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چكيده
خيال در نزد حكيمان و فيلسوفان ايراني و غربي از بنيادي ترين و پيچيده ترين مسائل عالم هستي است. مسئله 
اين پژوهش اين بوده كه آيا عنصر خيال به عنوان جوهرة اصلي زيبايي شناسي سبك فرشچيان مطرح است؟ 

و اگر چنين است، گونة خيال يا رويكرد هنرمند به عنصر خيال چگونه بوده است؟
در اين نوشتار، براي نخستين بار سعي گرديده تا جايگاه خيال در مجموعه آثار هنرمند (٥٣٨ اثر) مورد نقد و 
بررسي قرار گيرد و هدف اين پژوهش نيز اثبات و تبيين جايگاه خيال به عنوان جوهرة اساسي آثار نوآورانة 
هنرمند و مشخص نمودن گونه هاي خيال در آثار هنرمند بوده است. اين پژوهش از نوع نظري و با روش 
توصيفي  تحليلي آثار و با رويكردي تأويلي و تركيبي انجام گرفته است. روش گردآوري اطالعات كتابخانه اي 

و ميداني و روش تجزيه و تحليل اطالعات كمي و كيفي بوده است. 
نتيجه اين پژوهش بر اساس يافته ها اين بوده است كه به سه دليل عنصرخيال به عنوان جوهرة اصلي آثار و 
شالودة زيبايي شناسي سبک محمود فرشچيان مطرح است: نخست، تنوع موضوعي، دوم، درصد باالي طبقه 
غنايي و سوم بيان قدرتمند و خالقانة آثار. همچنين، رويكرد فرشچيان به عنصر خيال يا گونه هاي آن داراي 

سيري استعاليي و داراي نقشي بنيادين است. 
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مقدمه
و  حكيمان  منظر  از  مطرح  مقوله هاي  مهم ترين  از  يكي 
و  «انسان شناسي»١  به لحاظ  خيالي  ادراك  قوة  فيلسوفان 
عالم خيال ازحيث «هستي شناسي»٢ است كه به همين اعتبار، 
تأمل و تعمق در عنصر خيال يكي از كليدهاي فهم دستگاه 
«زيبايي شناسي»٣ حكمت، عرفان و هنر ايراني - اسالمي 
است. به طور كلي «عوالم خيال»٤ از پيچيده ترين و مهمترين 

مباحث فلسفي در عالم هستي است. 
در اين ميان، محمود فرشچيان با ايجاد سبك ويژه در 
قلمرو نقاشي ايراني معاصر، بر پاية اصالت هاي و سنت ها 
کهن اين هنر، با نگاه پر نفوذ، «تخيل خالق»،٥ قدرت قلم گيري، 
و  شيوه ها  ابداع  و  ايراني  و  غربي  نقش مايه هاي  تركيب 
اسلوب هاي جديد، بر اعتبار و ارزش هاي جاويدان نقاشي 

ايراني افزوده است. 
 نگارنده کوشيده است كه اين نوشتار پاسخ گوي پرسش 

اصلي و فرعي زير باشد: 
آيا خيال به عنوان جوهرة اصلي و ركن اساسي زيبايي شناسي 
سبك و مكتب فرشچيان مطرح است؟ و اگر چنين است، 
گونه هاي خيال يا رويكرد هنرمند به عنصرخيال چگونه بوده 

است؟
با تعمق در آثار فرشچيان، نظرات منتقدان هنر، مردم، 
تأثيرات فالسفه و  تلفيق  نيز  ادراك نگارنده و  احساس و 
شاعران بزرگ و تخيل هنرمند، به نظر مي رسد، جايگاه عوالم 
خيال، بسيار رفيع است و نقشي اساسي در ايجاد سبك 
و اسلوب هنري محمود فرشچيان داشته است. هدف اين 
پژوهش اثبات و تبيين جايگاه خيال به عنوان جوهرة اساسي 
و روشن ساختن رويکرد و گونة خيال در آثار نوآورانة 
به معرفي  نوشتار،  اين  آغاز  در  است.  محمود فرشچيان 
مجموعه آثار هنرمند، طبقه بندي موضوعي خيال و نمونه هاي 
معيار هر طبقه پرداخته مي شود و سپس به اختصار جايگاه 
مورد  غربي  و  ايراني  فيلسوفان  و  نزد حكيمان  در  خيال 
بررسي قرار مي گيرد. در ادامه نيز جايگاه خيال در مجموعه 
آثار فرشچيان و در اثر منتخب (براي زيستن) مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت. 

روش تحقيق
تحليلي  توصيفي   روش  با  و  نظري  نوع  از  پژوهش  اين 
فرشچيان  آثار  مجموعه  در  را  خيال  و  پذيرفته  انجام 
محسوب  نوشتار  اين  اثر)   ٥٣٨) آماري  جامعة  که   -
مي گردد با رويكردي تأويلي و تركيبي مورد بررسي 
و كاوش قرار داده است. روش گردآوري اطالعات نيز 
اطالعات  تحليل  و  تجزيه  روش  و  ميداني  كتابخانه اي  
تا نقش و  بوده  بر آن  بوده است. سعي  كمي و كيفي 
انسان شناسي  و  هستي شناسي  به لحاظ  خيال  جايگاه 
قرار  بررسي  و  نقد  مورد  فرشچيان  محمود  آثار  در 

گيرد.

پيشينه تحقيق
در  بازتاب  نفيس،  كتاب  جلد  چند  به صورت  هنرمند  آثار 
رسانه هاي ديداري و شنيداري، اظهار نظرهاي صاحب نظران، 
استفاده در طرح فرش، كاشي، معرق، پارچه و لباس، سفال 
و انتشار آگهي و كارت تبريك و نقش مايه براي هنرهاي 
ديگر بوده است، اما جز چند مقاله و پايان نامه و اشارات 
گذرا در كتب گوناگون، كمتر به طور مستقل، عميق و از منظر 
زيبايي شناسي به آثار وي پرداخته شده است. نگارنده به طور 
جدي و علمي از سال ١٣٨٤ و با مقالة «ادبيات در آثار استاد 
فرشچيان»، پژوهش هاي دامنه داري را در خصوص زندگي 
و آثار فرشچيان، تحت عنوان «فرشچيان پژوهي» آغاز کرده 

است.
در موضوع اين نوشتار نيز به غير از مقالة علي عباسي 
تحت عنوان «كاركرد تخيل نزد محمود فرشچيان» مطلبي 
البته ايشان خيال را با رويکرد ژيلبر  نوشته نشده است. 
دوران و در چند اثر محدود هنرمند مورد بحث قرار داده 
است و نتيجة بررسي ايشان نيز اين بوده كه روش دوران 
جهت بررسي همة آثار فرشچيان مناسب نيست و نارسا و 
ناقص است. يعني اين روش را نمي توان به مجموعه آثار 

هنرمند تعميم داد.

معرفي مجموعه آثار محمود فرشچيان
آثار فرشچيان تاكنون در پنج كتاب توسط ناشران ايراني 
و بين المللي منتشر شده است. دو جلد كتاب آثار وي در 
زمره آثار برگزيدة يونسكو در پاريس قلمداد شده اند. عالوه 
بر كتاب هاي اصلي هنرمند چندين كتاب فرعي نيز از طريق 
ناشران ايراني از آثار هنرمند منتشر گرديده است. در كل، 
مجموعه آثار غيرتكراري متن و پيرامتن كتاب هاي اصلي و 
فرعي هنرمند ٥١٠ اثر است که شامل ٣٩٩ اثر از کتاب هاي 

اصلي و ١١١ اثر از کتاب هاي فرعي است. 
قابل  مجموعه اي  هنرمند،  منتشرشدة  آثار  بر  عالوه 
توجه از آثار هنرمند نيز در موزه هاي معتبر و دولتي كشور 
نگهداري مي شود. موزه هاي دولتي و حاكميتي کشور كه 
ترتيب  به  اند،  داده  درون خود جاي  را  هنرمند  از  آثاري 

بيشترين آثار، بدين قرارند:
موزة استاد محمود فرشچيان، موزة هنرهاي معاصر 
تهران، تاالر فرشچيان آستان قدس رضوي، خزانة نقش و 
رنگ (دفينه) بنياد مستضعفان انقالب اسالمي، موزة هنرهاي 
اصفهان،  زيباي  هنرهاي  هنرستان  مخزن  و  موزه  زيبا، 
موزة مجلس شوراي اسالمي، موزة هنرهاي ملي ايران، کاخ 
صاحبقرانيه، موزه ملت(کاخ سفيد)، و موزة شهدا. به طور 
موزه ها  اين  در  هنرمند  منتشرنشدة  آثار  مجموعه  كلي، 
نامعلوم،  اماكن  و  و مجموعه هاي خصوصي و شخصي 
شامل ٢٨ اثر مي گردد که در نهايت مجموع آثار غيرتکراري 
هنرمند که در متن و پيرامتن کتاب هاي اصلي و فرعي منتشر 
گرديده اند و نيز آثار منتشرنشده، بالغ بر ٥٣٨ اثر است و 
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2- Ontology
3- aesthetics
4- Imaginal Worlds 
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و  تمپرا، رنگ و روغن  (آبرنگ، گواش،  آثار رنگي  شامل 
اکريليک)، سياه قلم ها، سفيد قلم ها و طراحي هاي مدادي است. 
بديهي است که به طور قطع، تعداد آثار هنرمند بيش از اين 
آمار است، وليکن اين آثار جامع ترين مجموعه اي است که 
از آغاز فعاليت حرفه اي هنرمند، يعني از حدود ٧٠ سال پيش 

تاکنون، ثبت مي گردد. 

