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چكيده :نظريه استعارههاي شناختی يا مفهومی اولینبار توسط لیكاف و جانسون
مطرح شد .طبق نظر ايشان ،استعاره ديگر تنها عنصري بالغی و مختص زبان شعر نبود،
بلكه زيربناي تفكر انسان ،استعاري است .ابتدا استعارههاي شناختی در زبان روزمره
بررسی شد ،اما با توجه به انتزاعی بودن زبان عرفان ،آرام جاي خود را در مطالعات

از اين مفاهیم خیال است .اين پژوهش به دنبال بررسی شناختی عنصر خیال در مثنوي
با رويكرد توصیفی  -تحلیلی است .بررسی عنصر خیال در قالب شناختی در مثنوي
نشان می دهد كه وي به منظور ملموس كردن اين مفهوم انتزاعی ،قلمروهاي مبدأ
حسی يا عینی را براي آن انتخاب كرده است .از بین استعارههايی كه موالنا با
محوريت خیال در مثنوي بهكار برده است« ،خیال مظروف است» و «خیال حیاتمند
است» بیشترين بسامد را دارند و پس از آن «خیال تصوير /عكس است» و «خیال دام
است» در مرتبة بعد قرار میگیرند كه منعكسكنندة نگاه موالنا به خیال میباشند.
نتايج تحقیق نشان می دهند كه در مثنوي  ،به مظروف بودن خیال بیش از ظرف بودن
آن توجه شده است ..ازطرف ديگر ،در تفكر موالنا ،هرچه جز « خداوند واحد حی
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عرفانی باز كرد .در مثنوي بررسی شناختی مفاهیم انتزاعی جايگاه ويژه اي دارد .يكی

ودود» خیال است.
كليدواژه ها  :استعاره شناختی ،عرفان ،موالنا ،مثنوي ،خیال

مقاله علمی – پژوهشی است .دريافت مقاله 1398/9/4:؛ پذيرش مقاله1399/2/8 :
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مقدمه:
اهمیت و نقش زبان در انتقال مفاهیم ذهنی ،باعث شده تا از ديرباز ،انديشمندان و صاحبنظران
مختلف ،عناصر آن را بررسی نمايند .ازسويديگر ،پی بردن به اليه هاي پنهان ذهن افراد نیز در گرو
بررسی همین عناصر است .يكی از عناصري كه در اين باب نقش ويژه اي دارد ،استعاره است.
 .1استعارهشناختی ()conceptual metaphors
زبان را به زبان مجازي و زبان حقیقی يا خودكار تقسیم كرده اند .زبان مجازي ،زبان ادبیات و شعر
است و زبان حقیقی همان زبان روزمره و متعارف میباشد (صفوي .)3 :1380 ،يكی از مهمترين عناصر
زبان مجازي استعاره است .در گذشته استعاره را تنها مختص زبان ادبی میدانستند و معتقد بودند
شاعر در استعاره ،به عالقه مشابهت ،واژه اي را به جاي واژه ديگر بهكار میبرد (شمیسا )57 :1381 ،و
اما به دنبال شكل گیري دانشی نوين به نام معنیشناسی شناختی ،استعاره ديگري تنها عنصري
بالغی نبود ،بلكه آن را جزئی بنیادين در درك انسان از جهان خارج و عنصري مهم در انديشیدن و
فرايند تفكر او قلمداد كردند (سجودي )136 :1391 ،كه رويكرد سنتی به استعاره را تغییر داد.
مطابق با اين ديدگاه ،استعارههاي زبانی تنها نمود و شاهدي بر استعارههاي ذهنی میباشند و
درواقع ،مطالعه استعاره هاي ذهنی در زبان ،از راههاي شناخت استعارههاي ذهنی بهحساب میآيد
(گلفام و ممسنی.)99 :1387 ،

از نقد نگاه سنتی به استعاره تا پیدايش آنچه اكنون آن را استعاره مفهومی يا شناختی مینامند،
انديشمندان و تئوري پردازان مختلف ،نظريات متفاوتی ارائه دادند ،اما استعاره شناختی با اين

اوصاف ،اولینبار توسط لیكاف و جانسون در سال 1980م با چاپ كتابی با عنوان استعارههايی كه با
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اين عنصر ،جايگاهی در زبان حقیقی يا روزمره نداشت.

آن زندگی میكنیم (  )Metaphors we live byارائه شد.
اين ديدگاه ،استعاره تنها مقوله اي زبانی ،يعنی صرفاً مربوط به واژه ها نیست ،بلكه فرايندهاي تفكر
انسان تا حد زيادي استعارياند

(لیكاف و جانسون.)6 :1988 ،
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لیكاف و جانسون ،استعاره را تناظر نظام مند بین عناصر يك حوزة ملموس كه حاصل تجربة بشر
است ،و حوزة ديگري كه مفهومی و انتزاعی است ،میدانند ،بهاينترتیب ،يك حوزه به وسیلة
حوزه ديگر درك میشود.
درواقع ،در استعاره هاي شناختی ،ما با دو حوزه مواجه هستیم ،اول حوزه ملموس كه حوزه مبدأ
) (Domain sourceنامیده میشود و ديگري حوزه اي انتزاعی كه حوزه

مقصد ) (Target source

است .در استعاره مفهومی ،اطالعات حوزه مبدأ بر حوزه مقصد نگاشت ) (Mappingمیشوند
(لیكاف و جانسون .)23 :1988 ،به عنوان مثال ،هنگامی كه براي عشق به عنوان حوزة مقصد ،حوزة حسی
و ملموسی چون آتش در نظر گرفته میشود ،بین ويژگی هاي حوزه مبدأ (آتش) اعم از
سوزانندگی ،نوربخشی ،پختن و ...و ويژگیهاي حوزة مقصد و ملزومات آن (عشق) ،اعم از فراق و
البته واضح است كه در برقراري اين نگاشت يا تناظر ،برخی ويژگیهاي حوزة مبدأ برجسته
( )highlightingمیشوند و مجبور میشويم كه از بعضی ديگر از خصوصیات حوزة مبدأ
چشمپوشی كنیم ( .)Lakoff, 1987: 23مثالً وقتی می گويیم آتش و مرادمان عشق است ،آتش
قلمرو مبدأ و عشق قلمرو مقصد است .قلمرو مبدأ اغلب مفهومی ملموس است كه با تجارب
فیزيكی انسان سروكار دارد و درنتیجه ،راحتتر درك میشود ،حال آنكه قلمرو مقصد معموالً
انتزاعی بوده و

درك آن دشوارتر است (.)Lakoff, 1987: 7

 .2خيال
 .1- 2خ يال در فلسفه
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جدايی ،قابلیت هدايت و رهبري ،رسیدن به كمال و ...نوعی تناظر (نگاشت) برقرار میشود.

