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  واکاوی نسبت قوه خیال با عجایب نگاری در نگارگری ایرانی اسالمی 

 چکیده
های  پيرامون سنت هنری و ادبي ملل و تمدن دردار است كه نگاری، ازجمله اصطالحات غامض و ریشهعجایب بیان مسئله:

های نظری و مباني های بنيانرفته است. آنچه در این پژوهش مورد بحث و تمركز قرارگرفته است، واكاوی نسبت كار بهمختلف 

های نظری است. مراد از مباني حکمي، خاستگاه« قوه خيال»برنگاری در نگارگری ایران با تمركز حکمي ناظر بر سنت عجایب

ی دانش نظری و عرفان است. سؤال این پژوهش بدین شرح است بو و رنگدار دیني و آیيني و فرهنگي با منبعث از مفاهيم ریشه

 «نگاری در نگارگری ایراني اسالمي چه نسبتي دارد؟قوه خيال با عجایب»
نگاری در هنر ایران است و به یابي به یک سياق مشخص در تبيين نسبت خيال و عجایبتهدف از این پژوهش دس هدف:

 پرداخته است. « خيال»واكاوی این سنت از منظر 

های پيشين در حيطه تاریخ، ادبيات، مطالعات فرهنگي و پژوهش حاضر، از نوع بنيادی بوده و با بررسي پژوهش روش پژوهش:

 ای و الکترونيکي تنظيماز منابع كتابخانه برگرفتهتناد به مطالعات تاریخي و روش توصيفي و تحليلي، تاریخ نگارگری ایران با اس

 است. شده

در آراء « متخيله»و كاركردهای « قوه خيال»های روشني در باب نگاری در هنر ایراني اسالمي دارای بنيانعجایب ها:یافته

و دیگران بوده و در آثار نگارگری ایراني اسالمي متجلي « صدرالمتألهين»، «شيخ اشراق»، «سيناابن»، «فارابي»حکيماني چون 

 شده است. 
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 مقدمه
یکي از خصایص مشترک ميان هنر ایران كهن و اسالمي، توجه به تصویر موجودات ماوراءالطبيعي و عجایب است. 

آفرینش و تجسم موجودات خيالي و عجایب و غرایب، در هنرهای تجسمي سرزمين ایران، دارای نمودهای متعدّد 

های هنری رایج در نظر از سنتموجودات، صرفهای كاربست عناصر بصری در ساختار این و متنوّعي است. شيوه

كه هر یک به سهم خویش، نظرگاه هنرمند و  ای استهر دوره، متأثر از آبشخورهای نظری و مباني حکمي ویژه

. مراد از مباني حکمي، در اینجا عناصری چون مابعدالطبيعه، اندداده قرار ريتأث تحتهای خيالي ذهن او را كنش

آميختگي آنان با یکدیگر، نظامي فکری را برای هنرمندان ادوار درهم كه ره و ادبيات استعرفان، دین، اسطو

عنوان انگيزش اصلي خلق موجودات عجيب و خيالي فراهم را به« خيال»مختلف پدید آورده و درنهایت، عنصر 

ه شده و در آثار هنری شناخت« نگاریعجایب»سير تاریخي این سنت دیرپا، امروزه تحت عنوان تداوم نموده است. 

های خطي ها و نسخهها، منسوجات، نقاشيهای گوناگوني چون نقوش برجسته، تندیسسرزمين ایران، در قالب

های فکری و مباني است، شامل ریشه قرارگرفتهبحث و تمركز  آنچه در این پژوهش موردمصور، متجلي شده است. 

هدف از این است. « قوه خيال»ر نگارگری ایران با تمركز بر نگاری دهای سنت عجایبحکمي ناظر بر خاستگاه

نگاری در نگارگری ایراني اسالمي است پژوهش، دستيابي به یک سياق مشخص در تبيين نسبت خيال و عجایب

های آفرینش و ترین انگيزشعنوان یکي از مهمبه« خيال» .پرداخته است« خيال»و به واكاوی این سنت از منظر 

شود. شناخت عملکرد این و غریب و مثالين در سنت نگارگری ایراني شناخته مي های عجيببروز صورتظهور و 

های بازشناسي گيری تصاویر تركيبي و خيالي بر اساس آن، یکي از مؤثرترین راهقوه از قوای انساني و نضج و شکل

تواند محتوایي ميراث هنری ایران ميو تحليل صوری و  های دیرینه هنرهای تصویری ایراني است. تجزیهسنت

روزآوری و به مورداستفادههای ذوق هنری برخاسته از روح تاریخ حاكم بر این سرزمين، عنوان گشایش دریچهبه

نگاری در نگارگری ایراني اسالمي چه نسبتي قوه خيال با عجایب»اینکه  های نوین قرار گيرد.در هنرها و رسانه

 سؤالي است كه در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است. «دارد؟

 

 روش پژوهش
، متخذ از منابع يليو تحل يفيپژوهش حاضر، از نوع بنيادی بوده و با استناد به مطالعات تاریخي و روش توص

و تاریخ های پيشين در حيطه تاریخ، ادبيات، مطالعات فرهنگي و الکترونيکي پرداخته و بررسي پژوهش یاكتابخانه

های حکمي ناظر بر امر قوه خيال تکيه شده و ضمن آن در این راستا بر بنياناست.  شدهنگارگری ایران تنظيم

شود نسبت دو اصالح شود سپس تالش مينگاری از دیدگاه خاص و عام مطرح ميتبيين موضوع اصالحي عجایب

های حکما و با نگاهي خاص به صور عجایب در نگارگری ایراني اسالمي یادشده بر مبنای آیات قرآن كریم و نظرگاه

 و واكاوی گردد. حیتشر

 

 پیشینه پژوهش
به ذكر و معرفي  «عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات»( در كتاب 1391) «محمد بن محمود بن احمد طوسي»

عجایب جهان در بالد مختلف و نيز آفرینش موجودات و حيوانات و اجرام و نباتات پرداخته است. متني به همين 

مانده است. متن مذكور در  ( برجای1361) «ينیقزوزكریا بن محمد بن محمود »عنوان و با مضموني مشابه از 
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ها ترین آنمانده از نسخ این كتاب كه ازجمله شاخص برجایچندین نسخه كتابت و تصویرگری شده است؛ تصاویر 

ه.ق و متعلق به دوره ایلخاني است، ازجمله منابع مهم محتوایي و تصویری  678نسخه كتابخانه مونيخ به سال 

 نامه كارشناسي ارشد با موضوع( در پایان1397) «رحماني گرمارودی » رود.نگاری در ایران به شمار ميعجایب

های نسخ مصور ضمن برشماری ویژگي« های سنگي دوره قاجارنگاری چاپبررسي رابطه متن و تصویر در عجایب»

ویژه نسخه عجایب المخلوقات قزویني، ميزان انطباق متن و تصویر را در نسخ یادشده چاپ سنگي دوره قاجاریه به

نامه كارشناسي ارشد خویش با موضوع در پایان( 1394) «مظفرنژاد»داده است. همچنين  مورد بررسي قرار

غریب محمد  و های عجيبنگاری در نقاشي ایران )مطالعه موردی: نقاشيخوانش ساختاری و مفهومي عجایب»

از چشم اندازی عمدتاً فرماليستي و تا حدی « تاكنون( 1337قلم و برخي از نقاشان معاصر ایران از سال  سياه

نامه كارشناسي در پایان «علي آلبوشوكه»نگاری با رویکرد تطبيقي پرداخته است. ایبهرمنوتيک به مقوله عج

های نگاریقلم با عجایب های منسوب به محمد سياهنگاریبررسي تطبيقي عجایب»ارشد خود تحت عنوان 

گری ایراني نگاری در هنر نگار( با رویکردی تطبيقي به مبحث عجایب1394« )نامه زكریا محمد قزوینيعجایب

بررسي تطبيقي نسخه خطي عجایب المخلوقات »ای با عنوان نامه( در پایان1392) «نژاديانيك» .است پرداخته

ي قليعلقزویني با نسخه چاپ سنگي )نسخه خطي موجود در كتابخانه دانشگاه كمبریج و نسخه چاپ سنگي 

اشکواری،  »نگاری پرداخته است. به مبحث عجایبشناسانه و تاریخي از دریچه رویکرد تطبيق نسخه« خویي(

بندی تقسيم« بندینگاری در تمدن اسالمي؛ خاستگاه و دورهعجایب» ( در مقاله1396) «صادقي موسوی و

رویکرد  اما اند؛نگاری در سرزمين ایران و تمدن اسالمي ارائه دادهسير تاریخي سنت عجایب با رابطه درسودمندی 

مهریزی  » اند.شناسي نگارگری منبعث از متون ذكرشده ننمودهمشخصي به سبک آنان مبتني بر متن بوده و اشاره

-های موجودات خيالي عجائبتطابق متن و تصویر در نگاره»ای تحت عنوان ( در مقاله1390) «پورمهندسثاني و 

سخه دانشگاه پرینستون به كيفيت تکيه نگارگر بر تصورات عامه از آن ، با مطالعه موردی بر ن«المخلوقات قزویني

پردازی و خيال»ای تحت عنوان در مقاله «عاطفي»اند. موجودات و تطابق آن بر توصيفات نویسنده تأكيد ورزیده

و صور « خيال»عنصر  بر هيتک با، به روش تطبيقي و («1387محمد و پيتر بروگل ) نگاری در آثار سلطانعجایب

( در 1386) «پرویزی»خيالي به تجسم صور عجایب در آثار حوزه نگارگری و رنسانس پرداخته است. همچنين 

ضمن یادآور « سهم ایرانيان از ميراث تمدن اسالمي»ذیل عنوان كلي « نگاری در ایرانعجایب»سلسله مقاالت 

شناسي نسخ مصور در این حوزه ایران اسالمي، اشاراتي به زیبایي نگاری در تمدنهایي از تاریخ عجایبشدن گوشه

ای موارد تطبيق شناسي تصویری و نهایتاً در پارههای یادشده صرفاً مبتني بر زیبایيپژوهش همهروش  نموده است.

