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 شناختی تخیّل خالق در حوزه فهم آیات قرآنبررسی اعتبار معرفت

  1احمد قرائی سلطان آبادی

  چکیده

كه دمی استآبرنده تعقل ن علوم مغز و اعصاب، تخیّل نیروی پیششناسان و متخصصاهای روانبنا بر یافته

فاده تواند با استكند. تفسیرگر انسانی قرآن میهای نو را در ذهن ایجاد میامکان خلق تصاویر جدید و ایده

از این نیروی خالق در كنار نیروی تفکر و تذكر مسبب طرح مسایل جدید و كشف اطالعات مفید فراگرد 

كه مفسر بتواند مرزهای مفهومی بین تفکّر، توهّم، تخیّل خالق و ات مختلف باشد؛ مشروط به اینفهم آی

خیاالت و اوهام باطل را به درستی بازشناسد و با استفاده از همه منابع معرفتی در دسترس، تفسیری به دور 

است اجماالً نتیجه تحلیل و گفتار آمده زدگی ارائه دهد. آنچه در این داوری و خیالاز رأی شخصی، پیش

كه به طور مشخص از  های علمی موجود در دو حوزه تخیّل خالق و فهم و تفسیر آیات استتطبیق داده

دی دهد؛ مواربخش در حوزه فهم و تفسیر آیات خبر میكاربرد آن نیروی خالق و منبع الهام ظرفیت باالی

 قبیل آیات مربوط به آفرینش انسان، مرگ و عالم پس از چون كاربرد تخیّل مفسّر در تفسیر بیشتر آیات از

یات آ مرگ؛ نقش تخیّل در ترسیم ذهنی روابط همنشینی و جانشینی واژگان قرآن؛ تجسّم هر آیه در شبکه

 گذشته با تکیه بر منابع معتبر تاریخی و نقلی خویشاوند و هم موضوع؛ تصویرسازی ذهنی مفسّر از حوادث

 اند. تحقیقاز نتایج مهم این 
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 مقدمه -1

ای هتواند محل تالقی و استفاده از منابع مختلف معرفتی و روشحوزه فهم آیات قرآن می

ای هها به جانب عقل، نقل و تاریخ بوده است. حرکتگوناگون علمی باشد. بیشتر گرایش

شناسی متن قرآن، معناشناسی نبیات و زبان قرآن با عناوینی چون زباجدیدی نیز در ساحت اد

شود که نیاز است واژگان قرآن به صورت پراکنده و مستقل انجام شده است. اما احساس می

مفسر قرآن در کنار تفکر و اخذ از سنت فکری گذشتگان از دیگر نیروها و استعدادهای وجودی 

شناسی، معاصر که به واسطه رشد و رونق علوم روان خود کمک گیرد. به خصوص در جهان

ن ای به مباحث مربوط به ذهشناسی و غیره، توجه ویژهذهن، مغزشناسی و انسانمدیریت، فلسفه

و مغز و روان انسان شده است. گویی داشتن روان آرام و سالم، موفقیت در کسب و کار، نیروی 

تدل امور، کشف استعدادها و توسعه وجودی تفکر مثبت، قدرت تخیل باال، فهم صحیح و مس

جزء مهمترین نیازها و اهداف انسان معاصر است. مفسر قرآن هم از این امور برکنار نیست. مثالً 

تواند همه آن که میمکانیسم شگفت در ذهن و مغز انسان  در حوزه تخیل خالق به عنوان یک

که در معرض دید و مشاهده خود قرار نداده یکرده یا آن چیزهایکه دیده و مشاهده و تجربه چه 

های جذاب درباره آیات به مخاطبان تواند اطالعات مفید و ایدهکند، مفسر میرا تصویرسازی

شی تکوین بین کند، بهمیکه در آن زندگی ایفرد را از درون جامعه»خود دهد. مثال طبق تعبیری 

 (.88ص ،1363 )فرای،« دهد که خواهان زندگی در آن هست سوقایاز جامعه

کامال متفاوت از نیروی خیال انسان وجود داشته است؛ یکی تخیل  البته همواره دو برداشت

ه کداند. تا حدی در کنار قدرت تفکر مهمترین ابزار آگاهی و استعدادپروری انسان میآدمی را 

ار نیروی تخیل خود را به کاند که کسانی دانستهآوردهای جهان را نتیجه تالش بزرگترین دست

تخیّل همه چیز را در »که دان معروف گفته است که مثال پاسکال ریاضیگونه اند. آنانداخته

کند و عدالت و سعادت را که اصل و اساس همه چیز در این اختیار دارد، زیبایی را خلق می

پردازی و در حالت (. آن دیگری، تخیل را خیال268، ص1386)مورفی، « آفرینددنیاست می

ده قصد کننآنکه خیالداند، بیدادن میبافتن و نسبتخیال و توهم فرورفتن و هر چیزی را به هم

 و هدف مشخصی از کار خود داشته باشد.

قطعاً الزم است که مرزهای این دو از هم باز شناخته شود، به خصوص اگر مفسری خواسته  

آیات استفاده کند. از آنجا که مطالعات و تحقیقات زیادی ه باشد از آن نیرو در مسیر فهم و عمل ب

درباره نحوه و موارد کاربرد این نیروی خالق در فهم و تفسیر آیات نشده است و در عوض 

ه چه کبیشتر توجهات معطوف به نیروی تفکر و تعقل مفسر بوده است، این پرسش مطرح است 
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شناختی قائل شد و از آن در کنار سایر اعتبار معرفتتوان برای این نیروی خالق ذهن، اندازه می 

 آن مدد گرفت؟ منابع برای فهم دین به معنای عام و فهم قرآن به معنای خاص 

ای که به صورت مجزا موضوع تخیل نگارنده در پیشینه این بحث به کتاب، مقاله و رساله

ای هفت، اما در عوض نوشتهکرده باشد دست نیا خالق را در حوزه فهم و تفسیر آیات بررسی

زیادی در مورد چیستی تخیل خالق، قدرت تفکر و تخیل، نیروی خیال نزد فالسفه و عرفا 

یروی اند. البته اشاراتی به نموجود است )ر.ک: فهرست منابع( که مورد استفاده در این گفتار بوده

 درونی انسان و نقشکه بیشتر در جهت بیان قوای خیال آدمی هم در برخی تفاسیر شده است

 است.  آنها در کمال  نفس آدمی بوده

 چیستی تخیل  -2

 در لغتتخیل  -2-1

کردن، که در فارسی به معنای خیال بستن، خیال واژه تخیل صورت مصدری لفظ خیال است

پنداشتن و تصویر کردن صورت یک شیء در ذهن آمده است. برای خود واژه خیال هم معانی 

شود، نیروی تصویرساز ذهن ذکر شده است )ر.ک: که در خواب دیده میتی گمان، وهم، صور

کردن و تصور کردن (. در عربی، تخیل به معنای تمثل779، ص1و ج1048، ص2، ج1388معین، 

(. راغب اصفهانی تخیل را به معنای تصور 266م، ص2004، جممع اللغة العربيةآمده است )ر.ک: 

ه در کال را هم صورت مجرّد  اشیاء دانسته مثل صورتى یک شیء در نفس گرفته است و خی

ء محسوس و دیدنى در ذهن کمى از دور شدن شیخواب و آئینه و دل براى انسان به فاصله 

های که واژهاست   Imaginationآن(. معادل انگلیسی304، ص1416شود)راغب، متصوّر مى

 Oxfordبنگرید: مدخل واژه در سازد )خیال، تصویر و تداعی را به ذهن متبادر می

Dictionary of English, 2nd,ed  .) 

