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چکیده

مولوی یکی از برجستهترین عارفان اهل حکمت در تااریخ تفکار فار ای ا ات

همین امر بب شده ا ت تا اثر ارزندۀ ا مثنوی ،رشار از مفااهیم عرفاانی -حکمای

باشد .از جملۀ این مفاهیم ،مفهوم عالم مثال ا ت که تاکنون اهل حکمت بیشتر در آن

تأمل کردهاند کمتر ماورد توجاه اهال عرفاان ادبیاا قارار داشاته ا ات .در ایان

پژ هش عی شده ا ت مفهوم عالم مثال حس مرتبط با آن یعنی قوۀ خیال رابطاۀ

بین آن د در مثنوی مولوی برر ی تحلیل شود .نتایج به د ت آمده نشان مایدهاد

که از نظر مولوی ،عالم مثال نیر ی خیال ،مفاهیمی هستیشنا انه معرفاتشنا اانه
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هستند که تأمل در آنها چگونگی رابطۀ انسان با جهان عاالم ماا رای مااده نحاوۀ

دریافتهای عرفانی شهودی عارفان حتی شاعران عارف را تبیین میکند.

واژههای کلیددی :عاالم مثاال ،قاوۀ خیاال ،مثناوی ،معرفاتشنا ای ،مولاوی،

هستیشنا ی.
مقدّمه

نظریۀ «عالم مثال» مفاهیم اصاطالحا مارتبط باا آن مانناد «قاوۀ خیاال» ،یا

نظریۀ فلسفی حکمی شناخته شاده ا ات .باا جاود ایان ،مفهاوم عاالم مثاال ا ا اا
نظریهای عرفانی ا ت؛ زیرا جنبۀ ا اتدللی آن شاهودی ا ات از نظار مفهاومی نیا
دارای مفهومی هستیشنا انه معرفتشنا انه ا ت .شاید به همین دلیال ا ات کاه از
میان فال فه کالمیان ،تنها فیلسوفان متکلمان عرفانگرا به آن پرداختهاناد .از آنجاا
که امر زه این مفهوم در فلسفۀ دین ،فلسفۀ ذهن ر انشنا ی حتی ادبیا اهمیات
کاربرد دارد ،در این پژ هش عی بر آن ا ت که کاربرد مفهوم عالم مثاال حاس
مرتبط با آن یعنی قوۀ خیال را در عالم عرفان ادبیا عرفانی ،جایگااه نشاش آن
در خلق درک بهتر آثار ادبی عرفانی تشریح شود؛ به بب آنکه یکای از بهتارین
ر شها برای انجام این پژ هش برای ر یدن به مبانی هنر ،مراجعه باه متاون ادبای

برر ی کاربرد عینی این مفاهیم در متون ادبی ا ت ،مثنوی مولوی را که اثار برجساتۀ

ادبی حاصل قریحۀ هنرمندی عارف حکیم ا ات ،بارای برر ای تحلیال از ایان
منظر ،برگ یدهایم.
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پیشینه

باید گفته شود که در این زمینه ،مشاله ای با عنوان «برر ی مشایسهای مفهاوم خیاال

از دیادگاه ابان عربای مولنااا» نوشاتۀ فرزاناه علااوی زاده محماد تشاوی در نشااریۀ
جستارهای ادبی چاپ شده که در آن ،بحث خیال بیشتر در ارتباط باا مفااهیمی چاون
هم ،خواب علم تعبیر خواب مطرح شده ا ت به مباحثی مانند تسالط شایطان بار
نفس کد ر جان ،ضاللت بانن شاشا

آدمای ،داناش برخا اته از معیارهاای

عالی ماده ،افکار اندیشههای بانل بیهوده ،غر ر کاذب انسان ،وءظان بادبینی،
گسسته شدن پیوندهای د اتی غیاره نیا بیشاتر باه عنصار خیاال مصادا هاای
اجتماعی اخالقی آن در مثنوی پرداخته شاده ا ات؛ حاال آنکاه در ایان پاژ هش،

خیال در مشام مفهومی هستیشنا انه مرتبط با عالم مثال برر ی شده ا ت تأکید بر
جنبه کارکرد فلسفی حکمی عنصار خیاال در مراتاب شاناخت آدمای ا ات ناه
مفهوم اخالقی آن .همچنین خنرانی کوتاه بسیار موج

کلای از دکتار دیناانی در

ااال  1311بااا عنااوان «عااالم خیااال در نظاار مولااوی اباان عرباای» انجااام شااده ا اات؛
پژ هشهای مذکور در جهت تکمیل مباحث این مشاله برر ی دقیاقتار شااملتار
مفهوم فلسفی خیال ارتباط آن با عالم مثال در تفکر مولوی بسیار مؤثر ا ت.
 .1عالم مثال

عالم مثال یکی از مراتب هستی ا ت که اشاره به آن را در اخنان فال افۀ یوناان

با اتان ،در اندیشاۀ حکمااای جهاان ا االم در ااخنان پیاامبر ا االم (ص) امامااان
شیعه(ع) میتوان یافت (پورنامداریان .)202 :1321 ،باهرغام ایانکاه باه گفتاۀ هاانری
کربن ،در فلسفه تفکر غرب چندان بدان توجه نشاده ا ات (شاایگان،)253 :1313 ،
در فلسفه عرفان ا المی جایگاه یژهای دارد.
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در هستیشنا ی ا المی ن د اهل حکمت عرفان ،مراتب هستی معمول باین د
تا نُه مرتبه بیان شده ا ت که یکی از آنها عالم مثال (برزخ ،خیال) ا ت .بارای مثاال،
نجم رازی به د عالم غیب شهاد یاا ملکاو

ملا

قائال ا ات (رازی:1311 ،

 .)111 - 112ابنعربی این مراتب را به پنج مرتبه (حضره) تشسیم میکند کاه عبارتناد
از عالم لهو (عالم ذا الهی) ،عاالم جبار

(عاالم ا اما صافا الهای) ،عاالم

ملکو (عالم ار اح افعال) ،عالم نا و (عالم ظاهر) مرتبۀ انسان کامل (آشتیانی،
 .)211 :1325شاگرد شارح ا صدرالدین قونوی نی بار آن ا ات کاه مراتاب عاالم
شامل پنج حضر کلی ا ت که عبارتند از :غیب مطلق ،لوح محفوظ ،انساان کامال،
مثال شهاد (قونوی .)10 :1311 ،شاهابالادین اهر ردی مراتاب عاالم را چهاار
مرتبۀ انوار قاهره ،انوار مدبّره ،عالم صُور معلّشه عاالم اجساام مایداناد ( اهر ردی،
)320 :1311؛ البته ا از دیدگاه هیأ بطلمیو ی ،عالم صاور معلّشاه (مثاال) را پاس از
هفت اقلیم میداند آن را اقلیم هشتم مینامد ( اهر ردی :1312 ،ج .)252 ،2فاضال
تونی نی تعداد عوالم را پنج مورد میداند که عبارتند از عالم اعیان ثابته ،عالم عشول

