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های ها را به تعبیر درآورد. برخی از قدمای زبان فارسی، واژهها را ساختارمند کند و آنتواند تجربهذهنی که می
ه جای خیال و تخیل، اند و کاربرد واژۀ تصووووور بخیال، تخیل، تصووووور و او اژ را به وع معنی به کار برده

ست؛ ولی با مطالعۀ آثار منتقدان، می ست وافت. عدهتوان به تفاوت میان آنمقبولیت عام وافته ا ای خیال را ها د
صوور میدانند و معتقدند که خیال، گ راهبا وهم وکی می ست و مفاهی ی را به ت کشد که دور از حقیقت کننده ا

دانند و گروهی نیز معتقدند خیال وکی از قوای پنجگانه است. قدما وکی می باشد. گروهی دوگر آن را با رووامی
دانند، اند، عرفا نیز خیال را علم به تجلیات االهی میهای ادبی، خیال را به معنی نوعی اوهام به کار بردهدر کتاب

دانند، گروهی می ای تخیل را صوورا احسووا  وا تفکرها متقاوت اسووت،عدهدر مورد تخیل نیز نظرات و عقیده
مادوگر خیال و تخیل را ه ان تصووووور و او اژ می ند. ا یافتن ت امی اون  دان عام ن حاوز اه یت، قبول  تۀ  نک

مج وعۀ » هاسوت. واقعیت اون اسوت که خیال و تخیل ه ان تصووورو او اژ نیسوتند، بلکه خیال به معنینظروه
ست شعر ا صرفات بیانی و مجازی در  ستشبیه محاکات و» و تخیل« ت صوور« سازی نفس ا »  در حالی که ت

ست سیلۀ زبان ا صیفی «. ن اوش و بیان تجربۀ حسی به و ست تا وا روش تو  –در اون مقاله نگارنده در پی آن ا
ها را در اون زمینه، بررسوووی کند و به وع نتیجۀ های منتقدان داخلی و خارجی و اختالا نظر آنتحلیلی نظروه
 بد و ت اوز و رابطۀ خیال، تصوور و تخیل را بیان کند.       ها دست واکلی از ه ۀ آن

 
 تصوور، خیال، تخیل، عقل، احسا  ها:کلید واژه

 
 مقدمه

سان موجودی با با ظرفیت باشد، که ها قدرتِ خیال، تخیل و تصوور میهای عظیم است که از ج لۀ آنها و تواناویان
ست که می صوورسازی ذهنی در ت ام ن ودهای زندگی، دارای اون قدرت متافیزوکی ا تواند آثاری را خلق کند. نظام ت

های تواند خاارات گذشووته وا حافظهسووت، اون حافظه میانسووان، بازتاب حافظه و خاارات نسووبتان عینی و خا  او
شکل روواپردازی شد که به  سازی ذهنی، های روزانه ظاهر میمربوط به آونده با صوور گردد؛ هر نوع بحث در مورد ت

باود نقش حاقظه را که پیش نیاز اسووت، در نظر بگیرد، بنابراون تصوووورسووازی ذهنی وع مهارت روانی اسووت که با 
توانند تصوووورهای کند. افراد میآگاهانه از قوۀ تخیل، تصوواوور ذهنی آشووکاری در میز اوجاد و بازسووازی میاسووتفادۀ 

ای، خلق کنند وا تصوواوور ذهنی را برای وادآوری روودادهای پیدیده مربوط به ذهنی را در مورد موضوووعات سوواده
که در ادبیات فارسوووی آن را معادل او اژ اند زندگی خود اوجاد کنند. در مورد تصووووور، تعاروت متعددی بیان کرده

کدکنی با تعروت زور در کتاب صور خیال اند در معنای تخّصصی؛ نخستین بار، توسط شفیعیاروپاویان در نظر گرفته
شد:  شعر فارسی مطرح  سبت »در  سان و کوشش ذهنی او برای برقراری ن شاعر در مفهوم ابیعت و ان صرّا ذهنی  ت

. و دوگران نیز به تناسب، (17: 1378کدکنی، )شفیعی« نامیمت، چیزی است که آن را خیال وا تصوور میمیان انسان و ابیع
شبیه، ». کردند تعاروفی از آن اراوه صناعات بالغی از قبیل ت شامل ه ۀ ست که  صوور، هرگونه کاربرد زبان مجازی ا ت

وان به ئمراد از تصوور، چیزی است که اروپا». (45: 1386)فتوحی ، « آمیزی، اسطوره و... شوداستعاره، مجاز، ت ثیل، حس
ستعاره و مجاز گفته شییه، ا شتگان ما به آن ت شیدورد، « اندآن او اژ و گذ صطالح ». (205: 1373)فر صوور در ا او اژ وا ت

شباهت قابل ساخته مؤرادبی، اثری ذهنی وا  شاعر  سنده وا  سیلۀ کل ه، عبارت وا ج لۀ نوو ست که به و شود تا یوتی ا
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ّسی او به  شودتجربۀ ح شنونده منتقل  سیلۀ آن به ذهن خواننده وا  صادقی، « و شاهده ه ان.  (74: 1376)میر اوری که م
باشد. تخیل کنیم تعاروت متعددی در مورد تصوور وجود دارد، تخیل نیز ه ین گونه است دارای تعروت ثابتی ن یمی

صر زوباویوکی از بنیادی سی ترون عنا سیار به آن پرداختهشنا صووری و کالمی ب ست، که در هنرهای ت ساختی ا اند و 
ست ذهنی که می ساختارمند کند و آنتواند تجربها شاهده میها را به تعبیر درآورد. اما نه تجربهها را  شود، هاوی که م