پیش از بحث در مورد خیال ،الزم است تعريفی از آن ارائه گردد .در فلسفه اسالم ،تقسیمبنديهاي
متفاوتی از خیال شده است .بیشتر فالسفه مسلمان خیال را به «خیال منفصل» و «خیال متصل» تقسیم
درحالی كه خیال متصل ،عالم خیالی است كه انسان دارد .عرفا و برخی فالسفه نیز اصطالح خیال
مطلق و خیال مقید را مطرح میكنند .از نظر ايشان ،خیال مطلق  ،باطن خیال مقید است حال آنكه
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كرده اند .درواقع ،خیال منفصل همان عالم مثال يا عالم موجود میان عالم عقل و ماده است.
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خیال مقید ،مظهر خیال مطلق می باشد .طبق اين ديدگاه ،هرآنچه در عالم عنصري است (اعم از
آسمان ها و زمین و  )....در عالم مثال هم وجود دارد (فاضل تونی.)82 :1386 ،

فارابی اولین كسی است كه عالم مثال (خیال) را در فلسفه خود مطرح میكند .وي معتقد است
(ص)

كه پیامبر

از طريق خیال به عقل فعال می پیوندد و علم گذشته و آينده را از طريق عقل فعال

دريافت مینمايد

(داوري اردكانی.)144 :1383 ،

در مورد عالم خیال (مثال) ،فالسفه مسلمان ،نظرات متفاوتی دارند .برخی چون مشائیان وجود
عالم مثال (خیال منفصل) را انكار میكنند .بهگونه اي كه بوعلی سینا در الهیات نجات چنین
استدالل مینمايد كه صورت جسمیه از آن جهت كه جسمیه است ،اختالفپذير نمیباشد .بدين
معنا كه محال است طبیعت واحدي كه هیچ گونه اختالفی از جهت ماهیت در آن وجود ندارد ،در
در مقابل ،برخی از فالسفه از جمله شیخ اشراق ،عالم خیال يا مثال (خیال منفصل) را مرتبهاي از
هستی می دانند كه از ماده مجرد است ،اما از آثار آن بركنار نیست ،بدين معنا كه عالم خیال،
مرتبه اي بین محسوس و معقول است ،الجرم برخی از ويژگی هاي هر دو حوزه را دارد .وي وجود
اين عالم حد واسط را براي

گذر از عالم معقول به محسوس ،ضروري میداند (ابراهیمی دينانی،1393 ،

 .)363اين عالم حد واسط عالمی است كه از طريق عقالنی محض قابل ادراك است و عالمی كه
توسط حواس درك میشود (رك :كربن .)79 :1384 ،سهروردي معتقد است اين عالم جهانی است
كه در آن جمیع صور ،اشكال،

مقادير ،اجسام و آنچه بدان متعلق است موجود است (رك :شهروزي،

.)166 :1372

مالصدرا نیز معتق د است كه عالم خیال (منفصل) ،جوهري م جردي از بدن و اين عالم است ،اما
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ظرف وجود اختالف بپذيرد (ابنسینا 39 :1385 ،و.)40

مجرد عقلی نیست .وي عالم خیال را عالم عینی مستقلی می داند كه در حضور و بقاي خود ،محتاج
صوري در عالم اداركی آماده میكند و درواقع ،زمینة اين تصوير را براي نفس فراهم مینمايد
(مالصدرا ،بیتا ،ج.)138 :1
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 .2- 2خيال در عرفان
برخی معقتدند كه عرفا به ماهیت خیال كاري ندارند ،بلكه روي كاربرد آن متمركزند .عرفا براي
خیال ،حالت دوگانه قائلاند .يعنی در عالم ،تباين مطلق وجود ندارد و خیال همیشه مرز است و
شناختن

مرز ،مهم میباشد (ابراهیمی دينانی.)29 :1379 ،

ابن عربی نیز بحث مثال مطلق يا خیال منفصل و خیال متصل يا مقید را مطرح میكند .از نظر او
نیز عالم مثال مطلق ،حضرتی است كه حقايق در آن به شكل نمادين رخ مینمايند .اين عالم همان
عالم تجسد ارواح و تروح اجساد است .در مقابل ،خیال متصل يا مقید قرار دارد كه همان خیال
مربوط به مخیله انسان است كه همچون آيینه اي است كه صورت هاي عالم مثال يا خیال مطلق در
آن انعكاس میيابد (رك :ابنعربی .)18 :1370،ويژگی اين خیال متصل ،جدايی ناپذيري اش از فاعل
انفكاك از فاعل خیال ،در مرتبه همین عالم واسطه ،واقعیتی مستقل و قائم به ذات

دارد (خوشنظر،

.)59 :1387
آنچه در مثنوي با عنوان خیال آمده ،همان خیال متصل يا مقید است .موالنا خیال منفصل يا عالم
مثال را قبول دارد و اشعار او در مثنوي مؤيد اين مطلب است (رك :رجبی و غالمحسینزاده ،)1392 ،اما
آنجا كه از واژة خیال صحبت می كند ،منظور وي همان قوه متخیله يا خیال متصل است كه اين
پژوهش  ،به دنبال بررسی شناختی اين عنصر در مثنوي موالناست.
درمورد خیال در عرفان اسالمی ،پژوهش هاي متعددي انجام شده است .ازجمله مقاله «تاملی در
عالم خیال از ديدگاه برخی فالسفه و عرفا» كه توسط نصراهلل شاملی و وحیده حداد انجام شده و
نگارندگان ،بهطور اجما لی آراي فارابی ،ابنسینا ،سهروردي ،مالصدراو ابنعربی را در باب خیال

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

خیال است بهطوري كه مرگ و حیاتش به همین فاعل وابسته است .در صورتی كه خیال قابل

بررسی كرده و نكات اختالفی و اشتراكی آنها را در اين مسئله بیان نمودهاند.
نتیجه رسیده اند كه میان اين دوعارف در شعب معانی خیال ،اختالفی وجود ندارد ،اما هريك به
جنبهاي از جنبههاي آن پرداختهاند.
مقاله ديگري كه به بررسی خیال در مثنوي پرداخته است ،مقاله « مثال و خیال در انديشه مولوي»
است كه نگارندگان آن – زهرا رجبی و غالمحسین غالمحسینزاده  -مفهوم عالم مثال و حس
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م رتبط با آن يعنی قوه خیال و رابطه بین آن دو در مثنوي مولوي را بررسی و تحلیل نموده و به اين
نتیجه رسیده اند كه از نظر مولوي ،عالم مثال و نیروي خیال ،مفاهیمی هستیشناسانه و معرفتشناسانه
هستند كه تأمل در آنها و چگونگی رابطة انسان ب ا جهان و عالم ماوراي ماده و نحوة دريافتهاي
عرفانی و شهودي عارفان و حتی شاعران عارف را تبیین میكند.
تاكنون عنصر خیال از ديدگاه شناختی نه در مثنوي  ،و نه در متون عرفانی ديگر ،بررسی نشده
است .درواقع با توجه به اينكه بررسی استعاره هاي شناختی به منظور پی بردن به اليههاي پنهان ذهن
نويسن ده يا شاعر صورت می گیرد ،پژوهشی از اين دست میتواند تكمیلكننده پژوهشهاي قبل
باشد و به ما در پی بردن به مفهوم واقعی خیال نزد موالنا كمك نمايد و شائبههاي موجود در اين
زمینه را برطرف كند.

