
 

  
  
  
  

  سينا هبوط و حدوث روح در نگاه موالنا و ابن
  ∗∗∗∗ابراهيم رحيمي زنگنه
   كرمانشاه رازي،استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه

  )18/09/1391: ، تاريخ پذيرش22/05/1390: تاريخ دريافت(

  چكيده
ترين مباحث مطرح در بين فالسفه و عرفاي اسالمي، انديـشه هبـوط          از مهم 

انديشه هبوط انـسان    . انسان از عالم ملكوت به عالم ملك و جهان ماده است          
بر اين اساس استوار است كه انسان نخست در عالم بـرين در جـوار رحمـت             

ي به جهان ماده تبعيـد      حق بوده است و به خاطر گناهي، از بهشت عدن اله          
نگارنده در اين مقاله حدوث و قدم روح و تجرد و بساطت آن را،              . شده است 
هاي اصلي فلسفي انديشه هبوط تلقي كرده و معتقد است فالسفه  از بن مايه

و عرفاي بزرگ در تبيين حدوث و قـدم روح انـساني دچـار نـوعي ترديـد و             
نگارنده، اين حيـرت و     . اند  دهسرگرداني بوده و در تحليل آن دچار مشكل ش        

سينا، و موالنا به اجمال مورد بررسـي قـرار داده و              سرگرداني را در كالم ابن    
مسأله چگونگي آفـرينش روح و تجـرد آن را اسـاس انديـشه هبـوط انـسان           

  . دانسته است

  .هبوط، روح، اسارت، غربت انسان، حدوث و قدم :ها كليدواژه

                                                

∗. E-mail: erahimi2009@yahoo.com 
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  قدمهم

 فـارغ از هيـاهوي جهـان مـاده در           اكنون هرگاه انسان خـود ر     دمان تاريخ تا   از سپيده 
كرده، بين حقيقت ذات خويش و        مقابل عظمت بيكران حقيقت هستي تنها احساس مي       

همـين خـاطر اسـت كـه         ديده است؛ شـايد بـه       جهان مادي نوعي دوگانگي و افتراق مي      
و با هستي   هاي فلسفي براساس ثنويت انسان و دوگانگي وجود ا          نخستين رويش انديشه  

 فيلـسوف قـرن     آناكـساگراس نقل است روزي كسي از      . و جهان كبير شكل گرفته است     
و او در   » اي بـه وطـن و زادگـاه خـويش داري؟            آيا عالقـه  «: پنجم پيش از ميالد پرسيد    

و آنگـاه بـه آسـمان اشـاره نمـود         » من سخت عالقمند به وطـن خويـشم       «: پاسخ گفت 
دمان تاريخ همواره انديشه جهـان زيـرين و           دهآري از سپي  ). 293ص  : 1357 خراساني،(

زبرين، عالم علوي و سفلي در نهاد انسان وجود داشته و تـأثير شـگرف ايـن نگـرش در                    
 و افالطـون  مثـل از  . اي يافتـه اسـت      همه مظاهر فرهنـگ و تمـدن او بازتـاب گـسترده           

ي اسـالمي،   فه فالسهايالطير  ةرسال در باب قدم ارواح گرفته تا   نوافالطونيانهاي    انديشه
غربتـي كـه   . همه و همه نشان از انديشه هبوط روح و غربت انسان در جهان ماده دارند            

  .روح علوي را روانه زندان دنيا ساخته و پايگاه و مرتبه نخستين را از او ستانده است
  اي روح در اين عالم غربت چونــي

  بــي آن هـمـه پايـگاه و رتبت چوني
  اكنونسلطان جهان قدس بودي و 

  يـدر صحبت نفس شوم صحبت چون
  )135ص :1375عطار،(

  حقيقت انسان

جـوهري  . ي اوسـت    حقيقت انسان از ديدگاه عموم فالسفه و عرفا، روح يا نفس ناطقه           
مجرد و ملكوتي كه از جنس عالم امر است و با جوهر جـسم در ذات و هويـت متفـاوت           

بـدان كـه خداونـد      «.  شده است  يعني انسان از دو بعد جسماني و روحاني آفريده        . است
متعال به كمال قدرت و حكمت خويش، انسان را از دو جوهر مختلف مؤتلف گردانيـده                

