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  چکیده
آید. زبان در این عرصه نه می زبان و کالم، گوهر اساسی خلقت و خالقیت به شمار

شناسان، بلکه به عنوان نهادي که شالودة جهان به عنوان نهاد اجتماعی مورد نظر زبان
د. در گیـرصرف و نحو را در بـر می بر آن بنا شده، ساحتی فراتر از واژگان و قواعد

این شیوة اندیشیدن، زبان در حکم بستري براي خلقت و خالقیت بـه شـمار آمـده و 
تعالی قابلیت ظهور و بروز یافته است. در حضرت حق» کنش کالمی«هستی همچون 

یابـد و از راه زبـان، انکشـاف و این تعریف از زبان، گوهر زبان با وجـود نسـبت می
آیـد، تـا زمـانی تخیل که گوهر خالقیت به شمار می. آیدود پدید میگشودگی وج

تعلـق دارد و بـا تعـین » البـاطن«که جنبۀ مادي نگیرد، رؤیاگونـه اسـت کـه بـه اسـم 
شود. درحقیقت، تخیل از گونۀ هسـتی اسـت خارجی آن به تصاویر هنري تبدیل می

یل داراي مرتبه و سلوك یابد. تخگري زبان در بارگاه خیال شیئیت میکه با میانجی
کننــدة پیــدایش انــواع خــاص خــود اســت و مراتــب ایــن ســلوك خیــالی، تضــمین

شناختی به موضوع کالم الهی، آفـرینش رو، رهیافتی معرفتهنرهاست. نوشتار پیش
در بستر زبان، عنصر تخیل و انواع آن و جایگاه آن در خلقت هستی و ارتباط آن بـا 

   .هنري دارد -هاي ادبیخالقیت
  .هنر، خداوند، کالم الهی، انسان، تخیل، خالقیت، زبان و شعر :واژگان کلیدي

                                                   
 .ایراناردبیل، ، دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیلواحد  ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی* 
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 مقدمه

 سخنوريزبان و  یعنیاین سخن  .زبان یکی از آیات حضرت حق تبارك و تعالی است
» کـن« ۀحضرتش با کلم ةن و وجود خارجی آن با ارادو تعیّدر ذات حضرت حق بوده 

ت از اند و در فرهنگ مسیحیخوانده »کن وجودي«آن را به ظهور رسیده است که عرفا 
لوگوس «) تعبیر شده که بر اساس تفسیر و خوانش یوحنایی از logos» (لوگوس«آن به 
در ابتـدا «شود: دش با  مسیح همتا میۀ خلّاقِ اولین با تجسدر عهد جدید،  کلم» یونانی

گردید و میان ما سـاکن  خدا بود ... و کلمه جسم ۀکلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلم
آفرینش اسـت  ۀدر عهد قدیم، وسیل» لوگوس«ا ؛ ام)1214 م،1996(کتاب مقدس، » شد

  .)1ص و نقش انکشافی دارد (همان،
ت در افق زبان قابل بررسی است و چیزي در خلقـت درواقع خلقت و خالقی» کن«

تعریف زبان  در هایدگرزبان خارج نیست و این همان چیزي است که  ةاز دایره و حوز
در مفهـوم  بـا درنـگ هایـدگر». وجـود اسـت ۀزبان خان«کرده است. از دیدگاه او  بیان

کنـد. او بـا آدمی را در داخل آن تفسیر می و، جایگاه زبان را در هستی تبیین »لوگوس«
شمول آن را فراتر از کاینـات و  ةاین تعریف، زبان را خانه و بستر وجود قرار داده، دایر

هستی  ۀ، زبان را خان»هستی«و » زبان« میاناست. او با طرح نسبت  پنداشته عالم هستی
نسـبت آن بـا  ۀاو گوهر زبان به واسـط دیدگاهداند. از انسان می ۀترین همسایو نزدیک

  ).556ص ،1382شود (احمدي، هستی دریافته می
تـوان جـزو آثـار این است که آیا هستی و مخلوقات خداوند را می پرسش بنیادین،

آنچـه مسـلّم  .صورتگري شده است یا خیر ،پروردگار متعال دستهنري دانست که به 
خلیفگـی و  این است که عالم و آدم، مجالي فعل پروردگار متعال است. شرافت ،است

تعـالی اي نهانی ساخته که تاج کرامت حـقل، از آدمی لطیفهلطافت روح و ظرافت تخی
از خلقـت و صـورتگري تـابلوي وجـود  پـسارك و تعـالی فرق اوست. حق تب ةزیبند

نُ الخـالِقین«انسانی، از اثر هنري خود بـا تعبیـر  َ ) یـاد 14منـون: ؤ(م »فَتَبـارَكَ اهللاُ أحسـ
» قُلِ الـرّوحُ مِـن أمـرِ رَبّـی«ف بر خلعت کند. مظهریت اسماي الهی در انسان و تشرمی

  ست.) داللتی آشکار بر شرافت مقام انسان ا85(اسري: 
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اشتراك انسان در روح و وجود، نه از باب اشتراك لفظی صرف، بلکه اشتراك معنوي 
مقول به تشکیک است. همین اشتراك معنوي، فصل و وصل مشترك خلقت و خالقیت 
در ذات حضرت احدیت و انسان با حفظ مرتبه است؛ بدین صورت که حـق تبـارك و 

ر خالقیتی از جانب انسـان صـورت تعالی همیشه حق است و انسان همیشه انسان و اگ
گیرد، از باب به ودیعه گذاشتن قوة تخیل در وجود آدمی از جانب حضرتش اسـت. می

چنان گسترده است که آدمی قدرت تخیل که پایه و مایۀ خالقیت هنري و ادبی است، آن
 تواند افزون بر ساحت موجودات، حتی در معدومات نیز بیندیشد.به واسطۀ آن می

 آفرینمــتاگـر نباشــی مـیی حت
  

 چونان که التهاب بیابان، سراب را  
  

  )125ص ،1386پور، (امین 
شاید تعبیر حـافظ از خیـال و  ؛پردازي باشدتواند به دور از خیالیک لحظه نمی آدم

 زیباترین تعابیري باشد که تا به امروز از خیال شده است.  ةآن در زمر گسترةو  توان

 راه نظــر ببنــدمگفـتم کــه بــر خیالــت 
[[  

 گفتا که شبرو است او، از راه دیگر آید  
  

  )223ص ،1368(حافظ،  

  تعالیخلقت، کنش کالمی حق
، اعالم و اظهـار اسـت آن ةو فاید برگرفته شده» جرح«به معناي » کلم«کالم در لغت از 

آنچه از لفـظ کـالم و » کلم«میان معناي لغوي  .)18ص ،1363هین شیرازي، (صدرالمتأل
د کـه دهـرخ میزیرا جرح هنگامی  ؛مناسبت وجود دارد ايآید، گونهبر میدر اصطالح 

؛ کالم نیز در اصطالح بـه گشودگی پدید آیدنوعی  و دودر پوست بدن شکاف ایجاد ش
شـدن و بـاز اظهار و اعالم، نـوعی  اي اظهار و اعالم است و درحقیقت در هرگونهمعن

