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چکیده
اين نوشتار به بررسی آرای میرچا الیاده دربارة هستی میپردازد .الیاده ،که با روش هرمنوتیک تاريخی -دينی به کشف
معانی و تأويل پیامهای پنهان اسطورهها ،آيینها و نُمادها میپردازد ،پرسش از هستی را ،پرسشی راستین و اساسی
انسان میداند .هر دينی ،حتی در ابتدايیترين صورتش ،يک هستیشناسی است .الیاده انسانها را به لحاظ نگرش به
هستی به دو دسته تقسیم میکند :انسان جوامع سنتی که قطعاً انسان دينورز است و انسان مدرن .الیاده مجموعه
اعتقادات انسان جوامع کهن را «هستیشناسی آغازين» خوانده و بر آن است که انسان جوامع سنتی در يک دنیای
واقعی و مؤثر زندگی کرده و از زندگی در وجه مقدس هستی احساس آرامش مینمايد .هستی دو وجه دارد :مقدس و
نامقدس .وجه مقدس وجه واقعی ،منظم و مهم است ،در صورتی که وجه نامقدس بدون ساختار ،بینظم ،نسبی و
نامتجانس است .توصیف الیاده از هستیشناسی کهن بیانگر يک سری مضامین کلی است :هستی رابطهای ،نشأت
ناپذير ،تحويل ناپذير ،نامشروط ،پويا و ايستا است .هستی عالوه بر وجود انسانها وجود جهان را نیز دربر دارد .در
هستیشناسی الیاده ماهیت مقدم بر وجود است .يعنی انسان دينی دقیقاً همان چیزی است که در زمان آغاز به او داده
شده است .مقدس به انواع و اقسام مختلف در کسوت اساطیر ،خدايان ،نُمادها ،آفرينش و انسانها تجلی میکند.
تجلی مقدس ،ديالکتیکی است که نکتۀ بسیار اساسی در آن ،تبديل شیء غیر مقدس به مقدس است .نمادها و
اسطوره ها «هستی» را آشکار میسازند .اسطوره مبتنی بر هستیشناسی است و تنها از اموری که واقعاً حادث شدهاند،
سخن میگويد .حقیقت همان امر مقدس است .انسان دينی ،در پرتو اسطورهها شاهد تجلی «هستی» گشته و خود را
شبان آن میداند .هستیشناسی او متأثر از افالطون و تفکر هندويی است؛ از اينرو متهم به اين شده که جهان نامقدس
را به نمود يا توهم فروکاسته و برای آن واقعیتی قايل نیست.

کلمات کلیدی :هستي ،هستيشناسي ،مقدس ،انسان دینورز ،نامقدس ،الياده.
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طرح مسأله

پرسش از وجود همان پرسشي است که به گفتة ارسطو آن را از دیرباز پرسيدهاند ،امروز ميپرسند و
هميشه خواهند پرسيد ،پرسشي که هميشه مایة سرگشتگي انسان نيز بوده است (Aristotle,
)1989, 1028, 1-4؛ چنانکه به گفتة مورخان فلسفه ،مابعدالطبيعه به عنوان تحقيقي فلسفي
پيرامون «هستي» و «وجود» با پارمنيدس( 2)Parmenidesآغاز ميشود و او پدر هستيشناسي
خوانده ميشود( .بریه  ،2959 ،ص 87؛  ) Guthrie, 1962,p 4-5ارسطو نيز علم به موجود را
ارجمندترین دانش معرفي کرده و آن را علم الهي خوانده است و بنياديترین مسألة متافيزیك را
«وجود» و «وحدت» قرار داده است .در عصر جدید نيز کساني همچون هایدگر در صدد بر آمدهاند
که نظامي وجودشناختي را پایهگذاري کنند که مفهوم وجود واقعيت اصلي و نخستين مدار و محور آن
است .هایدگر بر آن است که معرفت وجود را از طریق تحقيق دربارة احوال و اوصاف اگزیستانسيال
آدمي که او از آن به دازاین تعبير ميکند ميتوان بهدست آورد.
از جمله اندیشمنداني که در عصر جدید به شناخت ماهيت و ابعاد گوناگون هستي ،مخصوصاً هستي
انسان توجه داشته و داراي دیدگاهي برجسته است ميرچا الياده ( 2376-2398م ) ،دینشناس ،قوم-
شناس ،هندشناس و پژوهشگر اساطير و نُمادها است که تحقيقاتش بر منابع به غایت استوار
تاریخي ،مردمشناسي و فلسفي مبتني است .او را نباید تنها دینشناس ،مفسر جوامع سنتي و
اسطورهشناس دانست .او از چشمانداز اسطوره ،دین ،تصویر ،نماد و فرهنگ به سبك حضور و یا نحوة
هستي انسان در جهان نيز نظر دارد .الياده عالقهمند به هستيشناسي انسان جوامع سنتي است؛
انساني که قطعاً دینورز ( )Homo Religiousاست؛ این هستيشناسي در فرهنگهاي سنتي آشکار
است.
او مجموعه اعتقادات انسان جوامع کهن را «هستيشناسي آغازین» خوانده و بر آن است که انسان
جوامع سنتي داراي نظام فکري هماهنگي است که نسبت او با عالم هستي را تعيين کرده و به
زندگي او ارزش و معنا ميبخشد .در این نظام فکري مفاهيمي همچون هستي ،نيستي ،زمان و ابدیت
به صورتي تمثيلي و رمزوار و با زباني اشارت آميز بيان ميشود .هر اسطوره ،نماد و آیين عبادي بيانگر
شناخت وضعيتي خاص در عالم هستي است .این شيوة تفکر که ناشي از قوة مخيلة اوست نه تنها
اساس هستي شناسي آغازین است ،بلکه هنوز نيز جزئي اساسي از ضمير ناخودآگاه انسان عصر کنوني
است که همواره از راههاي پنهاني و صورتهاي ناشناخته خود را آشکار ميسازد.
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مسألة اصلي این پژوهش ،بررسي هستيشناسي موجود در اندیشة الياده است .در همين راستا دیدگاه
او در باب ضرورت پرسش از هستي ،نگرش به هستي ،وجوه بنيادین هستي ،گسترة هستي ،اصالت
وجود یا ماهيت ،تجلي مقدس ،نمادهاي دیني و هستي و اسطوره ،نماد و هستي بررسي ميشود.
ضرورت پرسش از هستی