بررسي موضوعي آثار محمود فرشچيان
معيار و مالک طبقه بندي موضوعي 

موضوعات و مضامين مجموعه آثار هنرمند در ١٥ عنوان 
طبقه بندي و بررسي شده است. پيش از اين به اذعان هنرمند 
و هنرشناسان داخلي و خارجي، در مجموع، آثار ايشان در 
سه گروه طبقه بندي گرديده است. در اين قسمت، شاخص هاي 
طبقه بندي آثار تعريف و سپس توزيع فراواني موضوع در 
كتاب هاي اصلي، فرعي و آثار منتشرنشده در موزه ها مورد 

بررسي قرار مي گيرد.
طبقه بندي به منظور تعيين جايگاه هر مقوله اي و تبيين 
آن، موجب تسريع در يادگيري و تثبيت در حافظه مي گردد. 
چنين امري عقالني و در ذات خود مطلوب است و شايد 
اين يکي از داليلي باشد که فالسفه بيش از ديگران به امر 
طبقه بندي توجه کرده اند. «طبقه بندي اساس زندگي انسان 
است. بدون طبقه بندي زندگي کردن ممکن نيست. مسئله 
طبقه بندي با نوع نگاه انسان به خود و جهان مرتبط است. 
مفاهيم بدون طبقه بندي نمي توانند در زندگي علمي انسان 
جايي داشته باشند.جهان بيني و طبقه بندي الزم و ملزوم 
يکديگرند»(فدائي،١٣٨٩: ٥). فالسفه و دانشمندان، علوم را از 
سه منظر طبقه بندي کرده اند، زيرا به طور کلي از سه جنبه 
به آنها توجه مي کنند. نخست، طبقه بندي بر اساس موضوع؛ 

دوم، بر اساس روش و سوم بر اساس غايت. 
گرچه در اينجا قصد طبقه بندي علم يا علومي در كار 
طبقه بندي  جايگاه  و  ارزش  و شناخت  مطالعه  اما  نيست، 
بسيار سودمند خواهد بود و در اينجا به عنوان ژرف ساختي 
براي طبقه بندي آثار هنرمند مورد استفاده قرار گرفته است. 
رويكرد طبقه بندي در اين پژوهش به صورت جامع و، با توجه 
به شرايط و نوع آثار هنرمند، ترکيبي و با محوريت موضوع 
است. در اين پژوهش، طبقه بندي در موضوعات و مضامين 

گوناگون براساس مؤلفه هاي زير صورت پذيرفته است:
١. سرچشمه و نحوة شكل گيري اثر (نقد تكويني)

٢.  عناصر و اصول حاكم بصري اثر
٣.  عنوان اثر 

٤. غايت اثر و پيام نهايي هنرمند
 جامعة آماري اين طبقه بندي مجموعه آثار هنرمند (٥٣٨ 
اثر)، يعني آثار منتشر شده و منتشر نشده در موزه هاي دولتي 
و حاكميتي، مجموعه هاي خصوصي و شخصي و اماكن 
نامعلوم را در برمي گيرد و به طور کلي آثار رنگي، سياه قلم ها 
و طراحي هاي مدادي را در بر مي گيرد. در اين پژوهش و با 

توجه به آمار ياد شده، سعي گرديده است تا معياري جامع 
براي طبقه بندي آثار هنرمند تدوين گردد و هر چهار مؤلفه در 
طبقه بندي لحاظ گردد. البته هر کدام از مؤلفه هاي چهارگانه 
اما  واقع شوند،  طبقه بندي  معيار  به تنهايي  مي توانند  خود 
بسيار ناقص خواهند بود، چرا که ممکن است سرچشمة اثري 
برگرفته از موضوعي محيطي يا اجتماعي باشد وعناصر 
تجسمي به موضوعي ديگر اشاره داشته باشند و بعد هنرمند 
رويكرد و عنواني ادبي براي آن در نظر گرفته باشد و در 
نهايت اصًال هيچ کدام از موضوعات قبلي اصيل نباشد و 
غايت و پيام نهايي هنرمند فلسفي يا عرفاني باشد. در نتيجه 
سعي شده است، تمام کنش هاي ذهني و عيني هنرمند و سير 
خلق اثر مورد بررسي قرار گيرد و لحاظ گردد و در نهايت 
اگر اثري با توجه به هر چهار مؤلفه در موضوع واحد و 
مشخصي گنجيد، آن اثر در موضوع مشخص شده طبقه بندي 
گردد و اگر قابليت بررسي و تحليل در چند موضوع را داشت 
به صورت ترکيبي طبقه بندي گردد. در اين صورت از هر 
گونه محدوديت و پيش داوري در امان مانده و مخاطب نيز با 
مراحل و فراز و فرود هاي گوناگون اثر هنري بيشتر آشنا و 
اليه هاي پنهان اثر بر او آشکار مي گردد. همچنين طبقه بندي 
آثار بر اساس مؤلفه هاي چهار گانه هم فرم و هم محتوا را در 
بر خواهد گرفت که هر دو در جاي خود و در نقد آثار هنري 
قابل تأمل هستند. در اين راستا برخي آثار مبهم و چنداليه 
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نيز با حضور خود هنرمند مورد بررسي دقيق و طبقه بندي 
فراواني  توزيع  ادامه، جدول  قرار گرفته اند. در  موضوعي 
موضوع در مجموعه آثار هنرمند درج مي گردد (جداول ١ 

و ٢).

نمونه هاي معيار طبقات موضوعي
جايگاه خيال در نزد حكيمان و فيلسوفان ايراني و غربي

حكيمان ايراني -اسالمي نظرات و آثار خود را در متون 
فلسفي و حكمي وام دار آيات قرآني، روايات نبوي و نيز 
بوده اند.  نو افالطونيان  و  افالطون  به ويژه  يوناني  حكمت 
اهل حكمت و عرفان اصطالح «خيال» را براي قوة باطني 
انسان، كه مقوله اي انسان  شناختي است، به كار برده اند 
و اصطالح «مثال» را براي جهاني واقعي، بيروني، مستقل 
مقوله اي  كه  نموده اند،  وضع  انساني  قواي  از  منفك  و 

هستي شناسانه است. 
 يكي از پيچيده ترين و مهم ترين مباحث فلسفي قوة خيال 
در آدمي است. قوة خيال در وجود انسان همان عالم «مثال 
مقيد» يا «خيال متصل» است. شناخت اين قوه و چگونگي 
ادراك خيالي از كليد هاي درك زيبايي در آفرينش هاي هنري 
از ديدگاه انسان شناسي فلسفي انسان داراي قواي  است. 
دروني و بيروني است. نيروهاي بيروني او همان حواس 
پنجگانه، بساوايي (المسه)، چشايي (ذائقه)، بويايي (شامه)، 

بينايي (بصره) و شنوايي (سامعه) است.
ونيروهاي دروني او عبارت اند از:

 ١. حس مشترك ٢. خيال يا مصوره ٣. وهم ٤. ذاكره (حافظه) 
٥. متخيله (عثمان،١٣٧٨: ٢١٠ -٢٣٠).

