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 چکیده

فه، ه فالسحس باطنی و از قوای درونی انسان است که همواره مورد توجخیال یکی از پنج 

نظر مآن از  شناسان و ادیبان بوده است و با شناخت چیستی و جایگاهشناسان، جامعهروان

 م و نیزور عامولوی در مثنوی، زمینۀ مناسبی برای درك بیشتر و بهتر تعالیم عرفانی به ط

 شود. در اینمیسی فکری او به طور خاص فراهم شناتر منظومۀ معرفتشناخت دقیق

 واع وپژوهش خیال از منظر مولوی تحلیل شده و تعریف، ماهیت، معانی و مصادیق، ان

ه سالک ل را باند. از طرفی هم راه رهایی از خیاالت باطتأثیرات آن در مثنوی بررسی شده

ت که ، حاکی از آن اسمثنوی های شش دفترنموده است. نتیجۀ بررسی ابیات و حکایت

ر تفکر وعی دخیال از مفاهیمی است که بسیار مورد تعمق و توجه مولوی قرار داشته و به ن

ك شناختی شده است که در زندگی و سلوشناختی و معرفتاو تبدیل به نیرویی هستی

 است. بوده فردی و جمعی انسان و در مجموع در حیات دنیوی و اخروی او بسیار تأثیرگذار

 ها: مولوی، مثنوی، قوای باطنی، خیال.ید واژهکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مقدمه

ار ی ابزخیال از قوای باطنی است که در انسان سبب درك موضوعات، معانی و به طور کل

ه حال، تا ب شناختی است برای هر آنچه در جهان، هستی و نمود دارد. از این رو از گذشته

 ایی کهفیلسوفان و عارفان بوده است؛ تا جماهیت قوۀ خیال پیوسته مد نظر حکیمان، 

 ستی وها، دربارۀ تعریف، توضیح و شرح چیهمواره بخشی از نظریات بزرگان این عرصه

ای برزخی در هالعاده در انسان بوده است. خیال قوّچگونگی عملکرد این نیروی درونی خارق

 ل کردن محسوسبین عقل و حس است؛ به عبارتی کار آن محسوس کردن معقول و معقو

النفس حکمای است. این قوۀ برزخی نه تجرد عقل را دارد و نه مادیت حس. در علم

اسب از سی منمسلمان، این قوّه اهمیتی خاص دارد؛ در واقع این قوّه، به معانی عقلی لبا

بافد و یمپوشاند، یا به عبارت بهتر لباسی مناسب برای این معانی های محسوس میصورت

طبق تعریف  (. بر21: 1382آورد )داداشی، ز عالم معنی و عدم به عالم هستی میآنها را ا

های کافای است که در بطن اول مغز یا در شکاف نخستین از شحکمای مسلمان، خیال قوه

یبت غهای محسوس پس از گانۀ مغز قرار دارد و از حیث قابلیت، کار آن حفظ صورتسه

یت، یث فاعلاند و از حۀ مصوّره هم نامیدهز این رو آن را قوشی از برابر اندام حسی است و ا

صیل و ب، تفیکی از قوای نفس با نام مخیّله یا مفکّره است و کارش جستجو، یافتن، ترکی

 (.212: 1363هاست )غزالی،محاکات صورت

ب با گیرد و به همین سبدر عالم خیال کثیری از مکاشفات رنگ و بوی محیط می     

مدن آفتار افتد. این از مقتضیات زیستن و گرای دیگران در آن تعارض و تناقض میهیافته

مواره دمیان هآنزد  یابیم و ذکر و یاد اودر عالم خیال است؛ ما خداوند را عموماً در قالبی می

سط ن متوبا صورتی از صور همراه است؛ گریزی هم از این نیست و بیش از این از آدمیا

مارت عزنیم، این عیب و خلل در تا وقتی در جغرافیای خیال قدم میتوان خواست؛ نمی

ولیت ام طفذکر، طبیعی و قهری است؛ رهایی از این وهم و تصویر وقتی میسر است که از د

 (.85: 1388برهیم )دبّاغ، 

بسیاری از متکلمین و عرفای بزرگ عالم اسالم، از جهات گوناگون شناختی، تربیتی و      

عنصر خیال توجه نشان داده، منافع و مضار احتمالی این نیروی باطنی ادراکی را عقیدتی به 

اند. ادبای عرفانی ایرانی نیز ضمن پرداختن به آرای در مسیر کسب معرفت تبیین کرده



 
اند. سنایی، آغازگر شعر فالسفۀ بزرگ در این مسیر، آثار شگرف و قابل تأملی تصنیف کرده

ها را در این مسیر برداشته است و پس از او مولوی، نخستین گام عارفانه در ادبیات پارسی

این راه را ادامه داده است. آشنایی با این عنصر و نیز جایگاه آن در ارکان فکری و نگرشی 

 موالنا، راهگشای درك بسیاری از مفاهیم متعالی موجود در آثار سترگ وی خواهد بود.

است  ر صددمولوی متفکری عارف و حکیم در عالم اسالم است، بر همین اساس، این مقاله د

ك ای دربا شناخت چیستی و جایگاه خیال از منظر موالنا در مثنوی، زمینه مناسبی بر

شناسی فکری تر منظومه معرفتبیشتر و بهتر تعالیم عرفانی به طور عام و نیز شناخت دقیق

 کند. فراهم  مولوی را به طور خاص

 پیشینۀ تحقیق

اند و تهقبالً در مورد خیال در مثنوی، استاد ابراهیمی دینانی سخنرانی کوتاهی داش

ز دیدگاه اای مفهوم خیال بررسی مقایسه»ای به نام ( مقاله1388طور علوی و تقوی )همین

ای به بررسی له( نیز در مقا1391اند؛ حلبی و علیاری )را منتشر کرده« عربی و موالناابن

ندگان نویس اند. به زعمتطبیقی معانی و جایگاه خیال در مثنوی و آراء افالطون پرداخته

 ، ارتباطهادیدهبودن جهان و پهای مولوی و افالطون از جهت غیر واقعی بودن و سایهدیدگاه

 ادراك وین نحتقلید و خیال، محدود و ناقص بودن ابزار خیال برای درك واقعیت و این که ا

رفتی اه معمتعلّق به عموم مردم است، به هم شبیه و در مواردی مانند قدرت خیال، جایگ

  خیال، معنی و تأثیر خیال متفاوت است.

ر این . ایشان دای را با عنوان خیال در مثنوی مولوی نوشته است( نیز مقاله1390خیابانی )

چون مهسالمی اال را از نظر فالسفۀ چنین خیمقاله به تببین خیال در مثنوی پرداخته و هم

ایی از همونهابن سینا، فارابی، سهرودی، ابن عربی، حافظ و مالصدرا تشریح کرده و سپس ن

این  معانی مختلف خیال در مثنوی معنوی را بیان کرده است. این پژوهش ضمن تبیین

در  جا کهز آنبندی و انواع خیال در مثنوی معنوی پرداخته است. ازمینه، به ذکر دسته

شده نتحقیقات گذشته، به طور مستقل و جامع به بحث خیال در تفکر مولوی پرداخته 

ن است، بنابراین دستاوردهای این مقاله به نوعی در جهت تکمیل و وضوح بحث ای

 ها الزم و مؤثر خواهد بود.پژوهش

 بحث 



 
ات نیز وجودمو تمامی  به باور فلسفۀ اسالمی، انسان قابلیت ادراك تمامی مدرکات را دارد

ر ید منحص نباانسان قرار گیرند. از این روی مباحث شناخت را اوالًتوانند معقول و مدرك می

 وکرد  های غیرمحسوس را باید شناساییهای حسی دانست؛ ثانیًا ابزار شناختدر شناخت

های ا به شناختهوسیلۀ آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد؛ ثالثًا بایسته است که بهآن

-هبد برای ی بلنمابعدالطبیعی و عقالنی دست پیدا کرد؛ رابعاً این تمهیدات را باید مقدمات

سفۀ ظر فالنهای عالی انسانی و سیر به سوی ماورالطبیعه قرار داد. از آوردن شناختدست

دك در ناتی اسینا و صدرالمتالهین، با اختالفبزرگ عالم اسالم نظیر غزالی، فارابی، ابن

 میده مینا« حواس»جزییات یا محل قرارگیری و کارکرد، قوای ادراکی نفس حیوانی، که 

ن آ.حواس باطنی. حواس باطنی 2.حواس ظاهری؛ 1گردد: شود، به دو دسته تقسیم می

واس ند. حهای ظاهری همچون چشم و گوش نداردسته از قوای ادرکی است که نیاز به اندام

«  مشتركحسّ»معین بر ادراك. قوّه ادراکی اگر مدرك صور باشد، اند یا باطنی یا مدرك

 انه، کهکند. آن خزای دارد که صور را در آنها نگهداری میشود. این قوّه خزانهنامیده می