نفوس کلیه ،عالم مثال ،عالم نبع عالم انسان (فاضل تاونی .)21 – 21 :1312 ،عالماه
نبانبایی هم بر آن ا ت که مراتب نولی جود ،از جود اجاب شار ع مایشاود
پس از آن در عوالم کلیِ جود ممکنا  ،ه عالم عشل ،عالم مثاال یاا بارزخ عاالم
ماده یا قوه بیشتر نیست عشال عالم چهارمی جود ندارد (نبانبایی .)213 :1311 ،در
مجموع میتوان گفت در هستیشنا ی ا المی ه عالم معنی ،صور
ا ت که به تعبیر عرفا ،ا ما ،صفا
یا به قول حکما ،جبر

 ،ملکو

مراتب هگانۀ عالم ا ت .عالم مل

ماادّه مطارح

افعال ،یا به بیان فال فه ،عشل ،نفاس نبیعات،
مل

هستند؛ عالم مثاال ،د ماین مرتباه از ایان

 ،عالم ماده مد ا ت جبر

 ،عاالم رای

ماده عاری از مادّه مدّ ا ت در حدّ فاصل این د عالم ،عالم ملکاو (مثاال)
قرار دارد که دارای خصوصیا هر د عالم بالد ات پااییند ات ا ات؛ یعنا از
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اصل ماده برخ عوارض آن مانند تغیّر حرکت منّ ه ا ت ،ل با برخ آثار مادّه
مانند شکل ،بُعد ،ضع مانند آن همراه ا ت.
در غرب ،ا لین بار افالنون نرح جهان ایده عاالم مثاال را باه صاور منساجم
مطرح کرد اما شاید به دلیل مخالفت ار طو باا آن ،بحاث از عاالم مثاال پاس از د رۀ
با تان ،در تفکر غرب جایگاه یژهای نیافت .قرنها بعاد از ایان د ره ،یعنای در قارن
هجدهم میالدی با تفکر ا تعالیی صور های خرد ناب کانت ،بحث از عاالم ایاده
به نوعی د باره در تفکر غرب مطرح شد؛ چنانکه برای مثال ،الیاده معتشد ا ت که هر
پدیدهای در گیتی نمونهای مینوی

جهی مثالی دارد که برین ناپیدا ا ات (الیااده،

)21 – 20 :1312؛ امااا در تاااریخ تفکاار ا ااالمی ،بااه خااالف گفتااۀ هااانری کااربن کااه
بنیانگذار حشیشی عالم مثاال را در حکمات ا االمی ،اهر ردی مایداناد (شاایگان،
 ،)253 :1313بسیاری مانند فارابی ،ابن ینا ،ابن عربی ،مالصدرا ،میرداماد دیگاران،
به عالم مثال پرداخته در ردّ اثباا آن دلیلای آ ردهاناد؛ بارای مثاال صادرالدین
قونوى در بیان علت ایجاد ظهور عالم مثال میگوید« :عالم ار اح ،تشادم جاودى
رتب بر عالم اجسام دارد

ا طۀ ر یدن فیض حق بر اجسام ا ات؛ اماا از آنجاا کاه

میان ار اح اجسام ،به جهت ترکیب بسانت آنهاا ،مباینات ذاتا برقارار ا ات
نخیت با یکدیگر ندارند ،خدا ند عالم مثال را خلق نماود کاه با رخ جاامع حادّ
فاصل میان عالم ار اح اجسام ا ت تا موجاب ارتبااط د عاالم شاده ،فایض حاق
امداد تدبیر ا از نریق ار اح به عالم اجسام بر اد» (قوناوى .)123 :1311 ،بناابراین
عالم مثال ،ا طۀ ن ل از عالم معنی به عالم مادّه صعود از عالم مادّه باه عاالم معنای
ا ت که به آن قوس ن ل قوس صعود میگویند (ابراهیمی دینانی .)322 :1322 ،به
همین بب قیصری در جه تسمیۀ آن آ رده ا ت که این مرتبه شامل مظاهر اصانام
آن چی هایی ا ت که در عالم اجسام تحشق دارد همچنین نمود نمونۀ مرتبۀ باالتر
خود ،یعن عالم ار اح ا ت (قیصاری )11/1 :1311 ،از ایان ر عاالم مثاال (نفاس،
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ملکو  ،صور  ،صفا ) را که ا طۀ میان عالم نورانی تجرد محض عالم تاری
مادّه ا ت  -به این اعتبار که در معنی لغوی برزخ گفتهاند« :هاو الحائال باین الشاییین»
(کاشانی - )32 :1310 ،میتوان عالم برزخ نی خواند .به عشیدۀ ابن عربی ،از آنجا کاه
در قوس ن ل صعود ،یر نفوس انسانی از عالم لهو باه نا او

از نا او باه

لهو انجام میگیرد ،د عالم مثال (برزخ) جود دارد :یکی در قوس نا ل کاه باه
آن غیب امکان میگوید عالم میان مجاردا

مادیاا ا ات دیگاری در قاوس

صعود که به آن غیب محال میگوید عالمی ا ت که نفوس پس از مفارقت از بادن
به آن میر ند (قیصری.)102 :1312 ،
 .2خیال و عالم خیال

خیال در ن د اهل حکمت د معنای متفا

 ،اما مرتبط با هم دارد .نخست به معنی

یکی از قوای ادراکی آدمی ا ت که از پنج حس باننی ا ات باه ابب ربطاش باه
انسان ،آن را عالم خیال متصل میگویند در تعریف آن گفتهاند« :خیاال بار یکای از
حواسّ باننه انال میشود آن نیر یی ا ت که صور هاای نشاش بساته در حاس
مشترک را – به هنگامی که آن صور ها از حواس باننه غایبناد – حفا مایکناد