  .)409ص ،1390(ابراهیمی دینانی، پذیرد ق میگشودگی به روي غیر تحق
زبان یکی از آیات الهی است که هستی و پیرو آن، انسان، در بستر آن آفریـده شـده 

، ایـن زبـان هایدگراست. دیرینگی و پیرینگی با جوهر و ذات زبان درآمیخته و به قول 
زند که بـا زبـان همـراه باشـد انسان جایی حرف میزند؛ نه انسان و است که حرف می

. درحقیقت پروردگار متعال ابتدا سفرة زبان را گسترده، سپس )615، ص1382(احمدي، 
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توان از آیۀ دوم سورة کاینات و انسان را در داخل آن سفره آفریده است. این تعبیر را می
، دیرینگی حضور زبان »لَّمَ القُرانَالرّحمنُ عَ«الرحمن دریافت کرد. بنا به تصریح آیۀ شریفۀ 
تعالی در آفرینش است و گفتنی است افق در کاینات و پیشینۀ آن به درازي حضور حق

رسد. عنصر زبـان، عنصـري جدانشـدنی از ذات زبان به پیش از آفرینش عالم و آدم می
، راستی در بستر زبان است که کایناتحضرت حق و ذات عالم هستی و آدمی است و به

  یابد. اند و فهم انسان نیز در همین بستر معنا میظهور عینی و خارجی یافته
آن،  ةحقیقت جلوها و دردارد که یکی از آن جلوههاي متفاوتی تعالی جلوهکالم حق

 واسـطۀدر این مرتبه، هستی به  است؛ی خلقی پروردگار متعال یا همان تجل» کن«ۀ مرتب
آید. بر کالم حق در این مرتبه، فعل حق به شمار می ،حقیقتو دربه ظهور رسیده » کن«

بـر  آفـرینش) 82(یس: » إنّما أمرُهُ إذَا أرادَ شَیئاً أَن یَقولَ لَهُ کُن فَیَکونُ« ۀشریف ۀاساس آی
تعبیـر شـده » کـن«ن از آن به آو در قر است و امر الهی اراده اساس کالم حق که همان

اسـاس تمـامی اینبـراسـت.  یافتـهو عینـی  است، به ظهور رسـیده و وجـود خـارجی
تعالی به شمار حق» افعال«جزو  ،دیگر بیانو به (کن)  کالم حق معلول ،جهان هايپدیده

دیدگاه حقیقت کالم حق در حکم فعل او و فعل او در حکم کالم اوست. از آیند. درمی
بوده » کن« ۀکرد، کلم ، نخستین کالمی که اسماع ممکنات را شقصدرالمتألهین شیرازي

 اسـتتعالی جز از طریق کالم به ظهور نرسیده است؛ بلکه عالم، عین کالم حق ،و عالم
  ).18ص ،1363(صدرالمتألهین شیرازي، 

(اعـم از کـالم تکـوینی و تـدوینی)، فعـل  تعـالیبا عنایت به این نکته که کالم حق
خواهد بود و این عنصـر  حضور فاعل المحاله همیشه با فعل و در داخل فعل و اوست

سبب تمایز کـالم خـالق از مخلـوق تعالی در کالم و کتاب خود، حق همیشگیحضور 
از  پیشحضرتش  پسه است، و چون حضور پروردگار به صورت معیت قیومید شومی

فعل، در فعل، با فعل و بعد از فعل خواهد بود و این نکته همان است که اهل حقیقـت 
، 5ج ق،1408انـد (طبرسـی، بیـان داشـته» اهللا الصـمد« ۀل آیـدر ذیـ» صـمد«در مفهوم 

 ،1416(راغــب االصــفهانی،  اســت» ال جــوف لــه«در معنــاي » صــمد«زیــرا  ؛)861ص
مـا «انـد: متناسب است کـه فرمـوده ) و این با فرمایش منسوب به مولی علی492ص

 .)54 ـ 53ص ،1371(الهیجی، » فیهِ رَأیتُ شَیئاً اال وَ رَأیتُ اهللاَ قَبلَهُ وَ بَعدَهُ وَ مَعَهُ وَ
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  تخیل و ماهیت آن
ل شناسی اسـت. تخیـشناسی و زیباییهاي روانیا تصویرگري از مباحث حوزه» لتخی«

نـزد . «شودنمی هحواس شناخت از راهاشیاي بیرونی است که  ةدهندو شکل نیروي ذهنی
دهـد تـا نجـام مـیکوششی است که ذهن براي رهایی از واقعیت ا ،شناسان، تخیلروان

، کوششـی اسـت کـه لشناسی، تصویرگري و تخیـبدان پناه برد و التیام یابد. در زیبایی
یعنی شاعر  ؛پیوندي نو و بدیع بیافریند ،برد تا میان اجزاي طبیعتق به کار میذهن خال

گزیند و بعد می کنند، از پیرامون خویش برآنچه را که دیگران با هوش خود دریافت می
  ).119ص ،1383(داد،  »کندیک فعل و انفعال ذهنی، بازسازي و بازآفرینی می طی آن را

است که تا عالم وجود و عدم گسترش دارد. در  گستردهقدر تصرف خیال آن ةحوز
خیـال و  ۀبیش از دیگران به مقول مالصدراو  عربیابن، سهروردي ،فالسفه و عرفا میان

بـه  بتـوان یافـترا  عربـیابـنید کمتر کسی ماننـد اما شا ؛اندتخیل در آثارشان پرداخته
   *دار به موضوع خیال پرداخته باشد.و دامنه گستردهصورت 

درك ظرایـف و  .یکی از انواع علوم معرفتی اسـت »الخیالعلم« ،عربیابن دیدگاهاز 
اسـت. او  عربـیابـنهـاي واالي عرفـانی یکی از کلیدهاي فهم اندیشه ،دقایق این علم

داند کـه وجـود قدر پهناور میآن را آن ةگستر ورا حاکم جمیع مراتب وجودي » خیال«
هـیچ موجـودي  ،خداونـد او،. بـر اسـاس بـاور شودتواند در آن ظاهر محاالت نیز می

در جمیع » خیال«باشد. حکم » خیال«تر و حکمش فراتر از عظیم جایگاهشکه  نیافریده
 ۀبـه واسـط دیدگاه اومحال سریان دارد. از از محال و غیر ـ اعم موجودات و معدومات

» القـوي« سـلطه و قـوّت اسـم عربـیابـند. شـوقدرت و اقتدار الهی ظاهر می» خیال«
 ترین چیز دالرا  نزدیک داند و آنمی» عالم خیال«و » لهقوة متخی«پروردگار را در خلق 

را در خـود  هاي دوگانه و متضـادصورتتواند کند که میتعالی معرفی میبر وجود حق
    .)31ص ،1394الغراب، جمع کند (محمود

                                                   
محمـود «را  الخیال، عالم البرزخ والمثالدر حوزة خیال، در کتابی به نام  عربیابنهاي مجموعۀ آرا و اندیشه *