 در اصطالحتخیل  -2-2

های مختلف علوم، تعاریف متعددی از آن کاربرد نیروی خیال و تخیل در حوزه با توجه به

ای هم بر آثار و نتایج آن که برخی از این تعاریف ناظر به ماهیت آن است و پاره موجود است

 رند. به تعاریف زیر بنگرید:تکیه دا

ی که اشکلی از حافظه است؛ اما حافظهبخشد و ـ تخیل، هیئت اشیای ناشناخته را تجسم می

 (.14، ص1386بر واقعیت آزاد است )برت،  های تجربه مبتنیتا حدود زیادی از محدودیت
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 (.9، ص1363ـ تخیل عبارت است از توانایی ساختن الگوهای ممکن از تجربه بشری )فرای، 

آن در خیال آدمی. یعنی هرگاه صورت ـ تخیل یک چیز عبارت است از حضور رسم و شکل 

ها در عقل و قلب ما موجود نیستند؛ آوریم، اعیان آنها و دریاها و افراد را در خیال خود میکوه

اب بگیرند. از که در عقل و قلب ما شکل میبلکه این صورت و نمونه و تصویری از آنهاست 

 (.88، ص1، ج1420 گیرد )فخررازی،که صورتی از اشیا در آن شکل می آینهتمثیل به 

ز کند که قبال، هرگکه آدمی در آن آگاهانه چیزی را تصور می ـ تخیل، فعل یا فرایندی است

 (.211، ص1389در عالم واقع آن را کامالً ادراک و احساس نکرده بوده است )ملکیان، 

ای خود هم در دنیای آفرینندههای که با گرایشازنده و خالقه روح است ـ تخیل، عنصرس

 (.269ـ 268، صص1386گذارد و هم در حیات و هستی وی )مورفی، خارجی شخص اثر می

گیرند که به انسان توان مجسم آدمی در نظر میتعاربف موجود، تخیل را به عنوان نیروی ذهن 

های نو و در دهد و خالقیت و نوآوری او را در خلق ایدهساختن آنچه را که دیدنی نیست می

این »( فیلسوف و خطیب انگلیسی: Burkeگفته ادموند برک )برد که بهظاهر ناممکن باال می

که ذکاوت، قریحه، خیال و ابداع و مانند آن  آدمی استتخّیل، متعلق به ذهن قدرت خالق یعنی 

آن (. خاصیت قوه تخیل در شناور بودن 38، ص1386ت، )بر« اندهمگی به همین نیرو وابسته

تصویر کشیدن هر چیزی در ذهن است؛ یعنی در تخیل فرد قادر  است، تخیل توانایی دیدن و به

ه گونها را آنوضوح مسائلی را ببیند که هنوز وجود خارجی ندارند؛ در واقع او آنخواهد بود به 

 کند تا گاهی از زمان حالشوار زندگی به او کمک میسازد و در شرایط دکه دوست دارد، می

که خوشایندش نیست، خارج شده، انرژی الزم بگیرد و با امید بیشتری به زندگی عادی خود 

بازگردد. بدیهی است هر اندازه اندیشه و تخیل انسان بال و پر بیشتری بگشاید، گستره بیشتری 

نشده بیشتری را در بینی های پیشدها و احتمالاز آسمان آینده را در خواهد نوردید و رویدا

اگر همه دنیا بانگ بردارند که این امری »شده:  قلمروی شناسایی او در خواهد آورد. لذا گفته

ارد: دکه برخوردار از نیروی خالقیت و تخیّل است، با کمال قاطعیت اظهار می محال است، فردی

 (. 270، ص1386)مورفی، « افتدق میچنین نیست، امری ممکن است و حتماً اتفا

که مغز آدمی سه مرحله دارد: تخّیل، تفکّر، تذّکر )ر.ک: طریحی، از جالینوس حکیم نقل است 

که هر یک از سه نیرو  نظر وجود داردنظران هم اتفاق(. ظاهراً بین صاحب214، ص5، ج1375

که نوع و کیفیت ی است آدمدر خدمت دیگری است، گویی در مواردی این عقل و اندیشه 

کند؛ گاهی نیز انسان به واسطه قوه تخیّل خالق انتخاب و رفتار بیرونی انسان را تعریف می

تیار که در اخهای نویی سازد، آن هم با تصاویر و ایدهخویش زمینه فعالیت قوه عاقله را فراهم می
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عمیم و استدالل بر روی آن دهد تا با تجرید، تدهد و به عقل این فرصت را میعقل قرار می 

 ها را بروز دهد. در واقع این نیروی تخیّل استها، صورت معقول و مناسبی از آنتصاویر و ایده

بیش شلی شاعر معروف رمانتیک رساند. به باور پرسی کمک میکه به فرایندهای عقالنی ذهن 

است در دست عامل، ابزاری خرد برای تخیل به منزله «: دفاع از شعر خود»انگلیسی، در کتاب 

 (. Shelley, 1904, p12)منزله جسم است برای روح، و سایه برای ذات و جوهربه 

هرگونه فعالیت قوه خیال انسان چنانچه به دور از آگاهی، حفظ و تذکر و تمرکز حواس 

گیرد، در تشخیص آسان نخواهد بود که این فعالیت آیا یک خیال واهی و باطل بوده صورت 

ها و تصاویر فرضی نو. از کشف ایده بخش و خالقانه در جهتست یا اینکه یک حرکت الهاما

ر شناسانه در نظهمین رو شاید بهتر باشد که این نیروی شگفت ذهن را دارای دو سویه هستی

دان بخش برای دانشمنداشت. یک سویه خیال آمیخته با آگاهی و تفکر که این خود منبعی الهام

سان که ان و مخترعان بزرگ بوده است؛ سویه دیگر خیال آمیخته با ظن و گمان و وهمو حکیمان 

اندیشی، آرزواندیشی و اندیشی، خامهای جدی چون خیالکرده و آفت ها گریزانرا از واقعیت

پنداری را برای او به دنبال داشته است. شناخت و عدم خلط بین این دو جنبه از نیروی کمال

های معرفتی راهی مطمئن در اعتباردهی و کاربرد تخیل خالق در علوم و حوزهخیال انسان 

 مختلف است.

 تمایز بین امور خیالی و وهمی-3

خود با واژگانی چون وهم، خیال، توهم و امور غیرواقعی برخورد دارد. تخیل در شبکه معنایی

 یل خالق بسان یک منیعتوان به تخها به درستی تبیین نشود، نمیلذا تا مرزهای مفهومی آن

بخش نگریست. زیرا مفسر در مقام فهم و تفسیر متنی قرار دارد که خود توصیه دارد که معرفت

(. 28/ 53؛ نجم: 36/ 10؛ یونس: 116/ 6از ظن و گمان و امور موهوم پیروی نکنید )ر.ک: انعام: 

ه کرد. درست است پس مرزبندی بین این واژگان در دایره شناخت نیروی تخیل بسی اهمیت دا

که نیروی خیال انسان در آن دخیل است اما صرفاً خیال محض نیست  تخیل عمل یا کنشی است

کرد. زیرا بنابر قواعد دانش منطق، و نباید آن را فرایندی خالی از آگاهی و اندیشه و دقت فرض 

یزی ویر هر چبیرونی است، یعنی تص علم و آگاهی انسان نتیجه تصویرسازی ذهن از واقعیات

های مختلف ذهن، روی آن تصاویر شود و مکانیسمآدمی منعکس میدر عالم خارج بر آیینه ذهن 

دهند که در این بین قوه تخیل ذهن از سازی را انجام میعملیات پردازش، کنترل، تنقیح و قاعده
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 به آفرینشسازد، دست روابط جزیی و کلی حاکم میها گیرد و میان آناین تصاویر کمک می

 (.26، ص1389زند )ر.ک: خوانساری، تصاویر جدیدتر از اشیاء بیرونی می

ه پایه ککرد. وهم بر خالف خیال نوعی استفاده از فکر است نباید خیال را با وهم خلط»پس 

(. چون 276، ص1384)کُربَن، « در طبیعت ندارد، همان شالوده انسان مجنون استو اساسی 

ناختی ش و معرفت یک ظرفیت و قابلیت ارجمند روانی، وجودشناختی لتخیّ »برخی معتقدند 

( یک امر عارضی و بعضاً یک بیماری است. وهم و fantasyکه وهم و خیال )است، درحالی

که این چنین ادراکی موضوعیت و خیال گریز از واقعیت و عدم توان ادراک آن در مقامی 

ر وجودی نیل به مراتب برتگرفتن از واقعیت برای  اصلهمطلوبیت دارد، است. حال آنکه تخیل، ف

-(. در روان7، ص1389)مهرمحمدی، « گوناگون استهایهای تازه در ساحتیا خلق واقعیت

ن، فرد که در آشناسی هم توهم یک اختالل روانی و حالتی از تغییر هوشیاری شناخته شده است 

ا هت خارجی ندارند، ولی فرد مبتال به توهم آنکند که واقعیموضوعاتی را احساس و ادراک می

 .(93ـ 92، صص1373ها اصرار دارد )ر.ک: پورافکاری، پندارد و بر واقعی بودن آنرا واقعی می

که انسان به صرف اتکا بر قوه خیالی خود دچار خبط و خطاهایی نیز خواهد پذیرفتنی است 

سب آدمى به ح که شوداند و چه بسا مىدانستهشد. زیرا برخی آن را بخشی از نظام زندگی انسان 