و وکی از قوای پنجگانه . (446:1361کوب،)زروندهدبلکه قدرت خالقیت را به نفع سووواختار ذهن تیییر و انسوووجام می
اند؛ از دهد؛ مطالعۀ نظر محققانی که به اون مسووهله پرداختهاسووت که هر کدام از اون قوا، ع ل خاصووی را انجام می

کارکرد حسووی، که مخت   -1های ارائه شووده حکاوت دارد. مثال برخی برای تخیل دو کارکرد قائلند: فراوانی دودگاه
سان نیز در آن  ست و ان ست. حیوان ا ست، در اون حالت تخیل در جروان  -2شروع ا سان ا کارکرد عقلی که ووژۀ ان

صور و معانی را که عقل در هنگام تفکر تفکر مدد به عقل می ست که تخیل  صورت ا ساند و اون ه کاری به اون  ر
 کند. می ها نیازمند است با ترکیب ووا تفصیل صور و معانی آمادهبدان
ص      شیوهخیال نیز مانند ت ست؛ اون مبحث به  های متفاوت مورد وور و تخیل از تعروت و دودگاه ثابتی برخوردار نی

شتر مباحث درک  سفی دارند، عرفا نگرش عرفانی وعنی بی سوفان در اون زمینه دودگاه فل ست، فیل بررسی قرار گرفته ا
سی میشهودی را مطرح می شنا صورت خیالی و »دانند وعنیکنند و خیال را نیروی الهی و علم خدا سم فکر در  تج

. نکتۀ قابل توجه برای ما اون است که خیال چیست؟ آوا (274:1384کرون،)«حضور صورت خیالی در قالب وجود است
ادوبان، منتقدان و فیلسوووفان دربارۀ خیال، تصوووور و تخیل نظری واحد دارند؟ آوا خیال ه ان توهم اسووت؟ با مطالعۀ 

ها، پاسخ داد. ضرورت و اه یت اون تحقیق حاکی از اون است توان به اون پرسشی میآثار محققان و به اور احت ال
سالمی و عرفانی دارند؛ و با توجه به اون که  صوور و تخیل در متون بالغی، ا سزاوی که خیال، ت که به علت اه یت ب

تحلیلی تعروفی  –توصوویفی ها و نظرها در اون زمینه متفاوت اسووت لذا نگارنده در صوودد آن شوود تا با روش دودگاه
             گشای پژوهشگران بعدی باشد.جامع و واحد از اون سه مورد، ارائه دهد، شاود که اون تعاروت راه

                                                                                                                                             
 پیشینه پژوهش

های متعددی  انجام شده است ولی هیچ وع از در مورد خیال، تصوور و تخیل با وجود دودگاههای محتلت، پژوهش
 اند.ها را مطرح نکردهاند و ت اوز میان آنها اون سه مورد را از دودگاه نگارندۀ اون مقاله بررسی نکردهپژوهش

از واسووور رح تی در هشوووت ین ه اوش « ال منشوووص تصووواوور تخیلی در متون عرفانیعالم خی»ای با عنوانمقاله -    
، که به ارتباط تصاوور تخیلی بروزوافته در متون عرفانی با 1392ال للی انج ن ترووج زبان و ادب فارسی در سال بین

                                                                                        است. شدهپرداخته فالسفه، از برخی اعتقاد مورد عالم مثال،
صر»- شعر معا صاوور  ص« سطوح بالغی خیال در ت شگاه ا شروۀ دان سن دلبری و فروبا مهری در ن ، 7فهان دورۀ از ح

تخیالت شوواعرانه که از مباحث  های ادبی، در قل رودر اون مقاله با بررسووی روند تصوووورسووازی 139، بهار1شوو ارۀ
صاوور می سطوح مختلت خیال در اون ت ست؛ به معرفی  سد که پردازد و به اون نتیجه میبنیادون بالغت امروزی ا ر

ای که سطوح گونهها دارد به میزان پیدیدگی شبکۀ تصووری در شعر شاعران مختلت، ارتباط مستقیم با شبکۀ ذهن آن
 شود.  می شاعران های سبکی آنجزء ووژگی تصاوور به تدروجمحتلت اون 

صر » -        شعر معا صورخیال در  شه« تحول  شروۀ اندو  3، دورۀ 1390های ادبی، پاویز از ابواالب میرعابدونی در ن
شاعران معاصر برتخیل آزاد تصکید دارند، آنان با نگرش مستقل از اشیاء  ، در اون تحقیق نگارنده معتقد است9ش ارۀ 
کند.          کنند و کیفیت تحول صوووور خیال در شوووعر معاصووور را در اون پژوهش بررسوووی میزداوی میها عادتودهو پد

از عبا  مح دوان و « ژولبردوران» ابق نظروۀ« خون نامع خاک،از نصوورام مردانی»های خیالیتحلیل صووورت» -
در اون پژوهش به اون نتیجه  1396و تابسووتان بهار  41شوو ارۀ  20علیرضووا آرمان در نشووروۀ نثرپژوهی کرمان دورۀ 

های خیالی شعر نصرام مردانی، متعلق به کدام منظومۀ تخیلی است. نتیجۀ کلی بیانگر اند که بارزترون صورترسیده
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شتر مت اول به منظومۀ روزانۀ تخیالت و با ارزش گذاری مثبت می شاعر، بی شۀ اون  ست که اندو شد، اون اون نکته ا با
              دهندۀ آن است که مردانی تصوور مرگ را در تخیل خود تلطیت کرده و وحشت آن را گرفته است نشان 
پژوهی در نشووروۀ متن 1383بهار  19شوو ارۀ  8از غالمرضووا مسووتعلی دورۀ « خیال در مثنوی» ای با عنوانمقاله -     