جایگاه آن اپسین قسمت تجویف ا ل از تجا یف اه گاناۀ دماا ا ات( ».تهاانوی،
 .)251/1 :1121دیگری ،خیال به معنی عالمی عینای باا عناوان عاالم خیاال ا ات کاه
عااالمی مسااتشل منفصاال از انسااان معااادل عااالم مثااال ا اات .باادین شاارح کااه در
معرفتشنا ی انسان شنا ی ،انسان از ه احت جودی ماده ،نفس عشل (ذهان)
تشکیل شده ا ت به همین بب انسان «دارای اه قاوّه ا ات :قاوّۀ جسام کاه ماادۀ
محض ا ت ،صور خیالیه که مشیّد به مشادار شاکل ا ات صاور علمیاۀ عشلیاه کاه
مجرد مطلق ا ت» (بسیج .)21 :1312 ،ایان اه مرحلاه از جاود ماا ،نموناهای از اه
مرحله از جود عالم کلی ا ت که بر ا اس آن ،انسان نیا دارای اه نشایۀ جاودیِ
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مادی ،برزخی عشالنی ا ت .از آنجا که «قوۀ خیال ،درجهای از درجا نفس ا ات
که حد ا طۀ بین حس عشل ا ت» (شیرازی ،)511/3 :1212 ،در این معنای ،خیاال
معادل یکی از عوالم هستی یعنی عالم مثال (برزخ یا ملکو ) قرار میگیرد .تاا جاایی
که برخی از متفکران مانند ابن عربی ،عالم مثال را عالم خیال نی میدانند همانگونه
که به د عالم مثالِ کلّی ج یی قایل هساتند ،باه د نیار ی خیاال کلّای (منفصال)
خیال ج یی (متصل) نی معتشدند .خیال منفصل ،نیر ی خیال ا ت با حضور عمل در
طح نفس کلی یا عالم مثال مطلق؛ خیال متصل ،همان نیر ی خیال ا ت با حضاور
عمل در طح نفس ج یی یا عالم مثال مشیّاد (کاربن :1312 ،مشدماه20؛ حسانزاده
آملی 111/2 :1311 ،به بعد) .عالم مثال متصل ،ابسته به خیاال قاواى ادراک بشارى
ا ت که به آن مثال مشیّد خیال متصل هم گفته م شود .خواب رؤیاها به این عالم
مربوط م شوند ،اما در عالم مثال منفصل ،قواى ادراک انسان دخیال نیسات جادا
مستشل از انسان تحشق دارد یک از عوالم ثالثۀ تعینا خلشا ا ات .تجسّاد ار اح،
تر ّح اجساد ،تجسم اعمال ،ظهور معان به صور های منا ب مشاهدۀ مجردا در
صور اشباح جسمان در این مرتبه رخ م دهد .مشاهدا انبیا ،ا لیا عرفا در این عالم
صور میگیرد (جام  .)52 :1311 ،در اقاع ،عاالم مثاال یاا «عاالم خیاال ،باه من لاۀ
رحِمی ا ت که خدا ند هر گونه صورتی را کاه مایخواهاد در آن ایجااد مایکناد»
(ابراهیمی دینانی.)12 :1311 ،

 .3خیال و مثال در مثنوی

پس از آشنایی مختصر مشدماتی از مفاهیم مثال خیال ،در ادامه تالش مایشاود
رابطۀ بین حس خیال با عالم مثال (عالم نفس) در نظر مولوی تحلیل شود.
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 .1-3عالم مثال در مثنوی

مولوی نی مانند بسیاری از حکمای صوفی مشرب ،اصل مبدأ انسان مخلوقاا

را آباء «عشول نفوس نبایع» امها « افالک انجم عناصر» میداند آنها را
عالم مل

ملکو یا ظلمت نور مینامد:

هفااات اختااار هااار جناااین را مااادتی ماایکننااد ای جااان بااه نوباات خاادمتی
(مولوی)3152/1 :1311 ،
ج ادّ خویشااانمان قاادیمی چااار نبااع مااا بااه خااویش عاریاات بسااتیم نبااع
اااالهاااا هااامصاااحبتی همااادمی باااا عناصااار داشااات جسااام آدمااای
ر ح ا خاااود از نفاااوس از عشاااول ر ح اصااال خاااویش را کااارده نکاااول
(همان)250-221/2 ،
کاالّ عااالم صااور عشاال کاالّ ا اات کو ت بابای هر آنا

اهال قال ا ات
(همان)3211/2 ،

ا نی همانند حکما ،در هستیشنا ی خود قایل به د قوس صعود ن ل برای
انسان ا ت میگوید:
تااو از آن ر ز کااه در هساات آماادی آتشااای یاااا بااااد یاااا خااااکی بااادی
گاار باار آن حالاات تااو را بااودی بشااا کااای ر ااایدی مااار تاااو را ایااان ارتشاااا
از مبااااااادل هساااااااتیِ ا ل نماناااااااد هساااتی بهتااار باااه جاااای آن نشااااند...
از جمااااادی باااایخباااار ااااوی نمااااا

ز نماااااا اااااوی حیاااااا

اباااااتال

باااز ااوی عشاال تمییاا ا خااوش باز وی خاارج از ایان پانج شاش...
نیساااات پیاااادا آن منااااازل را اااانام ناااه نشانسااات آن مناااازل را ناااه ناااام
(همان)105-111 /5 ،
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در قوس ن ل در لسله مراتب هستی ،مولوی به عشول ،نفاوس نبیعات قایال
ا ت معتشد ا ت که عالم نفس (جان) همان عالم مثال ا ت که صور علمی هماۀ
موجودا هستی قبل از آمدن به این دنیا در آن موجود ا ت؛ لی انسانهای عادی با
حواسّ ظاهری خود قادر به درک آن نیستند .چنانکه میگوید:
کینجهان چاهی ا ت بس تاری

تنگ

هاااست بیااار ن عالااامی بااایبو رنگ
(همان)22/3 ،
هاااست باار اامع بصااار ماااهر خااادا
در حجب بس صور ا ت بس صدا...
گاااارچاه تاااو هاااستی کانون غافل از آن
قااات حااااجت حاااق کااند آن را عایان
(همان)211-212 /2 ،
بر آن ا ت که هر چه در این دنیا جود دارد ،تصویر عکس موجودا مثالی
ا ت:
نیساات غااایاااار ناااور آدم را خااااورش
از جاااا آن جاااان را نباشاااد پاار رش...
عکسآن نور ا تکین نان نااان شااد ت
فیض آن جان ا ت کین جان جان شد ت
(همان)1115-1112/2 ،
بنابراین ،به اعتشاد مولاوی اماور حشاایق موجاود کاه در ایان دنیاا رخ مایدهاد،
انعکاس ،ایه فرع حشایق امور عالم مثال هستند اصل آنها در عالم مثال موجود
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ا ت؛ به همین بب ،امور دنیا نیستِ هستینما اعتباری بیارزش ا ات .بهتارین
نمونۀ این اعتشاد مولوی در تمثیل صیاد مر ا ت ،آنجا که میگوید:
مااااار در باااااال پاااااران

اااااایهاش ماااید د بااار خااااک پااارّان مااار ش

ابلهااااای صااااایاد آن اااااایه شاااااود ماااید د چنااادان کاااه بااایمایاااه شاااود
بایخباار کااان عکااس آن ماار هوا اات بیخبار کاه اصال آن اایه کجا ات...
تاارکش عماارش تهاای شااد عماار رفاات از د یاااادن در شااااکار ااااایه تفاااات
(همان)222-220/1 ،
در عرفان حکمت ا المی ،یکی دیگر از جلوههای اعتشاد به عالم مثال ،در قالب
قایل بودن عرفا حکما به عالم ذرّ نمود یافته ا ت .بدین ترتیب که بسیاری از صوفیه
خطاب الست خدا ند را در عالم ذرّ در عاالم مثاال خطااب باه صاور هاای مثاالی
دانسااتهانااد (فرغااانی121 - 125 :1311 ،