داند که با همین سؤال و طلبد و نمىکند، و جدا مىصورت خیالیش چیزى را درخواست مى

 (.36، ص2، ج1417خواهد )ر.ک: طباطبائی،طلبش درست چیز دیگرى مخالف آن مى

 تمایز آن مفاهیم در قرآن -3-1

که سبب رکود، جمود و  های باطلها و توهمات و خیالزنیدر قرآن نیز همه انواع گمانه 

َفَقاَل َأَنا َربُُّكُم ﴿نازعات:  25ـ 24اند. مثال در آیات شوند، مذمت شدهگمراهی افراد می

به خیال باطل فرعون اشاره دارد که ادعای خدایی کرد؛  ﴾َفَأَخَذُه اللَُّه َنَكاَل اْلآِخَرِة َواْلُأوَلی اْلَأْعَلی

بار(  15برابر عذاب الهی دوام نیاورد. در همین راستا ماده )زعم( و مشتقات آن در قرآن ) اما در

بر نوعی پندار و گمان انسان اشاره دارد که به جای آنکه از نیروهای درونی خود همچون تخیل 

و تفکر در مسیر رشد و فعلیت استعدادهایش استفاده کند، گرفتار پندارزدگی و دوری از حقیقت 

نَّاِس َأنَُّكْم َأْوِلَياُء ِللَِّه ِمن ُدوِن ال َزَعْمُتْمُقْل َيا َأيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا ِإن ﴿جمعه:  6ه است. مثال آیه شد

َِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَي ردند جزء اولیاء کگونه یهود اشاره دارد که گمان میبه باور خیال ﴾َفَتَمنَُّوا اْلَمْو

ها را گرفته بود و شاید به همین خاطر خود دار کل ساحات وجودی آنخدا هستند. گویی این پن

دانستند. قطعاً در چنین آیاتی از قرآن باید مرزهای بین خیال باطل)یا توهمات را قوم برتر هم می
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ل که بر نیروی تخی بخش از یکدیگر متمایز گردد و هم الزم استفکری( با خیال خالق و الهام 

العاده اعتماد شود و تصویری نزدیک به واقع و منطقی از نوع د ذهنی فوقبه منزله یک استعدا

 پذیرتر شود.های افراد به دست داد تا فهم آیات امکانکنش و واکنش

افزون بر این، در یک آیه هم به نیروی خیال انسان آن هم در حد یک کارکرد خاص اشاره 

 ﴾ْسَعیِإَلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأنََّها َت ُيَخيَُّلا ِحَباُلُهْم َوِعِصيُُّهْم َفِإَذ َقاَل َبْل َأْلُقوا﴿طه:  66شده است. آیه 

که به اذن خدا در مواجهه با ساحران دربار فرعون موفق به مربوط به داستان حضرت موسی

ا تصور هبندی بر خیال بینندگان اثر گذاشتند تا آنها با سحر و چشمها شد؛ چون آنشکست آن

 هایشان در حال حرکتند. ها و چوبدستیابکنند که طن

با این حال، قرآن در کنار نکوهش اوهام و خیاالت بیهوده، تمام سخن خود را متوجه نیروی 

توان هایش به تفکر و تذکر هم نمیعاقله و حافظه و ذاکره انسان کرده است و در همه دعوت

های الهام بخش و پرواز خیال او ایدهها و کرد که ذهن و فکر او درگیر خالقیتانسانی را فرض

 به آسمان معنا و معارف بلند الهی نباشد. 

 كاربرد تخیل هایحوزه -4

ناپذیر و تراژیک شخصیت هر انسانی است، که تخیل جزء اجتناب با پذیرش این مطلب

ی گتوان گستره کاربرد آن را به میزان توسعه وجودی و حضور او در طبیعت و جامعه و زندمی

های زیر همچنان از نقش و کارکردهای تخیل انسان بحث و گفتگو وسعت بخشید. در حوزه

 شود: می

 حوزه ادبیات، هنر و سینما -4-1

داده  های مختلف نشانکاربرد خود را در حوزه ادبیات، هنر و سینما به شیوهتخیّل بیشترین 

ا یک روش در شکوفا ساختن استعدادهمحور و به عنوان  که البته بیشتر به شکل فرآوردهاست 

که هنر و ادبیات، مثال خواندن  خدمتی»و خالقیت افراد از آن استفاده شده است. به تعبیری 

ها، به انسان ها یا دیدن نمایش و فیلمهای کوتاه و نمایشنامهها، داستانها، رماننامهزندگی

تخیل و بیشتر و شدیدتر شدن  تر شدن نیرویتواند، کرد، همین کمک به برانگیختهمی

پنداری و احساس یگانگی با دیگری و راه بردنِ بیشتر به میزان درد و رنج یا لذت و ذاتهم

(. به کمک نیروی تخیل  215، ص1389)ملکیان، « خوشی او، در یک وضع و حال خاص است

وان در آثار و تهای آن را میشوند که نمونهاست که شاهکارهای هنری در اثر آن آفریده می
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 های پیکرتراشانهای نویسندگان و شاعران و همچنین در تابلوهای نقاشان و در تندیسسروده

ها و نظریات دانشمندان و دانان و یا در ایدههای موسیقیو یا در بناهای معماران و تصنیف

جستجو  حکیمان و فرزانگان و یا در ابداعات و اختراعات مخترعان و طراحان و حتی عارفان

 (.269، ص1386کرد )ر.ک: مورفی، 

 حوزه اخالق و فلسفه اخالق -2–4

اخالقی چون عدالت و انصاف، احسان و ایثار، اعتماد و احترام  کارکرد تخیّل در فهم مفاهیم

دهی و رونق زیست اخالقی بسیار با اهمیت است. به حدی متقابل و غیره و همچنین در شکل

، 1389)ملکیان، « یری نیروی تخیّل شرط الزم اخالقی زیستن استکارگ به»گفته شده:  که

که در ادبیات اخالقی حاکم بر جهان معاصر، این مفهوم (. از باب نمونه، در فهم انصاف 217ص

ا دهی در همان موقعیت بکه رضایت می با دیگران فقط طوری رفتار کن»را با قاعده زرین یعنی 

ی و طرفاند، عناصر مهمی چون آگاهی، باوجدانی، بیکردهنا فرضمعیکسان و هم« تو رفتار شود

ه فرد خود شود کورز سبب میکنند. در این بین، نیروی تخیل فرد انصافآفرینی میتخیل نقش

پسندد بر او از جانب خودش کند و آنچه را برای خود از جانب او نمیرا به جای دیگری فرض

حقق گذاشتن مرای دیگری هم بپسندد. این خود را جای دیگری پسندد بنپسندد و آنچه را هم می

اخالق  گنسلر، فیلسوفگفته هری گرفتن از نیروی تخیل. زیرا بهشود مگر به واسطه کمکنمی

اگر قاعده زرین با معرفت و تخیّل همراه شود به ابزار قدرتمند و مؤثری در تفکر »معاصر: 

 (.194ص ،1385)گنسلر، « شوداخالقی تبدیل می

  حوزه عرفان -3–4

دانش عرفان با تخیل یا نیروی خیال پیوند رمزآلودی دارد که در مسیر درک عوالم وجود و 

کرده است. در ها و تجارب شهودی شگرفی را خلق سیرکمالی انسان در قوس صعود، اندیشه

فان ده زیاد عارنگرش عرفانی، خیال، مرکب راهوار نفس در برزخ دنیا و عالم حقایق است. استفا

گواه روشنی بر اعتبار معرفتی آن در تبیین و اثبات های برزخیاز نیروی خیال در ترسیم صورت

مسایلی چون تجسم اعمال، عالم رؤیا، بدن برزخی، معاد جسمانی، کیفیت وحی ارسالی، بهشت 

ال ا نشناسد اصعربی معتقد است اگر هرکس مرتبه خیال رو جهنم و غیره نزد آنان دارد. مثال ابن

دارای معرفتی نیست و عارفان را شایسته نیست که از این معرفت بویی نبرده باشند )ر.ک: ابن 

رفانی بر قرآن هم نقش نیروی شگفت(. حتی در تفاسیر ع 313ـ 311، صص2، ج1405عربی، 
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بانى ز ناب، تجلى تام و تمام تخیلى فرهیخته درتفاسیر عرفانى»انگیز تخیّل پررنگ است. زیرا  

یى و ، عاطفه، چندمعناسراپا فروگرفته از هنر است؛ عناصر این زبان هنرمندانه عبارتند از: تخیل

)شاهرودی، « گیرندهاى زبانى صورت مىشکنىستیزى و ساخترمز و... که از رهگذر عادت

 (. 702، ص1383

ی با حس ن مدرکاتکه رابط بیشناختی قوه خیال در نزد عارفان به این است ماهیت معرفت

معقوالت عقلی و صرف مجرد است و تا این قوه در انسان فعال نشود بسیاری از امور عرشی و 

ملکوتی ممکن است در همان حالت تمثیلی و نمادین خود بمانند و رمزگشایی از آنها نشود. 