 است. متن و تصویر بوده

 

 تحقیق مفاهیم
 های حکمت اسالمي از منظرهای متنوعي قابلشاخهترین عنوان یکي از مهممبحث قوه خيال، به . قوه خیال:1

م خيال، از سویي ودهنده مفهشناختي، ادبي و هنری شکلهای عرفاني، فلسفي، روانطرح و بررسي است. زمينه

سوی، مشتمل بر ارتباطات بينامتني و حائز مشتركات  كند و از دیگررویکردهای ادراكي مستقلي را اقتضاء مي

های بنيادین انسان در تصور و مثابه یکي از انگيزشهای نظری است. خيال و قوه متخيله بهنهفکری با دیگر زمي
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های حس مشترک حاصل از صورت شدةادراکای است كه مفاهيم تجسم صور عجایب، حائز اهميت است. خيال قوه

 نماید.محسوس را پس از نهان شدن ماده، ثبت و ضبط مي

غریب و خيالي  و در این پژوهش به هرگونه رویکرد به آفرینش تصاویر عجيب نگاریعجایب . عجایب نگاری:2

بخشي از این اصطالح  عنوانبهنویسي نامهشود و از این منظر، سنت كهن عجایبو صور مابعدالطبيعي گفته مي

 .رديگيممورد ارزیابي و بررسي قرار 

 

 تبیین معنایی خیال
كه نزد اندیشمندان چنين نيست. مردم یادآور امری موهوم و غيرواقعي است؛ درحالياغلب نزد عامه « خيال»واژه 

های طرح و بررسي است. زمينه ای، از منظرهای متنوعي قابلرشته عنوان یکي از مباحث ميانمبحث خيال، به

ادراكي مستقلي را م خيال، از سویي رویکردهای ودهنده مفهشناختي، ادبي و هنری شکلعرفاني، فلسفي، روان

های نظری ، مشتمل بر ارتباطات بينامتني و حائز مشتركات فکری با دیگر زمينهیسو گریدكند و از اقتضاء مي

های بنيادین انسان در تصور و تجسم صور عجایب، حائز اهميت مثابه یکي از انگيزشاست. خيال و قوه متخيله به

مورد بررسي قرار گيرد، واكاوی معنا و مفهوم  يعيفراطبتصاویر  یند تخيل در خلقآاست. پيش از آنکه نقش فر

خيال بر اساس معنای عام در دهيم. اختصار مدنظر قرار مي های عقلي، فلسفي و عرفاني، بهخيال را از دیدگاه

 ،7، ج 1377دهخدا، )ها دارای ابعاد و معاني گوناگوني از قبيل پندار، وهم، ظن و گمان است نامهميان لغت

نهاد فارسي آن قرارداد، در  عنوان برابررا به« پندار»توان واژه این واژه كه در اصل عربي است و مي(. 10180

 (. 16 ،1387بلخاری قهي، )های زبان سامي ریشه دارد زیرمجموعه

« یخيل»از همين ریشه، كلمه . برخاسته كه به معني پندار، وهم، گمان و ظن است« خيل»كلمه خيال از ریشه 

شناسان معروف زبان  ، از لغت1«جوهری»رفته است.  كارقرآن كریم هم بهبه معنای پنداشتن و گمان كردن در 

خيال، مانند درختي »، درباره كلمه خيال ذكر كرده است: «الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه »عربي در كتاب

)جوهری به نقل از « پوشانند تا پرندگان و حيوانات بپندارند انسان استاست كه روی آن را با پارچه یا لباس مي

 (.230 ،11م، ج  2000ابن منظور، 

های مشترک حاصل از صورت ای است كه مفاهيم ادراک شدة حستر، خيال قوهر مقام توصيف و تبيين دقيقد

داند الدین محمد رامپوری خيال را نيرویي ميغياث. نمایدمحسوس را پس از نهان شدن ماده، ثبت و ضبط مي

داند؛ های محسوسه ميدارد و ابزار این كار را حس مشترک از صورتكه چيزی را كه قبول كرده است، نگاه مي

 (.406 ،1363رامپوری، )وند نظر دور ش های محسوسه ازاگرچه آن صورت

در انسان صورتي كه  همانندمجرد است،  تصویریتوان گفت خيال در اصل به معني در تبيين آنچه ذكر شد مي 

 بهصورت  اصل ناپدیدیانسان بعد از  ذهنو  یا در قلب آیدپدید ميكه در آینه  تصویریو یا  بيندميخواب دیدن 

به  «تخييل»كنش  بر همين اساس،شود. مي ستفادها تصوری قابلدرباره صورت هر امر  واژه. این آیدوجود مي

 .(211 ،1392زاده، )هاشم تصویر خيالي هر چيز در نفس و تخيل عبارت است از تصور آن تصویر خيالي معنای

سایه،  یمعنا بهخيال بدان سبب كه  برند؛مي كار به 5«ایماژ» عنوان برابرنهادبهرا « خيال» واژهدر زبان فارسي 

(. البته گستره معنایي و كاربردی خيال در ادبيات 104 ،1381آمده است )فتوحي،  نظایر آنعکس، هيبت، شبح و 

   گيرد.بر عرفان نظری جغرافيای فکری وسيعي را در برمي تکيه كالسيک ایراني، با
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 اندیشمندان و حکماهای نظرگاهنگاهی اجمالی به 
تصور  های حکمي متنوعي برای این عبارت قابلافق های واژه خيال،اساس معاني گوناگون برخاسته از ریشه بر

یند آاست؛ اما نقطه اتفاق آثار اندیشمندان و حکما، تکيه جایگاه خيال بر ادراک حسي و ارتباط دوسویه آن بر فر

های شود( پركننده خأل ميان ادراکال نيز ناميده ميگونه كه جایگاه خيال را )كه گاه خيال فعتعقل بشری است. آن

حال هر یک از فالسفه این دانند. باشاعران مي برعهدهحسي و شهود و مقوالت تعقل دانسته و این عملکرد را 

كالسيک و حکيمان مسلمان در تبيين حکمي خيال و مشتقات آن، همچون تخيل، متخيله و نظایر این عبارات، 

 ،«جمهوری»مراتب معرفت، در كتاب  با ذكر سلسله بارنينخست 6«افالطون»ر به خویش هستند. صاحب آراء منحص
 (.509 ،1355خيال را در آخرین مرتبه از مراتب شناخت قرارداد )افالطون، 

 نگاهداشت سازسبب، آن را دانستهانسان  مختص به، تخيل عقلي را «عقلي»و  «حسي»تخيل به  احصاءبا  7«ارسطو»

جمله مراتب قوای نفس  فالسفه متقدم مسلمان، با پيروی از آراء ارسطو، تخيل را از برشمرده است.صور در نفس 

 است؛ دار ادراک خياليادراک عقلي و قوة متخيله، عهدهموظف به معتقد بود قوة ناطقه،  8«فارابي»دانستند. مي

قوة خيال را  هایكنش همگي 9«كندی» و ارسطو، ودوجنیا با را به عهده دارند. ، ادراک حسيیحواس ظاهرنيز 

چون فانتازیا، متخيله، خيال و مصوره از یک قوه سخن گوناگوني در یک قوه دانسته، با كاربرد عناوین مجتمع 

وی برای ». روی آوردبا ذكر كاركردهایي جدید به تمایز ميان خيال و تخيل  10«سيناابن». در این ميان، اندرانده

قادر به انتزاع صورت ماده از ماده و نيز حفظ آن است، و قوة متخيله  كهبا تمایز ميان كاركرد قوة خيال  بارنينخست

