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 مقدمه

کند، در گسترة ی هنر نقش کلیدی ایفا میکلطورهکه در فضای ادبیات و بعنصر خیال، همچنان

ة وجودشناسی، فقط در حوز این نقش نه. استعهده گرفته مهمی را بر بسیاردین و عرفان نیز نقش 

در  د یا کشف ارتباط میان امور مشابهل و ایجاتخی. شودشناسی نیز تصدیق میبلکه در حوزة معرفت

نحوی  که نفس به، خیال درصورتیپردازد؛ اما در عرفان و دینفضای ادبی، به تلطیف ذهن می

خود هموار کرده باشد، ساحت شهود طرایف و های علمی و عملی را بر مند، ریاضتاصولی و روش

شود و برای ایجاد یا نة مواهب الهی واقع مییدر اینجا نفس تنها آی. ظرایف حقیقت و الهام است

هر، منبع پرور و گرفتار ظوادر نفس هوشاین، خیال، وجودبا. کندرابطة متشابه تالشی نمی کشف

 .دداراز واقعیت و حقیقت دور نگه میسازی است که خود را صور ذهنی مغشوش و مشغله

   خیال در زبان عربی معنای . این دو مفهوم متضاد، در معنای تحت اللفظی واژة خیال نهفته است

نماید شود، هم آنچه میادراک می بنابراین آنچه در قلمرو خیال. کندرسیدن را افاده می نظربه

        تر و گاه از آنچهتر و لطیفشریفنماید، گاه از آنچه می. نیست نمایدهست و هم آنچه می

در حالت اول نصیبی از حقیقت به همراه دارد و در حالت دوم . تر استتر و کثیفنماید، وضیعمی

 .ای به همراه نداردغیر از بطالت بهره

، (ق836-871)الدین بلخی و موالنا جالل (ق083-836) عربیالدین ابنمحیی یدر این تحقیق، آرا

نوان عچه به شأن خیال. شودشناسی بررسی میاز هر دو منظر وجودشناسی و معرفتدر باب خیال، 

شده  امری پذیرفته دو عارف ای در نفس، نزد هرن قوهعنواحضرتی از حضرات خمس و چه به

 طورهاما ب. شودورزی، عین بدعت و جهل شمرده مینوآوری و خالف است و در این زمینه

 زیرا به ؛دهدی عنایت و اهتمام خاصی نشان میعربی به توجیه صور مسجلابن ،برجستهص و مشخ

        دارد که بر خفایا و زوایای  دعرفان است و تعهپرداز یک معنا، او فیلسوف دین و نظریه

ویژه در دو هد را بالمقدور این تعهحتی که اوبرانگیز این دو حوزه پرتو بیفکند، همچنانپرسش

به انجام رسانیده  الفصوص الحکمو  الفتوحات المکیهالمعارف عرفانی ـ دینی خود، یعنی ۀیردا

 .است

الب د را در قچند به کمک فضای شعری معانی مجرهری معنوی ، مولوی در مثنودیگرازسوی

در دنبال جایی  هاو ب. کندمال میگریز خود را برخصلت صورت نهایتدهد، درصور تمثیلی ارائه می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             2 / 18

https://erfanmag.ir/article-1-90-fa.html


   82                                                                                                              عربی و مولویاز دیدگاه ابن« خیال»

رو، گذرد؛ ازاینقوای نفسانی درمی ةن، از همة ساحات وجود و همالمکان و عدم تصور و عدم تعی

ویژه آنجا که صور هدهد، بوی به خیال، پس از تصدیق همة معانی فنّی آن روی خوشی نشان نمی

ناتوان عربی را البته مقصود این نیست که ابن هستند؛ خیالی بازنمود زندگی دنیوی و تدابیر معیشت

ی عالم به همة مراتب و منازل عنوان عارفهعربی، بمنزلت ابن. فی کنیمش عرفانی معردر چنین خیز

 .سلوک، بر همگان شناخته شده است و نیازی به توضیح و تأیید نگارنده نداردسیرو

در  در بند اول، اقسام معانی خیال: گیری، تنظیم شده استاین تحقیق، در سه بند و یک نتیجه

       عربی، کیفیت وقوع یک تجربة خیالی و انواع رویکرد به خیال شرح داده ستگاه نظری ابند

، در نظرات این دو ةبه مقایسو پس از آن ایم پرداختهمثنوی ، به معانی خیال در سپس. شودمی

 ةپس از ارائ نتیجه بخشدر . شناسیة معرفترویکرد به خیال، هم از حیث وجودشناسی و هم از جنب

 . ایمهکردبررسی « خیال»یک از دو عارف را در پرداختن به ت هرهم همخلص سه بند گذشته، وج

عربیمعانی خیال نزد ابن  
معانی ، واژة خیال، به مقاصد و فصوص الحکمو  هیفتوحات مکویژه در عربی، بهدر آثار مختلف ابن

ه گونبه هر .داللت این واژة اساسی است مقصودهایند همة این کاربردها و آبر. دی آمده استمتعد

شناختی ـ میان دو قلمرو که در طول یکدیگر قرار دارند، یعنی قلمرویی ـ وجودشناختی یا معرفت

خیال اصوالً ساحتی برزخی است که مناط و رباط بین دو  پس. یکی در صدر و دیگری در ذیل

 شود، خیالمی عموالً از این اصطالح استنباطه مکند؛ لیکن برخالف آنچساحت دیگر را فراهم می

یقت و واقعیت برخوردار کند، از حقشان ایفا می میزان آن دو قلمرویی که نقش واسطه را در میانبه

 .از لحاظ اعتباری یا افتراضی است است و بری
م کند، دو مصداق به عالعربی، چهار مصداق پیدا مییال در آثار ابنی، اصطالح خکلطوربه

 .و مصداق به نفس و قوای معرفتی آنوجود نظر دارد و د

 طبیعت مادی و محسوس کل  .الف

واسطة این ادراک، ما طبیعت را       هب. کنیمگانه ادراک میپنج عالم طبیعت را از طریق حواس ما