اما در  قطعا احکام صادره از قوه خیال برای ادارک حسی خطاپذیر و قابل شناخت نخواهد بود،

های حواس نیاز دارد تا در ارتباط با حافظه و قوه خیال همواره به آن صورت»باور ابن عربی 

افتد. ها صورت جدید دهد که این عمل در عالم رؤیا )خواب( اتفاق میقوه ذاکره بتواند به آن

، 2، ج1405)ابن عربی، « پذیرد را مجسد سازدحقیقت خیال این است که آنچه تجسد نمی

 (.379ـ378صص

تواند پا را از محسوسات و ادراک حسی فراتر بگذارد و انسان با داشتن این قوه درونی می

متفاوتی را به روی خود و دیگران بگشاید. البته قطعاً مراتب فهم و درک افراد در  باب معرفت

ند؛ بیاهای حاصل از قوه تخیل به چند صورت بروز میاین مسیر یکسان نیست. چون معرفت

ای مانند کشف و شهود عرفا اند؛ پارهها همچون تجارب باطنی پیامبران واقعی و ناببرخی از آن

قابل تأویلند؛ برخی هم ناخالص و آمیخته به اوهام و خیاالت باطلند که انسان را به خطا و بیراهه 

ون صچنین نیست که مکاشفات عرفانی همواره م»گوید: کشانند. قیصری شارح فصوص میمی

سد، راز خطا و اشتباه باشد، بلکه در بسیاری از موارد آنچه مکاشفه و شهود حقیقت به نظر می

که نه تنها پرده از واقعیت برنداشته، بلکه  در واقع ساخته خیال و جزو القائات شیطانی است

 (.231، ص1375)قیصری، « شودگمراهی میکند و موجبحقیقتی را واژگون می

، 1371شود )ر.ک: مطهری،ف و شهود یکی از منابع معرفت انسان شناخته میاز آنجا که کش

(، خیال با کشف و شهود پیوند زیادی دارد. اصالً کشف و 300، ص1370/ هاسپرس،50ص

شهود مبتنی بر تخیل خالق عارف است. این قابلیت در عارف به واسطه مهار نفس و تهذیب 

که قوه خیال او صور عالم معقول را برای او محسوس  شود به نحویها محقق میدرون از ناپاکی

سازد و صاحب کشف و شهود تجارب و مشاهدات خود را به صورتی رمزی و اشاری بیان می

ن آشهود قلبی به معنای تداعی  کند که برای اهل ظاهر و قشرگراها قابل هضم و درک نیست.می
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گویی او دهد، ادن آدمی را افزایش میهایی از اشیاء و امور که قدرت داوری و حکم دصورت

کند که فالن شیء یا فالن فرد در چه موقعیتی است و نوع عمل و واکنشی که از او مشاهده می

انی کس»زند، متناسب و سازگار با اعتقادات، افکار و اهداف او است یا نیست. در واقع، سر می

ششم برخوردارند. این راهی ابتدایی برای حس کنند، از نوعی که از شمّ شهودی خود استفاده می

کردن، شنیدن و لمس کردن است. دیدن آینده هم عملی شهودی درک محیط اطراف از طریق نگاه

 )چوپرا و« ایم، نباید این توانایی را غیر عادی دانستاست و همه ما برای این کار طراحی شده

 .(177ـ 176، صص1393تانزی، 

 شناسیحوزه فلسفه و معرفت  -4-4

های فلسفی تمرکز جدی بر روی قوای ادراکی انسان دارند؛ قوایی چون ادراک حسی، یافته

ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. در بین حکمای قبل از مالصدرا باور رسمی این بود 

ای ههای حسی با صورتشود مگر از پیوند بین صورتکه مرتبه واالی ادراک عقلی حاصل نمی

ها برای دریافت و بیان مفاهیم کلی و مجرد از ماده، این فرایند و انتزاع عقل از آن صورتخیالی 

(. اما حکیم 371ـ 370، صص1413سازد )ر.ک: ابن سینا، امکان نیل به حقیقت اشیا را فراهم می

شیرازی با مخالفت با آن دیدگاه، تمام آن مراحل را به ماهیت نفس و حرکت جوهری آن نسبت 

شود که نفس حقایق و ذوات که ادراک صور عقالنی در صورتی حاصل می د و معتقد استدهمی

مجرد و صور و ماهیات مفارق را مشاهده کند نه به صرف تجرید و انتزاع معقوالت از محسوسات 

 (. 289، ص1، ج1368)ر.ک: شیرازی، 

سی آغاز کرده طبق این نظر، نفس با حرکت جوهری خود سفری را از مرتبه کمال ادراک ح

ن یابد. ایو پس از طی مراحل کمال ادراک خیالی یا مثالی به مرتبه ادراک حقایق عقلی راه می

همان مرتبه اتحاد نفس با عقل فعال است که عقل فعال صور ادراکی و عقلی را به نفس افاضه 

بیین، ین تشود. مبنای مالصدرا برای اکند و نفس در این حالت، تبدیل به عقل مستفاد میمی

 ایگونه را به انسان خداوند نفس»خالق شدن و فاعل مؤثر شدن نفس است. او معتقد است که 

و از  ملکوت از سنخ را دارد؛ زیرا نفس بر ایجاد صور اشیای مجرد و مادی قدرت که آفریده

و  جسم با احکام آن اهیشود، همرمی نفس از تأثیر و افادة مانع . آنچهاست و فعل قدرت عالم

 (.218، ص1378)شیرازی، « است و عدم قوه و فقر و نیز حیثیات امکانجهات 

در فلسفه صدرایی اتکا به نیروی خیال نفس آدمی نتایجی مهم چون اثبات معاد جسمانی و 

یال را خکه مالصدرا غفلت از تجرد قوه بدن برزخی یا مثالی را به دنبال داشته است. تا جایی
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( به باور او با همین قوه 353، ص1382منشأ انکار حشر اجساد دانسته است )ر.ک: شیرازی،  

خیال است که در آخرت، به تمام نفوس، قدرت خلق صورت خارجی داده می شود و اعضای 

شوند؛ یعنی انسان قادر است آیند، در آخرت، از درون نفس خلق میبدن که خارجی به نظر می

، 9، ج1368کند که حشر نفس واقعاً با حشر آن همراه خواهد بود )ر.ک: شیرازی، بدنی خلق 

 (.196ـ 191صص

 كاربرد تخیل خالق در فهم آیات قرآن  -5

قرآن نیروهایی چون حس و تجربه، عقل و قلب )فؤاد( را جزء سرشت و طبیعت آدمی 

، 1371ک: مطهری، توان وارد قلمرو شناخت شود )ر.ها میبرشمرده است که با اتکا آن

ها نمود. باور (. نباید تالش انسان در ادراک و شناخت را منحصر در یکی از آن45ـ42صص

شنود و با نیروى خیال صورت بیند و مىکه آدمى با حسّ ظاهر چیزها را مى مشهور این است

ر لى را دکند و با توانایى تعقّل، حقایق معنوى و کآورد و ترسیم مىموجودات را به خاطر مى

ها نیز با هم یکسان نیست. مثالً پیامبران، توان تعقّل و سنجد. سطح ادراک انسانیابد و مىمی

سنجش باالیی نسبت به دیگران دارند؛ چون آنچه دیگران با درس و اندیشه و تکرار در دراز 

رک دّت داندک مآموزگار و فکر به گیرند؛ ایشان با نیروى حدس و قدرت عقلى بىمدت فرا مى

 (.100، ص8، ج1360ها نیز برتر از دیگر آدمیان است )ر.ک: عاملی، کنند. حتی نیروى خیال آنمى

؛ 23/ 67؛ ملک: 9/ 32؛ سجده: 78/ 23؛ مؤمنون: 36/ 17؛ اسراء: 78/ 16آیاتی چون: نحل: 

هر یک به نحوی به مختصات و هندسه ادراکی انسان یعنی مثلث چشم و گوش و قلب داللت 

های علم و شناخت انسان از همین سه معبر ادراکی نحل، راه 78ارند که مثالً به داللت بیّن آیه د