ترجمـه و انتشـارات  نقش خیالاین کتاب را نگارندة این سطور، با نام  گردآوري کرده است.» محمود الغراب
  جامی آن را چاپ کرده است.
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هاي مثالی ادراك داند که با آن، اشباح و صورتقوة خیالی را یکی از قواي نفس می صدرامال
شناسی، تخیل را فرایندي فکري در روان). «197، ص1، ج1382شود (صدرالمتألهین شیرازي، می

که عبارت است از تخیلِ بازپدیدآورنده که به خاطر آوردن تصاویر است از حفظ اند تعریف کرده
  ).71، ص1385(میرصادقی، » و همچنین تخیل آفریننده که ساختن تصویر است

م) شاعر و منتقد انگلیسی دربارة تخیل، بـیش از همـۀ 1834 - 1772( کالریجنظریۀ 
 کالریجو پذیرش قرار گرفته است. هایی که اهل ادب در مورد تخیل، مورد توجه تعریف

ویژه توهم کـه در قـرن هجـدهم کوشد تخیل را از دیگر استعدادهاي مشابه ذهنی بهمی
کنـد. از تعریـف مـی» اصل آفرینش در هنـر«مترادف با تخیل بوده، متمایز کند و آن را 

 ، تخیل، قدرتی جادویی و ترکیبی است و درحقیقت، تخیل همان نیـرويکالریجدیدگاه 
  ).162، ص1382گیرد (گري، اي است که با روش ادراك ذهن شکل میخالقه

شـده) و (تخیـل کننده)، متخیَّل(تخیل متخیِّلبه سه عنصر  ،گیري یک اثر هنريشکل
خیال، تصویري را در ذهـن خـود  ۀ قوةشاعر یا نقاش به واسط .است وابسته خیال قوة
 ۀابزارهاي خاص هنري به تابلوي شعر یا نقاشی یا قطع ۀآفریند و بعد آن را به وسیلمی

 ة، در حـوزواژگـانشعر،  ةکند. ابزار تصویرگري این تابلوها در حوزموسیقی تبدیل می
قیـت را رو فرایند تخیل و خالاست؛ ازاینموسیقی، نت  ةنقاشی، بوم و رنگ و در حوز

  ترسیم کرد: هگون دینتوان بدر انسان می

  
  )1 ةنمودار شمار(

 قوة خیال

 تخیـل) سطۀ(وا

ل  متخیـَّ

 ابزار تصویرگري

 نت (موسیقی) رنگ (نقاشی) کلمات (شعر)

ل  متخیـَّ
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  لساحت اطالقی و تقییدي تخی
توان به خداوند متعال، تخیل قائل شد یا خیر. شایان ذکر پرسش اساسی این است که آیا می

اطالقی خداوند مطلـق ریشـه دارد و فـرض دارا است که تخیل تقییدي در انسان، در تخیل 
تعالی ـ فرضـی محـال و اي چنین وسیع و فراخ در انسان ـ بدون اثبات آن بر حقبودن قوه

باطل است؛ زیرا هر کمالی را که موجود اخس، داراي آن است، وجود اشرف باید بـه نحـو 
اوند، عین ذات اوست و اعال و اشرف، آن کمال را داشته باشد؛ با این تفاوت که صفات خد

  تخیل او نیز تخیل مطلق است؛ در برابر تخیل تقییدي و اضافی انسان.
 ،شـود و بـراي هـر کـدامدر متون فلسفی، وجود و عدم بـه دو بخـش تقسـیم مـی

یکی وجود مطلق و دیگري مطلق وجود؛ هرگاه «ند از: ااند که عبارتاعتباراتی قائل شده
آن به اعتبار وجـود مطلـق  ۀمطلق عدم است و اگر مقابلعدم، مقابل مطلق وجود باشد، 

، سـلب مطلـق ل سلب وجود مطلق اسـت و مفـاد دومالمطلق است. مفاد اوباشد، عدم
  .)352ص ،1361(سجادي،  »وجود است

  نویسد:می» وجود و عدم«دربارة  منظومهدر  حاجی سبزواري
ــدَمِ« ــومِ العَ ــعَ مَفه ــودَ مَ   اِنَّ الوُج

  

ــن    ــاً مِ مکُلّ َ ــ ــدٍ قَس   »اِطــالقٍ وَ تَقیی
  

  .)411ص ،1384(سبزواري، 
ا ایـن بـ ؛کنـدد تقسیم می، به عدم مطلق و مقیرا همچون وجود» عدم«ایشان مفهوم 

. وي در اسـتحقیقت وجود و مفهوم آن با عـدم متفـاوت تفاوت که اطالق و تقیید در
و مقید وجود و  د و عدم به دو نوع مطلق و مقید، مطلق وجود و مطلق عدمتقسیم وجو

د، به عـدم مضـاف نیـز تعبیـر د. در تعبیرات فالسفه از عدم مقیکند عدم را اراده میمقی
  شده و مراد از آن، عدمی است که شأنیت وجود دارد.

با عنایت به موضوع فوق، خیال نیز داراي دو وجه است: وجهی به وجود و وجهی 
م آن و نه این است و نه آن. این به عدم دارد، هم هست و هم نیست، هم این است و ه

و امـري برزخـی تعبیـر » البحـرینمجمع«از آن به  عربیابنشده  سبب ،ساحات دوگانه
بخشد د میتعبیر کردیم، معانی را تجس "مجمع البحرین"و عالم خیال که از آن به «؛ کند

؛ کنـدکند و در چشم هر ناظر، عین هر معلومی را دگرگون میو محسوس را لطیف می
  .)27ص ،1394الغراب، (محمود» لذا جامع عالم غیب و عالم شهادت است
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شده براي خیال نیز دو ساحت  سببدوگانه در امر وجود و عدم  هايتهمین ساح
و  »خیال مطلق«ناظر بر  ،ساحت اطالقی .اعتبار شود:  ساحت اطالقی و ساحت تقییدي

کـه در عـالم وجـود، تمـامی  است. بدیهی اسـت» دخیال مقی«ناظر بر  ،ساحت تقییدي
گیـرد و انسـان بـا تمـامی قـواي ادراکـی و ذات پروردگار قرار مـی ةها در حوزاطالق

طلق فقط دیگر، م بیانبه  ؛گیردتقیید قرار می ة، در حوزبخشیدهروحانی که خداوند بدو 
  آدمی است. ،دخداست و الغیر و مقی

بر این باور است کـه  داند ومیعالم ملک و ملکوت  میانایشان عالم خیال را برزخ 
جامع عالم غیـب  و این عالم، شودلطیف می و د و محسوسدر این عالم، معانی، متجس

وجهـی وشخصیتی د ،داند و براي آنو عالم شهادت است. او خیال را قائم به خود نمی
بدین صـورت کـه هـم  ؛و بینابین قائل است که وجهی به وجود و وجهی به عدم دارد

. ایشان براي تبیین مسئله از  دانست معدومات وموجودات و هم جز وآن را جز توانمی
  گوید:آورد و میآینه مثال می