 .1- 3خيال حيات مند است.
اين استعاره كه همان تشخیص بالغی است ،روح داشتن خیال را برجسته میكند و به مخاطب خود
القا مینمايد كه با موجودي ذيشعور سرو كار دارد (ر ك :زرقانی و ديگران .)12 :1392 ،استعارههاي
شناختی مربوط با اين نوع خیال را میتوان در چهار دسته تقسیم كرد:
دسته اول ،استعاره هايی هستند كه خیال را حیات مند می دانند بدون اينكه به گیاه ،حیوان يا انسان
بودن آن اشاره كنند .دسته دوم خیال را گیاه میدانند ،دسته سوم خیال را حیوان قلمداد میكنند و
دسته چهارم ،خیال را انسان میدانند.

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

 .3گزارش دادهها
در مثنوي موالنا از نظر شناختی  2كالناستعاره و  9زيراستعاره با محوريت خیال ديده میشود.

 .1- 1- 3خيال جاندار است.

طبق بررسی نگارنده ،اين استعاره  24بار در مثنوي تكرار شده

است ( :مثنوي ،دفتر ،1ابیات،654 ،413

خیال هستند.
زايندههاي خیال در مثنوي عبارتاند از:
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3454 ،3095 ،1582؛ دفتر  ، 5ابیات 2644 ،3861 ،687؛  )....4903/6اين استعاره ها ،بیشتر ناظر به زايیده شدن
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ظن:

خیال از ظن زاده میشود آنچنان كه ديد ،از يقین بهوجود میآيد:
آنچنان كز ظن همی زايد خیال
ديد زايدد ،از يقدین بدی امتهدال
مثنوي ،دفتر 4124 ،6

خواب:

ديگر زاينده خیال در مثنوي ،خواب است:
خفته آن باشد كه او از هر خیال
ديو را چون حور بیند او به خواب
چونك تخم نسل را در شوره ريخت
ضعف سر بیند از آن و تن پلید

دارد اومیددددد و كنددددد بددددا او مقددددال
پددس ز شددهوت ريددزد او بددا ديددو آب
او به خويش آمد خیال از وي گريخت
آه از آن «نقدددددش پديدددددد ناپديدددددد»
(مثنوي ،دفتر  ،1ابیات)414 - 416

پلیدي تن ،حاصلی ندارد .موالنا از اين خیال با «نقش پديد ناپديد» ياد میكند و دوگانگی خیال و
مرز بودن آن را بین محسوس و غیرمحسوس با اين

اصطالح نشان میدهد (رك :مثنوي ،دفتر)3861 :5

غيبت محسوسات:

از ديگر زايندههاي خیال در مثنوي ،غیبت يا نبود محسوسات است:
ايدددن تحدددري از پدددی ناديدددده اسددددت
وهم آنگاه است ،كو پوشيدهه اسيت
چونكدده حاضددر شدددد ،خیددال او برفدددت
شه خدال غائي انيهس سيدزف يت
(مثنوي ،دفتر ،1ابیات 3625- 3626

عدم:

تا كه سازد جان پاك از سر قدم

سدددددوي عرصدددددة دور پهنددددداي عددددددم

عرصه اي بس با گشاد و با فضا

ويددددن خیددددال و هسددددت يابددددد زو نددددوا

تنگتر آمد خیاالت از عدم

ز آن سدددبب باشدددد خیدددال اسدددباب غدددم
(مثزوی ،د تر )3095 - 3098 ،1

موالنا در فیه ما فیه نیز میگويد:

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

اي خدا جان را تو بنما آن مقام

كانددددر او بدددیحدددرف مدددیرويدددد كدددالم

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30
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عالم خیال نسبت به عالم مصورات و محسوسات ،فراختر است؛ زيرا جمله مصورات
از خیال می زايد و عالم خیال نسبت به آن عالمی كه خیال از او هست می شود هم
تنگ است (مولوي.)7 :1369 ،

به اعتقاد موالنا ،عالم غیب از ماوراي عالم حس آغاز میشود و هرچه در جهت آن عالم امتداد
پیدا میكند ،فراخناي آن بیشتر میشود تا به مرتبة التعین میرسد كه هیچ گونه حد و نهايت و
محدوديتی ندارد .اما همان گونه كه عالم خیال كمتر از عالم حس محدود مینمايد ،عالم ملكوت از
عالم خیال ،وسعت بیشتري دارد و عالم جبروت از عالم ملكوت ،وسیعتر

است (زرينكوب:1374 ،

.)564

موالنا عالم خیال را از عالم مصورات و محسوسات ،فراتر می داند ،اما در عوض ،همین عالم
 .2- 1- 3خيال گياه است.

آنگاه كه مولوي از خیال به گیاه تعبیر میكند ،منظور او رويیده شدن خیال است .دل چون بیشهاي
است كه خیال در آن میرويد و از آن سر برمیآورد.
چددون خیدددالی كدده بدددر آرد سدددر ز دل
همچو ُگل پیشش بروئید او ز گِدل
مثنوي ،دفتر ،3بیت)3706

و در جاي ديگر ،به صراحت به دانه بودن خیال و كاشتهشدن آن در زمین دل ،اشاره میكند:
زيدددن خیدددال آنجددددا بروياندددد صددددور
ايددن خیددال اينجددا نهددان ،پیدددا اثددر
در دلدددش چدددون در زمیندددی ،داندددهاي
در مهنددددس بدددین خیدددال خاندددهاي
(مثنوي ،دفتر  ،5ابیات )1790 - 1791

 .3- 1- 3خيال حيوان است.

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

خیال ،از عدم تنگتر است و بدين سبب ،اسباب غم میشود.

در اين استعاره ،دو زيراستعاره ديگر مشاهده میشود .1 :خیال ،مَركب است؛  .2خیال حیوان درنده
است.
صاحب خود را به مقصد می رساند و اگر چنین نباشد ،سوار خود را بر زمین میزند و او را
« لگدكوب» میكند.