از  ی باشد،نام دارد. اگر قوّه ادراکی مدرك معانی جزئ« خیال»حافظه و مخزن صور است، 

کند. خزانۀ یمای دارد که آن معانی را حفظ نیز خزانه شود. واهمهتعبیر می« واهمه»آن به 

د که جود دارشود. عالوه بر این چهار قوّه، حسّ باطنی دیگری ونامیده می« حافظه»واهمه 

از  .م داردنا« متصرفه»کند و این قوّه هم در صور و هم در معانی حاصل در نفس تصرف می

 ه انسانبکمک  ور نام آن نیز آمده است، ادراك گونه که دنگاه فلسفه، وظیفۀ این قوا، همان

سب کدر کسب معرفت در موضوعات مختلف زندگی است. فلسفۀ اسالمی، این قوا را در 

نزل بیعت تحوادثی که از ماورای ط»داند: معرفت الهی و نیل به شهود قلبی نیز مؤثر می

ادون الم معند و بعد به کرسد، در هر عالمی اندکی مکث میپیدا کرده، به عالم طبیعت می

حصیل ت، به مند گردیده استکند. انسانی که از فراست و زیرکی بهرهخویش انتقال پیدا می

دراکی اوجودآمدن تمثالت در وعای پردازد. پس یکی از طرق شناخت حقایق، بهها میآن

 (.29: 1376)محفوظی، « انسان در خواب و بیداری است

سالمی فای اای شناختی باطنی، بسیار مورد توجه فالسفه و عرخیال، به عنوان یکی از قو 

 بوده است. 

 (Imaginationتعریف خیال ) 



 
 ء، چنینتح خانامۀ دهخدا، به معنی پندار و به فای )اسم( عربی است که در لغتخیال، واژه

نوی . تهاضبط شده است: خَ )ع ِا(. در فرهنگ آنندراج نیز به معنی پندار و گمان است

و « ارپند»عنی ، به م«اللغۀالتحتانیۀ فی ۀِ الخَیالُ بالفتح و تخفیفُ المُثنا»گوید: می

و دربارۀ ا«. که در خوابی دیده شود یا در بیداری تخیّل کرده بشود« صورتی»و « شخص»

شود و می در نزد حکما خیال بر یکی از حواس باطنه اطالق»گوید: مفهوم فلسفی خیال می

ها تهای نقش بسته در حس مشترك را، به هنگامی که آن صوره صورتآن نیرویی است ک

جاویف تکند و جایگاه آن واپسین قسمت تجویف اول از حفظ می، اندازحواس باطنه غایب

المقاصد، حکدکنی به نقل از ایضا(. شفیعی451: 1862، 1)تهانوی، ج« سه گانۀ دماغ است

ت و د، صورگردد و حقیقت آن چندان روشن نباشخیال را شبح یا پیکری که از دور نمودار 

زها کند. مانند صورت چیپیکری که به وسیلۀ صورت چیز دیگر محسوس شود، تعریف می

خیل در آیینه و چشم؛ سپس در توضیح خیال و تفاوت میان حس و خیال و مشاهده و ت

ندـ یب شدرك غابعد از اینکه از حس مشت را ـ خیال نیرویی است که صور جزئیه»آورد: می

اند هکند و در مورد اینکه حس مشترك چیزی است جز خیال، چنین استدالل کردحفظ می

خیال  شود و چون درخوانده می« مشاهده»که صور جزئیه تا در حس مشترك قرار دارد، 

و  یرندهقرار گیرد مشاهده نیست؛ پس میان حس و خیال تفاوت وجود دارد زیرا  حس، پذ

متخیله نیز چیزی است سوای حس مشترك و خیال؛  ال، حافظ. قوهقابل است و خی

« ستابسته در خیال گونه که متخیله کارش ترکیب و تفصیل و تصرف در صور نقش بدین

یف هالۀ ماه و طسینا نیز (. در همین معنی مذکور، ابن11: 1350کدکنی، )شفیعی

 اشد ولیببُعد  عقیده او چیزی که دارایداند. زیرا به کمان را نیز خیال میخورشید و رنگین

-لمعفه و مادۀ خارجی نداشته باشد، از نوع خیال است؛ و لیکن در فلسفه، به ویژه فلس

ماند یم، خیال عبارت از صورتی از محسوس است که پس از غیبت آن در ذهن باقی النفس

 (.165: 1386)حلبی، 

 تعریف و ماهیت خیال در نزد مولوی

)دفتر « جان نباشد جز خیالصورت بی»همانند سایر حکما، مولوی نیز با اذعان بر اینکه 

(، معتقد است که خیال تصویر است و امری مجرد که سرچشمه و ریشۀ آن، در 3397دوم: 

جماعتی از فالسفه و حکما مانند ابن سینا به تجرد خیال باور »عدم و نیستی است. 

اق و جماعتی از حکمای متاخر مانند شیخ بهایی و مالصدرا و نداشتند. حال آنکه شیخ اشر



 
اند. موالنا از زبان جبرئیل در خطاب به مریم )ع( حکیم سبزواری قوه خیال را مجرد دانسته

 گوید:(؛ آنجا که می308: 1383)زمانی، « ابیاتی آورده که بر تجرد خیال داللت دارد

 خود بن و بنگاه مـــن در نیستی است 

 ا! بنگر کـــــــــه نقش مشکلممریم

 چـــــون خیالی در دلت آمد نشست

 جز خیـــــــــــالی عارضّیی باطلی

 یک سواره نقش مـن پیش ستی است 

 هم هاللم هـــــــــم خیال اندر دلم 

 گریزی با تو استهر کجا کـــــه می

      کو بود چـــــــون صبح کاذب آفلی      

 (3772-3775 /3: 1375)مولوی، 

وش  نیست »خیال وجود مجرد و باطنی دارد و مادی و جسمانی نیست و از این رو ماهیتًا 

خت ما از نما اساس شنا(. حال آنکه این امر نیست70)دفتر اول:« باشد خیال اندر روان

ا برند که به اعتقاد موالنا خیاالت حقیقتی را در پشت خود نهفته دا» هستی است زیرا 

چیزی  همان توان آن را دریافت. انعکاس نور الهیل که ناشی از نور الهی است میروشنی د

-)علوی« کندیعربی از آن به عنوان توانایی تعبیر که موهبتی الهی است یاد ماست که ابن

 (.166: 1388زاده و تقوی، 

 معانی و مصادیق خیال در نظر مولوی

ن جمله آ. از نوع و مختلف به کار رفته استمفهوم خیال در نزد مولوی به معانی بسیار مت 

 است:

 جان:های بیخیال به معنی تصویر ذهنی و صورت

 جان نباشد جـــز خیال صورت بی  مغز کــی گردد نهالدانه بی

 (3397  /2: 1375)مولوی، 

 شود. در دفترخیال به معنی تصویر دیو که باعث ایجاد ترس و وحشت در دل انسان می

 ن خیالکند که با دیدآورد که در آن مادر، فرزندش را نصیحت میموالنا مثلی میششم 

 )دیو( نترسد و به او حمله کند.

 آن چنان کــه گفت مادر بچه را 

 یا به گورستان و جـای سهمگین 

 دل قوی دار و بکـن حمله بر او

 گر خیالی آیــــــدت در شب فرا 

 تو خیالی بینی اسود پـــر  ز کین 

 او بگرداند ز تــــــــو در حال رو

 (4902-4904)همان: 



 
دم ها را از عای از هستی. موالنا ذات جهان و پدیدهخیال به معنی ذات جهان و مرتبه

 م ذکرهداند. ذات خیال نیز عدم و نیستی است و در بیشتر موارد این دو در کنار می

 شود.می

 چشمشان خــانۀ خیالست و عدم

 

 ها را هست بیند الجـــــرم    نیست 

 (111)همان: 

است و  ای بسیار گستردهگوید که عرصهدر طبقه بندی عوالم، موالنا ابتدا از عدم سخن می

 باالتر از خیال و هستی قرار دارد.

 وین خیـــــال و هست یابد زو نوا    ای بس بـــــا گشاد و با فضاعرصه

 (1/3095)همان:  

 گیرد:خیال که از عدم تنگ تر است، در مرتبه دوم قرار میجهان 

 زان سبب باشد خیــال اسباِب غم   تر آمـــــــد خیاالت از عدمتنگ

 (3096)همان:  

ال تر از خیبعد از خیال عالم هستی است، که به دلیل ترکیب با حس و رنگ، فضایی تنگ

 دارد.