الياده با اشاره به داستاني در حکایت پارسيفال ( )Parsifalو پادشاه ماهيگير (Eliade, 1991a,p
) ،55انسان را موجودي انتخابگر ميداند که ميتواند از پرسش راستين خودداري کند و یا آن را طرح
کند .شمار زیادي از انسانها از پرسش راستين خودداري ميکنند .زیرا آنها در هزار خم
( )labyrinthتاریخ گم گشته و در وادي بيجهت و بيهدف سرگردانند )Olson, 1992, p 101(.به
نظر ميرسد که ما همگي تنها و در تنهایي سرگردانيم .زیرا از طرح این پرسش خودداري ميکنيم که
«راه ،حقيقت و زندگي کجاست؟» ما معتقدیم که نجات یا نابودي ما دلواپسي ما و تنها دلواپسي ما
است )Eliade, 1982, p 194(.اما پرسش راستين چيست؟
الياده اعتقاد دارد که پرسش راستين پرسش از ماهيت وجود است ،که یك پرسش هستيشناختي
است .زیرا با عالم و معنا گره خورده است .آغاز یافتن راه بيرون آمدن از هزارخم زندگي ،متضمن
طرح پرسش هستيشناختي است .از آنجا که انسانها وضعيت وجودي یکسان و سرنوشت مشترکي
دارند ،سرنوشت معنوي انسانها بهم گره خورده و این سرنوشت موجب وحدت منحصربه فرد آنها
گشته است)Olson, 1992, p 101( .
پيش از الياده ،مارتين هایدگر ،پدیدارشناس آلماني پرسش از هستي نمود؛ «چرا موجودات به جاي
عدم وجود دارند؟» (  )Heidegger, 1959, p1به عبارت دیگر :چرا چيزي خاص به جاي عدم وجود
دارد؟ معني این گفته که چيزي «وجود دارد» چيست؟ نميتوان پرسشي مقدم بر پرسش از هستي
یافت .آنگاه که فردي پرسش هستيشناختي را مطرح ميکند از پيش تصوري از هستي ،اساسيترین
چيزي که همة موجودات در آن مشترکند ،دارد.
اگر بپذیریم که پرسش هستيشناختي به لحاظ فلسفي اساسي است ،چرا هستيشناسي براي اليادة
دینشناس مهم است؟ به نظر الياده ،دین هستيشناسي است« :هر دیني ،حتي در ابتدائيترین
صورت آن ،یك هستيشناسي است :دین هستي موجودات قدسي و نمادها و شخصيتهاي الهي را
آشکار و آنچه را که واقعاً هست نمایان ميسازد ،و با چنين عملي جهاني را بنيان مينهد که دیگر
ناپایدار و درک ناپذیر نيست )Eliade, 1967, p 17( ». ...بنابر این ،مورخ ادیان براي درک
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هرمنوتيکي وجوه دیني موجود بودن در جهان ،باید شمار زیادي از هستيشناسيها را کشف ،تجربه و
تفسير نماید .1الياده ،با بررسي پرسش هستيشناختي اساسي ،این بخش از کار خود را همچون فلسفه
ميخواند .او تفکر و اندیشة فلسفي خود در باب اسطورهشناسي یوناني را با کار نيچه و روده ()Rhode
مقایسه ميکند و آن را به عنوان معني پنهان کار خاص خود تلقي ميکند .الياده این جنبه از کار خود
را همچون پيامي براي کمك به فرهنگ غربي براي کشف دوبارة همة وجوه هستي دانسته و مي-
گوید« :وظيفة من آشکار ساختن شکوه ،عظمت ،گاهي ساده و گاهي بسيار جامع و غم انگيز ،وجوه
کهن هستي است)Eliade, 1990, p 179( ».
نگرش به هستی

الياده انسانها را به لحاظ نگرش به هستي به دو دسته تقسيم ميکند :انسان جوامع سنتي که قطع ًا
انسان دینورز است و انسان مدرن .او مجموعه اعتقادات انسان جوامع کهن را «هستيشناسي
آغازین» ميخواند .وي بر آن است که انسان ابتدائي با نظام فکري خاص خویش مفاهيمي همچون
هستي ،نيستي ،زمان و ابدیت را به صورتي تمثيلي و رمزوار و با زباني اشارت آميز بيان ميکند .هر
اسطوره ،نماد و آیين عبادي بيانگر شناخت وضعيتي خاص در عالم هستي است و به این ترتيب به
حقيقتي ماوراء الطبيعه اشاره دارد.
بينش انسان جوامع سنتي و انسان دورة مدرن کامالً در مقابل یکدیگر است .الياده تخيلي و توهمي
بودن تفکر انسان جوامع سنتي (ادعاي مهم تفکر مدرن) را نفي کرده و معتقد است که تمایل
انسان دیندار به زندگي کردن در مکان مقدس ،بدین معناست که او تمایل دارد مسکن خود را در
یك واقعيت عيني قرار دهد نه اینکه بخواهد خود را در یك نسبيت هميشگي تجربههاي کامالً
ذهني قرار دهد؛ او ميخواهد در یك دنياي واقعي و مؤثر زندگي کند نه در توهم(Eliade, .
) 1969, p 28پس بينش انسان جوامع سنتي ،توهم و غيرواقعي نيست .اما عيني و واقعي را باید
به گونهاي غير از آنچه که انسان مدرن ميپندارد فهميد .بر این اساس ،الياده دقيقاً در مقابل تفکر
انسان مدرن که صرفاً عقل مدرن را منطق فهم امور ميداند ،معتقد است که این امور با عمل
منطقي و عقلي به دست نميآیند ،بلکه بر تمام وجود انسان ،بر خرد و جان انسان آشکار ميشوند.
( )Ibid, p 119تجربة شخصي انسان اوليه ،فاقد اصالت و عمق نيست  ...نباید آن را انکار جهان
واقعي و گریز به جهان رؤیا و تخيل تفسير کرد ،ميتوان دغدغة وجودي او را تشخيص داد؛
دغدغهاي که مخصوص انسان اوليه و جوامع اوليه است)Ibid, p 94( .
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وجودشناسي مردمان اوليه چنان براي الياده مهم است که براي تبيين آن کتاب اسطورة بازگشت
جاودانه را به رشتة تحریر در آورد .او در آغاز این کتاب اظهار ميدارد که هدف از تحریر این کتاب،
پژوهش دربارة ابعاد ویژة وجودشناسي مردمان اوليه است؛ به عبارت دقيقتر ،مفاهيم وجود و
واقعيت که از رفتار انسان در جوامع پيش مدرن ميتوان خواند )Eliade, 1991, p 3( .در مقدمة
این کتاب ،یادآوري ميکند که تفاوت اساسي انسان اوليه (انسان جوامع سنتي) با انسان در جوامع
مدرن ،این است که انسان اوليه ،احساس پيوندي ناگسستني با جهان و آهنگهاي آن دارد ،در
حالي که انسان مدرن تأکيد دارد که فقط با تاریخ ارتباط دارد .البته براي انسان اوليه نيز جهان
داراي تاریخ است ،تنها بدین معنا که خدایان آن را آفریدهاند و موجودات فوق طبيعي یا قهرمانان
اسطورهاي آن را سامان دادهاند؛ این یك تاریخ مقدس است ،تاریخي که بينهایت قابل تکرار
است)Ibid, p xiii( .
الياده با تبيين هستيشناسي مردمان اوليه ،تمایز فوق را برجستهتر ساخته و اظهار ميدارد« :با
بررسي رفتار عمومي مردمان اوليه ،درميیابيم که اشياء جهان بيروني و اعمال انساني ،هيچ ارزش
ذاتي و في نفسه ندارند ،آنان ارزش خود را زماني پيدا ميکنند که به گونهاي در واقعيتي فراتر از
خودشان مشارکت جویند .اعمال انساني زماني ارزش دارند که یك عمل جاودانه را بازسازي کنند
و یك الگوي اسطورهاي را تکرار کنند )Ibid, p 4( .به نظر الياده ،حرکتها و عملهاي انسان
اوليه ،دقيقأ تکرار و تقليد حرکتها و عملهاي اوليهاي است که خدایان در آفرینش و سامان دادن
جهان انجام دادهاند .انسان اوليه هيج عملي را که قبالً تثبيت نشده و دیگران با آن زندگي نکرده
باشند ،تصدیق نميکند .آنچه او انجام ميدهد ،تکرار بيوقفه حرکاتي است که دیگران آغاز کرده-
اند؛ به باور الياده ،این تکرار و تقليد ،حاکي از یك هستيشناسي اساسي در اندیشة این مردمان
است و اساساً با هستيشناسي انسان مدرن تفاوت دارد .در این هستيشناسي ،همة فرآوردهها و
کارها ،تا بدان اندازه که در یك واقعيت متعالي مشارکت دارند ،معنا دارند .هر حرکتي تا آنجا که
تکرار یك عمل اوليه باشد ،معنادار است )Ibid, p 5( .بدین ترتيب ،در هستيشناسي انسان اوليه،
آن چيزي واقعيت است که در واقعيت متعالي مشارکت دارد .واقعيت تنها از طریق تکرار مشارکت
در واقعيت متعالي واقعيت ميیابد؛ هر چيزي که فاقد یك الگوي مثالي باشد ،بيمعنا است  ،یعني
واقعيت نيست )Ibid, p 34( .در اندیشة مردمان اوليه ،واقعيتهاي برتر (خدایان ،نياکان ،قهرمانان
اسطورهاي )...و نيز رویدادهاي مربوط به این واقعيتهاي برتر ،بر واقعيتهاي عادي تقدم دارند.
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الياده این موضوع را در جاي دیگري با عبارت تقدم ماهيت ( )Essentialبر وجود ()Existence
بيان ميکند)Eliade, 1963, p 92( .
دو وجه بنیادین هستی

