليِ فضهاي بهبوده است كه بخشاين هاي سنتي، اعتقاد بر شناسيجهان
قــرار باشــد. شد تا نوعي پيوستگي ميان اجزا و مراتب مختلف عالم محسوس براين ويژگي موجب مي

با در نظر گرفتن عوالم واسطه ميان عالم معقول و محسوس، همــواره قائــل بــه سنتي،  هايشناسيجهان
تــوان در نگــاهي كلــي، را مي ، مابعدالطبيعــه پيشــامدرنروازايــن .انــدنــوعي وصــل و پيوســتگي بوده

  ناميد.» مابعدالطبيعه وصل«
گون از هرم بزرگ هستي، ارجــاع پيوســته امــور اهاي گونمشترك تلقي ةهاي هستيكي از مؤلفه

ي به امور ثابت، معقول و كلي اســت. ايــن ارجــاع، گــاهي از رهگــذر مثُــل يمحسوس، متغير و جز
كارهايي نظير آفرينش و نــوعي سازومبتني بر هي ارسطويي و گا افالطوني و دوگانه ماده ـ صورت
، )emanation(بــاره بايــد ميــان ســه مفهــوم صــدوردر ايــن بندد.تجلي به مفهوم عام آن صورت مي

اي كــامالً آفــرينش كــه صــبغه تمايز نهاد. در اين ميــان، )creation( و آفرينش )manifestationتجلي(
م تجلي تفسير شده است. صدور نيز از آن جهت كــه ديني و حتي سامي دارد، گاهي همسو با مفهو

در بــاب (شود، متمايز از تجلــي اســتگاهي مالزم با نوعي تجافي در مبدأ نخستين در نظر گرفته مي
  .)83ـ75، ص 1389ر.ك: گنون، ، هاها و مشابهتاين تفاوت

اي مديترانه نيــز هاي شرق دري، تمدناستتمدن غربي كه خاستگاه اصلي آن يونان باستان افزون بر 
بندي تصــوير جــامع تر از تمدن يونان برخوردارند، سهمي بسزا در صورتكه از قدمتي به مراتب افزون

ات يك انديشه در تاريخ تمدن بشــري، بــه ناچــار در بررسي سير تطوررو، اند. ازاينداشتهتمدن بشري 
كه وجهه همت آنها معطوف بــه  ياييقلمرو جغرافي برآمده از اين ها و مكاتب انديشگمواضع آيينبايد 

گيــري پي كارهاي عملي براي حل اقسام معضالت بشري بوده است، مورد بررسي قرار گيــرد.يافتن راه
يز از اين قاعده مستثنا نيســت. مراتبي از هستي در بستر تاريخ انديشه و تمدن بشري نتلقي سلسله ةنحو
شناســي، بــزرگ هســتي در منظومــه هستي جايگــاه هــرم در اين نوشتار، با نگاهي اجمالي بــهرو، ازاين
خــواهيم  ،ها و مكاتب چينــي، آيــين هنــدو و بــوداانديشگي شرق شامل آيين ترين اديان و مكاتبمهم

. هستيمهاي شرق درياي مديترانه مراتبي از هستي در تمدنتلقي سلسله ةاز نحوروشن تصويري كوشيد 
ها و مكاتبي نظير آيين جَينَه، سيك و اديان ژاپن كه در حوزه تمــدن بررسي نظرگاه آييناز ميان،  در اين

  شده است.نظر رفصستند، نيبرخوردار چنداني شرقي و در بحث از هرم بزرگ هستي از اهميتي 



  ١٠٩  نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در اديان و مكاتب انديشگي شرق نقد و بررسي

  

 . اديان و مكاتب انديشگي چين١

در ولــي ، انــدهادهتمايز ن )Jiao(هاي آيينيو نظام )Jia(با آنكه در تاريخ تمدن چين، ميان مكاتب انديشگي
در ترجمه آنهــا  ism از پسوند ،دنظر قرار نگرفته و در همه مواردبسياري از مطالعات غربي، اين تمايز م

، 1970: كرل، ر.ك(ساز شده استتفاهماتي سرنوشتگاهي منشأ سوءانگاري، است. اين سهلشده استفاده 
هــاي ابتناي قابل توجه و بنيــاديني بــر آيين ترديد مكاتب فلسفي چين، اما بي)3، ص 1948؛ يوالن، 7ـ2ص 

ميــان آنهــا گــذاري ها به حدي اســت كــه تمايزكه در برخي موارد، همپوشانيايگونهبه، اندچيني داشته
  رسد.ناممكن به نظر مي

هــاي يعنــي آموزهويژه نــزد آبشــخورهاي اصــلي آن، ترين ويژگي انديشه و تفكر چيني، بهبرجسته
ها، التــزام بــه انديشــه و و نوكنفوسيوسي )chan(مكاتبي همانند چَن ،و تعاليم بوداييِ كنفوسيوس، الئوزه

نــوعي ة مكاتــب تفكــر چينــي، تفكري معطوف به عمل و پــااليش اســت. بــه عبــارت ديگــر، در همــ
همواره چراغ راه متفكران بوده است تــا پــااليش و تطهيــري فــردي و ، ارسطويي )katharsis(سيكاثارس

را به معناي نوعي تزكيه و پااليش اخالقي و عــاطفي  سيكاثارس مفهوم ارسطو به بار نشاند.اجتماعي را 
هاي عاطفي تراژدي، شامل بيم و اميدهايي بر آن است كه تأثيرگذاري فن شعربرد و در رساله به كار مي

خالقي و الجرم به شود، به كاثارسيس يا نوعي تطهير عاطفي و اخوانند منتقل مي كه در آن به بيننده و يا
  .)28ـ23ب، ص 1449، فن شعر(ر.ك: نوعي تعادل رواني خواهد انجاميد

 نظــري ةكــه غايــت قصــواي فلســف ،رو، آموزه انديشه براي انديشه و شناخت براي شــناختازاين
اســاس، در مطالعــه تلقــي ل انديشمندان چيني نبوده است. براينگاه مطلوب و مقبوهيچرود، شمار ميبه

كــه فلســفه و از نظــر دور داشــت  ديــنباهاي چينــي، مراتبي از هستي نزد مكاتب فلسفي و آيينسلسله
طبيعي در بــاب عــدالهاي انتزاعــيِ مابپردازيمند به نظريهگاه عالقههاي چيني به نحوي توأمان هيچآيين

پردازي ريــههاي غربــي و اســالمي، هرگونــه نظبرخالف فلســفهرو، فلسفه چيني، اند. ازاينهستي نبوده
يعنــي اخــالق، سياســت و هاي چيني، ه بنيادين فلسفه و آيينمابعدالطبيعي را صرفاً تا آنجا كه به دغدغ

هــاي وزهيعني آمهاي چيني، خور اصلي فلسفه و آيينكنند و آبشيابد، دنبال ميشناسي ارتباط ميزيبايي
  مشابه هستند.با يكديگر نظر آنها، از اينهاي قابل توجه ميان رغم تفاوتبهكنفوسيوس، الئوزه و بودا، 

 (يهوديــت، مســيحيت و اســالم)را به معنايي كه نزد اديان غربــي  هاي چيني، دينرو، فلسفه و آيينازاين
هســته بنيــادين آن را تشــكيل ود و پرستش و شــناخت خــدايي متعــالي، شمطلوب و مقبول شمرده مي

هاي نظام آييني و مابعدالطبيعي خــود را ، مؤلفهمقابلدر  واند گاه مطلوب و مقبول نشمردهدهد، هيچمي

  

بــه ســوي ، صرفاً متناسب با نيازهاي عملي خود كه عمدتاً شامل اخالق و سياست است، تنسيق نمــوده
و ادراك وحــدت پنهــان  (در آيين كنفوسيوس)خواهان پيوستگي آسمان و زمينجويانه، كه وحدتآرماني 

عي زندگي ملتزم به اخالق و مناسبات اجتماعي و سياســي ســالم و منطبــق بــا نوبه و  (در آيين دائــو)اشيا
جويانه در فلســفه اند. اين تمايل وحدتگام برداشته )446ـ445، ص 1389هينلز، ر.ك: (هاي چيني استآيين

ـــ  هايي چون آسمان ـ زمين، ييندر باب دوگانه »تضاد«موجب شده است تا مفهوم هاي چيني، و آيين
تبديل شود.  »مكملّيت«به مفهوم ؛ بودن ـ نبودن) Yu-Wu(و يو ـ وو (اصل مادينه ـ اصل نرينه) )Yin-Yang(يانگ

ه شده نيز قابل يانگ در نظر گرفتـ  هاي مذكور نظير دوگانه ييندر نمادهايي كه براي دوگانهاين مفهوم، 
  مالحظه است.

