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 شناسی نظم و نثر فارسینشریه علمی سبک

 )بهار ادب(

 

 چکیده:
شناسی دیدداههای مرتبط با عالم خیال بر مبنای دو رویکرد هستی زمینه و هدف:

شناسی، عالم خیال را یکی از مراتب اند. رویکرد هستیشناسی استوار شده)وجودشناسی( و معرفت

شناسی، وجود دانسته كه حد فاصل میان عالم عقول و عالم ماده است؛ در مقابل، رویکرد معرفت

قوای ادراكات آدمی در نظر میگیرد كه محدود به خیال متصل است. از  ای ازخیال را بعنوان قوه

اند، موالنا است كه در مثنوی بصورت غیرمستقیم اشاراتی جمله عارفانی كه به این موضوع پرداخته

به این عالم كرده است، اما برخالف بزردانی همچون مالصدرا، شیخ اشراق و ابن عربی، فصل 

ل در آثار او دیده نمیشود. به همین دلیل برخی دمان میکنند در مثنوی، مستقلی با نام عالم خیا

ای از وجود مطرح نشده و منظور از خیال در مثنوی صرفاً همان موضوع عالم خیال بعنوان مرتبه

اندیشی و تصورات ذهنی است. اغلب پژوهشهایی كه در باب خیال در مثنوی خیال متصل، خیال

اند و آن را یکی از قوای ادراكی شناسی بررسی كردهنها در ساحتی معرفتاند، خیال را تبحث كرده

اند كه بیشتر جنبج منفی دارد و مانع رسیدن به معرفت است. هدف اصلی این انسان تلقی كرده

-شناسی، معرفتپژوهش بر این موضوع استوار است كه عالم خیال در مثنوی، ماهیتی هستی

 میگیرد. شناسی یا هر دو ساحت را دربر

شناسی عالم خیال در این پژوهش با روشی توصیفی ی تحلیلی ساحت هستی روش مطالعه:

بعنوان یکی از مراتب هستی و وجود در اندیشج مولوی با تکیه بر دفتر اول مثنوی اثبات شده 

 است.

ز ای اتبهای از قوای باطنی انسان است، بلکه بعنوان مردر نظر موالنا خیال نه تنها قوه ها:یافته

 مراتب وجود پذیرفته شده و در بسیاری از ابیات مثنوی بصورت مفهومی بدان پرداخته شده است.

مولوی راههای رسیدن به عالم خیال را مواردی چون تبدیل صفات ظاهری به  گیری:نتیجه 

 باطنی، خواب و رؤیا، الهام، موت طبیعی و موت ارادی میداند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The viewpoints related to the imaginary 
world are based on two approaches: ontology and epistemology. The 
ontological approach considers the world of imagination as one of the levels of 
existence, which is the boundary between the world of minds and the world of 
matter; On the other hand, the epistemological approach considers 
imagination as one of the powers of human perception, which is limited to 
imagination. Among the mystics who have addressed this issue is Rumi, who 
has made indirect references to this world in his Masnavi, but unlike great 
scholars such as Mulla Sadra, Sheikh Ashraq, and Ibn Arabi, there is no 
independent chapter called the world of imagination in his works. For this 
reason, some think that in the Masnavi, the subject of the imaginary world is 
not raised as a level of existence, and the meaning of the imaginary world in 
the Masnavi is simply the connected imagination, imagination and mental 
imagination. Most of the researches that have discussed about imagination in 
Masnavi have examined imagination only in the field of epistemology and have 
considered it as one of the perceptive powers of humans, which mostly has a 
negative aspect and hinders the achievement of knowledge. The main goal of 
this research is based on the fact that the imaginary world in the Masnavi 
includes ontology, epistemology or both fields. 
METHODOLOGY: In this research, with a descriptive-analytical method, the 
ontology of the imaginary world as one of the levels of being and being in 
Molavi's thought has been proven by relying on the first book of the Masnavi. 
FINDINGS: In Rumi's opinion, imagination is not only one of the inner powers 
of man, but it is also accepted as a level of existence and has been conceptually 
discussed in many Masnavi verses. 
CONCLUSION: Molavi considers the ways to reach the world of fantasy to be 
things such as the transformation of external attributes into internal ones, sleep 
and dreams, inspiration, natural death and voluntary death. 
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 مقدمه
ت نظرابرانگیز بوده است و هركدام از فالسفه و عرفا مبحث عالم خیال برای فالسفه و عرفا بسیار مهم و بحث

اند. ابن عربی و شیخ اشراق نخستین كسانی بودند كه در عرفان و فلسفه آن را متفاوتی در باب این عالم داشته

 اند. از جملهمطرح كردند و بدنبال آنان، فیلسوفان و عارفان دیگر در سخنان خود این عالم را مورد بحث قرار داده

است كه در مثنوی بصورت غیرمستقیم اشاراتی به این عالم كرده  عارفانی كه به این موضوع پرداخته است، موالنا

است، اما برخالف بزردانی همچون مالصدرا، شیخ اشراق و ابن عربی، فصل مستقلی با نام عالم خیال در آثار او 

ای از وجود مطرح دیده نمیشود. به همین دلیل برخی دمان میکنند در مثنوی، موضوع عالم خیال بعنوان مرتبه

اندیشی، موهومات و تصورات ذهنی است. این در نشده و منظور از خیال در مثنوی صرفاً همان خیال متصل، خیال

حالی است كه ادر مثنوی را بصورت مفهومی مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید كه موالنا بکرّات 

باره مطرح نموده است. موالنا در و عقیدۀ خود را درایندر بین داستانها و ابیات مثنوی، مفهوم خیال را بیان كرده 

شناس. باید دفت مثنوی نگاهی فلسفی، كالمی و عرفانی دارد؛ بنابراین او هم وجودشناس است هم معرفت

ناس نیز ششناسی و وجودشناسی با یکدیگر رابطج مستقیم دارند. به بیانی دیگر هر وجودشناس، معرفتمعرفت

ابراین وجود و علم مساوق )دو مفهوم كه یک مصداق داشته باشد( هم هستند و وجودشناسی هست و بالعکس؛ بن

شناسی به وجودشناسی منتهی میشود. ادر درجج وجودی باال برود، درجج علم شناسی میرسد و معرفتبه معرفت

عرفا و فالسفه را و معرفت هم باال میرود. همچنین وجود و معرفت از هم جدا نیستند كه بتوان بر این اساس 

 بندی كرد.دسته

های مختلف مورد پژوهش قرار درفته است. تحلیل و بررسی عالم خیال از دیدداه موالنا موضوعی است كه از جنبه

در این مقاله سعی شده با نگاهی متفاوت به این موضوع، به بررسی دفتر نخستین مثنوی معنوی پرداخته شود و 

یت وجودی عالم خیال منفصل و همچنین راههای رسیدن به آن عالم بعنوان چیستی، ماهیت، جایگاه و كیف

ای از وجود، تحلیل و بررسی شود تا زمینج مناسبی برای درک بهتر تعالیم عرفانی و فلسفی بطور عام و مرتبه

 باب شده در اینشناسی فکری و وجودشناسی موالنا بطور خای فراهم شود. با كاوش در پژوهشهای انجاممعرفت

ای از وجود كه همان عالم این نتیجه حاصل شده است كه تا كنون پژوهشی دربارۀ مفهوم عالم خیال بعنوان مرتبه

خیال منفصل است، در مثنوی انجام نشده است و ادر هم كاری در این زمینه انجام شده، راههای رسیدن به آن 

ورت پراكنده آورده شده تا وجود خیال منفصل را در عالم از دیدداه موالنا بررسی نشده است و تنها ابیاتی بص

 مثنوی اثبات كند.

 

 روش مطالعه
ها و دردآوری آوری دادهای است؛ مرحلج اول، جمعروش این پژوهش، توصیفی ی تحلیلی و به شیوۀ كتابخانه

ت در این پژوهش، هاست. اصلیترین ابزار دردآوری اطالعااطالعات و مرحلج بعد، منظم كردن آنها و تحلیل داده

فاده ها از روش كیفی استبرداری، اینترنت، بانکهای اطالعاتی و...( است و در تحلیل دادهای )فیشكتابخانه-اسنادی

 شده است.

 سابقۀ پژوهش

ای دربارۀ عالم خیال از منظر عرفا و حکما از سوی محققان صورت درفته است كه در ذیل به تحقیقات دسترده

 شود:شاره میچند مورد آنها ا
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نامج كارشناسی ارشد دانشکدۀ ، پایان«وهم و خیال از دیدداه موالنا در مثنوی(. »4395زاده. )نیا و حسنكمالی

 زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 . 44نشریج متن پژوهی ادبی. شمارۀ «. خیال در مثنوی(. »4393پارسا )مستعلی

پژوهشنامج عرفان. دوفصلنامه )بهار و تابستان(. «. خیال از دیدداه ابن عربی و مولوی(. »4341رضایی و كاكایی. )

 . 46شمارۀ 

 .  9نشریج ادبیات عرفانی. شمارۀ «. مثال و خیال در اندیشج مولوی(. »4346رجبی و غالمحسین زاده، )

نشریج جستارهای ادبی «. خیال از دیدداه ابن عربی و موالنا ای مفهومبررسی مقایسه(. »4399زاده و تقوی. )علوی

 (. 444)مسلسل 3. شمارۀ 16)مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد(. دورۀ

 .31نشریج عرفان اسالمی. شمارۀ«. عالم مثال )خیال( در عرفان اسالمی(. »4344محمدی و آریان، )دین

 .35نشریج عرفان اسالمی. شمارۀ«. مولویخیال در مثنوی (. »4345خیابانی )

. 6مطالعات ادبیات و عرفان و فلسفه. دورۀ «. بررسی معانی و مصادیق خیال در مثنوی مولوی(. »4345علیاری )