   ین عقل شود و خیال بخواهد به جای عقل حکومتادبی عالمه، در اون پژوهش نگارنده معتقد است اگر تخیل جانش
                                                                                                                                                                                                                                               شود. می پندارگراوی دچار انسان کند؛

 

                                                                                                           ماهیت خیال
را به وع معنی به کار برده اند. ولی در نقد ادبی و متون بالغت فارسی برخی از قدما واژه های خیال، او اژ و تصوور 

جای هر دوی اونها مقبولیت عام وافته اسووت نکته قابل توجه برای ما اون ا  حال در  در کل کاربرد واژه تصوووور به
 واحد دارند؟ آوا خیال ه ان توهم است؟  است که خیال چیست؟ آوا ادوبان، منتقدان و فیلسوفان درباره، خیال نظری

سخ داد. زورا نظرات منتقدان درباره خیال متفاوت ثارمحققان و بطور احت الی میما با مطالعه آ شها پا س توان به اون پر
شد. خیال نوعی قوه وا سا   می با سانها از آن برخوردارند بطوروکه خداوند اون جهان را برا ست که ه ه ان نیرووی ا
 ه ین قوه خلق کرده است.

واسووطه جادووی میان فکر و وجود وعنی تجسووم فکر درصووورت خیالی و  هانری کربن می گوود: مفهوم خیال     
 "صورت خیالی در قالب وجود است. خیال به عنوان وع قوه جادووی خالق که موجد عالم محسو  است رحضو

خیال حق،  که در Magia Divinaاشوووکال و الوان اوجاد میکند و عالم به منزله جادوی الهی  را در قالب "روح مطلق
 .(275:1384)کربن،وکی در تهران دانست Fantasyرا نباود با وهم  Imaginationمی شود. اون خیال  تصور
توضوویا اونکه وهم هیچ پاوه ای در ابیعت ندارد نه دارای نیرووی اسووت و نه قوه به حسوواب می آود بلکه ما از      

ست سازی  اروق نیروی تفکر به توهم می پردازوم در حالیکه خیال خود نیرووی ا صوور که آدمی از اروق آن نیرو ت
کند در حالیکه خداوند جهان را بر اسا  اون نیرو خلق کرده است. هانری کربن در اون باره می گوود: دراروقت می

صوور برمی سیحیت به اون ت سالم و م ست. و خداوند عالم را از باانی ا خوروم که الوهیت از نیروی خیال برخوردار ا
ست اروق تخیل آن خل سرمدی وجود خووش ، »ق کرده ا حضرتش اون عالم را از درون خووش، از قوه و قابلیتهای 

سل ان ه ان  ست که به تعبیر عارفان م سو  عال ى موجود ا ست. در میان عالم روح محض و عالم مح شیده ا برک
اح در آن تجسم جسم لطیت است. عال ى که ارو "درک فوق حسی "عالم "تجسم خیالى "عالم"مثل خیالى "مفهوم 

و اجسام در آن تجرد پیدا کرده اند. اون ه ان عال ی است که خیال بر آن سیطره دارد در اون عالم خیال اثراتی چندان 
ببخشووند و خیال آدمی را در ه ان قالبی )در "شووکل و شووخصوویت "توانند فاعل خیال راواقعی اوجاد می کند که می

س (ه ان جسم نفسانی . بنابراون قوۀ خیال مفهومی فراگیرتر (297:1384کربن،) «ت شکل می دهد.که خود تخیل کرده ا
های ای از بازن اویدهد و مج وعهاز توهم است و با توهم فرق دارد، خیال برخالا تجبربۀ قبلی از واقعیت روی می

 باشد.درونی می
 

 فلسفه یونان 

گیرد ه انطوروکه میان افالاون و جه قرار میومورد تدر اندوشوووه های وونانی خیال به عنوان وع قوه در قوای نفس 
ارسطو درباب مثل اختالا نظر وجود دارد در زمینه خیال هم بین استاد و شاگرد اختالا نظر است و هر دو در اون 

 معنا متفق نیستند. نقادان اروپاوی در اون زمینه پیرو ارسطو هستند.
ند و معتقد است که عامل اوجاد شعر عنصر خیال است، او در رساله فن زورا ارسطو خیال را از قوای نفس میدا      

سخ می دهد.  شعر پا ضات افالاون در زمینه  شعر مطالب جالبی بیان می کند و به اعترا صول  شعر درباره ماهیت و ا
انسان ارسطو می گوود : شاعر خواه خوب باشد خواه بد وسخنش چه راست باشد چه دروغ از آثار فعالیتهای ذهنی 
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اسووت و امری اسووت که دارای وجود و ماهیت می باشوود ، ه ان اوروکه برای ااالع از احوال حیوانات تشووروا و 
 . (291: 1361) ر.ک. زرون کوب، مشاهده اجزای آن الزم است شعر نیز ه انگونه باود تحت تجربه و تحقیق قرار گیرد 

ی دهد سعی می کند ارزش اخالقی شعر را از ارزش زوباوی و در جوابی که به صورت غیر مستقیم به افالاون م     
 آن جدا کند. 