 
 
 

 گ در مركزهمراه با نماد يين ـ ياننماد باگوا (هشت سه خطي)، 

چينــي را عمــدتاً در آيــين هــاي مراتبي از هســتي در فلســفه و آيينهاي سلسلهترين تلقيچه اصلياگر
اما تلقي اين دو مكتب، خود مستظهر به تعــاليم باســتاني انديشــه گيرند، ويژه دائو پي ميكنفوسيوس، به

كــه بنيــاد متافيزيــك ست. اين نماد، ا ))The eight trigrams(هشت سه خطي( )Ba Gua(چيني نظير نماد باگوا
خط پيوسته و خطي بريده است دو هاي چيني انگاشته شده است، تركيبي از مكاتب فلسفي و آيين ةهم

در محــيط  ،كه به ترتيب، نماد اصل نرينه فعال و اصل مادينه منفعل است و به صورت هشت سه خطي
 .)1(شكلآن قرار دارد اند كه نماد يين ـ يانگ در مركزاي جاسازي شدهدايره

نماد عناصر بنيادين جهان از منظر چينيان است كه عبارتند از: آسمان، گانه، هاي هشتاين سه خطي
اين هشت ضلعي نمادين كه ابداع و توسعه آن را به بنيانگذار . زمين، تندر، آب، كوه، باد، آتش و مرداب

چيني، هاي باستاني تفكر هند و در يكي از كتابدو جانشينان او نسبت مي م)ق11(قرن  )Zhou(سلسله جو
موجبــات بســط و عنوان بــهثبت و ضبط شــده اســت،  )Yi Jing(جينگتغييرات موسوم به يييعني كتاب 

. ايــن نمــاد مابعــدالطبيعي، را فراهم آورده استكنفوسيوس و دائو  چيني در مكتب مابعدالطبيعهتوسعه 
بدل شد كه هريك از خطوط آن، نمــاد تشش خطي  64به ، دها در پي تطوراتي كه بر آن عارض شدبع

 ،انديشمندان چيني بر اساس آنكه شد هاي هستي اعم از امور طبيعي و انساني شمرده مييكي از پديده
 .)21ـ23، ص 1386(جاي و وينبرگ،  پرداختندبه تفسير و تبيين رويدادهاي جهان مي
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مراتبي از هستي را نزد آيــين هاي سلسلهرترين تلقييكي از مشهو طرح مابعدالطبيعي،اين اساس بر 
  الكتاب اين آيين يافت.، امجينگ دائو ده 42توان در فصل مي ،دائو

  بردراه (دائو) يك را مي«
  يك، دو را
  دو، سه را

  سه، ده هزار چيز را
  ده هزار چيز

  كشنديين را به دوش مي
  و يانگ را در آغوش،

  كه تأثير متقابل انرژي آنها 
  .)42، ص 1390(الئوزه،» آوردهماهنگي پديد مي

و  )Tsou Yen(هاي دو مكتب دائويي تسوو ـ ين يا زو يَن، در آموزه)Lao-tzu( تعاليم الئوزهاساس بر 
اتــيِ قابــل اند كه مظهر دائــوي ذناميده »تائي چي«نخستين اصل برآمده از دائو را ، )Fang-shih(فانگ شي

آســمان، گانه اين دو نيز به نوبه خــود، ســه. نده دوگانه يين ـ يانگ استآورمشاهده است و خود پديد
گونــه منشــأ پيــدايش ســاير گانه آسمان، زمين و ارواح آبآورند. سهپديد ميگونه را زمين و ارواحِ آب

 شوندروند كه همگي در نهايت، برآمده از دائو و ظهورات مختلف او انگاشته ميشمار ميموجودات به
گانه، به ترتيب متناظر با سه ساحت جسماني (سر، سينه و قلــب) شناختي سهاين مراتب هستي. )2(شكل

  .)442، ص 1389(هينلز، و روحاني (عقل، عشق و شهود) در انسان است
  
  
  
  
  
  
  

  : هرم بزرگ هستي در آيين دائو2شكل 

  

 بر دالّ نامي مثابهبه را دائو غربي، تفكر به متمايل يا و غربي مفسران و مترجمان از در اين ميان، بسياري
 هــزار ده« وراي متــافيزيكي، و متعــالي هويتيعنوان به را آن بنابراين و اندنموده تلقي چيز يا جوهر يك
 چيني انديشه با ،هاي فلسفه غربيفرضمبتني بر پيش و االهياتي ايشيوه به آنها .گرفته اند نظردر  »چيز

 بــا كثــرت، ـــ وحدت تقابل بر مبتني گرايدوگانه متافيزيكي سنت كه اندانگاشته چنين و يافته مواجهه
بايد  شد،مي تصور تغيير غيرقابل اصلي يا خالق موجودي شكل در كه، معين آغازيني منبع بر تمركزش

 بــا، غرب در مابعدالطبيعي يگانگي و يكپارچگي هايكه انگارهدرحالي .باشد داشته ارتباط چيني تفكر با
بايــد رســد رو، به نظر مي. ازاين)94، ص 2009(بوريك، است متفاوت سنتي چين در يگانگيِ و يكپارچگي

بدئي متمايز و متعالي از و نه اصل و م» نحوه عملكرد جهان«مثابه تنها به، الئوزههاي آموزه ساسابر  دائو
  ير يافته است.خر از آيين دائو تغيأهاي متچه اين نحوه تلقي در خوانشجهان مدنظر قرار داد. اگر

شناسانه دائوئي، آسمان جوالنگاه ظهور اصل نرينه يا همان يانــگ بــه صــورت نــاب و در تلقي هستي
شــود، در شكل مبارزه اژدها و ببر نشان داده مي كه معموالً »يانگ«و  »يين«آميختگي خالص است. از درهم

به صورت ناب و خالص،  »يين«ن يا هماشود. عرصه حضور اصل مادينه، ار ميعالم محسوس زميني پديد
پس ز منظر پيروان آيين دائو، ارواح شود. انُه بخش تقسيم ميگونه است كه خود به و آتش عالم ارواح آب

شوند تا پس از طي برخي اي پااليش و يا عذاب به اين عالم فرستاده مياز مفارقت از بدن، براي طي دوره
  .)447ـ446، ص 1389هينلز، (يدا كند پمراتب طهارت، شايستگي عروج به آسمان 

هــاي فلســفه و آيينهاي چيني، بايــد گفــت: هستي نزد فلسفه و آيينمراتبي در بررسي تلقي سلسله
و آميزش آنها با آيين بــودا، پــس از است دائو  اي از تعاليم كنفوسيوس وها آميزهچيني، در اغلب بخش

(يــا ذن يــه ژاپنــي) و مكتــب  »چَــن«موســوم بــه  گيري آيــين بــوداي چينــيبه شكلقرن اول ميالدي، 
  .ه استانجاميد» سيوئه جيا لي«موسوم به  »نوكنفوسيوسي«