 . 463تا  447. صص 4/3شمارۀ

اسراء.  فلسفه و كالم: حکمت«. تأملی در عالم خیال از دیدداه برخی از فالسفه و عرفا(. »4345شاملی و حداد. )

 .479تا 444. صص 45شمارۀ 

، 4پژوهی ادبی. دورۀفصلنامج ادب و زبان، متن«. خیال و هالل در تعبیرات مثنوی مولوی(. »4374مسگرنژاد. )

 .6شمارۀ 

در تمامی این مقاالت و مقاالت مشابه، به این موضوع پرداخته شده است كه نظر فالسفه و عرفای بزرگ در باب 

و این تفکر از كجا شروع شده است و ماهیت آن عالم چیست؟ ولی در پژوهش حاضر با بررسی  عالم خیال چه بوده

مثنوی معنوی، نخست ابیاتی كه مفهوم عالم خیال در آن مطرح شده، استخراج شده است، نه صرفاً ابیاتی كه تنها 

یک از پژوهشگران بدنبال مفهوم یچلفظ خیال در آنها آمده است. تأكید تمام این مقاالت بر خود واهۀ خیال بوده و ه

اند. تنها در عالم خیال )كه همان عالم خیال منفصل است( بعنوان یکی از مراتب وجود در مثنوی معنوی نبوده

، به این موضوع اشاره شده است كه موالنا در مثنوی هم خیال متصل و «مثال و خیال در اندیشج مولوی»مقالج 

است و برای تأیید سخن نیز، به چند بیت از مثنوی بصورت پراكنده اشاره كرده هم خیال منفصل را مطرح كرده 

است ولی در این پژوهش با بررسی كامل دفتر اول مثنوی تمام ابیات مرتبط با عالم خیال منفصل بررسی شده و 

 راههای رسیدن به آن عالم از دید مولوی مطرح خواهد شد.

 

 بحث و بررسی
است. خیل به معنای دروه اسبان است و از لفظ خود « خیل»عربی است كه ریشج آن  ایدر لغت واهه« خیال»

مفردی ندارد. خیل بر وزن علم به معنای دمان است و خیال بر وزن فعال، پندار و صورتی است كه در خواب دیده 

النی د كه بدلیل طوانشود یا در بیداری تخیل شود. البته معانی متعدد دیگری هم برای این كلمه در نظر درفته

شدن مبحث از آوردن آنها صرف نظر میکنیم. خیال در اصطالح فلسفه و عرفان به معانی متعددی اطالق میشود 

از جمله: امور واهی و عبث كه ابتالی به آن، نوعی مرض و وسواس است؛ قوۀ خیال كه یکی از قوای باطنی انسان 

ای كه پس از پنهان شدن محسوسات، س درفته است بگونهاست و حافظ صورتهایی است كه حس مشترک از حوا

صورت آنها در این قوه میماند؛ عالم خیال منفصل كه یکی از مراتب وجود در عالم هستی است و نقش واسط میان 
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عربی یکی از حضرات پنجگانه )به نام ملکوت سفلی( است عالم عقول و عالم حس دارد؛ این عالم در عرفان ابن

(. عارفان و معتقدان به وحدت وجود میگویند با اینکه حقیقت وجود واحد است، 34-13: 4394، )نک: برقعی

ها است ها و شئوناتش متعدد است؛ یعنی هستی دارای ظاهری و باطنی است كه منظور از ظاهر، همان جلوهجلوه

ایره دتشبیه كنیم، به دو نیم هایش به یک دایرهو منظور از باطن، حقیقت وجود است. ادر تمام هستی را با جلوه

تقسیم میشود: یکی از آن دو را قوس نزولی و دیگری را قوس صعودی میگویند. قوس نزولی درحقیقت، تنزل وجود 

ها را حضرات میگویند. این اصطالح از از عالی به دانی و قوس صعود تکامل وجود از دانی به عالی است. این جلوه

، در این باب چنین دفته فصوی الحکمل شد. داوودبن محمود قیصری شارح نامدار عربی به بعد متداوزمان ابن

است كه حضرات كلیه الهی پنج است: نخستین حضرت، حضرت غیب مطلق است و در مقابل آن، حضرت شهادت 

مطلق است. سپس حضرات غیب مضاف است كه دو عالم جبروت و عالم مثال را شامل میشود. در آخر هم حضرت 

 (.74-96: 4371جامع است كه عالم انسانی است )به نقل از بیات، كون 

یکی از مسائل مهم فلسفه و عرفان، مسئلج عالم مثال منفصل و برزخ نزولی است. حکمای مشاء اصرار به انکار عالم 

ست لج آنها كافی نیاند، البته ادمثال دارند و حکمای اشراق قائل به عالم مثالند و ادله بر وجود عالم برزخ اقامه كرده

و سایر كتب خود  اسفاراند در این راه، تمام مشکالت را حل كنند. مالصدرا در كتاب و اهل تصوف هم نتوانسته

براهین متعددی بر وجود عالم مثال متصل و منفصل بیان كرده است. عالم مثال، عالم مجرد از مادۀ جسمانی است 

ت روحانی و مجردات تامه است و جهت دیگر بدلیل تقدّر و تجسم، و به این دلیل شبیه جواهر عقلی و موجودا

شباهت به عالم كون و فساد دارد و نمیتوان آن را عالم عقل صِرف نامید. عالم خیال دو مرتبه است: مرتبج مطلق 

الی، و مقیّد. خیال مقید، قوۀ متخیلج انسان است و حیوانات هم دارای این مرتبه هستند. انسان در ادراكات خی

متصل به خیال مطلق میشود و حقایق را بواسطج اتصال به عالم خیال كه لوح جمیع حقایق است ادراک مینماید 

باب مفصلی دربارۀ عالم خیال دارد و در باب  الحکمفصوی(. ابن عربی هم در 193-194: 4375)نک: آشتیانی، 

كه در حد فاصل میان حضرت ارواح و حضرت خیال میگوید: حضرت خیال یا مثال یکی از حضرات خمس است 

شهادت قرار دارد. نیروی مخیلج انسانها كه خیال مقید یا متصل نام دارد، با این حضرت مرتبط است. همانگونه كه 

قالبهای جسمانی انسانها از عالم ماده هستند، خیالهای فردی، همه از عالم مثال هستند كه آن را خیال مطلق یا 

عالم، برزخ میان جهان غیرمادی و جهان مادی است. نیز به این نکته اشاره میکند كه عالم منفصل مینامیم. این 

خیال منفصل، ساخته و پرداختج نیروی متخیلج ما نیست، بلکه خیال متصل ما نموداری از خزانج بیکران عالم خیال 

اند تصویر آن را در ذهن ارائه چیز چه مادی و چه غیرمادی میگنجد و خیال انسان میتواست و در این خزانه همه

 (.354الحکم: دهد )فصوی

ای قائل است و در مثنوی، خیال را به دو معنا و تعبیر به كار برده است: یکی موالنا برای قوۀ خیال، جایگاه ویژه

صل منف عربی، خیالای از قوای ادراک آدمی، كه به تعبیر ابنای از مراتب وجود و دیگری بعنوان قوهبعنوان مرتبه

شناسی خیال در مثنوی انجام شده است، ولی درمورد و خیال متصل نام دارد. پژوهشهای فراوانی در زمینج معرفت

های جدید دربارۀ عالم خیال منفصل و شناسی خیال جای كار فراوان است. در این پژوهش یافتهبخش هستی

ثنوی بیان شده و راههای رسیدن به این دریافت، با چگونگی اثبات آن با استناد به داستانها و ابیات دفتر اول م

 توجه به خود ابیات توضیح داده خواهد شد.

 شناسی عالم خیال در دیدگاه مولوی جنبۀ هستی

نخستین داستان مثنوی، داستان پادشاه و كنیزک است. در چند جای این داستان، داستان پادشاه و كنیزک: 
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رده است. از جمله هنگامی كه پادشاه داستان مستأصل میشود و برای حل موالنا به عالم خیال منفصل اشاره ك

مشکلش به مسجد پناه میبرد. پس از راز و نیاز با خداوند، خوابی او را فرامیگیرد و در عالم رؤیا پیری را میبیند. 

ی پادشاه فردا شخصآید و حاجاتت روا میگردد. آن پیر به او بشارت میدهد كه فردا شخصی از جانب ما بسوی تو می

 حسب باطن بنا بررا با همان ویژدیها كه در خواب دیده بود، میبیند؛ شخصی كه بحسب ظاهر، نیست بود و به

 شکل خیالی وجود داشت، زیرا خیال ادرچه بحسب ظاهر وجود خارجی ندارد، امّا در باطن هست:

 ایدید شخصی فاضلی، پُرمایه

 میرسید از دور مانند هالل

 

 ایآفتابی در میان سایه 

 نیست بود و هست بر شکل خیال

 (49-44)مثنوی معنوی: ابیات                  

در این داستان، آن خیالی كه پادشاه در خواب دیده بود، در رخ آن مهمان غیبی بصورت عینی آشکار میشود، زیرا 

صورتهای خارج از ذهن ما تطابق ندارند، درنتیجه تصویرهایی كه در خیال ما نقش میبندند، دو قسم دارند: یا با 

احتیاج به تعبیر دارند؛ یا این صورتهای خیالی با آنچه در خارج از ذهن است، مطابقت دارند كه در این صورت، به 

تعبیر نیاز ندارند. خواب پادشاه از نوع دوم است؛ یعنی احتیاج به تعبیر ندارد و آنچه در خواب و خیال خود دیده 

 ت، با صورت خارج از ذهن خود مطابقت یافته است.اس

خواب انسان عادی در مرتبج مثال مقید یا متّصل است كه خیال نامیده میشود. نفس ما معنایی از معانی غیب را 

ای نیست، ادراک كرده و بصورت مثالی آن را به نمایش میگذارد، پس سزاوار از راهی كه بین آن و بین حق واسطه

شده، دانسته دردد. ولی خواب انبیا و اولیای حق در عالم مثال مطلق یا منفصل تا مراد از صور دیدهتعبیر است 

 (.114: 4397است و احتیاجی به تعبیر ندارد و بصورت مثالی نیست )قیصری، 

ال خواب پادشاه داستان )كه تعبیر نمادین آن عقل است( از نوع خواب انبیاست؛ زیرا او در خوابش با عالم خی

منفصل ارتباط برقرار كرده و خواب او حقیقی است؛ وقتی در خواب به او دفته میشود كه فردا شخصی با چنین 

او بدنبال تأویل و تعبیرش نمیرود و در بیداری واقعاً برایش محقق میشود و به استقبال آید، ویژدیهایی به نزدت می

آورد. الهی را وصف كند، دقیقاً صفات خیال را برای او می آن حکیم میرود. در ادامه موالنا وقتی میخواهد حکیم

نیست بود و هست بر »یکی از ویژدیهای بارز خیال جمع بین اضداد است یعنی هم هست و هم نیست. حکیم هم 

: 4341« )ویژدی بارز خیال، تضاد ذاتی آن است»میگوید:  عوالم خیالهمانطوركه چیتیک در كتاب «. شکل خیال

443.) 