ه مغز ک است قلب»که گفته شده: گذرند که گویی قلب مرکز این سیستم قرار دارد، همچنان می

هایش به دیدن، شنیدن، لمس، گیرد و براى خواستهو اعصاب حسى و تحریکى را زیر نفوذ مى

دارد. اگر قلب مستقیم و در طریق حق و خیر و کمال باشد، همه خیل، تفکر و حرکت وامىت

برد و اگر متمایل به اباطیل و هواها؛ همه را بدان جهت ها را بدان سو پیش مىادراکات و دستگاه

 (.30ـ29، صص5، ج1362)طالقانی، « داردمى

ن و غیربیّن است، در نگاه نخست ممکن های کالمی بیّقرآن چون متنی زبانی و پر از نشانه

است چنین القا شود که فهم و تفسیر قرآن جز با نیروی تفکر و استدالل و با تکیه بر منابع 

معرفت همچون وحی، عقل، نقل و تاریخ، کشف و شهود و غیره ممکن نیست؛ اما به نظر 

ی فکر انسان هم چون توان از کنار تحقیقات و کشفیات جدید در حوزه شناخت قوای دروننمی
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 که  نخست خلطی بین نیروی تخیلکرد. باری، نیاز است  سادگی عبور نیروی تخیل خالق به

/ 21خالق با وهم و خیاالت پراکنده و بیهوده، به تعبیر قرآن همان )اضغاث احالم( )ر.ک: انبیاء: 

واند در تکمک آن میکه فرد به ( صورت نگیرد. سپس برای تخیل به عنوان نیرو و استعدادی 5

 شناختی قائل است. کند، ارزش و اعتبار معرفت خود حقایقی را تصویرسازی ذهن

ات که بخشی زیادی از آیهای پیشین رفت های امتاز این منظر شاید بتوان به سراغ داستان 

 ینجا واند و به فراخور اهمیت هر اتفاق و ارتباط آن با زندگی اقرآن را به خود اختصاص داده

اکنونی خود، به بازسازی برخی وقایع جهت تحلیل روشمند تاریخی پرداخت. در همین راستا 

ها تنها شناخت یا تسلیت خاطر را در نظر ندارد، بلکه از خدا از نقل کردن داستان»گفته شده: 

هاى ها و تجسم صحنهکار با تخیل قصّه گیرند که این خواهد که پند و عبرتها مىشنونده آن

شود که ها و به عبارت دیگر از آن حاصل مىها و حضور یافتن در حوادث و عواقب آنآن

که مرتبه مشاهده و حضور قلب ها ببیند و در این شک نیست شخص خود را شاهد و ناظر بر آن

تواند در جریان حوادث حضور ها مىو عقل ]در آن حوادث[ بزرگتر است و انسان به توسط آن

 (.273، ص16، ج1419)مدرسی، « گذشته را ببیند د و حتىپیدا کن

یق تواند فهمی مطابق با واقع و قابل تطبمسئله این است که آیا مفسر به کمک تخیل خود می

با معیارهای فهم معتبر از آیات قرآن یا حداقل بخشی از آیات ارائه دهد؟ برای پرداختن به این 

ها رفت. چون هر آیه آنهای زبانی و مضامین و مدلولمسئله مهم باید به سراغ آیات قرآن 

های مختلف این تصویر چندان عینی دهد که برای مفسران دورهتصویری از واقعیت را ارائه می

رند گیهای موجود در منابع علمی کمک که از قراین کالم و نشانهو قابل فهم نخواهد بود مگر آن 

که بر یک موضوع  ای از آیاتتصویر اگر فراگرد مجموعه و درکی از آیات به دست دهند. این

تر خواهد شد؛ فقط اینکه مفسر باید تر و مبهمگیرد، پیچیده داللت و اشاره دارند، شکلخاص 

های جدی این مسیر چون تفسیر به رأی، تحریف وقایع، تقطیع امور و فهم سطحی متوجه آسیب

نگری علمی خود بتواند ه موفق خواهد بود که در جهانو... نیز باشد. قطعاً مفسری در این را

های کرده است، خارج از چارچوب ضرورتکند آنچه او از طریق تخیل و تفکر فهم  ثابت

های تاریخی و روایات کمک منابع معرفت و تأمل در جزئیات نقل شریعت نیست؛ حتی به

ن و سالم و شیوه رفتار معصومیتفسیری معصومین )ع( بتواند تصویری جدید از تاریخ صدر ا

دیگران در مواجهه با آیات ارائه دهد. چون نیروی تخیل این امکان خالقیت و نوآفرینی را به او 

دهد تا با تداعی حوادث بتواند ایده یا اندیشه نوی را در مسیر فهم قرآن ارائه دهد. اگر می

یم تا روشن شود چقدر نوآوری کنهای گذشتگان را بررسی بخواهیم از این منظر هم فعالیت
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 توان نقشاند، هرگز نمیای را متناسب با دوره خود ارائه دادهاند و چه ایده و اندیشه تازهداشته 

 گرفت. و تأثیر تخیل افراد را نادیده

 هایی از كاربرد تخیل در فهم آیاتنمونه -5-1

ل وجود دارد. مثالً مفسر در های متعددی از کاربرد نیروی تخیّ آیات، نشانهدر فرآیند فهم 

تواند میدان معناشناختی هر واژه و شبکه ارتباطی آن با الفاظ ضمن بررسی معانی الفاظ می

همنشین و جانشینش را تصور کند و از هر یک از آن نوع ارتباطات برای تبیین مفهومی واژگان 

ظر مراجعه ن رات قرآنی با دقتقرآنی کمک گیرد. افزون بر این، اگر به تشبیهات، تمثیالت و استعا

وقتی چیزی را به » (:637)م. گفته ابن اثیر  دهد. زیرا بهشود؛ اهمیت تخیّل خود را نشان می

ا در ذهن به یا معنایی از آن رکه فرد صورتی از مشبّه کنند مراد این استچیزی تشبیه و تمثیل می

که هرگاه شود. روشن است از آن مینماید که این خود سبب رغبت در آن یا نفرت تخیل می

ند که انسان کصورتی به صورتی زیباتر از خود تشبیه شود این در نفس، خیالی نیکو تثبیت می

 (. 394، ص1، ج1939انگیزاند )ابن اثیر، را به سوی آن بر می

 تهها نپرداخکه به همه جزئیات امور و واقعیتای است گونه سبک و اسلوب بیانی قرآن به

از ها بنا بر نیاست، گویی بخش مهمی از فهم این امور را بر عهده خوانندگان خود گذاشته تا آن

 های قطعی علمهای مناسب و منابع معرفتی همچون عقل و نقل معتبر و یافتهکمک روشو به 

که در هاى بارزى کشف آن جزئیات اهتمام ورزند. از همین رو گفته شده: یکى از ویژگیبه 

 آنها و واگذار نمودن خورد، حذف برخى مقاطع و صحنهچشم مىاى از تمثیالت قرآنى به رهپا

خألها  آن دو پلى بزنند و آنبه خود مخاطبین است، تا با نیروى تخیّل و جستجوگر خویش بین 

 َمْغُلوَلةً َوالَتْجَعلْ َيَدَك ﴿اسراء:  29(. از باب نمونه در آیه 97، ص1382را پر سازند )محمدقاسمی، 

به زنجیر زده شده  تمثیل بخل و امساک»﴾ ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُلومًا َمْحُسورًاُعُنِقَك َو الَتْبُسْطها  ِإىل

که دست باز نشانه بذل و بخشش است و دست بسته بر دست و گردن بر اساس این تخیل است 

َو قاَلِت اْلَيُهوُد ﴿مائده:  64ست؛ در آیه نماد بخل. این تخیل نزد اهل بالغت و شاعران معروف ا

 (.68، ص14)ابن عاشور، ج «گونه آمده استهم همین ﴾َيُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة َبْل َيداُه َمْبُسوَطتانِ 

که بتوان در فهم بسیاری از آیات قرآن از نیروی تخیل مثبت و خالق در کنار بعید نیست 

که باید با دلیل و مصداق ثابت شود. از همین است  قدرت تفکر کمک جست؛ اما این ادعایی

 هایی قرار داد. توان نقطه آغاز چنین پژوهشآیات زیر را میحیث بررسی 
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 آیات ابتدای آفرینش انسان -5-1-1 

که در شبکه معنایی خود، معانی و مسایلی کار رفته است مورد به  255ماده خلق در قرآن در 

آفرینش، خلق مجدد، مراحل خلقت، آفرینش  ینش نخستین، هدفمندیچون آفریدگاری خدا، آفر

انسان به شکل ویژه را جای داده است. در این بین هنوز تصور روشنی از ابتدای آفرینش و 

خلقت انسان وجود ندارد؛ به همین سبب در این موارد اختالف نظر هم شدید است. با این حال، 

و همه نیروهای درونی خود را بر همین تصویر قرآنی از که تخیل و تفکر بر مفسر قرآن است 

 آفرینش متمرکز کند و به فرآیند فهم معتبر و صحیح از آیات کمک رساند.