كارهــاي خــود را در حــوزه مســائل اين ميان، تفكر و تمدن چيني، عمــدتاً در ادوار گذشــته، راه در
رگزيده، عطش هاي مكتب كنفوسيوس بجهاني و مناسبات اجتماعي، سياسي و اخالقي از ميان آموزهاين

هاي مكتب دائو فرو نشانده و سوداي رســتگاري و مابعدالطبيعي و بعضاً عرفاني خاص خود را با آموزه
اســاس، هــاي چينــي طلــب كــرده اســت. بــراينآيين آميخته با مكاتب وهاي بوداييِ رهايي را از آموزه

بايد نزد آيين دائو يافت چيني،  ها و مكاتبرا در ميان آيينمراتبي از هستي تلقي سلسلهشكل ترين مهم
گونــه موضــوعات مابعــدالطبيعي چندان متعــرض اين ،هاي كنفوسيوسي در شكل نخستين آنو انديشه

  نشده است.
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  آيين هندو. ٢

معرفي نظريه آيين هندو در زمينه هرم بزرگ هستي، با توجه به انشعابات گونــاگون و ادوار مختلــف ايــن 
رسد. بررسي دقيق و جامع اين موضوع، نيازمند بررسي ســير تطــورات آيــين آيين، امري دشوار به نظر مي

(ر.ك: راداكريشنان، ها و مَدرَسيهندو و نظام انديشگي برآمده از آن در ادوار چهارگانه ودايي، حماسي، سوترَه
 تــا(ميانه ،)م600 ات(كالسيك  ،)ق 450تا(گراييبرهمن ،)ق 1500 تا(پيشاآريايي گانهادوار پنج ايو  )60ـ57، ص 1948
 بررســي مســتلزم خود كه امري ؛)121ـ120 ص ،1 ج ،1383 اسمارت،: ك.ر(است )بعد به 1600 از(مدرن و )م1600
است. ما در ادامه خواهيم كوشيد تا نحوه تلقي آيين هندو از هــرم بــزرگ هســتي را  ادوار اين پرشمار آثار

هاي عقيدتي آيــين هنــدو در ادوار ظر به آن كه يكي از بنيانو تفاسير نا ودَهريگهاي عمدتاً با اتكا به آموزه
دهااوپهرود تقرير نماييم و با مروري بــر نظريــه بعد نيز به شمار مي در ايــن بــاره،  كيَهو مكتــب ســان نيشــَ

و مكتــب نيشَدها اوپهسلسله مراتبي از هستي نزد آيين هندو به دست دهيم. گزينش دورنمايي كلي از تلقي
يكي از مهمترين منــابع االهيــات  نيشَدهااوپهميان متون و مكاتب آيين هندو از آن رو است كه كه سنكيه از 

رود و مكتب سنكيه نيز يكي از شش مكتب دوره كالسيك هند اســت كــه هندو در ادوار بعد به شمار مي
شناسانه ناظر به تلقــي مانسَه و ودانتَه) به مباحث هستشيشيكه، ميبيش از سايرين(مكتب يوگَه، نيايَه، وي

سلسله مراتبي از هستي التفات يافتــه اســت. البتــه تلقــي سلســله مراتبــي از هســتي در متــون موســوم بــه 
كه يكي از متون تفسيري برجسته در دوره حماسي است نيز بــه نحــو برجســته نمايــان  )Puranas(هاپورانه

رود و به شــمار مــي» آيين كهن و جديد هندو عاميانه المعارفدايرة«گانه كه است. در اين تصنيفات هيجده
 هاهودانگاشته شده است، مسأله آفرينش و سلسله مراتب ناظر به آن مبتني بر مفاد ها ودهارزش با گاهي هم

  .)279ـ278، ص 1ج  ،1375(شايگان و نيز سنت شفاهي پيشاودايي بسط و توسعه يافته است

  دوره ودايي. ٢ـ١

ترين عنوان اصليبهترين متن مقدس آيين هندو، بايد ، قديمي)Rig Veda(ريگ ودَها و مشهورترين آنه هاودَه
گون هــاي گونــهدر نگــارش بخشبســيار اما حضور مؤلفان . شناسي اين آيين مدنظر قرار گيردمنبع جهان

وجــب انــد، مقرن) شكل كنــوني آن را پديــد آورده 6حدود يعني كه در مدت زماني نسبتاً طوالني( ،هاودَه
ر ايــن آثــار، از جملــه آغــاز بحــث دمــورد گوني در باب موضــوعات اها و اساطير گونشده است تا تلقي

تقريــر و تعــابيري  رو، نبايــد انتظــارِايــنشود. ازمطرح پيدايش مراتب مختلف هستي چگونگي و آفرينش 
. در داشــتن آيــين و ساير متون مقدس ايها ودَهمراتب هستي در دست در باب آغاز آفرينش و سلسلهيك

  

هــايي اســت كــه بــه بيــان نحــوه يكي از مشهورترين بخش، )129(ماندالي دهم، سرودود آفرينشاين اثر، سر
اي كه ساير خــدايان را تحــت از خداي يگانهپردازد. در متون ودايي، نوع آن ميپيدايش هستي و مراتب مت

ه )Vis’vakarma(كارمَهسيطره خود دارد، با عناويني نظير ويشــوَه يــاد  )Prajapati(يــا پْرَجــاپَتي )Prusa(پوروشــَ
هــاي ترين ويژگيبرجســتهظيم قوانين مرتبط بــا آيــين قربــاني، از جملــه شود. آفرينش عالم همراه با تنمي

  .)78ـ77, ص 1ج ، 1375(شايگان، است » پديدآورنده همه«كه به معناي است كارمَه ويشوَه
 صــورت» نفوذناپــذير«و » ژرف«هــاي لقــت در بســتر آببر اساس محتواي سرود آفرينش، آغاز خ

برآمــده از بســتر  )tapas(ناپذير است. بــه واســطه حــرارتِيانگر نوعي وحدت فراگيرِ تعيينببندد كه مي
كه آيد پديد ميدر او  آورد كه پس از اين، ميل و كششيهاي آغاز آفرينش، موجودي يگانه سر برميآب

  شود.يان ميگويي سبب پيدايش جهان و خدا
ـ در آن هنگام، هستي و نيستي در كار نبود: نه قلمرو هوا موجود بود و نه آسماني بر فراز آن. چه چيز در 

  نيافتني وجود داشت؟پس حجاب بود و كجا؟ و چه چيز پناه داد؟ آيا آنجا آبي با ژرفايي دست
روز را از يكديگر جداســازد وجــود اي كه شب و هنگام بود، نه چيزي جاودانه: آنجا نشانهـ نه مرگ آن

كشيد: هــيچ چيــزي آنكه هوا را تنفس كند، از رهگذر طبيعت خويش نفَس مينداشت. آن چيز يگانه، بي
  جز او وجود نداشت.

تمــايزبود. اي بيهمه چيز هاويهرو، ايند، ازـ تاريكي وجود داشت: در آغاز اين تاريكي در تاريكي پنهان بو
  تولد يافت.» واحد«ظيم حرارت، آن صورت بود: از رهگذر نيروي عتهي و بي گاه همه آن وجود،آن

آغازين روح است. حكيماني كه با انديشه  أـ پس از آن، نخست خواهش سربرآورد، خواهش، بذر و منش
  يافتند. جو برخاستند، وجود را خويشِ الوجودوهايشان به جستقلب

...  
  داند كه او از كجا هستي يافت؟شوند. پس چه كسي ميپديدار ميـ ... ايزدان پس از آفرينش اين جهان 

ـ آيا او، نخستين خاستگاه اين آفرينش، همه آفرينش را صورت بخشيد يا او چنين نكرد؟ كدام چشــم از 
يــا شــايد او دانــد، دازد؟ او بــه راســتي آن را ميپــرفراز بلندترين آسمان به ضبط و مهار اين جهان مي

  .)CXXIX:10وده،  گير» (داند؟نمي
پيدايش مراتب مختلف هستي و حتي آغاز آفرينش از حيــث فــاعلي و زمــاني ة چگونگي اين سرود دربار

بــه ، وداريــگماندالي دهم اما در سرود ديگري از كند، ميحتي درباره آن ترديد بحثي مطرح نكرده است، 
  آورند؛ود كه ساير موجودات از او سر برميشاشاره مي )hiranya garbha(گَربَههتخمي طاليي موسوم به هرَن

  روردگار همه آفريدگان تولد يافت.در آغاز هرن گربَهَه سربرآورد، پ
  او اين زمين و آسمان را اتقان بخشيد و نگاه داشت.