فهمی که تو امـري بودي، می ]سالمی[هرگاه تو خیال را ادراك کردي و داراي عقل 
قطع با دلیل، این را طوراي  که چشمت بر آن افتاده است و بهوجودي را ادراك کرده

دانست. آنجا چیزي که رأساً و اصالً باشد، وجود ندارد و آن در نفـس خـود خواهی 
معقول است و آن، چیزي است که بر او شیئیت وجودي اثبات کردي و این شـیئیت 
وجودي را که در حال اثبات، آن را نفی کردي، چیست؟ پس خیال نه موجود اسـت 

گونه کـه و نه مثبت؛ همانو نه معدوم و نه معلوم است و نه مجهول و نه منفی است 
دانـد کـه او کند و به طور قطع و یقـین میانسان، صورت خود را در آینه ادراك می

دانـد کـه او صورت خود را به وجهی ادراك کرده است و به طور قطـع و یقـین می
صورت خود را به وجهی ادراك نکرده است؛ چون اگر انـدازة آینـه کوچـک باشـد، 

تر از آن چیزي است داند صورتش بزرگبیند و میک میصورت خود را در آن کوچ
که دیده و متقارب آن نیست و چون اندازة آینه بـزرگ باشـد، صـورت خـود را در 

تر از آن چیزي داند صورتش کوچکبیند و به طور قطع و یقین مینهایت بزرگی می
کنـد و توانـد انکـار بیند و این را که صورت خـود را دیـده اسـت، نمیاست که می

  ).28داند که صورتش در آینه نیست و بین او و بین آینه هم نیست (همان، صمی
درجۀ حس و معنا را در یـک اقتدار تام و کامل است و ، خیال داراي عربیابناز دیدگاه 
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 شـود.محسوس، لطیف و معنا، کثیف و متـراکم مـی رواینکند؛ ازبندي میجا جمع و حوزه
کونیه بر سه مرتبۀ علوي، سـفلی و برزخـی، متخـیالت را در زمـرة ایشان با تقسیم حقیقت 

شود و جمع میان مرتبۀ علوي و سـفلی دانند که با عقل و حواس ادراك میمرتبۀ برزخی می
شود، معـانی مجـرد از مـاده بـا عقـل ادراك است. در مرتبۀ علوي که معقوالت را شامل می

شود، قوة ادراك آدمی حواس اوسـت؛ می شود و در مرتبۀ سفلی که محسوسات را شاملمی
در ایـن  که در مرتبۀ برزخی، این دو (عقل و حواس) در ادراك شریک هـم هسـتند.درحالی

د یابنمیمعانی مجرد تنزل  از سویی گونه کهگري است؛ بدینشأن واسطه مرتبه، خیال داراي
  یابند.میآن تعالی  کمکادراکات حسی، به  ،و از سوي دیگر شوندو ادراك می

خیال به صورت اطالقی و تقییدي، داراي دو وجه است: وجه اطالقی آن ناظر به خیال  
تنـزل و تجسـد و ، شأن خیال الهیالهی است و وجه تقییدي آن ناظر بر خیال بشري است؛ 

تخیل مطلـق خداونـد در قـوس نزولـی، انسـان را  است. تعالی و عروج ،شأن خیال بشري
هاي ادبـی ـ کمک قوة تخیل مقید خود در قوس صعودي به خالقیت آفریند و انسان بهمی

تـرین انسـان بـه عنـوان عـالیدر این مقام، زند؛ با تفاوت در نوع خالقیت. هنري دست می
در قوس نزولی به تصویر کشیده شده است، در قـوس » المصوِّر«تابلوي هستی که به وسیلۀ 

توان ایـن چرخـۀ آفـرینش رو میازاین زند؛میصعودي با سلوکی خیالی به خالقیت دست 
  خداوند و خالقیت شاعران را به صورت نمودار ذیل ترسیم کرد.

  
  )2 ةنمودار شمار(

  تخیل مطلق خداوند

 قوس نزولی

 

 

 صعوديقوس    
 شعر و نقاشی

 با همراهی تخیل مقید

 انسان
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میان قوة حسـی و واسط  آدمی است که حدی از قواي ادراکی یک» خیال«حال درهر
داراي شـأنیت الهـام  ،د است و صاحب خیـالعقلی است که داراي شأنی خالق و مول

هـاي اوهـامی و مردم رواج دارد، جنبـه میانمتأسفانه معنایی که از خیال در  ولی ؛است
 ، قـدرتاسـت کـه بـه انسـان» خیال«که آنندارد؛ حالست که واقعیت ا آن ۀآرزوپردازن

  صل نیز از همین روي است.بخشد و تقسیم خیال به منفصل و متقیت میخلقت و خال

  کتاب آفرینش واژگان و تصاویر
تعالی بـدانیم، خـود آن کـالم، داراي فصـول و فصـوص حق» کنش کالمی«اگر آفرینش را 

ا به میزان آگـاهی مـا از معنـاي هها و فصگوناگونی خواهد بود. درك هر کدام از این فصل
اي به میزان آگاهی ما از آن واژه، براي مـا معنـا خواهـد آن فص، وابستگی تام دارد. هر واژه

داشت و این آگاهی ما از معانی پیرامـون آن واژه، فهـم مـا را بـه صـورت هرمـونتیکی بـه 
اخص چونان متنی بـاز اسـت و طوراعم و انسان بهطورچرخش وا خواهد داشت. کاینات به

هـاي هسـتی هسـتند و واژگـان اي از پدیـدههاي خداوند در حکم پدیدهههر کدام از آفرید
 آیند. در متون عرفانی، عالم و کل موجودات هستی در حکم کتـابکتاب هستی به شمار می

  گوید:در این مورد می الدین رازينجم پروردگار متعال است. تعالی و طرف خطابحق
ـــ ـــویی ۀاي نســـخه نام ـــه ت ـــی ک   اله

  نیست هرچه در عالم هستبیرون ز تو 
 

  جمــال شــاهی کــه تــویی ۀوي آینــ
  در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

  .)3ص ،1371رازي، الدین (نجم 
متن کتاب هستی فرض شده و فرمایش منسوب به حضـرت  ،ست که انسانروایناز
  ناظر بدین موضوع است: علی

غیرٌ َ ـــ ـــرمٌ ص ـــکَ جِ ـــزعَمُ أنّ   أ تَ
ـــینُ ـــابُ المُب ـــتَ الکت ـــذي أن   الّ

ــال  ــۀفَ ــارجٍ حاجَ ــی خ ــکَ فِ   لَ
 

  وَفیــکَ انطَــوَي العَــالَمُ األکَبــرُ 
ـــــرُ المُضـــــمَرُ   باحرفـــــه یَظهَ
طِّرَ ُ ــــ ــــا س ــــکَ بِم ــــرُ عَن   یُخَبِّ

که ایـن جهـان بـزرگ در تـو (آیا پنداري که جرمی کوچک و خرد هستی؛ درحالی
حروف آن، پنهانش آشکار شود.  ۀگنجیده است. تو آن کتاب گویایی هستی که به واسط
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آنچه که نوشته شده است، از  ۀبراي تو نیازي به چیزي در عالم خارج نیست تا به واسط
  .)236ص ،1375تو خبر دهد) (کیدري، 