شته و به وع معنا ه ان مفهومی Eikaziaاز منظر افالاون خیال )       سطوح معرفت قرار دا سطا از  ( در پاوین ترون 
م. افالاون خیال را قوه ای را افاده می کند که امروزه آن را به معنای پنداری گ راه کننده و فاقد مبنا و معنا می شناسی

ست  سیار دور بوده و به ه ین دلیل گ راه کننده ا ست که از حقیقت و واقعیت ب صور مفاهی ی ا می داند که قادر به ت
 .(  1054:1380)افالاون،

ست متفاوت خیال زمینه در ها نظروه شد گفته که ه انطوری سی هر. ا جربیات خود در اون ت و دودگاه به توجه با ک
سخن ستند که خیال وکی  زمینه  می گوود. به اوری که عده ای هم آن را با رووا وکی می دانند. گروهی هم معتقد ه

از قوای پنج گانه اسوووت. ه ان اور که هر کدام از اون قوا به ع ل خا  خود می پردازند خیال هم دارای ع ل 
و صورتی  "شخ "، "پندار"اود: خیال به معنی مخصو  به خود می باشد. به اوری که تهانوی در اون باره می فرم

سفی آن چنین توضیا می دهد: و در  شود. و بعد درباره مفهوم فل شود، وا در بیداری تخییل کرده  که در خواب دوده 
نزد حک ا خیال بر وکی از حوا  باانه ااالق می شود و آن نیرووی است که صورتهای نقش بسته در حس مشترک 

س ت تجووت را به هنگامی که آ سین ق صورتها از حوا  باانه غاوب اند حفظ می کند. و جاوگاه آن و اپ اول از ن 
 . (451:/1، ج 1862 ، تهانوی)تجاووت سه گانه دماغ است

های های مختلت کتابش آورده اونگونه فه یده می شووود که قدما در کتاباز توضوویحاتی که تهانوی در قسوو ت      
 عی اوهام بکار می برده اند. ادبی خیال را به معنی نو

تهانوی می گوود: و خیال نزد شووعرا آن اسووت که اوراد الفات مشووترک بر دو معنی بود، وکی حقیقی و دوگری       
ای ووا ضرب ال ثلى و از اونها مجازی، و مراد مجازی باشد و شرط آن است که مجاز اصطالحی باشد و وا اوراد لطیفه

هر وع مشووت ل بر دو معنی باشوود از جهت حقیقت و مجاز و مراد مجاز بود و بر معنی حقیقی خیال رود ، وعنی در 
، ج  1862)تهانوی، وع جانب صووورت معنی معاونه ن اود و در ارا دوم خیال ن وده شووود و ه ان معنی مراد باشوود 

452:1. ) 
ل را با حس مشووترک مقاوسووه کنیم با اسووتناد به نظر منتقدان می توان بیان کرد که اون دو با هم اگر بخواهیم خیا     

صورت صورت هایفرق دارند. زورا  شوند و بعد از مدتی از بین می روند . اون  شترک ظاهر می  ها را که در حس م
 خیال حفظ می کند. 

با هم فرق دارند. به اوروکه در اوضاح ال قاصد گووند:  پس حس مشترک و خیال با توجه به کارکرد متفاوتشان      
حفظ می کند و در مورد اونکه  -خیال نیرووی اسووت که صووور جزئیه را بعد از اونکه از حس مشووترک غاوب شوودند"

شاهده  شترک قرار دارد ، م صور جزئیه تا درحس م ستدالل کرده اند:  ست جز خیال، چنین ا شترک چیزی ا حس م
شود و ست. پس میان حس و خیال تفاوت وجود دارد چرا که  خوانده می  شاهده نی چون در خیال قرار می گیرد، م

 . (382:1337)کاتب قزوونی،  "حس پذورنده و قابل است و خیال حافظ
 

 فلسفه اسالم 

 -به دلیل غلبه نگرش مشاوی در شکل گیری فلسفه اسالمی -بعد از شکل گیری ت دن اسالمی و ظهور فلسفه در آن
لسوووفان اسووالمی بحث خود را در زمینه خیال با توجه به اندوشووه ارسووطووی با قوای نفس آغاز می کنند. اولین فی

فیلسوا اسالمی ابوووست وعقوب بن اسحاق کندی است که برای قوای نفس سه مرتبه قائل بود. مرتبه قوای حسی، 
 قوای متوسطه، وقوای عاقله. 
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پنجگانه اسووت، قوای متوسووطه شووامل قوای مصوووره ، حافظه، غاذوه نامیه،  منظور از قوای حسووی ه ان حوا        
غضبیه و شهوا نیه می باشد در میان اون قوا، مصوره قوه ای است که به دروافت صور اشیا در نفس ک ع می کند. به 

اشوویا  تعبیر کندی قوه مصوووره قوه ای اسووت که صووور جزئیات را بدون ماده اوجاد می کند. بدون معنی که صووور
ه ان دودگاه ارسطو(  رادرحالیکه حاصل آن صور وعنی ماده در معرض حوا  ما نباشد در ذهن اوجاد میکند. )تقروبان

ستفاده از عناوونی چون قوه مصوره و مخیله دو کارکرد برای اون قوه قائل می شود. کارکرد اول   "ه دنین کندی با ا
صور در نفس ضبط  صورقدرت ".کارکرد دوم  "اوجاد و  سان، به تعبیر کندی  "ترکیب  سر ان سبی با  صور ا مثال ت

هنگامی که نفس ه ه حوا  خود را تعطیل می کند قوه مخیله به کار خود ادامه می دهد. اون کارکرد میتواند هم در 
 (389:1358الفاخوری،)خواب باشد و هم در بیداری