؛ 29ـ28/ 15حجر:  آیات متعلق به آفرینش انسان یک نمونه خوبی برای بررسی هستند مثال

. ظاهراً مفسر در مواجهه 6/ 39؛ زمر: 54/ 30؛ روم: 14ـ12/ 23؛ مؤمنون: 5/ 22؛ حج: 4/ 16نحل: 

تغییر و  ارزش وکه از یک ماده کمبا این آیات، تسلیم تکوین و قانون ثابت آفرینش انسان است 

دهد. سنت رایج تفسیری حاکی از این آن با یک جوهر نفسانی یعنی روح مجرد خبر میتداخل 

های فهم و قدرت محدودیتکه انسان از طریق این نوع آیات، متوّجه ماهیّت وجودی و است 

ورزد. هر شود و بر ادای حقوق و تکالیف شرعی و عقلی خویش اهتمام میو شناخت خود می

آن قرآن،  سازند در جهان علمی امروز هم دین و به شکل خاصچند که آیات فوق روشن می

های و یافته فیاتکش برکنار از کشفیات جدید علمی نیستند. لذا مفسر قطعًا نیاز دارد که از آخرین

ناسی، ش شناسی، باستانشناسی، زیستشناسی، کیهانعلوم مختلف چون فلسفه، فیزیک، زمین

 تر از این دست آیات ارائه دهد )ر.ک: رضاییگیرد و برداشت علمیکمک پزشکی و غیره علوم

ر که ذهن و فکر او در این شرایط درگی(. اما روشن است 277ـ235، صص1381اصفهانی، 

صویر که بین نظریه تکامل داروین با تسنجش و تطبیق و تبیین خیلی از امور خواهد شد. مثال این

که در انسان دمیده قرآن از آفرینش موجودات بخصوص انسان چه ارتباطی وجود دارد؟ روحی

های درونی ما به همان روح تعلق دارد یا شده در کجای وجود او قرار دارد و آیا دردها و رنج

 به چیزی دیگر؟ 

جاست که ذهن مفسر از طریق تخیل تصاویر و امور متعدد که همه به نحوی برگرفته از این

ین ها و تداعی روابط بآنافتد و با ترکیب کار میفهم ظاهری و ابتدایی او از آیات فوق است، به

هد داش قرار میهایی را در پیش روی تفکر و اندیشهفرضآن تصاویر و امور، احتماالت و پیش

ها، تصوری قابل فهم از آن اتفاق مهم )خلقت انسان(را به دست دهد. تا با تحلیل و تجزیه آن

کند که چرا قرآن برای آفرینش انسان مراحل مختلفی را برای مثال، در ذهن چنین تداعی می

 61/ 17اسراء: ؛ 12/ 7؛ اعراف: 2/ 6برشمرده است؟ مثال در آیات قرآن هم از گِل )ر.ک: انعام: 
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( به عنوان ماده خلقت انسان 45/ 24؛ نور: 54/ 25؛ فرقان: 30/ 21و...( و هم از آب )ر.ک: انبیاء:  

یاد شده است. سپس ممکن است در ذهن خود چنین تصور کند که آب و خاک با هم ترکیب 

 ( مثلگِل، سیاه و بدبو هم بوده )حمأ مسنونشده و بعد خشک شده )صلصال و فخّار( و این

تواند درست هم باشد، چون هر یک که رنگ و بوی خوبی ندارد. این تصور میلجن در مرداب 

آدمی دارند؛ مثالً چون از خاک است به از این مراحل بنا بر دیدگاهی اثری در خلقت و طبیعت 

و که در برابر خدا خاضع  مند است و سزاستآبادانى در زمین عالقهگرایش دارد و به  زمین

ساجد باشد و کسى را از نظر طبیعت بر دیگرى برتر نداند، زیرا طبیعت همه خاک است. همچنین 

هاى نفسانى است، لیکن به شهوات و خواهشچون انسان از گل چسبنده به وجودآمده، تابع 

که از صلصال )گلى سخت( است و همه اینها طبایع مادّى  چیزى سخت دل بسته است، چون

 (.457، ص5، ج1419: مدرسی، آدمى است )ر.ک

در تصویر قرآنی خلقت، خیلی از مسایل و امور دخیل هستند که در قالب بیانات زبانی 

ا بعضًا تر است تاند و نیاز به تفکر و تخیل عمیقگنجانده نشده و هویت باطنی به خود گرفته

خاک در سیر آب و برخی مجهوالت مسئله روشن شوند. مثل اینکه ماده خلقت انسان یعنی 

ده گرفتند و اگر به تدریج بوده چه تغییراتی را پذیرا بو شکل آنییا تکامل تدریجی قرار داشتند 

 است. چون حداقل در جانب نظریه داروین این تغییر و تحوالت مشهود و مشهور است.

 آیات مرگ و قیامت -5-1-2

رغم رمزآلود بودن به  ادبیات قرآن در بیان حقایق مربوط به مرگ و جهان پس از آن به

توان تصویرسازی قرآن از لحظه مرگ، حاالت که به کمک نیروی تخیل خالق میای است گونه

دادن انسان به سوی حشر، نفخ صور و غیره را قابل فهم و تفسیر کرد. بدین و سکرات آن، سوق 

کرده ده استفاکه خود خدای سبحان در بیان آن حقایق از اسلوب بیانی تمثیل و تجسم صورت 

 شود وکه فهم و ذهن بشر در آن متحیّر مى گفته زمخشری: امور سترگ و بزرگىاست. به 

ل ها را دریابند، ناگزیر باید از طریق تمثیل و تخییتوانند آنهاى باریک نیز به سادگى نمىاندیشه

، 4، ج4071شود )زمخشری، که در علم بیان روشن مىبه عبارت درآیند و این چیزى است 

 (.143ص

کمک قوه خیالی در ذهن خویش تواند حاالت و شرایط پس از مرگ را به مفسر قرآن می

های مختلف، تصویری قابل فهم از آیات مجسم سازد و به واسطه مالزمت و تالزم بین صورت

 ود رافکر خ»قرآنی به دست دهد. این توانایی را مخصوص مؤمنان پرهیزگار دانستند که قادرند 
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کنند که در برابر چشمانشان آن را چنان تخیّل هاى غیبى سازند و صحنهدرباره آخرت متمرکز 

ه تصور کنند و گاه بکه در آن است تصور مىگاه بهشت را با نعیمى  حضور پیدا کرده است، پس

د که بیم و امید را در آنان به وجو پردازند و این همان عاملى استآتش و عذاب سخت آن مى

« کنندآورد و بلکه بهشت و دوزخ را با کمال وضوح در اعمال دنیوى خویش مشاهده مىمى

 (.295، ص16، ج1419)مدرسی، 

که تنها راه فهم آیات مرگ، قیامت و مانند آن تخّیل یا ها اصالً منظور این نیست با همه این 

ق را برای ما روشن سازند. به ای از آن حقایتوانند مرتبهها میتفکر است؛ چون هر یک از این

با کمک همین علم خیال، معنای مرگ، نه تنها به معنای باطنی، بلکه به معنای جسمانی »تعبیری 

مانید که صرفاً خواب کسی میکه پیش از آن به  توان فهمید؛ مرگ نوعی بیداری استرا می

، 1384)ُکربَن، « متصور نیستای باالتر از این برای علم خیال بیند که بیدار است. مرتبهمی

عنکبوت:  ﴾َيْوَم َيْغشاُهُم اْلَعذاُب ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن َتْحِت َأْرُجِلِهم﴿(. در این آیات بنگرید: 325ص

 َو َقِدْمنا﴿؛ (18/ 40غافر: ) ﴾ َو َأْنِذْرُهْم َيْوَم اْلآِزَفِة ِإِذ اْلُقُلوُب َلَدی اْلَحناِجِركاِظِمَي...﴿؛ 55/ 29

ها تخیل و نیروی خیال (. در همه این23/ 25)فرقان:  ﴾ما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل، َفَجَعْلناُه َهباًء َمْنُثوراِإىل