ین او آفتاب حقیقت است در میان یک سایه. به این نکته اشاره دارد كه حقایق تمام این عالم در جای دیگری همچن

به اسم عالم خیال منفصل است؛ یعنی ادر آفتاب حقیقت در عالم خیال منفصل باشد، آنچه در خیال متّصل است، 

وید: میگ« میرسید از دور مانند هالل»رح بیت ای است كه از آن آفتاب به وجود آمده است. نیکلسون هم در شسایه

: 4، ج 4371)نیکلسون، « عالم مثال است كه هر چیزی در عالم حس، عالم شهادت، بازتابی و سودایی از آن است

 (. در ادامج داستان، موالنا بصورت كامل درمورد خیال صحبت میکند و میگوید:36

 نیست وَش باشد خیال اندر روان

 ن و جنگشانبر خیالی صلحشا

 آن خیاالتی كه دام اولیاست

 آن خیالی كه شه اندر خواب دید

 

 تو جهانی بر خیالی بین روان 

 وز خیالی فخرشان و ننگشان

 عکس مهرویان بستان خداست

 در رخ مهمان همی آمد پدید

 (75-73)مثنوی:                                   
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آورد؛ یعنی در كه اصالً وجود ندارد، امّا خیال، دنیا را به حركت درمینیروی خیال در روح و روان مثل این است 

رت حض»جای دنیا این خیال، قدرت تصرف دارد. اولیا و عرفا به عالمی به نام عالم مثال معتقدند، بعنوان مثال همه

و حضرت خیال یا مثال در اندیشج ابن عربی یکی از حضرات خمس است كه در حدّ فاصل میان حضرت ارواح 

شهادت یا عالم محسوسات قرار دارد. نیروی مخیلج انسانها كه آن را خیال مقیّد یا متّصل مینامد با حضرت خیال 

اند، خیالهای فردی نیز همه از عالم واحدِ مرتبط است. همچنانکه قالبهای جسمانی انسانها همه از عالم واحدِ ماده

(. 354الحکم: )فصوی« ل متّصل، خیال مطلق یا خیال منفصل مینامدمثالند كه آن را در مقابل خیال مقید یا خیا

این خیال متّصل همان خیاالتی است كه در وجود آدمی است و در عالم رؤیا هم میبینند و صلح و جنگ و فخر و 

 ننگشان همه مبتنی بر این خیال است.

ت اسما و صفات است، پس عکس مهرویان منظور از عکس مهرویان بستان خدا، معانی از جانب غیب یا مرتبج واحدی

هم نوعی خیال است. اما اینکه كدام خیال است؟ خیال متّصل یا منفصل. میتوان دفت اینگونه به نظر میرسد كه 

این نوع خیاالت، خیاالتی از جنس معانی غیب و عالم غیرماده است. همانطوركه میدانیم خیال متّصل تعلق به عالم 

ای از وجود است ع خیاالت را باید از جنس خیال منفصل دانست. خیال منفصل هم كه مرتبهماده دارد؛ پس این نو

ه اند. در ادامو خود غیب مطلق نیست. ادر اولیاءاهلل در آن مرتبج وجودی توقف كنند، درحقیقت از راه خدا بازمانده

ر این بین اشاره به عالم خیال منفصل آورد و دموالنا در خالل داستان طوطی و بقال، سخن از بحر تلخ و شیرین می

 میکند:

 بحر تلخ و بحر شیرین در جهان

 وانگه این هر دو ز یک اصلی روان

 

 در میانشان برزخٌ الیبغِیان 

 بردذر زین هر دو، رَو تا اصل آن

                                      (649-647) 

ا با باطن این آیه ر«. مَرَجَ البَحرَینِ یِلتَقیانِ. بَینَهُما بَرزَخٌ الیَبغیان»سورۀ الرحمن میفرماید:  65و44خداوند در آیج 

قوۀ حس نمیتوان ادراک كرد و به نظر میرسد آن برزخ واصل و فاصل، تنها شأنی خیالی است كه در اینجا منظور 

م حائل بین عالم حس و عالم عقول است. ابن عربی برای اثبات عالم خیال از برزخ همان حائل است و عالم خیال ه

: از جانب ابن عربی نوشته است عوالم خیالاستناد كرده است. چیتیک در كتاب « بینهما برزخُ الیبغیان»به آیج 

ید د. شیخ میگوآمیزد. میان آنها برزخی است كه به همدیگر تجاوز نمیکنندو دریا را كه به هم میرسند، درهم می»

یک از این دو، از دیگری متمایز نمیگشت. این برزخ همان حقیقت خیال است و بسته به ادر این برزخ نبود، هیچ

اینکه با توجه به زمینج خای، آیه را در چه مورد به كار بریم، آن دو دریا میتوانند وجود و عدم، عالم روحانی و 

 (.459: 4341)چیتیک، « رت باشندعالم جسمانی، روح و بدن و یا دنیا و آخ

لَعلی اَعملُ صالحاً فیما تَركتُ كَال انَّها كلمه هُو قائِلها و مِن وَراءِهم برزخٌ الی »سورۀ مؤمنون هم میفرماید:  455آیج 

ه ]بای انجام دهم، ام كار شایستهامید است در ]برابر[ آنچه ]از عمر، مال و ثروت در دنیا[ وادذاشته« یومٍ یُبعثونَ

او میگویند[ چنین نیست ]كه میگویی[ بدون تردید این سخنی بیفایده است كه او دویندۀ آن است، و پیش 

أمام رُجوعهم »ابن عربی در تفسیر این آیه میفرماید: «. رویشان برزخی است تا روزی )قیامت( كه برانگیخته میشوند

الصور المعلقه، مانعه من الرجوع الی الحق و الی  حائل من هیئات جرمانیه ظلمانیه مناسبه لهیئات سیئاتهم من

الدنیا، و هو البرزخ بین بحری النور و الظلمه و عالم االرواح المجرده و االجساد المركبه یتعذبون فیه بأشد أنواع 

العذاب، و أفحش أصناف العقاب الی وقت البعث فی الصوره الکثیفه عند النفخ فی الصور و وقوع القیامه و حشر 

(. ابن عربی در تفسیر این آیه اشاره به آن دارد كه منظور از برزخ همان عالم 74: 6الحکم، ج)فصوی« ألجساد...ا
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صور معلقه است كه حائل بین عالم ارواح مجرده و اجساد مركبه است و كسانی كه از این دنیا میروند، تا وقوع 

فسیری كه ابن عربی از این آیه كرده است و با در نظر قیامت و حشر اجساد در آن عالم باقی هستند. با توجه به ت

درفتن اینکه منبع اصلی موالنا در نوشتن مثنوی، قرآن بوده است، میتوان دفت مضمون این ابیات اشاره به آیات 

مذكور دارد. موالنا میگوید دو دریا در این جهان است و برزخی بینشان هست كه فاصل و واصل این دو آب تلخ و 

است. میتوان بحر تلخ را تمثیلی از عالم جسمانی و بحر شیرین را عالم عقول دانست و در میانشان برزخ  شیرین

الیبغیان همان عالم خیال منفصل باشد كه حد فاصل عالم جسم و عالم عقل است و اینکه صفات جمال و جالل 

تفاوتها در در ذات خدا یکی هستند.  الهی در ذات خدا واحد است و در مرتبج فعل است كه تقابل دارند؛ پس این

هستند كه این اصل همان مرتبج ذات خداوند است و تمام « هر دو بحر از یک اصلی روان»از نظر موالنا این 

 تفاوتهای عوالم عقول و خیال و جسم در فعل است و در ذات خدا یکی هستند. در آخر داستان هم میگوید:

 حسّ دنیا نردبان این جهان

 حس بجویید از طبیب صحّت این

 صحّت این حس ز معموری تن

 

 حسّ دینی نردبان آسمان 

 صحّت آن حسّ بخواهید از حبیب

 صحّت آن حسّ ز تخریب بدن

                                      (355-353) 

خیال حس دنیا همان حواس ظاهری و حس دینی همان حواس باطنی است. این حواس باطنی در ارتباط با عالم 

منفصل است كه از نظر موالنا نردبان آسمان است و از این عالم جدا میشود. ادر میخواهی این حس باطنی صحیح 

و سالم باشد، باید جسم و تن از بین برود؛ یعنی در این عالم جسمانی باید تعلقات دنیایی از او درفته شود تا قبل 

است، دست یابد. یعنی ادر میخواهی به باطن این عالم كه همان از مردن، به عالم باال كه همان عالم خیال منفصل 

عالم خیال منفصل است دست یابی، باید حواس مطابق آن عالم را كسب كنی؛ یعنی حواس پنجگانج ظاهری كه 

متعلق به ادراک جهان جسم است تبدیل به حواس باطنی شود كه متعلق به ادراک عالم خیال است. قوای ادراكی 

ی كه حواس نامیده میشود، به دو دسته تقسیم میگردد: حواس ظاهری و حواس باطنی. حواس باطنی نفس حیوان

آن دسته از قوای ادراكی است كه نیاز به اندامهای ظاهری همچون چشم و دوش ندارد. حواس باطنی یا مُدركند 

ای دارد كه صور ین قوه خزانهنامیده میشود. ا« حس مشترک»یا معین بر ادراک. قوۀ ادراكی ادر مدرک صور باشد 

 (. 449: 4345را در آنها نگهداری میکند. آن خزانه كه حافظه و مخزن صور است، خیال نام دارد )نک: علیاری، 

داستان دیگر، داستان پادشاه جهودی است كه نصرانیان را داستان پادشاه جهود كه نصرانیان را میکشت: 

به موضوع خواب میپردازد كه مهمترین اتّصال بین قوۀ خیال با عالم خیال میکشت. موالنا در خالل این داستان، 

 منفصل است.

