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ترتیب اولیایی :روشی برای فهم مراتب وجود
امیدرضا پیغمبری
کارشٌاسی ارشذ رشتِ ادیاى ٍ عزفاى تطثیقی داًشگاُ تْزاى

چکیده
در تطاتق جْاى صغیزی ،اگز اصالت را تِ جْاى تیزٍى اس اًساى تا عٌَاى جْاى اکثز تذّین ،آًگاُ خَاّین گفت کِ رشححِ ای اس رٍااًیحت
افالک ،در سواٍ ات ٍجَد آدهی تِ صَرت ٍجَدی ظلی تعثیِ شذُ است ،کِ هیتَاى آًزا سپْزّای ٍجَد آدهی ًاهیذ ٍ .اگز ٍجَد اًساى را
جْاى اکثز فزض کٌین ،آًگاُ جْاى تیزًٍی تِ هثاتِ سایِ ی اًساى خَاّذ تَد .چًَاًی کِ در شعز هشَْر هٌسَب تحِ هحَع علحی آم آهحذُ
است:
ٍ دائك هٌك ٍ ع تشعز
دٍائك فیك ٍ ع تثصز
و فیك انطوی العالم االكبر
اتشعن اًك جزم صغیز
تا ازفِ تظْز الوضوز
ٍ اًت الكتاب الوثیي الذی
یخثز عٌك توا یسطز
فال ااجِ لك فی خارج
قیصزی19 ،9971 ،م
عزفا ی هسلواى ،کل عالن را تي ٍ اًساى کاهل را رٍح ایي پیكز تی رٍح هعزفی هیًوایٌذ ٍ .چَى تزای ّز یك اس افالک رٍااًیحت ٍیح ُ ای
قائل تَدُ ،پس رٍااًیت افالک چِ در جْاى صغیز ٍ چِ در جْاى کثیز تحت سیطزُی تاطٌی اًساى ّای کاهل است .ها در ایي هقالحِ تحِ
راتطِ درجات سواٍات ٍجَد ٍ تزتیة اٍلیایی پزداختِ اینّ .ز ٍلی یا پیاهثز ًواد یك آسواى است .استفادُ ًوَدى اس ایي شحیَُ ،شحایذ تحِ
خاطز خاصیت ًوادّا یعٌی خالصِ ًوَدى هفاّین تِ صَرت هلوَس ٍ هختصز تاشذ ،اها ایي رٍش را ًثایذ صزفاً تِ عٌَاى یك اتتكار تحزای
شزح ٍ تیاى درجات آسواى فزض ًوَد ،تلكِ آى ریشِ در هكاشفات تشرگاى الْی ٍ ارتثاط ٍثیق ایي سحواٍات تحا ًوادّایشحاى دارد ٍ .تْتحز
است کِ تگَیین ایي آسواًْا سایِ ّای آى رب الٌَآ ّا ّستٌذ .شایذ اٍلیي تار ایي شیَُ ًوادپزداسی در قائل شذى تِ ارٍاای لطیف تحزای
افالک ،خَد را تزٍس دادُ ،یعٌی ّز سیارُ در سیطزُ یك رب الٌَآ خاص .ایي شیَُی ًوادپزداسی ،در ٌّذٍئیسن ٍ تِ خصَص تاًتزایَگا ،تِ
صَرت تٌاظز چاکزاّا تِ عٌَاى سواٍات ٍجَد آدهیم تا خذایاى یا خذاهزداى آشكار گزدیذُ ،در عزفاى یَْد ًیش ّز سپْز ٍجَد سفیزٍتم
هزتَط تِ یك پیاهثز خاص هعزفی شذُ استّ .وچٌیي هی تَاى ایي شیَُی تزتیة اٍلیایی را تِ ٍضَح در آثار صَفیاى هسحلواى هشحاّذُ
ًوَد ،عزفا ّز آسواى را سیز قذم یك پیاهثز هیداًٌذ.
واژههای كلیدی :لطائف سثعِ ،سواٍات ٍجَد ،درجات آسواى ،سفیزٍت ،چاکزا ،تزتیة اٍلیایی.
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