که چنین نیست و طبیعت پنداریم؛ درحالیه جدا از خالق آن میه ساحتی مستقل و حقیقتی نفسبمثابه

وجود، منحصر به  .م استامری متوه بدین معنا، طبیعت . (233 :2373عربی، ابن)قیام به نفس ندارد 
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ی، ادراک بیعت هست و ما آن را به مدد حواسحال، طاینبا .عالی است و طبیعت وجود نداردتحق

 :گونه دارددقیقاً به همین سبب، مقامی خیال بنابراین، طبیعت بین وجود و عدم مقیم است و. کنیممی

عالم طبیعت بین وجود و عدم قرار دارد، نه وجود خالص است و نه عدم خالص، پس 
  آید که حق است، ولی حق نیست و به خیالت کل عالم، خیال است؛ به خیالت می

 جهت؛ زیرا نه از هرجهت حق است و نه از هررسد که خلق است، ولی خلق نیستمی
داشت و بود، وجود نمیجدا می دانیم که خلق اگر از حققطع می طوربه خلق؛ پس

 (.202 :6، ج2613عربی، ابن) شداگر عین حق بود، خلق نمی

درک رابطة بین وجود و ماسوی، رسد، لیکن با نظر می آمیز بهاین بیان، در وهلة اول، سفسطه

معنای به عربی، فهم خیال بودن عالمبه تصریح ابنکه شود؛ تاآنجامیمایة عرفانی آن آشکار جان

سو موجود است ترتیب، عالم طبیعت از یکبدین .(202 :2373عربی، ابن)تحصیل اسرار طریقت است 

عربی، ابن)هو است ال ،هو طبیعت(. الهو)دیگر، غیر از خداوند است و ازسوی( هو)به وجود خداوند 

 (.372 :1، ج2613
. باری استتنیست و اع حقنشان او و هم است  هم هست و هم نیست، هم حقفهوم که با این م

اد را توأمان و در آن واحد، ای این است که در آن، دو امر متضمعنهدرک خیال بودن جهان، ب پس

ره یا از اصول اولیه و بدیهی قوة مفککه « امتناع اجتماع نقیضین»در این روند اصل . ادراک کنیم

وارگی عالم، همانا فراتر رفتن نفس دیگر، فهم خیالعبارتهب. گرددمرتفع میعقل جزئی است، 

 .پذیر استاجتماع نقیضین، امکان انسان از طور عقالنی است و ورود به قلمرویی که در آن

 دعالم مثال مقی  .ب

شود، استفاده می« حضرت»واژة  عربی، برای اشاره به پنج قلمرو وجود، ازشناسی ابندر اصطالح

ها حیثیتی مستقل از این پنج قلمرو، حضور دارد و آن ةبردارندة این مقصود که خداوند، در همدر

طلق، حضرت اله، حضرت ارواح یا عالم مثال م: ند ازااین پنج حضرت الهی عبارت. خداوند ندارند

اولین  .(Chittick, 1989, P4) ، حضرت انسان کاملد، حضرت حسحضرت خیال یا عالم مثال مقی

همچنین محل . است( احدیت و واحدیت)و صفات در ظل وحدت  حضرت، محل حضور اسما

ۀ دومین حضرت، مکان حضور مالئکه و ارواح است، در صور. ی الهی به اعیان ثابتهعلم خفیه و سرّ

حضرت . دیگری ظاهر شوند بدون آنکه به شکل و هیئت اصلی خود (371: 2367خوارزمی، ) الخاصه
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ی، به هایی خاصاینجا، اشیا به مناسبتدر . دهاستها و تجسها، تروحیا خیال، حوزة تمثل مثال مقید

حضرت حس عالم مادی است، با همة وسعت . یابندی متفاوت یا به طرقی نامأنوس تجلی میاشکال

حضرت انسان . نمایدر سه عالم فوق، مضیق و فقیر میبرابر وسعت و تکثدر ر محدود خود کهو تکث

بر  بوده، خلیفة راستین او در انسانی که واصل به حق. ، مقام جمع همة مراتب چهارگانه استکامل

 .(ص)، این مقام منحصر است به حضرت رسولبالمعنی االخص. باشدزمین می

صورتی محسوس هد، در آن بود است که امور معنوی و مجرای از وجد، گسترهعالم مثال مقی    

یات ها در طول ح، اعمال انسانافزون براین. کنندرا به مدرک خود منتقل یابند تا پیامی ظهور می

رو، به اصطالح، این مکان محل تجسد ارواح و ینااز. کنندم پیدا میشان، در این عالم، تجسدنیوی

گویند که در ، عالم مثال مقید را برزخ مینحو خاص به. (01 :2308جامی، : رک)ح اجساد است ترو

خیال : مشتمل بر دو بخش است این پهنه. شودکان دیگر اطالق میهر مکان بین دو ملغت عرب به 

شود و دربردارندة که در بیداری رؤیت می یاها و منافات و خیال منفصلؤمشاهدة ر یا محل صلمت

نکته اینجاست که آنچه در قلمرو . وحی، الهام و مالقات با اشباح و نفوس زندگان و مردگان است

د یا حضرت ارواح شباهت دارد، حال آنکه از حیث لطافت، به عالم مثال مقی شود،ر میخیال، ظاه

جرد و که عالم ارواح محالیبنابراین در. و ناسوت مانند استاز حیث محسوس بودن، به عالم ماده 

محسوس است و عالم طبیعت مادی و محسوس، عالم مثال مقید یا خیال، هم مجرد و لطیف غیر

 .گانه سوس به حواس پنجاست و هم مح

ثم اعلم انّ العالم المثالی هو عالم روحانی من جوهر نورانی شبیه بالجوهر الجسمانی، 

و لیس بجسم . فی کونه محسوساً مقداریاً، و بالجوهر المجرّد العقلی، فی کونه نورانیّا