قدسي  حكمت  در  نيز  هستي شناسي  ديدگاه  از 
مشرق زمين عالمي برزخي و بينابيني ميان عالم محسوسات 
و عالم معقوالت قراردارد، كه به عنوان عالم مثال از آن ياد 
شده است و در تاريخ فلسفة غرْب تاريك و مبهم و كمتر به 
تفسير و تبيين در آمده است. «عالم مثال عالم مجرد از مادة 
جسماني است و به واسطة تجرد از ماده عالمي روحاني و 
علمي و ادراكي است، از جهت تقدر و تجسم شباهت به عالم 
كون و فساد دارد و از جهت استغناي از ماده شبيه به جواهر 

عقلي و موجودات روحاني و مجردات تامه است» (آشتياني، 
    .(١٣٧٠: ٤٨٤

چنين  را  مثال  عالم  ويژگي هاي  مي توان  پايان  در 
برشمرد:

١. «عالم مثال و جهان خيال جوهري مستقل، ممتاز و 
فراتر از جواهر جسماني دارد. ٢. برزخ ميان عالم فراتر، عقل 
و فروتْر جسم است. ٣. با هر دو عالم سنخيت خواهد داشت 
و جامع هر دو هست. ٤. به جوهر عقالني صورت مي دهد 
تعقل  عالم  ماده مي گيرد. ٥. معلول  از جوهر جسماني  و 
است و علت عالم تجسد. ٦.عالم مثال، مجرد صرف و مادي 
محض هم نيست؛ پس نمي تواند مثل افالطوني باشد، زيرا مثل 
افالطوني مجرد محض است. ٧. تعابير ديني از قبيل اشباح، 
اظالل، امثال، برازخ و... همه قابل تطبيق با اين عالم اند. ٨. عالم 
كشف و شهود است و خود دو نوع است: كشف معنوي و 
كشف حسي و صوري. ٩. تشابه و تضاهي عالم كبير و 
صغير، با عالم مثال توجيه مي شود. ١٠. روياهاي گوناگون 
از راه عالم مثال قابل توجيه است. ١١. اين عالم در مراتب 
وجود، هم در قوس صعود و هم در قوس نزول وجود دارد. 
١٢. موطن تجسم ارواح و تروح اجساد است. ١٣. حشر و 
نشر، تجسد اعمال، ثواب و عقاب هاي گوناگون قرآن، مانند 
بهشت هائي كه عرضها السماوات و االرض از اين راه قابل 
توضيح است. ١٤. يكي از وجوه توجيه عالم ذر، عالم مثال 
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است و برخي از بزرگان ما عالم ذر را با عالم مثال نزولي 
منطبق مي دانند» (شيخ االسالمي، ١٣٨٣: ٥٥- ٥٧).

در جهان شناسي شيخ اشراق سخن از چهار عالم به 
ميان آمده است: ١. عالم انوار قاهره ٢. عالم انوار مدبره ٣. 
عالم صور معلقه ٤. عالم اجسام. سپس شيخ صور معلقه را 
به دو بخش تقسيم مي كند و يكي را «صور معلقة مستنير» 
نام مي نهد و بر ديگري نام «صور معلقة ظلماني» مي گذارد 
و منظور او از جهان «صور مستنير» همان عالم مثال است. 
در دنياي مصور شيخ اشراق، مخاطب با اقليمي وراي اقاليم 
سبعه به نام اقليم هشتم روبه رو مي شود كه تجلي آن در 
ادبيات و آثار عرفاني، همان كوه قاف و سيمرغ، اخبار و 
مكاشفات غيبي، اشراف بر ضمائر و خرق عادت است و در 
روايات و متون مذهبي دو شهر جابلقا و جابلساست و در 
تعابير ديگر شيخ از آن با عنوان ناكجاآباد، يعني ناكجايي كه 

آباد است، ياد كرده است.
به طور کلي، اشراقيون و صوفيه متفق اند كه مابين عالم 
عقلي كه عالم مجردات محضه است و عالم حسي كه عالم 
ماديات محضه است، عالمي است كه موجودات آن عالم 
مقدار و شكل دارند، ليكن ماده ندارند. همچنين، صور خياليه 
متحقق اند در ذهن و نه در خارج و عالم مثال متحقق است در 
خارج و اين عالم را مثال و خيال منفصل و عالم برزخ گويند 

(الهيجي، ٣٢٠:١٣٦٤ و٣٢١).
 همچنين ابن عربي، به عنوان بزرگ ترين انديشمند عرفان 
نظري، نكات بسيار عميقي در خصوص مطالعات و مكاشفات 
باطني اش ابراز داشته كه به ويژه در دو اثر فتوحات مكيه و 
فصوص الحكم بازتاب يافته است. هستة مركزي در عرفان 
نظري ابن عربي اين است كه خلقت قبل از هرچيز نوعي 
تجلي است و تجلي هم كار تخيل خالق است. در اين عرفان 
عالم تخيل چه در مرحلة تكوين عالم اكبر به صورت عما و 
چه در مرتبة تكوين عالم اصغر به صورت تخيل انسان كه 
پا به پاي آن پيش مي رود، مستلزم تصور جهاني واقعي، عيني، 

مستقل و ميانجي ميان روح و عالم محسوس است. ابن عربي 
مي گويد خيال متصل آن است كه از فاعل خيال جدا نيست. 
همچنين، خيال متصل امري دلخواسته و سر خود نيست، 
چرا كه زير فرمان خيال منفصل قرار دارد. از سوي ديگر 
خيال متصل اگر چه به فاعل خيال پيوسته است، اما جزئي 
از خيال مطلق است، كه همان حضرت جامعه و مرتبة شامله 

است (شايگان، ١٣٧۳: ٣٩١-٣٩٣). 
 در نهايت، صدر المتألهين مانند شيخ اشراق و ابن عربي 
براي خيال جايگاهي ميان دو عالم مجرد و ماده قائل است. 
صدراي شيرازي در اشاره به حواس باطني و خيال مي گويد: 
«قوة مصوره (صورت دهنده) تعلق به آخر تجويف اول دارد، 
كه مثل (مانند- صورت) محسوسات در آن گرد مي آيند و 
اگر چه موادشان از حواس براي مدت زيادي پنهان گردند، 
پس آن خزانة محسوساْت آن را مقامي بزرگ است و ما را 
دربارة تجرد آن از اين جهان برهاني عرشي است»(خواجوي، 

.(١٣٦٣ : ٨٤٢
نظرات  از  خيال  قوة  تجرد  اثبات  و  ارائه  با  مالصدرا 
متفكران پيشين خود فاصله مي گيرد و باور دارد که برهان 
عرشي او به مدد تزكية نفس، صفاي باطن و تتبع جامع در 

آثار گذشتگان به او رسيده است. 
 صدرا در جهان ذهني خويش از قطعيت قوة خيال در 
وجود آدمي مي گذرد و از اين طريق به قطع معتقد به عالم 
مثال در خارج مي شود. او در بحث هايي كه در كتاب نفس 
كرده است، به اين پرسش پاسخ مي دهد كه آيا قوه انسان 
مهم تر است يا عالم مثال خارج. وي مي گويد قوة خيال آدمي، 
مثال آفرين است و سر انجام به اين نتيجه مي رسد كه تمام 
صور عالم برزخ در قوس صعودي فراهم آمده از ناحية خود 

انسان است. 
نيز  به عنوان نخستين فيلسوف جهان اسالم و  كندي 
يعني  اول،  معلم  آراء  شارح  به عنوان  ثاني،  معلم  فارابي، 
آن  قواي  و  نفس  زمينة  در  به سهم خود  هر يك  ارسطو، 
قلم فرسايي كرده اند، كه انديشة آنان به عنوان مبادي حكمي 
اسالمي دربارة مراتب وجود، مورد استقبال و توجه متفكران 
و  عربي  ابن  سهروردي،  غزالي،  محمد  امام  نظير  بعدي 
مالصدرا قرار گرفت. توجه به آنچه گذشت، خيال به لحاظ 
هستي شناسي و انسان شناسي همواره و به طور عميق مورد 
بحث و توجه فيلسوفان و حکيمان ايراني  اسالمي بوده است 

و هر يک در هستي و چيستي خيال کوشيده اند.
مطالعة  و  توجه  مورد  خيال  عنصر  ديگر،  از سوي   
فيلسوفان و هنرمندان غربي بوده است. البته هرگز به جايگاه 
و مرتبة خيال در نزد حكيمان و فيلسوفان ايراني اسالمي 
نمي رسد، به ويژه عالم مثال يا همان خيال به لحاظ هستي 

شناسي.
 در دايرؤالمعارف امريكانا واژة «تخيل»١ چنين توصيف 
شده است: «به طور كلي اصطالح تخيل هنگامي كه انگيزش 
گيرنده هاي حسي وجود ندارد، براي توليد تصاوير ذهني 

تصوير 4. عشق. مأخذ: همان، 38

1- Imagination



 Americana:)«مي شود برده  كار  به  خيال  صور  يا 
.(Imagination

تخيل و خالقيت در نزد انديشمندان و هنرمندان غربي 
داراي كاركردهايي با ارزش غير همسان است. در يك مكتب 
فكري مورد تحقير و در مكتبي مورد تكريم قرار مي گيرد 
و در نهايت نزد جريان حكمي ديگر داراي جايگاهي بسيار 
دكارت،  ارسطو،  افالطون،  است.  متعالي  و  متمايز  فاخر، 
هابز،  سيدني،  پاسكال،  نيوتن،  شكسپير،  بيكن،  اسپينوزا، 
جان الك، اديسن، هارتلي، هيوم، افالطونيان كمبريج، ادموند 
برك، شافتسبري، باركلي، كالريج، بليك، يونگ، ژيلبر دوران، 
كربن،  بوركهارت،  لينكز،  شووان،  گنون،  باشلر،  گاستون 
ويليام چيتيك و ديگران هر يك تخيل و آفرينش هاي هنري و 