اولین قوه نفس را غاذوه بعد المسه  "اهل مدونه فاضلهآرای " در فصل بیستم -فیلسوا نامدار اسالمی -فارابی       
ای سوووخن می داند فارابی پس از ذکر اون قوا از قوهمی (و پس از آن قوه نزوعیه )قوه اراده ، میل و شووووق به چیزی

گوود که قادر است مشاهدات حوا  )از محسوسات( راحتی پس از غیبت آنان در خود حفظ ن وده، ه دنین برخی 
سات را با برخی ترکیب و برخی را از برخی دوگر جدا کند. فارابی اون قوه را  سو می نامد. او معتقد  "متخیله"از مح

می گیرد؛ گاه صادق و گاه کاذب است و میتواند امور زشت  است ترکیب و تجزوه های که به وسیله اون قوه صورت
حفظ، ترکیب  صرفان با توجه به دودگاه فارابی کارکرد قوه متخیله.  (187: 1361)فارابی، دهد  1و زوبا را از هم تشخی  

ست؛ بلکه متخیله از اون اروق می سات نی سو شته و در نفس اف تواندو تجزوه مح سلط کامل دا سات ت سو راد بر مح
 نوعی آگاهی و دانش اوجاد کند. 

صو  الحکم"فارابی در       صوره، وهم، حافظه و مفکره،  "ف سخن می گوود به ترتیب عبارتند از م از قوای باانی 
ستفاده قرار گیرد آن  سط روح و عقل مورد ا ست. آنگاه )که اون قوه تو صیل ا از دودگاه او مفکره قادر به ترکیب و تف

ستفاده گردد متخیله مینامند را مفکره و چون ت با توجه به اونکه افالاون وارسطو  . (43: 1381)ر.ک. فارا بی، وسط وهم ا
در زمینه خیال با هم اختالا نظر داشته اند ابن سینا در رابطه با نقش تخیل در تفکر توانست ج ع بین آراء افالاون 

است که محسوسات ظاهری هستند نه حقیقی وبه و ارسطو کند. توضیا اونکه اسا  حک ت افالاون بر اون است 
ه ین دلیل علم به آنها تعلق ن ی گیرد زورا علم ووژه عالم معقوالت اسوووت؛ زورا هر امری از امور عا لم اصووول و 
حقیقتی دارد که که با حوا  درک ن ی شوووود و تنها عقل آنها را درمی وابد او مج وع اون اصوووول حقیقی را مثل 

ظر افالاون ه ان وادآوری مثل اسووت علم به اون مثل در فطرت هر انسووانی موجود اسووت و روح مینامد. تفکر در ن
انسووان قبل از ورود به اون دنیا در عالم مجردات بود و مثل را درک کرده اسووت و چون به اون جهان آمده آن حقاوق 

ذکر مثل است؛ و اگر وکسره نیاد فراموش شده اما به کلی محو نگردوده است بنابراون کسب علم و معرفت در واقع ت
توضویا اونکه در نظر افالاون عقل برای  (33-32:1384ر.ک. فروغی،) ان د بود البته حصوول علم برای او میسور ن یشود

تفکر کردن نیاز به صووور خیالی ندارد ولی از دودگاه ارسووطو عقل بدون صووور خیالی ن ی تواند تفکر کند. بطوروکه 
 "از ارا دوگر به کار افتادن عقل باود ه راه با وکی از صووور خیالی باشوود  "می گوود ارسووطو در کتاب نفس چنین

 ( 235:1378ارسطو،)مشابهت دارد جز اونکه عاری از ماده است   زورا خیال با احسا

سینا در        سطووی برمی گزوند. اج ال نظر ابن  سی ار سطی بین دو مذهب عقلی افالاون و ح سینا جاوگاه و ابن 
سفی به مر اون ست که ه انا تفکر از دو مرحله می گذرد که از اون دو مرحله به بیان فل حله قوه و فعل موضوع اون ا

 (.467:1383سینا،ابن) تعبیر می شود....

با مقاوسه آرای ابن سینا و ارسطو می توان گفت. از دودگاه ارسطو کلیات از اروق جزئیات حاصل می شوند و       
سفه  معانی معقول هم صلی آن با فل سطو و تفاوت ا سفه ار سات به وجود می آود اون از امتیازات فل سو از اروق مح

افالاون است. ابن سینا صورتهای معقول را به دو قسم تقسیم می کند. قس ی را ذاتا مجرد و قسم دوگر را ملفوا به 
 .( 840:  1375) ابن سینا، لواحق مادی و مقارن با عوارض حسی می ش ارد 
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توضیا اونکه از دودگاه ابن سینا و ارسطو معقوالت با هم فرق دارند. زورا ارسطو محسوسات را زور بناوی می        
شته  سات ارتباای ندارند و اگر هم ارتباط دا سو سینا معقوالت وا با مح شناخت معقوالت ولی از نظر ابن  داند برای 

 باشند حدود آنها را عقل تعیین می کند.
جه نصیر الدون از فیلسوفان بزرگ اسالمی ، ما نند ارسطو بحث در زمینه خیال را از اروق محاکات )شبیه خوا       

ست  شتر آنرا بکار برده ا سطو بی سطو تعروت  Mimesisسازی( آغاز می کند لفظ وونانی محاکات که ار شد ار می با 
دقیقی از محاکات نکرده بلکه بیشوووتر در مورد انواع آن بحث می کند. ولی خواجه نصووویر درباره معنی تخییل می 
سباب محاکات  سات را ولیکن محاکاتی ابیعی و در ا ست اعیان محسو سد.... و خیال به حقیقت محاکات نفس ا نوو