جان همه روز از لگدكوب خیال

و از زيان و ،سود و ،از خوفِ زوال

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1
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ندددی بددددهسددددوي آسددددمان راه سددددفر
(مثنوي ،دفتر ،1ابیات )410 - 411

نی صفا میماندش نی لطف و فر

ازسويديگر ،خیالهاي واهی مركبنما هستند ،همچون نی اي كه كودكان بر آن سوار
میشوند و آن را به گمان مركب بودن میرانند.
وهم و كر و حس و ادساك شياا

همچددو نددی دان مركددب كددودك هددال
(مثزوی ،د تر  ،2بديت )3446

در زيراستعارة دوم ،خوردن و خورده شدن خیال مدنظر است .در اين زيراستعاره ،موالنا پیاپی
رسیدن خیالها را با چرخة حیات ن شان داده است .آن گونه كه در چرخة حیات ،هر حیوانی توسط
حیوانی ديگر خورده میشود ،در مورد انسان نیز خیالها يكی پس از ديگري فرامیرسند .بهگونهاي
اين چرخه ادامه میيابد و انسان هرگز بدون خیال نخواهد بود.
فكدددر آن فكدددر دگدددر را مدددیچدددرد
هددر خیددالی را خیددالی مددیخددورد
يددا بخسددبی تددا از آن بیددرون جهدددی
تددو نتددانی ،كددز خیددالی وارهدددی
(مثزييوی ،د تيير )729 ،5

 .4- 1- 3خيال انسان است.

موالنا در دفتر اول مثنوي در داستان «شاه و كنیزك»  ،آنجا كه پادشاه براي نجات معشوقه خود به
مسجد می رود ،منجی يا همان انسان كامل را خیال مینامد:
ديددد شخصددی ،كدداملی ،پر مايددهاي

آفتددددددابی در میددددددان سددددددايهاي

مدددیرسدددید از دور مانندددد هدددالل

نیست بود و هسدت ،بدر شدكل خیدال

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

كه با آم دن خیال جديد ،خیال قبل فراموش میشود گويی هر خیالی ،شكار خیالی ديگر میشود و

( مثنوي ،دفتر)69- 70 ،1

مريمددا بنگددر كدده نقددش مشددكلم

هددم هاللددم هددم خیددال اندددر دلددم
(مول وي ،ج)3773 :3

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

در دفتر سوم نیز روح القدس به شكل خیالی بر مريم جلوه میكند:
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 .2- 3خيال موجود بیجان است.
 .1- 2- 3خيال غذا است.

اين استعاره سه بار در مثنوي به كار رفته است (مثنوي ،دفتر :2ابیات594 ،596 :؛ نیز دفتر  :6بیت .)289دلیل
استفاده از حوزه مبدأ غذا براي حوزه انتزاعی خیال ،نقش خیال در پرورش ،يا گدازش روح انسان
است .آن گونه كه جسم از غذا فربه میشود ،موالنا « فربهی» روح را ناشی از خیاالت «صاحبجمال»
میداند و بالعكس« ،خیاالت ناخوش» ،روح را میگدازن د .فربهی و گدازش از ملزومات حوزة مبدأ
يعنی غذا هستند كه بر مفاهیم حوزة مقصد ،خوشی و ناخوشی ،نگاشت شدهاند.
گددر خیدداالتش بددود صدداحب جمددال
آدمددی را فربهددی هسددت از خیددال
مددی گدددازد همچددو مددوم از آتشددی
ور خیدددداالتش نمايددددد ناخوشددددی
(مثزوی ،د تير )594 - 595 ،2

(مثنوي ،دفتر)598 ،2

در دفتر ششم ،در حكايت « غالم عاشقی كه پس از عقد خداوندزاده خود ،دچار رنج وتعب
میگردد» ،خیال و فكر خوش را ماية فربهی و شادي میداند؛ زيرا معقتد است كه خیال خوش ،مايه
«عزت و شرف» صاحب خیال میشود:
تدا خیددال و فكددر خدوش بددر وي زنددد

فكددددر شددددیرين مددددرد را فربدددده كنددددد

جددانور فربدده شددود لیددك از علددف

آدمددددی فربدددده ز عزسددددت و شددددرف
(مثنوي ،دفتر )289 - 290 ،6

 .2- 2- 3خيال مظروف است.

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

و معتقد است خیال خوش ،باعث شیرينی صبر و تازگی آن است:
كان فرح وآن تازگی پیش آمدست
صبر شیرين از خیال خوش شدسدت

اين استعاره ،نوعی طرحواره حجمی است .طرحواره هاي تصويري درواقع ،زيرمجموعه استعارههاي
شناختی هستند .اصطالح «طرحواره» را نخستینبار بارتلت ( )Bartlettمطرح كرد .بارتلت از
بافت تجربیات پیشین انسان و اطالعات مرتبط با آن كه ذر ذهن انسان وجود دارد ،صورت
می گیرد .وي اصطالح طرحواره را براي ساختار اين تجربیات قبلی بهكار برد

(يوسفی راد،)44 :1382 ،

اما كاربرد آن در معناي امروزي به دنبال استعارة شناختی و بهوسیلة لیكاف مطرح شد.

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

شاگردان مكتب روان شناسی گشتالت است .وي قائل است كه فهم و يادآوري مطالب معموالً در
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جانسون و لیكاف معتقدند كه انسان هنگامی كه اشغال قسمتی از فضا را با وجود فیزكی خود
تجربه میكند ،مفهوم انتزاعی «حجم» براي او ممكن میشود و اين قابلیت را دارد كه اين تجربه
فیزيكی را به مفاهیم ديگري كه به خاطر انتزاعی بودن ،حجم ندارند ،تعمیم دهد .براي نمونه جمله
«به دام ازداواج افتادن» را مثال می زند .در اين جمله ،ازدواج كه مفهومی ذهنی و انتزاعی است،
مكان حجم داري در نظر گرفته شده كه فردي میتواند در آن بیفتد يا از آن رهايی يابد .لیكاف
عناصر اصلی اين طرحواره را «داخل»« ،خارج» و « محدوده يا مساحت» میداند .بر اين اساس يا اشیا
داخل محدوده هستند يا خازج

از آن قرار دارند (.)Lakoff, 1987: 272

در اين استعاره ،چهار ظرف براي خیال در نظرگرفته شده كه عبارتاند از :دل /سینه /روان،
سر ،چشم و گوش كه در ادامه بررسی میشوند.
يكی از مهمتري ظروف خیال در مثنوي ،دل میباشد .اينكه مفهوم دل چیست از ديرباز محل بحث
و مناقشه بوده است .بیشتر عرفا ازجمله غزالی ،موالنا و ابنعربی حقیقت آدمی را دل او میدانند كه
با تعابیر ديگري همچو ن جان يا روح نیز از آن ياد میكنند (شجاري و گوزلی .)144 :1392 ،گاهی نیز
آن را محل نزاع و كشمكش بین روح و جسم