برزخ  مرکّب مادی، وال جوهر مجرّد عقلی، ألنّه برزخ و حدّ فاصل بینهما، و کل ما هو

. بل له جهتان، بشبه بکلّ منهما ما یناسب عالمه. بین الشیئین، البدّ وأن یکون غیرهما

فیکون حداً فاصالً بین . اللهم الّا أن یقال، إنّه جسم نوری فی غایة ما یمکن من اللطافة

 .(00 : 2308جامی، ) الجواهر المجرّدۀ اللطیفة و بین الجواهر الجسمانیة المادیّة الکثیفة

بر حضرت  (ع)یلئل جبرثتم ،(ص)، شاعر عرب بر پیامبر«ه کلبیدحی»صورت به (ع)یلئظهور جبر

ی نفوس کامله، زنده و مرده، بر اشخاص و تجل (ع)شکل یک انسان برومند، مالقات با خضربه مریم

رد، رؤیت، در در همة این موا. گونه رؤیت خیالی یا مثالی استهای مشهور اینالیق، از نمونه
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رای اشاره ب. ستا دو افتد که مستقل از هررف اتفاق میص ةد صرف و عالم مادمکانی بین عالم مجر

استفاده « تمثل»و « دتجس»پیوندد، از دو واژة وقوع میهی که در این حوزه ببه آن سنخ از ظهور تجل

است و نه « مجس» یاست که نه مفید معنا« جسد»وذ از د، مأخعنوان مثال، اصطالح تجسبه. کنندمی

که در تجربة چنان ست؛ا بر مفهومی بین آن دو کند، بلکه دالّلطیف را القا می د ومعنایی امری مجر

ای بر تخت سلطنتی خود، قرآن کریم از اصطالح جسد هنگام رؤیت مرده مثالی حضرت سلیمان

 .(36: ص) «کُرْسِی ّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَأَلْقَیْنا عَلى وَ  لَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمانَ وَ»: کنداستفاده می

. ـ بخشی از عالم خیال یا مثال مقید است تر آمدپیشکه نیز ـ چنان« خیال منفصل»عالم خواب یا 

رسد، در آنجا به ارادة خداوند، د میمثال مقیکند و به عالم حکم الهی که از عوالم اعلی گذر می

تواند می رو، آن شخصیازاین. شودخوابیده ظاهر میبر شخصی صورت عالئم ویژه هگاهی ب

وقوع بپیوندد، در عالمی هرویدادی را که قرار است چندی بعد در عالم طبیعت یا دنیای مادی ب

تواند مقدس یا این شخص می .ال مقیدیعنی در عالم مث ؛مشاهده کند که سابق بر طبیعت است

بیند، نیازمند هر حال، عالئمی که شخص در خواب می به. یا عام باشد ملوث، شرور یا خیر و خاص

 .نمایدچیزی است که میغیر از آن د هر شیءأویل است؛ زیرا در عالم مثال مقیتعبیر و ت

 : قوة خیال انسانی  .ج

. حس، خیال و عقل: کندرا به سه شاخه تقسیم می عربی، قوای نفسانیبندی کلی ابندر یک تقسیم

شود و ادراک امور انتزاعی و مفهومی که فاقد ظاهری انجام می حس پنج واسطةهی، بادراک حس

مدرک اموری است نفسانی،  ةگردد؛ اما خیال، در مقام یک قوند، به مدد عقل ممکن میاصورت

ة ظاهری گانبدین لحاظ، ادراک خیالی، بدون کمک حواس پنج. اندد از مادهکه محسوس اما مجر

در . شودمی ی، به پنج شکل واقعمانند ادراک حس راک خیالی نیز بهساس ادا براین .پذیر نیستامکان

 :کنیمگری حواس ظاهری ذکر میجربة خیالی را با توجه به میانجیزیر چند نمونه ت

 . شودکند و به پیغمبری مبعوث میصورت آتش مالقات میهخداوند را ب حضرت موسی: دیدنی

شـنیدند  صدای وحی را مانند صدای زنگ شتر یا زنبور عسل می (ص)گاهی حضرت رسول: شنیدنی

 .کردندو مفهوم آن را درک می
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، نفس رحمن را اقامت اویس قرنی فرمودند از جانب یمن، محلمی (ص)پیامبر: بوییدنی

 .یابند میدر

       جایاج، همراه با همة انبیای الهی بهشب معردر  (ص)پس از نمازی که حضرت رسول: چشیدنی

از ظرف شیر تناول ( ص)حضرت . شود، آب، شراب و شیرآورند، سه نوشیدنی بر ایشان عرضه میمی

 .کنندمی

ی ، آن تجلأمردصورت جوان هی الهی بهنگام مالقات تجل (ص)در معراج، پیغمبر: ساویدنیب

زمین به آن  ها وواسطة این لمس، تمام مکنونات آسمانهکشند و بمقدس، دست بر سینة ایشان می

 .شودحضرت منتقل می

 این. ف بر دماغ جسمانی استادراک خیالی نیز مانند ادراک حسی، به اصطالح، متوق پس،

 زندگانیکه در هر مقطع از پذیرد، همچنانت و ضعف میادراک، از شخصی به شخص دیگر، شد

، به کمک اند که عواملام شایع فعالیت خیال عرفی نیز از اقسخواب و تخی. بردارندة کمالی استدر

سه رویکرد به قوة خیال مشهود  اما در میان خواص. ثال پیدا کنندتوانند طریقی به عالم مها، میآن

 .(316 :2366کربن، )است 

 رویکرد اهل قلب   . 1

شوند، ی الهی نایل میعارفان که با شگرد تلطیف قلب یا نفس ناطقه، به ادراک همة مراتب تجل

که اغلب چنان. دات و معانی را در حضرت خیال بپذیرندمجر ی خداوندکه تجل هستند مستعد آن

 . اندخود، نیز به تجربیاتی خیالی نیز دست یافته

 رویکرد اهل ایمان   .2

ینکه ابر افزون ؛باور دارند به تجربیات مثالی ایشان (ص)ت و مطاوعت از حضرت رسولبا تبعی مؤمنان