توان روزی را در ذهن خود مجسم ساخت شوند. میانسان خواه ناخواه به فعالیت واداشته می

ه تاریکی اطراف او را که از آسمان و زمین رنج و نکبت و عذاب بر سر آدمی ببارد و مثل سای

ود و شگلوگاه رسیده، گویی انسان دارد خفه میها به کرد که جانبگیرد. یا لحظه مرگ را تخّیل 

بیند که به یاری او شتابد )ر.ک: سید قطب، از دست او کاری ساخته نیست و کسی را هم نمی

 (.376ـ  373، صص5، ج1415/ معرفت، 86ـ 73، صص1415

ویرآفرینی و تخیل عجیبی در آیات مربوط به مرگ و پس از آن برای ظرفیت و زمینه تص

ر وجود دارد. زیرا عمدتاً در این بخش از زبان قرآن، الفاظ و مفاهیمی چون بیم از موت، مفس

کردن، حالت روانی و اعتقادی هنگام مرگ، چشیدن مرگ،  مردن بعد از حیات، آرزوی مرگ

که حاالت و شرایط خاصی را در ذهن تداعی کار رفته غمرات و سکرات مرگ و غیره به 

کند که به نحوی های مختلفی از انسان را فرض میکه مفسر صورت سازند. بدین صورتمی

کند که از مرگ ترس دارد و با گرفتار مرگ و عوارض ناشی از آن است. مثال کسی را تصور می

 تجربه دیده که هر جانی طعم مرگ را خواهد چشید؛ زیرا بهکه در باطن خود پذیرفته است آن

شخاص هم نتوانستند از مرگ فرار کنند، ناخودآگاه ذهن مفسر که عزیزترین و قدرتمندترین ا

 82ـ 76ها را در آیات شود که قرآن سرگذشت آنصفتان میمتوجه شخصیت قارون و قارون 
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که:  ها حجت تمام کرده استها و تمام انسانگونه هم برای همه زمانآورده و اینسوره قصص  

اما  (،78/ 28)قصص:  ﴾َقْبِلِه ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَو َأَشدُّ ِمْنُه ُقوًَّة َوَأْكَثُر َجْمًعا......َأنَّ اللََّه َقْد َأْهَلَك ِمن ﴿

آمدن مرگ گذرند و او فکر و روان خود را برای آن لحظات سخت ها میکه فرصتافسوس 

یر شت دکوتاهی و اشتباهات خود خواهد شد که زمان توبه و بازگآماده نساخته و زمانی متوجه 

شود که در آخرین شده است. دگرباره ذهن مفسر متوجه شخصیت خسران دیده فرعون هم می

نساء  19لحظات به خدای موسی و هارون ایمان آورد اما این توبه و اظهار ایمان بنا بر داللت آیه 

ِِ َحتَّی ِإَذَوَلْيَسِت التَّْوَبُة ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّيِّئَ ﴿ای نداشت: به حال او فایده ُِ ا ا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْو

نها دادن آیات و مفاهیم و مصادیق به هم ت . این تصویرآفرینی و خط و ربط﴾.َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اْلاَن..

 افتد.در قوه تخیل خالق و تفکر مفسر اتفاق می

است  یالتىمسئله مهم دیگر اینکه طبق یک نظر، ترس و اضطراب انسان از مرگ نتیجه تخ

، 7، ج1361آن دارد نه صرفاً از خود موت )ر.ک: نصرت امین، که او از حوادث و حاالت سخت 

که پیش از  ای استگونه به نقل از یک حکیم رواقی(. در واقع فکر و روان انسان به 156ص

واقع به پروراند؛ گاهی مای، برداشت و تصوری از آن را در خود میمواجهه با هر کار یا پدیده

که ضرر احتمالی خود را در دالیل خاص، تصویر خوشایندی از امور ندارد، به خصوص اموری 

که  کندکند. مرگ هم بنا بر خاصیت فناکنندگی آن ترسی را بر انسان القا میآن احساس می

ستاند. از همین جهت قرآن از قدرت شناخت و مواجهه خالقانه در برابر آن را از انسان می

/ 2خواهد که اگر در ادعای خود صادق هستید، آرزوی مرگ کنید )ر.ک: بقره: الفان خود میمخ

 ها منفورترین چیزهاست. (. زیرا مرگ در فکر و خیال آن6/ 62؛ جمعه: 94

تواند کسانی باشد که به هر دلیلی از جهاد و حضور در میدان نبرد با آن مینمونه قرآنی 

ون( ها به )مخلّفگذاشتند که قرآن از آنهای رنگارنگ تنها میه بهانهدشمن، پیامبراکرم )ص( را ب

ها این بود که اموال و ( مثال یکی از بهانه15و11/ 48؛ فتح: 81/ 9یاد کرده است )ر.ک: توبه: 

ْهُلوَنا َفاْسَتْغِفْر َأَسَيُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْلَأْعَراِب َشَغَلْتَنا َأْمَواُلَنا وَ ﴿ترند: مان واجباهل و عیال

شک، تخیل چنین افرادی با حاالت (. بی11/ 48)فتح:  ﴾َيُقوُلوَن ِبَأْلِسَنِتِهم مَّا َلْيَس ِفي ُقُلوِبِهْم َلَنا

های خاص در ذهن مفسر، او را به تحلیلی واقع بینانه از زندگی و روانی و کنش و واکنش

 سازد. شخصیت انسان رهنمون می
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 ت داستانی قرآن آیا -5-1-3

ا اند که بها صورت خاصی به خود گرفتههاى قرآن بنا بر شیوه تعبیر در نقل آنداستان

گیرى از قوّه تخیّل و مجسم ساختن وقایع داستان به صورت تصاویر متعدد )ر.ک: معارف، بهره

و  ها را فراهم ساخت. اینجا سخن از تاریختوان زمینه فهم همگانی آن( می281، ص1383

های مختلف را دارد؛ که تخیل انسان قدرت پرواز در زمان و مکانهاست. شکی نیست گذشته

ها و کشف جزئیات حوادث نیست. اما این پردازی هم دلیل بر بیان واقعیتاما هرگونه خیال

های دور و نزدیک از کمک پرواز دادن مرغ خیال ذهن به گذشتهکه بتوان به بینی است خوش

فرد در عالم خیال، خود را در همان عصر و » :اندکه گفتهگونه یات امور سردرآورد؛ آنهمه جزئ

ه شنود و بهایشان را میشود و صدای صحبتآن دوره و روزگار آشنا میبیند و با مردم زمانه می

آن سرزمین  یابد و از تاریخ شروعپیوندد و خود را در آن محیط میآن دوران میجنب و جوش 

، 1386)مورفی، « کندرود و گردش روزگار را تماشا میا زمان تخریب و انقراض آن پیش میت

 با اندکی تصرف(. 276ص

ها و اقوام مختلف ها، مکاناطالعات تاریخی مفسر و معلومات او درباره افراد و شخصیت

زبان قرآن »که آنکند. در این بین، با پردازی را در ذهن و فکر او ایجاد میکه امکان خیالاست 

نیروى  پرداز است وگر و تجسّمآمیز، ترسیمبرانگیز، تخیّلآن، زنده و متصرّف، احساس براى اهل 

آن بخش از حوادث اشاره دارد  (؛ اما تنها به191، ص1376)فراستخواه، « نمایش دراماتیک دارد

تواند اری دارند. لذا مفسر میکه با بیان و اثبات اهداف هدایتی و تربیتی و استداللی قرآن سازگ

های بین حوادث تاریخی مختلف با اهداف جهانی قرآن را از همین زاویه بسیاری از خط و ربط

 به کمک تخیل و تفکر خود کشف کند. 