 هر شبی از دام تن ارواح را

 میرهند ارواح هر شب زین قفس

 حال عارف این بود بی خواب هم

 خفته از احوال دنیا روز و شب

 چون جانشانرفته در صحرای بی

 

 میرهانی، میکَنی الواح را 

 م و محکوم كس...فارغان، نه حاك

 دفت ایزد هُم رُقُودٌ زین مَرَم

 چون قلم در پنجج تقلیب ربّ...

 روحشان آسوده و ابدانشان

                                      (344-399) 

در این ابیات موالنا اشاره دارد كه خداوند هنگام خواب، روحها را از ابدان جدا میکند و بسمت عالم ارواح میبرد. 

سپس با بیدار شدن از خواب، این ارواح را به قفس تن برمیگرداند. موالنا میگوید حال عارف و اولیای خدا در هنگام 
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بیداری هم اینگونه است، یعنی روحشان از قید تن، آزاد شده است و از دنیا و هرچه در آن است دذشته و وارد 

یقت را ادراک مینماید. این ابیات اشارۀ صریح به عالم دیگری كه عالم خیال منفصل نام دارد شده است و حق

مکاشفاتی دارد كه در حالت بیداری بر عارف عارض میگردد و قوۀ خیال او متصل به عالم خیال منفصل میشود. 

 میگویند و همچنین« مکاشفج منامی»كه البته این مکاشفات میتواند در خواب برای عارف حاصل شود كه به آن 

است كه با مردن از صفات بشری و دنیاخواهی یا « موت اختیاری»ارض بر او میشود كه همان در حالت بیداری ع

به قول موالنا با خفتن از احوال دنیا برای عارف اتفاق میفتد كه در دو صورت عارف با عالم خیال منفصل ارتباط 

سورۀ  16ده است، این ابیات تلمیح به آیج برقرار میکند و حقایق را میبیند. با توجه به اینکه موالنا متأثر از قرآن بو

اَللّهُ یَتَوَفّی اَالَنفُسَ حِینَ مَوتِهَا وَ الَّتی لَم تَمُت فی مَنَامِهَا فَیُمسِکُ الّتی قَضَی »زمر دارد كه خداوند فرموده است: 

)و خداست كه روح ]مردم[ را « قَومٍ یَتَفَکّرُونَعَلَیهَا المَوتَ وَ یُرسِلُ االُخرَی اِلی اَجَلٍ مُّسَمًّی اِنَّ فِی ذَلکَ لَایَتٍ لِ

هنگام مردشان بطور كامل میگیرد، و روحی را كه ]صاحبش[ نمرده است نیز به هنگام خوابش ]میگیرد[، پس 

روح كسی كه مرگ را بر او حکم كرده نگه میدارد ]و به بدن بازنمیگرداند[ و دیگر روح را تا سرآمدی معین 

 هایی ]بر قدرت خدا[ است.در این ]واقعیت[ برای مردمی كه میندیشند، نشانه بازمیفرستد؛ مسلماً

شیخ، بین چشم حسی كه در بیداری میبیند و چشم خیالی كه در خواب میبیند، تمایز قائل »چیتیک میگوید: 

ر دمیشود. هرچند چشم خیال در بیداری نیز ممکن است ببیند. شیخ بکرّات، چنین میگوید كه: شخصِ مکاشف 

بیداری همان چیزی را رؤیت میکند كه نائم در خواب میبیند. به عبارت دیگر هم نائم هم مکاشف، متخیالت را 

(. انسان ازطریق قوۀ خیالش، كه همان قوۀ 434: 4341« )كه نه كامالً جسمانیند و نه كامالً روحانی، درک میکنند

نفصل است ارتباط برقرار كند. ادر خدا این قوه را در خیال متّصل است، میتواند با حقایق عالم معنا كه خیال م

انسانها قرار نداده بود، هیچ راه اتصال و ارتباطی با عالم معنا وجود نداشت. اولیاءاهلل هم با همین قوۀ خیال متّصل 

 خود میتوانند ارتباطی با آن عالم پیدا كنند.

د تجربج نفس واقع میشود و صور آن در متخیله سهروردی معتقد است عالم مثال در حین خواب یا بیداری مور

(. ادر قوۀ خیال در وجود كسی به كمال قوّت برسد، 664: 4345نقش میبندد )به نقل از آریان و كمالی بانیانی، 

میتواند در بیداری هم صورتهای خیالی و همان عالم خیال را ادراک كند. در نظر فیلسوفان اشراقی، عالم خیال 

نیست، بلکه قوۀ خیال مسافر آن عالم است و مشاهدات خود را در آنجا بازمیگوید و البته ادر از  زادۀ قوۀ خیال

(. موالنا میگوید 65: 4394شواغل این جهان آزاد شود، میتواند بعضی از صور عالم خیال را ایجاد كند )داوری، 

ن درجه را قائل است كه در حالت بیداری یعنی برای فانی در حق )اولیاءاهلل( ای« حال عارف این بود بی خواب هم»

ند قوۀ اهم میتواند مکاشفه كند و حقایق را درک كند و به عالم خیال دسترسی پیدا كند، زیرا اولیاءاهلل توانسته

خیال را در وجود خود به حد كمال برسانند. موالنا در بین داستان پادشاه جهود و وزیرش، داستان خلیفه و دیدن 

ورد كه خلیفه بعد از دیدن لیلی با طعنه و كنایه به او میگوید: آن لیلی كه مجنون بخاطرش اینگونه آلیلی را می

درمانده شده است، تویی؟ تو از زیبارویان دیگر فزونتر نیستی. لیلی در جواب میگوید: تو مجنون نیستی؛ یعنی 

 آورد: لیلی را باید از دید مجنون دید. در ادامه این ابیات را می

 ان همه روز از لگدكوب خیالج

 نی صفا میماندش، نی لطف و فّر

 خفته آن باشد كه او از هر خیال

  

 وز زیان و سود وز خوف زوال 

 نی بسوی آسمان راه سفر

                                          دارد اومید و كند با او مَقال
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 اشمرغ بر باال و زیر آن سایه

 ابلهی صیّاد آن سایه شود

 بیخبر كآن عکسِ آن مرغ هواست

 

 وشمیدود بر خاک پَرّان مرغ

 میدود چندان كه بی مایه شود

 بیخبر كه اصل آن سایه كجاست

                                       (144-144) 

م را به دااشاره به كسانی است كه خود را دردیر خیاالت پوچ و باطل میکنند و بدنبال این خیاالت موهوم، خود 

ای است كه خداوند آن را بر كل عالم دسترانیده است )كیف مَدّ های این عالم مانند سایهمیندازند. تمام پدیده

كه میگوید: كَیفَ مَدّ الظِلّ  165ها در عالم باالست كه خیال منفصل نام دارد. در بیت ظَلّ( و حقیقت این سایه

 ها هستند كه ازطریق( از دید او، اولیاءاهلل در روی زمین همین سایهنقش اولیاست/ كاو دلیل نور خورشید خداست

ای است از وجود خورشید. بطور كلی آنها میتوان به نور حقیقت كه خداوند است دست یافت؛ زیرا سایه، نشانه

د با او دارد اومید و كن»تا « جان همه روز از لگدكوب خیال»میتوان دربارۀ این ابیات چنین دفت: از اول بیت 

خیال متّصل وصف شده است. ادر ما دردیر این خیال باشیم، جز تباهی راه به جایی نمیبریم و موالنا خیال « مَقال

ت، اشاره تا آخر این قسم« اشمرغ بر باال و زیر آن سایه»منفی را به تصویر كشیده است. ولی بیت بعد كه میگوید: 

مج این عالم سایه است و حقیقت این عالم در خیال منفصل است و به عالم معنا و خیال منفصل دارد. میگوید ه

باید خیال متّصل ما به آن عالم كه همج حقایق در آن است، سوق پیدا كند. البته میتوان دفت به نوعی این ابیات 

ت كه قبل از هم به مُثل افالطونی، هم به عالم خیال اشاره دارد؛ زیرا منظور از مُثل افالطونی، همان عالم عقول اس

ای برای عالم قبل خود است، یعنی عالم جسم سایج عالم خیال است و عالم عالم خیال قرار دارد و هر عالمی سایه

صورتهای معقولی از اشیاء و  "مُثُل"در فلسفج افالطونی، »خیال سایج عالم عقول یا همان مُثل افالطون است. 