شود، رویکردی و ابتکار و اظهار و احضار صوری است از مالئکه سماوی و جواهر ملکي حاصل مي استفادهقادر به  كه

از  (.45-44 ،1388)بلخاری قهي،  «تخيل پيش گرفت متفاوت از فالسفه مقدم بر خود، در تمایز ميان خيال و

ویژه در عرفان، اندیشه ورزیده و سخن در باب خيال و وجوه حکمي و معنایي آن، به كهدیگر اندیشمندان مسلمان 

است. او در رویکردی متمایز از سایرین معتقد است خلقت قبل از هر  11«الدین عربيشيخ اكبر محي»اند، رانده

خدا با »دیگر، ربوبيت دارای تخيل است، و  عبارت است. به 12تجلي است؛ و تجلي هم كار تخيل خالقچيز نوعي 

های ازلي وجود خود، خدا این عالم را از درون خویش، از قوا و توانایي كهتخيل ورزیدن است كه عالم را آفریده 

سطي است هست كه جهان عالم مثال ميان عالم روح ناب و عالم محسوس، جهان برزخي و وا كهبركشيده است 

 (.391 ،1392)ابن عربي به نقل از شایگان، « باشد

سينا و تبع ابن جمله قوه خيال، دو رویکرد دارد. در رویکرد اول به نيز در قوای باطني انسان از 13«شيخ اشراق»

قوه »و « قوه حافظه»، «قوه وهم»، «قوه خيال»، «حس مشترک» :دیگر مشایيان، انسان را دارای پنج قوه باطني

(. وی معتقد است قوه خيال صرفاً بایگاني و خزانه است اما قوه 72-71 ،1356داند )سهروردی، مي« متخيله

های بدیع و جدید ایجاد پردازد؛ درنتيجه صورتدهي جدید ميكند و به تركيب و شکلمتخيله در صور تصرف مي

به نظر  دهد.(. در رویکرد دوم سهروردی پنج قوه باطني را به دو قوه تقليل مي128 ،1392زاده، )هاشمكند مي

اند كه نسبت به اعتبارات و كاركردهای مختلفي كه دارند، شيخ سه قوه خيال، واهمه و متخيله قوای واحدی

 ،جزئيات متعلق به محسوسات اهيمفک مادرا سببكنند. این قوه واحد به های متعددی پيدا ميعناوین و اسم

 یکدیگر ها باآن لفيقو ت هاتبه اعتبار دخل و تصرف در صور و« خيال»نقش صور خيالي در آن،  دليلبه  ،«واهمه»

و معتقد است حافظه،  داندجدا ميحافظه را از قوای باطني وی شود. ناميده مي «قوه متخيله»و ایجاد صور جدید، 
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. استنفوس فلکي  فرماناست كه تحت  «ذكر»به عالم  متعلقر و یادآوری، كار یک قوه باطني نيست، بلکه اذكت

 -129 ،1392زاده، شم)هابا خارج شدن قوه حافظه و یکي شدن سه قوه، درواقع انسان دارای دو قوه باطني است 

130.) 

ای از داند كه بر اساس آن، پارهآن را فرآیندی مي، هنرها را برخاسته از خيال صانع دانسته و 14«صدرالمتألهين»

گانه تصریح (. وی در مواضعي به عوالم سه440 ،1380گردد )مالصدرا، صورت الهي در صور جسماني متجلي مي

 (.78، 1386، داند )مفتوني و قراملکيدارد و صور خيالي را موجود در عالمي بين عالم محسوسات و معقوالت مي

های فالسفه كالسيک مندی از رهيافتازنظر گذشت، عمده آراء حکما و اندیشمندان مسلمان، با بهره بر اساس آنچه

گذار مفهومي از خيال است كه نوعي پایهیونان و نيز رویکردهای مبتني بر منظر دین اسالم و تعاليم قرآن، به

وندی دوسویه از تعقل و احساس پيش نهاده بر فعاليت خيال بر مبنای ر تکيه انداز عرفان نظری اسالمي را باچشم

توان خيال را متعلق به رو، ميكند. ازاینو آن را برخاسته از تجلي صفات الهي در صور محسوسات معرفي مي

مشاهده است؛ اما واصل و واسط ميان آن و  عالمي دانست مجزا از عالم محسوسات زميني كه با چشم سر قابل

ابن »در اندیشة  أی از دیدگاه بسياری اندیشمندان، عالم خيال، همان عالم مثال است.ر نیبنابراعالم معقوالت؛ 

ميان حضرت ارواح و  فاصل حدگانه( است كه در ، حضرت خيال یا عالم مثال یکي از حضرات خمس )پنج«عربي

عالم محسوسات قرار دارد. عالم مثال برزخ ميان جهان غيرمادی )روح( و جهان مادی )جسم( است. عالم مثال 

تنها اجسام كران عالم مثال است. ما نيست بلکه خيال، نموداری از خزانة بي لهيمخساخته و پرداختة نيروی 

، غيرمادیمادی و  از ،یچيزر عالم خيال ه گنجينةند اما در داشته باش یدر خزانة عالم محسوس جاتوانند مي

 (.356 ،1385)ابن عربي،  بسازدتواند تصویر آن را در ذهن گنجد و خيال انسان ميمي

 

 در قرآن کریم« خیال»شناسی مفهوم ریشه

ترین منابع الهام عرفا و حکمای اسالمي در تشریح مفاهيم حکمي و عرفاني و عنوان یکي از بزرگقرآن كریم، به

عنوان محملي عيني از تجلي نيز عوالم فراتر از عالم ماده و مراتب آن بوده است. ارتباط دوسویه صورت و معنا، به

صورت و صورتگری الهي در آیاتي نظير  .ن بوده و هستبحث و اقتباس اندیشمندامورد خيال در ميان آیات قرآن 

تعالي خویش را صورت خواند و همچنين در آیاتي كه حقمي« مصوّر»سوره حشر كه در آن خداوند خود را  24آیه 

 (.289 ،1390بلخاری قهي، )متجلّي است ( 64: غافر)داند ها ميبخش انسان

سوره  83با استناد به آیه « هدایت امر»ضمن تشریح و توضيح مفهوم  «تفسير الميزان»عالمه طباطبایي در كتاب 

شود )مانند آیه امر خدا كه گاهي از آن تعبير به ملکوت نيز مي»گوید: دانسته و مي« ملکوت»را « امر»یس این 

دات شوند؛ زیرا موجوفوق( عبارت از جنبه تجرد و ثبات موجودات است كه به لحاظ آن به خدا نسبت داده مي

ها راه ندارد و تجرد كه از این نظر، زمان و مکان و تغيير و حركت در آناند: یکي جنبه ثبات و دارای دو جنبه

كه عبارت از وجود خارجي است نيز همين معني است و این مقابل خلق است كه جنبه « كُن»منظور از كلمه 

  (.374 ،1، ج 1366)طباطبایي، « تغيير و تدریج موجودات است

« مادی»و « مجرد»بر معقوالت و محسوسات، منتهي به تقسيم موجودات به  بندی عوالم مبنيعالوه بر این، ساحت

سوره  154عنوان نمونه آیه به. گيردمي نشأتبه طور مستقيم از قرآن  «عالمه طباطبایي»شود. این امر ازنظر مي

مفسران حيات مذكور در این آیه را نه یک حيات . گویدبودن شهدای نزد پروردگارشان سخن مي بقره از زنده
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در پایان آیه را دليلي بر فرامادی بودن « التشعرون»انگارند و اصطالح فرضي و تقدیری كه واقعي و حقيقي مي

توانيد این حيات غيرمادی را درک وسيله حواس خود نمي یعني به« ولکن التشعرون: »دانندبستر و قلمرو آن مي

وجهي را در  ، شرح و تفاسير سيال و چندقرآنماهيت دوسویه خيال در  .(276 ،1، ج 1366اطبایي، طب«. )كنيد

و بنا ( عالم خيال)جهت كه بر مبنای صور معقول، نام یکي از مراتب عالم شده زده است؛ ازاین تمدن اسالمي رقم

شود؛ نيز قلمداد مي( خيال یا مصورهقوه )عنوان یکي از قوای باطني نفس بر قدرت تصویرپذیری ذهن انسان، به

بلخاری قهي، )بنا بر صدور برخي احکام غير مطابق با واقع، مترادف با اوهام، اشباح و احکام دروغين شده است 

به ساحران ( ع) سوره طه است كه بر اساس آن موسي 66، آیه قرآنتنها كاربرد مستقيم واژه خيال در  (.18 ،1387

ها و عصاهایشان را كه كه ساحران ریسمانهنگامي. هایتان را بيفکنيدشما ابتدا ریسمان: گویدفرعون مي ةدربار