که به قابلیت آن دارد  بنابراین، مؤمن. شودنیز گاهی منکشف می آن حقایق مثالی و معنوی، بر

واسطة دیدن حقایق آنجا خداوند را در دیگر مراتب تجلی، تصدیق حضرت خیال، وارد گردد و به

 .(821 :2367، خوارزمی) کند
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 رویکرد اهل عقل  .3

 امت، ادراک خیالی خاص مماشات با ربه استدالل و جدل، تنها د فیلسوفان و متکلمان با اتکا 

او را به فساد خیال  ای دم بزنداز چنین تجربه کنند، اما اگر عارف یا مؤمنیرا تأیید می (ص)پیامبر

 حافظه، مخیله، واهمه، مفکره و حس)مخیله، یکی از پنج حس باطنی  هااز نظر آن. کنندهم میمت

سینا، در عنوان مثال، ابنهب. این رویکرد، ریشه در وجودشناسی اهل عقل دارد. است و بس( مشترک

      عنوان عالم خیال را که واجد دو ویژگی  وجود عالمی با االشاراتپایان نمط اول از کتاب 

 اقامهدالیلی چند  خود عایکند و برای مدجرد بودن و محسوس بودن باشد، رد میالجمع مةنعما

 .(160: 2383سینا،  ابن) کندمی

 نفس انسان 
وح کامالً نورانی و ر. روح و جسم واقع شده است ةفمیان دو مؤل« نفس»وجودی انسان،  در ساختار

که روازآن روح. که جسم از جوهر مادی تاریک و ظلمانی آفریده شده استحالیالهی است، در

ل از عناصر کثیری است که از اما جسم، متعین و متشک مانند است،ل و بیشککامالً الهی است، بی

ماند، اما از لحاظ اینکه د نورانی است و به روح میلحاظ تجربه نفس. زمین برگرفته شده است

      ص انسان است نفس اوست و آنچه سبب تشخ پس. سم شباهت داردصورت معینی دارد، به ج

براین، افزون. شودشناخته میاز شخصی دیگر باز هر شخص انسانی واسطة هویت نفسانی است کههب

   خ های انسان است و هموست که در برزها و گفتهضبط کرده ، محلنفس در مقام یک کتاب

همراه جسم، در آخرت، به کهکند، همچنانها و کیفرهای اخروی را درک میای از پاداشهشم

گردد، می اطالق« جسم برزخی»ه بدان عنوان گارو ازاین. شوداب و عقاب نهایی واقع میموضوع ثو

 .به این دلیل که میان چهرة آن و چهرة ظاهری فرد، شباهت کاملی وجود دارد

از جنس خیال  دهد که آنقام بینابینی و ماهیت دوگانة نفس نشان میاین م عربیاز نظر ابن

نفس . تر از خود شباهت داردپایینکه عالم مثال، از جنبة وجودی، به دو عالم باالتر و است، همچنان

عنوان هب واز سنخ خیال بوده  مند است، بنابراین ند روح نورانی است و مانند جسم صورتنیز، مان

 .(220: 2366چیتیک، : رک) کنددر طول حیات او انجام تکلیف می هویت اصلی انسان
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های توان ویژگیمی کردیم بیانعربی که نف کاربرد واژة خیال در آثار ابنه به چهار صبا توج

 :ها مشترک یافتزیر را در همة آن

 .شود که بین دو ساحت دیگر واقع شده استبه ساحتی اطالق می ،خیال: اول

ها قرار گرفته است با خود های دو ساحتی را که در میان آنبرخی ویژگی ،ساحت خیالی: دوم

 .آن دوست دیگر هایا فاقد ویژگیام دارد،

آن صادق نیست؛  دربارة جامع اضداد است و اصل امتناع اجتماع نقیضین ،یالیخ ءشی: سوم

 .قلمرو خیالی، در ورای طور عقل جزئی و محاسبة منطقی گسترده شده است بنابراین

 .امر خیالی، تأویل و تعبیرپذیر است: چهارم

نظری و حتی عنوان سند اصلی عرفان عربی، بهشناسی ابننظام وجودشناسی و تربیت معرفت

ویژه صدرالدین قونوی و شارحان قرون متمادی در عرصة عرفان، دست تبعة وی بهفلسفة اسالمی، به

عربی، در تمام آثار خود، به مدد شعر و حتی نثر ابن. پذیرفته شد و بر مبنای اصول وی توسعه یافت

دیوان شعری نمادین و او همچنین کند های عرفانی خود را بیان می، پیام(مواقع النجوم)مسجع 

فحوای کالم وی، نظری و فلسفی است و دغدغة  ؛ اماسروده است« ان االشواقترجم»مستقل به نام 

که این اشعار و قطعات ادبی در کمال بالغت و ها مشهود نیست، درحالیشعری و ادبی در آن

قلمرویی است که در اما نزد عارفی چون مولوی، زبان شعر، کلید ورود به . اندفصاحت تنظیم شده

تا معانی و تفاسیر متفاوتی  ،کنندمیپذیر جلوه نحوی انعطافبعدی، بهر صلب و تکآن ظواه

واسطة برخورداری ، قلمرو تعبیر، تأویل و تمثیل است و بهمثنوی معنویبدین لحاظ فضای . بپذیرند

کند، بدین دلیل هدایت می، بر فراز جهان مادی و طبیعت مثنوی توان گفت که، میهاویژگیاز این 

کند؛ که خود طبیعت را در معرفتی تأویل و تعبیر قرار داده، آن را به ساحتی خیالی و مثالی بدل می

و هر  ءدارد که در هر شینماید و عقل را وامیخیالی جهان را آشکار می ةپوست ربهت عبارتبه

ی میان این اثر بنابراین، تفاوت مهم. در نگاه کنرویداد و مناسبت این جهان، به دیدة عبرت و تعبی

گونه، منعطف عر غنایی، با ترسیم یک جهان خیالعرفانی و آثار غنایی وجود دارد؛ یعنی آنجا که ش