یکي از اساسيترین و مشکلترین مفاهيم الياده براي درک و تبيين پدیدهها و تاریخ دین مقولة
مقدس است .تقریباً همة مفاهيم دیگر او در رابطه با مفهوم مقدس توصيف ميشود(Rennie, .
) 1996, p 17به عقيدة الياده ،مقدس و نامقدس دو وجه یا الگوي وجودي در عالم هستند که
انسان در طي تاریخ خود ،آن دو ساختار وجودي را مسلم گرفته است .این الگوهاي وجودي در
هستي فقط به تاریخ ادیان یا جامعهشناسي مربوط نيستند ،و یا موضوع مطالعات تاریخي ،جامعه-
شناختي و مردمشناختي نيستند .در آخرین تحليل ،مقدس یا نامقدس الگوهاي وجودي مبتني بر
موقعيّتهاي متفاوتي هستند که در آنها انسان بر کيهان فائق آمده است .بدین دليل شناخت آن-
ها از وظایف فيلسوف و هر کسي که در طلب کشف ابعاد ممکن انسان است ،ميباشد .انسان
جوامع سنتي قطعاً انسان دینورز است ،اما اشکال رفتاري او قسمتي از رفتار کل انسان محسوب
ميشود ،از اینرو ،این بحث به مردمشناختي فلسفي ،پدیدارشناختي و روانشناسي ارتباط پيدا مي-
کند)Eliade, 1959, p 15( .
پس دو وجه از هستي در جهان وجود دارد -مقدس و نامقدس .وجه مقدس نمایندة وجه واقعي
هستي بوده و داراي ساختار ،نظام و اهميت است .برعکس ،وجه نامقدس بدون ساختار ،بينظم،
نسبي و نامتجانس است )Ibid, p 20-22( .الياده بارها مقدس را همچون واقعيت تعریف ميکند،
که متعلق ایمان و اعتقاد است )Rennie, 1996, p 20( .همانگونه که الياده ميگوید« :مؤمن
هميشه بر این باور است که یك واقعيت مطلق و مقدس وجود دارد که فراتر از این جهان است ،اما
خود را در این جهان متجلي ميسازد ،و در نتيجه به آن تقدس و واقعيت ميبخشد(Eliade, ».
)1967, p 202

منظور الياده از واقعي بودن مقدس آن است که وجه مقدس هستي ،ذاتي واقعي است که ميتواند
خود را آشکار سازد .امر مقدس نه تنها وجهي از هستي است که واقعيت را آشکار ميسازد ،جهتدهي
نيز دارد .زیرا یك جهت یا مرکز ثابت معيني را آشکار ميسازد .از اینرو انسان دیني هميشه در جهان
در آرامش است .زیرا زندگي او داراي جهتي ثابت است .در وجه نامقدس هستي که نماد آن آشوب
ازلي ( ) Chaosاست ،داشتن جهت و هدف غيرممکن است .اگر در وجه نامقدس هستي داشتن جهت
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و هدف غيرممکن است ،پس آن ،از شأن و مرتبة هستيشناختي بيمانندي برخوردار نيست .زیرا همه
چيز در آن نسبي و نامتجانس است )Ibid, p 23( .داشتن جهت یا مرکزي ثابت و معين در جهان نه
تنها به وجود آدمي مرکزیت ميبخشد .9بلکه سبب ميشود که او فعال و خالق نيز گردد .خلقت آدم
به عنوان عالم صغير در نقطة مقابل آفرینش جهان– عالم کبير ، -در نقطهاي ميانه و در مرکز جهان
صورت گرفته است)Eliade, 1991, p 16( .
به نظر ميرسد که الياده معتقد است که امر مقدس ،بنا به ذات خود ،اصيلتر و کهنتر از نامقدس
است ،هر چند دومي از طریق تجلي امر مقدس دگرگون شده و نظم و تقدس ميیابد.
به اعتقاد الياده ،وجه نامقدس هستي در بردارندة هيچ نوع جهت هدایتي معين نيست ،در صورتي که
وجه مقدس هستي جهت افقي و عمودي هر دو را دارد .جهت هدایتي افقي و عمودي چيزي اساسي
است .زیرا ممکن نيست که وجه مقدس هستي گشودگي به تعالي نداشته باشد؛ موجودي را آشکار و
متجلي نسازد ،نامتناهي ،قادر و مقدس نباشد .همين تالقي جهت افقي و عمودي است که سبب مي-
شود انسان دیني جهان را مقدس ،منظم و داراي ساختار دانسته و از بينظمي در وجه غير قدسي
هستي رها شود.
انسان دینورز تنها در یك جهان مقدس ميتواند به طور معنا دار زندگي کند .زیرا تنها در چنين
جهاني ،که داراي وجود واقعي است ،او در هستي سهيم ميشود .این نياز به زندگي در جوار یك مرکز
مقدس ،در جوار موجودات الهي یا در جوار منبع مقدس بيانگر آن است که این تنها راه بهرهمندي از
وجود و زندگي واقعي براي انسان دینورز است .هر چيزي غير از این موهوم و واهي خواهد بود .این
نياز اساسي انسان دینورز مبني بر زندگي در جوار مقدس آموزنده است .زیرا« ،این نياز دیني عطش
هستيشناختي غيرقابل فرونشاندني را بيان ميکند ،انسان دیني تشنة هستي– واقعي و قدسي-
است ،ترس او از بينظمي اطراف خویش ،برابر با ترس او از نيستي است .براي این انسان ،مکان
نامقدس اطراف خویش حاکي از نيستي و پوچي است )Eliade, 1959, p 64( ».این عطش
هستيشناختي به روشهاي بسياري متجلي ميشود .در قلمرو مکان مقدس ،بيشترین تجلي مربوط
به خواست و ارادة انسان دینورز است که ميخواهد در همان قلب امر واقعي ،در مرکز جهان،
بایستد -یعني دقيقاً جایي که عالم بهوجود ميآید و از آنجا به سوي چهار افق و جایي که ارتباط با
موجودات برتر امکان پذیر است حرکت را گسترش ميدهد )Ibid( .بنابر این ،ميتوان گفت که انسان
دینورز ميتواند خود را در مرکز جهان قرار دهد و بدین وسيله به سطح مطلق واقعيت راه یابد و این
راهیابي در حدي است که او را از ارتباط با موجودات برتر مطمئن ميسازد .کسي که فاقد وجه مقدس
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هستي است ،وسواس هستيشناختي او دلتنگي به هستي و آرزوي بهدست آوردن دوبارة آن و تجدید
زمان اصل و بنياد جهان ،یعني آرزوي بازگشت به حضور خدایان ،کشف جهان نيرومند ،تازه و نابي
که در زمان ازل وجود داشته است .این دقيقاً عطش دستيابي به مقدس و دلتنگي براي حيات است.
( )Ibid, p 94غم غربت ( )nostalgiaژرف انسان دینورز ساکن شدن در «جهاني خدایي» است.
بنابر این ،آرزوي او این است که خانهاش همانند خانة خدایان باشد که بعداً این آرزو را در معابد و
حرمهاي مقدس تجلي داده است .کوتاه سخن ،این غم غربت مذهبي گویاي آرزوي زندگي در
کيهاني پاک و مقدس است؛ چنانکه در آغاز بوده ،یعني در زماني که با طراوت و شادابي از دستان
آفریننده بيرون آمده است)Ibid, p 64( .
گسترة هستی