 تر بــــود از خیالباز هستی تنگ

 هستی جهــــانِ حس و رنگباز 

 زان شود در وی قمر همچون هالل  

 تنگ تر آمد کـــه زندانیست تنگ

 (3097-3098)همان: 

نجا که ست. آزند نیز در همین معنا امثالی که موالنا از مرغ، سایۀ مرغ و صیاد ابله می

 گوید: می

 اشمرغ بر باال پـــــــرّان سایه

 ابلهی صیــــــــاد آن سایه شود 

 خبر کان عکس آن مرغ هواستبی

 وش دود بـــر خاك پران مرغمی 

 مایه شود دود چندان کــه بیمی

 کجاستخبر که  اصل آن سایهبی

 (417-419)همان: 

 گوید:کند و میدر جای دیگر نیز بر خیال بودن این جهان تأکید می    

 فکر و خیالباش تا روزی کــه آن 

 ها بینی شده چــون پشم نرمکوه

 حجابی پـــــــرّ و بال برگشاید بی 

 نیست گشته این زمین سرد و گرم

 (1042- 2/1044)همان: 



 
ذعان ایار، خیال به معنی درکی ناقص از یک مسأله است. موالنا دربارۀ مسأله جبر و اخت

های نسانادرکی ناقص است، اما در کند که اندیشۀ افراد عادی در این موارد خیال و می

ن آقیقت حتعالی برای درك و دریافت کاملی از کامل و عارفان حق، همه نوری است از حق

 مسئله:

 چون در ایشان رفت شد  نور جالل    اختیار و جبر در تــــــو بُد خیال

 (1474 /1)همان: 

سطایی بدگمانی و شکاکیت و سوفگوید این خیاالت ناقص، انسان را به تا جایی که می

 رساند.گرایی می

 بس کـه گشتی مکتسی درخیال از

 

 قبله عارف بـــــــود نور وصال

 نک به سوفسطایی بــــدظن رسی 

 (2183 /6)همان: 

 قبــــــله عقل مُفلسِف شد خیال  

 ( 1896)همان: 

گوید که ین مکر وزیر مدهد. در داستاتا جایی که موالنا تخییل را مقابل حکمت قرار می

ین دقیقت تواند ذات چنان تخییل )مکر وزیر که ناشی از درك ناقص او نسبت به حخدا می

 و اراده خدا بود( را تبدیل به حکمت کند:  

 وزر او و صد وزیــــــر و صدهزار

 عین آن تخییـــل را حکمت کند

 نیست گرداند خـــــدا از یک شرار  

 عین آن زهـــــرآب را شربت کند  

 ( 544-545 /1)همان: 

ی شارهاگاهی خیال به معنی ادراکی تاریک و مبهم از یک موقعیت است که تحت تأثیر ف

لقک د و دشود؛ مانند داستان سّید ملک ترمروحی، ترس بدبختی و آشوب بیرونی ایجاد می

 گوید.او می

 از نفیر و فتنــــــه و خوف نکال

 سی فالـی همی زد از قیاسهر ک

 هر دلی رفته به صد کـــوی خیال  

 تا چه آتش اوفتـــــاد اندر پالس؟  

 (2522-2523 /6)همان: 

ام جشیدن چخیال به معنی نیّت درونی؛ موالنا در دفتر سوم علّت مخصوص بودن یعقوب به 

 ال بدیعقوب و خیحق از روی یوسف و محروم بودن برادران از آن را نتیجه خیال نیک 

 داند.برادران می



 
 یک خیـــــــال زشت راه آن زده    یک خیال نیک بــــــاغ آن شده

 (3043 /3)همان: 

 ت:های مادی )عقل معاش( که انسان پیوسته با آن درگیر اسخیال به معنی اندیشه

 جان همه روز از لگــــدکوب خیال

 

 خبر زندانیانشب ز زندان بــــــی

 و اندیشه ســــــود و زیاننه غم 

 وز زیان و ســـــود وز خوف زوال  

 (1/411)همان:  

 خبــــر سلطانیان شب ز دولت بی

   نه خیال ایــــــن فالن و آن فالن  

 (290ـ 291)همان:

 خیال به معنی آرزو.  

 وز وجود نقد خــــود ببریدن است  این دریغاها خیـــــال دیدن است

 (1711 /1)همان:

ز دهد که مطلوبی ادریغ و حسرت وقتی دست می»فروزانفر در شرح این بیت آورده است: 

ه وقت دمی بآآدمی فوت شود یا در آرزوی امری دلخواه باشد که بدان نتواند... بنابراین 

موجود را  ابود،نماند و... به خیال دریغا گفتن از ادراك لذات و منافعی که موجوداست بازمی

زندگی »(. محمد تقی جعفری دریغا گفتن، را 678: 2، ج1346)فروزانفر، « گذاردفرومی

 (739: 1،ج1349دانسته است )جعفری، « خیالی و از واقعیت گسستن

ال به وۀ خیخیال یکی از ابزارهای درك معانی کلی و جزئی است. هر چند حکما در تعریف ق

رك خود مد دارندۀ آنهاست وصور و نگهخیال خزانه »اند: عنوان یکی از قوای باطنی گفته

حل فًا منیست بلکه معیّن بر ادراك است از این رو مستقیماً نقش ادراکی ندارد و صر

بزار درك و (؛  اما مولوی آن را ا69: 1385زاده، حسین«)داری صور و مخزن آنها استنگه

 گوید:شمرد و میفهم عالم غیبی و امور ماورائی می

 حقیقت نیست در عــــالم خیال  بی  ل است و ضاللپس مگو جمله خیا

 (2934 /2: 1375)مولوی،  

 شمارد.البته درك حاصل از آن را هم برای شناخت حقیقت المکان و التعیّن ناقص می

 المکانی نه کــــــه در فهم آیدت

 بل مکان و المکان در حــــکم او

 هر دمی در وی خیـــــالی زایدت  

 همچو در حــــکم بهشتی چارجو  

 (1583-1584 /1)همان: 



 
نیازی  حقیقت های کامل از خیال فراترند و  برای دیدنکند انسانبه همین دلیل، تأکید می

ویر و ، از تصهایشان در وصال حق بالغ شدهگری عالم خیال ندارند، آنها که جانبه واسطه

 اند. خیال که اسباب بازی کودکان است، رسته

 این تصوّر ویـــن تخیّل لعبت است

 در وصالشدجانرستچون زطفلی

 تا تو طفلی پس بدانت حاجت است  

 فارغ از حسّ است و تصـویر و خیال 

 (4112-4113 /3)همان: 

 ای دارد.اولیاء اهلل خیال معنی ویژهبرای این عارفان پاك باخته و 

 عکس مهــــرویان بستان خداست    آن خیاالتی کــــــه دام اولیاست

 (72 /1)همان:

ا به ر« آن خیاالتی که عکس مهرویان بستان خداست»فروزانفر در شرح مثنوی شریف، 

کشف  ز نوعمعنی معانی غیبی، اعم از این که از جنس واردات و احوال قلبی باشد و یا ا

فر، برد )فروزاناند به کار میباطنی و یا از جنس کرامات و درجات قرب که همه فیض حق

وی نور از نیر به گفته مولوی، توانایی دیدن این نوع خیال ناشی (. البته69ـ68، 1، ج1346

ر نی نوهای مختلف بیرونی را از طریق پرتو افشاالهی است؛ همان گونه که انسان رنگ

 بیند: خورشید می

 نور بروننیست دید رنگ بـــــی

 این بـــــرون از آفتاب و از سُها

 همچنین رنگ خیــــــال اندرون  

 از عکس انـوار عُلی است  و اندرون

 (1125-1126 /1)همان:

تواند ن میها و اعمال انسان است. زیرا انساها و خواستهخیال به معنی و معادل انگیزه

شته، درخیال خویش کارهای محال انجام دهد؛ شخص ترسو خود را در خیال رستمی پندا

 کند.صدها حمله می

 از خیال حرب نهــــــراسید کس

 حرب حیــــــز اندر فکر بر خیال

 نقش رستم کـــان به حمامی بود

 حرب این دان و بسال شجاعه قبل 

 کند چون رستمان صد کرّ و فرّ می

    قرن حملۀ فکر هــــر خامی بود      

 (3916- 3918 /5)همان:



 
ز ناشی ا بینیم که اصل همه آنهاساز دقت شود، میها و اشیای دستچنین اگر به شغلهم

ز این آورد، اسازد، اول خیال آن را در ذهن میای میخیال است. مثاًل وقتی مهندسی خانه

 «:اوّل الفکر آخر العمل»اند: رو گفته

 هااز مهندس آن عـــرض و اندیشه

 ایچیست اصل و مایــــۀ هر پیشه

 اوّل فکر آخـــــــــر آمد در عمل

 