 گوید:میشیخ محمود شبستري 

ـــان ـــه ج ـــزد آنک ـــه ن ـــب ـــتش در تجل  ی اس
  

  

ـــق   ـــاب ح ـــالم کت ـــه ع ـــتهم ـــالی اس  تع
  

 عــرض اعــراب و جــوهر چــون حــروف اســت
  

  

ــــات وقــــوف اســــت    مراتــــب همچــــو آی
  

ـــالمی چـــون ســـوره  اي خـــاصاز او هـــر ع
  

  

ــــالص   ــــر اخ ــــه وان دیگ ــــی زان فاتح  یک
  

  )139ص ،1383(شبستري، 
ر از غیـر از آگـاهی و فراتـ ،این است که آیا آن واژگـان و تصـاویر ،اساسی پرسش

سـت، معنـایش کجاسـت؟ آگاهی من انسان داراي معناست یا خیـر؟ و اگـر داراي معنا
 ،تواند فراتر از آگاهی من انسـاناي میاین است که هر واژه پرسش،پاسخ این  گمانبی

معانی نهفته در بطن خود داشته باشد که آن معانی در روند فهم هرمـونتیکی مـن از آن 
  ت قبض و بسط معنایی خواهد داشت. هاي ذهنی من ـ قابلیتوجه به آموزهبا ـ واژه 

  تصویر و ارتباط آن با اسماي الهیحضرت 
پروردگار ارتباط مستقیم دارد. صورتگر مطلق، » الظاهر«و » المصور«تخیل مطلق با اسم 

در کاینات تجلی کرده و هستی داراي شأنیت ظهور در » الظاهر«خداوند است که با اسم 
صور شـئون  تعالی در عالم، جز به، حقعربیابنمراتب گوناگون یافته است. از دیدگاه 

). عالم مجلی و تجلیگاه حضـرت حـق 317، ص9، ج1385شود (خواجوي، ظاهر نمی
است و چون خداوند متعال، تخیل مطلق، علم مطلق و همچنین ابداع مطلق است. نتیجۀ 

ترین تابلو و اثر هنري اسـت کـه بـه این اطالق، آفرینش انسان و کاینات به عنوان بدیع
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ور رسیده است. تخیل مطلق پروردگار از جنس نور و هستی ایجادي به ظه» کن«واسطۀ 
، عربـیابـنتعالی نیست. از دیـدگاه است و آفرینش، چیزي جز ظهور تخیل مطلق حق

اسـت کـه » حضـرت تصـویر«توان براي مخلوقات متصور شـد، اي که میآخرین مرتبه
بـا عنـوان » رالمصـو«از اسـم  عربـیابـناي در کاینات وجود ندارد. فراسوي آن، مرتبه

  نویسد:کند و میتعبیر می» المصورعبد«و از صاحب این هنر به » حضرت تصویر«
شود و مصور از مردم، کسی اسـت کـه خوانده می» المصورعبد«صاحب این حضرت، 

دهد و در عین آنکه خالق است، اما خالق نیست چـون خلقی چون خلق خدا انجام می
) (از گـل چیـزي بـه شـکل پرنـده 110مائـده: » ( هَیئَۀِ الطَّیـرتَخلُقُ مِنَ الطّینِ کَ«فرمود: 

که او جز شکل پرنده را نساخت و شکل و هیئـت، بساختی) او را خالق نامید؛ درحالی
صورت آن است و هر صورتی را قبول ظهور حیات حسـی اسـت، خداونـد مصـور و 

نکرده اسـت. اش را نکوهش و تهدید کرده است؛ زیرا نشئتش را تکمیل دهندهصورت
که او را قدرت ایـن کـار حالیاز کمال نشئتش ظهور حیات است در آن براي حس؛ در

اش؛ چون آن را ظهور حیات حسـی، از نبـات و معـدن و کنندهنیست؛ برعکس تصویر
باشـد و هاي مختلف نیست و صـورت جـز عـین شـکل نمـیصورت و فلک و شکل

 ).59، ص15، ج1388ن، تصویر، جز عین شکل بخشیدن در ذهن نیست (هما

متعلـق بـه همـان اسـم » حضـرت تصـویر«یکی از اسماي الهی اسـت و » المصور«
حضرت «باشد. بارگاه گري در کاینات را دارا میپروردگار متعال است که قدرت تصویر

 توان در نموداري به شکل زیر ترسیم کرد:و تصویرگري کاینات را می» تصویر

 

  )3 ة(نمودار شمار

 عالم اسماي الهی

 صورالم

 حضرت تصویر

هاي تصویر
هنري 
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» المصـورعبـد«خداوند متعال به انسان قدرت تصویرگري و خالقیـت بخشـیده و او را 
نامیده است؛ بدین معنا که آدمی هرچقدر هم قدرت خالقیت و تصویرگري داشته باشد، در 

 تواند نشانگر همین نکته باشد.دارد. نمودار ذیل میتخیل مطلق خداوند متعال ریشه 

 
  )4 ةنمودار شمار(

یونانی اسـت. عبـارت » تخنه«و واژة » هنر«و معادل » العلومارفع«عربی ابننزد » صنعت«
نشانگر این است که از دیدگاه او، عـالم تجلیگـاه و  عربی،ابندر آثار » اهللالعالم صنعۀ«صریح 

صحنۀ هنرنمایی خداوند متعال است. این مفهوم، همراه با خالقیت، زیبـایی و ابـداع اسـت. 
اساس، خداوند متعال به واسطۀ هنر ـ یا به تعبیر او صنعت ـ خـود را در عـالم وجـود براین

  ).250و  240، صص1389کمت، (ح» بالصنعۀ ظهر الحق فی الوجود«ظاهر کرده است؛ 
نه در مفهوم امروزین آن، بلکـه در » هنر«شایان ذکر است که در متون ادبی گذشته، 

در اشعار خود همین معنـا را  حافظمفهوم  فضایل و کرامات انسانی به کار رفته است. 
 از هنر اراده کرده است.

ـــد ـــو نخرن ـــیم ج ـــه ن ـــت ب ـــدران حقیق  قلن
  

  

 سـتا هنـر عـاريقباي اطلـس آن کـس کـه از   
  

  .)128ص ،1368(حافظ، 
ل زند و پیدایی جهان را مولـود تخیـآفرینش عالم را با خیال پیوند می عربیابنولی 

خیـال «ت حق را پـذیرفت، ظرفی که کینون نخستیناساس اینداند. برخداوند متعال می
کند که جمیع ممکنات تعبیر می» حقٌّ مخلوقٌ به«بوده که از آن به » عما«به  مسما» مطلق

 انسان

 عبدالمصور

 تصاویر و تابلوهاي هنري

 (شعر، نقاشی و ...)
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حمان است که جامع تمامی الرهمان نفس در اینجا» عما«حقیقت دراند. در آن ظاهر شده
 بنـابراین ؛پـذیري اسـتاست که داراي قابلیت شـکل ابر رقیقهمان  عمامراتب است. 