ای از آن صور هستند؛ لیکن در عالم مثال، اشیای منزلج سایهحقیقت آنها هستند و صورتهای محسوس در عالم ب

محسوس یک وجود حسی در عالم حس و یک وجود بدون ماده در عالم مثال دارند. ... به عبارت دیگر عالم مثال، 

اشباح مجردی هستند كه حد واسط بین عالم محسوس و عالم معقولند... و در این عالم، هركدام از افراد موجودات، 

مثالی قائم به ذات دارند... اما مُثُل افالطونی، جوهر مجرد و از عالم عقولند و چون مجرد از ماده و آثار ماده و از 

(. در میان داستان پادشاه جهود، 76: 4374آبادی، )نجف« عقولند، نسبت به افراد انواع خود نسبت یکسان دارند

 تش میزنند تا او از خلوت خود بیرون آید. وزیر به آنها دفت:وزیر خلوت میگزیند و مریدانش، خود را به آب و آ

 پنبه اندر دوش حسّ دون كنید

 پنبج آن دوش سِّر دوش سَر است

 بی حس و بی دوش و بی فکرت شوید

 تا به دفت و دوی بیداری دری

 سیر بیرونی است قول و فعل ما

 حسّ خشکی دید كز خشکی بزاد

 موج خاكی وهم و فهم و فکر ماست

 

 بند حسّ از چشم خود بیرون كنید 

 تا نگردد این كر آن باطن كر است

 تا خطاب اِرجِعی را بشنوید

 تو ز دفت خواب بویی كی بری؟

 سیر باطن هست باالی سما

 عیسی جان پای بر دریا نهاد...

 موج آبی محو و سکر است و فناست

                                      (575-544) 

تقابل حس ظاهر و باطن است. تقابل چشم و دوش ظاهر با چشم و دوش باطن. با بستن چشم ظاهر بحث بر سر 

میتوان با عالم معنا )خیال منفصل( ارتباط برقرار كرد و آن عالم را ادراک كرد. تا وقتی در خشکی )عالم جسم( 

، ا حقایق را دریابی. موج خاكیسیر میکنی به حقیقت نمیرسی. باید خود را به دریا )عالم خیال منفصل( بزنی ت



 655/ شناسی مولوی به عالم خیال منفصل در دفتر نخست مثنویرویکرد هستی

 

وهم و فهم و فکر ماست، منظور همان خیال متّصل است كه ادر در آن غرق شویم، در همین عالم اجسام میمانیم. 

موج آبی هم محو و سکر و فناست كه در همین عالم جسمانی نیز ادر دل به دریای حقیقت بزنیم به عالم خیال 

ارفان و اولیای خدا در همین عالم و پیش از مردن میتوانند با عالم خیال منفصل منفصل راه مییابیم. و درحقیقت، ع

انسان فی الحقیقه یک برزخ جامع است كه نصفش زمینی و نصف دیگرش »ارتباط برقرار كنند. انقروی میگوید: 

تصرف خویش درآورده بحری است. و حق سبحانه و تعالی، انسان را از اینکه در بر و بحر سائر بوده و آنجاها را به 

(. این سخن اشاره به این نکته دارد كه وجود انسانی از عقل و نفس و جسم تشکیل 644: 4)ج « مکرم كرده است

دونه دارد و یک روی آن بسوی عالم باال و خیال منفصل است و روی دیگر او شده است. نفس انسان حال برزخ

چشم و دوش مثالی در مقابل چشم و دوش ظاهری میکند كه بسوی عالم جسم است و این ابیات اشارۀ صریح به 

 با آن میتوان كامالً حقایق را در عالم خیال ادراک كرد.

در داستان بعدی كه داستان پادشاه جهود دیگری است، چند جا به عالم خیال منفصل اشاره میکند. موالنا نفس 

 پادشاه را اینگونه توصیف میکند:

 مادر بتها بت نفس شماست

 هن و سنگ است نفس و بت شرارآ

 صورت نفس ار بجویی ای پسر

 

 زانکه آن بت مار و این بت اهدهاست 

 آن شرار از آب میگیرد قرار...

 قصج دوزخ بخوان با هفت در

                                      (774-776) 

الیترین تا نازلترین شامل سه مرتبج وجود آدمی مانند عالم، ذومراتب است. مراتب وجودی انسان به ترتیب از ع

عقل و نفس و جسم است. نفس همانند مرتبج خیال است كه دو رو دارد. یک روی آن بسوی عالم معنا و روی 

دیگر بسوی عالم صورت است. این دورویه بودن نفس مانند دورویه بودن عالم خیال است كه هست و نیست با هم 

عالم مخلوق را دربر دارد: روحانی، مثالی و جسمانی. روح از نفخج الهی نشئت  انسان بعنوان عالم صغیر، سه»است. 

ند ممیگیرد، درحالیکه جسم از خاک آفریده شده است. نفس بین این دو قرار دارد و از ویژدیهای هر دو طرف بهره

ندازد تا مادر او از (. در جایی از داستان، پادشاه تصمیم میگیرد كودكی را در آتش بی454: 4341)چیتیک، « است

 اعتقادش دست بردارد. هنگامی كه طفل را به آتش میندازند، او از درون آتش با مادرش دفتگو میکند:

 اندرآ و آب بین آتش مثال

 نک جهانِ نیست شکلِ هست ذات

 

 از جهانی كآتش است آبش مثال... 

 ثباتو آن جهانِ هست شکلِ بی

                                        (745-794) 

ظاهر عالم، باطن حق است. باطن هر چیز، خیال آن است. تمام این عالم و ظواهرش حقیقتی دارد كه در عالمی 

به اسم خیال منفصل است. ابن عربی در این باب میگوید: ظاهر انسان به صورت اسم باطن خداوند، و باطن او به 

(.  چیتیک نیز در باب اینکه باطن هر چیز، خیال آن 444 :4341صورت اسم ظاهر خداوند است )نک: چیتیک، 

انسان در دنیا، تصویر خدا در آینه است. ولی پس از مرگ، این تصویر، دیگر برعکس نیست. آنچه »است، میگوید: 

در اینجا باطن بوده، در آنجا ظاهر میشود و آنچه در اینجا ظاهر بوده است در آنجا باطن میشود. ... برزخ عالمی 

 (444)همان: « است كه در آنجا ظاهر، باطن و باطن، ظاهر میگردد

كودک به مادر میگوید: به درون آتش بیا و حقیقت را دریاب كه حقایق آنطوركه ما میبینیم نیست، بلکه جهانی 

ثبات است. و عالم دیگر كه ما كه در آن زنددی میکردیم جهانی است كه به ظاهر واقعی نشان میداد ولیکن بی
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دمان میکردیم، معدوم است و خیالی بیش نیست، جهانی است كه حقیقی است و باطن این عالم است. و این آتش 

 كه در این عالم ما را میسوزاند، در حق من مانند آب عمل میکند و بالعکس است.

ر ضمن آن در داستان شیر و نخچیران، موالنا بحث جبر و اختیار را مطرح میکند و دحکایت شیر و نخچیران: 

 بیان میکند:

 جانهای خلق پیش از دست و پا

 چون به امر اِهبِطوا بندی شدند

 ما عیال حضرتیم و شیرخواه

 

 میپریدند از وفا اندر صفا 

 حبس خشم و حری و خرسندی شدند

 دفت اَلخَلق عیالً لِالله

                                       (467-465) 

دارد كه جان و روح ما قبل از اینکه به عالم جسمانی و طبیعت وارد شود، در جای دیگری این ابیات اشاره به آن 

بوده است. درمورد اینکه این عالم چه عالمی بوده است، میتوان اینگونه توضیح داد كه حضرات خمس در قوس 

حضرت -3(، حضرت جبروت )عالم عقول-6حضرت غیب مطلق )عالم اعیان ثابته(، -4نزول به شرح ذیل است: 

 حضرت كون جامع )انسان كامل(.-5حضرت شهادت )عالم مُلک(، -1ملکوت )عالم خیال یا مثال(، 

در توضیح این حضرات میتوان دفت اسماء و صفات كه در ذات غیب مطلق بودند اقتضای ظهور داشتند. خداوند 

ر این مرتبه، ماهیات تمام موجودات این با یک تجلی، این اسماء و صفات را در مرتبج اعیان ثابته به وجود آورد. د

عالم از ازل تا ابد با ظهور علم خدا موجود شدند. ماهیات در اعیان ثابته تقاضای وجود داشتند. درنتیجه اعیان 

خارجه به وجود آمد؛ یعنی موجوداتی كه در علم خدا بودند وجودِ خارجی یافتند. اعیان خارجی شامل عالم عقول 

لم جسم میشود. با توجه به این توضیحات میتوان دفت در قوس نزول قبل از آنکه انسان پا در و عالم خیال و عا

این عالم جسمانی بگذارد، در عالم خیال منفصل بوده است. همانطوركه میدانیم عالم خیال عالمی است كه بین 

صعود به آن برزخ محالی دفته عالم عقول و عالم جسم قرار دارد كه در قوس نزول، به آن برزخ امکانی و در قوس 

میشود و روح ما قبل از اینکه وارد عالم جسم شود، در برزخ امکانی وجود داشته است؛ بنابراین موالنا با توجه به 

 آن عالم است كه میگوید: جانهای خلق پیش از دست و پا/ میپریدند از وفا اندر صفا.

ث است كه ارواح پیش از خلقت دنیا در عالم امر و نشأۀ تجرد در احادی»در این باب مالهادی سبزواری هم میگوید: 

بودند. ... باید دانست كه مراد از سبق ارواح نه این است كه آنها بطور كثرت و جزییت مثلِ بودن آنها، در عالم دنیا، 

 تجرد، هنوز ابدانوجود در عالم امر و مرتبج علم داشتند، چه مناط اینگونه كثرت در اینها ابدان است و در آن نشأۀ 

 (.4، ج91-95: 4371)سبزواری، « نبود و حجاب زمان و مکان مطوی بود... 