نکته حائز اهميت . كنندها و عصاها حركت ميكرد كه ریسمان« خيال»به سبب سحر ایشان ( ع) افکندند موسي

دارد و « وجودی» ایبهبلکه جن. یک شيء نيست« عدم وجود» بر مبنای این آیه قرآن، به معنای« خيال»كه این

تواند در عالمي واسط ميان رسد خيال ميبه مفهوم برداشتي غيرواقع از یک واقعيت است؛ بنابراین به نظر مي

، خيال به معنای پنداری است كه از دركي دگرگون از واقعيت موجود، قرآن صدق و كذب قرار گيرد؛ درمجموع در

است؛ چون تصوری از واقعيت را « وجودی»از یک سو : د قرار داردحاصل شده و در مقام واسط ميان عدم و وجو

است زیرا آنچه در مقام واقعيت جلوه داده شده، واقعيت ندارد بلکه تصدیقي « عدمي»انگيزد؛ و از سوی دیگر برمي

 (.20 ،1387بلخاری قهي، )كاذب است 

 «خيال»سخن گفته و آن را  برزخ، از «در معرفت بقاء نفس»ابن عربي در فتوحات مکيه در بابي تحت عنوان  

برزخ حاجز، معقول بين متجاورین است و در آن هریک از متجاورین »و بر این عقيده است كه خيال  ناميده است

 ،1405)ابن عربي، « باشدينمی نظير فاصل بين ظل و شمس است، چنين حقيقتي غير از خيال، موجود دیگر

كه عالمه طباطبایي نوعي منبعث از آیات قرآن است؛ چنان در نظرگيری نقش رابط ميان دو عالم متباین، به. (268

تجرد برزخي یا تجرد خيالي آن است كه موجودی قسمتي از عوارض و خواص ماده را دارا »نویسد: در این باب مي

مثالً صورتي كه از فالن شخص در نظر ماست گرچه تمام خواص او را دارا نيست ولي  و قسمت دیگر را فاقد باشد.

بندد، دارای تجرد طول و عرض و رنگ او را دارد، تمام صورت موجودات خاصه كه در ذهن )خيال( ما نقش مي

طباطبایي، )« ها تجرد برزخي داردبرزخي هستند، چون حيوانات از درک صور كليه عقليه عاجزند لذا نفس آن

(. خيال در نظر غالب متفکرین دارای سه مرتبه است. اول، خود عالم هستي، دوم، عالمي واسطه در 275 ،1366

از هر آن است. خيال  تناقض درونيخيال،  خصوصيت عمدهعالم كبير، سوم، عالمي واسطه در دل عالم صغير. 

تعریف آن، مترتب بر تعریف آن دو عالم دارد و  دو حقيقت یا دو عالم دیگر قرار ميان، یک برزخ است كه منظر

، مزبورو هم واقعيت عيني. صورت نظر است  مورددر توصيف یک صورت خيالي، هم تجربة ذهني  نیبنابرا ؛است

خاص شهود شده است، و به معنایي دیگر  یامر اعتبار،به یک  زیراو هم غيرحقيقي.  شودلقي ميت تهم حقيق

« اسحاقيه»ویژه در دو فص ابن عربي در اثبات و شرح عالم مثال و خيال به (.113 ،1394چنين نيست )چيتيک، 

بر خواب دیدن سجده مهر و ماه و كواكب بر او و  كه شرح رؤیای ذبح اسحاق، رؤیای یوسف مبني« یوسفيه»و 

زی به آیات قرآن همچنين رجوع متعدد ابن عربي به گفتارهای پيامبر در این مورد و نيز رجوع مکرر صدرای شيرا

مثال در مشعر دوم المشاعر و همچنين مشهد دوم شواهد الربوبيه كه  عنوان ویژه گنجينه احادیث شيعي )بهو به

، بنيان عقلي خود را آرای مطرح در اثولوجيا و تأیيد آن را از قرآن و كلمات اميرالمؤمنين در اثبات عالم مثال و عقل
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ترین دالیل استناد به آیات مهمجمله از همگيكه  شمارديبرمهایي ممتاز و گویا دهد(، نمونهعلي )ع( قرار مي

 (.292 ،1390 ،هستند )بلخاری قهي در باب خيال قرآني و روایات نبوی و ائمه شيعه

 

 های انسانیجایگاه خیال و متخیله در ساحت
 جهان همچوناساس، انسان براین .است انسان وجودی هایساحت بهمتعلق  خيال شناسانه،هستي معنایي در

و  خواب دنيا، در ساحت این مصداق است. مندبهره خيالي نيز ساحتي از خود عقلي و مادی وجه بر عالوه ي،هست

عوالم  .(254 ،1380)مالصدرا،  است انسان مثالي پيکر یا و انسان برزخي حيات مرگ، از پس عالم در و رؤیا

دارد. نفس ناطقه  تطابقجسماني، نفساني و روحاني  ختيشناانسان بنيانگانه محسوس، متخيل و معقول با سه سه

تواند با فعليت استعدادهای خود عقالني گردد و به عالم عقلي مبدل گردد. در حکمت نبوی به یاری عقل فعال مي

وحدت اوليه خود و فردیت حقيقي خود را  سينا و مالصدرا( با كمک فرشته است كه باطن و ظاهر انسان)ابن

. فرشته و روان بشری به جهاني نياز دارند كه بتوانند تصویری از یکدیگر داشته باشند و آن جهان، جهان ابدیيبازم

دریافت . متخيله: صور محسوس را 1اند از: قوای روحاني انسان عبارت (.115 ،1394تخيل صرف است )بابایي، 

حق و باطل، درست ميان و  مجزا نموده. مفکره: محسوسات را از یکدیگر 2دهد. ميتحویل و به قوة مفکره  كرده

را برای  حاصله حافظه: معلومات .3. سپاردرا به قوة حافظه مي هاسپس آنداده،  ضرر تميزو نادرست و سود و 

، ملزوماتشاز علوم و  شدیانديمو آنچه را كه  . ناطقه: زبان از جانب آن سخن گفته،4كند. هداری مياوقت نياز نگ

نوشتن و  مانندشود، ها و انگشتان است و از حركت نفس حاصل ميصانعه: مركز آن در دست .5كند. بيان مي

 (.95 ،1388صنایع دیگر )بلخاری قهي، ها و هنرها، مهارتهمة 

عنوان نقطه آغازین واسط ميان حس و عقل، بهدار بودن نقش شود، متخيله در عين عهدهكه مشاهده ميچنان 

و شبيه » سدینويم «رسائل»در  16«اخوان الصفاء»كه رود. چنانهای هنری و ادبي و كالمي به شمار ميآفرینش

هایي كه كشند؛ نقشهایي از جن و شياطين و عجائب دریا ميها كارهای مصوران و نقاشان است كه نقشبه این

های از دیگر ویژگي (.340 ،3م، ج 2005)اخوان الصفاء، ...« اند قت و برخي فاقد حقيقتها حقيبخشي از آن

ای مثال موجود زنده عنوانبه ؛است ناتوانحواس به نفس نرسيده  از طریقكه  چيزیمتخيله آن است كه از تخيل 

نيست. به همين  صداهاها را ندارد و آنکه گوش ندارد، قادر به تخيل ، قدرت تخيل رنگمحروم استچشم از كه 

تبع دليل نفسي، ضمن اینکه انسان تبع ادراک حسي ممکن است، همچنان كه استنباط عقل به دليل، تخيل به

های دیگر از ویژگي  ممکن است كالمي را ادراک نکند، اما بتواند معاني آن را چنان چه وصف شود تخيل كند.

زایي انجام دهد. شاهد مثال اخوان، آن قادر است اعمال حيرت واسطة بهمتخيله نيز، قدرت آن است كه آدمي 

، آن تيواقع درافعال برخي مرتاضان هندی است كه قادرند در ذهن اشخاص، اوهامي را برانگيزانند كه اكثر مردم 

هایي را در نفس انساني خویش مشاهده كنند كه برای كنند، و یا حکما و فالسفه یوناني كه قادرند چيزرا انکار مي

های این قوه، توان و قدرت آن در تركيب قياسات است، بدون دیگران امری كامالً بعيد است؛ و نيز از دیگر ویژگي

 (.100-98 ،3م، ج 2005خوان الصفاء، )اها را آزمایش یا رؤیت كند، و سپس حکم بر حقيقت اشياست اینکه آن

الرئيس، در تبيين جایگاه و اهميت تخيل در ساختار ادراک انساني از جهان پيرامون، پای ویژه شيخو بهمشائيون، 

دانند. وی گي خيال فرا گذارده و سياق تفکر و فهم بشری را مرهون وجود و فعاليت خيال ميرا از محدوده واسطه
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 ،1362سينا، )ابن...« واسطه حس و تخيل به نفوس بشر به ادراک چيزی نکند، جز» :نویسدمي «رسائل فلسفي»در 

54.) 