میدانند (گوهرين.)245 :1388 ،

دس مثزوی  ،دل جايگاه ويژه ای داسد:
دفتر صوفی سواد و حرف نیست

جز دل اسپید همچون برف نیست
(مثزوی ،د تر )160 ،2

يكی از مظروفات دل در مثنوي ،خیال است كه  9بار تكرار شده است

(م ثنوي ،دفتر ،1بیت3626؛

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

دل:

دفتر160 ،/52
:1386
 )3396و باالترين بسامد را
مولوي2523،؛
دفتر ،2ابیات1479 ،1157؛ 2065؛ دفتر  ،3ابیات 3774 ،1125؛ دفتر ،6بین
به عنوان ظرف خیال در مثنوي دارد.
پروش آن و هم نگهداري از آن:
الف .زايش خيال

موالنا در دفتر دوم در داستان «دوستی خرس ابله با مرد نادان» ،نصیحت او را باعث افزايش خیال در
دلش میداند:

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

تفاوت دل و ساير ظروف خیال در مثنوي اين است كه دل ،هم محل زايش خیال است و هم
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گفت ،چون از جد و پند و از جدال

در دل او بددددیش میزايددددد خیددددال...

(مثنوي ،دفتر) 2065 ،2
و دس د تر سوم ،دس داستان «سوح القهس و مريم»  ،پدهاشهن خدال دس دل مريم سا بف سويدهن
گُل مانزه ميكزه:
همچو ُگل پیشدش بروئیدد او ز گگدل

چددون خیددالی كدده بددر آرد سددر ز دل
(مثنوي ،دفتر ،3بیت )1125

ب .پرورش خيال

موالنا در دفتر اول ،در داستان « زيد ،غیبت محسوسات را عامل پرورش خیال در دل میداند:
چونكف حاضر شه ،خدال او بر ت
شه خدال غائي انيهس سيدزف يت
(مثنوي ،دفتر ،1بیت3626

)

چددون خیددالی در دلددت آمددد نشسددت

هر كجا كه می گريزي با تو هست
(مثنوي ،دفتر)3774 ،3

دس اين استعاسه ،عباسات «سر برآوسدن»  ،و « حاضرشهن» و حروف اضا ف « انهس» « ،دس» « ،ا »
كف مخصوص مكانهای حجم داس هستزه ،ا جالف عباسات و حروف مرتبط با حو ه مبهأ ،يعزي
ظرف هستزه كف با مفاهدم « بف وجود آمهن» و «نگههاسی» ا حو ة مقصه نگاشت شههانه.
چشم:

دومین ظرف خیال از نظر بسامد در مثنوي ،چشم

است كه  7بار تكرار شده است ( مثنوي ،دفتر  ،1بیت

1790؛ دفتر  ،2بیت .)... 610 ،604 ،616 ،105 ،580از نظر موالنا ،چشم جايگاه «خیاالت فنا» است .در اين
استعاره ،واژه «خانه» به عنوان ملزومات حوزه مبدأ عنوان شده است.

(مثن وي ،دفتر ،2ابیات )604 - 605

و آنكس كه چشم او سرمه نیستی درمیكشد ،جز خیالهاي واهی نمیبیند:

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

موالنا علت دوستیها و دشمنیها را همین خیال میداند:
هم وي اندر چشدم آن ديگدر نگدار
آن يكدی در چشددم تددو باشدد چددو مددار
وان خیال مومنی در چشدم دوسدت
زانكده در چشددمت خیدال كفددر اوسددت

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

پ .نگهداري خيال
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ز آنكدده سددرمة نیسدددتی در مددیكشدددد

بدداده از تصددوير شددیطان مددیچشددد

چشم من چون سرمه ديدد از ذوالجدالل

خانه هسدتی اسدت ،ندی خانده خیدال

چشددم او خاندده خیدددال اسددت و عددددم

نیسددت هددا را هسددت بینددد الجددرم
(مثنوي ،دفتر )106 - 108 ،2

كددور را قسددمت خیددال غددم فزاسددت

بهددرة چشددم ايددن خیدداالت فناسددت

حدددرف قدددرآن را ضدددريران معدنندددد

خددر نبیننددد و بدده پدداالن بددر زننددد
(مثزوی ،د تر )727 - 728 ،2

آنددددك انكددددار حقددددايق مددددیكنددددد

جملگددی او بددر خیددالی مددیزنددد

او نمدددی گويدددد كددده حسدددبان خیدددال

هدم خیدالی باشددت چشدمی بمددال

نكته جالب توجه اين است كه موالنا ،چشم سر را فرع «چشم اصل» میداند و آنچه فرع باشد،
قطعاً گنجايش حقیقت را نخواهد داشت:
از خیدددال بدددد مدددر او را زشدددت ديدددد

چشددم فدددرع و چشدددم اصدددلی ناپديدددد

چشدددم ظددداهر سدددايه آن چشدددم دان

هرچدده ايددن بینددد بگددردد ايددن بددد آن

تدددو مكدددانی اصدددل تدددو در المكدددان

ايددن دكددان بربنددد و بگشددا آن دكددان

شددش جهددت مگريددز زيددرا در جهددات

ششدره است و ششدره مات است مات
(مثنوي ،دفتر ،2ابیات )610 - 613

سر /فكر /ذهن

سو م ین جايگاه خیال ،سر است .ذهن و تفكر انسان جايگاه خیال است كه چهار بار تكرار شده است

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

(مثزييوی ،د تيير )3697 - 8 ،6

( مثنوي ،دفتر ،1بیت3349؛ دفتر ،2ابیات 1169 ،641؛ دفتر .)3920 ،5

موالنا در دفتر دوم« ،خیاالت فاسد» ،يا خیاالت «زاينده بال» را هر خیالی غیر از حق میداند .باغ
شوند.
موالنا از مخاطب خود می خواهد كه ابتدا اين خیاالت را از ذهن بیرون كند تا آنگاه بتواند دل
را از چنین تبديلهايی پاك نمايد .درواقع اين ابیات ،موالنا رابطة ذهن و دل به عنوان دو جايگاه

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

و راغ و زن و فرزند و قماش و فراش و ...همه «تخییلها»يی هستند كه بايد از ذهن و دل بیرون
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خیال را به تصوير میكشد .اگر فكر خود را از خیاالت فاسد آزاد كنی ،آنگاه میتوانی اين خیاالت
را از دل نیز بروبی و ريشهكن كنی:
هدین بدرون كددن از سدر ايددن تخییدلهددا