ۀ قـوة بـه واسـط ـ بدین قرار کـه آدمـی ؛خیال در آدمی نیز داراي همین ویژگی است
تصویرگري کند و درحقیقت ایـن همـان تواند به هر شکلی ي را مییک چیز ـ رهمصو

  .)24ص ،1394الغراب، (محمود ل در انسان استخیال متص
دانند که هر بار به شکلی خاص می اهل معرفت، تمامی هستی را در حکم یک کلمه

حضرت حـق  ۀبند معروف خود، عالم را صداي نغمدر ترجیع عراقیاست.  یافتهی تجل
  انداز شده است:دانسته که در کاینات به صورت نتی کشیده طنین

ــی ــرده م ــازعشــق در پ ــوازد س   ن
ــازدهــر نفــس نغمــه   اي دگــر س

  اوسـت ۀهمه عـالم صـداي نغمـ
ـــاد ـــرون افت ـــان ب   راز او از جه

 

  عاشــقی کـــو کـــه بشـــنود آواز 
ــان زخمــه ــازهــر زم ــد آغ   اي کن

  چنـین صـداي درازکه شنید ایـن
ــ ــی نگ ــدا ک ــود ص   اه دارد رازخ

   )                 125ص ،1370(عراقی،  

  وجوه اشتراك و افتراق خلقت خداوند و خالقیت انسان
است. شأن تصویرگري خداوند متعال در آیات » رالمصو«کی از اسماي خداوند متعال ی

وّرکُم فـی األرحـامِ کَیـفَ یَشـاء« ؛ن آمده استآقر َ تعبیـر ) 6عمـران: (آل» هُوَ الَّذي یُصـ
نهایت صورتگري در تمـامی شـئون هسـتی اسـت. خلقت، تجلی و در بیانگر» رالمصو«

  ترین این تابلوها، انسان است که در رحم مادران صورتگري شده است. ارزنده
بحث دربارة موجودات و ارتباط آن با وجود حق تبارك و تعـالی، صـرف اشـتراك 

به تشـکیک اسـت کـه بـا توجـه بـه لفظی نیست؛ بلکه اشتراك از نوع معنوي و مقول 
مراتب تجلی و نیز برخورداري از وجود مطلق، ظرفیت و قابلیتی در موجـودات ایجـاد 

تفـاوت تخیـل خداونـد بـا شود؛ منتهـا شود و همین سبب ورود به ساحت هنر میمی
انسان در این است که تخیل پرودگار متعال، مطلق و تخیل انسان، مقید است. شـاعر و 

» فَوقَ کُلِّ ذِي عِلـمٍ عَلـیمٌ«در تخیل قوي و خالقیت باال داشته باشد، از باب نقاش هر ق
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) آبشخور خالقیت انسان و مافوق او حضرت حق تبـارك و تعـالی اسـت. 76(یوسف: 
تواند خارج از دایرة احاطـت علـم کشد، نمیهایی که آدمی به تصویر میتمامی صورت

تـوان بـه صـورت نمـودار د تا خلقت را مـیخداوندي باشد. فرایند تخیل مطلق خداون
 ذیل ترسیم کرد.

  
  )5 ة(نمودار شمار

ة ، گـزارکـردهنري بدان توجه  -بایستی در خالقیت و نقد آثار ادبی اساسی که ۀنکت
مشـتق از » Prototype«، . از لحـاظ ایتیمولـوژيالگوهاي اولیه یا همان پروتوتایپ است

 به معنـاي شـکل و تصـویر اسـت »Typos« به معناي نخستین و» Protos«یونانی  ةواژ
)Bussmann, 2006, P.963.(  

بعدي هاي ها و نمونهاصلی که شکل ۀلین شکل یا نموننمونه، اوپروتوتایپ یا پیش«
اي را طبقـه ۀبرجست هايویژگیشود، همچنین کسی یا چیزي که از روي آن ساخته می

ست حواو  آدم تربزرگپسر  ـ بنا به روایت تورات ـ که قابیلبراي نمونه  ؛دهدنشان می
انسـان قاتـل و بـرادرکش اسـت  ۀنمونکشد، پیشبرد و او را میو بر برادرش حسد می

  .)68ص ،1385(میرصادقی، 
گري و خالقیـت اسـت. ن داشـتن الگـوي نخسـتین بـراي تصـویرپروتوتایپ هما 

 »المصور«

 صورتگر هستی

 مطلق ابداع مطلق علم تخیل مطلق

 کن (لوگوس)
 واسطۀ خلقت

 مُبدَعات مطلــق
 (انسان و کاینات)
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ولی  ؛(الگوي نخستینه) نداشته گونه پروتوتایپهیچ ،خداوند در خلقت آثار بدیع هنري
، لین الگوي شـاعرد در تخیل داراي الگوي پیشینه هستند و اوشاعر و نقاش از باب تقی

ل شاعر و هر هنرمند دیگـري بـه طبیعـت تخیبردن آن است. کارت بههمان زبان و کیفی
تارهاي فـردي و جمعـی در ذهـن و وابسته و منوط است و تمامی اشکال و رف ،خارج

تقلید یا ـ  افالطونبه قول ـ حقیقت کار شاعر و نقاش أثیر مستقیم دارند و درل او تتخی
رجـات هاي هنري با دهنرمندان حوزه دیگرشاعران و  میانهمان ممیسیس است که در 

 انل مقول به تشکیک است. تمامی مظاهر هستی کـه در اشـعار شـاعران و هنرمنـدتخی
نمونه و الگوي نخستینه است و ی دارد، داراي پیشهاي دیگر ازجمله نقاشان تجلحوزه

  . استخالقیت شاعران  ۀهمین الگو پایه و مای
حیات و حرکت در آن  نبود اند،به تصویر کشیده شاعران که ییدیگر در تابلوها ۀنکت

حیات و  ازکشد، تابلوهاست. تصویري که یک شاعر و نقاش از آب و پرنده و آتش می
ولی تصاویر و تابلوهاي هنري خداوند داراي حیـات، حرکـت و  ؛است بهرهبی حرکت

قدرت پروردگار متعال  ۀآبی در عالم خارج وجود دارد که به واسط شعور باطنی است.
ولی آبی  ؛ق شده است، تشنگان بر سر آب آیند و حیات از آن گیرندو در بستر زبان خل

 ةکننـدتواند تـأمیندهد، نمیکه شاعر و نقاش به صورت تابلوي شعر و نقاشی ارائه می
  حیات در کاینات باشد و به قول حافظ:

  حافظ چـه مـی نهـی دل، تـو در خیـال خوبـان
  

  

ـــ   ـــردد از لمع ـــیر گ ـــی تشـــنه س ـــرابی ۀک   س
  

  ).331ص ،1368(حافظ، 
دهند، در عـالم درون، داراي حرکـت ممکن است شاعر و نقاش، تصاویري که ارائه می