به رویارویی با  مثنویبخشد، ت میکند و به او لذاقعیت صلب دور میو تلطیف شده خواننده را از و

 .کندمیاین واقعیت پرداخته، از باطن آن کشف غطاء 
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عربی هم جز استبطان حقایق از دل خلق نیست و او نیز با زبان شعر و نثر، بر انجام البته تعهد ابن    

دهد، موالنا در قالب این مهم فائق آمده است؛ اما کاری که او اغلب به مدد لحن صریح انجام می

تر شود و به نظرگاهی کلیمیکند و در هر دو حال، خواننده از طور عقل جزئی جدا تمثیل ارائه می

اما در باب اقسام معانی خیال نزد مولوی، الزم است نخست بگوییم که . گذاردو فراگیرتر قدم می

توان، حال میاینمنظور نیز سروده نشده است، با ای نیست و بدینجم و تنسیق یافتهکتاب منس مثنوی

نفسه منظم و منسجم را جدا کرد و نظمی را که یتو، معانی فهای تودرها و تمثیلبارقهاز میان همین 

 .ها نهفته است، آشکار نموددر آن

 معانی خیال نزد موالنا

، در چند بیت، سه معنی از اصطالح مثنویدر نخستین داستان تمثیلی خود از دفتر اول  مولوی

   که استان ـ چناند. عربی برشمردیممعانی چهارگانه که در ابنکند، از میان آن را بیان می« خیال»

ت گرفتار عشق شدپادشاه به. کنیزان دربار استـ حاکی از عشق پادشاهی به کنیزی از دانیم می

طبیبان زبردست و مشهور را  ةپادشاه هم. افتدشود و در بستر میکنیزک است، اما کنیزک بیمار می

کنند، اما    برای او تجویز می اشربه راها نیز، انواع و اقالم ادویه و کند و آنبر بالین او حاضر می

برد شود، به مسجد پناه میها نومید میپادشاه که از مهارت آن. افتدیک به حال او سودمند نمیهیچ

به خواب  آن هنگامدر . کندو به استدعا و زاری، درمان کنیزک را از خداوند درخواست می

حاجتش روا شده است و طبیبی نزد او خواهد گوید که رود و در عالم خواب کسی به او می می

       در روز موعود طبیب از راه . شودپادشاه از خواب بیدار می. آمد که درمان کنیزک در دست اوست

و برخی انواع مدلوالت آن اشاره « خیال»مولوی در توصیف همین طبیب، به بیان مفهوم . رسدمی

 :کندمی
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 ایدیــــد شخصــــی کــــاملی پرمایــــه

ــی ــیمــ ــالل رســ ــد هــ  د از دور ماننــ

ــت ــان  نیس ــدر جه ــال ان ــد خی  وش باش

ــان    ــان و جنگشـ ــالی صلحشـ ــر خیـ  بـ

ــه دام اولیاســـــت ــاالتی کـــ  آن خیـــ

 آن خیـالی کــه شـد انــدر خـواب دیــد   

 

ــایه    ــان ســـــ ــابی در میـــــ  ایآفتـــــ

 نیســت بــود و هســت بــر شــکل خیــال 

ــین روان   ــالی بـ ــر خیـ ــانی بـ ــو جهـ  تـ

 بــــر خیــــالی نامشــــان و ننگشــــان   

 رویــان بســتان خداســـت  عکــس مــه  

 در رخ مهمـــان همـــی آمـــد پدیـــد   
 (86 -73های بیت: دفتر اولمثنوی، )            

به بیان او امری خیال . مفهومی خیال پرداخته است مولوی به ذکر معنای و دوماول  در بیت 

خصوص آن استفاده از اصل امتناع اجتماع در است که هم هست و هم نیست و بدین تعریف

هد و دکه مولوی این وصف را به یک انسان نسبت می این استا نکته ام. نادرست است تقیضین

ی او کند، درصدد آن است که موقعیت و مقام کلگون توصیف میهنگامی که فرد عارف را خیال

و بدین موهبت « غیب»حضور دارد و هم در عالم « شهادت»عارف هم در جهان . را توصیف نماید

در اینجا هستی و نیستی، بنابراین . ه بهترین نحو اصالح کندتواند امور دنیوی را باست که می

 .هستند برای دو اصطالح قرآنی شهادت و غیب هایی مترادف

ا خیال که شود یعنی عالم مثال یای به خیال وجودشناختی میاشاره ،در مصرع اول از بیت سوم

لغت مولوی به غیب واژة در . ا غیب مطلق نیستاست، ام( وشنیست)وار نسبت به این عالم، غیب

به توصیف . قرار دارد« هستی»واقع است و پس از آن « خیاالت»در زیر عدم . شوداطالق می« عدم»

 .تر است و خیال از عدممولوی هستی از خیال تنگ

ــگ ــدم  تنـ ــاالت از عـ ــد خیـ ــر باشـ  تـ

 تــر بــود از خیــال  بــاز هســتی تنــگ  
 

 زان سبب باشد خیال اسباب غم 

 ون هاللزان شود روی قمر هنچ
 (3320 - 3328هایبیتدفتر اول،  مثنوی،)     

 نزد حواس. را مالک قرار داده استدر این کاربردها واضح است که مولوی، ادراک هستی 

شود و وش است، یعنی گاهی ادراک میگانه، عالم مادی و طبیعی هست؛ اما عالم مثالی نیست پنج

ا به بنابراین بیشتر به نیستی شبیه است ت. ادراک نیستشود، ولیکن اغلب قابل گاهی ادراک نمی

وهیت و از ال ین در حالی است که عالم غیب، اعما. نامید« وشهست»توان آن را هستی و نمی
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ظاهر عین عدم و  نزد حواس رو غیبیناملکوت سراسر بر ادراک حسی مستور و مکنون است، از

 .نیستی است

کند که در نقش هنی مطرح میعنوان صورتی ذهخیال را ب، مولوی مهفتاددر مصرع دوم بیت 

در این موضع . ک فرد آدمی است به صحت مقاصد و اهداف مطلوب اومحر ت غایییک عل

ش این قوه را در ایجاد حرکت کند، نقمولوی عالوه بر اینکه به قوة خیال در نفس انسانی تلمیح می