...  



  ١١٥  نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در اديان و مكاتب انديشگي شرق نقد و بررسي

  

گ يــر(انــد بخش، نيرو و توان. او است كه فرامين او را همه ايزدان تصديق نمودهعطاكننده نفَس حيات
  .)CXXI:10وده، 

از  121و نيــز در پايــان ســرود هــا ودهيكي از مجموعه متون تفســيري  هابراهمَنَهتوضيحي كه در بنا به 
يــا همــان خــداي  ،)Prajapati(پْرَجــاپَتييابيم كه از بطن هــرن گربهــه، درمي، آمدهودا ريگماندالي دهم 

  .)CXXI :10وده، يگ(راستآمده آفرينشگر و ناظر بر موجودات پديد
و نيز ساير متون مقــدس آيــين هنــدو، ودا ريگهاي ديگر آغاز آفرينش، در بخشسازوكار باب در 

بــراي  بيش روح حاكم بر همه آنهــا يكســان اســت.وفته است كه كمرهاي ديگري به كار تعابير و شيوه
 بــا ،پيــدايش مراتــب مختلــف هســتيچگــونگي آغاز آفرينش و ، هابراهمَنَهدر كتاب يازدهم از  نمونه،
در روايتي ديگر از آغاز خلقت، بنياد فاعلي آفــرينش  ؛)11:1:6، ساتاپاته براهمنه(يات بيشتري آمده استيجز

هاي ، بنا بــه تصــريح برخــي ســرودهشودميياد  )Purusa(»پوروشَه«كه گاهي از آن با نام  ،در آيين هندو
اجــزا و مراتــب مختلــف  كه جسم پوروشَه موضوع آن است، سبب ايجــاد ،، در پي يك قربانيوداريگ

  شود؛ هستي و نيز طبقات اجتماعي هندوان مي
مثابه پيشنهادِ قرباني خود فراهم آوردند، روغن او بهار بــود، عطــاي ـ آن هنگام كه خدايان پوروشَه را به

  مقدس (خود قرباني) پاييز بود، تابستان چوب [سوختن] بود.
...  

كردند، چند بخش از آن پديد آمد، آنها دهان و بازوان او را چه ـ آن هنگام كه آنان  پوروشه را تقسيم مي
  ها و پاهاي او را چه ناميدند؟ ناميدند؟ آنان ران

هــاي او [طبقــه] ـ [طبقه] برهمن، دهان او بود، از بازوانش [طبقه] راجَينَه [طبقه كشتريَه] پديــد آمــد. ران
  د آمدند.ها شدند و از پاهاي او [طبقه] شودرَها به وجووَيشيه

ـ ماه از ذهن او پديدار شد و خورشيد از چشمان او، ايندرا و اَگني از دهان او و وايُــو از نفــس او زاده 
  شد.

ها زمين از پاهاي او و سرزمين. ـ از اين پس از ناف او هواي ميانه پديد آمد و از سر او آسمان ساخته شد
  .)XC :10وده، ريگرا صورت بخشيدند(چنين آنها جهان  و نواحي از گوش او پديدار شد. اين

ه ســبب نكته قابل توجه در اين ميان آن است كه در فرآيند قرباني پيش گفته تنها انحالل جســم پوروشــَ
پيدايش مراتب و اجزاي مختلف هستي شده است، حال آنكــه حقيقــت و بــاطن او همچنــان در بســتر 

بايســت مجــدداً از ي در مسير وصول به كمــال ميماند و طُرفه آنكه آدمكمون، نامتعين و بسيط باقي مي
طريق آيين قرباني، كثرت پديد آمده در اجزا و مراتب مختلف هستي را به وحدت باز گرداند و از ايــن 

  .)84، ص 1، ج 1375(شايگان،  رهگذر، به كنه حقيقت پْرَجاپَتي يا خداي صانع و آفرينشگر پي بَرَد
بروز و ظهور مراتب مختلف هستي در ميان مكاتب و در ي چگونگدر باب آغاز آفرينش و هرچند 

  

گيري بــيش جهــتومراتــب كلــي هســتي، كمدر باب سلســلهادوار مختلف آيين هندو وجود دارد، اما 
مثابه مراتب كلي هستي همــواره به و آسمان به نحوي كه سه رده زمين، هوا ،خوردمشتركي به چشم مي

  .)536ـ537، ص 1386: هينلز، ر.ك؛ X :8وده، ريگ(مدنظر بوده است
مراتبي، آسمان، جوالنگاه موجودات برتر و غيرمادي و خــدايان حــاكم و بر اساس اين نظام سلسله

است. فضاي ميانه كه از آن با عناوين هوا يا جوّ نيز ياد شده  )Varuna(و وارونا )Mitra(فرمانروا نظير ميترا
، خداي رعد و بــرق و طوفــان اســت. )Indra(نظير ايندرااست، جوالنگاه خدايان متولي نيروهاي طبيعي 

 هازمين نيز عرصه حضور موجودات مادي و ساحت فعاليت خدايان متولي مواهب طبيعي نظير آشْوين
نيــز  »جهان نــور«از مرتبه ديگري از هستي موسوم به اتهروا وده در . )50ـ54، ص 1ج ، 1375(شايگان، است

شــامل ســه مرتبــه و فضــاي در ايــن ميــان، آســمان خــود . )XIV :4، هوداتهروا (سخن به ميان آمده است
خوانده شده است. فضاي ميانــه نيــز  »رودسي«و جفت آسمان و زمين . )LX :5وده، ريگ(درخشنده است

  .شودميتقسيم  )LXII :1وده، ريگ(و گاهي به دو مرتبه )LXVI & 4: LIII :5وده، ريگ(گاهي به سه
اســت.  كمابر همه مراتب هســتي حــ، )Rta(نظم و قانون كيهاني موسوم به ريتا شناسي ودايي،در هستي

كه در حوزه اخالق انساني و شعائر آيين هندو نيــز انعكــاس يافتــه، بــه اراده و تصــميم  ،اين قانون فراگير
  .)58 ،56، ص 1ج ، 1375(شايگان، شودويژه وارونا، ضامن برقراري نظم و اتقان در جهان شمرده ميخدايان به

 
 
  
  
  
  
  

  شناسي و اجتماعي در آيين هندوشناسي، انسان: تناظر مراتب جهان3شكل 
سه رده كلي هستي در آيين هندوي ودايي، عرصه حضور ايزدانــي اســت كــه مســئول روشن است كه 

دهد كه اجزاي طبيعت نشان ميخاص خود هستند. حضور اين ايزدان  ساماندهي امور مربوط به قلمرو
ندوان از آغاز فاقد هويتي مستقل بوده و حضور و تدبير نيروهاي ناپيداي الــوهي در مرحلــه مادي نزد ه

  همواره بر سر اجزا و مراتب مختلف هستي سايه افكنده است. ،بخشيبقا و وحدت ،ايجاد



  ١١٧  نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در اديان و مكاتب انديشگي شرق نقد و بررسي

  

هــاي دينــي ـ فلســفي جهــانِ هماننــد اغلــب نظامراتب هرم بزرگ هستي در آيين هنــدو، مسلسله
 ،شناسانه در آيين هندوشناسانه ـ انسانر با مراتب هستي بشري است. اين تناظر جهانپيشامدرن در تناظ