شـود، حالـت ایسـتایی یابد و وارد ساحت جهـان مـیباشد؛ ولی همین که تعین بیرونی می
یابد؛ اما نکتۀ اساسی این است که به میزان تقرب هنرمند به پروردگار متعال، شاعر و نقاش می
د تصاویري ارائه کند که روح را سیراب کند و این امر، همان شهود باطنی اسـت کـه توانمی

  ).528، ص1363کنند (صدرالمتألهین شیرازي، یاد می» یُطعِمنی و یَسقینی«عرفا از آن به 
ن تصـریح آدارا بودن حیات و شعور باطنی در مُبدَعات خداوند متعال در آیـات قـر
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داراي شـعور بـاطنی ن، تمـامی موجـودات هسـتی آقـر ۀآیات شریف ۀشده است. بر پای
اي در کاینات وجود ندارد که میل به حرکت به سوي کمال و غایـت ههستند و هیچ ذر

کننـد تعبیـر مـی» یحرکت حب«خود نداشته باشد؛ عرفا از این حرکت به سوي کمال به 
موجـودات و ن به این تسـبیح تکـوینی آدر آیات قر .)558ص ،1385زاده آملی، (حسن
تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبعُ وَ األرضُ وَ مَـن فـیهِنَّ وَ « ؛هاي هستی اشاره شده استپدیده

  .)44 :اسراء»  (إن مِن شَیءٍ إلّا یُسَبِّحُ بِحَمدِهِ وَ لَکِن التَفقَهونَ تَسبیحَهُم
علم و آگـاهی برخوردارنـد و هـر  ايگونهموجودات از  ۀهم، عالمه طباطباییاز دیدگاه 

- علم نیز رخنه کرده است و هر یک از موجودات به میزان حظ و بهـره ،جا خلقت راه یافته
؛ چراکه هر موجـودي بـه مقـدار اندنوعی علم نیز برخوردار شدهاند، از اي که از وجود یافته

  ).186، ص13، ج1376(طباطبایی،  مند استحظی که از وجود دارد، از علم نیز بهره
صاف صفات پروردگار متعـال و خالفـت حضـرتش در حال نوع انسان به جهت ات

تکامل را  ۀروي زمین، در مرکز این آگاهی و ادراك قرار گرفته، به تبع آن باالترین درج
  .داردمخلوقات هستی  میاندر 

ـــ ـــانۀ ذرجمل ـــالم در نه   ات ع
  ما سـمیعیم و بصـیریم و هشـیم 

    

  شـبان گوینـد روزان وبا تـو مـی  
  بــا شــما نامحرمــان مــا خامشــیم

  )1019ص، 3، ج1371(مولوي،   
  یا 

ـــرگ ـــالمز ب ـــن ع ـــبز ای ـــان س ـــرگ درخت   ب
  

  

ــــــر دم ذرةز ذره   ــــــات در ه ــــــن کاین   ای
  

ـــد  ـــوایی آی ـــوش انســـانن ـــادر گـــوش ه   ه
  

  

ــیریم و هــوش   ــه مــا ســمیع و بص   دارانــیمک
  

  بــه جــان و دل، بــه ره عشــق دوســت حیــرانیم
  

  

ــا را   ــر! م ــاش اي بش ــر خــودت ب ــه فک ــما ب   ش
  

  )57ص ،1393(فرهمند، 
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هاي هستی و تفـاوت آن این خاصیت حیات و حرکت و داشتن شعور باطنی پدیده
  شکل ترسیم کرد: بدینتوان در نموداري هاي هنري شاعران را میبا خالقیت

  

 
  هاي هنري تخیل مطلقنمودار آفرینش )6 ة(نمودار شمار

  
  هاي هنري تخیل مقیدنمودار آفرینش )7 ة(نمودار شمار

هاي هنري انسان، موضوع تفاوت دیگر مُبدَعات و مخلوقات خداوند با آثار خالقیت
ال شـدن فعـي دیگـر، خالقیت در شعر و هنرهـا خاستگاهآگاهی و ناخودآگاهی است. 

» ناخودآگـاه«انسان است. این سطح شعور انسـان همـان » فرامن«سطح عمیق شعور یا 
  شود.اوست که باعث الهام شعري و خالقیت می

 رازآلـودترین و ترینناشناخته از هنرى هاىآفرینش در آن جایگاه و» الهام«دیرباز  از

 پرنده
(داراي حیات و 

 حرکت)

ــــــاي آفرینش ه
ـــل  ـــري تخی هن

  مطلق (خداوند)

 آب
(داراي حیات و 

 حرکت)

 مایه حیات مایه حیات

 پرنده
 حیات و حرکت)فاقد (

هاي آفرینش
 دمقیهنري تخیل 

 (شاعر و نقاش)
 

 آب
 (فاقد حیات و حرکت)

 مایۀ آرامش مایۀ آرامش
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 توجه آن به انسانى علوم گوناگون هاىحوزه در اندیشمندان و دانشمندان که بوده امورى
کـه بـه معنـاي  شـده برگرفتـه» Inspire« از اصـطالح انگلیسـی» الهـام«واژة  .اندداشته

 تبیـین). «508، ص1376اسـت (بـاطنی و آذرمهـر، » دمیـدن«و » القا کردن«، »آفریدن«

» الهیجنون «است. گروهی از آن به  دشوار بس امرى شناسىروان لحاظ از الهام ماهیت
شـود می هنرى هاىموجب خالقیت که دانندمى ذهنى اىپدیده صرفاً را آن و کنندمى یاد
 ناگهـانى و دفعـى را ظهـور» الهـام«شناسان بتوان روان بعضى علمى تعبیر طبق شاید و

 دیدگاه از که است نکته این اینجا درولی مهم  دانست؛ شعور سطح در الشعور بخشی از

 بـوده هنرمند براى اشراقى حکم در» الهام«به امروز،  تا دور هاىگذشته از نظرانصاحب

  .)104ـ  103، ص1389است (فرهمند،  هنرى آثار پیدایش خاستگاه که
 خاسـتگاهولـی  ؛علم خداوند است که عین ذات اوست ،خداوند آفرینش ۀسرچشم

بـاطنی یـا  ناخودآگاهی شاعر است و تا زمانی که شعور ،پیدایش شعر و هنرهاي دیگر
. آمـدنخواهـد  پدیـدال نشـود، خالقیتـی در درون هنرمنـد سطح عمیق شعور آدمی فع

  ن نکته است.ای ةدهندنشان ذیلنمودار 

  
  خالقیت پروردگار متعال ۀنمودار سرچشم )8 ةنمودار شمار(

  
  خالقیت شاعر و هنرمند ۀنمودار سرچشم )9 ةشمار (نمودار

 ،دیـدار هـر اثـر هنـري ۀاز اثر هنري پیش خواهد آمد. نتیج» التذاذ« ۀمسئل پایاندر 
نُ «با عبارت  ،انسان آفرینشاز  پسالتذاذ از آن است. پروردگار متعال  َ فَتَبارَكَ اهللاُ اَحسـ

یا همین نکتـه در ناخودآگـاه و گوکرده برداري ) از اثر خود پرده14منون: ؤ(م» الخالِقین
 هايتی یا شنیدن یک قطعه شعر از عباراز دیدن یک تابلوي نقاش پسانسان هست که 