ا آنجایی که تحریک و تحریض انسان است، ت شود؛ گویی که نیستی تصور خیالی، سببر میمتذک

 .ق سازد و هستی ببخشدوار را متحقبتواند آن صورت نیست

     افراد انسانی، . شودمی« وهم»گیرد و مترادف خود میای منفی بهم، خیال صبغهویک هفتادبیت در 

ق و نه از قابلیت تحقکنند که نه با واقعیت انطباق دارند یگر سلوک میلی با یکدواسطة صور مخیهب

قابل تحقق، برابر این صور ذهنی غیرواقعی و غیردر. اندمصور مزبور متوه برخوردارند؛ بنابراین

 این خیاالت. گویدها سخن میاز آن دوم هفتادو بیت قرار دارد که مولوی در« خیاالت اولیاء»

بستان )ملکوت الهی ( انروی مه)موجودات نورانی ( عکس)ی واقعیت دارند و غیر از تمثل و تجل

شمار به غربی، سوبژکتیو ةصور خیالی اولیا، دیگر جنبة ذهنی و به اصطالح فلسف. نیستند( خدا

را مقید به نبوت یا  ل عینی خود، اولیاواسطة پیام و کما روند، بلکه کامالً عینی و ابژکتیو بوده، به نمی

ها آنت درزیرا جنبة عینی کنند؛ظهور می« لخیال منفص»بنابراین این خیاالت در . سازندف میتصو

ل، به منظور جذب اولیا بر صورت ن است در بسیاری موارد، امر متمثآنکه ممک دارد؛ باغلبه 

تجلی  (ع)صورت آتش بر حضرت موسیکه خداوند، بههمچنان. ی کندها تجلمطلوب و مقبول آن

بر ( به او عالقه داشت (ص)پیامبرشاعری که )« حیة کلبید»اغلب به صورت  (ع)نمود و جبرییل

 .شدظاهر می (ص)حضرت رسول

و رؤیای صادقه و او صورت « لصخیال مت»ولوی اشاره دارد به شأن ، مسوم و هفتاددر بیت 

ره است، پیام دارد و با صورتی که بناست در نامد، صورتی که مبشمیی در رؤیا را نیز خیال متجل

وار بود، اما گونه و نیستاین صورت، در عالم خواب، خیال. دروز مقتضی مالقات شود مطابقت دار

 .شدمی( پدید)اکنون در کمال عینی خود آشکار 

پس از تعریف مفهوم خیال، اقسام معانی آن را ذکر  ، موالنامثنوی معنویدر ادبیات منقول از 

 :ند ازااین معانی عبارت. کندمی
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 ؛و خلق مقام میانجی بین حقسان کامل، در وارگی فرد عارف یا انخیال 

 میان غیب مطلق و مضیق دنیا؛(وشنیست)عنوان غیب مقید عالم خیال، به ، 

 اوهـام و هـواجس دروغـین و     کرق انسـان در حیـات و بواعـث محـ    صورت ذهنی مشو

 ؛فاسد

 ؛ق در عالم خیال منفصلتمثالت و تجلیات مقدس و مؤث 

 صلخیال متره در عالم یا و مبشؤظهورات قابل وثوق یک ر. 

 عربی و مولوی در معانی خیالابن یآرا ۀمقایس

مولوی، یادآوری این نکته ضروری است  و عربیدو عارف گرانقدر ابن یجهت مقایسه میان آرا

قصد عربی اصوالً به دیگر فرق دارد؛ بدین لحاظ که ابنکه شیوة این دو در طرح مطالب نظری با یک

فاقی ژرف و عمیق، برای تنبیه روح های اتکه مولوی از یافتهحالینویسد، درها میتظریف یافته

 .جویدمخاطب بهره می

 عنوان امری بین دو طرف متضادبه تنی است که هر دو عارف در تعریف خیالدر وهلة اول گف

امر خیالی،  ناگزیرهر آنچه به نحوی باشد و به نحوی نباشد، خیالی است؛  .و متقابل، موافقت دارند

 .داد و اطراف خود استجامع اض

در اینکه عالم خیالی  ،کنندنمود پیدا می -اگر بتوان گفت  -در وهلة بعد، تشابهات و اختالفات 

ای است و در این مطلب که نفس انسانی را قوه« منفصل»و « صلمت»متشکل از دو بخش  وجود دارد

میان دو عارف وجود ندارد؛ اما کند، اختالفی که صور ذهنی مفید یا موهوم خلق می« خیال«با نام 

 .در دو مورد دیگر، اقامة برخی توجیهات و توضیحات، گریزناپذیر است

را  عربی برای عالم ناسوت واژة خیالکه ابنگردد، آنجامیدشناسی بازوجو ةمورد اول، به حیط

ی مولوی چنین کاربردی تصریح نشده است؛ یعن به یک مثنویکه ظاهراً در حالیبرد، درکار میبه

.       کندوجود و عدم استفاده نمیعنوان قلمرویی بین ویژه بههبرای عالم طبیعت، کلمة خیال را ب

و  برد، نه به این معنی که طبیعتکار میبه عربی، واژة خیال را در اشاره به طبیعت و نیز ماسویابن

این کاربرد باید در . شوندنمی اند و در خود معنی و حقیقتی را شاملصرف، لغو و باطل ماسوی اهلل

قدر  طلبد؛ اما اینی میبررسی گردد که خود تحقق مستقل« دوحدت شخصیة وجو»حوزة بحث 
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که حق، جدا از تعالی است، در حالییم در نظر عرفا وجود منحصر به حقکند که بگویکفایت می

تمایز از حق، محاط آن ق است که خلق در عین کمال شهود عرفانی، این معنی محق در. خلق نیست

به ظرافت بیان شده  (ع)ت در کالم امیرالمؤمنین علیاین تمایز و معی. دوام ندارد است و بدون آن