رابطه ميان اين سطوح را بنــا بــه  )3(شكل. استدر تناسب با مراتب و سطوح اجتماعي جامعه هندوان 
  دهد.يكي از تقريرهاي هرم بزرگ هستي در آيين هندو نشان مي

  نيشدها. دوره اوپه٢ـ٢

، ص 1، ج 1375؛ شــايگان، 107ـــ99، ص 1ج ، 1381(اوپانيشــاد، نيشــدهار تطورات آيين هندو، اوپهدر ادامه سي
هاي مندرج در هاي ودايي و تفسير حكمي و عرفانيِ شعائر، مناسك و نيايشرا نقطه اوج انديشه )99ـ96
پرســتي منتشــر در گانهبا فاصــله گــرفتن از چند ،اين متون. )9، ص 2002، چند(انددانستهها برهمنهو  هاوده

انديشي فلسفي ـ عرفاني و چشــم فروبســتن از كثــرات و فراغــت متون ودايي، به سوي نوعي وحدت
 يافتن از نظام طبقاتي و مناسك و شعائر پيچيده و بعضاً خالي از روح و طــراوت ودايــي گــام برداشــته

همواره  ،هندي نون در تاريخ انديشه و ديانتكو از آن دوران تا )4،4نيشد،، چاندوگيا اوپه1، 1879نيشدها، (اوپه
  خودنمايي كرده است.

انعكاس وحــدت در «، اصل »برهمن«و  »برابري آتمن«را اصل نيشدها اوپهترين خطوط فكري اصلي
بــر همــه اركــان هســتي  »آفريــدگاري يكتــا استيالي پروردگــاري«و اصل  »كثرت و كثرت در وحدت

نشــيدها بســط و توســعه در اين ميان، اصل اخير چنــدان در اوپه. )102 ، ص1ج ، 1375(شايگان، اند دانسته
به نحوي به مقوالت انفسيِ ناظر بــه خودشناســي نيشدها اوپه، طبق رويه آننيافته و مطالب مرتبط با اين 

  ارجاع داده شده است.
نــد و منســجم مچندان نظام ،ايدر چارچوب مابعدالطبيعه، نيشدهااوپهمراتب هستي در تعاليم سلسله

هاي روحــاني مؤلفــان و اين متون عمدتاً برآمده از مكاشفات و جذبه؛ زيرا شده استنمحل توجه واقع 
اي روشــمند در پي ارائه نظامي فلسفي و مابعدالطبيعه وجههيچبهاين افراد . و استبوده  سرايندگان آنها

  مالً برجسته است.تعاليم آنها كا هاي انديشگي دربا وجود اين، جنبه. اندنبوده
شناســانه ايــن متــون، اصــل ترين و پربسامدترين بنيادهاي هستيكه اشاره شد، يكي از برجستهچنان

و روح فــردي و  (پرم آتمن)روح و نفس كلي و مطلق ، آن اساسكه بر است » تمن و برهمنمساوقت آ«
 ،آتمــنشــود. جهان شمرده ميانتهاي جانِ يگانه با حقيقت همه جا حاضر و بي ،(جيوآتمن)نفس انساني 

كه رويكــردي عرفــاني و انفســي در ـ  نيشدهااوپهگاهي به معناي ذات عالم به كار رفته، در  هاودهكه در 

  

شــود. در پرتــو ايــن عمدتاً به معناي نفس و حقيقت درون انسان به كار بــرده ميدارد، ها ودهمقايسه با 
بازد، راه شناخت حقيقــت دايي در پرتو برهمن رنگ مياصل، در عين حال كه تنوع و استقالل ايزدان و

كه همان شناخت نفس كلي ؛ تنها از رهگذر معرفت نفس، )moksa(موكشَه/  و وصول به رهايي فرجامين
  .)13، 5، 1نيشد، ، كاثه اوپه1884،2نيشدها، (اوپهگيرد ميصورت  ،است

، 3نيشد، اوپه اي، چاندوگ1، 1879نيشدها، (اوپه كه در وراي مظاهر هستي قرار دارد ،تمايز ميان ذات برهمن
اســت  ويژه صفت آفرينندگي كه در مراتب مختلف آفرينش انعكــاس يافتــهبه ،و مقام صفات او، )2، 14

اين  باشد.مينيشدي نخستين مراتب هستي در تعاليم اوپه، )8، 8، 3نيشد، اوپه كيَ ، برهَد آرن1884،2نيشدها، (اوپه
 »نيرگونَه بــرهمن«ويژه در مكتب ودانته غيرثنوي، به ترتيب، بهنيشدها، ي نزد شارحان اوپهدو مرتبه، گاه

  شود.ميناميده شده » سگونَه برهمن« و
فهم و توصيف متعارف بشــري غيرقابل ، حقيقتِ مطلق نيشدهااوپهشناسانه برهمن در نظرگاه هستي
، 1884،2نيشــدها، (اوپه حــاء وجــودي اوســتگون آن، انعكاس صــفات و انااست كه هستي و مراتب گون

(دانــش و  (هستي) گيانام يا پراجْنَــا از ميان صفات برهمن، سه صفت ستيام. )1، 5نيشد، برهمن اوپه انَهيتريمَ
همچنان از تيررس  ،با وجود اين، ذات برين برهمنتر است. (سرور)، از سايرين برجسته ادراك) و انندَ

(نه اين است و نــه آن) و  )neti neti(»نتي نتي«كارگيري عبارت ن است. بهفهم و ادراك و توصيف بيرو
نيشــدها هايي است كــه در اوپهانتصاب صفات متضاد و يا نفي كلي معقوالت ذهني از ذات برهمن، راه

  ).31ـ29، ص 2002، چند(رود ميبراي اشاره به مقام ذات او به كار 
، هــاودهبــه اقتفــاي  .روايت يكساني ندارد ،نيشدهاوپهاگون هستي در اپيدايش مراتب گونچگونگي 

ها، هنگامي كــه ميــل بــه ترين روايتدر يكي از كليدارد.  وجودزمينه اين تعابير و روايات متنوعي در 
در  ،آورد، اين ميل در قالب صفت آفرينندگي و در صــورت اَيشــوارَهآفرينش در ذات برهمن سر بر مي

يــا همــان يابد تا كائنات ر هستي سريان ميد ،گَربَهه. آنگاه در صورت هرَنآيدپي آفرينش هستي بر مي
نيشــدهاي تلقي از آفــرينش در اوپهچگونگي در اين ميان، . )33، ص 2002، چند( از آن پديدار شود وَيراج

گاه صــفات به نحوي كه در برخي موارد، آفرينش به مثابه تجلي، گاهي از يكديگر متمايز است ،مختلف
هستيِ اصيل، تنها منحصر در ذات برهمن نيز گاهي  .شودهمن، امري واقعي و عيني تشخيص داده ميبر

اي آتشــين بــه ذهــن كه از چرخش گلوله ،اي وهميبه دايره ،شود و مراتب مختلف آفرينشانگاشته مي
ايــن تمثيــل،  به محمود شبستريالتفات شيخ  .)301، ص 1381 ،اوپانيشاد(تشبيه شده است  ،شودمتبادر مي

ســت ايــن وهمــه از وهــم ت« :پردازد شايسته تأمــل اســتهنگامي كه به توصيف رابطه حق و خلق مي



  ١١٩  نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در اديان و مكاتب انديشگي شرق نقد و بررسي

  

اي . اين تمثيل جانمايــه)15 بيت، 34، ص 1381(شبستري، » كه نقطه دايره است از سرعت سير/ صورت غير
  .)233، ص 1ج ، 1381(ر.ك: اوپانيشاد، بودايي دارد

گون هســتي در انحوه وجود برهمن، صــفات او و مراتــب گونــ ،نيشدهااوپهدر نظرگاه مابعدالطبيعي 
به نحــوي . وجود آتمن در نهاد بشر و صفات و حاالت مختلف آن دانسته شده استچگونگي تناظر با 