کهف به سرگذشت دو شخص اشاره دارد که خدا در روزگاری  42ـ 32مثال قرآن در آیات

بود؛ اما یکی از آن دو گرفتار غرور و کفران نعمت ها باغی پر از نعمت و برکت داده به آن

شود؛ اما دوستش با اعتقاد به خدای شود و با ادعای جاودانه بودن، منکر بعث و قیامت میمی

داشت؛ اما او گوش کرد و از عذاب الهی او را برحذر مییگانه، او را نهی از ناسپاسی خدا می

...َوَيُقوُل ﴿خورد: خشک و نابود شد و او هم حسرت می داد تا اینکه عذاب آمد و همه باغ اونمی

که (. قرآن فقط به این اتفاق اشاره کرده، بدون آن 42/ 18)کهف:  ﴾َيا َلْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا

کدام پیامبر و مانند آن داشته باشد.  آن، اسم آن دو نفر، در زمانای به دوره تاریخی کمترین اشاره

ای هکه مفسر باید تخیل و تفکر خود را به کار بگیرد و مثالً تصویر این قصه را با بخشجاست نای
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رین که بهتکه باغ پر از نعمت و خوشی، بهشت برین  دیگر قرآن مرتبط سازد. بدین صورت 

( 24/ 25)فرقان:  ﴾ًلاَسُن َمِقيَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر مُّْسَتَقرًّا َوَأْح﴿هاست: ها واستراحتگاهجایگاه

گاه الهی برای پرهیزگاران و مؤمنان نیکوکاران، دوست سازد؛ همان وعدهرا در ذهن او مجسم می

ن کند. چون رسوالدهنده را تداعی میدهنده و بشارتو مصاحب او نیز تصویری از یک رسول بیم

خواهی و وسوسه شیطانی برحذر الهی هم آمده بودند تا قوم خود را از خطر گمراهی و خود

گرایان یا همان دارند. ادعای جاودانگی صاحب باغ و انکار معاد هم تصویری از اندیشه مادی

َوَقاُلوا َما ِهَي  ﴿ها اشاره شده است: جاثیه به آن 24آورد که در آیه دهریون سابق را به ذهن می

ُِ َوَنْحَيا َوَم ده و باغ او را نابود که فرستاده ش. عذابی هم ﴾.ا ُيْهِلُكَنا ِإلَّا الدَّْهُر..ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنُمو

 ﴾َوَما َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ِإلَّا َلَها ُمنِذُرونَ ﴿سازد: های الهی در طبیعت را به ذهن جاری میکرد، سنت

بهشت جاوید باشد تواند نمادی از گونه تخیل، هر نعمت و خوشی می(. با این208/ 26)شعراء: 

کند و هر تواند نقش رسولی از رسوالن الهی را بازی و هر انسان مؤمنی در هر نقطه از جهان می

 نوع تفکر و باور منهای خدا و متافیزیک محکوم به شکست و نابودی خواهد بود.

ا ب که پیامبران با اقوام خود داشتند وهایىقرآن با بیان سرگذشت»که این نظر درستی است 

نان انگیخت و آتخیل اعراب را برمی مختلف و متنوع، نیروىهاى ها و سبکتکرار آن به صورت

شد؛ شدند و هر چه این مطالب بیشتر تکرار مىها سخت عالقمند مىشنیدن این سرگذشت به

(. اما باید در نظر 85، ص1374)صبحی صالح، « گشتها بیشتر مىآن نیز در ذائقه آنشیرینى 

های تاریخ به بازسازی فهم حوادث دست تواند با نفوذ در الیهکه آن فکر و تخیلی می اشتد

ها را از محیط و واقعیت زمانه خود جدا نسازد و بتواند جزئیات بیشتری یازد که آن سرگذشت

 ها را استنباط کند.از آن

 آیات خویشاوندتجسم شبکه نقش تخیل در  -5-2

ن تخیل و خالقیت مفسر در بررسی و فهم آیات زمانی به اوج خود نکته پراهمیت اینکه توا

رسد که او بتواند بین تصاویر و امور مختلف در آیات قرآن ارتباط برقرار سازد. یعنی بتواند می

هر تصویر از یک رخداد را با رخدادهای هم زمان و در زمان با آن در ذهن خود مجسم سازد. 

ای آیات و انسجام درونی متن قرآن را فراهم خواهد نظم شبکهکشف و اثبات این خود زمینه 

که به حوادث جاری حیات پیامبراکرم )ص( از لحظه بعثت تا رحلت  آورد. از باب نمونه، آیاتی

اشاره دارند. مفسر با کنار هم قرار دادن تصاویر هر یک از این حوادث در ذهن خود و کشف 
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ه دهد. تر از شخصیت بشری پیامبر ارائد برداشتی واقع بینانهتوانها میمناسبات و روابط بین آن

او در تخیل خود پیامبر را انسانی فرض خواهد کرد که یتیم و در مسیر گمراه شدن و تنگدستی 

َوَوَجَدَك َعاِئًلا  َأَلْم َيِجْدَك َيِتيًما َفآَوی َوَوَجَدَك َضالًّا َفَهَدی﴿قرار داشت و خدا او را نجات داد: 

(؛ و با شرح صدر دادن او و پاک کردنش، ذکر و مقام او را باال برد: 8ـ6/ 93)ضحی:  ﴾ْغَنیَفَأ

/ 94)انشراح:  ﴾َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك  الَِّذي َأنَقَض َظْهَركَ  َوَوَضْعَنا َعنَك ِوْزَركَ   َأَلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَركَ ﴿

هم سینه او را برای پذیرش حق گشوده  (. قطعا کسی را که خدا نجات دهد و هدایت کند،4ـ1

/ 6)انعام:  ﴾.فَمن ُيِرِد اللَُّه َأن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلْلِإْسَلاِم..﴿سازد و هم گمراه نخواهد شد: می

که او  (. این گشودگی سینه تا حدی است37/ 39)زمر:  ﴾َوَمن َيْهِد اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُِّضلٍّ﴿(؛ 125

)شعراء:  ﴾َلَعلََّك َباِخٌع نَّْفَسَك َألَّا َيُكوُنوا ُمْؤِمِنَي﴿خورد: ه است غم گمراهی امت خود را میتا زند

ترین شرایط نباید کاری خارج از چارچوب آید که پیامبر در سخت(. به ذهن چنین می3/ 26

نی همچنان وحی و عقل و اخالق انجام دهد وگرنه دعوت او عقیم خواهد ماند. این تصویرآفری

 تواند ادامه داشته باشد تا روح حاکم بر آیات مشهود مفسر شود.می

های نقل تاریخی را از کار تخیل خالق در چنین مواردی این باشد که حلقهترین شاید عمده

کند و حوادث هم زمانی را کنار هم مجسم سازد تا ارتباط هر  هر جای متن قرآن به هم متصل

 دیگر مشخص شود. اتفاق با رخدادهای 

 گیرینتیجه

 است: گیرچشم به رغم اهمیت و گسترده بودن موضوع تخیل، در تحقیق حاضر، این نتایج

شناسی، مغز و اعصاب، ادبیات، نظران علوم روانـ گروه بسیاری از متخصصان و صاحب1

 هاهفرینش ایدآدمی را عاملی مهم در فرایند خالقیت و آهنر، عرفان و فلسفه، نیروی تخیّل ذهن 

 اند. کردههای نو معرفیو کشف افق

که همیشه تواند همه ساحات زندگی باشد؛ مشروط به اینکاربرد تخّیل خالق میـ حوزه 2

 مرز بین این نیروی خالق با خیاالت باطل و اوهام مشخص باشد. 

این  تواند، میـ مفسر قرآن هم در کنار استفاده از نیروی تفکر و مراجعه به منابع معرفت3

 کار گیرد. قوه خالق را در فهم آیات به 

ای قرآنی هکارگیری را باید در تشبیهات، تمثیالت و استعارات و داستان ـ نمود بارز این به4

که به نحوی با هم ارتباط  کرد. زیرا در این موارد همواره سخن از تصاویر مختلفی استمشاهده 
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و نظارت بر این تصاویر را به کمک هم نیروی تخیِل و هم تعقل دارند و ذهن هرگونه عملیات  

 دهد. انجام می

که هرگونه وهم و گمان و خیال باطل را محکوم به شکست و ـ قرآن نیز در عین این5

کرده است؛ به مصادیقی از اوهام و افکار باطل و خیاالت بیهوده افراد و اقوام مختلف بیهودگی

 کرده است.گراها اشارهو مادیمانند مشرکان، منافقان 

دهد که حداقل در ناحیه های هستی ارائه میـ قرآن تصویری قابل تأمل از امور و پدیده6

از  توانآفرینش جهان و انسان، عالم پس از مرگ و حوادث تاریخ گذشتگان نمیامور مربوط به

 کرد.پوشیکارآیی نیروی تخیّل در کنار تعقل چشم

این حوادث و امور متوجه خواهد شد که تصویر هر موضوع در قرآن، ـ مفسر در تخیل 7

 کننده تصویری نو و واقع بینانه از آنچنانچه در یک شبکه منظمی از ارتباطات قرارگیرد؛ تداعی

حوادث و امور خواهند بود. البته هر نوع خالقیت و نوآوری در این زمینه باید با موازین عقلی 

ود را شناختی خت شریعت سازگاری داشته باشد وگرنه اعتبار معرفت های ثابو شرعی و آموزه

 از دست خواهد داد.
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