این بدین معناست كه ارواح قبل از خلقت این عالم در عالم دیگری وجود داشتند، ولی این سابق بودن ارواح به 

م قبل هم وجود داشتند، بلکه این معنا نیست كه بطور كثرت و فرد به فردی كه در این عالم وجود دارند در عال

ند. اكثرت متعلق به عالم جسم است و ارواح بصورت وحدت در عالم قبل كه همان برزخ امکانی است حضور داشته

حس »ا ی« پنبه اندر دوش حس دون كنید»موالنا در داستان پادشاه جهود به این مطلب پرداخته و چنین دفته كه 

با توجه به این مطالب، انسان دو نوع حس دارد: حواس ظاهری «. دبان آسماندنیا نردبان این جهان/ حس دینی نر

مطرح میشود؛ یعنی حواس ظاهری باید تبدیل به حواس باطنی « تبدیل»و باطنی. در این ابیات، موضوع قاعدۀ 

ت كه فشود. ادر چنین اتفاقی بیفتد، مشکل حل میشود. درمورد اینکه این حواس چگونه مبدل میشوند، میتوان د

اولیاءاهلل با موت اختیاری در همین عالم میتوانند به حواس باطنی دست یابند و با عالم خیال منفصل ارتباط برقرار 
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كنند و دیگر انسانها هم با موت طبیعی به عالم خیال دست مییابند. در ادامج داستان، موالنا نور را توصیف كرده و 

 اینگونه بیان میکند:

 ورِ بروننیست دید رنگ بی ن

 این برون از آفتاب و از سُها

 نورِ نورِ چشم خود، نور دل است

 باز نورِ نورِ دل، نور خداست

 

 همچنین نورِ خیالِ اندرون 

 و اندرون از عکسِ انوار عُلی

 نور چشم از نور دلها حاصل است

 كاو ز نور عقل و حس پاک و جداست

                                   (4467-4461) 

این ابیات اشاره به آن دارد كه ادر خواهی رنگها را در این عالم ببینی، احتیاج به نوری هست تا دیده شوند؛ یعنی 

در تاریکی رنگی وجود ندارد. موالنا میگوید برای دیدن احواالت و خیاالت درونی، انسان احتیاج به نوری دارد كه 

از بیرون ساطع شود، بلکه باید نوری از درون انسان باشد تا احواالت این نور، نوری نیست كه مانند خورشید یا چراغ 

درون دیده شود. این نورِ درون همان عکس انوار خداست. عکس انوار خدا چه چیزی است؟ میتوان با استناد بر 

 دفت: همانطوركه منظور موالنا از عکس« رویان بستان خداستآن خیاالتی كه دام اولیاست/   عکس مه»بیت 

رویان است كه در عالم خیال منفصل واقع شده است و حقایق همج رویان بستان خدا همان صورت مثالی آن مهمه

اجسام بصورت مثالی در آن عالم وجود دارد، پس عکس انوار الهی هم صورت مثالی نور خداست كه در عالم خیال 

ج نور درون كه خیال منفصل هست، دیده میشود. منفصل قرار دارد و احواالت و خیاالت درونی )خیال متّصل( بوسیل

 درنتیجه خیال متّصل ازطریق نور خیال منفصل شناخته و دیده میشود.

در ادامه هم بیان میدارد كه نور چشم همان حس باصره است كه تمامی موجودات دارند. نورِ نورِ چشم هم نور دل 

متّصل است. نورِ نورِ دل هم نور خداست كه این نور  و قلب است. یعنی هر حسی كه در انسان وجود دارد، به دل

با تمام نورها متفاوت است و انسانهایی كه بتوانند ترک تعلقات كنند و حواس ظاهری خود را به حواس باطنی 

از عکس انوار: یعنی »سبزواری میگوید:  تبدیل كنند، میتوانند به نور خدا برسند و خود را عین نور خدا بیابند.

 (.4، ج45: 4371« )كه در عالم مثال مقیدند، به اشراق روح مدركند خیاالت

 موالنا در ادامج داستان، عالم صورت و عالم معنا را شرح میدهد و میگوید:

 صورت از معنی چو شیر از بیشه دان

 این سخن و آواز از اندیشه خاست

 لیک چون موج سخن دیدی لطیف

 چون ز دانش موج اندیشه بتاخت

 رت بزاد و باز مُرداز سخن صو

 صورت از بی صورتی آمد برون

 

 یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان 

 تو ندانی بحر اندیشه كجاست

 بحر آن دانی كه باشد هم شریف

 از سخن و آواز او صورت بساخت

 موج خود را باز اندر بحر بُرد

 باز شد كه انّا اِلیهِ راجعُون

                                    (4414-4434) 

موالنا میگوید: ارتباط عالم صورت با عالم معنا را مانند شیر از بیشه بدان. همانطوركه شیر در بیشه متولد میشود 

و از آنجا بیرون میرود، دوباره به همانجا بازمیگردد. پس این عالم جسم و صورت از بیشج معنا متولد میشود و دوباره 

هم در قوس نزول از عالم خیال منفصل )برزخ امکانی( جدا میشویم و به عالم جسم به آن بازمیگردد. همانطوركه ما 

آییم و سپس در قوس صعود وقتی عالم جسم را ترک میکنیم، به عالم خیال منفصل )برزخ محالی( برمیگردیم. می

ان. همانطوركه سخن از در ادامه میگوید: عالم معنا را مانند فکر و اندیشه، و عالم صورت را مانند سخن و دفتار بد
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آید. درحقیقت موالنا تمثیلی به كار برده و دفته است اندیشه حاصل میشود، عالم صورت هم از عالم معنا پدید می

همانگونه كه علم و مطالب از عقل به زبان جاری میشوند و صورت حسی مییابند، عالم خیال هم تنزل پیدا كرده 

مام عالم جسمانی، در عالم خیال است. ولی تو نمیدانی بحر این معنی و عالم جسمانی شده است. پس حقیقت ت

كجاست. فقط وقتی لطافت این موج )عالم صورت( را مشاهده میکنی، متوجه آن میشوی كه بحر آن )عالم خیال( 

هم شریف است. در پایان میگوید موج دوباره سوی بحر بازمیگردد. منظور از بحر همان عالم خیال منفصل است 

 كه همه بسوی آن بازمیگردیم.

، آیدداستان بعدی درمورد عمر است كه قیصر روم، رسولی برای دیدن او میفرستد. زمانی كه رسول نزد عمر می

 عمر از منازل جان برای او میگوید:

 از منازلهای جانش یاد داد

 وز زمانی كز زمان خالی بُدست

 وز هوایی كاندر او سیمرغ روح

 آفاق بیشهر یکی پروازش از 

 

 وز سفرهای روانش یاد داد 

 وز مقام قدس كه اجاللی بُدست

 ست پرواز و فتوحپیش ازین دیده

 وز امید و نَهمتِ مشتاق بیش

                                    (4116-4134) 

جای دیگری در حال از این ابیات هم اینگونه برداشت میشود كه ارواح قبل از اینکه وارد عالم جسمانی شوند، در 

پرواز بودند كه آن عالم قبل از عالم جسم در سیر نزول، همان عالم خیال منفصل یا برزخ امکانی است كه موالنا 

ز یکی ا« وز زمانی كز زمان خالی بُدست»بار دیگر بصورت مستقیم به آن اشاره كرده است. همچنین در مصرع 

رده است كه بُعد زمان در آنها مطرح نیست و زمان فقط مختص عالم ویژدیهای بارز عوالم قبل از جسم، را بیان ك

جان انسانی به عقیدۀ متقدّمان، مجرّد است و پیش از بدن به »جسم است. فروزانفر در شرح این ابیات میگوید: 

وجود آمده و در عالم ابداع حق و ملکوت بوده است و چون در آن جهان كه مظهر پاكی و كمال است موانع و 

ایبندهای حس وجود ندارد، جان پرواز بینهایت دارد چنانکه از آفاق جهان و میدان آرزو و امید آدمی فراختر پ

 (.515: 6، ج 4394)فروزانفر، « است

داستان بعدی داستان مشهور طوطی و بازردان است. در آخر داستان كه بازردان راز قصّه  طوطی و بازرگان: 

عمل طوطی را میپرسد او میگوید: آن طوطی با مردن خود به من آموخت تا سخن میگویم در بند تو هستم. باید 

 خود را به مردن بزنم )موت اختیاری( تا از قفس رها شوم. 

وت )عالم خیال منفصل( از سه طریق برای آدمیان ممکن است: از راه خواب مکاشفه و دست یافتن به عالم ملک»

كه به آن مکاشفج منامی هم دفته میشود، از راه موت اختیاری و دیگری از راه موت طبیعی. ... داه عارفان از موت 

اند، چه اعتقاد با عنوانهایی چون عیش نقد و مانند آن نام برده -كه در آن حال مکاشفه حاصل میشود–اختیاری 

دارند كه برای رسیدن به نعمتهای جهان دیگر منتظر مرگ طبیعی نباید شد كه با مکاشفه و دست شستن از 

 (.45-47: 4371)بیات، « بشریت، پیش از مردن نیز بدان دست توان یافت

میزند، بازردان  در ادامه هنگامی كه بازردان برای طوطی، همج اتفاقات را شرح میدهد و طوطی خود را به مردن

بسیار ناراحت میشود و شروع میکند به درددل كردن با طوطی. در این بین موالنا از طوطی محبوس در قفس، به 

 جان آدمی تعبیر میکند كه در قفس تن محبوس است:
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 طوطیی كآید ز وحی آواز او

 اندرون تُست آن طوطی نهان

 

 پیش از آغازِ وجود آغاز او 

 ر این و آنعکس او را دیده تو ب

                                    (4749-4747) 

موالنا بار دیگر سخن از قدیم بودن روح نسبت به جسم به میان آورده است و اینکه این روح در عالمی غیر عالم 

و ماده وجود داشته است و آن عالم همان عالم خیال منفصل در قوس نزول است. در ادامه هم بیان میکند جان 

ای از آن را نمیتوان در این عالم دید. باید از این عالم روح كه در تن انسان پنهان است، جز عکس و خیال و سایه

جسمانی دذر كرد تا حقیقت این روح و جان را در عالمی كه به آن تعلق دارد، دید و آن عالم كه حقایق روح در 

 آن است، عالم خیال منفصل است. 