به نظر الياده ،هستي صرفاً به وجود انسانها محدود نميشود؛ هستيشناختي در مورد جهان نيز
کاربرد دارد .جهان زنده و با انسانها در ارتباط است .جهان آفرینش خداست؛ فلسفة وجودي جهان به
عنوان فعل خالق خدا آن است که انسانها به آن بنگرند و دربارة آن بيندیشند ،بسياري از کيفيات و
ابعاد مقدس ،و از این طریق هستي را در آن کشف کنند و بر اثر آن ،کيفيات حيات و زندگي را نيز در
یابند .از آنجا که عالم یك سازوارهاي بي واسطه ،واقعي ،مقدس و زنده است ،آن محل تالقي تجلي
هستي ( )Ontophanyو تجلي قدسي ( )Hierophanyاست .زیرا همزمان کيفيات گوناگون هستي،
حيات و تقدس را آشکار ميسازد )Ibid, p 116-117( .عالم چيزي را آشکار ميسازد که معنادار
است ،طبيعت و ماوراي طبيعت به گونهاي پایدار به هم پيوستهاند و طبيعت همواره چيزي را نمایان
ميسازد که متعالي است؛ لذا بر انسان دینورز فرض است که بر آنچه عالم آشکار ميسازد ،گشوده
باشد .وجود گشوده به آنچه که عالم آشکار ميسازد وجودي ناخودآگاه «دفن شده در طبيعت»
نيست .گشودگي به جهان به معني آماده شدن براي دریافت پيام مقدس آن است .گشودگي به عالم،
انسان دیني را نه تنها به شناخت جهان ،بلکه به شناخت خود نيز نایل ميگرداند .این شناخت براي او
ارزشمند است .زیرا این شناخت هم دیني است و هم هستيشناختي)Ibid, p 167( .
انسان دینورز بهواسطة شناخت بهدست آمده از جهان ،خود را همچون عالم صغير تصور ميکند که
بخشي از کل جهان آفرینش را تشکيل ميدهد .انسان عالم صغير در یك مقياس کوچكتر همة
هستي جهان را در آینة وجودي خود منعکس ميسازد؛ همانگونه که آفرینندة عالم از طریق آفرینش
خود را مينمایاند .به این ترتيب ،انسان دینورز در خود همان تقدسي را ميیابد که در جهان
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تشخيص ميدهد )Ibid, p 165( .او براي حيات خود بعدي اضافي قائل است؛ او صرفاً انسان نيست،
در عين حال کيهاني نيز هست ،از اینرو داراي ساختاري فرا انساني است .او در زندگي هرگز تنها
نيست ،بخشي از جهان در او زندگي ميکند.
مفهوم هستيشناسي الياده جامع است .زیرا آن دربردارندة انسان و جهان ،هر دو است .الياده حيات را
به جهت ساختار فراانساني و ابعاد انساني و جهاني خود ،یك هستي آشکار و گشوده ميخواند .زیرا
دقيقاً به وجه و وضع وجود انسان دیني محدود نشده است)Ibid, p 166( .
اصالت وجود یا ماهیت

برعکس هستيشناسي سارتر که در آن وجود بر ماهيت تقدم دارد ،در هستيشناسي باستاني بررسي
شده توسط الياده ماهيت مقدم بر وجود است )Eliade, 1963, p 92( .این بدان معني است که
انسان دینورز دقيقاً همان چيزي است که در زمان آغازین به او داده شده است .وضع و مرتبة
وجودي خاص یك فرد در زمان فعلي همان است که در آغاز جهان شکل گرفته است و حتي پذیرش
آن مرتبة وجودي و پيامدهاي آن به همان زمان بر ميگردد .به نظر الياده ،تصميم وجودي براي
پذیرش این رخدادهاي مثالي شکل دهندهي مرتبة وجودي ،پيامدهاي مهمي دارد .از آنجاکه وجود
اصيل با تاریخي ازلي در شکل یك اسطوره آفرینش آغاز ميگردد ،انسان دیني باید به طور آگاهانه
اعمال نمونه ازلي خدایان و نياکان فرهنگي را تکرار ميکند .اما چرا این کار را باید انجام دهد؟ زیرا
یك چيز یا یك عمل تنها زماني راستين و واقعي است که نمونه اي ازلي را تقليد یا تکرار کند« :از
اینرو ،تنها از طریق تقليد و تکرار یا مشارکت است که "واقعيت" تحقق ميیابد؛ هر چيزي که فاقد
الگوي مثالي است ،بيمعنا است ،یعني واقعيت ندارد )Eliade, 1991, p 34( ».تکرار الگوي مثالي
سبب معنا دار شدن اعمال انسان ميشود و در نتيجه او ميتواند در وجود واقعي سهيم شود .گویي،
انگار گرایشي در انسان نهفته است که او را به پيروي از الگوها و نمونههاي آغازین وادار ميکند.
انسان دینورز ،با تکرار دورهاي اعمال وابسته به خلقت عالم وجود ،به لحاظ هستيشناختي دوباره
متولد شده و در قرب مرکز هستي قرار ميگيرد .زیرا انسان دیني تنها هنگامي خود را "واقعي" و "به
راستي خویشتن" ميانگارد که از خویشتن خود بيگانه ميشود .پس در فرهنگهاي کهن ،انسان تنها
هنگامي خود را واقعي ميبيند که از خود بودن باز ميایستد و به تقليد یا تکرار الگوهاي اولية الهي
تن ميدهد )Ibid( .اگر فردي از اشارات و حرکات موجودات دیگر تقليد کند از خود بيخود شده و در
عين حال خود را موجودي واقعي داراي هدف و معني تصور خواهد کرد .شاید بتوان گفت که این
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هستيشناسي "اوليه" ساختار افالطوني دارد و افالطون را از این دیدگاه ميتوان برجستهترین
فيلسوف نمایندة روحيات و طرز تفکر اوليه به شمار آورد که توانست به هنجارهاي زندگي و رفتار
انسان کهن اعتبار و ارزش فلسفي بخشد.
الياده چه توصيفي از هستيشناسي انسان باستاني دارد؟ هستيشناسي انسان دینورز کامالً رابطهاى
است .انسان موجودي است که شخصاً وابسته به موجودات دیگر است ،تا بدانجا که از نمونههاي
ازلي الهي غيرشخصي تقليد کرده و آن را تکرار ميکند .به نظر الياده ،انسان دینورز همچنين به طور
معنادار با جهان نيز در ارتباط است .زیرا جهان در ارتباط با ذات "هستي" است .این جنبه از هستي-
شناسي باستاني بيانگر آن است که "هستي" یك وحدت است به این معنا که جهان اتحاد موجودات
است .این گویاي آن است که "هستي" حاصل یك وحدت نيست؛ آن با آفرینش جهان متعين مي-
شود .این گفته که هستي"هستي" امري مسلم ( )Givenاست داللت برچه چيزي دارد؟ "هستي"
بالذات وجود دارد ،آن از چيزي دیگر ناشي نشده است و به چيزي دیگر تبدیل نميشود .در نتيجه ،به
نظر انسان دیني وجه مقدس وجود غير قابل انکار است .زیرا آن اساس هر آنچه وجود دارد است.
ویژگي خاص "غير قابل ناشي شدن" و "غير قابل تبدیل شدن" "هستي" بيانگر آن است که آن
آفریده آگاهي انسان نيست ،بلکه پيش از پيدایش اگاهي وجهي از واقعيت را تشکيل ميدهد .این
بدان معني است که الياده منکر وجود مستقل مقدس نيست .با این حال ،به نظر او ،این مسئله به
الهيات و متافيزیك مربوط است ،نه به تاریخ و پدیدارشناسي ادیان)Rennie, 1996, p 21(.
البته ،به یك معنا "هستي" ممکن و محتمل الوقوع است .الياده معتقد است که وجه نامقدس وجود
اساساً ممکن و محتمل الوقوع است .در حاليکه وجه مقدس وجود از سنخ ممکن و محتمل الوقوع
نيست ،یا به گفتة دقيقتر کمتر ممکن و محتمل الوقوع است .زیرا آن با نمونههاي ازلي جاودان
مطابق است و با تکرار نمونه مثالي ميتواند مدام خود را تجدید کند؛ پس این طور نيست که آن
کامالً از سنخ ممکن و محتمل الوقوع نباشد .الياده هستيشناسي باستاني را به گونهاي توصيف مي-
کند که براساس آن "هستي" همایستا و همپویا ،هر دو ،است .از یك سو ،انسان دیني بودن پویا
است به این معني که بودن یك قدرت باطني است .از سوي دیگر ،از آنجا که انسان دینورز براي
حفظ وجه مقدس وجود باید نمونههاي ازلي الهي را سرمشق رفتار خود قرار دهد" ،هستي" ،به جاي
اینکه انگيزة پویا براي رسيدن به پتانسيل هستيشناختي خود داشته باشد ،ميخواهد در کل ایستا
باشد .به دليل اینکه نمونههاي ازلي آنگاه که وجود ميیابند ایستا هستند ،نحوة وجود و اعمال فرد
تنها به اندازهاي واقعي هستند که صادقانه از الگوهاي مثالي تغييرناپذیر الهي تقليد نمایند .از اینرو،
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الياده تأکيد دارد که انسانهاي دیندار باستاني مستعد نوآوري هستند .زیرا جامعه دیني آنها کالً بسته
نيست )Eliade, 1958, p xi( .اگر توصيف الياده از هستيشناسي باستاني بيانگر آن است که
"هستي" همایستا و همپویا است ،و اگر هستيشناسي باستاني بر نمونههاي ازلي تغييرناپذیر مبتني
است و نمایانگر قدرتي در اندرون انسان دیني است ،نگاه او به هستيشناسي باستاني به گونهاي است
که ميخواهد بين یك ساختار عقالني و یك سرزندگي ارگانيك ،یعني قدرت در اندرون خود ،در
نوسان باشد.
وقتي که الياده اظهار ميدارد که "هستي" هست ،منظورش آن است که آن حضور دارد .به عبارت
دیگر :چيزي هست .زیرا خود را به صورت موضوع حاضر در تجربة ادراکي به یك شناسا نمایان مي-
سازد.
تجلی هستی (مقدس)