 

 از منظر تاریخ نگاریعجایببررسی 
دارد. ریشه  الگوها كهندر  كه ركيبيت خيالي وموجودات طبيعي،  تصویرگریسنت نوعي  نگاری عبارت ازعجایب

دیگر  در هاندیش بهرا  او ، ذهنسو گریدو از  دهدپاسخ ميانسان را به ناخودآگاه رؤیا و عالم خيال ميل از یک سو 

نگاری كه بيشتر ناظر بر منظر یادشده با اصطالح عام عجایب رونیازا. سازدمي ناشناخته رهنمونعوالم  ساحات

های شاخص نامه نویسي است و در تاریخ، مصادیق گوناگوني داشته )كه در این متن نيز به گروهي از نمونهعجایب

 نيل به اهدافای برای و افسانه تركيبيمسيحيان از موجودات  و مصریان آن اشاره خواهد شد( متفاوت است.

مندی بهره در ایران، مصر و یونان با 71«اسفنکس» بردند. همچنين موجوداتي نظيربهره ميخود و آئيني باطني 

بدني مانند انسان و  دارایهندوها در آئين  81«گامش»یا  و ، بدن گاو نر، پاهای شير و بال شاهينانسانسر  از

)تصویر  شوندمي گوناگون در جهان یافتطير ها و اساای دیگر در فرهنگسری شبيه فيل و صدها موجود افسانه

زمان و روحاني، به شکلي موازی و همانسان به طبيعت حيواني توجه این موجودات نشان از  موجودیت و تصویر (.1

همان اندازه حيوان درون خود را مهار نيز به واقعيت بستگي دارد كه به عالم خيال و  وی به همان ميزان دارد.

كه صورت ظاهر خود را. این موضوع منحصر به دنيای اساطيری گذشته نيست.  كشدبند تصویر ميبه و  سازدمي

 بارزترین مصادیق آن از جملهاستمرار داشت. جریان و از اسالم  در ادوار پيش و پس رویکردایران این تمدن در 

نظير  متونو متن قرن هفتم ه.ق است. این به  مربوطالموجودات زكریا محمد قزویني المخلوقات و غرایبعجایب

ترین نسخه كهن. در اولویت قرار گرفتها واقع شدند و تصویرسازی آن موردتوجهتدوین،  ابتدایآن، از همان 

 (.2( )تصویر 11-10 ،1393به دوره ایلخانان است )ترابي،  مربوطمصور از این كتاب، 

 
 

 . 1تصویر

، متقدّمتوث به شکل ميمون و بدن انسان، پادشاهي مصر 

 .20 ،1392داتي،  .  منبع:هزاره سوم ق.م

 . 2تصویر

 678نویس، عجائب المخلوقات قزویني، واسط، دو فرشته اعمال

 .129 ،1389آژند،  منبع: .تابخانه دولتي مونيخكه.ق، 
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 نگاری در هنرهای اسالمیعجایب
اسالم  ماقبلای اسطوره پيشينه هنری و تفکر مثابهبههنرمندان مسلمان، تحت تأثير ارتباط دوسویه فرم و محتوا، 

م و متون مابعدالطبيعي معرفي شده در اسالگيری مفاهيم و موجودات های خویش و سياق تفکر و شکلدر تمدن

ادشده های یپردازی زده و به تركيب مواد خام دریافت شده از پيشينهحکمي منبعث از آن، دست به خيال

ری تصاویر گيهای اسالمي، شکلهای پس از اسالم و در سرزمينآميزی در سدهاند. حاصل چنين درهمپرداخته

ي غریب در نسخ خطي مصور و هنرهای صناعي اسالم و اندازهای عجيبمها و موجودات و حتي چششخصيت

 است.

 

 در خیالعجایب ویر اتکوین تص
واسطه ها، بهآنچه گذشت، هنرها محصول متخيله انساني هستند و رشد و بلوغ و تکوین هر یک از هنر به باتوجه

پذیرد. شکل و ساختار تصاویر حاصل از این فرایند های حسي از مجاری قوای معنوی انسان صورت ميسير ورودی

 گردد. يمدر هر فرد، مختص به مشاهدات، حاالت، روحيات، سکنات و سير آفاق و انفسي است كه بر او حادث 

تخيله توسط گانه مردهای سهگيری تصاویر و تصویرگری ذهن از منظر فارابي و از رهگذر در نظرگيری كاركشکل

فرایند مدركات حسي پس از قطع  ثبت و ضبط. 1اند از: رتپذیرد. سه فعاليت عمده متخيله عباوی صورت مي

 دلخواهبهتخيله مند و اها بسيار متنوعیا تجزیة مدركات با یکدیگر. این تجزیه و تركيب تركيب. 2ارتباط حسي؛ 

با امور محسوس  يها گاهدهد كه نتيجة آنانجام مي شماریهای بيو تفصيل و تركيب كندتصرف ميها در آن

. 3كند؛ مي بداعا داربالب و اسنموده بال پرنده را با بدن اسب تركيب  نمونهعنوان و گاه ندارد. به شتهمطابقت دا

  (.99-100، 1386، قراملکيو  محاكات و تصویرگری )مفتوني

 این قوهند. تنها متخيله قادر است كه ازروی محسوسات و نيز ازروی معقوالت تصویرگری كاز ميان قوای نفس، 

ها را ند. البته تصویرگری از آنمحاكات ك آسمانيمبدأ اول و موجودات  مانند، هكامل تواند از معقوالتحتي مي

، محاكات معقوالت ناقصه عوضدهد و در اشياء زیبا انجام مي جملهترین محسوسات از ترین و كاملعالي واسطةبه

ه صور كای است قوة خيال یا متخيله قوه نیبنابرا ؛دهدصورت ميمنظر محسوسات ناقص و زشت از طریقرا 

. فارابي گيردمي كار بهو معقول  ها را در محاكات امور محسوسكند و آنو تجزیه و تركيب مي ضبطمحسوسات را 

اساس، ویژگي است. براین كرده استفادهر دیگری همچون مقایسه و مناسبت و تمثيل را نيز برای محاكات تعابي

های فراواقعي مبتني بر محاكات مفاهيم انتزاعي متعلق به عالم گيری صورتنيروی متخيله در شکل فردمنحصربه

ها محصول متجلي شدن تصاویری است گردد. این صورتمي ها با صور محسوسات تبيينمعقوالت و یا تركيب آن

ان واقعيت و خيال، و دیگر، نسبت مي ذكرقابلنکته  افکند.بر انسان سایه مي« مثال»كه از عالم موسوم به عالم 

 مبنابر این و  است« خيال اندر خيال»هستي  معتقد است جملگيها در تصویرگری است. ابن عربي تجلي آن

 (186 ،1394 ،. )بابایيانگاشتتوان واقعيت را عين حقيقت نيست اما نمي آلودموه یكه واقعيت، امر حالنيدرع

نماید. چنانچه همين اختالف ماهوی ميان واقعيت و حقيقت، جایگاه خيال را در نيل به حقيقت تبيين مي

بپنداریم، نسبت های ذهن انسان را برخاسته از فطرت انساني دانسته و راه را بر عالم معقوالت گشوده پردازش

امری فاقد حال این بدان معنا نيست كه واقعيت، یابيم. بااینواقعيت و حقيقت درمي نيمابگي خيال را واسطه

از حقيقت در خيال  ایمرتبه دهندةبازتابو مبهم  پيچيدهای گونهحقيقت نيست و بهعين واقعيت  است. ارزش
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موضوع اصلي كار هنرمند  (.28 ،1378از حقيقت است )ایزوتسو،  ای نمادینواقعيت نماینده دیگر سخن،است. به 

های حسي از عالم محسوسات و طبيعت پيرامون اوست. آميز، تصرف در مشاهدات و دریافتدر تصویرپردازی تخيل

تصرف ذهن شاعر در مفاهيم عادی و ارتباطات زندگي انسان با طبيعت، یا طبيعت با طبيعت، حاصل نوعي بيداری 

ای ابن عربي نيز معتقد است، خيال مقيد دریچه (.2 ،1375ر برابر درک این ارتباطات است )شفيعي كدكني، او د

یند تصویرپردازی ذهن از عالم واقعيت، آبه عالم خيال مطلق دارد و یک دریچه به عالم اجسام. وی با تأكيد بر فر

تلط از عالم معقوالت و محسوسات پرداخته، روی به تفکيک تصاویر خالص حاصل از عالم معقوالت و تصاویر مخ

افتد رؤیای صادقه است، اما گاهي آن نقش با تصاویری از قائل به این است كه نقشي كه از باال در آینة خيال مي

های پریشان )اضغاث احالم( است. رؤیای صادقه نيز گاهي كند و حاصل آن خوابعالم پایين اختالط پيدا مي