ـ  متناظر با چهار حالت ادراكي ويش وانَرَ ،گَربهه و ويراج به ترتيبكه چهار مرتبه برهمن، ايشواره، هرَن
ـــ  )Tejas/Taijasa( تنها امور و اشياء مادي است، تيجَس يا تَيجَسَه ،متعلق ادراك آدمي در آن حالتي كه

حــالتي كــه ـــ  )Prajna(تنها امور باطني و اشياء لطيف است، پرَجنَه ،حالتي كه متعلق ادراك آدمي در آن
ـ  )Caturta/Turiya(ريهو چتورتا يا تو تلفيقي از امور مادي و غير مادي است ،متعلق ادراك آدمي در آن

قرار دارد. اين چهار حالــت  حالتي كه متعلق ادراك آدمي در آن، نه امور مادي است و نه امور غير مادي
به ترتيب مماثل با حالت بيداري، خواب معمولي، خوابِ عميق عاري از رؤيا و حالتي كــامالً را  ادراكي

 .)3ـ7نيشد: اوپه هي، مَندوك2، 1990نيشدها، (اوپهاندغيرقابل توصيف و تعريف دانسته

  . مكتب سانكَيه٣ـ٣

و مفــاهيم  ودهريگسرود آفرينش در 
صــلي مايــه امندرج در آن، بعدها جان

 ،يكي از مكاتب فلســفي بــزرگ هنــد
را فــراهم آورد.  يعني مكتــب ســانكيَه

اين مكتب فلسفي كه در اواخــر دوره 
ودايي و آغــاز دوران حماســي پديــد 

ش به نظرگاه غيرشعائري آمد، در واكن
انگاري محــض و وحدتنيشدها اوپَه

هاي قشــري، و رويكرد ،حاكم بر آنها
، ضــمن شعائري و متصــلب برهمنــي

به رسميت شناختن خاستگاه آسماني 
ــاهودَ ــد. ه ــه را برگزي ــي ميان ، طريق

هاي فكــري اساس، عمده تالشبراين
ــوف  ــب، معط ــن مكت ــه اي ـين ب تبيـ

گون هســتي و رابطــه ميــان اتــب گونــپيدايش و تكامل مراچگونگي 
  وحدت و كثرت گرديد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : هرم بزرگ هستي در آيين هندوي سانكهيه4شكل 

كنش دو بنيــان رهــين بــرهم ،گون هســتياهاي سانكيَه، بســط و توســعه مراتــب گونــبر اساس آموزه
منفعل و روح آفريننــده فعــال  نمايانگر ماده اوليه ،است كه به ترتيب )Purusa(و پوروشَه )Prakrti(پراكريتي

. به اين ترتيب، هستي از بساطت و عدم تعين منــدرج در پراكيتــي در حالــت اوليــه )21(سانكيَه كاريكَه: است
ترين كتــاب برجســته ،سانكيَه كاريكَهرود. مطابق با آنچــه در خود به سوي تعين، تنوع و كثرت به پيش مي
 يا عقل كل و نخستين پديــد ،كريتي و پوروشَه، ماهات بودهيمقدس اين مكتب آمده، از درهم آميختن پرا

 ،گانهب پيدايش اصــول شــانزدهموجشود. خودآگاهي نيز آشكار مي خودآگاهي يا اهامكارَه ،و از آنآيد مي
 (سامعه، باصره، المسه، شامه، ذائقه به ترتيب عناصر خمسه شامل اثير، آتش، هوا، خــاك وكه دربردارنده پنج عنصر لطيف

گانــه حســي، پــنج عضــو فاعلــه و حســن بــاطن (مشــترك) اســت، ، اعضــاي پــنجســازند)آب را پديدار مي
اصــول  گانه آفرينش (پراكريتي، پوروشَه ، عقل كل، خودآگــاهي،پنجوهاي بيستاين بنيان. )4(شكلگرددمي

معرفــت نســبت  كه است )Tattva(اصول آيين سانكيَه موسوم به تاتوَهگانه و عناصر خمسه)، شامل شانزده
  .)591ـ594، ص 2ج ، 1375(شايگان، شد  ب از زنجيره كردار و رستگاري حقيقي خواهدبه آنها، موج

  . آيين بودا٣

مراتــب كم در شــكل نخســتين آن، ســوداي رهــايي از سلســلهكــه دســتجهــت  آيــين بــودا از آن
شــانه  مراتب هستيها سلسلعمدتاً از پرداختن به مباحث مرتبط ب دارد،شناختي آيين هندو را هستي

آورد. اين وضــعيت، نمياز آن سخن به ميان ز در مواردي اندك و بنا به ضرورت، و ج ،خالي كرده
ويــژه در مكتــب ماهايانــه دســتخوش تغييــرات بــهوار بعديِ بسط و توسعه آيين بودا، اگرچه در اد

هــاي فهــم و رهــايي از آن بــود، اهله رنــج و رئكه ناظر به مســمايه تعاليم بودا، فراوان شد، اما جان
از مورد توجه قــرار گرفــت و مثابه امري كانوني به ،بيشوهاي آيين بودا كمهمچنان در همه روايت

شناختي فربه و متافيزيك ســتبر مــرتبط بــا آن ممانعــت بــه عمــل آورد. هستيگيري يك نظامشكل
يعني در مكتوبات نخستين آيين بودا،  ن،مراتب ناظر به آاساس، تلقي هرمي از هستي و سلسلهبراين

مراتبــي از با وجود اين، مواردي از تلقي سلســله. متون كانون پالي چندان برجسته و پربسامد نيست
كه بيش از پرداختن به آن، نخست بايد به نوع نظرگاه آيين بودا بــه وجود دارد هستي در اين متون 
  .توجه نمودهستي و ماهيت آن 
داشــت كــه هــر نــوع اظهــارنظرِ در نظــر رگاه آيين بــودا نســبت بــه هســتي، بايــد همواره در فهم نظ

كه به موضوع عمل انساني و نقش آن در رهايي آدمي از چرخــه اين جهت از  ،شناسانه در اين آيينهستي
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كم يابد، حائز اهميت است. به عبارت ديگر، آيين بودا دســتارتباط مي )Samsara(سنساره/تولدهاي دوباره 
دهــد. ايــن ، روي خوش نشان نميوجههيچبه حكمت نظري و مابعدالطبيعه به ،هاي نخستين آنروايتدر 

شناسانه آيين بودا هاي انسانشناسانه حاكم است، در تلقيمباحث هستي ةدر حوزاينكه وضعيت، عالوه بر 
هاي تشــي كــه ســاحبه نحوي كه اين آيين در تشريح ابعاد وجود آدمــي، بــه اعتبــار نقدارد، نيز مصداق 

 دهــد.كنند، آنها را مدنظر قــرار ميمختلف وجود انسان در بروز رنج و ابتالي او به چرخه سنساره ايفا مي
. ســاحت 2؛ . ســاحت دلبســتگي كالبــد يــا شــكل1: از ندتگانه وجود آدمي نزد آيين بودا عبارساحات پنج

ســاحت . 5؛ االت جــان يــا دل. ســاحت دلبســتگي حــ4؛ . ساحت دلبســتگي ادراك3؛ دلبستگي احساس
  .)901، ص 15ـ14، 111، 2005،  بودا بلندانيم يگفتارها؛ 41ـ48، ص 1362ك: شومان، (ر.دلبستگي دانستگي
شــمار دار بــهچيزي جز نمودهاي پي در پي و ناپ تصريحات كانون پالي، هستيمطابق از اين منظر، 

و بيــرون از ســپهر نمودهــا انگاشــته شــود، متكــي بــه حقيقتــي غــايي آيد. اين نمودها، بدون آنكه نمي
سازد. به اين ترتيب، آيين بوداي نخستين، در عــين حــال كــه هاي پديداري عيني و ذهني را ميواقعيت