مقدس به انواع و اقسام مختلف در کسوت اساطير ،چهرههاي خدایان ،نُمادها ،کيهانشناسيها و
انسانها ظاهر ميگردد .تجلي مقدس دیالکتيکي است ،یعني امر قدسي در چيزي که با آن تفاوت
دارد ،پدیدار ميشود .مقدس ساحت نویني ميآفریند که انسان دینورز ميتواند با آن ساحت قدسي
جهان را کشف کند .بنابر این ،مقدس و تجلي آن دو مفهوم کليدياند که الياده آنها را در گسترة
بسيار وسيع اشکال دیني بشریت ،باز ميیابد ( .ژولين ،2984 ،ص )229
به نظر الياده ،تجلي مقدس در واقعيات کيهان (چيزها یا فرایندهاي متعلق به جهان غير قدسي)،
ساختاري متناقض نما دارد .زیرا آن تجليات ،مقدس را همزمان مينمایانند و پنهان ميدارند .اگر
این دیالکتيك تجلي مقدس را تا آخرین نتایجش بسط دهيم ،استتار جدیدي در کاربنديها و
نُمادها و آفرینشهاي "فرهنگي" مدرن ،تميز ميدهيم( ».الياده ،2974 ،ص  )87نکتة بسيار اساسي
در دیالکتيك مقدس ،تبدیل شئ غير مقدس به مقدس است که در اشياي نُمادین تجلّي ميیابد.
زیرا اشياي نُمادین ویژگي دوگانهاي دارند :از یك سو همان چيزي هستند که هستند و از طرف
دیگر چيزي غير از خودشان را بيان ميکنند .مثالً کعبه براي مسلمانان ،بنایي از سنگ سياه
مقدس است .از یك نظر ،این شيء خاص خارجي ،یك شئ سنگ است ،ولي مسلمانان آن را فقط
یك سنگ نميپندارند ،بلکه آن را به صورت بنایي همراه با امر مقدس باور دارند .به عقيدة الياده،
انسان دینورز طبيعت را به طور دائم در ارتباط با ماوراي طبيعت ميبيند و طبيعت هميشه اموري
را بازنمایي ميکند که داراي استعال و برتري هستند .براي نمونه ،سنگ مقدس به سبب اینکه
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مقدس است مورد ستایش واقع ميشود ،نه به دليل اینکه سنگ است .این تقدس به سبب تجلي
وضعيت سنگ در محيط قُدسي است ،که ماهيت و کارکردهاي خود را متجلي ميسازد .در نتيجه،
انسان دینورز ماوراي طبيعت را از خالل جنبههاي طبيعي جهان درک ميکند.
الياده در مقالة «معماري قدسي و رمزپردازي» تجلي مقدس در فضاي معمولي را چنين توصيف
ميکند« :این فضا به خاطر اینکه امر مقدس را ظاهر ميکند و مقدس در آن به ظهور ميرسد،
فضایي قدسي ميشود .تجلي مقدس همگني فضا را در ذهن و وجدان اقوام کهن گرا ،زایل مي-
سازد و آن را به دو پاره تقسيم ميکند .تجلي مقدس در فضایي معمولي ،از نظر کسي که این
تجلي مقدس را حقيقتاً باور دارد ،به معناي حضور واقعيتي متعال در آن فضاست .فضاي قدسي
حاصل گسيختگي ميان دو مرتبة وجود است و این گسيختگي ،ارتباط با حقایق فراجهاني و متعال
را ممکن ميسازد و به همين جهت ،فضاي قدسي در زندگاني همة اقوام اهميّت زیادي دارد .زیرا
انسان تنها در این فضا ميتواند با جهان دیگر ،یعني جهان خدایان و نياکان ،ارتباط داشته باشد.
هر فضاي قدسي ،روزنهاي است بر عالم ماورا و متعال( ».الياده ،2974 ،ص )287
الياده در مورد تجليات «مقدس» معتقد است که درخت مقدس ،سنگ مقدس ،مکان مقدس و یا هر
امر مقدس دیگري به عنوان سنگ یا درخت یا مکان مورد تقدس و احترام واقع نشدهاند .آنها دقيقاً
به سبب اینکه تجلي امر مقدس محسوب ميشوند و به دليل آن که آن چيزي را نشان ميدهند که
دیگر سنگ ،درخت و مکان نيست مورد احترام و تقدس واقع شدهاند.
براي کساني که تجربة مذهبي دارند ،تمام طبيعت داراي استعداد آشکار سازي در مقدس و یا در جوار
اشياي مقدس است .از نظر الياده به طور کلي مقدس و نامقدس دو شيوة بودن در جهاناند و ظهور و
تجلي مقدس از لحاظ وجودشناسي جهان را بنيان ميگذارد .هر شيء مکان و هر موضوع مربوط به
تجليات امر مقدس براي ما از دو جهت مهم و با ارزش است:
اوالً -نوع و وجهي از مقدس را به عنوان تجليّ مقدس آشکار ميسازد.
ثانياً -موقعيت بشري را نسبت به مقدس در لحظهاي تاریخي آشکار ميسازد .ما باید به تجليّات
مقدس در هر جا و هر بخشي از حيات جسماني ،اقتصادي ،اجتماعي و معنوي عادت کنيم .زیرا در
طول تاریخ کمتر پدیدهاي بوده که مجال و محل ظهور و تجلي مقدس قرار نگرفته باشد .قطعاً هر
چيزي را که بشر به کار برده ،حس کرده ،دیده ،شنيده و دوست داشته توانسته مجالي مقدس گردد.
رقصها ،بازيها ،موسيقي و معماري ،در آغاز اشيا یا فعاليتهاي مقدس محسوب ميشدند .بسياري
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از فنون ،مشاغل و صنایع و  ...منشأ قدسي دارند و در طول زمان واجد معنا و ارزش معنوي قدسي و
عبادي بودهاند( .الياده  ،2981 ،ص )29
نمادهای دینی و هستی