ااب اری .)321-325/1 :1310 ،باار همااین

ا اس ا ت که بنا به اعتشاد مولوی نی این عالم مثال که در قاوس نا ل جاود دارد،
همان عالم ذر (الست ،مثال) ا ت که تمام ار اح انسانی پیش از تعلق باه ابادان در آن
جود داشتهاند در همین عالم ا ت که ار اح مجرد انسانها با حشایق امور عالم آشنا
شدهاند از این ر ا ت که میگوید:
پااایشتااار از نشاااش ،جاااان پذرفتاااهاناااد پااایشتااار از بحااار دُرهاااا ااافتهاناااد...
پاایشتاار ز افااالک کیااوان دیاادهانااد پااایشتااار از داناااههاااا ناااان دیااادهاناااد
دیااده چااون باای کیااف هاار بااا کیااف را دیااده پاایش از کااان صااحیح زیااف را
(مولوی)110-111 /2 :1311 ،
عال ه بر این ،مولوی بر آن ا ت که یاد خانرۀ این عالم در نهان ذا انسانها
باقی مانده ا ت گاه پیش میآید که چی ی از آن را به یاد آ رد .بارای مثاال ا نیا
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همانند اخوانالصفا

هر ردی که برای عاالم افاالک ،اصاوا

نغماا ماوز ن

متنوعی قائل هستند که مشر ط محتاج به شرایط اصوا این عاالم عضاو شانوایی

جسمانی آن نیست (قطبالدین ،)515 – 512 :1310 ،معتشاد ا ات کاه صاور هاای
مثالی ما انسانها این اصوا

نغما کیهانی را در عالم مثال شنیدهاند از هماین ر

ا ت که گاه با شنیدن اصوا دنیایی به یاد آنها میافتیم میگوید:
لی ا

بُااد مشصااودش از بانااگ رباااب همچاااو مشاااتاقان خیاااال آن خطااااب

نالاااااۀ ااااارنا تهدیاااااد دهااااال چی کااای ماناااد بااادان نااااقور کااال
پاس حکیماان گفتااهاناد ایاان لحانهااا از د ار چاااااارخ بگاااااارفتیم مااااااا...
ماااا هماااه اجااا ای آدم باااودهایااام در بهشاات ایاان لحاانهااا بشاانودهایاام
(مولوی)122-131 /2 :1311 ،
آنچه گفته شد شواهد مختصری از دیدگاه مولنا دربارۀ عالم مثال بود که البتاه در
ادامه بیشتر به آن پرداخته میشود.

 .2-3خیال در مثنوی

مولوی برای قوۀ خیال ،تشخص خاصی قائل ا ت باا ر یکاردی حکمای باه آن
میپردازد؛ تا جایی که «در نظر ایان عاارف با ر  ،جهاان بشاریت موالیاد جاود
آدمی ،اعمّ از افعال اقوال صفا همه بر محور خیال میگردد» (ابراهیمی دیناانی،
 .)12 :1311از ایاان ر  ،هماننااد بساایاری از حکمااا ،مولااوی نیا خیااال را بااه د معناای
مرتبهای از مراتب هستی ،قوهای از قوای ادراکی آدمی یا به تعبیر ابان عربای ،باه د
معنی خیال منفصل خیال متصل به کار برده ا ت.
دربارۀ خیال به عنوان یکی از حواس قوای ادراکی آدمی یا همان خیاال متصال،
باید گفت که مولوی برای انسان قایل به «پانج حاسّ ظااهر پانج انادر ن» (مولاوی،
 )2020/2 :1311ا اات .ا باادن انسااان را «کااوزهای بااا پاانج لولااۀ پاانج حااس» (همااان،
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 )2112/1میداند که جود این پنج حس برای بشای جسم انسان ال امی ا ت بار آن
ا ت که چنانکه «هر شب به هر خانه چراغی مینهند /تا به نور آن ز ظلمت میرهند»
(همان ،)232/2 ،خدا ند نی برای ر شن ماندن چرا تن انسان ،فتیلهای قارار داده کاه
آن « فتیله پنج دارد از حواس /جملگی بر خواب خور دارد ا اس» (همان).
مولوی همچنین دربارۀ حواس باننی در مشایسه با حواس ظاهری معتشد ا ت که:
پناج حاسّی هاست جا ایان پنج حس
آن چو زرّ رخ این حسها چو مس
(همان)21/2 ،
مولوی حواسّ باننی را «حاسّ جاان» حاواسّ ظااهری را «حاسّ ابادان»(هماان،
 )51/2میخواند تمام آنها را در اختیار دل میداند؛ چنانکه میگوید:
مار دلام را پنج حااسّ دیگر ا ت
حسّ دل را هر د عالم منظر ا ت
(همان)2020/2 ،
البته بر آن ا ت که حسّ ابدان نی مانند حسّ جان ،در خدمت دل قرار دارند
اب ار ا هستند میپر د:
دل مگاار مهاار االیمان یافتااه ا اات کااه مهااار پاانج حااس برتافتااه ا اات
پاااانج حساااای از باااار ن میسااااور ا

پااااانج حسااااای از در ن ماااااأمور ا
(همان)3252 3251 /1 ،

از آنجا که در نظر مولوی نی همانند دیگر عرفا اهال حکمات چاون ابان اینا
فارابی ،نفس همان جان ر ح ا ت در دل جای دارد ،میتوان گفت حاسّ بااننی
خیال ،نیر یی ا ت که در اختیار جان (دل ،نفس ،ر ح) قرار دارد .البته در این تعبیار،
مشصود مولوی از نفس ،نفس انسانی ا ت؛ چرا که از نظر ا

ایر حکماا ،نفاس باه

ه نوع نباتی ،حیوانی انسانی تشسیم میشود نفس انسانی همان نفس نانشه (ر ح یا
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جان) ا ت .چنانکه الفاخوری در تاریخ فلسفه در جهاان ا االم آ رده ا ات « :قتای
میگوییم نفس ،مشصود ما آن قوّه که نالب غذا ا ت یا قّوهای که محرک شاهو
غضب ا ت ،یا قّوه ای کاه در قلاب ااکن ا ات مولاد حیاا

ر اانندۀ حاس

حرکت ا ت از قلب به تمام بدن ،نیست؛ زیرا ایان را ر ح حیاوانی مایگویناد .بلکاه
مشصود ما از نفس ،جوهر فرد کااملی ا ات کاه کااری جا تاذکّر حفا