ادبي را از دريچة ذهن بارور خود كاويده اند.
پايه  خردگرا  فيلسوفان  به عنوان  اسپينوزا  و  دكارت 
و اساس آفرينندگي را بيشتر در پيوستگي با تفكر منطقي 
مي دانستند تا نگاره ها. دانشمنداني چون پاسكال و نيوتن 
از اين هم فراتر رفته و از تخيل چشم پوشيده و آن را در 
برابر خردورزي نهاده اند (روزت،١٣٧١: ١٢). همچنين هابز 
فيلسوف تجربي مسلك، دقيق و انعطاف ناپذير بود و اعتقاد 
داشت كه تمامي شناخت و معرفت ما از تجربة حسي به 
دست مي آيد. هابز موضوع تداعي معاني را با فرايند خالقيت 
و جريان تخيل مرتبط كرد. از نظر او قدرت و توان خيال از 
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طريق تداعي مبتني بر مجاورت و نزديكي و نيز تفاوت ها و 
شباهت ها، تشديد و تقويت مي شود، يعني توانايي يك تصوير 
براي فراخواندن تصوير ديگري كه قبًال با آن پيوند داشته 

است.
هابز خيال را مشروط مي پذيرد، يعني خيال تا جايي كه 
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تصوير8. خوان سوم. مأخذ: فرشچيان، 1355: 110

منجر به كاركردي مفيد و حسي باشد مورد ستايش او قرار 
مي گيرد و در خدمت مسلك تجربي اوست. او خود گفته است 
که خيال، شگفتي هاي چشمگيري آفريده كه در خير و نيكي نوع 
بشر مؤثر بوده است. معماري، شناخت دقيق زمين، محاسبة 
زمان و پيمودن درياها، همگي محصول نيروي خيال است، 
منتها خيالي كه با دستورها و احكام فلسفه راستين هدايت 
شده است (برت، ١٣٨٢: ١٢و١٣). بعدها افالطونيان كمبريج 
به خاطر اصالت افراطي كه او به حواس مي داد، به ضديت 

با فلسفة او برخاستند. همچنين جان الك به پيروي از هابز 
تداعي معاني را توسعه داد و با نوعي بدبيني و سوءظن به 
هنرها مي نگريست. هيوم پا را از اين فراتر گذاشت و مسلك 
تجربه گرايي و ناديده گرفتن ارزش شناختي خيال را به غايت 

رساند، تا جايي كه مخالفت كانت را برانگيخت.
 فيلسوفان و هنرمنداني نظير كانت، كالريج، شافتسبري، 
باركلي، ژيلبر دوران، فراي، يونگ و باشالر به تخيل بهايي 
در خور توجه داده اند و هر يك در روشن ساختن و شفافيت 

عنصر خيال و تخيل كوشيده اند.
كانت در اين خصوص چنين اظهارنظر مي كند: «روح، به 
معناي زيباشناختي، نامي است براي اصل برانگيزاننده در 
ذهن... اين اصل چيزي جز قوة نمايش ايده هاي زيباشناختي١ 
آن  زيباشناختي  ايدة  اصطالح  از  من  منظور  اما  نيست، 
تصوري از قوة متخيله است که انديشه هاي بسياري را سبب 
مي شود بي آنکه هيچ انديشة معيني، يعني هيچ مفهومي بتواند 
با آن تکافو کند و در نتيجه هيچ زباني بتواند آن را به طور 

کامل برساند يا مفهوم کند» (كانت،١٣٩٠: ٢٥٢). 
 كانت قائل به سه نوع تخيل يا سه سطح مختلف از تخيل 
است: نخست تخيل باز آفرين، دوم تخيل مولد و سرانجام 
نيست،  فهم  خدمت  در  سوم  تخيل  جمال شناسانه.  تخيل 
بلكه عاملي است كه در اختيار عقل قرار دارد و عقل نيز 
صورت هاي معقول را به شكلي متناسب در گنجينه ذهن جاي 

1- aesthetical ideas               Farshchian, 2004: 180 :تصوير10. آدميزاده، مأخذ: فرشچيان، 1372: 98تصوير 9. كتاب. مأخذ
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مي دهد و البته اين فرايند با اتكا به اصولي ماوراي شناخت 
حسي و تحقيق پذيري تجربي صورت مي گيرد (برت، ١٣٨٢: 
٦٧ و ٦٨). البته كانت مي گويد كه صورت معقول نيز خود 
دو گونه است: صورت معقول عقالني و صورت معقول 

جمال شناسانه كه در قلمرو هنر آن را سمبل مي ناميم. 
 از ديگر انديشمندان معاصر ديويد بوهم نويسندة كتاب 
دربارة خالقيت١ است كه تأمالت بيست سالة او را دربارة 
وجوه تمايز فرايندهاي خالق از فرايند هاي مكانيكي صرف 
در بر مي گيرد. او بين علم و هنر هماهنگي و سازگاري مي بيند 
و بسياري از پژوهش هاي بنيادي او را رابطه بين اين دو 
تشكيل مي دهد. او در قسمتي از كتاب به تمايز تفكر و تخيل 

پرداخته است.
او باور دارد كه تكرار هميشگي روز و شب و فصول 
تأثير عميقي بر ذهن بشر داشته است و دربارة تخيل نيز نكتة 
عميق و در عين حال پيچيده اي ابراز مي دارد: «صحيح نيست 
كه بخواهيم جامعيت فرايند ادراك را تنها از طريق برخي 
از قواي ويژة مغزي، مانند تخيل يا تعقل، مورد بازشناسي 
قرار دهيم... از ديدگاه من، هم كلريچ و هم هگل گرايش به 
اين داشته اند كه منبع اصلي آفرينش و ابتكار را در نوع بشر 
به چيزهايي منسوب كنند كه، مثل تخيل و تعقل، داللت هاي 
محدودي دارند» (بوهم، ١٣٨١: ١٢٤). بوهم در ادامه مي گويد 
و  است  غيرقابل تشخيص  و  ناشناخته  ادراك  فرايند  كه 
مي گويد كه مثًال تخيل و تعقل در ادراك دخيل اند، ولي منشأ 

آن نيستند. 
باشالر،  گاستون  از شاگردان  ژيلبر دوران٢  همچنين 
به سبب  يونگ،  گوستاو  کارل  و  کربن  هانري  دوست 
پژوهش هايش در تخيل شناسي و اسطوره شناسي شهرتي 
جهاني پيدا کرد و مرکز پژوهش هاي او در حوزة تخيل امروز 
مرکزي بين المللي است. سنت گراياني چون گنون، شووان، 
لينكز، بوركهارت و خاور شناساني چون كربن و چيتيك نيز 
براي خيال جايگاهي هستي شناسانه و متعالي قائل شدند، كه 
البته اين آرا آنان در خصوص عوالم خيال به طور مستقيم 
و غير مستقيم تحت تأثير فرهنگ و جهان بيني شرق بوده 
است. براي نمونه، هانري کربن يکي از بزرگترين متفکران 
غربي است که در ساحت شرقي وجود، تعمق و تأمل داشته 
است. او يک تنه جهان غرب را به چالشي اساسي کشاند و 
ارزش هاي بنيادين عوالم خيال را به ويژه با مدد از عرفان ابن 
عربي بار ديگر به غرب يادآوري کرد. افرادي چون سيد حسين 
نصر نيز نمايندة ايراني جريان سنت گرايي به شمار مي آيند. 
«اين مسلك گاه با عنوان قائالن به وحدت متعالي اديان٣ خوانده 
مي شود و آنان خود عنوان قائالن به حكمت جاويدان٤ را بيشتر 
مي پسندند، اما به هر حال امروزه با عنوان سنت گرا٥ معروف 
گشته اند» (خرد جاويدان، ١٣٨٢ : ١). نبايد از نظر دور داشت 
كه عالم مثال يا همان خيال منفصل در سير تفكر دانشمندان 
و فيلسوفان غربي، در مقايسه با حكيمان و عارفان ايراني، 
جز در موارد اندكي با فراموشي يا انكار مواجه بوده است. 

1.On Creativity 
2.Gilbert Durand
3. transcendentalist
4.perennialist
5. traditionalist
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تبيين قرار خواهد گرفت.