 این خیـــــال اینجا نهان، پیدا اثر

 ایندس بیـــــن خیال خانهدر مه

 ها آلت آورد و ستـــــون از پیشه 

 ای جز خیال و جز عرض و اندیشه

 بنیت عالم چنـــــان دان در ازل  

 (967-970 /2)همان:

 زین خیال آنجا برویـــــاند صُور 

 ایدر دلش چون در زمینی، دانه

 (1790-1791 /5)همان:

(.  در 308 :1383میناگر عشق بیان کرده است )زمانی، این مطلب را کریم زمانی در کتاب 

ر سر ابیاتی که ایشان به عنوان نمونه آورده است هر انسانی بر اساس خیالی که د

 یا کسب اورزیکند؛ انگیزۀ همۀ آنها که در پی یافتن گنج، مرواید، کشپروراند، تالش میمی

  .نشینی هستند، خیال استمعرفت از راه رهبانیت و گوشه

 گاوهر کسی شد بـــر خیالی ریش

 از خیالی گشته شخصی پــرشکوه

 وز خیالی آن دگــــــر با جهد مُر

 وان دگـــــر بهر ترهّب در کنشت

 از خیال، آن رهـــــزن رسته شده

 در پری خــوانی یکی دل کرده گم 

 

 ها باشد بروناین ز حــــد و اندازه

 کاو گشته در سودای گنـجی کنج 

 های کوه روی آورده به معــــدن

 رو نهاده سوی دریـــــــا بهر دُر 

 وان یکی اندر حریصی سوی کشت 

 وز خیال این مـــرهم خسته شده 

 بر نجوم آن دیگـــری بنهاده ُسم  

 (319-324 /5)همان: 

 فعل ازخیال گونه گونداعیبنابراین

 (3726 /6)همان:     

این  تر است، اماها تأثیر خیال و گمان به نسبت عقل وسیعنهای انسادر اعمال و انگیزه

 وسعت در برابر بزرگی و پهنای حقیقت ناچیز است.

خیال به معنی سبب و واسطۀ قرب و بعد الهی: به عقیدۀ مولوی، به طور کلی تصورات خیال 

نسبت به حقیقت آن جهان و درك ما از ذات حق، چندان ضعیف است که گویی هیچ و 



 
د است. البته مولوی در تشبیه زیبایی، ناتوانی خیال را ناشی از غیرت حق دانسته که آن نابو

را همانند پاسبانی مأمور حفاظت از حرم جمال الهی خویش قرار داده تا به هر کسی اجازه 

 ورود و دست یافتن به حقیقت جمال و زیبایی حق ندهد.

  گرد بر گــــــرد سراپردۀ جمال       دور باش غیـــــرتت آمد خیال

 (5/367)همان:  

ن ساخت از سویی مولوی اذعان دارد که انسان بدون استفاده از تصویر و خیال و مثال

اوند، کر خدتواند درکی از حقیقت و وجود حضرت احدیت داشته باشد. بنابراین هنگام ذنمی

جازه انسان اهر چند خداوند متعال به  گوید کهکند. موالنا میاو را در ذهن خود مجسم می

هن ذاو در  ری ازداده است تا او را یاد کند، و البته برای انسان یاد خدا بدون داشتن تصوی

ی ر انسانتصوی امکان پذیر نیست، اما پیوسته باید آگاه باشد که خداوند از هر گونه وصف و

 و درکی ناقص است. پاك است و ذکری که از روی تجسم گفته شود، خیال، اندیشه

 اذکرو اهلل شاه مـــــــا دستور داد

 گفت اگر چــــه پاکم از ذکر شما

 لیک هرگـز مست تصـویر و خیال

 ذکر جسمانه خیــــال ناقص است

 اندر آتش دید ما را نــــــور داد  

 نیست الیق مـــــر مرا تصویرها 

 مثالدرنیابد ذات ما را بـــــــی

 وصف شاهانه از آنها خالص است 

 (1715-2/1718)همان:

 انواع خیال در نظر مولوی   

کند )دفتر های مختلفی را در ذهن ایجاد میبه عقیدۀ مولوی خیال هر دم صورت

ابق پذیرد و هر کس مط(، اما به نسبت مراتبی که دارد، انواع مختلفی می476ششم:

 دارد:خاصی را  استعداد روحیش صور خیالی

 دم به دم نقش خیالی خـوش رقم    در خور هـــــر فکر بسته در عدم

 (5/313)همان: 

ها نش انسانیز اصطالحی است که مولوی برای نشان دادن انواع فکر و رو« خیاالت ملوّن»

 برد:به کار می

 زان خیاالت ملـــــوّن ز اندرون   ها مختلف بیند بـــروناین روش

 (323 -325)همان: 



 
ب تناس گوید که هر یک بهاز این رو موالنا از دو نوع خیال نیک و خیال زشت سخن می

 خود نتایجی را دارد:

 یک خیال نیک بـــــاغ آن شده

 آن خدایی کـز خیالی باغ ساخت

 یک خیــــال زشت راه آن زده  

 وز خیالی دوزخ و جای گداخت   

 (3043 -3044 /3)همان:

ف مات، کشیعنی معانی غیبی، کرا« عکس مهرویان بستان خدا»چنان که برای اولیای الهی 

 سالک و شهود و به طور کلی هر آن چه در طی مسیر سخت اما زیبای سیر و سلوك برای

 افتد، خیال و دام راهشان است. اتفاق می

 عکس مهرویــــان بستان خداست    آن خیاالتی کــــه دام اولیاست

 (72 /1ان:)هم

یۀ ور مثالداند و صعربی در این مورد مراتب خیال را بسته به مرتبۀ نفس انسان میالبته ابن

ر قوۀ دصور مثالیه ظاهر شده »کند. بندی میظاهر شده در خیال را بر این اساس طبقه

ال خینوع  توان به دوعربی متناسب با مراتب نفوس اوست.... میخیال انسان بنابر اعتقاد ابن

نسان قید اعامه و خیال خاصه در مثنوی مولوی معتقد بود؛ خیال عامه محصول قوۀ خیال م

ست. در وری ااست که فاصلۀ بیشتری تا حقیقت و باطن خود دارد و نیاز به تعبیر در آن ضر

اهی ب گمرهای نفسانی است، سبغیر این صورت این نوع خیال که معموالً همراه با دخالت

ع ین نود. خیال خاصه، خیال مقید پیوند یافته با خیال مطلق است. در اگردانسان می

انی خیاالت که خاص مردان به کمال رسیده است، حجاب بین ظاهر و باطن حجابی نور

نوی (؛ اما یکی از مباحثی که در حوزۀ خیال در مث117: 1388علوی و تقوی، «)است

-مهم ت. ازت و باطل در وجود آدمی اسمطرح شده، علت ایجاد خیال به ویژه خیاالت نادرس

 ترین دالیل این مسأله این موارد است:

ست نماست و به سبب عدم درك صریح آن، بعضاً به خیاالت نادرذات خیال که نیست

 انجامد: می

 وش باشد خیـال اندر رواننیست

 بر خیــالی صلحشان و جنگشان

 تو جهانی بـــر خیالی بین روان  

 رشان و ننگشان وز خیالی فخـــ

 (1/70)همان:



 
ای های مختلف برها و اندیشهعلّت دیگر ایجاد خیاالت پوشیده بودن حقیقت است که روش

ل در گیرد که گاه بر اثر درك نادرست از حقیقت و خیاالت باطرسیدن به آن شکل می

 انسان است:

 ها مختلف بیند برونایــــن روش

 ست؟ برچیکانشدهحیراندرآناین

 این خیاالت ار نبُــــــد نامـؤتلف

 اندقبلۀ جان را چــــو پنهان کرده

 

 وهم آنگاه است کان پوشیده است

 شد خیال غایب انـــدر سینه زفت

 زان خیـــــاالت ملـوّن ز اندرون  

 هر چشنده آن دگـر را نافی است 

 ها مختلف چون ز بیرون شد روش

 اند   هر کسی رو جــــــانبی آورده

 ( 325 -328 /5)همان:

 این تحری از پــــی نادیده است 

 چون که حاضر شد خیال او برفت

 (3624-3625)دفتر اول:     

مع بینی، باطن بد، قیاس غلط و جاهالنه و حرص و طگاهی خیال نادرست حاصل کوته

 انسان است.  