يكي از آن دو جوهر روح است، جوهر بسيط نـوراني، وحـداني الـذات لطيـفِ شـريف       ... 
و جوهر دوم جسم اوسـت، جـوهري متحيـز مفتقـر بـه مـاده                ... داراي حيات و حركت     

  ).79ص : 1362جندي، (» ه عنصر ظلمانيهيوالني متقوم ب
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ايـن نكتـه    ، همگـي بـر   موالنـا ،  غزالـي ،  سهرودي،  فارابي،  سينا  ابن،  فلوطين -افالطون
متفقند كه روح از جنس جسم نيست و رابطه او با جسم رابطه تدبير و تـصرف اسـت و             

امـا روح   . حقيقت انسان فقط روح است و جسم وسيله تصرف او در جهـان مـاده اسـت                
  ت؟چيس

  روح

 ارسطو. روح يا نفس ناطقه جوهري مجرد از ماده است كه با جسم تعلق تدبيري دارد              
عنـوان مـاده و      او بدن و روح را به     . آن را كمال نخستين جسم طبيعي آلي دانسته است        

يابـد و صـورت    اي بدون صورت وجود نمـي  ماده كند و معتقد است هيچ صورت تعبير مي  
). 82 ص: 1360عبدالكريم عثمان،   (ه و غايت آن تلقي شود       عنوان كمال ماد   تواند به   مي

اما در اين نظر كه بدن جزئـي از  . كند  استفاده ميارسطو در تعريف نفس از گفته    فارابي
روح از ديدگاه او از جنس عالم امر است كـه بـه      . ورزد  نفس است، با ارسطو مخالفت مي     

  ).83 ص: همان(عين نيست اي قابل ت يابد و با هيچ اشاره صورتي شكل نمي هيچ
 در بحـث    فـارابي  است، اما به مانند      ارسطو در تعريف نفس، تابع      فارابي مانند   سينا  ابن

گوينـد نفـس مجـرد        اين كه مي  : گويد  او مي . شود   نزديك مي  افالطونتجرد روح به آراء     
باشـد و از لحـاظ مـاهوي و           نفس داراي جوهريت و استقالل در وجود مـي        «است يعني   
  ).84ص : همان(» متفاوت از بدن استجوهري، 

 نفس در نگاه عرفا همـان نفـس امـاره    -اما عرفا بين نفس و روح تفاوت قائل شده اند       
امـا  ). 57ص  : 1359قـشيري،   (» هاي بيمارگونـه اسـت      كانون اخالق و خوي   «است كه   

روح از نگاه عرفا همان جنبه ملكوتي يا جوهر روحاني و نفس ناطقه است كـه حقيقـت                  
  .دهد ن را تشكيل ميانسا

  هبوط روح انسان و تعلق آن به قالب

 هبِطُوا بعضِكُم لِبعضٍ عدو و لَكُم فِي االرضِ مستَقرٌ و متـاع اِلـي حِـين           إو قُلنَا   
  )35 و 2/36(

انديشه هبوط انسان براين پايه استوار است كه انسان نخست در جهاني بـرين و برتـر       
  . گناهي به عالم ماده تبعيد شده استدر جوار رحمت حق بوده و بر اثر

  هاي خلق پيش از دست و پا جان
  ـدر صـفاـــا انـــدند از وفــــپري يــم
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  دندـچون به امر اهبطوا بندي ش
  حبس خشم و حرص و خرسندي شدند

  )625 و 1/6: 1387مولوي، (
داستان خلقت آدم در قرآن، در حقيقت حكايت هبوط روح آدمي از عـالم ملكـوت و                  

  :گونگي اين گرفتاري در عالم ملك و دامگه حادثه استچ
  راقــطاير گلشن قدسم چه دهم شرح ف

  كه در اين دامگه حادثه چون افتادم
  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

  ن دير خراب آبادمـــآدم آورد در ايـ
  )227ص:1371حافظ،(

 ممنوعـه   ي  شـجره هنگامي كه آدم و حوا برخالف دستور الهي به وسوسـه شـيطان از             
  :فرمايد موالنا در اين باره مي. شوند  از بهشت رانده ميهبطواإ خورند به خطاب مي

  ندا آمد ز عشق اي جان سفر كن
  كه من محنت سرايي آفريدم

  )345ص : 1370مولوي،(
از اين رو همه اديان الهي و مكاتب بشري در فلسفه وجـودي خـود بـه اصـل و مبـدأ         