هيدن بيروا ا دل چزيدن تبيهيلهييا
(مثزوی ،د تير  ،2بديت )642

برون كردن و روفتن (روبیدن) از ملزومات حوزة مبدأ يعنی مكان حجمدار است كه بر
ملزومات حوزة مقصد يعنی « فراموش كردن» و «بی اعتنايی كردن» نگاشت شدهاند.
فهددددم هدددداي كهندددده كوتددددهنظددددر
صييييهخدال بييييه دسآسد دس كيييير
(مثزيوی ،د تير  ،1بديت )3349

گوش

چهارمین جايگاه خیال در مثنوي ،گوش است كه با يكبار تكرار (مثنوي ،دفتر ،)3923 ،5كمترين بسامد
آن براي چشم است.
موالنا در دفتر پنجم در داستان «شاه و سرلشگر و كنیزك» ،از مخاطب خود میخواهد كه
تالش كند تا گوشش ،مبصر چشم باشد ،در واقع گويی موالنا برتري ديدن بر شنیدن را با نقش
واسطه اي كه به گوش میدهد ،نشان می دهد .موالنا معتقد است آنچه میبینی سايه حقیقت است،
حال آنچه میشنويم ،قطعاً در مرتبه پايینتري قرار دارد .اما در انديشة موالنا ،انسان میتواند به
مرحله اي برسد كه حقايق از راه گوش به چشم بروند ،و سپس تمام تن آينه تمامنماي حقیقت شود:
جهددد كددن كددز گددوش در چشددمت رود

آنددچ كدده آن باطددل بدسددت آن حددق شددود

زان سددپس گوشددت شددود هددمطبددع چشددم

گددوهري گددردد دو گددوش همچددو يشدددم

بلكددده جملددده تدددن چدددو آيینددده شدددود

جملدددده چشددددم و گددددوهر سددددینه شددددود

گددددوش انگیددددزد خیددددال و آن خیددددال

هسدددددت داللددددده وصدددددال آن جمدددددال
(مثنوي ،دفتر ،5ابیات )3919 - 3923

 .3- 2- 3خيال ،عكس  /تصوير/سايه است.

اين استعاره  11بار در مثنوي موالنا آمده است
1366؛ دفتر .)...1225 ،5

( مثنوي ،دفتر 72 ،1؛ دفتر1043 ،2؛ دفتر 2127 ،3؛ دفتر،4
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ايدددن خیدددال سدددمع چدددون مبصدددر شدددود

حیدددز چددده بدددود رسدددتمی مضدددطر شدددود
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موالنا در دفتر چهارم ،در داستان «صوفی اي كه به جاي تفرج در عالم ظاهر ،سر به زانوي
مراقبت فرو برده» ،دنیا را عكس جان و دل می داند و معتقد است كه دنیا به همین دلیل دارالغرور
نامیده میشود؛ زيرا انسان هاي زيادي به اين عكس مشغول میشوند و از درك اصل باز می مانند.
گدددر نبدددودي عكدددس آن سدددرو سدددرور

پددددس نخواندددددي ايددددزدش دار الغددددرور

ايددن غدددرور آنسددت يعندددی ايددن خیدددال

هسددددت از عكددددس دل و جددددان رجددددال

جملدده مغدددروران بدددرين عكدددس آمدددده

بددددر گمددددانی كددددین بددددود جنددددتكددددده
( مثنددوي ،دفتددر)1386 - 1388 ،4

موالنا در دفتر سوم نیز در داستان «دقوقی» ،كل عالم را سايه و عكس مینامد.
الجدرم چدون سدايه سدوي اصدل راندد

ضددال مدده گددم كددرد و ز اسددتايش بمانددد

يددا ز چدداهی عكددس مدداهی وا نمددود

سدددر بچددده در كدددرد و آن را مدددیسدددتود

مدددح او مددهراسددت ندده آن عكددس را

كفددر شددد آن چددون غلددط شددد مدداجرا
(مثزوی ،د تر  ،3ابديات )2127 – 2123

مفهوم خیال بودن جهان ،ازجمله مفاهیم مكرري است كه بارها در مثنوي تكرار شده است
(جعفري ،1379 ،ج.)89 :1

در تفكر موالنا جهان مادي ،سايه و تصويري از حقیقتی واالست ،اما بیشتر مردم گرفتار همین
سايه میشوند و از درك حقیقت باز می مانند.
روزي كه اين فكر و خیال از می ان برخیزد ،هرآنچه در جهان بود ،رنگ میبازد بهجز خداوند
«واحد حی ودود»:
كددوه هددا بینددی شددده چددون پشددم نددرم

نیسددت گشددته ايددن زمددین سددرد و گددرم

ندده سددما بینددی ندده اختددر ندده وجددود

جدددددز خدددددداي واحدددددد حدددددی ودود
(مثزييوی ،د تيير )1043 - 1045 ،2

حتی اولیا نیز از اين دام در امان نیستند ،اما تفاوت آنها با انسانهاي ديگر اين است كه عكس
مهرويان بستان خدا را میبینند:
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بدداش تددا روزي كدده آن فكددر و خیددال

برگشددددايد بددددیحجددددابی پددددر و بددددال
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همچدددو ندددوري تافتددده بدددر حدددايطی

حددددايط آن انددددوار را چددددون رابطددددی
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عكيس مييفسويييان بسييتان خهاسييت

آن خدييايتي كيييف دام اولداسيييت

(مثزييوی ،د تيير )72 ،1

 .4- 2- 3خيال دام است.

يكی ديگر از قلمرو هاي مبدايی كه در باب خیال در مثنوي قابل بررسی است ،دام است كه  7بار در
مثنوي تكرار شده است( :مثنوي ،دفتر  422 ،1؛ دفتر  39 ،3و 1136؛ دفتر  367 ،5و  )...3655نظر موالنا در
مثنوي ،راه برونرفت از اين دامها را نشان می دهد .انسان كامل ،يقین و عشق ،سه راه برونرفت و
رهايی از دام خیال در مثنوي است .در اين استعاره كلمات و عبارات «سد» « ،گرفتار شدن» ،و «رها
شدن» از ملزومات حوزه مبدأ –دام  -هستند كه با مفاهیم حوزه مقصد (بازماندن ،حركت نكردن،
حركت دوباره) نگاشت شدهاند.
عددالم وهددم و خیددال وطبددع و بددیم

هسددت رهددرو را يكددی سددد عظددیم

 1- 4- 2- 3راه هاي رهايی از دام خيال
 انسان كامل (ولي)

موالنا يكی از راه هاي رهايی از خیال را بنده خدايی میداند كه در حكم سايه يزدان بر زمین
است:
ساية يزدان چو باشد دايهاش
ساية