نمادهاي دیني با اشاره به چيزي حقيقي ،به یك وضع کيهاني یا نمونهاي ،هستي یا آنچه را که
مهم ،قدرتمند و زنده است ،متجلي ميسازد .این نمادها قابليت متجلي ساختن سطوح هستيشناسي،
یعني سطوح جهانشناختي ،کيهانيانساني ( )Anthropocosmicو انسانشناختي را دارد .این سطوح
سه گانة هستي به هم وابسته بوده و ساختاري یگانه دارند )Eliade, 1986, 12( .از اینرو ،نمادها با
نشان دادن وابستگي متقابل وجود انساني و جهان کبير ،ميتوانند سطوح متعدد وجود را آشکار و
دیدگاههاي گوناگون در مورد وجود انسان را روشن سازند .اگر انسان دیني بتواند پيام هاي متعدد یك
نماد را ایجاد کند ،با آنها زندگي کرده و آنها را بهدرستي رمز گشایي کند ،ميتواند به حقيقت کامل
دست یافته و به روح گشوده گردد)Ibid, p 13( .
اگر نمادها بتوانند اسرار ژرف مربوط به وجود انسان را آشکار سازند و اهميت سطوح گوناگون هستي
را روشن کنند ،آیا ميتوانند چيزي دربارة پيشا -هستيشناختي آشکار سازند؟ پاسخ الياده مثبت است.
زیرا نمادگرایي نقشي قاطع در حيات دیني انسان ایفا ميکند؛ بهواسطة نمادهاست که جهان فرانما
ميشود و بدین طریق قادر به آشکار کردن متعالي ميگردد .آنها مجموع واقعيت حقيقت کامل را
مينمایانند .مثالً ،در این ميان نمادگرایي آب ميتواند همه امکانات وجود را متجلي سازد .زیرا آبها
"چشمه و بنيان" (  ،)Fons Et Origoیعني مخزن تمام امکانات وجود هستند؛ آنها مقدم بر هر
شکل و صورتي هستند و هر آفرینشي را حمایت ميکنند .این نماد هستي است که بالقوه وجوه
گوناگوني دارد .غوطهوري در آب ،برگشت به صورت نامتعين پيشا -وجود ،که در آن همة صورتها از
بين ميرود ،عمل کيهان آفرینانة تجلي پيشين را مينمایاند )Eliade, 1959, p 130( .اگرچه
غوطهوري در آب برگشتن به یك وضع پيشا -وجودشناختي است ،آن متضمن اهميت بعدي براي
سطوح جهانشناختي و انسانشناختي وجود است« :ليکن غوطهوري در آب ،هم در سطح جهان-
شناختي و هم در سطح انسانشناختي ،هر دو ،نه تنها برابر با خاموشي نهایي است ،بلکه برابر با ورود
دوبارة موقتي به وضعي نامتعين نيز است ،که آفرینشي جدید ،حياتي جدید ،یا "انساني جدید" را در
پي داشته باشد ،بر طبق این گفته لحظة مورد بحث یا کيهاني ،زیستشناختي یا نجاتشناختي
است)Ibid, p 131( ».
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اسطوره ،نماد و هستی

الياده به عنوان مورخ در صدد کشف تاریخي حقيقي و قدسي و سرنمونهها در اسطوره است .ارائة
تعریفي واحد و مورد قبول همگان از اسطوره ،امري دشوار است و حتي به دست دادن تعریفي که
تمام کارکردهاي اساطير جوامع سنتي و باستاني را پوشش دهد ،به نظر غير ممکن ميرسد .با
وجود این ،الياده اسطوره را روایتي از تاریخ قدسي در نظر ميگيرد و آن را مرتبط با حادثه اي قرار
ميدهد که در زمان ازلي و زمان آغازها اتفاق افتاده است .به عبارت دیگر :اسطوره از چگونگي
اعمال موجودات متعالي و از واقعيتي که به موجودات هستي ميبخشد ،سخن ميگوید(Eliade, .
) 1963, p 5او ضمن انتقاد از فيلسوفان و االهيدانان غربي ،از افالطون تا بولتمان ،که تعریف
خود از اسطوره را بر اسطورهشناسي یوناني استوار ساخته و واژة اسطوره (  )Mythرا به اشتباه به
افسانه (  )Fictionترجمه کردهاند ،معتقد است که این معنا از اسطوره دربارة ادیان شرقي و آسيایي
درست نيست .زیرا در اینجا اسطوره حاکي از افسانه نيست ،بلکه از امري زنده و "حقيقت به
تمامه" ( )Truth Par Excellenceحکایت ميکند )Eliade, 1999, 36-37( .اسطوره نه تنها
تاریخ مقدس یك قبيله را شکل ميدهد ،بلکه مجموعهاي از رویدادهاي عجيب و تخيلي را نشان
مي دهد .اسطوره نشان ميدهد که جهان ،انسان و حيوانات چگونه به وجود ميآیند)Ibid, p 75( .
هميشه یك "تاریخ آغازین" وجود دارد ،این تاریخ "آغازي" دارد  ...این تاریخ مقدس اهميت
اساسي دارد .زیرا وجود جهان ،انسان و جامعه را شرح ميدهد .به همين دليل است که اسطوره-
شناسي یك تاریخ واقعي دانسته مي شود )Ibid, p 76( .اسطوره ،تاریخ اعمال موجودات متعالي
است که در ارتباط با واقعيّات حقيقت مطلق اعتبار و به خاطر فعل موجودات متعالي ،تقدّس مي-
یابد .اسطوره هميشه با آفرینش ارتباط دارد )Eliade, 1963,p 18( .اسطوره شکل روایي نماد
است ،که دربارة هستيشناسي نيز آموزنده است .اسطوره ،مخصوصاً اسطوره مربوط به کيهانآفریني
( ،)Cosmogonyمستقيماً با هستيشناسي در ارتباط است« :هنگامي که اسطوره مربوط به آفرینش
کيهان مي گوید که کيهان چگونه آفریده شد ،آن ظهور تماميت آن امر واقعي را که "عالم" باشد و
قوانين هستيشناختي آن را نيز آشکار ميسازد :آن نشان ميدهد که جهان به چه معنا وجود دارد.
آفرینش کيهان تجلي هستي ( ،)Ontophanyیعني تجلي کامل و جامع هستي نيز است(Eliade, ».
) 1967, p 15به عبارت دیگر :کيهان تجلي و مظهر برتر خدا است)Eliade, 1959, p 80( .
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اسطورة مربوط به آفرینش کيهان ميگوید که اشيا و حوادث چگونه بهوجود آمدهاند .اسطوره ،به این
معني ،مکاشفة هستي و حقيقت است .اسطوره ،با آشکار کردن هستي ،آن را از نهان بودن بيرون
آورده و سبب ميشود که انسان دیني آن را بهدست آورد.
اسطوره به ما ميگوید که چگونه توسط کارهاي موجودات فوق طبيعي ،واقعيتي به وجود آمده است،
چه تمام واقعيت باشد ،یعني کيهان ،چه تنها بخشي از آن ،چون جزیرهاي ،گونهاي از گياهان ،نوع
خاصي از رفتار انساني ،یا یك نهاد (.)Eliade, 1963, p 5-6
الياده در کتاب اسطورة بازگشت جاودانه در مورد رابطة اسطوره ،نماد و هستي ميگوید« :اگر بپذیریم
که فعل خلقت ،جریان گذار از نهان به عيان و یا در سطح جهاني ،انتقال از آشوب به سامان را
محقق مي سازد و اگر بپذیریم که آفرینش از یك "مرکز" آغاز شده است و در نتيجه همة صور
هستي ،از جاندار گرفته تا بيجان ،فقط در حریمي کامالً قدسيست که ميتوانند به زیور وجود
آراسته شوند ،در آن صورت همة این مطالب به بهترین وجهي مفهوم نُمادها و رمزیات مربوط به
شهرهاي مقدس را (که به عنوان مراکز عالم تصور شدهاند) روشن ميسازند و نشان ميدهند.
نگرشهاي نجومي که در پي افکندن شهرها از اهميت زیادي برخوردارند و نيز مراسمي که به
هنگام بناي این شهرها اجرا ميشوند ،چه حکمتي دارند)Eliade, 1991, p 18( ».
پس ،اسطورة روایت هستي (مقدس) و تجليات آن است .اسطورة آفرینش به انسان دیني ميگوید که
موجودات و رویدادها چگونه بوجود ميآیند .به این معنا ،اسطوره ،مکاشفة "هستي" و حقيقت است.
با مکاشفة "هستي" ،اسطوره آن را آشکار ساخته و به انسان دینورز این امکان را ميدهد که آن را
بهدست آورد .اسطوره پس از شرح چگونگي پيدایش عالم براساس تجلي مقدس ،الگوهایي را مقرر
ميدارد که انسان در زندگاني خود آنها ر ا تکرار و تجدید کند .براین اساس ،اقتدا به الگوهاي
الهي و تقليد از آنها ،پيام اسطوره است .انسان با تجدید مداوم نمونة کارهاي خدا و فعليت
بخشيدن به آنها  ،پيوند دائمي خویش را با مقدس حفظ ميکند.
نتیجهگیری