ست كه آن وضوح و خلوص تام دارد و از آسيب تصرفات قوة تصور آدمي مصون است، اما صورت كشف مجرد ابه

« كشف مخيل»افتد و آن را تصویرگری آن مؤثر ميبندی و گاهي چنين نيست و خواطر ذهن انساني در نقش

 رگذر از صورتي كه دیده به چيزی دیگ–نامند. كشف مجرد محتاج تعبير نيست اما كشف مخيل محتاج تعبيرمي

  (.3( )تصویر 357 ،1385است )ابن عربي،  -

فراحسي با امور و امور روحاني  پيوند دهندة خيال در مرتبة نفس، با شهود بر این باور است كه 19«چيتيک»

این تجلي، در  (.118 ،1394)چيتيک،  شودادراک ميعنوان ادراكي عيني، از تجلي خدا، ، بهحسيو جسماني 

قوة خيال، قادر  و سياق تخيل آن است. نماید كه تصاویر حاصله، مترتب مراتب نفسهای مختلفي رخ ميصورت

به معنا را ماده  تبدیل نماید. یعني در حقيقتصورت رمزهای خيالي را به اتمحسوسحاصل از های ست دادها

اند با عبور از وجود جسماني تومتخيله مي نماید. رو باطن ناپيدا را آشکا هزدو به عبارتي ظاهر را پس ترجمه كند

ناپيدا  ياز واقعيت كه كذب نيستتنها نه يتخيل بنابراین چنين ؛ها ارائه دهدآناز فراحسي و نوری  ی، وجودچيزها

به روی  راباطن عالم شهادت  ازهو درو وارد شدهقوه خيال به عالم خيال  نقطه،از همين اساساً و  نمودهرمزگشایي 

تابع  چنانچهشود و مي بدلگر اندیشه نظارهادراک و در خدمت تعقل باشد به  خيال پس اگرگشاید. مي انسان

 واسطه بهدر اندیشة شيخ اشراق، نفس  (.62 ،1392زاده، كند )كمالينمي توليد آلود وهمتوهم باشد، جز صورتي 

است با  در نظرگاه چشمكه به علم حضوری اشراقي چيزی را كه  گونه همان كند.را ادراک و تخيل مي نور تصاویر

نماید )سهروردی، ميادراک را عالم مثال موجود در  يمثالمتخيله نيز صور  واسطة قوة كند، بهوه باصره ادراک ميق

1356، 78.) 

 

 نسبت قوه متخیله با صور عجایب
یافته های پدیدآمده و تجسمازنظر گذشت، صورت كه سياق تجلي تصاویر از رهگذر فعاليت قوة متخيله اساس بر

 عجيبدر آثار هنری، و ازجمله آثار نگارگری ایراني، گاه به سبب فاصله از واقعيات محسوس عالم جسم، به اشکال 

گيری این تصاویر، متأثر از متغيرهای متفاوتي چون ساختار متن ادبي نمایند. شيوه نضج و شکلرخ مي غریب و

های وضوع نگاره، سليقه هنرمند، سبک رایج در هر دوران و جز آن است. ليکن از منظر حکمي، زیرساختمرجع، م

اص ادراک خيالي نفس هنرمند است. ترین آنان نحوة خبنيادیني برای آن قابل برشماری است. مهم محور شهیاند

 .مجرد مثالي هایصورت .2؛ انساننفس  .1از:  اندعبارتادراک خيالي  فرایندازنظر صدرالمتألهين عوامل مؤثر در 

و مبدع بوده و  آفرینشگر ،ادراک حسي و خياليروند خداوند است و در  ي ازاست كه نفس، مثال بر این باوروی 

 .3تصویر

رستم خفته و نبرد رخش و  

شير، منسوب به سلطان محمّد، 

ناتمام،  یاشاهنامهمتعلّق به 

: كنبي، منبع .ه.ق 925حدود 

1378، 82. 

 

 .4تصویر

شانه های  حمل پيامبر بر روی 

جبرئيل، اثر: احمد موسي، 

ه.ق. 8معراج نامه، ایلخاني، قرن 

بول. نپي سرای استاموزه توپقا

 Sims, 2002, 147منبع: 
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 برقوای نفس است، برخالف فاعل مادی كه  جملهاز كه القوة خيتر به فاعل مخترع است تا قابل متصف. شبيه

خلق موجودی ذهني را  ،به شرایط خارجي، حتي از عدم تقيدتواند بدون كند، ميمادی عمل مي ی قواعدمبنا

 ؛كه در خارج بدین صورت وجود ندارند بيافریندصور خارجي، صور جدیدی را  رو تغيير د دخل و تصرفو یا با  كند

 العادهخارقاین ویژگي، خصلت  (.13-12، 1387، كدیور و )اكبرزاده بر تجرد قوة خيال است برهاني ، خوداین

از سویي ریشه در ادراک دوسویه ميان مقوالت مجرد و  كه آوردخيال را در خلق موجودات غریب فراهم مي

ها، به شکلي خالق و مستقل دست به تجزیه و تركيب آن یندآفرمشاهدات محسوسات دارد، و از سویي دیگر، در 

زند. البته در این مسير ناگزیر از دریافت تأثيرات بيروني همچون ایب ميهای نوین و عجایب و غرخلق تصویرپردازی

 های هنری و آیيني و اساطيری است. ناخودآگاه جمعي، ميراث

از منظر شيخ اشراق دارای تفکيکي هوشمندانه و ظریف است. تخيل ازنظر  محسوس فراگيری موجودات شکل

وهم قرار دارد. اگر تتعقل و  ميانتخيل در برزخي . «دیو»گاه  آید وپدید مي «فرشته» صورتي بهسهروردی گاه

، حالتدر حکم فرشته. در این و است  فعال ي است، تخيلبگویدسخن  آن و تحت فرمانبگيرد  تأنشاز تعقل 

نمود  در قالب دیوو است ناپسندیده  يشود، خيال غالبوهم بر آن  شود؛ اما اگرعقلي ناميده مينگر و تتخيل درون

را در ذهن  و پریشان تصورات ناهمخواندرجاتي از تخيل  این مورد،افزاست. در توهم ماحصل اندیشة اوكه  یابدمي

 آور انیهذآشفته و  یيهاصحنهبا و موجوداتي چندسر  یمشومي دهشتناکهای كه گرفتار كابوس آوردپدید ميما 

موجودات معنوی در برابر  ،نيروی تعقليهمين  واسطةبه ،تخيل تابع تعقل تدر حال در نقطة مقابل، نيم.بيمي

 گاهخلوت دهد دراجازه مي بزرگانمند از تعقل به تخيل بهره این فرایندشوند. آشکار مي« يتشخص» تأيهآدمي در 

 دحية » صورتبهو او  مالقات نمودپيامبر )ص( با جبرئيل  كهچنان؛ رواح پيامبران و اولياء باشندگر اخود نظاره

 (. 4جوان بر وی ظاهر شد )تصویر  «كلبي

كه ماهيتي معنوی و روحاني  آوردپدید ميدر حواس ما  ناب اویریتص كه تحت فرمان تعقل است،تخيل فعال 

 این قوه هموارهاما  حادث شد. 20موسي )ع(برای حضرت كه  سينا فرشته، و شجرة طور مالقات بامانند  .دارند

و معقول را، در پوششي  كندمتصل ميمعنا  يفا به ساحت لطامر محسوس ر ؛ درواقعكاركردی ميانجي دارد

دو امر متفاوت با یکدیگر  این روند دوسویه ارتباط ميان. گرداندبرمي، به محسوس اشماهيت نوراني متناسب با

 الصفااخوان (.297 ،1392)شایگان،  شودناميده مي 21معنوی وگلآبگيرد كه سطح هميشه در سطحي صورت مي

ها كارهای مصوران و نقاشان است كه و شبيه به این»دانند ميامر همين  محاكاتي ازنقاشان و مصوران را  كنش

-حقيقتها حقيقت و برخي فاقد كه بخشي از آن هایينقشكشند؛ مياز جن و شياطين و عجائب دریا  هایينقش

شوند كه متخيله قوة متخيله، متذكر مي(. اخوان سپس با بيان فضيلت 340، 3، ج م2005)اخوان الصفاء، «. اند

قوای انسان است و به همين دليل، اكثر علماء در حقيقت كاركرد  نیزتريانگرتيحرا عجائب كثيری است زیرا از 

و دریاها بگذرد  هاكوهاین قوه قادر است در یک آن، شرق و غرب عالم را بپيماید، از  واسطهبهاند. آدمي قوه مانده

بتواند ابتدای تکوین عالم و سپس نهایت آن را تصور و  بساچهها را تصور كند و اهي افالک و آسمانو فضای الیتن