بررسي اثر منتخب
عنوان اثر: براي زيستن

طبقة موضوعي خيال: فلسفي (انسان شناسي و هستي  شناسي)
تكنيك اثر: اكريليك روي مقواي موزه بدون اسيد و بدون 

پيش طرح
ابعاد اثر: ٥٦×٨١,٣

زمان خلق اثر: ١٣٧٣
رويكرد هنرمند: ارائة تعريفي نو از طبيعت و قرائتي متفاوت 

از روابط پديده هاي هستي
اين اثر، که سرشار از پيكره هاي انساني و حيواني است، 
هنري  بيان  با  که  است  زيبايي شناسانه  كارکردي  داراي 
طبيعت و پديده هاي آن حاوي مفاهيمي كلي و فراطبيعي 
است. مفاهيم تخيل خالق و خالقيت را با تأمل مي توان در اين 
اثر باز جست. در قسمت باالي اثر، نيرويي مافوق انساني در 
كالبد انساني تجلي يافته است و باالتنه كه جايگاه نيروهاي 
روحاني است به تصوير درآمده است و بقية كالبد در عناصر 

ديگر مستحيل شده است (تصوير ١٦-١).
و  شاد  پرندگان  اين  از  باالتر  و  راست  قسمت  در 
پرجنب وجوش ديده مي شوند و در سمت چپ اين نيروي 
روحاني پرنده اي مانند سيمرغ به سمت باال و به سوي اين 
نيرو چشم دوخته است. در قسمت پايين اين نيرو و سمت 
راست، آهويي با چشمان گريان نمايانده شده است كه به زن 

جريان  دو  غرب  هنري  مكاتب  ميان  در  همچنين 
رمانتيسم١ و سوررئاليسم٢ بيش از هر مكتبي براي خيال 

ارزشي درخور توجه قائل بوده اند.
 نتيجه گيري كلي خيال در نزد حکيمان و فيلسوفان 

ايراني-  اسالمي و غربي
در مجموع، با توجه به جايگاه خيال در نزد فيلسوفان و 
حكيمان ايراني  اسالمي و غربي، مي توان عوالم خيال را به 

طور خالصه چنين تبيين کرد:
١. خيال (سراسر عالم هستي) ٢.خيال به لحاظ هستي شناسي 
بين محسوسات و مجردات) ٣. خيال  عالمي  مثال،  (عالم 

به لحاظ انسان شناسي (قوة باطني انسان) 
سير تعالي خيال در وجود انسان: الف. خيال (گنجينة 
حس مشترك) ب. تخيل بازنمايي (تقليد و محاكات) پ. تخيل 
فعال، تركيب گر- جست وجوگر- شهودگر (عالم مثال) ت. 

تخيل خالق (آفرينشگر)

جايگاه خيال در مجموعه آثار محمود فرشچيان
محمود فرشچيان با مطالعة نسبي آراء متفکران و با تخيل 
خالق، در شناخت و بيان تجسمي عوالم خيال کوشيده است. 
همان طور كه در شناخت شناسي «علم»،٣ «دانش»،٤«حكمت»٥ 
و «اشراق يا شهود»٦ سير تكامل و تعالي شناخت را باز 
گو مي كند، در مجموع آثار بررسي شدة فرشچيان نيز خيال 
منتخب جهت  اثر  ادامه  در  است.  استعاليي  داراي سيري 
روشن ساختن جايگاه خيال در آثار هنرمند مورد تحليل و 

جايگاه خيال در آثار استاد محمود 
فرشچيان (با تأكيد بر نگارة براي 

زيستن)
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شماره ۳۵  پاييز۹۴
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مهربان و محافظي پناه برده است. در سمت چپ نيز ببري 
است که روي دو پاي خود ايستاده و دو دستش را بر روي 
زانوي زني لميده قرار داده است. وجود ببر نيز با دگرديسي 

به عناصر ديگر تبديل مي شود (تصاوير ١٦-٢ و ١٦-٣).
تصوير١٦- ٢. جزئيات اثر تصوير١٦- ٣. جزئيات اثردر پايين 
اثر جمادات و نباتات درهم تنيده حضور دارند كه داراي جان، 
چهره و شعور هستند، يعني جاندارانگاري  ١شده اند و ناظر 
وقايع داستان هستند. به طور کلي در مکاتب نگارگري گذشته 
و به طور اخص در آثار فرشچيان، مي توان به طور تصويري 
و تجسمي نظاره گر مفاهيم و باورهايي چون نسخ، مسخ، 

فسخ و رسخ بود (تصوير ١٦-٤).
اندازة بزرگ و  اثر در حد و  اين  اندازة مقواي  نوع و 
متعارف بين المللي است، رنگ هاي اكريليك و گواش، عدم 
پيش طرح، نوع محافظ و جال، زيرساخت و نوع رنگ گذاري و 
پالت بسيار متنوع از مؤلفه هاي خالقيت و نوآوري در تابلوي 
براي زيستن است. خطوط داراي كيفيتي سيال، موسيقايي 
و پرتحرك هستند و با رنگ هاي متنوع و درخشان اين اثر 
هماهنگ هستند. همچنين زينگي (كيفيت و گونة رنگي) و 
كنش متقابل رنگ ها با يكديگر از نكاتي ديگر است كه در 
تركيب بندي  است.  تأمل  قابل  فرشچيان  آثار  رنگ پردازي 
هماهنگ اين اثر مدور و ريتم چينش عناصر به گونه اي است 
كه سهولت گردش چشمان مخاطب را فراهم كرده است. در 
اين تابلو گرچه مركز ثقل واحدي وجود ندارد ولي تمركز 
عناصر فضاي اثر روي پيكرة لميده زن و آهو محسوس 

است.
محتواي اين اثر از نهاد و اعماق وجود هنرمند برخاسته 
و بر اساس باورهاي هنرمند شكل گرفته است كه بينش او 
را نسبت به انسان و ديگر پديده هاي هستي خاطر نشان 
مي سازد و اين بينش با طيفي از استعاره ها و تمثيل ها مجال 
تجلي مي يابند. «هنگامي كه ما دربارة ديدن صور خيال با 
چشمان بسته، خواه در جلوي ما يا در تصور ما صحبت 
مي كنيم، ما به طيفي از استعاره ها و معاني اي استناد مي كنيم 
كه ارتباطشان ميان ادراك و تصورات خيالي برجسته است. 
براي افرادي از ما با بصيرت بكر، ديدن با چشم جان، احضار 
كردن تصوير ادراك جايي است كه تفاوت چشمگيري ميان 
تصور بيروني و دروني ندارد... براي ادراك حداقل دو معني 
وجود دارد، يكي وجود دريافت اطالعات ازطريق حواس و 
ديگري بصيرت روحي(ذهني)، كه شامل فرايندهاي وابسته به 
.(Forrester,2000: 17)  «حافظه و انتظارات ما خواهد بود

همان طور كه از عنوان و فضاي آرماني اين اثر بر مي آيد، 
تخيل خالق، نگاه و نگرش هنرمند به نبات، حيوان، انسان 
و هستي را باز مي تاباند. اين صحنه يادآور لطيفه اي نيز 
هست: بيچاره آهويي كه گرفتار آروارة سهمناك ببر است و 
بيچاره تر ببري كه گرفتار چشمان سياه آهوست و همچنين 
به زبان حال اين دو نيروي كهن جامعة انساني، يعني تنازع 
خير و شر يا نيكي و بدي، در اينجا با تمثيلي دلنشين به 

تصوير در آمده است. تعمق در روابط و اجزاي هستي و 
بيان خيال انگيز آن، از ويژگي هاي بارز سبك و مکتب هنرمند 

به شمار مي آيد.
بدايع  ارائة  به  متعهد  نقاشي وي مكتبي است  «مكتب 
كه  نقاشي  ادراك  و  انديشه  و  ذوق  يافته  نشئت  طبيعت 
الهام ذهن صيقلي اش بيننده را به  مي خواهد از پس پردة 
دنياي رمزآگين برتر از طبيعتي هدايت كند كه واهب مواهب 
همت بر او گشوده است تا در ميان باغ تنهايي آدمي با طبيعت 
آميزش دلپذير واقعيت و اسطوره و تجسم و تخيل رادر قالب 
نقوش چشم نواز مكتبي بنگرد كه بر پاية آگاهي از انگاره هاي 
جهان شمول هنر شكل مي گيرد ودر مسير تعالي هنري به 

پيش مي رود» (برومند، ١٣٨٦: ٤).
فرشچيان دربارة ساخت اين اثر چنين اظهار نظر کرده 
است: «واقعًا متون عميق فلسفي و غيره را خوانده ام، البته 
مطالعه وقت زيادي را از انسان مي گيرد و من سعي كردم اين 
مطالعات را بيشتر در آثارم استفاده نمايم و البته اين استفاده 
آني نيست. يعني اين امور ناخودآگاه موقع كار، در ذهن من 
رسوخ مي كند و در من وارد [با اکراه الهام] مي شود. اين هم 
از آن تابلوهاست، در سمت چپ تابلو ببري هست كه در 
عين حالي كه به آهويي كه از گلوي زخمي اش خون مي ريزد 
حمله مي كند، خودش خرد است و شكسته. يعني هيچ قدرت 
و هيچ توانايي و هيچ ظلمي پايدار نيست و آن هم مي شكند و 
در عين حال كه مي شكند باز از وجود اين طبيعتي به وجود 
مي آيد، چون همه انسان ها هر چقدر هم خشن و بد باشند در 
زواياي وجود خودشان باز لطافتي روحي و راهي به خدا 
دارند. شرورترين انسان ها هم كه از خدا گذشته اند، ولي باز 
در ته دلشان و وجودشان خشيتي الهي هست. در عين حال، 
ببر چشم اميد به اين انسان نيز دارد كه خودش را نجات دهد. 
در قسمت باال، خود اين را [چهرة مرد فوقاني و مركزي اثر] 
اگر مثل خورشيد الوهيت يا حقيقت يا هر چيزي كه نمادي 
از آن باشد، بگيريم، كه آن نظر لطف و عنايت به اين صحنه 
دوخته است و دست ديگرش طبيعت را خلق مي كند» (ارتباط 