تمیا

رؤیت ندارد( ».الفاخوری خلیل الجر .)551 :1351 ،بادین ترتیاب خیاال نیر یای در
اختیار نفس به معنای اخیر ا ت.
دربارۀ تعریف حسّ خیال ،مولوی نیا همانناد حکماای مشّاایی برخای از قادما،
خیال را صورتی از شیء محسوس میداند که پس از غیبت آن در ذهن باقی مایماناد
(حلبی )125/1 :1312 ،در تعریف آن میگوید« :صور بیجان نباشاد جا خیاال»
(مولوی )3250 /2 :1311 ،دربارۀ ماهیت آن نی معتشاد ا ات کاه ایان ناوع خیاال
تصویر چون شکل ذهنی دارد لی شکل عینی ندارد ،به نوعی «نیست هست» یا «نیست
هستنما» ا ت .چنانکه در دا تان پادشاه کنی ک ،آمدن نبیاب الهای را باه حاس
خیال مانند کرده آن را اینگونه صف میکند:
ماااایر ااااید از د ر ماننااااد هااااالل نیساات بااود هسااات ماننااد خیاااال
(همان)21 /1 ،
در مجموع ،مولوی جایگاه قوۀ خیال در انساان را در چشام ،ار دل مایداناد
معمول تلشی از خیال را به عنوان تصویر ذهنی که همان خیاال متّصال یاا مشیّاد حکماا
ا ت ،به ذهن چشم انسان ابسته میداند جایگاه آن را در ر میشمارد .همچناین
معمااول هنگااامی کااه ایاان معن ای از خیااال را مااد نظاار دارد ،خیااال را در کنااار عشاال
معاشاندیش مُفَلسف به کار میبرد با آن مرتبط میداناد؛ چارا کاه جایگااه خارد
معاش

فسطه را هم در ر میداند .برای مثال ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
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در خیااال از بااس کااه گشااتی مکتساای ناا

باااه وفساااطاییِ باااد ظااان ر ااای

ا خاااود از لُااابّ خااارد معااا ل باااود شد باهحاس معا ل محار م از جاود
(همان)2111 - 2111/2 ،
قبلاااۀ عاااارف باااود ناااور صاااال قبلاااۀ عشااال مفلساااف شاااد خیاااال
(همان)1100/2 ،
زانااا

ااارمۀ نیساااتی درمااایکشاااد بااااده از تصاااویر شااایطان مااایچشاااد

چشمشااان خانااۀ خیااال ا اات عاادم نیساااتهاااا را هسااات بیناااد لجااارم
(همان)101 - 101/2 ،
در همین معنی ،ا حتی پرداختن بحث کردن در مسائلی چون جبر اختیار را
نی از این مشوله میداند:
اختیااااار جباااار در تااااو بااااد خیااااال چ اون در ایشااان رفاات شااد نااور جااالل

(همان)1501/1 ،
به عشیدۀ مولنا این خیال که تا حدی معادل عشل معاش هم هست ،چی ی ا ت که
انسانها همواره در نول ر ز در زمان آگاهی هوشیاری خود با آن درگیر به آن
مبتال هستند؛ به حدی که بب آزار کد ر نفس انسانی میشود تنهاا در هنگاام
خواب ا ت که جان از آ یب صدمۀ این خیال آ وده میشود:
جااان همااه ر ز از لگاادکوب خیااال

ز زیاااان

اااود از خاااوف ز ال

نی صفا مای مانادشش نای لطاف فار نااای باااه اااوی آ ااامان راه ااافر
(همان)215 - 212/1 ،
میرهناد ار اح هار شاب زیان قفاس فارغااان ناای حاااکم محکااوم کااس
شاااب ز زنااادان بااایخبااار زنااادانیان شاااب ز د لااات بااایخبااار ااالطانیان
ناااه غااام اندیشاااۀ اااود زیاااان ناااه خیاااال ایااان فاااالن آن فاااالن
(همان)313 - 311/1 ،
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این ز حاد انادازههاا باشاد بار ن داعاای فعاال از خیااال گونااه گااون
(همان)3122/2 ،
اما هنگامی که مولوی خیال را به معنی خیال منفصل به کارمیبارد ،جایگااه آن را
دل انسان میداند؛ برعکسِ خیال متصل که آن را انعکاس تصویر اشیای خارجی در
ذهن انسان تعریف میکند ،خیال منفصل را به ناوعی ج یای از جاان یاا نفاس انساانی
میداند که حتی ماهیت اصل آن برای دل که جایگاه جان ا ات نیا قابال شاناختن
نیست اینگونه میگوید:
در در ن دل درآیاااد چاااون خیاااال پاایش ا مکشااوف باشااد اارّ حااال
(همان)1210/2 ،
دیاااادهبااااان دل نبینااااد در مجااااال ک کادامین رکان جاان آیاد خیاال...
کاای ر ااد جا ااوس را آن جااا قاادم کاای ر ااد مرصاااد در بنااد عاادم
(همان)312 - 310/3 ،
مولوی معمول خیال به این معنی را در کناار چشام باه کاار مایبارد .البتاه در ایان
موارد ،منظور ا از چشم ،قدر بصیر