  ند.کبراي تحسین یاد میانشایی 

 علم مطلق  خالقیت و تخیل مطلق

  تخیل مقیدخالقیت و 
 ناخودآگاهی 
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  نقد تخیالت شعري و هنري
دیـدگاه معنـا یـا همـان چـه از  ؛نقد و آزمایش قـرار گیـرد ۀتواند در بوتهر شعري می

هاي لفظی تر به جنبه، بیشدر نقد شعر پیشینیانه نظر لفظ. توجالت شاعرانه و چه از تخی
 ااند. معنـدادهقرار می یکدیگره بوده است و این دو را کنار متوجو معنوي یک اثر ادبی 

 بـه. همین نکتـه شودرا شامل می» چگونه گفتن« است و لفظ» چه چیز را گفتن«همان 
  است. انجامیدهنقد آثار ادبی  ةدر حوز نگوناگوهاي پیدایش مکتب

 گونـاگونهـاي با این تفاوت که در حوزه ؛استة لفظ و معنهر اثر هنري دربرگیرند
هاي دیگري چون فرم، صوت و به جاي لفظ، از واژهـ به جهت رسانگی ـ ممکن است 

به  داراي صورت و فرم مخصوصمُبدَعات خداوند نیز چونان واژگان،  .... استفاده شود
ـ چـه از خداوند در بوم هستی، ایرادي را  ةشدآفریدهتوان بر تصاویر . نمیخود هستند

وارد کرد. چه بر اساس  ـ و حقیقت آن اي آن و چه از منظر معنلحاظ فرم و صورت ماد
هستی  ،»لَیسَ فی اإلمکانِ اَبدَعُ مِمّا کان« فلسفی ةو قاعد» الوُجودُ کُلُّهُ خَیرٌ« کالمی ةقاعد

تـوان نقـدي را بـر آن نمی گري شده وترین شکل تصویرمظاهر آن به بهترین و کاملو 
  وارد کرد. به قول سهراب سپهري:

  گویند:که چرا می دانممن نمی
  اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست
  و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

  قرمز دارد ۀگل شبدر چه کم از الل
  دیگر باید دیدها را باید شست، جور چشم
  ها را باید شستواژه

  واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
  .)292 - 291ص ،1372(سپهري، 

در  پنهـانهـاي ولـی واژه ؛نقد بر عالم واژگان و فرم آثار ادبی و هنري وارد اسـت
مالی شده و تاریخ مصرف کتاب آفرینش از جنس تصاویر معمول هنري نیست که دست

نیاز باشد. تصـاویر و ابـداعات هنـري پروردگـار  زداییم شده باشد و به آشناییآن تما
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شـیخ هـاي دیگـر هنـري اسـت. خالقیت در شاعران و هنرمندان حوزه سرآغاز ،متعال
  گوید: محمود شبستري

  جهان چـون زلـف و خـال و خـط و ابروسـت
  

  

ــه جــاي خــویش نیکوســت   ــزي ب ــر چی ــه ه   ک
  

  )465و  108، صص1371(الهیجی، 

  گیرينتیجه
کـنش  ،حقیقـت هسـتیتعالی در بستر هستی اسـت؛ درزبان به عنوان یکی از آیات حق

» کـن« ۀکـه بـه واسـط استت الهی و متعلق به عالم امر و مشیکالمی پروردگار متعال 
انسـان در  گمان آفرینشبیاست.  یافتهوجودي به ظهور رسیده، وجود عینی و خارجی 

شمول آن فراتر از عالم هستی است. مـراد  ةبستر زبان در آفرینش صورت گرفته و دایر
بلکه مراد  ؛امري ادا شده باشد ۀکه به صیغ واژگانی نیستصرفاً حروف و » کن« ۀاز کلم

حقیقت در کالم، پـرده از رخسـار حقیقـت دردر افق زبان است. » کن وجودي«از آن، 
ۀ فیض اقدس و فـیض کالم پروردگار عالم در کاینات به واسط. شودوجود برداشته می

  م کرده است. تکل» خلق«و » جعل«ارد و با زبان س سریان دمقد
پروردگار ارتبـاط مسـتقیم دارد و صـورتگري » المصور«خیال و تخیل مطلق با اسم 

خداوند نیز بدین صفت در آیات شریفۀ قرآن توصیف شده است. تخیل به تبع وجـود، 
شود؛ تخیل مطلق از آن خداوند مطلق است و بس؛ اما تخیل الق و تقیید را شامل میاط

خالقیـت هنـري و شـعري اسـت. مقید، متعلق به انسان است و خاسـتگاه و آبشـخور 
» عبدالمصـور«متعلق به خداوند متعال است و انسان به تبع خداونـد » حضرت تصویر«

  است؛ نه مصور مطلق. 
عدم نیـز  پهنۀی در ، حتتواند فراتر از وجودوجود، می گسترةبر  ونافزل قلمرو تخی

 ةخیال را در زمر گسترةتوان می روازاین ؛تواند جلودار آن باشدوارد شود و چیزي نمی
 ،ل نکـردن نیـز خـودظه فارغ از خیال نیسـت، تخیـدانست. آدمی یک لح» الفراغمنطقۀ«
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 پرداز و بدین سبب استخود لطیف است و لطیفه ،آید. خیالل به شمار میاي تخیگونه
کند. در ل خود ادراك میهاي خود را به بهترین شکل در تخیها و آرزوآدمی گمشده که

ترین هـاي عـالم، محبـت خیـالی، لطیـفتمیـان محبـدر  عربیابنهاي عرفانی اندیشه
  عالم خیال است.  وااليمقام  بیانگرها بوده و این محبت

شده توسط شاعر و نقاش، فاقـد حرکـت و حیـات اسـت؛ بـر خـالف هتصاویر ارائ
ابداعات هنري خداوند متعال که داراي حیات و حرکت و نیـز مایـۀ حیـات و حرکـت 

شاعر و نقاش با توجه به تجربۀ معرفتی و شهود باطنی هر قدر از فضاي تقییـد هستند. 
شود و نزدیک شدن به ساحت تر میشود، به همان میزان به بارگاه اطالق نزدیکدورتر می

نقاش مطلـق، ذات احـدیت  اطالق، همان و تأثیرگذاري تصاویر شعري و نقاشی همان.
  خوانده و نقاش مقید انسان است. » المصور«است؛ چه خود را در آیات قرآنی با اسم 

تمامی هنرها اعم از هنرهاي دیداري و شنیداري، قدرت تصویرگري را با خـود بـه 
از واژگـان و  گیـريبهرهشاعر بـا  .نقاشی است ةجمله شعر که خود پرداز ؛همراه دارند

کند. شعر یا هر نقاشی می واژگانزند و با ت دست میبه خالقیحقیقت سازي درترکیب
نی و عینی ۀ تعیحقیقت جنبنی شاعر است و دراحوال درو ةنماینده و نمایانند ،اثر هنري

    د یافته است.ر قالب واژگان، نموامري ذهنی است که د
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