شخصي، ۳ خرداد ۱۳۸۷).
 در اينجا آهو و ببرنمادي از نيكي و بدي يا خير و شر و 
دو پيكرة انساني رمزي از نهاد پاك است. تركيب بندي مدور 
و دگرديسي هاي مستمر در جهت القاي معاني و پويايي و 
گردش چشمان بيننده به تصوير درآمده، كه هستي را به 
زيستن مسالمت آميز و وحدت فرا مي خواند. هنرمند خود 
مي گويد: «عشق و عالقه به زيبايي هاي طبيعت نقاش ايراني را 
بر آن داشت كه در نمودهاي خود اغلب ديدگاهي هميشه بهار 
ارائه كند. نقاش هنرور بايد كه از فلسفة رواني انسان ها و 
ماهيت و كيفيت اشيا و جانداران و گياهان، علم و آگاهي 
داشته باشد» (فرشچيان، ١٣٥٥: ١٥). دربارة واقعيت و خيال 
يا همين زيبايي هاي طبيعت و فلسفة رواني آن ها، که در آثار 
فرشچيان آمده است، كويچيرو ماتسورا، خاطرنشان ساخته 
 animism.1است که «جهان او به راستي قلمرو سحرآميزي است كه در 



جايگاه خيال در آثار استاد محمود 
فرشچيان (با تأكيد بر نگارة براي 

زيستن)
نمونه معيارمعيار طبقه بنديطبقة موضوعيرديف

اين گروه از آثار يا به طور مستقيم و غير مستقيم به آيات و نص قرآن اشاره دارند، يعني قرآني١
شامل داستان ها، اشارات و تلميحات قرآني و هر واژه، مفهوم و مضموني با محوريت قرآن 

مي گردند و يا در اثر از تصوير كتاب قرآن، نوشته يا موضوعي قرآني استفاده شده باشد.

آزمون 
بزرگ

طبقة ديني و مذهبي، مستقيم و غير مستقيم به موضوعات، مضامين، مفاهيم، اعمال و مناسک ديني و مذهبي٢
و تاريخ دين اسالم و مذهب تشيع اشاره دارند. 

عصر 
عاشورا

با نفس، راهبري پير و معنوي و عارفانه٣ بنيان خود و جدال  معيار و شاخصة اصلي در اين قسمت، نهاد و 
مراد و ارتباط مستقيم انسان با ذات پاک خداوند است. اين ارتباط از طريق دعا، نيايش، 
شهود و مکاشفه يا به طور غير مستقيم و با واسطه و همراهي فرشتگان الهي است. اين طبقه 
پيامبران و عرفا،  مضامين و مفاهيمي چون سلوک، حاالت و مقامات عرفان، داستا ن هاي 
فراق و وصال معشوق حقيقي را در بردارد. به طور كلي آثار قرآني، ديني و آثاري كه به 
عرفان و عشق و عروج الهي انسان (حقيقي) توجه دارند و داراي ادبيات عرفاني هستند در 
اين طبقه جاي مي گيرند. آثار اين گروه مي توانند با شراب، جام، ساز، هالة دور سر، فرشته 

و انوار الهي همراه گردند. 

حکايت 
ني

به طور عاشقانه٤ يا  اثر و  يا حيواني در مركز  انساني  اين طبقه همواره دو شخصيت  اغلب آثار  در 
برجسته در اثر حضور دارند كه در حال مغازله، گفتگو و عشق بازي هستند. نازها و نيازهاي 
انساني و حيواني (عاشقانه) و فراق و وصال مجازي (زميني) در اين دسته جاي مي گيرند. 
عشق در اين طبقه هم شامل حاالت مادي و شهواني و هم شامل عشق هاي واالتر و معنوي 

مي گردد. اين گروه عالوه بر طبقة عاشقانه در طبقة غنايي نيز جاي مي گيرند.

عشق

اميد و غنايي٥ از آثار دربردارندة احساسات، عواطف و هيجانات، نظير غم و شادي،  اين گروه 
نا اميدي، آرزوها و رازها، جمال و زيبايي، بزم و بازي، احساسات هنرمند نسبت به طبيعت 
و فصل ها، جواني و پيري (مرگ و زندگي شخصي)، تمنيات، ترحم، مهر ورزي انساني 
اين طبقه  نيز در  مناجات  نيايش و  (مجازي)، غنا و آالت موسيقي هستند. همچنين دعا، 

جاي گرفته اند.

غم و 
شادي

به طور مستقيم در عنوان، در ادبي٦ ابياتي که  يا  در اين قسمت بخشي از مصراع، مصراع، بيت 
متن اثر، و به صورت ترکيبي مورد استفاده هنرمند بوده اند طبقه بندي گرديده اند و يا به طور 
غير مستقيم فرم و محتواي غالب اثر برگرفته از موضوع و مضموني ادبي و يا شاعر و داستاني 
ادبي و تاريخي بوده باشد. البته اين تأثرات ابزاري بوده اند و در خدمت هدف هنرمند و با 

بياني هنرمندانه و خالقانه و پرهيز از هر گونه تصوير پردازي صرف ارائه گرديده اند.

حافظ

حماسي (يل نامه، ٧
پهلوان نامه)

طبقة حماسي به طور کلي شامل داستان هاي رزمي و پهلواني و توام با جالل و وااليي در 
مقابل جمال و زيبايي طبقه غنايي قرار مي گيرد. اين دسته از آثار داستان هاي حماسي ملي، 
رزم هاي  مذهبي شامل  و  ديني  و حماسه هاي  شاهنامه  تاريخي  و  پهلواني  رزم هاي  شامل: 

پيامبران و امامان شيعه را به تصوير مي کشند.

خوان 
سوم رستم

مقوله هاي فلسفي٨ به  نسبت  هنرمند  فلسفي  نگرش  و  كالن  موضوعات  و  مسائل  شامل  طبقه  اين 
شناخت شناسي، انسان شناسي و هستي شناسي مي گردد. در اين طيف از آثار به طور کلي 
ادبيات فلسفي بر فرم و محتواي اثر غالب است و موضوع و محور اصلي اين دسته از آثار نيز 
وجود و ماهيت (هستي و چيستي)، روابط علي و معلولي و مسئلة مرگ و زندگي (آفرينش 

و نابودي)، به طور كلي و فلسفي آن است.

افسانه اي 
از حيات

اثر علمي و معرفتي٩ آثاري كه به صراحت دربردارندة موضوعات و مضامين علمي و معرفتي هستند و در 
از آثار و ابزار و نشانه هاي علمي استفاده شده است. در اين طيف از آثار اهميت مطالعه 
و کتاب، تفکر، تکريم دانش، جست وجو و شناخت محض مورد توجه و ستايش هنرمند 

بوده اند.

كتاب

جدول١ .معيار طبقه بندي موضوعي مجموعه آثار محمود فرشچيان (طبقه، معيار و نمونه)، ماخذ: نگارنده
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آن واقعيت و خيال در برابر يكديگر قرار نگرفته اند، بلكه با 
همسازي و هم نوايي تخيل حيرت انگيز به هم آميخته و توام 

.(Farshchian, 2004: 236) «شده اند
با توجه به نظرات حکيمان و فيلسوفان ايراني و غربي 
دربارة جايگاه خيال که منتج به سه سطح و مرتبه خيال 
گرديد، مي توان از هر سه منظر به اين اثر پرداخت. همان گونه 
که پيش تر آمد، ابن عربي براي خيال سه مرتبه لحاظ كرده 
است: نخست، خود عالم هستي، دوم، عالمي واسطه در دل 
عالم كبير (به لحاظ هستي شناسي) و سوم، عالمي واسطه در 
دل عالم صغير (به لحاظ انسان شناسي). به نظر وي، ويژگي 
بارز خيال تضاد ذاتي آن است وخيال را در هر مرتبه كه 
لحاظ كنيم، يك برزخ است كه بين دو حقيقت يا دو عالم ديگر 

قرار دارد. 
«طبق كيهان شناسي اسالمي، عمومًا و تعاليم ابن عربي 
خصوصًا خداوند انسان را به عنوان آخرين مخلوق آفريد، 

در حالي كه همة مخلوقات ديگر را درآفرينش او به خدمت 
گرفت... او نه تنها داراي اجزاي معدني، نباتي و حيواني است، 
بلكه بازتاب مراتب پيدا و پنهان عالم هستي است... هر انساني 
به وجهي اسرار آميز، هرآنچه را در جهان است در بر دارد» 