وطن و جايگاه اصلي و اوليه روح بوده و از آنجـا بـه ايـن غربـت                  برتري اعتقاد دارند كه     
تبعيد حقيقت وجودي و روح آدمي از عالم امر و ابداع به سوي           .  تبعيد شده است   1غربي

عالم خلق و تكوين، از عالم بقا و تجرد و حيات به سوي عالم فنا و هيوال و موت، سفري         
  . ي ناسوت ي تيرهي اليتناهي جبروت به سوي تنگنا است از گستره

  من مرغ الهوتي بدم ديدم كه ناسوتي شدم
  دامش نديدم ناگهان در وي گرفتار آمدم

  )545: همان(
تجرد و بساطت نفس در عالم ملكوت كوچكترين نـسبتي بـا حقـارت جهـان مـاده و                   

شود كه روح بـه   اسارت و غربت روح قدسي از آنجا ناشي مي     « : تنگناي تيره قالب ندارد   
تعلق دارد و تعلقي كه به جسم و عالم حس دارد، جز نوعي اسـارت يـا تبعيـد                   عالم امر   
سازد، ناطقـه او در مفهـوم         در واقع براي طوطي جان همه آنچه دنيا را قفس مي          . نيست

  )624ص : 1364زرين كوب، (» تجرد و جوهري آن است
 حائز اهميت از منظر فلسفي در خصوص هبوط انسان، نحوه حـدوث نفـس و                ي  نكته

يعنـي منـشأ نفـس و نحـوه حـدوث و تعلـق آن بـه جـسم،                   . حقيقت جوهري آن است   
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درتبيين نگاه فلسفي انديـشه هبـوط بـسيار مهـم اسـت، از ايـن رو در ايـن مقالـه بـه                      
  . شود هاي مختلف در خصوص حدوث روح پرداخته مي ديدگاه

  ي حدوث روح مختلف دربارههاي  ديدگاه

ديشمندان از ديرباز سه نظـر اساسـي مطـرح           چگونگي حدوث روح در بين ان      ي  درباره
 اسـكندراني  و مكتـب  فلوطين و پيروان او نظير افالطون   مربوط به نظر اول : بوده است 

از حدوث   و ازلي بوده و بعد     قديمنزدآنان روح .است كه به قدم ارواح انساني اعتقاد دارند       
ه اين نظريه اعتقـاد     ي قليلي از حكماي اسالمي نيز ب        عده. جسم بدان تعلق گرفته است    

  . جست هايي از اعتقاد آنان به اين نظريه رادرآثارآنانتوان رگه اند يا مي داشته
 و همـه فالسـفه و انديـشمندان     اشـراق  شـيخ  ،  فارابي ،   سينا  ابن مربوط به    نظر دوم 

 ه الحـدوث و روحانيـ     هدر نگاه اينان روح، روحاني    .  است مالصدرابزرگ اسالمي تا قبل از      
است؛ يعني روح قديم نيست، حادث است، اما حدوث او روحاني بـوده و همزمـان           البقاء  

  . با خلقت جسم آفريده شده و به بدن عنصري تعلق گرفته است
 و  الحدوث ةجسمانياز نگاه مالصدرا روح     .  و پيروان اوست   مالصدرا مربوط به    نظر سوم 

آرام از    اده بـوده و آرام    حالـه در مـ       يعني در ابتداي حدوث، صـورت      ، است البقاء ةروحاني
شـود و بقـاي       جسم مادي خود جداشده و ضمن يافتن هويتي مستقل از بـدن جـدامي             

-811: 1370رك بـه آشـتياني،    ( مانـد   رفتن جسم باقي مـي      بين يابد و با از     مي روحاني
813.(  

 مهم در اين خصوص و ارتباط آن با هبوط انسان در اين است كه آيا روح قبل        ي  نكته
 جسم به صورت موجودي مستقل و جوهري قائم به ذات وجود داشته اسـت و                از خلقت 

اي از بزرگان و فالسفه بر اين اعتقادنـد       عده. بعد به بدن عنصري تعلق گرفته است يا نه        
كنـد كـه      كه روح قبالً در ملكوت خلق شده است؛ حديثي نيز اين سـخن را تأييـد مـي                 

  )811 :1370 ،همان( .خلق االرواح قبل االجساد بالفي عام
هرچند توجيه تجرد روح و خلقت او قبل از جسم بيشتر با نظر به قدم روح افالطون،                 