نهد، در نهايــت همــه آنهــا را ذيــل ماهيــت ذهني و نمودهاي خارج از آن تمايز ميميان نمودهاي درون
  دهد.ار ميقرمورد توجه پديداري جهان 

در پاسخ به سؤالي مبني بر ماهيت ، سوته پيتكهاز مجموعه  ،»يوته نكايهسمنظري از بودا در  ظهاردر ا
ها، گوش و صداها، بيني چشم و شكل ،همه ماهيت جهان عبارت است از]«[ تماميت جهان آمده است:

 يگفتارهــا(»فهم. ايــن، همــه اســتپذير، جان و چيزهاي قابلها، تن و چيزهاي لمسو بوها، زبان و مزه
  .)1140ص  ،4، 2000،  بودا وستهيپ

، جهان نزد بودا از ماهيتي پديداري برخوردار است كــه از داد آيددست ميبهعبارات اين انكه از نچ
اســت. اينكــه جهــان د. از اين منظر، جهان، جهــان آدمــي يابو ستد حواس آدمي با متعلقات آن معنا مي

مدارانه آيــين بــودا، هاي رنجغدغهبه دليل د مطابقت دارد، اصوالً تا چه حد با جهان در ذات خود ،آدمي
، از ميان رفــتن داردآنچه در اين ميان اهميت . شمار آيدتواند از موضوعات مورد عالقه اين آيين بهنمي

ايــن مثابه عامل فهم و ادراك هرگونه رنج در جهان است. با از ميان رفــتن به ،دانستگي فردي و تجربي
هرگونه تبيين و توصيف و  گسلدگي و پديدارهاي ناظر به آن، بندهاي مفهومي جهان نيز از هم ميدانست

ك: ر.( دشويآشكار محقيقت اصيل اشيا در چنين حالتي دهد و ميرخ » نيروانه«شود و زباني متوقف مي
يكــي از  نكايــه كــودّ كــهاز مجموعــه  اودّانهدر توصيف چنين وضعيتي، از قول بودا در . )1379پاشايي، 
  آمده است: سوته پيتكهگانه هاي پنجبخش

  

كرانگي فضا، اي راهبان، ساحتي وجود دارد كه در آن نه زميني، نه آبي، نه آتشي، نه هوايي، نه ساحت بي
كرانگي آگاهي، نه ساحت الشيئيت، نه ساحت ادراك و نه عدم ادراك، نه اين جهــان، نــه نه ساحت بي

نه آمدني در كار است نه رفتني،  ،گويم كه در آن ساحتو نه ماه وجود دارد. مي جهان ديگر، نه خورشيد
 بنياد، فارغ از تكامل و بدون حمايت. اين و فقط اين پايان تنش استنه ماندن نه گذشتن و برخاستن: بي

  ).112ـ111، ص 1،8، اودّانه(
هيچ جوهر مستقر و پايدار مــادي و  ،»سروَم كشنيكيام«كه بودا مبتني بر اصل جهت  عالوه بر اين، از آن

شد. اين  هاي اين آيين مورد انكار واقعغيرمادي را به رسميت نشناخت، مفهوم روح نيز در همه روايت
هاي پديداري جهان بــه كــار اي براي نفي هرگونه وابستگي به مؤلفهمثابه حربهدر عين حال كه به ،اصل
روي پيروان و مفســران ايــن در تبيين معقول آيين بودا پيش هاي مابعدالطبيعي عميقي، دشواريرفتمي

  ).29ـ27، ص 2005، بودا بلندانيم يگفتارها؛ 87ـ88و  41ـ48، ص 1362، (ر.ك: شومانآيين نهاد
تأثيرگذاري چگونگي كار تولدهاي دوباره و كه ناظر به سازودر آيين بودا،  كرمه ةدر اين ميان، نظري

مراتبي را در هســتي بــه رســميت از نظام سلسلهشكلي ست، ندگي دوباره اوگيري زفرد در شكلاعمال 
خــورد. بــر اســاس ايــن نظــام متــون كــانون پــالي بــه چشــم مي شناسد كه شواهدي دالّ بــر آن درمي

، هستي بــه طبقــات پــنج يــا رودميشمار كه روايتي از هرم بزرگ هستي در آيين بودا بهمراتبي، سلسله
از:  عبارتنداين طبقات آمده،  سوته پيتكه از مجموعه نكايهمجمّهبرطبق آنچه در د. شوگانه تقسيم ميشش

در . )169 ، ص35، 12، 2005 بودا، بلندانيم يگفتارها(ها و خدايان دوزخ، قلمرو حيوانات، قلمرو ارواح، انسان
، 1362(شومان،  ستنيز سخن به ميان آمده ا برخي از متون بودايي، از ساحتي موسوم به ساحت اهريمنان

، Oṃ Maṇi Padme Hūṃگانه منتره مشــهور گانه گاهي در هجاهاي ششهاي ششاين ساحت. )52ص 
رود و بوداسفِ اَوَلُكيتشوَرَه را با آن مــورد خطــاب شمار ميهاي تبت بهايكه يكي از اذكار مهم مهايانه

در بــاب ايــن نظــام . )128ـــ129ص ، 1362ك: شــومان، ر.( دهند نيز محل توجه واقــع شــده اســتقرار مي
شــمار توان آن را تقريري از هرم بزرگ هستي نزد آيــين بــودا بــهميبه طور تسامحي كه  ،مراتبيسلسله

  رسد:آورد، توجه به نكات زير ضروري به نظر مي
ها و انــواع، داراي جــوهري ثابــت و پايــدار يك از موجودات، پديدههيچ ،مراتبيدر اين نظام سلسله. 1

  هاي ناپايدار نيست.منظر، هستي جز روند پيوسته ديگرگوني يستند. از اينن
يند گذر از چرخه سنساره ممكن اســت، اهايي كه آدمي در فربندي وجودي، مبتني بر جايگاهاين رده. 2

هماننــد  ،مراتبــيتر، اين نظــام سلســلهطراحي شده است. به عبارت دقيقدر يكي از آنها قرار گيرد، 
هاي عملــي در هاي آيين بودايي مبتني بر متون كانون پالي، در وهله اول، ناظر به دغدغهشساير بخ
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هاي نظري متكي راستاي رهايي انسان از سيطره رنج و چرخه تولدهاي پياپي است و نه دلمشغولي
  شناسي مابعدالطبيعي.به هستي

. دائمي و ابدي نيستخيان)، دوز(اعم از ساحت خدايان يا جهان ، يك از مراتب فوقوقوف در هيچ. 3
مندند، خدايان نيــز گونه كه دوزخيان پس از طي دوران عقوبت و مجازات، از امكان ارتقا بهرههمان

چنانچه مرتكب كرداري ناپسند شوند، ناگزير بايد هبوط نمايند و در چرخه تولدهاي دوباره حضور 
ست كه در اثر كردارهــاي اتي سعادتمند و ديرپاظر به موجودنا ،نزد آيين بودا »خدايان«مفهوم  يابند.