 های کهـــنۀ کــــــــوته نظرفهم

 بر سماع راست هر کس چیر نیست

 ایای، پوسیدهخاصه مرغـــی مرده

 صد خیال بـــــد آرد در ِفکَر  

 لقمه هر مـرغکی انجیر نیست 

 ای   دیدهپُرخیالی، اعمیـــی، بی

 (2763-2765)همان: 

ر اطل دبهای نفسانی باعث ایجاد گمان و خیال های شیطانی و وسوسهدر بعضی موارد وحی

 جا یا آورد، فقط از یکشیطانی چون به فردی روی میشود. البته این وساوس انسان می

یک  ها و وسوسه / از هزاران کس بود نیخارخار وحی»یک نفر نیست، بلکه گاه این 

 وح پیران ( به عقیدۀ موالنا انسان با گناه کردن، سرپیچی از نصای1039 /1همان:«)کسه

ها ه وسوسهن گونرا در برابر ای تقوایان، قدرت دفاع از خودبزرگان و پیروی از سرکشان و بی

ر که دیگ کند، اینجاستو تلقینات شیطانی از دست داده، زمینه را برای نفوذ آنها آماده می

 (.1039-1041رود)همان: حس تشخیص درست حق از باطل را از بین می

 شود؛ زیرا ذهنگاه خیال باطل و نادرست در اثر منع و نهی کردن از انجام عملی ایجاد می

کشاند و در این موقع هوس و خیال در او به انسان را بیشتر به طرف انجام آن عمل می

یابد. حکایت پادشاه و وصیت کردن به سه آید و بر انجام آن رغبتی تمام میوجود می



 
فرزندش که در ممالک من فالن جا چنین ترتیب دهید و... اما اینکه هرگز وارد فالن قلعه 

 ز این مسأله.مشوید، تمثیلی است ا

 شد خیلشان خــود بدان قلعه نمی

 کان نبد معـــروف بس مهجور بود

 منع، دلشان زان مقالآنچون بکرد

 رغبتی زیــن منع در دلشان بُرست

 افتاد آن سو میلشان خود نمـی 

 از قالع و از منــــاهج دور بود 

 در هوس افتاد و در کوی خیال 

   کــــه بباید سرّ آن را بازجست

 (3654-3657 /6)همان:

که  داند؛ هنگامیموالنا یکی دیگر ازدالیل ایجاد خیال نادرست را حکم قضای الهی می

ت قضای الهی جاری شود، انسان با هزاران فضل و هنر دچار خیال و شناخت نادرس

 (.1233-1234شود)دفتر اول: می

 ون بود اینکه معّلم فرشتگاتشخیص نادرست امر الهی حضرت آدم )ع( بود که با  نمونه

 درست صدها هزار علم در هر رگ خویش داشت، هنگام قضای الهی نتوانست نهی الهی را

ز افت و رتشخیص دهد، و از روی خیال و وهم خویش آن را تأویل کرد، در نتیجه به خطا 

سازد، ها را دگرگون می(. قضا و قدر الهی سبب1235-1252بهشت رانده شد )همان:

 ا انجامرها رگرداند. او همۀ این کاها و اشیاء اطراف وارونه میت آدمی را از پدیدهشناخ

انکار  یق راها کجا نهفته است. بنابراین آن کس که این حقادهد تا نشان دهد که حقیقتمی

 برد.کند، پیوسته در ادراك ناقص و نادرست به سر میمی

 چــــون مقلّب حـــق بود ابصار را

 های بیـنی لطیفـــو خانچاه را ت

 تقلیب خـداست نیستتسفسطاین

 کندآنکه انــــــــــکار حقایق می

 گوید کـــــه حسبان خیالاو نمی

 که بگـــــــرداند دل و افکار را  

 ای بینی ظریف دام را تو دانــــه

 ها کجاست نماید کان حقیقتمی

 تند جمله او بــــــــر خیالی می

 باشــدت چشمی بمال     هم خیالی

 (3693-3697)همان: 

ا است. ب خیال خوانند نیز علت ایجادها را با آن میهایی که اشیاء و پدیدهگاه صفات و نام

ه سوی ها راه خود را بدال این حال نباید آنها را بیهوده و مضر تصور کرد، بلکه باید از این

 شان بگشاید.مدلول حقیقی

 وان خیالش هست دلّـــــال وصال   چــــه زاید؟ خیالاز صفت وز نام 



 
 مدلول هیـــــچ؟ای دلّال بیدیده

 ای؟حقیقت دیدههیچ نامی بـــی

 اسم خواندی رو مسمــی را بجو

 تا نباشد جاده نبــــــود غول هیچ 

 ای؟ یا ز گاف و الم گُل، گُل چیــده

    مه به باال دان نــــــه اندر آب جو

 (3454 -3458 /1)همان:

ار از همین روست که در مورد اصطالحات تصوف و کلمات خاصی که مردان الهی به ک

 اشت:دبرند، نیز باید از ظاهر الفاظ گذشت و به اصل معنی مورد نظر آنها توجه می

 چـون صفیری بشنوی از مرغ حق

 وانگهی از خــــود قیاساتی کنی

 اصطالحاتی است مــــر ابدال را

 ظاهرش را یادگیـری چون سبق  

 مر خیــــال محض را ذاتی کنی 

 که نباشد زان خبــــــر اقوال را

 (3408-3410)همان:   

 گاهی علت ایجاد خیال نادرست، غفلت حاصل از حواس خصوصاً چشم و گوش است که

شتن آن پندال هال»شود. در داستان سبب نادیده گرفتن امور ظاهراً بسیار ساده و ناچیز می

الل ه، موی کج ابروی فرد در چشم، باعث شده بود آن را «شخص خیال را در عهد عمر

 گوید:بپندارد. موالنا می

 چون همه اجزات کج شدچون بود؟  موی کج چــون پرده گردون بود

 (118-120 /2)همان:

ت در خیاال رسد باعث ایجاددر جای دیگر موالنا، آنچه را از طریق گوش به شنونده می   

یک  داند. این گونه توصیفات برای رسیدن به معشوق نیک و زیبا است و نقششخص می

 کند.دالله را بازی می

 گـــــوش انگیزد خیال و آن خیال

 جهد کن تا ایــن خیال افزون شود

 وصال آن جمال هست دّلالـــــۀ  

 تا دالله رهبـــــــر مجنون شود    

 (3923-3924 /5)همان: 

سبی و غلب نهای خود را که اهر چند تأکید موالنا بر این است که انسان بهتر است شنیده

(. 3906-3909ها تبدیل کند و از این طریق یقین حاصل کند )همان:باطل است، به دیده

ننده های خوش آهنگ نیز ایجاد کید که موسیقی و نغمهگودر همین راستا، موالنا می

 های پیر چنگی این گونه بود.خیاالت شگفت در وجود آدمی است. نغمه

 رُستــه ز آوازش خیــــاالت عجب  مطربی کـز وی جهـان شد پرطرب



 
 حیران شدیجانوز صدایش هوش  از نوایش مـــــرغ دل پران شدی

 (      2075-2076 /1)همان:

ده و بنابراین چشم و گوش هم علت خیاالت باطل است و هم سبب ایجاد خیاالت پسندی

 راهبر به حقیقت.        

نیا، مور دبه اعتقاد مولوی برخی از خیاالت باطل و نادرست، حاصل غرق شدن انسان در ا

ور ابا را های که انسان آن گونه ذهن اوست. خیاالت گمراه کنندهنفسانیت و تراوشات وهم

 رود.ها فراتر نمیکند و از ظاهر آنها دل خوش میدارد و به آن

 جان همـــه روز از لگدکوب خیال

 ماندش نی لطف و نه فرّ نی صفا می

 وز زیان و سود وز خــوف زوال  

 نی بــــــه سوی آسمان راه سفر  

 (411 -412)همان: 

 ر است.ناگوا در دام اوهام و خیاالتشمارد که گرفتاری انسان موالنا عواملی چند را برمی

 ـ تسلّط شیطان بر انسان و کدورت جان وی

 کشدزان کــه سرمۀ نیستی در می

 چشمشان خانـۀ خیال است و عدم

 چشدباده از تصــویر شیطان می 

 ها را هست بینـــد الجرمنیست

 (106-107)همان:     

 ـ ضاللت  باطن و شقاوت آدمی

 کی بداندیش از شقاوت وز ضـالل  مست خیالگفت موسی با یــکی 

 (2036)همان:  

 ـ دانش برخاسته از معیارهای مادی

 مر مرا زیـن حکمت و فضل و هنر

 

 حکمتی کــــز طبع زاید وز خیال

 حکمت دنیا فـــــزاید ظنّ و شک

 نیست حاصل جـز خیال و درد سر   

 (3195 /2)همان:

 حکمتی نی فیــض نور ذوالجالل

 دینی بـــــرد فوق فلکحکمت 

 (3202-3203)همان:    

 ـ افکار و اندیشه های باطل

 های کهنه کــــــــوته نظر فهم

 فلسفی کــــو منکر حنانه است

 صد خیـــال بد درآرد در فکر  

 از حـــواس اولیا بیـگانه است 



 
 بس خیاالت آورد در رأی حق   گوید او کــه پرتو سودای خلق

 (3281-3282 /1)همان:

 ـ غرور کاذب انسان

 آشنا کـــردیم در بحر خیال  از غروری سرکشیـــدیم از رجال

 (                3358 /4)همان:  

 درون گاهی خیاالت باطل واکنش روانی برخی احساسات چون ترس، غم، اضطراب و... در

کند؛ یان میب« از آفتابدور ماندن خفاش »آدمی است. موالنا این مسأله را در قالب تمثیل 

 کند، بلکهخفاش به دلیل خود آفتاب و یا خیال آن نیست که خود را در روز مخفی می

 ترس او از نور علت این مسأله است.