كند، اما طرفداران حدوث روحاني روح نيز از هبوط دردناك يك موجود              تناسب پيدا مي  
هـا   ها گفته و از درد دوري و غربت جان حكايـت           عالم امري به عالم ماده و جسم، سخن       

قت همه فالسفه و عرفاي اسالمي و غيراسالمي به نحوي بـه هبـوط و           در حقي . كرده اند 
تبعيد انسان از عالم معنا اعتقاد دارند هرچند در تبيين نگاه فلسفي خويش گاهي دچار               

اند معضل خلقت جوهري مجرد قبل از جسم به نـام             سرگرداني و ترديد شده و نتوانسته     
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اي اسـتداللي و مـورد قبـول عقـل و      هي تعلق آن به بدن عنصري را به شيو         روح و نحوه  
 طوسي ابوحامد محمد غزالي  منطق توجيه نمايند و شايد به همين خاطر است كه امام            

ي تعلق يك موجود عـالم        ي عقل بيرون دانسته و معتقد است نحوه         اين نكته را از عهده    
سـفه  امري به جسم، تنها از طريق شهود و الهام قابل حل بوده و فكر انديشمندان و فال                

  . از تبيين آن عاجز است
نبايد  كه است داند و معتقد    يم مكاشفه و الهام   را درخور علم   مسأله اين طرح غزالي«

 در از اين مسأله در علم معامله و استدالل گفتگو كرد، زيـرا عقـل و خـرد انديـشمندان           
  )210، ص1360:عثمانعبدالكريم( سرگشته است و متحير ارتباط، اين بازيافتن

وجـود    نيز معتقد است روح هنگام خلقت جسم و در چهارمـاهگي جنـين بـه        سينا ناب
 :فرمايـد   مـي شفاء  الهياتو در آخر فصل چهارم مقاله نهم       ا. گيرد  آمده و به آن تعلق مي     

ن هيهنا عقوال بسيطه مفارقه تحدث مـع حـدوث ابـدان النـاس وال         إو مما الشك فيه     «
 در خـصوص    سـينا  ابـن  نظـر    ي   درباره مالصدرا ). 269: تا سينا، بي  ابن(» تفسد بل تبقي  
» باشـد   نزد شيخ نفس انساني در اول فطرت از ماده مجـرد مـي            «: گويد  حدوث نفس مي  

نزد شيخ نفـس انـساني از اول فطـرت    « :گويد و نيز مي ) 308ص: 1ج: 1388 مالصدرا،(
لي و) 125 :همان(» در هنگام حدوثش در ماه چهارم جنين موجودي مجرد عقلي است          

 الطيـر  ه و رسـال عينيـه ي  رغم اينكه به حدوث روحاني روح اعتقاد دارد، در قـصيده      علي
گويد كه به خلقت كامل ارواح قبل از اجسام اعتقـاد دارد و   خود، چونان كسي سخن مي  

حـدي اسـت كـه بـسياري از           تـا بـه    سينا ابناين تناقض در كالم فيلسوف بزرگي چون        
 و بعـضي ديگـر از   عينيـه  ي قصيدهانداخته است كه شايد     شارحان آثار او را به اين فكر        

و يـا   ) 149ص  : 1360عبـدالكريم عثمـان،     (آثار او كه چنين نگاهي دارند از او نباشند          
اند تا به شكلي ديگر اين تضاد را در كـالم او توجيـه        بعضي ديگر از شارحان تالش كرده     

  .نمايند
اند كه نفس در عـين رفعـت و           دهنفس را با تفسيري مجازي تبيين كر        بعضي هبوط «

 بـه عقـل   قصيده عينيـه ارفع را در   سمو مقام و منزلت به بدن گرايش دارد، يعني محل      
 هماهنگ گـردد، زيـرا او قائـل بـه           سينا ابناند تا اين قصيده با نظريه         فعال تفسير كرده  

: مـان ه( كنـد   مـي   پافـشاري   نظريه اين خود روي  هاي  كتاب و در اكثر   بوده نفس حدوث
149.(  

نفـس بـا    «يعني او اعتقاد به خلقت ارواح قبل از ابدان ندارد، بلكه معتقـد اسـت كـه                  
نه اينكـه ايـن جـوهر مجـرد قبـل از حـدوث بـدن، تقـدم                  . شود  حدوث بدن حادث مي   
 بـدن بـه آن تعلـق گرفتـه     ءنفس موجودي قديم نيست كه با انشا      . وجودي داشته باشد  
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صـراحت   هايي دارد كه بـا     عبارت سينا ابن« طرفياز  ). 135ص  : 1388طاهري،  (» باشد
 آشكارا بر هبوط جوهر نفس    ي عينيه   قصيدهكند او در      از قدمت جوهر نفس حكايت مي     