يزدان

بود

بندة

خدا

امن او گیر زودتر بیگمان

وارهاند
مردة
تا

از

خیال

و

سايهاش

اين عالم و ،زندة خدا
رهی

در دامن آخر زمان
(مثزوی ،د تر )422 - 424 ،1

 يقدن
يقین خیاالت را میخورد و از راه برمیدارد:
مر يقین را چون عصا هدم حلدق داد

(مثزييوی ،د تيير )39 ،3



عشق

هسددت عشددقش آتشددی اشددكال سددوز

هددددر خیددددالی را بروبددددد نددددور روز
(مثزوی ،د تر )1136 ،3
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تا بخورد او هر خیالی را كه زاد
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(مثنددوي ،دفتددر )2655 ،5
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بنابراين ،سه راه رهايی از خیاالت از نظر موالنا« ،ولی خدا»« ،يقین» و «عشق» هستند .موالنا در
اين استعاره ،دو زيراستعاره ديگر را به تصوير میكشد« :يقین اژدهاست» و «عشق آتش است».
«حلق» و «خوردن» از ملزومات حوزه مبدأ يعنی اژدها هستند كه بر «نابود كردن» از حوزة مقصد –
يقین  -نگاشت شده اند .در استعاره «عشق آتش است» نیز «سوختن» ازملزومات حوزه مبدأ –آتش -
است كه بر از بین برد ن و نابود كردن كه از مفاهیم حوزة مقصد است ،نگاشت شده است.
يكی از نكات جالب توجه در مثنوي  ،در باب مانع دانستن خیال ،نگاه دوگانه موالنا به اين
مق وله است .موالنا در دفتر پنجم ،خیال را «دورباشگ» سراپرده جمال میداند و معتقد است كه براي
راهروي كه هنوز صافی نشده ،خیال راه ورود به سراپرده جمال حق را سد میكند:
 .5- 2- 3خيال مَی است.

است كه باده از كف شیطان نوشیده است .چنین شخصی نیستها را هست میبیند:
از نظر موالنا حتی آنكس كه حقايق را انكار میكند ،در نتیجه نوشیدن می خیال است كه مست
شده وحقايق را نمیبیند:
گفت موسی با يكدی مسدت خیدال

كی بدانديش از شدقاوت و وز ضدالل

صددددگمانت بدددود در پیغمبدددريم

بددا چنددین برهددان و ايددن خلددق كددريم

صد هدزاران معجدزه ديددي ز مدن

صد خیالدت مدی فدزود و شدك و ظدن

از خیددال و وسوسدده تنددگ آمدددي

طعددددن بددددر پیغمبددددري ام مددددیزدي
(مثنوي ،دفتر )2036 - 2039 ،2

 .6- 2- 3خيال جنون است.

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2022-09-30

اين استعاره ،دو بار در مثنوي آمده است .آنكه دچار خیاالت نعاس میگردد ،چونان انسان مستی

اين استعاره ،جنبة منفی خیال را برجسته میكند و يكبار در مثنوي بهكار رفته است .موالنا در دفتر
و مريضی میكنند ،درگیر نمودن او با خیال مطرح میكند و اين خیال را جنون مینامد ،همچنان كه
ديوانه غیرواقعیات را واقعی میپندارد ،انسان دچار خیال نیز همینگونه است:
آن خیددالش اندددكی افددزون شددود

كييخ خدييالي عييانلي مجزييون شييود
(موينييا ،د تيير )1553 ،3

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

سوم ،تدبیر شاگردان مكتبخانه را براي رهايی از دست استاد خود ،آنگاه كه همه به استاد تلقین درد
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 .7- 2- 3خيال قبله است

موالنا در دفتر ششم ،قبله عارف را نور وصال و قبله عقل مفلسف را خیال میداند:

قبلدده عددارف بددود نددور وصددال

قبلددده عقدددل مفلسدددف شدددد خیدددال
(مثنوي ،دفتر )1897 ،6

او معتقد است آن كس كه در خیال غرق شود ،به «سوفسطايی بدظن» تبديل میشود:
در خیال از بس كه گشتی مكتسی

نك به سوفسطايی بد ظن رسی
(مثنوي ،دفتر )2184 ،6

 .4تحليل شناختی عنصر خيال در مثنوي
در يك تقسیمبندي كلی میتوان مصاديق خیال در مثنوي در قالب استعاره هاي شناختی را به دو
را نشان میدهند و ديگري استعاره هايی كه به خیال ،نگاه بینابینی دارند ،بدين معنا كه براي خیال،
نقش دوگانهاي قائلاند.
 .1 - 4استعارههاي منفی
«خیال ،جنون است»«» ،خیال می است» و «خیال قبله است» ازجمله اين استعارهها هستند .موالنا در
مثنوي گاهی با اين گونه خیاالت ،صفاتی را همراه میكند« .خیاالت نعاس» ( مثنوي ،دفتر ،)3237 ،4
«ناخوش خیاالت» (مثنوي ،دفتر« ،)3447 ،3خیاالت فنا» ( مثنوي ،دفتر« ،)722 ،2خیاالت عارض باطل»
(مثنوي ،دفتر ، )3775 ،3و «نقش پديد ناپديد» (مثنوي ،دفتر )416 ،1ازجمله اصطالحاتی است كه موالنا
براي اينگونه خیاالت بهكار میبرد.
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بخش كلی تقسیم كرد :اول ،آن هايی كه به خیال نگاه منفی دارند و جنبههاي ناخوشايند و منفی آن

جنون دانستن خیال ،ناظر به برداشت غیرواقعی شخص دچار خیاالت از حقايق است .همانگونه
كه شخص مجنون ،برخی اوهام را مبنا قرار می دهد و بر همان اساس رفتار میكند ،انسان دچار
استعاره «خیال می است» نیز مفهوم مشابهی دارد .انسانی كه مست میشود ،اعمال و رفتارش
خارج از اختیار است ،انسان گرفتار خیاالت نیز آنچه میبیند و میشنود ،ريشه در حقیقت ندارد.
در استعاره «خیال ،قبله است» ،گرچه قبله واژه اي مقدس است ،اما موالنا با به كاربردن عقل
مسلسف ،قبله سوفسطايیان و انسان هايی كه گرفتار عقل مكسبی 1هستند را خیال میداند ،بدين معنا