داشتن چشم ِرّ باننبین ا ت نه صرف

داشتن چشم شر ظاهربین که اکتفا کردن به آن در اقع نوعی نابینایی کوری ا ت:
کااور را قساامت خیااال غاام ف ا اات بهاارۀ چشاام ایاان خیااال فنا اات
(همان)112/2 ،
چشمشاااان خاناااۀ خیاااال ا ااات عااادم نیسااااتهااااا را هساااات بینااااد لجاااارم
چشم من چاون ارمه دیاد از ذ الجاالل خاناااۀ هساااتی ا ااات ناااه خاناااۀ خیاااال
(همان)101 - 101/2 ،
از ابیا فو برمیآید که مولوی ،خیال در معنی خیال متصل را که همان انعکاس
دریافتهای حسّی ظاهری انسان در چشم مغ ا ا ت ،کوری قناعت کردن باه
عالم «نیست هستنما» میداند؛ حال آنکه خیال در معنی خیال منفصال را کاه نیار ی
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ادارک ما رای حسی ج یی از جان نفاس انساانی ا ات ،بیناایی حشیشای درک
عالم « هست نیستنما» میشمرد.
در مورد رابطۀ این د خیال با یکدیگر تأثیر آنها در انسان باید گفت که مولوی
معتشد ا ت که جود خیال متصل یا همان قوۀ خیال تصویر ازی تصور آدمی ،در
مراحل آغازین تکامل رشد عشلای شاناختی انساان یاا باه بیاان مولاوی در مرحلاۀ
نفولیت ا بسیار ال امی ا ت:
ایاان تصااور ایاان تخیّاال لعباات ا اات تااا تااو نفلای پااس باادانت حاجاات ا اات
چون ز نفلی ر ت جاان شاد در صاال فااار از حااسّ ا اات تصااویر خیااال
(همان)2120-2151 /3 ،
بنابراین در نظر ا  ،علیرغم اهمیت اصالت خیال منفصل ،خیال ظاهر متصل را
نی در انسان بسیار مهم مؤثر میداند؛ چناانکاه در دا اتان «رنجاور شادن ا اتاد باه
هم» ،به زیبایی به تأثیر این نوع از خیال بر المت تن ر ح انسان اشاره کرده ا ت.
در این دا تان:
کودکاااااان مکتبااااای از ا اااااتاد رناااج دیدناااد از ماااالل اجتهااااد
مشاااور کردناااد در تعویاااق کاااار تااااا معلاااام درفتااااد در اضااااطرار...
آن یکی زیارکتار ایان تادبیر کارد کااه بگویااد ا ااتا چااونی تااو زرد
خیر باشد رناگ تاو بار جاای نیسات ایاان اثاار یااا از هااوا یااا از تباای ا اات
انااادکی انااادر خیاااال افتاااد از ایااان تااو باارادر هاام ماادد کاان ایاان چنااین
چاااون درآیااای از در مکتاااب بگاااو خیااار باشاااد ا اااتاد احاااوال تاااو
آن خیاااالش انااادکی افا ا ن شاااود کاا خیاااالی عااااقلی مجناااون شاااود
(همان)1553 - 1525 /3 ،
بدین ترتیب خیال ،عاملی ا ت که در پر رش نیر ی معرفتای شاناختی حسّای
فراحسّی انسان بسیار تعیینکننده ا ت؛ چه از ناوع خیاال

تصاورا فاردی انساان
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باشد چه از نوع خیال

تصورا کلّی نفس انسانی باشد .به همین دلیل ا ت کاه

مولوی میگوید:
پس مگو جمله خیاال ا ات ضاالل باایحشیشاات نیساات در عااالم خیااال
(همان)2132/2 ،
در ادامااۀ بحااث ،دربااارۀ نشااش جایگاااه خیااال در ایاان معناای بیشااتر توضاایح
داده خواهد شد.

 .3-4خیال و مثال در مثنوی

متنا ب با د نوع تلشی از خیال منفصل خیال متصل ،یعنی تلشای خیاال باه معنای
تصا یر انعکاس اشیای خارجی در ذهن  -که در اقاع هماان تواناایی درک معاانی
ج یی حسّی ا ت  -تلشی خیال به عنوان دریافت انعکاس تصا یر نفاس (جاان)
در دل  -که توانایی درک حشایق امور کلی فراحسّی ا ت؛ مولوی به د نوع عالم
قایل ا ت که حاصل این ،د نوع تلشی از قوۀ خیال ا ات؛ یکای عاالمی کاه بار پایاۀ
ادراکا  ،خیال

تصورا ج یی حسّی اخته شده ا ت دیگری عاالمی کاه

ا اس آن بر ادراکا  ،خیال

تصورا ر حانی ،ما رای حسّای کلّای ا ات .از

آنجا که به گفتۀ ابن عربی ،خیال «آنچه را صورتی دارد ،میپذیرد آنچه را صاورتی
ندارد ،صور میبخشد» (ابنعربی)211/2 :1205 ،؛ از این ر گویی عالم جهانی
را صورتگری خلق میکند؛ بنابراین ،از این نریق میتوان گفت هر انسانی متنا اب
با ظرفیت تواناییهای شخصیتی د رنی خود ،خیاال

تصاورا  ،باه عباارتی

جهان خاص خود را دارد می ازد که باا جهاان دیگاری متفاا

ا ات .از ایان ر

مولوی میگوید:
از نفیااار فتناااه خاااوف نکاااال هر دلای رفتاه باه صاد کاوی خیاال
هاار کساای فااالی هماای زد از قیاااس تااا چااه آتااش ا فتاااد اناادر پااالس
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(مولوی)2521 - 2522/2 :1311 ،
خیال عالم خیال در این معنی به نوعی همان خیال باه معنای عشال معااشانادیش
ا ت که بر ا اس آن ،هر انسانی جهانی را برای خود می ازد که بر مبنای تصورا
ادراکا ذهنی ج یی خود از امور خارج ،ترکیب کردن آنها در ذهن خود ایجااد
کرده ا ت بر نبق آن تصویر تصور خود اخته عمل میکند .مولوی در این مورد
میگوید:
در خااور هاار فکاار بسااته در عاادم دم به دم نشاش خیاالی خاوشرقام
(همان)313/5 ،
هاار کساای شااد باار خیااالی ریااشگااا

گشااته در ااودای گنجاای کُاانجکااا

از خیاااالی گشاااته شخصااای پرشاااکوه ر ی آ رده بااااه معاااادنهااااای کااااوه
ز خیاااالی آن دگااار باااا جهاااد مااار ر نهااااااده اااااوی دریاااااا بهااااار در
ان دگااار بهااار ترهاااب در کنشاااات

ان یکاای اناادر حریصاای ااوی کشاات

از خیااااال ،آن رهاا ا ن ر ااااته شااااده

ز خیاااال ایااان مااارهم خساااته شاااده

در پااری خااوانی یکاای دل کاارده گاام بااار نجاااوم آن دیگاااری بنهااااده ااام
ایااان ر شهاااا مختلاااف بیناااد بااار ن زان خیااااااال ملااااااون ز اناااااادر ن
(همان)325 - 311/5 ،
این عالم خیالی مثالی که هر انسانی در این دنیا برای خود می ازد منشأ اعمال
ا ا ت ،اگرچه به ظاهر پنهان ا ت دیده نمیشود ،به نوعی همان جهانی ا ات کاه
انسانها پس از مر  ،تجسم اعمال کردار خود را در آن در قوس صعود در عالم
برزخ خواهند دید .به بیان مولوی:
یا ا

خیاااال نیا ا

باااا آن شاااده یاااا

آن خاادایی ک ا خیااالی بااا

اااخت

خیااااال زشاااات راه آن زده

ز خیااالی د زخ جااای گااداخت
(همان)3011 - 3011/3 ،
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ایااان خیاااال ایااان جاااا نهاااان ،پیااادا اثااار زیااان خیاااال آن جاااا بر یاناااد صُاااور
در مهنااااادس باااااین خیاااااال خاناااااهای در دلاااش چااااون در زمینااای ،دانااااهای
آن خیااااال از اناااادر ن آیااااد باااار ن چاااون زماااین کاااه زایاااد از تخااام در ن
هااار خیاااالی کاااو کناااد در دل نااان ر ز محشااار صاااورتی خواهاااد شااادن
چاااون خیاااال آن مهنااادس در ضااامیر چاااون نباااا انااادر زماااین داناااهگیااار
مخلصم زین هر د محشار قصاهایا ات مؤمناااان را در بیاااانش حصاااهای ا ااات
چاااااون برآیاااااد آفتااااااب ر اااااتخی