 .(16 :خطبه اول، البالغهنهج)« بمُزَایَلَةٍ الءٍ  غَیْرُ کُل ّ شَیْ وَ ال بمُقَارَنَةٍءٍ  کُل ّ شَیْمَعَ »: است

بنابراین اگر . درک این معنی، کلید معرفت الهی استعربی و جملة اهل طریقت، گفتة ابنبه

کند، به این معنا نیست که او مولوی، از واژة خیال برای اشاره به عالم طبیعت یا ماسوی استفاده نمی

 دتقی جعفریبه گفتة عالمه محم. بر این نکته اساسی و محوری وقوف ندارد

 مثنوی معنویدی است که در دل بودن جهان، از زمرة مفاهیم مکرر و متعمفهوم خیا 
 .(62 :2، ج2372جعفری، ) شوندظاهر می

فرد  که مولویشود، آنجاشناسی مطرح می ة انسانتفاوت بیانی دیگر بین دو عارف، در حوز

که حالیدهد، درا به انسان نیز توسعه میترتیب معنای خیال رنامد و بدینیا کامل را خیال می عارف

نسانی، یعنی وجود ا ةگانسه یدر باب عرفان نظری، جزئی از اجزاندگان عربی و قاطبة نویسابن

. مند واقع شده استتعین و جسم تعینکه بین روح بیسبباند، بدینوار دانستهرا خیال« نفس ناطقه»

گیرد تا بر واسطة فیض بودن او داللتی کرده مولوی در اشاره به انسان کامل از این اصطالح بهره می

 :سراید، در وصف عارف می«طوطی و بازرگان»، خالل داستان مثنوی معنویاو در . باشد

 صورتش بر خـاک و جـان در المکـان   

 المکـــانی نـــی کـــه در وهـــم آیـــدت

 

 المکــــانی فــــوق وهــــم ســــالکان 

 هــر دمـــی در وی خیــالی زایـــدت  
 (2062 -2061هایبیت: دفتر اول مثنوی،)  

به مفاد این ابیات انسان کامل خود پلی است میان دو قطب غیب یا المکان و شهادت یا خاک؛ 

یعنی درست شبیه مقام عالم مثال که بین عالم ملکوت و ارواح و عالم ناسوت و ماده واقع گشته 

 :جویدل نیز تعالی میثن و تمرغم تعی هورای طور خیال بوده، ب المکان. است

ــگ ــد تنـ ــر آمـ ــدم  تـ ــاالت از عـ  خیـ

 

 زان سبب باشد خیال اسباب غم 
 (3320بیت : مثنوی، دفتر اول)                 

شود می شناخته« والیت»گری بین غیب و شهادت، با عنوان عربی، این میانجیدر کالم فنی ابن

؛ البته این  الحکمفصوصویژه در کتاب هعربی است، بابنر در آثار که از مفاهیم غالب و مکر
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 ایهمة آر. کندنیز نقشی اساسی ایفا می مالصدراخ فلسفه اسالمی از فارابی تا تاری درکل مفهوم

ال یا با تأکید بر عقل فع)به عالم غیب صال دایر بر این مطلب است که ولی با ات مذکور در این باب

 .کندمی فدخل و تصرها در گسترة ملک مواحی و الهاماتی را دریافت کرده، به مدد آن (جبرئیل

وی تعبیر  ، یا به«تنبو»و « والیت»، میان فصوص الحکماز کتاب « یریهعز فص»عربی، در ابن

و ( غیب مطلق صال باهمانا ات)« ابناء عام»: ة ویگفتبه. شودتفاوت قائل می« انباء خاص»و « انباء عام»

 (ص)، با ظهور حضرت رسول«نبوت تشریعی»یا « اصّانباء خ»شود، اما ف نمی، هرگز متوق«والیت»

 :است« فلک محیط عام»، «والیت»عربی از نظر ابن. متوقف شده است

وامّا نبوّۀ . واعلم انّ الوالیة هی فلک المحیط العامّ، ولهذا لم تنقطع، و لها االنباء العامّ

فال نبیّ بعده مشرّعا أو التشریع و الرّسالة فمنقطعه، و فی محمد علیه الساّلم قد انقطعت، 

 .(871 :2367، خوارزمی) شرّعا له و ال رسول و هو المشرّعم

    ای باز ذکر این نکته ضرورت دارد که اگر مولوی به جنبة خیالی نفس ناطقه یا قلب اشاره

که « دل»ر از واژة مکر ةغافل است، کما اینکه استفادکند، به این معنا نیست که از مقام آن نمی

فوق و را باید ساخت ت مثنوی معنوی عاست، بلکه اصوالًاست شاهد این مد« قلب»دف فارسی امتر

 .شمار آوردیا جسم متعین به« تن»تعین بر یا روح بی« جان»تعالی 

طرف عارف و طرف : شودتوان گفت که در هر روند معرفت، دو طرف مشاهده میمی

های نها و تعیمحدودیت   ها، همة ویژگی با در معرفت الهی یک طرف عارف قرار دارد،. معروف

مای مراتب خود و اسات ذوتعالی که در ماورای تجلینی و نفسانی، یک طرف معروف یا حقجسما

ن اصل ایدو بر سر هر عربی و مولویابن. متکثره که از انحا تعین و تمثل برخوردارند، حضور دارد

اصلی که . تواند باشداست و جز این نمی« نای نفسف»و « انعدام»توافق دارند که کار عارف نخست 

 . شودنامیده می« موت ارادی»در عرفان نظری 
ت و هواجس نفسانیه و تعلقات ارتفاع مادیو اما مرگ ارادی، پس عبارت است از 

حسیه و ملکات خسیسه و دواعی وهمیه و لذات جسمانیه، به تلبس به انوار عقلیه و 
جهت ریاضات علمیه، یعنی انظار اضله و اخالق حسنه، بهو ملکات ف هلمعات روحانی