موالنا به صدای چنگ آن پیر اشاره میکند كه از صدای آن دویی مرددان سر از خاک  در داستان پیر چنگی،

 آورند. آنگاه این صدا را به نغمج درونی انبیا پیوند میزند:درمی

 هاستانبیا را در درون هم نغمه

 ها را دوش حسنشنود آن نغمه

 نشنود نغمج پری را آدمی

 درچه هم نغمج پری زین عالم است

 

 را ز آن حیات بی بهاستطالبان  

 كز ستمها دوش حس باشد نجس

 كاو بود ز اسرار پریان اعجمی

 نغمج دل برتر از هر دو دم است

                                    (4466-4444) 

های درون انبیا و انسانهای كامل میگوید: با دوش حسی و حواس ظاهری موالنا در این ابیات با اشاره به نغمه

انسان، تبدیل به حواس باطنی شود؛ یعنی دوش ظاهری  ها را شنید، بلکه باید حواس ظاهرینمیتوان این نغمه

ها را بشنود و دریابد. در داستانهای آغازین مثنوی به این نکته اشاره شد بسته و دوش باطن باز شود تا این نغمه

اط برقرار كردن با عالم خیال منفصل است. فقط كه منظور از تبدیل حواس ظاهری به حواس باطنی، همان ارتب

حواس باطنی و حواس مثالی قادر به درک حقایق عالم خیال منفصل یا همان برزخ محالی در قوس صعود است. 

 در ادامه موالنا در تفسیر این دو بیت حکیم سنایی:

 آسمانهاست در والیت جان

 در ره روح پست و باالهاست

 

 كارفرمای آسمان جهان 

 كوههای بلند و دریاهاست

 

 میگوید:

 غیب را ابری و آبی دیگر است

 ناید آن الّا كه بر خاصّان پدید

 همچنین سرما و باد و آفتاب

 

 آسمان و آفتابی دیگر است 

 باقیان فی لَبس مِن خلقٍ جَدید...

 بر تفاوت دان و سررشته بیاب

                                   (6515-6535) 

یی اابیات نیز از صریحترین ابیاتی است كه به عالم خیال اشاره دارد. آسمان و آفتاب و ابر و غیره، حقایق ثابتهاین 

هستند كه در عالم غیب )عالم خیال منفصل( حضور دارند و این آسمان و آفتاب كه در عالم جسمانی مشاهده 

كه عالم غیب، آسمان و آفتاب دیگری دارد كه با میشود، تاریکی همان حقایق است. این مطلب اشاره به آن دارد 

آسمان و آفتاب این جهان متفاوت است. همانطوركه دفتیم: تمام این عالم جسمانی ظاهری دارد و باطنی. مثالً 

ظاهر این آسمان همانی است كه میبینیم، ولی باطن و حقیقت آن، چیزی است كه در عالم معنا و خیال منفصل 
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م غیب، آسمان دیگری دارد كه باطنِ آسمانِ عالمِ جسم است و این را فقط انسانهای كامل وجود دارد. پس عال

درمییابند و موالنا در بیت آخر میگوید: بین این آسمان و آن آسمان تفاوت قائل باش و معنای باطنی آن را ادراک 

 كن.

بند، بی هیچ شبهه و ریب حقایق آسمان و آفتاب و ابر و آب و غیر آن كه در عالم غی»خوارزمی هم میگوید: 

اند. و آنچِ از اجرام عِلوی و هیاكل سِفلی كه در خارج مشاهده میفتد، ظالل آن حقایق. همچنانکه ظالل را بقا ثابته

نیست، و هر زمان نو میشود، اما به تجدید امثال مستمر مینُماید، جمیع عالم نیز در نظر محقق همچنین است، اما 

 (.6، ج599)جواهراالسرار: « خلق جدید آداه نیستغیر عارف از این 

 موالنا در میان قصّج پیر چنگی اشاره میکند كه این عالم، عالم غفلت است و آن عالم، عالم هوشیاری:

 اُستن این عالم ای جان غفلت است

 هوشیاری ز آن جهان است و چو آن

 

 هوشیاری این جهان را آفت است 

 غالب آید پست دردد این جهان

                                     (6547-6544) 

در این ابیات موالنا اظهار میدارد كه این عالم جسمانی، عالم غفلت است و عالم دیگر كه بعد از عالم جسم است، 

عالم هوشیاری است. همانطوركه دفتیم این عالم، ظاهری دارد و باطنی. ظاهر این عالم همان است كه میبینیم و 

باطن و حقیقت آن، عالم خیال منفصل یا برزخ محالی است كه بعد از مرگ وارد آن میشویم یا اولیای خدا در 

همین عالم آن را ادراک میکنند. میتوان دفت ظاهر این عالم، غفلت و باطن آن، هوشیاری است. حدیثی از پیامبر 

مردم در خوابند و زمانی كه از دنیا رفتند، بیدار « واالناسِ نیامٌ فاذا ماتوا اِنتبه»اكرم )ی( است كه میفرمایند: 

میشوند. با توجه به این سخن، میتوان دفت: مردم در عالم جسم، خواب هستند و در غفلتند وقتی از این عالم به 

 عالم برزخ محالی )خیال منفصل( روند، بیدار و هوشیار میشوند.

ناخوش شدن آواز پیر چنگی بیان میشود موالنا نکاتی را یادآور در خالل داستان پیر چنگی، آنجا كه روایت پیری و 

 میشود:

 خود كدامین خوش كه او ناخوش نشد

 غیر آواز عزیزان در صدور

 اندرونی كاندرونها مست از اوست

 كهربای فکر و هر آوازْ او

 

 یا كدامین سقف كآن مِفرَش نشد 

 كه بود از عکس دمْشان نفخ صور

 هست از اوستنیستی كاین هستهامان 

 لذّت الهام و وحی و رازْ او

                                   (6594-6579) 

نمای حق میگردد. انسان، عالم اصغر و جهان طبیعت، عالم اكبر انسان وقتی به درجج كمال میرسد، آیینج تمام

است. ولی وقتی به مرتبج انسان كامل میرسد، باطن جهان طبیعت میشود. پس از دم انسان كامل یا همان اولیای 

ان را زنده میکند، عکسی از این دم اولیاست كه خدا، دل انسانها زنده میگردد و نفخج صور اسرافیل كه بدن مردد

سایه  چیزجانها را زنده میگرداند. زیرا دفته شد انسان وقتی به مرتبج انسان كامل برسد، باطن حق میشود و همه

و عکسی از او میشود. عالم ملکوت )خیال منفصل( هم سایج این جهان است. پس درون اولیای خدا مانند برزخ و 

آید. نیست بودن و فنا بودن در این عالم جسمانی و كه ضمیر سالکان و انسانها از او به وجود می خیالی میشود

 ظاهری به معنای عدم است، ولی این نیستی در مقابل عالم خیال منفصل و عالم حقیقی، هستی است. 

تانی میشود و به قبرس در داستان پیر چنگی، ما با دو خواب روبرو میشویم. یکی وقتی پیر چنگی از دنیا خسته

میرود و برای خدا چنگ مینوازد، سپس به خوابی فرومیرود. در سوی دیگر داستان، بصورت نادهانی خوابی عمر را 
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فرامیگیرد كه در آن خواب هاتف غیبی او را از پیر چنگی مطلع میکند. خواب دیدن هم نوعی ارتباط با عالم خیال 

 منفصل است.

 حبس رست خواب بردش مرغ جانْش از

 دشت آزاد از تن و رنجِ جهان

... 

 بی پر و بی پا سفر میکردمی

 ذكر و فکری فارغ از رنج دماغ

 

 سر نهاد و خواب بردش خواب دید

 آن ندایی كه اصل هر بانگ و نواست

 

 چنگ و چنگی را رها كرد و بجَست 

 در جهانِ ساده و صحرای جان

 

 بی لب و دندان شکر میخوردمی

 ن چرخ الغكردمی با ساكنا

                                    (6541-6594) 

 كآمدش از حق ندا جانش شنید

 خود ندا آن است و این باقی صداست

                                    (6457-6454) 

خیال  در این ابیات به دو نکته اشاره شده است: یکی آنکه روح در وقت خواب به عالم مجردات كه همان عالم

منفصل است، میپیوندد و دوم آنکه تمام اعضا و جوارح كه در عالم طبیعت به آن حواس میگوییم در عالم خواب 

در قالب مثالی موجود است. پیر چنگی به خواب میرود و در خواب، جان و روح او مانند مرغی از قفس تن آزاد 

چنگی آنجا را وصف میکند و میگوید: بی پرو بی پا  میگردد و به جهان ساده و صحرای جان پرواز میکند. روح پیر

سفر میکردمی؛ یعنی در آن عالم نه پری برای پرواز بود و نه پایی برای رفتن. ولی بدون پر و پا سفر میکردم. یعنی 

چیز صورت مثالی داشت. سپس میگوید كه روح عمر در خواب یک از حواس عالم طبیعت وجود نداشت و همههیچ

ق ندایی شنید كه آن ندا، اصل هر بانگ و ندا است. یعنی همج صداها در این عالم، صداهای غیرحقیقی از جانب ح

است و اصل ندا به عالم معنا تعلق دارد. دفتیم باطن همج حقایق در عالم خیال منفصل است، پس اصل ندا و 

 ار شده است.حقیقت ندا متعلق به عالم خیال منفصل است كه ازطریق خواب بر روح عمر نمود

آن كس كه درِ یاری كوفت، از درون دفت كیست آن، دفت منم. دفت چون تو، تویی در نمیگشایم. »در خالل قصج 