اند به اين عرصه وارد شــوند. ايــن مفهــوم را نبايــد بــا نظــام االهگــاني در اديــان نيك خود توانسته
  .پرست خلط نمودچندگانه

هاي خــاص خــود، بهتــرين كه بــه رغــم دشــواريجهت  ها از آنهاي فوق، عالم انساندر ميان رده. 4
(و نه برتر) است. خدايان نيز ترآورد، از همه ارزشمندراهم ميوصول به نيروانه فها را براي موقعيت

اما در هــواي درك تعــاليم بــودا بــه منظــور برند، ها به سر مياز عموم انسان اي برتراگرچه در رتبه
ص  ،1362(شــومان، وصول به نيروانه، گريزي از حضور در كالبد انساني و آشنايي با اين تعاليم ندارند

كــه  ،مراتبــيبه اين ترتيب، آيين بوداي مبتني بر متون كانون پالي، در عين باور به نظام سلســله. )53
شناسانه مستتر در آن و نحوه چينش مراتب و رابطه ميان آنها توجهي در تلقي هستيهاي قابلتفاوت

جوهر پايــدار اعتــراف آنكه به وجود هرگونه بنيان ثابت و بدون خورد، با ساير تقريرها به چشم مي
، سعادت آدمي را در رهايي دانستگي او از چنبره جهان پديداري ناپايدار و سكناي هميشگي در كند

  كند.جو ميوخاموشي ابدي جست
هاي او نــزد وني انسان و رنجناشي از نقش كانعموماً سكوت آيين بوداي نخستين در باب مبدأ هستي، 

شناسانه در اين آيين، بر اساس نقشي كــه شناسانه و معرفتاي هستيهمؤلفه ةاساس، همبوداست. براين
، بــودا بــاور بــه چهــار روايــندارد. ازكنند، اهميــت يند رهايي انسان از سلطه قاهرانه رنج ايفا ميادر فر

تولدهاي  ةترين حربه رهروان براي رهايي از چرخگانه را اصليحقيقت جليل و تمسك به طرق هشت
اثــر و ناكارآمــد شت و در اين مسير، اتكا به نيروهاي خارجي بــا هــر نــام و عنــواني را كمانگاپياپي مي

  دانست.مي
در عين حال كه به الوهيتي مشترك در كائنات  ،به اين ترتيب، آيين بوداي مبتني بر متون كانون پالي
در عموماً و ورزد يند رهايي استنكاف ميادر فراذعان دارد، از تمركز بر نقش محوري يك خداي خالق 

ترين مفــاهيم نحيــف ةدر آيين بــودا، در زمــر »خلقت«رو، مفهوم اينكند. اززمينه سكوت اختيار مياين 

  

اي از رود. اگرچه بعدها در روايت ماهايانهشمار ميشناسانه اين آيين بههاي هستيمابعدالطبيعي در تلقي
يند رهايي، مشروع انگاشته شد، امــا در ايــن اها در فرهستوتعاليم بودا، استمداد از مطلق، بودا و يا بودي

در سلوك عملي خود توجه هاي مابعدالطبيعي، ندگي اين شخصيتحالت نيز بوداييان غالباً به نقش رهان
مبتني بر مفهوم خلقت و نقش كانوني خداي خالق ممانعــت بــه الهيات  گيرياز شكلعموماً اند و داشته

  .است عمل آورده
بعدها در تطورات عقيدتي مراتب هستي، در باب سلسلهبعدالطبيعي آيين بوداي نخستين، ما بساطت

اي اين آيين نمــود به ويژه در شاخه ماهايانه ،راه شد. اين رويههايي همچيدگييبا تحوالت و پ ،اين آيين
اين شــاخه از  مراتبي از هستي درمفاهيم مرتبط با تلقي سلسلهترين اي به خود گرفت. يكي از مهمويژه

رود، مفهــوم شــمار مــيگيــري ســاير زيربناهــاي عقيــدتي ايــن آيــين بــهكــه بســتر شــكل ،آيــين بــودا
آن در متون كانوني پالي ة كه ريش ،گانه بودا است. اين مفهوميا همان كالبدهاي سه، )Trikāya(»كايَهتري«

اي را گانهتر، ابعاد سهتب و يا به تعبير دقيقكالبدها، مرا ،)9: 27، 1995بلند بودا،  يرك: گفتارها(شود يافت مي
گانه حقيقت اســت. در نخســتين دهنده ابعاد و اضالع سهگيرد كه به نوعي انعكاسبراي بودا در نظر مي

بودا قرار دارد. در دومــين مرتبــه،  خاكي و تاريخي ،يا كالبد نموداري، )Nirmāṇakāya(كايهمرتبه نيرمانه
گيــري از آن خــويش را بــر مندي قرار دارد كه بودا با بهــرهيا كالبد بهره ،)Sambhogakāya(كايهبوگهسم

ــف ــيبوداس ــكار م ــا آش ــيه ــا م ــه آنه ــين را ب ــد و آي ــهكن ــومين مرتب ــاالخره در س ــوزد و ب  ،آم
يا كالبد آيين قرار دارد كه به جامعيت حقيقت بودا و يگــانگي وجــودي او بــا  ،)Dharmakāya(كايهدرمه

اي درباره آن ناممكن است، ناظر به ساحت فراجهــاني و كه معرفت گزاره ،د. مرتبه سوممطلق اشاره دار
همه مراتب پيشين است، بازنماياننده حقيقت وجودي شامل نامتعين بودا يا حقيقت است. اين مرتبه كه 
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  گيرينتيجه

هاي تفكــر و گون، قــرين نخســتين بارقــهامراتب گونسلسله مثابه واقعيتي دارايمواجهه با هستي به
آدميان در آغاز، آن هنگام كه از هستيِ خويش و انحــا ا انديشه آدمي در باب هستي بوده است. گوي

اين آگاهي را در كنار درك محدود و اجمالي خــود يافتند، گون آن آگاهي اجمالي مياو مراتب گون
مثابــه واقعيتــي گرفتند كه هســتي بــه، چنين نتيجه مينهادندميش از انواع موجودات پيرامونيِ خوي

ت كــه گفــتوان ميرو، مراتبي است. از ايناختاري سلسلهيافته در برابر ادراك آدمي، واجد سعينيت



  ١٢٥  نقش و جايگاه هرم بزرگ هستي در اديان و مكاتب انديشگي شرق نقد و بررسي

  

شناســانه مراتب هستي، متنــاظر بــا طرحــي انسانشناسانه ناظر به سلسلههاي هستيچرا اغلب طرح
هاي نظيــر عــالم ارد. اين تناظر، دوگانهدگون هستيِ آدمي پرده برااتب گونتنطيم شده است كه از مر

  عالم كبير را به بار نشانده است.صغير ـ 
و نزد اديان و مكاتب انديشــگي شــرق  ،به نحو عام ،در اغلب تقريرهاي سنتي از هرم بزرگ هستي

شود. عالوه بر ايــن، ده مينهابه نحو خاص، همواره ميان مبدأ نخستين و موجودات برآمده از آن تمايز 
هاي شناخت و غيرقابل شناخت مبدأ نخستين و از سوي ديگر، ميان جنبههاي قابل، ميان جنبهسويكاز 

شناسي اديان و مكاتب انديشــگي محسوس و نامحسوس ساير مراتب تمايز نهاده شده است. در هستي
ناظر به نوعي آگاهي غيرمادي و البتــه كه  ،هاي مدرن، بخش نامحسوس اين جهانبرخالف تلقي ،شرق

 واقعي است، در مقايسه با بخش مادي و محسوس جهان از اصالت و اعتبار بيشتري برخوردار است.
كــه در  ،مراتبي از هستي در اديان و مكاتب انديشــگي شــرقهاي سلسلهتلقيانواع در بحث از 
ن جهــت كــه هــر دو ايــي نخســتين از هاي اين نوشتار قرار داشت، آيين دائو و بــوداكانون بررسي

به مباحث رو، اند و ازاينمي پيروان خود بودهمعطوف به نوعي حكمت عملي ناظر به زندگي انضما
ز في اضــعياســاس، تقريرهــاي اند، وضعيتي مشترك دارند. بــرايننبوده بما بعدالطبيعي چندان راغ

در نقطه مقابل آيــين دائــو حظه است. مانده از آنها قابل مالهرم بزرگ هستي در ميراث كهن برجاي
ترين تقريرها از هرم بــزرگ هســتي اســت و از ايــن آيين هندو دربردارنده متنوعو بوداي نخستين، 

اين آيين در ادوار مختلف تاريخ، مابعدالطبيعه ســتبري پيرامــون ايــن گوناگون در انشعابات جهت، 
  شناختي شكل گرفته است.ساختار هستي
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