عقلیه و افکار روحانیه و ریاضات عملیه یعنی مجاهدات نفسانیه و اعمال بدنیه مطابق 
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حضرت ی به نین شرعیه و نوامیس الهیه، و توجه تام به بارگاه احدیت و انجذاب کلقوا
 .(172 : 2372زنوزی، مدرس ) االطالقاض  علیربوبیت و انقطاع تمام به فی

      جسمانی و نفسانی است به کمک « اسقاط اضافات»بنابراین از طرف عارف، نیستی و 

نیستی نیز واکنشی است ست و آن « غنا»های علمی و علمی؛ اما از طرف معروف هستی و ریاضت

ت که سا« هستی مطلق»در رویکرد به . دهدبرابر درک این هستی از خود نشان میکه عارف در

گونه تجلی و که بر همه رو آن ق، ازمطل: کندعربی و مولوی، بروز میتفاوت بیانی دیگری بین ابن

« وجود محض»اما از حیث غنا و قهاریت . نماند، یعنی عدم هرگونه تعیمی« عدم»به  ن تعالی داردتعی

خداوند  نعدم تعیبه جنبة  مولوی. ندهست ون این وجود و مفتقر به آنئاست و ماسوی اطوار و ش

      عربی با دغدغة دیگر ابنعبارتهب. عربی به جنبة غنا و وجود اودهد و ابنگرایش نشان می

شناسی، به ة انسانکند و مولوی با دغدغسلوک عرفانی را بیان میشناسی، وجه آفاقی سیرووجود

ت و در منظر انفسی، یعنی اس در منظر آفاقی، وجود منحصر به حق. پردازدوجه انفسی این روند می

ن در گرو رهایی از همة قیود و اغالل جسمانی و تعیاتصال به این نور بیکران و بی از نگاه سالک

حقیقت دو طرز تعبیر در این دو بیان رو این از .از انحدام نیستغیرهنفسانی است و این فرایند چیزی ب

     وارد  ناتبر اصل موضوع، یعنی فنای از تعینات و بقای در عدم تعی ایاند و خدشهاز روندی یگانه

 .کنندنمی

 نتیجه
زیرین و زبرین یا مجرد محض و مادی محض، در معنای امری میان دو طرف به« خیال»اصطالح 

 :شودعربی به موارد زیر اطالق میآثار ابن

 و خیـال  ( حسی ماورا ناسـوتی وحی و ادراکات )از خیال منفصل ل عالم مثال مقید، متشک

 ؛(یاهارو)متصل 

  ؛قرار دارد( نبودن)عدم  و( بودن)که بین وجود  ماسوی کلتوسعاً عالم طبیعت و 

 ؛ای از پنج قوة حس باطنی نفس ناطقهقوه 

 قرار دارد مند تعین تعین و جسمنفس که میان روح بی. 
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اطالق  زیرالذکر، به موارد به همان معنای فوق موالنا یمثنوی معنودر « خیال»اما اصطالح 

 :گردد می

 ؛صلمتد مشتمل بر خیال منفصل و خیال عالم مثال مقی 

  ؛ای به همین نام در نفس ناطقهصورت ذهنی ناشی از قوه 

  عنوان میانجی به عالم غیب و عالم شهادتهانسان عارف واصل باهلل، ب. 

صی ر موارد اطالق، میان دو عارف اختالفات و نقائرسد که د، چنین به نظر میاول ةدر وهل

که مولوی با استفاده از فضای حالیدرنامد، می« ولی»عربی، سالک واصل به غیب را ابن. وجود دارد

گری او و نامد، با تلمیح به موقعیت میانجیرا خیال ب ان آن را در دست دارد که این ولیشعری، امک

  .است با حقلحاظ دل و جان ، بهاینکه ولی

عربی از منظری وجودشناختی ارائه به عالم طبیعت و ماسوی، ابن همچنین در اطالق واژة خیال

نامد و خداوند را می «عدم»عربی، ماسوی اهلل را ابن. شناختیاز منظری معرفتولوی کند و مرأی می

یک از  ، لیکن هر«ودوج»و ماسوی اهلل را نامد می« عدم»که مولوی، خداوند را حالی، در«وجود»

ق آویختگی و افتقار عربی، متعلدر کالم ابن عدم. گویندخود سخن می حیثی و به اعتباری خاص

مقصود   . کندمی« محوضت»و « مطلقیت»، «ینتعیبی»لغت مولوی افادة مفاهیم دهد و در معنا می

که مقصود مولوی از حق نیست، حال آن« توحدانی»و « غنا»، چیزی غیر از «دوجو»عربی از ابن

 .است که در معرض کون و فسادند« ماسوی اهلل»و « کائنات»، «آنچه هست»، همانا «وجود»

رود به حیطة سفسطه و همه، عالم طبیعی هست و انکار آن، عین خروج از معرفت حق و و اینبا

عربی رو ابنایناز. ه در آن است، تجلی الهی استا عالم و هر آنچف مبتذل است؛ زیرای تصوگونه

در میان هست و نیست اشاره کرده باشد؛ ولیکن مولوی به  نامد تا به شأن آنلم را خیال میعا

تواند از معنایی نمی عنوان یک عارفنه جنبة عینی آن، هرچند به انعکاس عالم در نفس اهتمام دارد

 . غفلت ورزیده باشد کندی از خیال بودن عالم مراد میعربکه ابن

د خیال در حوزة کاربرد، میان عربی و مولوی بر سر معانی متعداتفاق نظر کامل میان ابن با وجود

 شناختی خود اغلب خیالبا گرایش  معرفت هایی مشهود است؛ بدین نحو که مولویاین دو تفاوت

ر اند، دد که مانع و رادع جانبرکار مین و اشتغاالت مفید و غیرمفیدی بهمعنای اوهام، ظنورا به

عربی از اصطالح خیال نخست شأن ماسوی اما ابن. افوق عوالم کثیف و لطیفصال آن به اصل مات
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کند و سپس عالم مثال مقید را که ساحت وقوع وحی اهلل را در میان دو قلمرو بودن و نبودن مراد می

 .و ادراکات خیالی است

 نامه کتاب
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