برجهنااد از خاااک زشاات خااوب نیاا
(همان)1111 - 1110/5 ،

امااا عااال ه باار عااالم مثااالی کااه حاصاال خیااال متصاال در معناای عشاال حسااابگر
معاشاندیش انسانی ا ت ،خیال منفصل نی عالم دیگری را برای انسان ایجاد مایکناد
که بر مبنای ادراکا

تصا یر کلی ما راییِ انعکاسیافته از نفس در انساان شاکل

گرفته ا ت عالمی را برای ا بنا میکند که به نوعی معادل عالم مثال ا ات .درباارۀ
جایگاه این عالم در مراتب هستی از لحاظ هستیشنا ی ،مولاوی اعتشااد دارد ا لاین
عالم ،عالم بیچون لیتناهی یا عالم عدم ا ت .پس از عالم عدم ،عالم خیال قارار
دارد که از عدم محد دتر ا ت؛ پس از آن ،عالم هستی جود دارد که هماان عاالم
افالک ثوابت زمین درآمیخته با حاس رناگ ا ات .عاالم هساتی نیا از نظار
گستردگی

عت ،تنگتر از عالم خیال ا ت:

عرصااهای بااس بااا گشاااد بااا فضااا

یااان خیاااال هسااات یاباااد ز ناااوا

تناااگتااار آماااد خیاااال از عااادم زان اابب باشااد خیااال ا اابابِ غاام
باااز هسااتی تنااگتاار بااود از خیااال زان شااود در ی قماار همچااون هااالل
بااااز هساااتیِ جهاااانِ حاااس رناااگ تنااگتاار آمااد کااه زندانیساات تنااگ
(همان)3123 - 3120 /1 ،
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البته باید اف د که منظور مولوی از عدم ،همان عالم ملکو ا ت این مطلاب را
میتوان از خالل کالم ا دریافت .برای مثال در دفتر وم ،مولوی از زبان جبرئیال آن
گاه که بر مریم ظاهر میشود ،میگوید:
خااود بُاان بنگاااه ماان در نیسااتی ا اات ی

واره نشش مان پایش اتی ا ات
(همان)3111/3 ،

که در اینجا منظور از نیستی یا همان عدم ،عالم ملکو ا ت.
بدین ترتیب ،این عالم خیال که حد ا ط عالم بیکیف بیکرانه عالم کیفیت
محد د قرار دارد ،همان جهان مثال ا ت قدر خیال انسان به عنوان نیر یای کاه
به نوعی ج یی از نفس انسانی در اختیاار ا ات ،قاادر ا ات تصاا یر ایان عاالم را
درک برای انسان مجسم کند بسازد .چنانکاه باه گفتاۀ اهر ردی« ،خیاال آییناۀ
نفس ا ت که به

یلۀ آن صور های متعالیه را مشاهده میکند آیینۀ ظاهر مربوط

به مشاهدۀ صور هاای ایان جهاانی ا ات» ( اهر ردی .)322 :1311 ،درباارۀ رابطاۀ
ظهور موجودا عالم مثال ارتبااط آن باا حاس خیاال ،در گاوهر ماراد نیا از قاول

حکماى اشرا آمده ا ت:

« گاه باشد که موجود عالم مثال در این عالم مادى ظاهر شود به حواس ظااهر،
ادراک آن تواند کرد .اجسام صیشله شفافۀ این عالم مادى ،مانند آیینه آب هاوا،
مظهر موجودا عالم مثال باشند؛ همچنین خیال انسان نی مظهر آن شاود صاور
آینه صور خیالیه ،همه از موجودا عالم مثال باشند که در مظهر آینه خیاال باراى
ما ظاهر شوند همچنین صور هایی که انساان در خاواب مایبیناد ،مالئکاه ،جان
شیانین از موجودا عالم مثال باشند که در مظهار هاوا یاا آب باراى جمااعت ظااهر
شوند» (لهیجی.)202 : 1312 ،
هانری کربن نی به توانایی قوای نفس یا همان قدر خیال انسان بر صعود به عاالم
مثال درک دریافت صور ملکوتی آن تأکید کرده ا ت میگوید:
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«عالمی که این حکمای اشراقی در آن به مکاشافه تحشیاق مایپرداختناد ،کاامال
اقعی ا ت .اقعیت این عاالم ،ابطاالناپاذیر منساجمتار از عاالم تجربای ا ات کاه
اقعیت آن به ا طۀ حواس درک میشود .شاهدان این عالم ضامن بازگشات کاامال
آگاهند که در «جای دیگر» بودهاند .آنهاا را نمایتاوان شای فرنی

پنداشات عاالم

خیال در پس کنش ادراک حسی پنهان ا ات بایاد آن را در رای قطعیات عینای
ظاهری ادراک حسی جست جو کرد» (کربن.)221 :1312 ،
بدین ترتیب ،از نظار ب رگاان عرفاان فلسافه ،قاوۀ خیاال عامال بسایار مهمای در
ادراکا فراحسّی انسان ا ت ا را قادر می ازد تا بتواند باه برخای حشاایق اماور
مثالی د ت یابد .از همین ر مولوی نی بر آن ا ت که حاواسّ بااننی کاه در اختیاار
جان (نفس) قرار دارند به همین بب به آنها «حاواس جاان» مایگویاد ،قادرناد از
حشایق آگاه شوند:
حسّ ابدان قو ظلمات مایخورناد حااسّ جاااان از آفتاااابی مااایچرناااد
(مولوی)51/2 :1311 ،
دربارۀ حس خیال نی که از حواسّ جان ا ت ،معتشد ا ت:
فهااامهاااای کهناااۀ کوتاااهنظااار صااد خیااال بااد درآرد در فکاار
فلساافی کااو منکاار حنّانااه ا اات از حاااواس ا لیاااا بیگاناااه ا ااات
(همان)3321/1 ،
آن خیاااالتی کاااه دام ا لیا ااات عکااس مهر یااان بسااتان خدا اات
(همان)13/1 ،
به نظر مولوی ،این آگاهی از قایع عالم مثال از نریق عبور حواس از حجاب
مادی میسر میشود:
چون گاذاره شاد حوا اش از حجااب پااس پیاااپی گاارددش دیااد خطاااب
(همان)1125/1 ،
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چنانکه آمد ،افرادی چون انبیا ا لیا به این مرتبه ر یدهاند دل آنها در عالم
رای ماده یر میکند:
آن دلی ک آ امانهاا برتار ا ات آن دل ابااادال یاااا پیغمبااار ا ااات
(همان)2212/3 ،
بنابراین دل انسان قادر ا ت به عالم مثال ارد شود