مانند تصوور ، شعر و غیر آن. و در مورد راز لذت بردن نفس از تخییل گوود: و سبب وا عادت بود.... واصناعات بود 
و محاکات گوود: و محاکات لذوذ بود از جهت توهم اقتدار بر اوجاد چیزی و از جهت تخییل امر غروب و به اون 

 .(590:  1376، الدون اوسی)نصیرسبب محاکات صور قبیا و مستکره هم لذوذ بود 
ندی خود می گوود که محاکات وا به قول اسووت وا به فعل و خواجه شووعر را به سووه چیز خواجه در تقسوویم ب      

به نفس کالم مخیل، هر نی ه از حالی حکاوت می کند مانند  -3به وزن،  -2به لحن و نی ه،  -1محاکات می کند. 
انسانی محاکات می نی ه درشت که از غضب و نی ۀ حزون از حزن حکاوت می کند وزن هم مانند نی ه از احواالت 

شه از موجود محاکات  شعر ه ی ست و  شادی می کنند و تخیل هم نوعی محاکات ا کند زورا برخی از وزنها اوجان 
شند ستعاره که از محاکات لفظی می با شبیه وا شفیعی،  ن ی کند بلکه از غیر موجود هم محاکات می کند مثل ت )ر.ک. 

1386 :37 .) 
 

 عرفان اسالمی 

بررسی قرار گرفته است؛ فیلسوفان  یال از دودگاههای مختلت و به شیوه های متفاوت مورد بحث وبحث در زمینه خ
در اون زمینه دودگاه فلسفی دارند، عرفا نگرش عرفانی وعنی بیشتر مباحث درک شهودی را مطرح می کنند و خیال را 

سی می دانند زورا جهان مخلوق ، فعل نیروی خیال شنا ست و اون خیال خالق الهی نیروی الهی و علم خدا ی، الهی ا
 است که در قالب مخلوقات متجلی شده و به آنها وجود بخشیده است.

خدا که ه ه "بطوروکه هانری کربن در اون باره می گوود: علم خیال ه ان علم خداپیداوی اسووت. وعنی تجلیات      
شده اند ستند. عال ی  تامل می کند چرا که اونها نیز ه دنان "موجودات ازاو خلق  س اء االهی ه ظهورها و غیبتهای ا

شهودهای مات ثل وتجسم های ما و به اور کلی ه ه  ست، عال ی که کشت و  شده ا که ازاروق قوه خیال ما ادراک 
سرگذشت های رمزی که فقط جنبه مادی خود را بر ادراک حسی وا تصوور و تصورات حسی عیان می کنند؛ بنابراون 

هاوی اسووت که در آنها ن ودار می شووود. هر چند  ه سووطوح آونه گون و علم به ه ه صووورتعلم خیال، علم به ه
. با توجه به دودگاه عرفا که (323 - 324: 1384)ر.ک. کربن، صووورتها در آونه ظاهر می شوووند ولی واقعا در آونه نیسووتند 

که عالوه بر اون، خیال علم به محاالت  خیال را علم به تجلیات االهی می دانند در اونجا بیان اون نکته الزامی اسوووت
از ادراک آن عاجز اسووت براو ان بازگو می کند. زورا دامنه خیال بسوویار  هم می باشوود وعنی ت امی اموری راکه عقل

 گسترده تر از عقل است. 
 

 خیال و عقل 

شود م کن  صل می  سط خیال براو ان حا ستند که با هم فرق دارند؛ زورا اموری که تو خیال و عقل دو مقوله ای ه
ست و هر چیزی که با حقیقت  شد و عقل نتواند آنها را دروابد. زورا عقل واقع گر ا ست از حقیقت و واقعیت دور با ا

ست چون دنیای خیا شد برای عقل قابل ادراک نی شته با ست به اوروکه کربن می تنافر دا سیع تر ا سیار و ل از عقل ب
ست که در دل نفس رح انی  ستین تعین )تعین اول( ا گوود: عقل ن ی تواند جای خیال را بگیرد، عقل اول، ه ان نخ
شد زورا آن  شهادت فقط می تواند خیال با سطه میان عالم غیب و عالم  شود، وا ست اوجاد می  که خود خیال مطلق ا
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ستی و ست  مرتبه ه ست ه ان مرتبه ای ا  "که در آن موجودات مجرد عالم غیب )آن مرتبه آگاهی که مدلول خیال ا
به اوروکه وجود عیان شدۀ ما تخیل االهی  (متجسم می شوند که در عین حال اون جسم به معنای جسم مادی نیست

ست ، تخیل ما هم در متن تخیل حضرت اوست  اون می توان اون نکته را بیان کرد . بنابر(287-289: 1384)ر.ک. کربن، ا
شود عاجز  صل می  صوراتی که توسط خیال حا که ، ه ان اوروکه عقل ن ی تواند عالم غیب را دروابد، از دروافت ت

 است.
 