از آنچه گفته شد ،روشن ميشود که الياده مجموعه اعتقادات انسان جوامع کهن را "هستيشناسي
آغازین" خوانده و بر آن است که انسان جوامع سنتي داراي نظام فکري هماهنگي است که نسبت او
با عالم هستي را تعيين کرده و به زندگي او ارزش و معنا ميبخشد .او پرسش راستين را پرسش از
ماهيت وجود ،که یك پرسش هستي شناختي است ،مي داند .آن پرسشي اساسي است .زیرا با عالم و

 26

دو فصلنامه پژوهشهاي هستي شناختي

معنا گره خورده است .به نظر او هر دیني ،حتي در ابتدایيترین صورت آن ،یك هستيشناسي است.
الياده انسانها را به لحاظ نگرش به هستي به دو دسته تقسيم ميکند :انسان جوامع سنتي که قطعاً
انسان دینورز است و انسان مدرن .به نظر الياده ،انسان دینورز جوامع سنتي ،با زندگي در وجه
مقدس هستي ،در جهان احساس آرامش مينماید .او به خود اعتماد دارد ،چون با مرکز "هستي" در
ارتباط است .انسان دینورز قادر است در یك قلمرو معنا با خدا و موجودات دیگر ارتباط برقرار کند.
زیرا در مرکز تقاطع عمودي و افقي هستي قرار دارد .با زندگي در درون مقدس و واقعي ،او عطش
هستيشناختي خود را فرو مينشاند .با مکاشفة هستيشناختي دائمي عالم ،عطش هستيشناختي او
پرورش یافته و الهامبخش شناخت خود و جهان ميگردد .انسان دینورز با تکرار و تجدید الگوهاي
کهن و تقليد از آنها ،که به حيات انسان واقعيت و معنا ميبخشند ،به مشارکت خود در "هستي"
تداوم ميبخشد .توصيف الياده از هستيشناسي کهن بيانگر یك سري مضامين کلي است :هستي
رابطهاي ،نشأت ناپذیر ،تحویل ناپذیر ،نامشروط ،پویا و ایستا است .به عقيدة الياده ،مقدس و
نامقدس دو وجه یا الگوي وجودي در عالم هستند که انسان در طي تاریخ خود ،آن دو ساختار
وجودي را مسلم گرفته است .وجه مقدس نمایندة وجه واقعي ،منظم و مهم هستي است .برعکس،
وجه نامقدس بدون ساختار ،بينظم ،نسبي و نامتجانس است .هستي صرفاً به وجود انسانها محدود
نمي شود؛ هستيشناختي در مورد جهان نيز کاربرد دارد .جهان زنده و با انسانها در ارتباط است.
جهان آفرینش خداست؛ فلسفة وجودي جهان به عنوان فعل خالق خدا آن است که انسانها به آن
بنگرند و دربارة آن بيندیشند ،بسياري از کيفيات و ابعاد مقدس ،و از این طریق هستي ،را در آن
کشف کنند و بر اثر آن ،کيفيات حيات و زندگي را نيز در یابند .در هستيشناسي باستاني بررسي شده
توسط الياده ماهيت مقدم بر وجود است .این بدان معني است که انسان دیني دقيقاً همان چيزي
است که در زمان آغازین به او داده شده است .مقدس به انواع و اقسام مختلف در کسوت اساطير،
چهرههاي خدایان ،نُمادها ،کيهانشناسيها و انسان ها ظاهر ميگردد .تجلي مقدس دیالکتيکي
است و نکتة بسيار اساسي در دیالکتيك مقدس ،تبدیل شئ غير مقدس به مقدس است که در
اشياي نُمادین تجلّي ميیابد .نمادها و اسطورهها "هستي" را آشکار ميسازند .نمادها ميتوانند اسرار
مربوط به وضعيت انسان و جهان را در سطوح مختلف آشکار سازند .بدین ترتيب ،نمادها ميتوانند به
هم پيوستگي ،پيچيدگي و طبيعت سرآميز "هستي" را آشکار ساخته و چشماندازهاي زیادي در مورد
وجود انسان ارائه دهند .نمادها همچنين ميتوانند قلمرو پيشا -هستيشناختي قوة محض را نمایان
سازند .از سوي دیگر ،اسطورههاي مربوط به آفرینش به انسان ميگوید که کيهان چگونه آفریده شد.
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انسان دیني ،در پرتو اسطورهها شاهد تجلي "هستي" گشته و خود را شبان آن ميداند .انسان دیني
وابسته به اسطوره شده ،تسخير آن گشته و و در قداست آن سکني ميگزیند .اسطورة حقيقت کلي را
دربارة ظهور "هستي" بيان کرده و افق "هستي" را تشکيل ميدهد.
با این حال ميتوان گفت که الياده یك نوع هستيشناسي بر مطالب خود تحميل ميکند .هرچند
هستيشناسي کهني که الياده به آن اعتقاد دارد ممکن است از برخي فرهنگهاي قبيلهاي برگرفته
شده است ،اما نميتواند به بسياري از قبایل تعميم یابد .او بيشتر به شباهتها ميپردازد و تفاوتها را
نادیده ميگيرد.
در رویکرد پدیدارشناختي وي ،منشأ و ریشه اهميت ندارد .به بيان وي آنچه اهميت دارد این است
که رفتار انسان جوامع سنتي که دینورز است ،حاکي از وجودشناسي ویژة او است که پدیدارشناسي
مانند الياده آن را ميبيند و توصيف ميکند و کاري هم به منشأ پيدایش آن ندارد .دربارة کار
پدیدارشناختي الياده ،این ایراد را ميتوان مطرح کرد که خالي کردن ذهن از هرگونه پيش فرض و
پيش داوري تقریباً ناممکن است.
الياده ،به سبك سنت فکري ایده آليستها ،که به افالطون برميگردد ،نگرش ثنوي نسبت به جهان
دارد؛ جهان از بود و نمود تشکيل شده است؛ بود واقعيت تغيير ناپذیر ،ابدي ،مقدس ،و در نتيجه معني
دار است ،اما نمود فاني ،زودگذر ،نا مقدس ،و در نتيجه بيمعنا است)Segal, 1978, p 160-161( .
به عبارت دیگر ،الياده متهم به فروکاهش جهان نامقدس به نمود یا توهم و واقعي دانستن جهان
مقدس نامرئي یا نهان شده است.
در واقع ،این ادعاي الياده که مقدس «عميقترین ساختارهاي جهان را آشکار ميسازد» به نظر مي-
رسد نشانگر آن است که جهان نامقدس وهمي و غير واقعي است که واقعيتي مقدس عميقتري را
پنهان ميکند.
عالوه بر این ،خود الياده نشان ميدهد که یك هستيشناسي افالطوني با درک خود او از هستي-