 (.5 ( )تصویر101 ،1388ی قهي، تخيل كند و به یک عبارت از نفس وجود برخيزد )بلخار

 كهچنان داند.ها را حاصل فعاليت حس مشترک ميگيری برخي از صورتدر رویکردی تکميلي، شيخ اشراق، شکل

ها ببينند های مختلف را در حس مشترک بنگارد و محروران و مصروعان صورتتواند نقشمتخيل مي»گوید: مي

ها است كه در نهند همچنان ببينند. پس از سببي باطني است و جن و غول هم از این صورتكه اگر چشم برهم

 (.6( )تصویر 79 ،1380)سهروردی، « حس مشترک حاصل شود از متخيل

 .5تصویر

 معراج پيامبر )ص(، اثر سلطان

محمد، خمسه نظامي شاه 

 ه.ق، 950-946طهماسبي، 
منبع: . كتابخانه بریتانيا لندن

 .43 ،1391سيکر،  و كوركيان

 .6تصویر

دیوان در حال گفتگو، اثر: 

ه.ق.  9قلم، سده  محمد سياه

 .353 ،1389: آژند، منبع
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حتوا را با م -مفر در آثار نگارگری سنتي ایراني اسالمي، نوعي همگوني دوسویه شده يمتجل، صور عجایب رونیازا

 .ندینمايم فراآراء حکمای مسلمان 

 نتیجه

طرح و بررسي ت اسالمي از منظرهای متنوعي قابلهای حکمترین شاخهعنوان یکي از مهممبحث قوه خيال، به

یکردهای ادراكي دهنده مفهم خيال، از سویي روشناختي، ادبي و هنری شکلعرفاني، فلسفي، روانهای است. زمينه

های ا دیگر زمينهبسوی، مشتمل بر ارتباطات بينامتني و حائز مشتركات فکری  كند و از دیگرمستقلي را اقتضاء مي

در تصور و تجسم صور عجایب، حائز  انهای بنيادین انسمثابه یکي از انگيزشنظری است. خيال و قوه متخيله به

های ورتصحس مشترک حاصل از  شدةادراکای است كه مفاهيم اهميت است. بر اساس آنچه آمد، خيال قوه

نماید. نقطه اتفاق آثار اندیشمندان و حکما، تکيه جایگاه محسوس را پس از نهان شدن ماده، ثبت و ضبط مي

تخيله مشتمل م گانةهای سهیند تعقل بشری است. بنابراین كنشآآن بر فر خيال بر ادراک حسي و ارتباط دوسویه

ت، محاكات نهای تحليل مدركات با یکدیگر و در و یند ارتباط حسي؛ تجزیهآبر حفظ مدركات حسي پس از قطع فر

های گيری صورتفرد نيروی متخيله را در شکلهای حاصل از مراحل پيشين، ویژگي منحصربهو تصویرگری صورت

ها با صور محسوسات تبيين فراواقعي مبتني بر محاكات مفاهيم انتزاعي متعلق به عالم معقوالت و یا تركيب آن

بر انسان سایه « مثال»ها محصول متجلي شدن تصاویری است كه از عالم موسوم به عالم كنند. این صورتمي

قابل  ،گذشت كهینحوبه ،غریب در هنر و عجيبتوان گفت از منظر حکمت اسالمي، ظهور موجودات ميافکند. مي

یراني اسالمي، گيری عجایب و موجودات ماوراءالطبيعي در سنت هنر ا، شيوه نضج و شکلبرآن عالوه .تبيين است

در  كه یسازهای فرهنگي برخاسته از متن است. از سویي، خصلت شاخص بوميمنبعث از مفاهيم دیني و ميراث

س احوال زمانه تا بر اسا دهديمدرازای تاریخ در هنر این سرزمين نهادینه شده است، این اجازه را به هنرمند 

روی به  بر تركيب تصاویر دریافتي حاصل از مشاهده، خویش و البته بر اساس سياق جاری قوه متخيله مبني

ه ابن عربي، های آراء بسياری از حکما از جملتركيب عناصر تصویری و آفرینش موجودات ماورایي نماید. ریشه

مان متن به های بکری را برای هنرمند پژوهنده معاصر در جهت ترجشيخ اشراق و اخوان الصفاء همچنان زمينه

نگارگری  در یند تکوین و تصور و تجسم صور عجایبآدرمجموع عوامل تأثيرگذار در فر آورد.تصویر فراهم مي

صاویر و مفاهيم تگانه قوه متخيله شامل مشاهده و دریافت تصاویر، ثبت كاركرد مراحل سهاند از: ایراني عبارت

های زمينهپسه، های هنری رایج در هر دورها، تركيب تصاویر بر اساس متغيرهای فرهنگي زمانه، سنتحاصل از آن

ذیل هدایت قوه  يزی با یکدیگرآمعرفاني، مفاهيم قرآني و عملکرد فردی ذهن هنرمند؛ این عوامل در تركيب و هم

 اند.خيال در اشکال گوناگوني از صور عجایب و خيالي نمود و تجسم یافته

 

 نوشت پی
ها و عصاهای )گفت: شما اول بيفکنيد! در این هنگام طناب« ها تسعيقال بل القوا فإذا حبالهم و عصيهم یخيّل اليه من سحرهم آن» .1

ها و عصاهای ساحران پنداشتند كه طنابكنند؛ یعني در اثر سحر و جادو تماشاگران چنين ميحركت ميشد كه آنان چنان پنداشته مي

 (.20آیه  ،كنند( )سوره طهاند و دارند حركت ميموجودات زنده

 Lynnاست )و مؤلف صحاح اللغه ه.ق قرن چهارم  يرانیا شناستغو ل بیاد ه.ق(؛ 393 -ه.ق 332ی )بن حماد جوهر ليابونصر اسماع. 2

Townsend White, 1961, 97-111.) 

 «خيال: خشبة عليها ثوبٌ سودٌ تُنصب لطير و البهائم فتظنه انساناً». 3
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 (.11762 ،8، ج 1377)دهخدا،  مؤلف غياث اللغات استه.ق و  13شناس سده الدین رامپوری، لغتالدین بن جاللمحمد غياث .4  

Image 5.  

)كاپلستون،  ستا ونانی کيدر عصر كالس يبزرگ آتن لسوفانياز ف يک؛ ی. م(ق 348/347 - . مق 428/427، )(Platon) افالطون. 6

 (.156 ،1، ج1395

، 1395)كاپلستون،  بودفالطون و شاگرد اباستان  ونانی لسوفانياز ف ؛(م. ق 322 -. م.ق Aristotélēs( ،)384) سيارسطاطال ایاَرَسطو . 7

 (.181 ،1ج

 یيعصر طالي رانیفالسفه و دانشمندان ا نیاز بزرگتر ؛(ه.ق 339–ه.ق 259) يمحمد بن محمد بن طارخان بن اوزلوغ فارابابونصر . 8

 (.934 ،1، ج1377)دهخدا،  اسالم است

–ه.ق 185الحکماء )به ابو يمکنّ یالکِنْد سيبن محمد بن أشعث بن ق ليبن اسحاق بن الصّبّاح بن عمران بن اسماع عقوبی وسفیابو. 9

 آثاره ترجمه داشته و ب يدسترس ونانی یاست كه به آثار حکما ياسالم ميحک نينخست ،عرب لسوفيمنجم و ف دان،ياضیر ؛(ه.ق 256

 (.241 ،ه.ق 1089)قفطي،  استها پرداختهآن انيو ب ريفست و ارسطو

 458–ق.ه 363) سيالرئ خيو ش نايپورس نا،يابن س نا،يس يِمشهور به ابوعل نا،يبن س يبن عبداهلل بن حسن بن عل نيحس يابوعل. 10

و از ي رانیا لسوفيدان و فطقشاعر، من شناس،نيزم دان،يجغراف ناس،شروان دان،يميش دان،کیزيمنجم، ف دان،ياضیپزشک، ر ه.ق(؛

 (.814 ،1، ج1377)دهخدا،  است نيزمرانیو دانشمندان ا لسوفانيف نِیرگذارتريو تأث نیمشهورتر

، اكبر خيو ش يابن عرب نیالدييمعروف به مح ؛م( 1240– م 1165) يحاتم يطائ يبن محمّد بن العرب يمحمّد بن عل نیالدييمح. 11 

 .(376 ،1، ج1377هخدا، د ) عارف و شاعر مسلمان عرب اهل اندلس بود لسوف،يپژوهشگر، ف

Creative imagination 12 .  