 تخیل 
زمینه مختلت اسووت. و هر گروهی با  تخیل هم مانند خیال تعروت ثابت و مشووخصووی ندارد، زورا دودگاهها در اون

 هان می نگرد و نگاهش متاثر از حاالت روحی و عاافی اوست. دودگاه خود به ج
سوواختارمند کند و آنها را به تعبیر در  زرون کوب می گوود: تخیل سوواختی اسووت ذهنی که می تواند تجربه ها را     

ساختار ذهن تیییر و ا شوند، بلکه قدرت خالقیت، عینیات را به نفع  شاهده می  سجام آورد، اما نه تجربه هاوی که م ن
می دهد. عینیاتی که با حقیقت فاصووله دارد. تخیل هم با حقیقت بسوویار فاصووله دارد زورا پیروی از تخیل آدمی را به 

 .سوی آنده که غیر واقعی و حقیقی است سوق می دهد
ستقیم حقیقت دور می کند       سات ما را دچار مبالیه و اغراق می کند و از جاده م وب، )ر.ک. زرون کعواات و احسا

. فارابی در احصوواء العلوم می گوود: خ یر ماوه شووعر تخیل اسووت زورا حالتی را از آنده که اسووت برتر وا (446: 1361
. پس برای آنکه شووعر بتواند انفعاالت (68: 1364)فارابی، فروتر نشووان می دهد چه از نظر زشووتی و چه از نظر زوباوی 

 ل واغراق برخوردار باشد. نفسانی در انسان اوجاد کند باود از نیروی تخی
سط وا قبض وا        ضاء انفعالی کند در نفس به ب سا  االقتبا  می گوود: مخیل کالمی بود که اقت صیر در ا خواجه ن

شد.... صدوق با شد و نفو  اکثر مردم تخییل را مطیع تر از ت شد و خواه نبا صدوقی با ضی ت   غیر آن خواه آن کالم مقت

. مطابق اون نظر کالم تخیلی بیشتر از کالم تصدوقی مورد پسند افراد قرار می گیرد زورا کالم (588: 1376خواجه نصیر،) 
برای تخیل قائلند به اون صورت  تخیلی روح ، عاافه و احسا  انسان را به هیجان در می آورد . در وونان اه یتی که

چون "تخیل را اونگونه تعروت می کند  "نفس درباره "است که آن را با حس بیناوی برابر می دانند . ارسطو در کتاب
ست که برای نور در اون  س ی ا شتق از ا س ی که برای تخیل در زبان وونانی آمده م ست ا بیناوی عالی ترون حوا  ا

 . (210: 1378) ارسطو ،زبان آمده است زورا بیناوی بدون نور م کن نیست 
مشترک سخن می گوود، حسی که بنا به نظر او وکی از اجزای  ارسطو پیش از پرداختن به کارکرد تخیل ، از قوه     

نفس بوده و ما را به ادراک می کشاند . وی در تعروت اون حس آن را عبارت از ابیعت مشترک میان ه ه دانسته که 
شترک وکی از  ضی. حس م شترک و عر سات م سو صی انجام می دهد مثل ادرا ک مح ابیعتی ووژه دارد و ع ل خا

اسووت تخیل هم از نتاوج نفس حسووا  اسووت پس حس مشووترک می تواند در اوجاد تخیل نقش داشووته اجزای نفس 
باشد. عالوه بر اون احساسات هم در به وجود آمدن تخیل نقش دارند ولی تخیل صرفا حاصل احساسات نیست به 

بدون احسا  به  اوری که ارسطو معتقد است تخیل نه صرا احساسات است و نه تفکر اگرچه اون قوه ن ی تواند
توضیا  .( 267، 1378)ارسطو، وجود آود و نه می تواند بدون اعتقاد وجود داشته باشد و او تخیل را تفکر نیز ن ی داند 

سا ، عاافه و  شند. وعنی اح شکیل دهنده تخیل می با صر ت ست بلکه اون دو از عنا سا  و تفکر نی اونکه تخیل، اح
رند. ولی ن ی توان گفت که تخیل وعنی احسووا  و تفکر زورا اون دو در زور اندکی هم تفکر در اوجاد تخیل نقش دا

س ی از حرکت  ست که تخیل ق سا  می داند و معتقد ا سطو تخیل را از نتاوج نفس ح مج وعه تخیل قرار دارند. ار
ا  است و ن ی تواند بدون احسا  به وجود آود. پس فقط در موجودات حسا  و نسبت به اشیاوی که متعلق احس

سبب اوجاد صور در ذهن  ست که  شود. بنابراون از دودگاه وی خیال وکی از مراتب ادراک حسی ا ست حاصل می  ا
ست  سات در نفس ا سو صور مح سطو، می گردد. بنابراون ع لکرد قوه تخیل در وهله اول دروافت و حفظ  :  1378)ار

267 . ) 
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شترک ا       صر م ست، قوبا توجه به اونکه عاافه و احسا ، دو عن سان و حیوان ا ست که  ۀن شخی  تنها عاملی ا ت
انسووان و حیوان را از هم جدا می کند، وارسووطو از نوعی تخیل سووخن می گوود که مخت  انسووان اسووت و از آن به 
ند خیال واحدی بر مبنای خیاالت کثیر  تخیل عقلی تعبیر می کند. در کتاب نفس می گوود: حیوانات نااق می توان

سازند و دلیل  ست ب شی ازقیا  ا ست که تخیلی که نا شند اون ا بر اونکه حیوانات ناق  ن ی توانند دارای حکم با
ست )ه ان( . پس تخیل در معنای خا  ) عقلی ( ووژه  ستلزم حکم ا ست و چنین تخیلی م )تخیل عقلی( در آنها نی

 باشند. انسان و در معنای عام شامل ت امی موجوداتی می شود که دارای احسا  و عاافه می 
 

 تخیل و تصویر 
ه انطوری که گفته شد تخیل و تصوور دو مقوله ای هستند که تعروت دقیق و واحدی ندارند. زورا هر کسی با توجه 
به تجربیاتش در اون زمینه مطالبی را بیان کرده است از آنجاوی که میزان عاافه، احسا  و تفکر در افراد وکسان ن ی 

شد تعبیرها مختلت و تعرو شد بطوروکهبا عده ای تخیل را وع فراوند ذهنی می دانند که کارش  فها هم متفاوت می با
 کشت روابط پنهان میان اشیاء است ارسطو هم درباره تخیل سه نکته را مطرح می کند. 