ص  :همـان ( »گزيدن او دركالبـد جـسماني تـصريح نمـوده اسـت            از عالم برين و آشيانه    
137.(  

قـدم يـا حـدوث    ( ميـان دو راي  ابن سـينا رسد كه ظاهراً افكار  به هر حال به نظر مي    
  ).148 ،ص1360عبدالكريم عثمان، (در نوسان بوده است ) روح

  جوهريت روح و حقيقت ذات او

گونـه   چون روح مجرد است و در ذات خويش از وحدت و بساطت برخوردار بوده، هيچ        
اين نكتـه منجـر بـه تـضاد حقيقـت و            . ندارد) جسم(نسبتي با جوهر ديگر وجود آدمي       

 - مجـرد -شود؛ زيرا روح موجودي عالم امـري    ماهيت جسم مي   ماهيت روح با حقيقت و    
امـا در  . از ماده و روحاني است كه بسيط الذات و فاقد هرگونه غواسـق و تركيـب اسـت            

 داراي مـاهيتي تركيبـي و امتزاجـي از عناصـر            - متكثـر  -مقابل جسم موجودي كثيـف    
 در صـميم ذات     اين دو عنصر نـوراني و ظلمـاني       . ممتزجه و از غواسق عالم سفلي است      

اين نكته نيز در تبيين انديـشه       . اند  خويش كامالً از هم جدا و در مقابل هم تعريف شده          
يعني تعلق يك موجود بسيط، وحـداني الـذات كـه از            . هبوط بسيار مهم و حياتي است     

 به يك موجود عـالم ملكـي، متكثـر و ممتـزج بـه            لوازم آن تروحن و تجرد دارد،     ماده و   
اي  كنـد و ايـن نكتـه    نوعي از اسارت و تعلق و هبوط را تـداعي مـي         خود   -عناصر سفلي 

  : استموالناروشن و بديهي در آثار عرفاي بزرگ و از جمله 
  زير و باال، پيش و پس وصف تن است

  بي جهت آن جان پاك روشن است
  ان ز هجـر عرش اندر فاقـه ايــــج

  اي ن  ز هجر  خاربن  چون  ناقهــت
  ها    باال   بالجان   گشايـد   سـوي

  ها ن در  زمين   چنگالـــدر زده ت
  تـجان  لقمان  كه  گلستان  خداس

  ي خاري چراست پاي جانش خسته
  وارـد  اين  وجود  خار خـتر  آمــاش

  صطفي زادي  بر اين  اشتر سوارــم
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  تــاشترا  تنگ گلي  بر پشت  توس
  ش در تو صد گلزار رستـكز نسيم

  )1981-1975 :1378مولوي،(
موالنا، نيز در مثنوي و آغازين بيت بلند آن، از فراق و هجران وجدايي شكايت كـرده                 
. و سراسر اين حماسه عرفاني را آتش اشتياق و شعله جانسوز ني پر طنين ساخته است               
تأكيد موالنا بر رجوع استكمالي و بازگشت به اصل و مأواي حقيقي جان، تأكيد مكرر و                

  :كالمي متواتر است
  دانم ه از عالم علوي است يقين ميجان ك

  رخت خود باز برآنم كه همانجا فكنم
  اكــــمرغ باغ  ملكوتم  نيم  از عالم  خ

  اند از بدنم دو سه روزي قفسي ساخته
  )648، 1370 مولوي، (

عالمـه  . ي حـدوث روحـاني روح اعتقـاد دارد           چونان فالسفه اسالمي، به انديشه     موالنا
ابيات زير را دليل بر       )148صفحه  (ها    مولوي و جهان بيني    در كتاب    محمد تقي جعفري  

  :داند  بودن روح مي الحدوثهروحاني بر موالنااعتقاد 
  دــكن بشنو اين ني چون شكايت مي

  كند ها حكايت مي داييـــاز ج
  اند ريدهـــكز   نيستان   تا  مرا   بب

  اند يرم مرد و زن ناليدهـــدر نف
  راقـفسينه خواهم شرحه شرحه از 

  گويم شرح درد اشتياقــــتا ب
  هركسي كاو دور ماند از اصل خويش
  از جويد روزگار وصل خويشـب