 درمورد عدم و خیال و هستی صحبت میشود:« هیچکس را از یاران نمیشناسم كه او، من باشد

 ای خدا جان را تو بنما آن مقام

 تا كه سازد جان پاک از سر قدم

 بس با دشاد و با فضاای عرصه

 تنگتر آمد خیاالت از عدم

 باز هستی تنگتر بود از خیال

 باز هستیّ جهان حسّ و رنگ

 علّت تنگی است تركیب و عدد

 زآنسوی حس عالم توحید دان

 

 كاندر او بی حرف میروید كالم 

 سوی عرصج دور پهنای عدم

 وین خیال و هست یابد زو نوا

 ز آن سبب باشد خیال اسباب غم

 آن شود در وی قمر همچون هالل ز

 تنگتر آمد كه زندانی است تنگ

 جانبِ تركیبِ حسها میکشد

 در یکی خواهی بدان جانب بران

                                     (3544-3546) 

كه  كنیمموالنا در این ابیات عالم خیال و عالم عقول و عالم جسم را با هم مقایسه میکند. ادر به این سخن توجه 

یافتج عالم ماقبل خود است، براحتی میتوان منظور موالنا را از این ابیات درک كرد. در مصرعی كه هر عالمی تنزل

ای هست و نه صورتی. میگوید: تنگتر آمد خیاالت از عدم، منظور از عدم، عالم عقول است، زیرا در آن عالم نه ماده
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منظور از عالم خیال عالمی است كه به نوعی از عالم عقل محدودتر پس بسیار عالم وسیع و نامحدودی است. سپس 

ای وجود ندارد ولی صورت وجود دارد. و بعد از آن منظور از هستی، تمام است؛ زیرا در آن عالم، با وجود آنکه ماده

 ستی، فقطیافتج عالم خیال است. هموجودات و مجردات است كه آن هم از عالم خیال تنگتر است و به نوعی تنزل

وجود خارجی را شامل میشود و همانطوركه میدانیم عرصج وجود محدود است. منظور از هستی جهان هم فقط 

بر وجود خارجی، صورتهای مثالی را كه موجودات مادی است و مجردات در آن جایی ندارند، ولی عالم خیال عالوه

خیاالت، عالم مثال است. این عالم تنگتر »میگوید:  اند نیز  شامل میشود. نیکلسونهنوز وجود خارجی پیدا نکرده

شوند... هستی، است، زیرا اعیان مجرد صرف )مجرد از وجود خارجی( در آن عالم مثال به صور خیالی ملبس می

كل وجود خارجی خواه مادی، خواه روحانی. این عرصج وجود محدود به امکان است حال آنکه عالم خیال شامل 

 (.4، ج169: 4371)نیکلسون، « نمیتوانند احتماالً وجود خارجی پیدا كنندصور مثال است كه 

 موالنا بار دیگر درمورد اولیای خدا چنین سخن میگوید:  

 چاشنیی دان تو حال خواب را

 اولیا اصحاب كهفند ای عنود

 میکشَدشان بی تکلّف در فعال

 

 پیش محمولی حال اولیا 

 در قیام و در تقلّب هُم رُقود

 ذاتَ الیَمین ذاتَ الشِمال بیخبر

                                    (3494-3497) 

موالنا میگوید: اولیای خدا چه در خواب و چه در بیداری میتوانند با عالم باال ارتباط برقرار كنند. این ابیات مکاشفات 

به عالم برزخ محالی وارد میشوند برزخی را نشان میدهد. یعنی همج انسانها بعد از مرگ طبیعی در قوس صعود 

ولی اولیا و عرفای حق با تبدیل شدن حواس ظاهریشان به حواس باطنی در حالت خواب یا بیداری، قوۀ خیال 

متصل آنها با عالم خیال منفصل ارتباط برقرار میکند و حقایق را ادراک میکند. البته موالنا عالم خواب را بر همه 

نیان در حق )اولیاءاهلل( این درجه را قائل است كه در حالت بیداری هم میتوانند مکاشفه آسان میداند، ولی برای فا

ل را در اند قوۀ خیال متصكنند و حقایق را درک كنند و به عالم خیال دسترسی پیدا كنند، زیرا اولیاءاهلل توانسته

عارف این بود بی خواب هم/ دفت حال »وجود خود به حد كمال برسانند. با توجه به توضیحاتی كه درمورد بیت 

دادیم، این ابیات هم اشاره به مکاشفات منامی و موت اختیاری دارد كه اولیای خدا میتوانند « ایزد هم رقود زین مرم

در خواب، بدن طبیعی افتاده است كالمیّت و بدن مثالی در تصرف نفس است »به آن نائل آیند. سبزواری میگوید: 

نفس است و قیام صدوری دارد به نفس، پس محمول نفس است، بلکه محمول حواس یعنی و آن بدن مثالی، ظلّ 

حواسی كه در خود نفس است كه پنج حسی هست جز این پنج حس. و بالجمله نفس در بیداری، این بدن طبیعی 

به آن پا را استعمال میکند و حواس این تن را و در خواب بدن مثالی را استعمال میکند و حواس دیگر را؛ چه 

 «میرود و به آن دست قبض و بسط میکند نه به این پا و دست و به حواس دیگر درک میکند نه به این حواس

 (.4، ج494: 4371)سبزواری، 

 

 گیرینتیجه

اثبات است، یک ازطریق استدالل كه افرادی چون شیخ اشراق با توجه به این نکته كه عالم خیال، از دو طریق قابل

ند، راه اای از وجود پرداختهمالصدرا با دالیل منطقی و سیستماتیک به بررسی این عالم بعنوان مرتبه و ابن عربی و

اند و قوۀ خیال دیگری هم وجود دارد كه ازطریق كشف و مکاشفه است و افرادی چون موالنا كه خود عارف بوده

بگذارند و به نوبج خود، آن را اثبات كنند. حاصل اند بر وجود عالم خیال صحه اند، از این راه توانستهای داشتهقوی
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ی اای از قوای باطنی آدمی است، بلکه بعنوان مرتبهتنها قوهنتایج ما در این كار آن است كه در نظر موالنا خیال نه

از مراتب وجود پذیرفته شده و در بسیاری از ابیات مثنوی بصورت مفهومی بدان پرداخته شده است. یعنی موالنا 

شناسی و وجودشناسی عالم خیال در مثنوی پرداخته و معتقد است تمام آنچه در این عالم ه دو بُعد معرفتب

جسمانی نمایان است، حقیقت و اصلی دارد كه در عالم خیال منفصل قرار دارد و از چند راه میتوان به آن عالم 

دیل حواس ظاهری به حواس باطنی است كه داه دست یافت و با آن عالم ارتباط برقرار كرد. یکی از این راهها، تب

ای به شخص دست میدهد كه در آن، با عالم خیال ارتباط برقرار میکند و حقایق در صورت بیداری، حالت مکاشفه

در آن عالم را شهود میکند. داه نیز این حالت مکاشفه در خواب ایجاد میشود كه میگویند عالم خواب، عالم خیال 

ایی كه در خواب میبیند، درحقیقت قوۀ خیالش با عالم خیال منفصل ۀ خواب با رؤیاهای صادقهاست؛ یعنی بینند

ارتباط برقرار كرده است و حقایق را در خواب میبیند. البته در این زمینه به این نتیجه رسیدیم كه كشف صوری 

یعنی عالم عقول و اعیان و...(. مربوط به عالم خیال میشود و كشف معنوی مربوط به عوالم بعد از خیال میشود )

در كشف صوری حواس باطنی انسان فعال میشود یعنی قوۀ خیال متصل او با عالم خیال منفصل ارتباط میگیرد و 

تصاویر و صداها و بوها و... را از عالم خیال ادراک میکند و به حقایق آن عالم دست مییابد. ولیکن در كشف معنوی 

سان به فنای مطلق میرسد و كار او، كار خدایی میشود و قادر است كه عالم خیال منفصل در مرتبج خفی و اخفاء، ان

را ایجاد و خلق كند. راه دیگر ارتباط با عالم خیال، وحی است كه بر پیامبران نازل میشده است. بطور كلی تمام 

عارف در حین مکاشفه از كشف معنوی و صوری كه بر شخصی عارض میشود، مثالً تمامی صداها یا بوها و... كه 

عالم باال میشنود یا استشمام میکند، مانند صدایی كه حلیمه در داستان پیامبر از كعبه میشنود و مدهوشش میشود 

یا بوهایی كه جاذب جان است و جان باید استشمام كند، متعلق به عالم خیال است. یا صورتهای مثالی كه متجسد 

 ، همه حاالتی است كه قوۀ خیال انسان راهی عالم باال میشود. میشوند و او به چشم باطنش میبیند

راه دیگر هم، نفس آدمی است كه دارای سه مرتبج عقلی و مثالی و حسی است. همانطوركه دفته شد هرچه در 

اش در عالم صغیر كه عالم انسانی است وجود دارد. درنتیجه موالنا به بحث خیال در عالم كبیر وجود دارد، قرینه

نفس انسانی هم اشاره كرده است. خارج از این مراحل، همج انسانها پس از موت اجباری، در قوس صعود راهی آن 

عالم میشوند و تمام حقایق را شهود میکنند. موالنا با توجه به این موارد كه بارها آنها را در خالل داستانهایش 

 آورده، بر وجود چنین عالمی صحه دذاشته است.

 

  یسندگاننو مشاركت

دانشگاه  زبانهای خارجیو فارسی دانشکده ادبیات  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییآقای دكتر محمدحسین بیات  است.شده استخراج عالمه طباطبائی

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان خانیابراهیمشادی اند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

یز در ن انبه عنوان مشاور اسماعیل تاجبخش و سركار خانم دكتر بتول واعظاند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگرچهار هر  مشاركت و تالش

 

  قدردانی و تشکر

و و فارسی دانشکده ادبیات  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان
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 اعالم دادند، یاریپژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه زبانهای خارجی دانشگاه عالمه طباطبائی

 .نمایند

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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