 549) ديشه خيمقتول و ش خياشراق، ش خيش ن،یالدملقب به شهاب ،یابوالفتوح سهرورد رکيبن حبش بن ام ييحی نیشهاب الد. 11

 .(13857 ،9، ج1377، دهخدا) اهل شهر سهرورد شهرستان خدابنده استان زنجان است يرانیدار انام لسوففي ؛(ه.ق 587–ه.ق

 يرانیا عهيش لسوفيمتأله و ف ؛(ه.ق 1045 -ه.ق 979) نيمعروف به ماُلصَدرا و صدرالمتأله یرازيقوام ش ميمحمد بن ابراه نیصدرالد. 12

 (.21436 ،14، ج1377، دهخدا) است هيحکمت متعال گذارانيو بن ه.ق ازدهمدهم و یسده 

 بود. يرانیا سندهیو نو لسوفيعارف، ف ،يروحان طباطبایي، عالمه به معروف ؛(ه.ش 1360–ه.ش 1328) یيطباطبا نيمحمدحس ديس. 13

شد و  ليتشک انيرانیط اق در بصره و بغداد توسه. 4است كه در سده  يو عرفان يفلسف نام انجمني ،اِخوان الصّفا و خُلّان الوَفا  .14

 (.69 ،1، ج1383)مصاحب،  را نوشتند «دائرةالمعارف رسائل اخوان الصفا و خالن الوفا»

Sphinx 15 .  

Gaamesh 16.  

)»   است کایدر آمري و ابن عربی لومو، شناس و متخصص عرفاناسالم لسوف،يف ؛(م 1943) (،William Chittick) کيتيچ اميلیو. 17

Chittick, "Islamic Mysticism».  William » 2008ژوئن  13در  شدهافتی. در2008مه  18در  ياز اصل شدهيگانیبا.) 

 .برجسته در كتاب مقدس و قرآن است یهاتياز شخص يکی زيو ن لياسرائيبن امبرانياز پ يک)ع( ی يموس. 18

Caro spiritualis 19 .  
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 تهران: سمت. .رانیا ینگارگر(. 1389) .عقوبی آژند، -

نامه ای عجایبهنگاریقلم با عجایب های منسوب به محمد سياهنگاریبررسي تطبيقي عجایب(. 1394) .آلبوشوكه، علي -
 ایران. دانشگاه هنر تهران،، دانشکده هنرهای تجسمي(. نامه كارشناسي ارشدپایان) قزوینيزكریا محمد 

وحد و صمد م يمحمدعل ليو تحل حيبرگردان و توض)  فصوص الحکم .(1385). علي بن محمد الدینمحيي، يابن عرب -

 .تهران: كارنامه .(موحد
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 تهران: سروش. دوم.اپ . چ(يترجمه و شرح دكتر حسن ملکشاه) هاتياشارات و تنب(. 1368) .ناسيابن -

 للمطبوعات. ي: مؤسسه االعلمروتيب .رسائل .(م 2005) .الصفاء اخوان -

-نگاری در تمدن اسالمي؛ خاستگاه و دورهعجایب. (1396) .مسعود ،ل و صادقيسيدجما ،موسوی ؛محمدجعفر ،اشکواری -

 . 51-29 ،(33)9 ،تاریخ اسالممطالعات . بندی

 .يتهران: خوارزم .(يترجمه محمدحسن لطف) دوره آثار(. 1355) .افالطون -

االت و مق ةینشر .نيمتصل و منفصل در فلسفه صدر المتاله اليخ گاهی(. جا1387) .محسن ور،كدیو  حوران اكبرزاده، -
 .24-11 (،90)41، هايبررس

 .تهران: روزنه .(یترجمه محمدجواد گوهر) سميو تائوئ سميصوف(. 1378) .کويهيتوش زوتسو،یا -

 يتهران: مول .در مکتب صدرا( يشناس یيبایحکمت )ز چهرةیپر(. 1394) .يعل ،یيبابا -

 .تهران: فرهنگستان هنر اول.اپ چ .عارفان اليخ .انرویعکس مه(. 1387) .حسن ،يقه یبلخار -

 .تهران: فرهنگستان هنر .یيبایو ز اليهندسة خ(. 1388) .حسن ،يقه یبلخار -

هنگ و پژوهشکده فر -تهران: سوره مهر اپ دوم.چ .ياسالم یهنر و معمار يعرفان يمبان(. 1390) .حسن ،يقه یبلخار -

 .يهنر اسالم

 (،112)، ندیست .«سهم ایرانيان از ميراث تمدن اسالمي»ایران ذیل عنوان نگاری در عجایب(. 1386) .، محمدپرویزی -

12-15. 

: چاپ و نشر تهران چاپ اول. .عجایب المخلوقات قزویني در تصاویر چاپ سنگي عليقلي خویي(. 1393) .ترابي، اركيده -

 نظر.

 .تهران: هرمس .(یيترجمه قاسم كاكا) اليعوالم خ(. 1394) .اميلیو ک،يتيچ -

 تهران: چشمه. .(پورليترجمه ابوالقاسم اسماع) جهان رياساط(. 1392) .اميلیو ،داتي -

 تهران. دانشگاه: تهران. نامهلغت(. 1377) .اكبر علي دهخدا، -

تهران:  .(روتمنصور ث به كوشش) اللغات اثيغ(. 1363) .نیبن شرف الد نیمحمد بن جالل الد نیالداثيغ ،رامپوری -

 .ريركبيام

نامه پایان) ه قاجارهای سنگي دورنگاری چاپبررسي رابطه متن و تصویر در عجایب .(1397) .گرمارودی، زینبرحماني -

 ، ایران.مؤسسه آموزش عالي سپهر اصفهان .(كارشناسي ارشد

اه علوم تهران: پژوهشگ .(كربن یهانر حتصحي) اشراق خيمجموعه مصنفات ش(. 1380) .ييحی نیشهاب الد ،سهروردی -

 .يو مطالعات فرهنگ يانسان

 .ران: فرزانته . چاپ ششم.(ترجمه باقر پرهام) در اسالم یكربن، آفاق تفکر معنو یهانر(. 1392) .وشیدار گان،یشا -

 .تهران: آگاه .يدر شعر فارس اليصور خ(. 1375) .محمدرضا ،يكدكن يعيشف -

 تهران: رجاء. . چاپ دوم.(مترجمان تأيترجمه ه) زانيالم ريتفس(. 1366) .نيمحمدحس ديس ،یيطباطبا -

 .36-24 (، 6)2، رهپویه هنر .وگلنگاری در آثار سلطان محمد و پيتر برپردازی و عجایبخيال(. 1387) .عاطفي، مهدی -

 .134-103 (،185) ،يفلسف یهاپژوهش هینشر .اليخ ری(. تصو1381) .محمود ،يفتوح -

 تهران: هادی.  .(ایمهدی الهي قمشه ترجمه). (1395) .قرآن كریم -

یوسف بيگ  به كوشش) عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات (.1361) .ویني، زكریا بن محمد بن محمود كمونيقز -

 تهران: سفير اردهال. (.باباپور

 .تهران: دانشگاه هنر .چاپ اول .(ينيحس یترجمه مهد) يرانیا ينقاش(. 1378ر. ) اليش ،يكنب -

 تهران: فرزان روز. .(مرزبان زیترجمه پرو) اليخ هایباغ(. 1391ژ.پ. ) کر،يس و ا.م ان،يكورك-

 تهران: اميركبير. .1 ج .دائرةالمعارف فارسي .(1383)غالمحسين. مصاحب،  -
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های عجيب نقاشي: مطالعه موردی)نگاری در نقاشي ایران انش ساختاری و مفهومي عجایبخو(. 1394) .مظفرنژاد، افسانه -
دانشکده هنر و  .(نامه كارشناسي ارشدپایان) (تاكنون 1337و غریب محمد سياه قلم و برخي از نقاشان معاصر ایران از سال 

  ایران. دانشگاه علم و فرهنگ تهران،، معماری

خردنامه  ةینشر .نيتا صدرالمتأله ياز فاراب نييو تب هيدر مقام توج الي(. خ1386) .احد ،يفرامرز قراملک و ایناد ،يمفتون -
 .68-80(،47)13، صدرا

 قم: بوستان كتاب. .(يانيآشت نیجالل الد ديس)محقق  المبدأ و المعاد(. 1380) .یرازيمحمد ش نصدرالدی مالصدرا، -

المخلوقات خيالي عجائب های موجوداتتطابق متن و تصویر در نگاره(. 1390) .پور، فرهادمهندس و مهریزی ثاني، سميه -

 .21-10 (،153)، كتاب ماه هنر .قزویني )مطالعه موردی نسخه خطي مصور كتابخانه دانشگاه پرینستون(

 تهران: سمت. .نياشراق و صدرالمتأله خيش نا،يسدر آثار ابن يشناس یيبایز(. 1392) .نحسي زاده، هاشم -

 .(به اهتمام منوچهر ستوده) عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات(. 1391) .طوسي، محمد بن محمود بن احمد همداني-

 تهران: علمي و فرهنگي.
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