 زآفتاب ار کــرد خفاش احتجاب 

 دهدخوفْ او را خــود خیالش می

 ترساندشآن خیال نـــــــور می

 

 نیست محجــوب از خیال آفتاب  

 کشد آن خیالش سـوی ظلمت می

 چفساندش    بر شب ظلمات مــــی

 (3910-3912 /5)همان:

اییده زر او یا وقتی که انسان در غم هجران یا لذت وصال محبوبش باشد، خیاالت مختلفی د

 شود:می

 شود بافیـــده گوناگون خیال      می  آنچنانک انـدر دل از هجر و وصال

 (3715 /6)همان:

درست  در بیت زیر ـ که حتی باعث سوختن خیاالت« آتش جان»رسد منظور از نظر میبه 

ترس، نفاق  ماند ـ همین بیماری درونی،شود و حقیقت هم از آن در امان نمیو هدایتگر می

 و دورویی است:

 پس بخـــوان قاموا کسالی از نُبی

 آتشین است ایـن سخن کوته کنم

 نهالآتشی دیدی کـــه سوزد هر 

 نه خیال و نـــــه حقیقت را امان

 چون نیابــد شاخ از بیخش طبی  

 بر فقیر و گنــــج و احوالش زنم 

 آتش جان بیـن کز او سوزد خیال 

 زین چنین آتشه شعله زد ز جان

 (2233-2236)همان:

 با این همه علت اصلی یک خیال را یافتن بسیار مشکل است.

 کز کدامیــــن مکمنی سر بر کند    کی شناسی گــــر خیالی سر کند



 
 (2815 /5)همان:

وط هم شرهر چند کریم زمانی این بیت را اشاره به شناخت خواطر قلبی دانسته که از ا

د ن وارسلوك است؛ به راستی اگر انسان ریشه و علت و جایگاه هر خیالی را که به ذه

بان دل با همه داد. دیدهنمیشناخت، اجازۀ ورود به خیاالت ناخوشایند را شد میمی

ن بر آ روشنگری توان تشخیص علت خیال را ندارد، گویی خیال امری از پادشاه است که

 اند، یا آنکه خود از جنس نیستی است.ها گماشتهنگهبان

 دیدبان دل نبیند در مجــــال

 گر بددی مطلعش را ز احتیال

 کی رسد جاسوس را آنجا قدم

 ید خیالکز کدامیـن رکن جان آ 

 بندکــردی راه هر ناخوش خیال  

 که بــــود مرصاد و در بند عدم   

 (3046-3048 /3)همان: 

 تأثیرات خیال از نظر مولوی

 ر انسانآن ب تردید سخن راندن حکما، فالسفه و عارفان از خیال بیشتر به دلیل تأثیراتبی

ت را های طبیعانسان و پدیدهاست. تأثیراتی که به قدری قدرتمند است که گاه همه افعال 

ارد یان وکند. برای مثال، این خیال شکست دشمن است که در دل پادشاه و سپاهمتأثر می

 دهد.شود و دشمن را شکست میمی

 چــون خیالی در دل شه یا سپاه

 

 کرد انــدر جنگ خصمان را تباه  

 (5/3396)همان:  

تند بیست و یکم است که در فیلم مساین سخن محور اصلی باورهای امروز مردم قرن 

رزوها آن به ، به نمایش درآمده است و میزان تأثیر قدرت تخیل آدمی برای دست یافت«راز»

 کند.و رؤیاهایش را بیان می

ر روز آن د گوید اگر چه خیال پنهان است اما اثر آن آشکار است و صورت واقعیموالنا می

ین ایالی خمشاهده می کنیم، ابتدا فرم و ساختار  ای کهشود، مانند خانهقیامت مشخص می

ون روی ماست بیرخانه در ذهن یک مهندس وجود داشته است، سپس به شکلی که رو به

تی های ذهنی بشری صورآمده است. روز قیامت نیز موقعیتی است که هر یک از خیال

 گر شود. متناسب با خود گرفته، به آن شکل جلوه

 نهان، پیدا اثر این خیال اینـــجــا

 ایدر مهنـــدس بیــن خیال خانه

 زین خــیال آنجـــا برویاند صُور  

 ای ، دانهدر دلش چون در زمینی



 
 آن خیــــال از اندرون آیـــد برون 

 هر خیــــالی کـو کند در دل وطن 

 چون خیال آن مهنــدس در ضمیر 

 ای استزین هردومحشرقصهمخلصم

 چون برآید آفتـــــاب رستـــخیز

 چون زمین که زاید از تخم درون 

 روز محشر صـورتی خواهد شدن 

 گیر چون نبات انـــدر زمین دانه

 ای است مؤمنان را در بیانش حصّه

 برجهند از خاك زشت و خوب نیز

 (1790-1796 /5)همان:    

 بنابراین، خیال تأثیرات دنیوی و اخروی در زندگی انسان دارد. بدین شرح:

گذارد. یموانی تأثیر جسمانی: با اینکه ماهیت خیال امری ذهنی است، در جسم نیز تأثیر فرا

 کند.خیالِ حوری یا چیزی شبیه آن در خواب دیدن فرد را محتلم می

 دیو را چون حور بیــند او به خواب

 را درشوره ریختتخم نسلکهچون

 ضعف سر بینــــد از آن و تن پلید

 

 ن خفته به خوابدید آچون خیالی

 خواب وشدبیدار زود چون برفت آن

 گفت بر هیــچ آب خود بردم دریغ

 پس ز شـهوت ریـــزد او با دیو آب  

 خویش آمدخیال از وی گریختاوبه

 آه از آن نقش پدیـــــــــد ناپدید 

 ( 414 -416 /1)همان:

 جفت شد با آن و از وی رفــت آب

 دید کان لعبت به بیـــــداری نبود 

 ده خــــوردم دریغ عشوۀ آن عشوه

 (3861-3863 /5)همان:       

ر ال را بثیر خیهایی است که به زیبایی تأداستان رنجور شدن استاد به وهم یکی از داستان 

ق اتفا دهد. در این داستان کودکان مکتب تصمیم گرفتند که بهسالمت جسمانی نشان می

یماری توهم ب ن راهیکدیگر به استاد القا کنند که بیمار است و نیاز به استراحت دارد و از ای

 کنند: را در ذهن استاد ایجاد کرده، او را چند روزی خانه نشین 

 کــــــــــودکان مکتبی از اوستاد 

 مشورت کـــــــردند در تعویق کار

 آن یکی زیـــــرکتر این تدبیر کرد

 خیر باشد رنگ تــو بر جای نیست

 اندکی انــــــدر خیال افتد از این

 چون درآیــــــی از در مکتب بگو

 رنج دیدند از مالل و اجتــــهاد  

 تا معلم درفتـــــــد در اضطرار 

 که بگــوید اوستا چونی تو  زرد 

 این اثر یا  از هـوا یا از تبی است 

 تو برادر هم مــدد کن این چنین 

 خیر باشد اوستاد احــــــوال تو



 
 کز خیالی عاقلی مجنـــون شود      آن خیالش اندکی افـــــزون شود

 (1521-1530 /3)همان: 

ن فر از آدو ن کنند، استاد ابتدا حرف یکیدن استاد کودکان نقشۀ خود را اجرا میبعد از آم

ودکان یگر کبندد و با گفتن دکند، اّما خیال و وهم بیماری در ذهنش نقش میها را رد می

و  ه خشمرود و با زن خویش بحال به خانه میگیرد و استاد سُست و بیاین وهم قوّت می

شوهر  ری ازا مرا به حالت بیماری و رنجوری رها کردی و وظیفه پرستاگوید که چرعتاب می

 (.1551-1563بیمارت را انجام ندادی؟ )دفتر سوم: 

های جسمانی در شناسی، مشخص شده است که برخی بیماریامروزه با پیشرفت علم روان

 ی درمانیانرژهای یوگا و شود. در بسیاری از کتاباثر توهمِ همان بیماری در ذهن ایجاد می

ر سته دشود که برای داشتن جسمی سالم و درمان بیماری، ضروری است پیونیز تأکید می

 امروزه ای کامالً علمی است کهشیوه« روش کویه»ذهن خود جسمی سالم را تخّیل کنیم. 