(چيتيک،١٣٨٥ :٥٢).
 در اين اثر اگر تاملي در اين نظر ابن عربي داشته باشيم 
به نتايج مفيد و روشني در جهت تبيين عوالم خيال خواهيم 
رسيد. خيال در معناي نخست كه ابن عربي مطرح كرده 
است، ناظر به عالم هستي است. ابن عربي مي گويد كه تجلي 
عالم هستي،كار تخيل خالق خداوند است. يعني جهاني كه 
بين وجود مطلق و عدم مطلق قرار گرفته است. يعني هستي، 
نه موجود است و نه معدوم. شيخ خيال را هر آن چيزي 
مي داند كه غير خداست واين واقعيت را در نظر دارد كه عالم 
خدا را نشان مي دهد كه در آغاز آن را تخيل كرده است. 
مانند تصوير آيينه كه حقيقت شخصي را نشان مي دهد. در 

موضوعاتي كه مستقيمًا با ناخودآگاه و روان هنرمند و يا انسان نوعي درگير هستند و يا منشا روانشناسي١٠
و سرچشمه اثر بوده اند. به طور کلي اين دسته شامل، سرشت آدميزاده، حاالت، رفتارها و 
قواي ظاهري و باطني روان يا نفس انسان مي گردند و جهت گيري اخالقي، عرفاني و غيره 
ندارند. بر خالف طبقه و گروه فلسفي که به مسائل کالن و کلي تر انسان سر و کار دارد، 

اين دسته شامل مسائل جزئي تر انسان مي گردند.

آدميزاده

اين دسته از آثار دربرگيرندة ويژگي هاي اخالقي مي شوند و شامل بايدها و نبايدها، فضايل اخالقي١١
و رذايل اخالقي و خوب و بد رفتارهاي انساني مي گردند. صفات و مؤلفه هاي اخالقي در 
سه سطح اخالق فردي يعني خودسازي و تزکيه نفس، اخالق اجتماعي و در نهايت تقرب 

به خداوند و وصول به مرتبة تعالي و رستگاري مطرح مي گردند.

براي 
زيستن

در اين طيف از آثار موضوعات و مضامين اجتماعي و محيطي مطرح مي گردند كه بيشتر اجتماعي و محيطي١٢
معطوف به دوران معاصر و محيط زندگي خود هنرمند مي گردند که در برخي موارد نيز 
و  موضوعات  موارد  اين  بر  عالوه  البته  هستند.  هنرمند  خود  حتي  و  خانواده  به  معطوف 

مضامين اجتماعي نيز به طور کلي و فارغ از زمان معاصر نيز مطرح مي گردند.

جلسه

قالب نقش هاي انتقادي و سياسي١٣ انتقادي و سياسي مستتر در آثار است که در  شامل موضوعات و مسائل 
انساني و حيواني و غيره ظهور مي يابند. در اين طبقه بيشتر مسائل و موضوعات معاصر و 
اجتماعي توسط هنرمند مورد انتقاد واقع مي گردند. نکتة حائز اهميت اين است که آثار اين 

طبقة عالوه بر وجه انتقادي، اجتماعي و محيطي و اخالقي نيز هستند.

در 
کمينگاه

نيز تاريخي و اساطيري١٤ اين گروه زمان مند و داراي تاريخ مشخص واقعي اند و دورة اساطيري و فراواقعي را 
شامل مي شوند. همچنين شامل موضوعات و مضاميني تاريخي است كه در متون فرهنگي و 

هنري بدان اشاره شده است. اين آثار شامل دورة معاصر نمي شوند.

ققنوس

اين آثار شامل موضوعات طبيعي تمثيلي مي گردند که شاخصة اين دسته از آثار اين است طبيعي و تمثيلي١٥
که مطلقًا تصوير انسان و به ويژه چهرة انساني در آن وجود ندارد. اين آثار، عالوه بر طبقة 

خود، به طور کلي و به طور تمثيلي شامل موضوعات و مضامين ديگر طبقات نيز مي شوند.

عطر 
محبت

ادامه جدول ١.



فراواني موضوع در کتاب هاي اصلي، فرعي و آثار موزه ها، 
مجموعه ها و اماکن نامعلوم (۵۳۸ اثر) به ترتيب بيشترين کاربرد

درصدمجموعکتاب هاي فرعي و آثار موزه هاکتاب هاي اصليطبقة موضوعيرديف

 ۲۶۷۹۶۳۶۳۶۷/۴۷غنايي ۱

۱۱۷۳۶۱۵۳۲۸/۴۳معنوي و عارفانه۲

۸۶۴۸۱۳۴۲۴/۹۰ادبي۳
۹۷۲۴۱۲۱۲۲/۴۹اخالقي۴

۹۳۲۲۱۱۵۲۱/۳۷اجتماعي و محيطي۵

۸۷۲۶۱۱۳۲۱/۰۰طبيعي و تمثيلي ۶

۹۵۱۸۱۱۳۲۱/۰۰فلسفي۷

۶۶۴۰۱۰۶۱۹/۷۰تاريخي و اساطيري۸

۵۹۲۱۸۰۱۴/۸۶عاشقانه۹

۴۲۱۱۵۳۹/۸۵ديني و مذهبي۱۰

۳۸۱۱۴۹۹/۱۰انتقادي و سياسي۱۱

۳۳۸۴۱۷/۶۲قرآني۱۲

۱۴۲۳۳۷۶/۸۷حماسي۱۳

۲۳۱۳۳۶۶/۶۹علمي و معرفتي۱۴

۱۴۷۲۱۳/۹۰روان شناختي ۱۵

جدول٢. جدول توزيع فراواني موضوع در مجموعه آثار هنرمند به ترتيب بيشترين کاربرد

اين اثر، تقريبا تمامي مراتب عالم هستي نمايانده شده است. 
سنگ و صخره، گل و درختان، ببر، پرندگان، انسان و نيروي 
مافوق انساني. همگي اين عناصر با جاندار انگاري و روح 
دادن به عناصر بصري، مفاهيم و معاني ساحت نخست خيال 

را تشديد و تداعي مي کنند. 
در ساحت دوم، شايد بتوان با تعبير و اصطالح «صور 
معلقه مستنير» سهروردي که مبين جهان مثالي اوست، اين 
اثر را مورد تأمل و گونه خيال آن را به لحاظ هستي شناسي 
مورد بازشناسي قرار داد. اثر «براي زيستن»، پيوندي ميان 
صور خياليه ذهن فرشچيان و عالم مثال خارج از ذهن اوست. 
همان گونه که سهروردي و اشراقيون باور دارند، صور خياليه 
متحقق اند در ذهن و نه در خارج و عالم مثال متحقق است در 

خارج و اين عالم را مثال و خيال منفصل و عالم برزخ گويند. 
همچنين، همان گونه كه گفته شد، صدرا قوة خيال آدمي را مثال 
آفرين مي داند و بيان مي کند که تمام صور عالم برزخ در قوس 

صعودي فراهم  آمده از ناحية خود انسان است.
در ساحت سوم، که ناظر به وجه انسان شناسانة خيال 
است، مي توان کارکرد خيال هنرمند را آشکارا مالحظه کرد. 
عناصر بصري اين اثر، تا آنجا که به محسوسات و پديده هاي 
محيطي هنرمند ارتباط مي يابند، محصول خيال باز آفرين و 
متصل هنرمند هستند و بقية عناصر به خيال و نظامي منفصل 
ارجاع مي دهند. كاركرد و ارتباط خيال متصل و منفصل را 
مي توان از مشاهدة عناصر بصري و چينش و تركيب اثر 
باز جست. تخيل فعال فرشچيان، با تركيب محسوسات و 
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نتيجه
همان گونه که مالحظه گرديد، در اين نوشتار، ضمن معرفي هنرمند و طبقه بندي موضوعي آثار او، خيال 
از منظر فيلسوفان و حکيمان ايراني و غربي مورد مطالعه قرار گرفت و روشن گرديد که در مجموع، 
سه گونه خيال، يعني، خيال (خود هستي)، خيال به لحاظ هستي شناسي و خيال به لحاظ انسان شناسي 
مورد توجه عميق اين صاحب نظران بوده است. حال مي توان به مسئله و پرسش آغازين اين پژوهش 
پاسخ داد که آيا عنصر خيال به عنوان جوهره اصلي زيبايي شناسي سبك فرشچيان مطرح است؟ و اگر 

چنين است گونة خيال يا رويكرد هنرمند به عنصر خيال چگونه بوده است؟ 
 بايد گفت که عالوه بر نظرات حكيمان، فالسفه، منتقدان هنر و حتي مردم عادي، با توجه به مجموع آثار 
طبقه بندي شده و نمونه هاي معيار و بررسي اثر منتخب، مي توان عوالم خيال را به عنوان اساسي ترين مؤلفة 