  )4-1دفتر اول : 1378مولوي،(
  رفت در ايجاد خلق شورت ميـــم

  لقــا به حــــجانشان در بحر قدرت ت
  شدند يـــچون مالئك مانع آن م

  زدند يه خنبك ميـــر مالئك خفــــب
   هر چه هست شدمطلع بر نقش

  پيش از آن كاين نفس كل پابست شد
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  اند دهــپيشتر از افالك كيوان دي
  اند ان ديدهــا نـــه هـــتر از دانــپيش

  )1728-1725دفتر دوم ،: همان(
ي خــويش در تبيــين حــدوث روح دچــار همــان  امــا او نيــز ماننــد اخــالف برجــسته

 سخن گفته و حل آن را بدين فكر    از آن  غزالي و   ابن سينا سرگرداني و حيرتي است كه      
  .خطا، كاري عبث شمرده بودند

 از سير انسان از نطفه تا عقل و از كلك تا شـكر و جوشـش آدمـي را از خـاك،                     موالنا
بارها و بارها در مثنوي بازگفته و درحقيقت اعتقاد خود به حـدوث روح و تعلـق آن بـه              

 ابيات زير را نـشان   تقي جعفري  عالمه محمد . قالب را در ابيات مختلف نشان داده است       
  ).147:1387 ك به جعفري،.ر(اعتقاد موالنا به حدوث روح دانسته است 

  ـتــي الســت ساقــاي چون ريخ جـرعه
  ردسـتـبر سـر اين شوره  خاك زي

  مـآن جوششي جوش كرد آن خاك و ما ز
  اي ديگر كه بس بي كوششيم جرعه

  )391و1387،5/390:مولوي(
  :يا و

    مردم  و  نامي  شدماز جمادي
  ر زدمـوان   ســو ز نما مردم  ز حي

  دمـمردم  از حيواني  و  آدم  ش
  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم

  )677و 3/676:همان(
عالمـه حـسن    .  بودن روح نيز در كالم او وجـود دارد          الحدوث هجسمانيو حتي گاهي    

 روح دانـسته اسـت       الحـدوث  هيجسمان نيز ابيات زير را نشان اعتقاد موالنا به          زاده آملي 
  ).77:1375 زاده آملي،حسن(

  تـــاول هر آدمي خود صورت اس
  تـبعد از آن جان كز جمال سيرت اس

  اول هر ميوه جز صورت كي است
  بعد  از آن  لذت  كه  معني  وي است

  )  626و 3/625:همان(
  :و يا
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  ن استـاين دراز و كوته اوصاف ت
  استن ــر رفتـن  ارواح  ديگــرفت

  تو سفر كردي  ز نطفه  تا  به عقل
  ه به گامي بود منزل ني به نقلـــن

  )1979و3/1978:همان(
گويد كه گويي روح قبل از اجساد در عالم ملكوت            ايي ديگر آنچنان سخن مي    جاما در 

طور كه گفتـيم بـه    اين نگاه همان. وجود داشته و بعد به بدن عنصري تعلق گرفته است   
  : نيز جايگاه خاص داشته است؛ مثالموالنابوده و در نگاه  ك نزديافالطونيانديشه 

  اـهاي خلق  پيش  از دست و پ جان
  فاـــدر صــا انـــــد از وفـدنـريــپ مي

  هبطوا  بندي  شدندإه امر ــچون ب
  حبس خشم و حرص و خرسندي شدند

  )6و1/625همان،(
  :و يا

  سط بوديم و يك گوهر  همهـمنب
  ر همهبي سر و بي پا بديم آن س

  رهــچون به صورت آمد آن نور س
  هاي كنگره شد عدد  چون  سايه

  كنگره  ويران  كنيد  از  منجنيق
  قــتا  رود  فرق از ميان اين فري

   )6و645/ 4همان ، (
يعني آنچه كه ارواح را بـه اسـارت درآورده اسـت، هبـوط انـسان و تعلـق آن جـوهر                      

  :فرمايد اتش نيز ميروحاني به جوهر جسماني بوده است او در غزلي
  آمد موج الست كشتي قالب ببست

  باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست
  )324ص:1370مولوي،(

دهد و نه حقيقت روح را كه موجودي ازلي بـوده   يعني الست كشتي قالب را شكل مي   
  :و به قول او جان باقي اولياء قابل روئيدن و زادن نيست

  سادـاي همه پوسيده در كون و ف
  زادــــيد و نــرويــ نيتانــاقــبان ــج
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  )1/1928همان،(
  :هبوط روح ملكوتي بوده استبراي سرآغازيميثاق الستو آدميچراكه حكايت خلقت

  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود
  ادمـآدم آورد در اين دير خراب آب

  )227،ص1371حافظ،(
  :ده است كهآور» رفتن قاضي به خانه زن جوهي« درمثنوي و در ضمن داستان موالنا

  مندـي   روحـمار   قومـــاي  خدا  بگ
  رندــمان  واخـدوق  بدنــتا  ز صن

  ونــند  صندوق  فســخلق   را  از   ب
  رد  جز  انبياء  و  مرسلونــكه  خ

  از هزاران يك كسي خوش منظر است
  كه بداند كو به  صندوق  اندر است

  او  جهان  را ديده  باشد  پيش از  اين
  ضد اين ضدش گردد يقينتا بدان 

   )56: 1370مولوي،  (
  :و يا

  گفت در بيابان رند دهن دريده مي
  صوفي خدا ندارد او نيست آفريده

  )18: 2535 عبدالحكيم،خليفه (

  گيري نتيجه

 فلسفي، يكي قدم روح و ديگري تجـرد و بـساطت ذات   ي حاصل سخن اينكه دو نكته   
هبـوط را در نگـاه فالسـفه و عرفـاي            ي  و تضاد ماهيتي جان با جـسم، اسـاس انديـشه          

  . كند اسالمي تبيين مي
هاي فراواني در همه مظاهر تمدن انـساني، يعنـي در             اي كه داراي شاخ و برگ       انديشه

 ادب پارسـي  ي فرهنگ، فلسفه، تاريخ، هنر و ادبيات بوده و به ويژه انعكاس آن در آيينه         
اي بـسياري از صـور خيـال و         به طوري كه زيربنـ    . بسيار گسترده و پرشاخ و برگ است      

رمزها و نمادهاي زبان شاعران عارف و عارفان شاعر ما را بـه وجـود آورده اسـت، مـثالً،      
 او، در عالم اسالمي آغاز     قصيده عينيه  و   ابن سينا   تشبيه روح به پرندگان مختلف كه از      
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عقـل   نظير    ، سهرورديهاي رمزي      و داستان  غزالي الطيرةرسال او و    الطيرةرسالشود با     مي
كنـد، همـه و        كه شخصيت اصلي آن شاهبازي است كه از عالم علوي هبـوط مـي              سرخ

ي عرفاني برگرفته از انديشه هبوط است كـه نهايتـاً             هاي تكاملي يك زنجيره     همه حلقه 
شـود و راه را بـراي     در ادب عرفاني فارسـي مـي  الطير منطقمنجر به خلق اثري چونان     

 خـود را بـا      نامـه   نـي گـشايد تـا       لند مولوي در مثنوي مي    گسترش اين انديشه در نگاه ب     
اما آنچه در نتيجه اين مقاله قابل تاكيد است،         . شكايت از فراق و درد اشتياق آغاز نمايد       

 ابياتي وجود دارد كه از سويي بـر     موالنااين است كه در آثار فالسفه و عرفا، به خصوص           
 از طرفي به قدم ارواح انساني نـاظر         حدوث روح اعم از روحاني و جسماني داللت دارد و         

 از جايگـاه    موالناهاي    است و روشن است كه انديشه هبوط انسان، كه در افكار و انديشه            
هر چنـد  . اي برخوردار است، با نظريه قدم روح انساني سازگار است و نه حدوث آن            ويژه

 هبـوط سـخن   اي كه به حدوث روح اعتقـاد دارنـد بـاز از             بينيم عرفا و فالسفه     وقتي مي 
توان نتيجه گرفت كه منظور آنان از هبوط تنـزل نفـس از كينونـت ذات                  گويند، مي   مي

  .تر و تعلق آن به جسم است مراتب پايين عقالني به

  نوشت پي

اين كتـاب از    .  سهروردي اخذ شده است    الغربه الغربيه غربت غربي از عنوان كتاب       -1
  .باشد آثار رمزي شيخ اشراق است و موضوع آن هبوط مي
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