ان انس»شود. در این روش ها تدریس و بر روی آن پژوهش میدر بسیاری از دانشگاه

کویه  . طریقخودسر را برای چیزهایی استخدام کند که به حال او مفید باشدتواند خیال می

 ایع  آنای از وقای است بر روی پایۀ علمی و عدهنه تنها مستند به تجربه است بلکه طریقه

ر دد را را تأیید کرده است. مبنای اولش این است که شأن فکر و خیال این است که خو

ان فکر ا انسرنی صورت ذهنی را در خارج موجود کند...هر چه خارج نیز به وجود برساند، یع

دمی یال آآید. ممکن است خکند تا هنگامی که در حد امکان باشد در خارج به وجود میمی

ال، )بد« اند...هها این گونه بیمار شدگیر کند. چنان که بسیاری از مریضرا کر و کور و زمین

 النا گفته است.( این همان چیزی است که مو16: 1314

 آدمی را فــــربهی هست از خیال

 ور خیاالتش نماید ناخــــــوشی

 گر خیاالتش بـود صاحب جمال 

 گدازد همچــــو موم از آتشی می

 (594-2/595)همان:

ستی و نی تأثیر خیال در روح و روان: مولوی معتقد است، از آنجا که منشأ خیاالت عدم

 شود.ایجاد غم و ناراحتی در روان انسان میاست، در نتیجه خیاالت باعث 

 زان سبب باشد خیـال اسبابِ غم    تنگ تر آمــــــد خیاالت از عدم  

 (3096 /1)همان:

 کند.غلبۀ خیال جان و دل آدمی را خسته و پژمرده می



 
 اندجمله خلقان سخــرۀ اندیشه

 

 جان همه روز از لگدکــوب خیال

 فر ماندش نــی لطف ونی صفا می

 اند   پیشه دل و غـمزان سبب خسته 

 ( 3559 /2)همان:

 وز زیان و سود و از خـــوف زوال 

 نی بــــــه سوی آسمان راه سفر   

 (411-412 /1)همان: 

یزی را چتواند این غم و درد گاه ناشی از ندیدن حقیقت است، همانند نابینایی که چون نمی

زند؛ می دامن اما همین مسأله باز به غم و ناراحتی او آوردببیند، خیال آن را در ذهن می

 رد.ی نداای جز همین خیاالت نابود و بیهوده حّظ دیگرزیرا چشمش از دیدن حقیقت بهره

 بهره چشم این خیاالت فنا است   فزاست کـور را قسمت خیال غم

 (722 /2)همان:

 ت و بهیا از دست داده اسو گاهی به خاطر آرزو کردن چیزی است که به دست نیاورده 

 خورد.خاطر آن پیوسته دریغ و حسرت می

 وز وجود نقد خــود ببریدن است  این دریغاها خیال دیـــدن است

 (1711 /1)همان:       

و  های عقل، وهمها و بیماریپریشیگوید، منشأ ایجاد بسیاری از روانهمچنین مولوی می

ز توهم اناشی  ابهام و تاریکی است. در این حالت ترسیخیاالت باطل است؛ زیرا خانه آن در 

ه مثاًل گردد، چنان ککند که باعث از بین رفتن تعادل روحی و جسمی او میبر فرد غلبه می

قوط ده، سشتواند از روی دیوار مرتفع که البته عریض است راه رود و ممکن است، کج نمی

م تر از آن هتوانست در راهی باریکمیکند. در حالی که اگر از لحاظ ذهنی سالم بود، 

 حرکت کند:

 عقل جزوی آفتش وهم است و ظن

 بر زمین گــــــر نیم گز راهی بوُد

 بر سر دیــــــوار عالی گر روی 

 افتی ز لـرزۀ دل به وهمبلکه می

 

 چون نبیند اصل تـرسش را عیون

 زانکه در ظلمـــات شد او را وطن 

 رود وهم ایمن میآدمی بــــــــی

 شوی گر دو گـز عرضش بود کژ می

 ترس وهمی را نکــــو بنگر به فهم 

 ( 1558-1561 /3)همان:

 گونترس دارد از خیال گـــونه

 (2210-2211 /6)همان:



 
 شود که انسان عاقلی، دیوانه گردد.همین ترس وهمی باعث می

 لی عاقلی مجنـــون شود  کز خیا  آن خیالش اندکی افــزون شود

 (1530 /3)همان:

 بیماری مالیخولیا نیز که بیماری روحی است، ریشه در همین خیاالت دارد.

 تأثیر خیال بر روابط اجتماعی 

بر  فات همهصاعم از افعال و اقوال و جهان بشریت و موالید وجود آدمی، »در نظر موالنا 

ها و ها، نیکیها و دشمنیها، دوستیها و جنگصلحگردد. قهرها و مهرها، محور خیال می

رمایه رسد، سها و باالخره آن چه از نوع انسان به ظهور میها، اختالف عقاید و مسلکبدی

ابط بین (. از جمله مسائل رو13: 1377دینانی، ابراهیمی«)اصلی همۀ آن ها خیال است

 ها مسأله صلح و جنگ است:انسان

 جنگشانبر خیالی صلحشان و 

 

 وز خیالی فخــرشان و ننگشان        

 (   71 /1: 1375)مولوی، 

 گیرد.انسان از ترس خیال دشمن است که دوست می

 از خیال دشمن و تصـویر اوست

 

 از خیالی دوست گیـری خلق را

 ای بر یار و دوستکه تو بـرچفسیده 

 (3913 /5)همان:       

 چــون نگیری شاه غرب و شرق را    

 (1318 /6)همان:

گر کند اما در نظر شخص دیبینیم که فردی در نظر ما همچون مار جلوه میگاهی می

ی در خیال گردد و اینکه چه تصور ومینظیر است. این مسأله نیز به خیال برزیبارویی بی

 مورد افراد داریم.

 آن یکی در چشم تـو باشد چو مار

 زانکه در چشمت خیال کفر اوست

 اندر چشم اخوان چون ستوریوسف

 از خیال بد مـــــر او را زشت دید

 هم وی انـدر چشم آن دیگر نگار 

 وان خیال مؤمنی در چشم دوست 

 هم وی اندر چشم یعقوبی چو حور 

 چشم فـــرع و چشم اصلی ناپدید    

 (602-2/610)همان:

 است.از جمله تأثیرات سوء خیاالت نادرست بر روابط انسانی این موارد 



 
زرگ بهای اطرافیان در ذهن انسان ها و عیبظن و بدبینی به افراد: چون بدیـ سوء

 شود:می

 سایه را تو شخص بینی الجرم

 باش تا روزی کـه آن فکر و خیال

شخص از آن شد نزد تو بازی و  

 سهل

 حجــــــابی پرّ و بالبرگشاید بی

 (1042-1043)همان:       

 دوستی هایـ گسسته شدن پیوند

 این همه وهم تـوست ای ساده دل

 از خیال زشت خــود منگر به من

 ظن نیکو بر بــــــــر اخوان صفا

 این خیال و وهم بد چون شد پدید

 ور نه بر تو نه غشی دارم نه غل 

 بر محبان از چه داری سوء ظن

 گر چه آید ظاهـر از ایشان جفا

 صد هزاران یار را از هم بـــرید 

 (2641-2644 /5)همان:  

داند و یالک مستأثیر خیال در سلوك معنوی: موالنا خیال را سد و مانع راه کمال روحی     

خصی شالمثل توانست کوه وجود گوید که عالم خیال و وهم چندان بزرگ است که فیمی

 ابافتاد  خیال وچون ابراهیم خلیل را به لرزه درآورد و حضرت ابراهیم)ع( چون در عالم وهم 

 گفت:« هذا ربّی»دیدن ستاره یا خورشید، 

 عالم وهم و خیال و طمــع و بیم

 بندنقش های ایــــن خیال نقش

 گفت هذا ربّــــــــی ابراهیم راد

 بندعالم وهـــــــم و خیال چشم

 تا که هذا ربّـــــــــی آمد قال او

 های چــون جبالغرق گشته عقل

 هست رهــــرو را یکی سدّ عظیم  

 چون خلیلی را که کُه بد شد گزند

 چون که اندر عالم وهـــــم اوفتاد 

 آن چنان کُه را ز جای خویش کند 

 خر  بط و خر  را چه باشد حال او؟ 

 در بحار وهــــــم و گرداب خیال   

 (3648-3654 /5)همان:

یقی خت حقهای چون کوه است و انسان را از رسیدن به شنابنابراین، خیال رهزن عقل    

 پندارد.ای که گاه آن چه غیرحقیقی است را حقیقی میدارد، به گونهبازمی

 کنیآن چه تو گنجش تــوهم می

 هاچون عمارت دان تـو وهم و رای

 کنیزان توهم گنــج را گم می 

 ها  ت جایگنج نبـــود در عمار



 
 (2476-2477 /1)همان: 

ل و اعما شود، قیاس نادرست سالک ازاز دیگر مواردی که خیال مانع کمال روحی سالک می

نیز  کنیزك، پادشاه و کردارهای پیر و طعنه زدن بر او یا مردان الهی است. موالنا در داستان

ود در وج و انسان کاملکند که سالک نباید حرکتی که از پیر بازرگان و طوطی تأکید می

آن  ه دستبشود، بسنجد. کشتن زرگر آید را با آن چه از فردی مبتدی و ناپخته انجام می

 ادرستنعارف، کشتن پسر به دست خضر و اموری از این دست، چیزهایی است که با قیاس 

به  شود. چنین قیاسی، فقط خیال و گمانی نادرست در سالک نسبتدرك و فهمیده نمی

برد بهره ب آنها شود او دیگر نتواند از رهنمودهایکند و باعث میمردان الهی ایجاد می پیر و

 (.263-265 /1و به کمال برسد )همان:

 او گمان برده کـه من کردم چو او

 

 صد گمانت بــــود در پیغمبریم

 صدهزاران معجزه دیـــدی ز من

 از خیال و وسوسه تنـــگ آمدی

 

 اهل حق این چنین بهتان منـه بر

 فرق را کـی داند آن استیزه رو؟ 

 (283)همان:

 با چنین برهان و این خلق کریم

 فزود و ظن و شکصد خیالت می

 طعن بر پیغمبــــــری امّی زنی    

 (   2037-2/2039)همان:

 کاین خیال تـوست بر گردن ورق

 (3307)همان:    

 زله سَربه من موالنا صبر کردن مؤمن را کهشود. در مواردی خیال باعث تقویت ایمان فرد می

کار  یش درداند که در ضمیر او مژده فرج و گشابرای ایمان است، ناشی از خیال خوشی می

 دهد.را می

 کان خیاالت فرج پیش آمده است   خوش شده استازخیالصبرشیرین

 (598 /2)همان:

 پوشد،بصوفی خرقه رنگین  همچنین اگر سالکی از روی خیال آن صفای معنوی و نام نیک

آن  ه اصلخوب است به شرطی که سعی کند با تأمل و تمرین در راه تهذیب نفس، خود را ب

 خیال نائل گرداند.

 بر خیال آن صفا و نام نیـک

 بر خیالش گر روی تا اصل او

 رنگ پوشیـدن نکو باشد و لیک 

       نی چو عّباد خیـــــال تو به تو    



 
 (365 -366 /5)همان: 

 شود.این گونه خیاالت خوش و نیک باعث رشد و پیشرفت انسان می

 فکـــر شیرین مرد را فربه کند  تا خیال و فکر خـوش بر وی زند

 (289)همان:             

 راه رهایی از خیاالت باطل را نظر مولوی 

 ین است.ه یقب های رهایی از آن رسیدنخیاالت باطل راهزن یقین است، بنابراین یکی از راه

شخیص تواند حقایق را از خیاالت باطل تآن کس که به یقین دست یافته به درستی می

 دهد.

 مـر یقین را چون عصا هم حلق داد

 

 تا بخـورد او هر خیالی را که زاد 

 (39 /3)همان:

 جانشان ست کهاراه دیگر پناه بردن به سایه یزدان، یعنی انسان های کامل و عارفان حقیقی 

اد او یدا و اند و فقط به خاز این جهان و مادیات رها شده و به نوعی از این عالم مرده

 اند.زنده

 اشسایه یزدان چـــو باشد دایه

 سایه یزدان بــــــود بندۀ خدا

 

 اشوارهاند از خیــال و سایه 

 مرده او زین عالم و زندۀ خدا      

 (422-423 /1)همان: 

 آید.و شکوك اوهام یاوه بر اولیاء اهلل چیره نمی خیاالت فاسده»چرا که 

 جز مگــــر آن تیز هوش تیزگوش

 ها نــــی شه شودنجهد از تخییل

 هاش جوش بود از جیش نصرتکِش 

 تیر شه بنماید آنــــــــگه ره شود 

 (369-5/370)همان:  

محمد  حضرت نور بارگاههای ظاهر و باطن در برابر در واقع، همه خیاالت باطل ناشی از بت

ر اکرم وار پیامبجزهها درباره تأثیر معشوند. موالنا از زبان بت)ص( رنگ باخته، گم و نابود می

 گوید.)ص(، چنین می

 آن خیاالتی کــــه دیدندی ز ما

 گم شود چــــون بارگاه او رسید

 وقت فترت گاه گاه اهــل هوا  

 آب آمد مــــــر تیمّم را برید 

 (     958-959 /4:)همان



 
باطل  اهی ووبنابراین، پناه بردن به سایۀ یزدان و حقیقت محمدی برای رهایی از خیاالت 

قدام واجب است. چنان که انسان هنگام خرید طال نباید از روی حدس و گمان خویش ا

نا کند، بلکه باید از محک استفاده کند و در غیر این صورت از فردی دانا و آش

 (.744-746 /2بپرسد)همان:

ین از ب راه دیگر ایمان به حق تعالی و فنا کردن وجود خویش در ذات حق است ك باعث 

 شود. رفتن خیاالت و اوهام باطل می

 های انـــــــدرون اولیانغمه

 هین ز الی نفی سرها بـرزنید

 اوال گـــــوید که ای اجزای ال  

 وین خیال و وهم یکسو افگنید 

 (1926-1927 /1:)همان

ه و ر دورای نیازمند تایید و توفیقات الهی است که در هتردید رسیدن به چنین درجهبی

 شود و:روزگاری به اهل بصیرت و معرفت داده می

 نماید اهــل ظنّ و دید را    می  حق به دور و نـوبت این تأیید را

 (1366 /1)همان: 

 گیری نتیجه

ی از و منف گویای آن است که مولوی به طور کلی، دو برداشت مثبتنتایج حاصل از تحقیق، 

ار کننده به کاهخیال دارد. در تعبیر کمابیش منفی، خیال به معنای وهم و پندار باطل و گمر

ت قیدر مقابل حق اند،رفته است.  این مفهوم  که از آن به خیال ملون و باطل نیز تعبیر کرده

-مهم ست کهبرد معانی مختلف خیال در مثنوی، حاکی از آن او درك حقیقی قرار دارد. کار

جان، تصویر های بیترین معانی خیال در مثنوی به شرح زیر است: تصویر ذهنی و صورت

 واریک تای از هستی، درك ناقص از یک مسأله، ادراك دیو و شیطان، ذات جهان و مرتبه

نی کلی ك معامعاش(، آرزو، ابزار در های مادی )عقلمبهم یک موقعیت، نیّت درونی، اندیشه

 ها و اعمال انسان، سبب و واسطۀ قرب و بعد الهی.  و جزئی، خواسته

از سوی دیگر خیال از نگاه موالنا  قدرت و وسعت بسیاری دارد و تأثیرات بسیاری بر جسم، 

نفی آن،  گذارد. موالنا دالیلی برای ایجاد خیال، در معنای مروح و روابط اجتماعی انسان می

توان به این موارد اشاره کرد: پوشیده بودن حقیقت، حکم ذکر کرده است که از آن جمله می

ها،  گوش و چشم و سایرحواس ظاهر، قضای الهی، نام ها و صفات ظاهری اشیا و پدیده

بینی،  باطن و نیت بد انسان،  قیاس غلط و جاهالنه، اضطراب و دلهره، گمان نادرست، کوته



 
های سرکش و های نفسانی که برای انسانهای شیطانی و وسوسهطمع، وحیحرص و 

شود. همچنین موالنا زنند، ایجاد میگر و آنها که از نصایح بزرگان و پیران سرباز میطغیان

راه رهایی از این خیاالت باطل را یقین، توسل جستن به پیر و انسان کامل و ایمان همراه با 

داند. سرانجام اینکه،  خیال یکی ازمباحث مهم مطرح الهی می عبادت و ریاضت و عنایت

شده در مثنوی و تفکر موالناست  زیرا از نظر او نقشی عمده در شناخت انسان و مسائل 

 هستی شناسی و خداشناسی ایفا می کند.  
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