نقاشي ها و نگاره هاي فرشچيان معرفي کرد. در اثبات اين نظر و باور، سه نكته قابل تأمل و تأكيد است:
نخست اينكه با مالحظة جدول هاي توزيع فراواني موضوعي خيال آشكار است كه گوناگوني موضوعاتي 
كه هنرمند جهت آفرينش آثار برگزيده است دليلي بر تخيل خالق و جغرافياي گستردة خيال هنرمند تلقي 
شود. اگر اين ١٥ طبقة موضوعي خيال را در قياس با موضوعات نگارگري سنتي مكاتب گذشته در نظر 
بگيريم، شايد غنا و قوت و گسترة خيال هنرمند آشكار تر و برجسته تر گردد. برخي از اين موضوعات 
چون غنايي، فلسفي، اخالقي، اجتماعي، انتقادي و روان شناسي كمتر در آثار گذشتگان مشاهده مي شود 

كه ناشي از توجه عميق خاطر و خيال هنرمند به اين مقوالت مهم انساني است.
 نكته دوم اينكه در طبقه بندي مورد نظر طبقة غنايي با مجموع ٣٦٣ اثر و با ٦٧,٤٧ درصد از مجموعه 
آثار هنرمند (٥٣٨ اثر) بيشترين تعداد آثار را به خود اختصاص داده است. در نتيجه مي توان گفت 
يكي از برجسته ترين طبقات موضوعي است كه مستقيمًا با نهاد و تخيل هنرمند سروكار داشته است. 
درون گرايي و سير انفسي و تعمق در وجود انسان و پديده هاي هستي از بارزترين نكته ها و تجليات 

خيال درآثار فرشچيان است. 
 سوم اينكه آنچه در آثار هنرمند اهميت دارد بيان و پرداخت كامًال تازه و خالقانة آثار است. نگارنده 
در پژوهشي جداگانه مجموعه عناصر و مؤلفه هاي بصري آثار هنرمند را مورد بررسي و مداقه قرار 
داده است و نتيجه اين بوده كه عالوه بر تنوع موضوعي تمامي اجزاي تشكيل دهندة آثار داراي رگه ها 
و اليه هايي از ذهن خالق هنرمند هستند و اين سنت شكني از عناصر و نقشمايه هاي متعارف و مرسوم 
عالم نگارگري فاصلة قابل توجهي دارد. همچنين، بسياري از هنرشناسان و منتقدان بين المللي، که دربارة 
آثار هنرمند نظر داده اند، در نقد و توصيفات خود از واژة خيال و مشتقات آن به کرات استفاده کرده اند. 

جست وجو و شهود در معقوالت و عالم مثال، به عالم تخيل 
خالق شرفياب و متصف به صفت خالقيت الهي مي شود. در 
نهايت، اثر براي زيستن تجلي خيال در سه ساحت عنوان شده 

محسوب مي گردد. 
البته، همان گونه که پيش تر بيان گرديد، خيال از منظر 
فيلسوفان غربي داراي جايگاهي متفاوت نسبت به فيلسوفان 
و حکيمان شرقي و ايراني بود. يعني فيلسوفان خردگرايي 
چون، دکارت و اسپينوزا و فيلسوفان تجربي مسلکي چون، 
هابز، هيوم و جان الک که اساسًا براي خيال جايگاه و 
مرتبه اي ناچيز قائل بودند و در برخي موارد که به کلي 

ناديده گرفته مي شد و در نظر کانت، کالريج، باشالر و 
دوران و سبک هاي سورئاليسم و رمانتيک جايگاه ويژه و 
شايسته اي يافت و در نزد سنت گرايان، جايگاهي متعالي 
يافت. البته خيال از منظر دو گروه نخست بيشتر ناظر به 
ديدگاه انسان شناسي و خيال متصل بوده است تا ديدگاه 
هستي شناسي. به هر حال، با توجه به بررسي مجموعه 
آثار هنرمند و به ويژه اثر منتخب، مي توان گفت که آثار 
نيز  او  هم نظران  و  کانت  نظرات  مصداق  گرچه  هنرمند 
هست و ليکن بيشتر مصداق و تجلي نظرات سنت گرايان 

در خصوص عوالم خيال است. 



جايگاه خيال در آثار استاد محمود 
فرشچيان (با تأكيد بر نگارة براي 

رويكرد فرشچيان به قلمرو و گونه هاي خيال، داراي نقشي بسيار بنيادي و اساسي است. همان گونه که زيستن)
در اين نوشتار آمد، سه گونه خيال در مجموع نظرات حکيمان و فيلسوفان ايراني و غربي وجود دارد. 
در اين ميان، فرشچيان پيرو مشرب فلسفي خاصي نبوده است وليکن به طور نسبي با فالسفه و مکاتب 
فلسفي آشنا بوده است و آثار آنان را مطالعه کرده و در زندگي حرفه اي و آثار هنري خود از آن نظرات 

بهره برده است. در اينجا مي توان گفت که هر سه گونه خيال در آثار هنرمند قابل بازشناسي است.
و  ناشناخته  بي قراري  مي تراود  او  قلم موي  از ضربات  كه  نقش مايه اي  و  بنيادين، حركت  ذرة  هر   
اسرارآميزي دارد كه گويي به نوعي در حال طي طريق اند و داراي شعورند و آگاه اند كه تخيل شده اند و 
به دنبال صاحب خيال اند و به طور كلي خيال انگيزي عالم محسوسات و هستي را آشكار مي سازند. بدين 

اعتبار هستي خيال اندر خيال است وچون آيينه اي است كه رخ معشوق در آن تجلي يافته است. 
به لحاظ هستي شناسي نيز خيال و تعامل مدام آن با عالم مثال در تابلوهاي نقاشي محمود فرشچيان، از 
اساسي ترين عنصرهاي خالقيت هنري است. همان طوركه عنوان شد، عالم مثال و جهان خيال گوهري 
مستقل، ممتاز و فراتر از جواهر جسماني دارد و به جوهر عقالني صورت مي دهد و از جوهر جسماني 
ماده مي گيرد. اين ويژگي ها در آثار هنرمند قابل بازشناسي است. يعني در آثار شاهد صورت هايي 
هستيم كه از عالم محسوسات و تجربه محيط هنرمند سرچشمه گرفته اند وليكن فاقد ماده هستند و از 
طرف ديگر شاهد امور خيالي، متافيزيكي و معقولي هستيم كه در كالبد صورت ها و فرم هاي محسوس 
ديداري تنزل يافته اند. اگر چنين نبود، تابلوها مجال تفسير و تاويل نمي يافتند و يكسره ترجمة تجسمي 
مي يافتند و در حد آثار ناتوراليستي و رئاليستي تنزل مي يافتند. خيال او با تعاملي كه با عالم مثال دارد 
با حساسيت بخشيدن و تأكيد بر مراتب وجود، شعور و سلوك و اشتياق تكويني و تدويني موجودات 

را براي انديشة آدمي بيدار مي سازد.
 در بعد انسان شناسي نيز نظام پيچيدة تخيل خالق فرشچيان يادآور واژگان بنيادي كن و همت است كه 
تعابيري ازمفاهيم خالقيت و آفرينش هنري اند، كه از سوي دو تن از بزرگترين حكيمان ايراني - اسالمي، 
يعني سهروردي و ابن عربي ابراز شده اند. تصاوير و پديده هاي گوناگون دنياي بيروني در قوة خيال 
يا گنجينة حس مشترك فرشچيان نقش مي بندند و با تعاملي كه قوة خيال و عالم مثال در تخيل فعال 
دارند، مورد جست وجو، بازيابي، تركيب و كشف شهودي و رويت حضوري قرار مي گيرند و در صافي 
ضمير پااليش و پرداخت مي شوند. سپس با فرايندي پيچيده و البته زيبايي شناسانه، عالم معقوالت با 
عالم محسوسات در هم مي آميزند و در نهايت با تخيل خالق و با رعايت موازين زيبايي شناسي وعناصر 

و اصول حاكم بر هنرهاي تجسمي به صورت نقاشي هاي خيال انگيز و خالقانه مجال تجلي مي يابند. 
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The imagination among Iranian and Western sages and philosophers, is the most basic 
and most complex issues of the universe.
The research question is whether the imagination is considered the main essence of the 
aesthetic style of Farshchian? And if so, what was the kind of imagination or the artist’s 
approach to this element?
In this paper, for the first time, it is attempted to critically examine and study the place 
of imagination in the collection of the artist,s pieces (538 works) with the aim of 
demonstrating and proving the role of imagination as the basic essence of the artist,s 
creative works and identifying the types of imagination in them.
Thistheoretical study uses descriptive - analytical methodand is conducted with 
aninterpretative and combined approach.The data were collected from library sourcesand 
field research, and the methods of data analysis were quantitative and qualitative.
The result based on the findings was that for three reasons the imagination is considered 
the foundation and the main essence of the aesthetic style of Mahmoud Farshchian.
First, variety of subjects, second, high percent of the lyrical class, and third, creative and 
powerful expression of works. Also, Farshchian’s approach to the imagination element 
or its types, is transcendental and has a fundamental role.

Keywords: Iranian Painting, Imaginational World, Imagination, Topical Classification, 
Farshchian.
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