شناسي اوليه موافق است« :شاید بتوان گفت که این هستيشناسي "اوليه" داراي یك ساختار
افالطوني است و افالطون را از این دیدگاه ميتوان برجستهترین فيلسوف نمایندة روحيات و طرز
تفکر بدوي بهشمار آورد که توانست ،به هنجارهاي زندگي و رفتار انسان کهن اعتبار و ارزش فلسفي
بخشد )Eliade, 1991, p 34( ».به همين نحو ،الياده دین خود به فلسفة یوناني در کل ،و به نظریة
مثل افالطون به طور خاص ،در نظریة خاص خود راجع به نمونههاي ازلي و تکرار اذعان ميکند.
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به تعبيري حتي ميتوان گفت که نظریة یوناني بازگشت جاودانه شاید آخرین گونهاي است که
اسطورة تکرار رفتارهاي مثالي ،در جریان تحوالت تدریجي خود پذیرفته است؛ چنانکه نظریة مثل
افالطوني را هم ميتوان روایت نهایي تصور کلي نمونههاي ازلي تعبير کرد که تحول پذیرفته و
آرایش کامل به خود گرفته است .شایان ذکر است که این هر دو آموزه ،کاملترین صورت خود را در
اوج تفکر فلسفي یوناني پيدا کردهاند)Eliade, 1991 , p 123( ».
از سوي دیگر ،ميتوان گفت که هستيشناسي الياده متاثر از هستيشناسي هندي ،مخصوصاً تفکر
ودانتا و اعمال یوگا است ،زیرا «آن زمان یا تاریخ نامقدس را همچون ابزاري براي واقعيت هستي
شناختي رد ميکند ) Dudley, 1977 , p 78-79 ( ».چنانکه الياده در آثار خود بارها به فلسفة هند،
مخصوصاً مفهوم مایا یا "توهم کيهاني" اشاره ميکند:
«از نظر تفکر هندي ،جهان ما ،و تجربة حياتي و رواني ما ،به عنوان محصول کم و بيش مستقيم
توهم کيهاني ،مایا ،انگاشته ميشود .بدون پرداختن به جزئيات ،به یاد آوریم که "حجاب مایا" یك
فرمول تصویري است که ناواقعيت هستيشناختي جهان و تمام تجربة انساني ،هر دو ،را بيان ميکند؛
ما بر "هستيشناختي" تأکيد ميورزیم .زیرا نه جهان و نه تجربة انساني هيچ یك در "هستي"
مطلق سهيم نيستند .جهان فيزیکي و تجربة انساني ما نيز جزئي از صيرورت عام و زودگذر وجود
است .بنابر این ،آنها وهم هستند که بهدست زمان آفریده شده و نابود ميشوند .اما این گفته بدان
معنا نيست که آنها وجود ندارند و یا آفریدة قوه تخيل من هستند .جهان سراب یا توهم ،از لحاظ
مفهوم بالفصل کلمه نيست :جهان فيزیکي و تجربة حياتي و رواني من وجود دارند ،اما آنها تنها در
زمان وجود دارند ،که براي طرز تفکر هندي بدان معنا است که فردا یا صد ميليون سال بعد وجود
ندارند .در نتيجه ،با داوري با مقياس "وجود" مطلق ،جهان و هر تجربة وابسته به فنا و زمانمندي،
توهم است .در این معنا است که مایا در تفکر هندي نمایانگر گونهاي خاص از تجربة "نيستي"
است(Eliade, 1967,p 238) .
این عبارت نشان ميدهد که به نظر الياده مایا ،به گفتة دیگر جهان نامقدس ،کامالً توهم نيست به
این معني که هيچ واقعيت هستيشناختي نداشته باشد .اگر مایا را با نامقدس یکي بدانيم ،از این گفته
الياده ،تا اندازهاي ،ميتوان نتيجه گرفت که جهان نامقدس داراي شأني هستيشناختي است .از این-
رو ،جهان نامقدس نميتواند کامالً توهمي باشد .نامقدس تا حدي واقعيت دارد که از نمونههاي اوليه
تقليد کند .این عبارات بيانگر وجود ابهامهایي در پيش فرضهاي فلسفي او در رابطه با جهان
نامقدس گشته و او را در معرض انتقادهایي قرار داده است .در نهایت باید گفت که در رابطه با این
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امر که الياده از فلسفة افالطوني و یا فلسفة هندي تأثير پذیرفته و یا خود شخصاً به این هستي-
شناسي رسيده است ،روشن شدن شأن هستيشناختي جهان نامقدس نياز به بررسي بيشتر دارد.
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است که در پاسخ به این پرسش« ،وجود» را به عنوان بنياد و اصل معرفي ميکند ( .راسل)51 – 55 ،2949 ،
 -1روش علمی الیاده هرمنوتيك (علم تأویل) تاریخي -دیني است .بر این اساس ،هرمنوتيك براي کشف معاني و تأویل پيام-
هاي پنهان اسطورهها ،آیينها و نُمادها ضروري است ،به درک روانشناسي ژرفانگر نيز کمك کرده و دوران تاریخي را که در آن
بسر ميبریم ،به وضوح تحليل ميکند .هرمنوتيك تاریخ ادیان قادر به کشف نُماد است( .ستاري ،2974 ،ص  )29-24الياده براین
باور است که چهارچوب تاریخ "جهان غير غربي" و نيز "ناخودآگاهي" ادیان بر دو جنبة تاریخي و سيستماتيك تکيه دارد .او
مطالعات خود را بر جنبة سيستماتيك آغاز کرد و از روش ریختشناسي بهره برد که نمونههایي از آن در کتاب الگوهاي دین
تطبيقي تدوین یافته است .به عبارتي ،در جهان غير دیني توفيق با علوم انساني (جامعهشناسي ،مردمشناسي ،انسانشناسي ،روان-
شناسي) است و در فرهنگ متجدد علوم طبيعي براي انسان جاذبهاي عظيم دارد .هر یك از این علوم جنبهاي خاص از وجود
انسان را ميکاود و تفسير ميکند .اما هيچ یك قادر نبوده است که تفسيري رسا از کليت انسان عرضه کند .از دیدگاه سنت ،چنين
تفسيري باید از جانب کليسا و دین باشد .به عقيدة شارل ه .لونگ «واکنش الياده در قبال این موقعيت ،نفي و یا قبول روشهاي
علوم انساني و علوم طبيعي و یا الهيات نيست ،بلکه تشویق تحقيق در باب انسان دینورز یا انسان جامع و کامل است و اصل
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