قایع آن را درک کند البته

چنانکه قبال هم گفته شد ،دل محلّ حسّ جان ا ت آنچه را که دل درماییاباد ،باه
یاری نیر های باننی انسان چون خیال منفصل ا ت که مایتواناد تصاویر اماور عاالم
جان (نفس ،مثال) را در دل منعکس کند .غ الی نی درباارۀ نسابت دل باا عاالم خیاال
آ رده ا ت که «پس آنچه در دل حاصل شده ا ت ،موافق عالمی ا ت که در خیاال
حاصل ا ت آنچه در خیال حاصل ا ات ،موافاق عاالمی ا ات کاه در نفاس خاود

موجود ا ت – بیر ن از خیال آدمی دل ا  -عالم موجود ،موافاق نساخهای ا ات
که در لوح محفوظ موجود ا ت» (غ الی.)22/1 :1352 ،
در ابتدای مشاله اشاره شد که از دید اهل حکمت ،در عاالم مثاال قاوس نا ل کاه
غیب امکان نام دارد ،قایع امور ممکنا

جود دارد؛ مولوی نی معتشد ا ت برخای

از انسانها میتوانند به یاری قوۀ خیال منفصل به این عاالم عار ج کنناد اماور آن را
درک مشاهده کنند که این آگاهی یا از نریق خواب رؤیا ا ت یا از نریق رؤیت
شهود مکاشفه .برای مثال پیاامبر (ص) باا رؤیات عاالم مثاال توانساته باود از اماور
ممکنا آگاه شود:
همچنااان کااه دیااد آن صاادر اجاال پاایش کااار خااویش تااا ر ز اجاال
آنچ خواهد باود بعاد از بیسات اال دانااد اناادر حااال آن نیکااو خصااال
حاااال خاااود تنهاااا ندیاااد آن متشااای بلاا ا

حااااال مغرباااای مشاااارقی
(مولوی)3211-3211/2 :1311 ،
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معتشد ا ت حضر

یو ف (ص) قادر بود از نریق رؤیا امور مثالی را درک

کند:
همچو یو ف کو بدید ا ل باه خاواب کاااه اااجودش کااارد مااااه آفتااااب
از پاااااس ده اااااال بلکاااااه بیشاااااتر آنااچ یو ااف دیااده بُااد باار کاارد اار
(همان)3222-3221 /2 ،
همانگونه که اشاره شد ،در خصوص عرفا نی مولوی بر این توانایی اذعاان دارد
بر آن ا ت که پیر عارف کامل نی میتواند به مادد نیار ی خیاال منفصال خاود باه
درک عالم مثال نایل شود .برای مثال ا در صف پیر که نبیب الهی ا ات اماراض
دل دین را مدا ا میکند ،اینگونه خن گفته ا ت:
کاااامالن از د ر نامااات بشااانوند تااا بااه قعاار باااد بااود در ر نااد
بلکااه پاایش از زادن تااو ااالهااا دیااده باشااند تااو را بااا حااالهااا
(همان)1111-1112 /2 ،
از این مطالب برمیآید که در تفکر مولوی ،خیال پیوند ا با عالم مثال ،یکای از
مهمترین دلیل خالقیت شهود عرفانی ا ت که در خالل آن ،خیال متصل عارف با
خیال منفصل یا همان عالم مثال ارتباط مییابد تصا یر آن را در خود میپذیرد.
در انتهای بحث ،باید اف د که این نگرش تلشی از عالم مثال قوۀ خیال ،عاال ه
بر تبیین نحوۀ کشف شهود عرفانی ،به ناوعی مایتواناد زمیناهای بارای نارح مباانی

نظری هنر از جمله شعر فراهم کند؛ چرا کاه در کتااب هاانری کاربن ،آفاا تفکار

معنوی در هنر ا الم ایرانی در تعریف محاکا آمده ا ت که محاکاا در لغات باه

معنی حکایت در اصل به معنای باز ازی بازگویی رنوشتی ا ت کاه در عاالمی

غیر از عالم اقعی میگذرد یا به تعبیری دیگر ،محاکا «باز ازی ر یدادهایی ا ات

که نخست در نفس ،در آ مان رخ دادهاند» (شاایگان .)215 – 212 :1313 ،از نرفای
مولوی نی از جمله شاعرانی ا ت که خیال منفصل ا به عالم نفس پیو ته به عبارتی
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به مرحلۀ کشف ر یده بوده ا ت .از اینجا ت که در بسیاری از موارد اشاره میکناد
که زبان ا قادر به بیان آنچه دیده ا ت نیست؛ یا اظهار میکند که در آنچه میگوید،
خود دخالت مستشیمی ندارد تنها همچون نیای ا ت که مفاهیم در ا دمیده میشود
فریاد برمیآ رد که «من چه گویم ی
نتیجهگیری

در خالل صفحا

رگم هوشیار نیست».

گذشته عی شد تا نیر ی خیال عالم مثال رابطۀ بین این د

را در تفکر مولوی برر ی کنیم .نتایج مطالعۀ ما حاکی از آن ا ت که در نظر مولوی،
خیال ،تنهاا قاوهای از قاوای بااننی انساان نیسات؛ بلکاه ا از خیاال باه عناوان عااملی
هستیشنا انه معرفتشنا انه خن گفتاه ا ات .باه هماین ابب در مثناوی ،بحاث

دربارۀ خیال با بحث دربارۀ نبشا عالم جهانشنا ی پیوناد خاورده ا ات از ایان
رهگذر ،خیال ،عامل

ا طهای ا ت که از دریچۀ آن میتوان باه نظاارۀ عاالم مثاال

نشست .بدین ترتیب مولوی نی همانناد حکماا ،خیاال را در د معنای خیاال متصال
خیال منفصل به کار برده ا ت .به عشیدۀ ا خیال متصل در معنی تخیال

تصاورا

انسان در امور زندگی ا ت که به نوعی معادل عشل معاش ا ت .بدین معنی هر انسانی
جهانی مثالی را برای خود خلق می کند که در قوس صعود در جهان پس از مار ،
آن را خواهد دید .همچنین مولوی خیال منفصل را به عنوان نیر یی در اختیار نفاس
دل میداند که انسانی که حواس باننی از جمله حس خیالش را از عالم مااده عباور
داده باشد ،قادر ا ت به عالم نفس یا عالم مثالی کاه در قاوس نا ل جاود دارد ،راه
یابد از این نریق ،تصا یر حشایق امور عالم را در دل خود دریابد درک کند؛ ایان
مشصود از د نریق رؤیا رؤیت حاصل مایشاود .بادین ترتیاب ،از نریاق تأمال در
رابطۀ بین قوۀ خیال عاالم مثاال مای تاوان کشاف شاهود عرفاا ا لیاا تاا حادی

دریافتهای شهودی شاعران از جمله خود مولوی را در ر دن مثنوی توجیه کرد.
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