] [ DOI: 10.52547/pje.13.26.1

خیاالت نیز مبناي اعمالش را خیاالتی قرار میدهد كه متصل به حقیقت نیستند.
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كه هدف آن ها پوشالی و پوچ است و تمام اعمالشان باطل خواهد بود ،زيرا قبله اي كه به سمت آن
رو كرده اند ،حقیقی نیست.
 .2- 4استعارههاي بينابين
خیال حیات مند است ،خیال ،غذاست ،خیال دام است ،خیال تصوير است ،و خیال مظروف است
ازجمله استعاره هاي دوگانه و دو پهلوي مثنوي موالنا در باب خیال هستند.
زيراستعاره «خیال انسان است»  ،از آن جهت دوگانه است كه موالنا در دفتر اول و در «داستان
شاه و كنیزك» ،ولی ي ا انسان كاملی را كه به كمك پادشاه میآيد ،خیال مینامد.در دفتر سوم نیز
در داستان « مريم و روحالقدس» ،روح القدس را خیال عنوان میكند كه هر دو نقش مثبتی دارند .از
س وي ديگر ،موالنا معقتد است كه انسان گاهی در خواب با خیالی – انسانی  -جفت میشود كه جز
دوگانه قرار میدهد.
استعاره «خیال حیوان است» نیز دو جنبه دارد .مركب دانستن خیال نزد موالنا ناظر به همین
برداشت دوگانه است .مركب گاه به جاي اينكه سوار خود را به مقصد برساند ،او را زمین میزند و
« لگدكوب» میكند.
استعاره «خیال غذاست» نیز استعارهاي دو پهلو است و موالنا به دو جنبة مثبت و منفی خیال در
ذيل اين استعاره اشاره كرده است .خیاالت خوش ،باعث فربهی تن و سرخوشی جان میشوند و
ناخوش خیاالت ،روح را میگدازند.
به كاربردن واژه صبر در كنار خیال خوش ،نشان دهنده اهمیت امیدواري به سرانجام نیك صبر
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ضعف سر و پلیدي تن ،چیزي به دنبال ندارد .بنابراين اين انسان است كه خود را در اين مسیر

كردن نزد موالناست .آنكه به پايان خوش صبر كردن اعتقاد دارد ،همین خیال خوش ،باعث شیرين
شدن صبر میشود.
«دورباشگ» سراپرده جمال می داند و از اين باب ،معتقد است كه خیال درواقع راه انسانهاي «ناصاف»
به حريم جمال الهی را می گیرد و سره را از ناسره بازمیشناساند.
استعاره «خیال تصوير /عكس» است نیز هر دو جنبه مثبت و منفی خیال را در مثنوي به تصوير
می كشد .دنیا عكس و تصوير حقیقتی است كه در المكان است .درواقع اين عكس ،ريشه در
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حقیقتی واال دارد (جنبه مثبت) اما همین تصوير و سايه حقیقت ،باعث گمراهی انسانهايی میشود
كه آن را اصل میپندارند و از درك اصل بازمی مانند (جنبه منفی).
استعاره «خیال مظروف است» نیز تصوير دوگانه اي از خیال را نشان میدهد .موالنا چهار ظرف
چشم ،گوش ،دل و ذهن (فكر /سر) را براي خیال عنوان میكند .از اين میان ،يك عضو حسی

(چشم) و يك مفهوم انتزاعی (دل) مهمترين و اصلیترين جايگاهها يا ظروف خیال در مثنوي
هستند .آنچه ابیات نشان مید هند موالنا براي گوش و ذهن يا سر ،جايگاه واسطه اي قائل است.
خیاالت از راه گوش وارد چشم میشوند (مثنوي ،دفتر )3919 - 3923 ،5و ا ز فكر يا ذهن به دل راه
میيابند (مثنوي ،دفتر )642 ،2در اين مورد نیز اين خودِ فرد است كه انتخاب میكند مظروف دل و
چشم كدام خیال باشد و انسان میتواند به مرحله اي برسد كه تمام تن او آينه تمامنماي حقیقت

نتيجه:
بررسی عنصر خیال در قالب شناختی در مثنوي موالنا نشان می دهد كه وي به منظور ملموس كردن
اين مفهوم انتزاعی ،قلمروهاي مبدا حسی يا عینی را براي آن انتخاب كرده است .از بین
استعاره هايی كه موالنا با محوريت خیال در مثنوي به كار برده است« ،خیال مظروف است» ( 24بار)
و «خیال حیات مند است» ( 24بار) بیشترين بسامد را دارند و پس از آن «خیال تصوير/عكس است»
( 11بار) و «خیال دام است» ( 7بار) در مرتبة بعد قرار میگیرند.
در مثنوي  ،به مظروف بودن خیال بیش از ظرف بودن آن توجه شده است كه نشان میدهد
خیال در نزد موالنا ،ثبات ندارد .درواقع ،به جايگاهها و ظروف ثابت در وجود انسان وارد میشود و
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شود.

يا آن را ترك میكند .بیان دل و ذهن به عنوان مهمترين ظروف خیال در مثنوي ،غیرارادي بودن
برخی خیاالت را بیان می كند .چون در مورد دل و ذهن و آنچه در آن دو جاي میگیرد ،عنصر
خیال را نشان می دهد .درواقع از نظر موالنا ،خیال عنصري منفعل نیست ،بلكه بر صاحب خود
اثرگذار است و توانايی هدايت يا گمراهی وي را دارد .از طرف ديگر ،در تفكر موالنا ،هرچه جز
«خداوند واحد حی ودود» خیال است و اين خیال ،تصوير و عكسی از عا لمی المكان است كه
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بیشتر مردم گرفتار همین فرع میشوند و از اصل باز می مانند .دام بودن خیال نیز نشان میدهد كه اگر
راه برخی از خیاالت سد نگردد ،خود خیاالت راه رسیدن به تعالی را سد خواهند كرد و مانع آن
خواهند شد .آنچه مشخص است ،نوع نگاه موالنا به خیال ،نگاهی دوگانه و دو پهلو است.
استعارههاي خیال حیات مند است ،خیال ،غذاست ،خیال دام است ،خیال تصوير است ،و خیال
مظروف است ازجمله استعاره هاي دوگانه و دو پهلوي مثنوي موالنا در باب خیال هستند و دو جنبه
مثبت و منفی خیال را در مثنوي به تصوير میكشند .بنابراين موالنا بر اي خیال ،نقش دوگانهاي قائل
است .خیاالت خوش ،باعث فربهی تن و سرخوشی جان میشوند و ناخوش خیاالت ،روح را
می گدازند و اين انسان است كه خود را در اين مسیر دوگانه قرار میدهد.

.1

موينا معقته است كف دو عقل وجود داسد :يكي عقل مكسبي و ديگری عقلي كف بخشش يخدان
است .عقل دوم ،يعزي عقلي كف بخشش خهاونه است ،جايگاهش دس مدان دل و جان آدمي
است و عقل مكسبي ،مذموم است (مثزوی ،د تر  ،4ابدات .)1960 - 1964
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