به احسووا  تعلق دارد و اون نکته را می توان در موجودات حسووا  جسووتجو کرد. صوواحب خود را قادر می  -     
 سازد تا از افعال خود منفعل شود.

 او را قادر به صدور حکم می کند )درست وا نادرست(  -    
ست      ضبط می کذا و تخیل را نیرووی می داند که قادر ا صور نفس را  سطو خیال را نیرووی می داند که  بنابراون ار

 . (256:  1378)ر.ک. ارسطو ، حک ی را صادر کند و اسبابی برای تفکر است 
سالمی در مورد تصوور هم نظرات مختلت است ، تصوور از مه ترون اصطالحات نقد ادبی است که در بالغ     ت ا

مطرح بوده و تنها ووژه ادبیات نیست بلکه در هنر و روانشناسی هم مطرح است. منتقدان تصوور را در معانی متعددی 
ترج ه می کنند بطوروکه جاحظ بصووری ادوب نام ، ار  "صووورۀ"به کار برده اند. در زبان عربی او اژ و تصوووور را به 

صوور را در ت صطالح ت شعر به کار برده می گوود عرب در کتاب الحیوان ا شعر گونه ای از بافندگی و نوعی "عروت 
به کار برده و می گوود: معانی  "معنی "در مقابل "شووکل "صووورت را در مفهوم "و قد امه بن جعفر "تصوووور اسووت

 شعر به منزله ماده موضوعه است و شعر در آن بسان صورت است چنانکه در هر صناعتی چیزی باود باشد تا پذورای
را در معنی مثال وهیکل آورده و تشبیه شی از  "صورت ". ابو هالل عسگری(132،:  1357)جاحظ، تصثیر صورت گردد 

 .( 97:  1378) العسگری ، نظر صورت را وکی از اقسام تشبیه دانسته است 
خیالی تصووری فراندسکو دسانکتین به تصرا روح انسانی در تصوور خیال اشاره می کند و می گوود: تصوور       

سیقی چیزها را ا  سا  و مو شده، آن نی ه واقعیت، و آن معناها و هاله هاوی که به ما اح ست که روح در او دمیده  ا
 (. 144: 4، ج 1373)ولع، القاء کند 

جرجانی می گوود: صورت عبارت است از ت ثیل و قیا  برای آنده در می وابیم پس در ذهن تفاوت میان افراد      
ست که در وکی وع جن صیاتی ا صو سان در خ ست و تفاوت میان دو ان صورت ا شم می بینیم از جهت  س که با چ

ست.....  ست و در دوگری نی سو  ااالق کرده و آن را در (389:  1368)جرجانی، ا صورت را بر امر مح . ابن ا ثیر هم 
به صورت است. زورا معانی موهوم را  مقابل معنی آورده است و چهار تا تشبیه برش رده و وکی از آن، تشبیه صورت

سازد  شهود م ثل می  سی م صورتهای ح . براهینی هم می گوود: حلقه زدن دو چیز از دو ( 397: 1ج  ،1380)ابن اثیر، با 
 .(114: 1، ج  1346)براهینی، دنیای متیاور است به وسیله کل ات در دو نقطه معین 

ه شیوه خاصی درباره تصوور سخن گفته اند، اون تعروفها بیانگر اون است توضیا اونکه هر کدام از اون تعروفها ب     
که دامنه معناوی تصوووور گسووترده اسووت. وعنی اموری که که با حس بیناوی خود می بینیم وا با حوا  دوگر خود آنرا 

وق زبان بیان شود. وعنی تصورات ذهنی خود را از ار درک می کنیم . بطورکلی تصوور بر کل زبان مجازی ااالق می
کردن، درباره ارتباط تخیل و تصوووور می توان به اون نکته اشوواره کرد که فراوندهای ذهنی تخیل از اروق تصوووور که 



 619   /   تمایزمیان ماهیتِ خیال و تصویر در آراءِ منتقدان داخلی و خارجی 

زبان مجازی است به شکل در می آود و براو ان محسو  می شود. پس تخیل مفاهی ی ذهنی را می فرستد و تصوور 
 آنها را می گیرد و به اجرا در می آورد.

 

 و عاافه  تخیل
روزگار غلبه می کنند. اونها در  بر ی هنرمندان، منتقدان وفیلسوفان باتوجه به حاالت روحی و عاافی خوددوره هر در

دوره های مختلت پدوده های جهان را به گونه های متفاوت می بینند و به تصوووور می کشووند، پس هر گروهی برای 
عناصری چون عاافه، احسا  و در برخی موارد هم از تفکر ک ع می اونکه تخیالت خود را به عرصه در آورد ، از 

 د و جهان را به دلخواه خود می سازد. هگیرند و روح خود را در پدوده ها می د
دکتر شووفیعی درباره عاافه می گوود: منظور از عاافه، اندوه وا حالت ح اسووی وا اعجابی اسووت که شوواعر از        

احسا  می کند و از خواننده وا شنونده می خواهد که با او در اون احسا  شرکت داشته رووداد حادثه ای در خود 
باشووود. پس هیچ هنر مندی ن ی تواند بدون اونکه خودش وع حالت عاافی را احسوووا  کرده باشووود بتواند آنرا به 

دی کرد . ولی از دو دسته دوگران منتقل کند بطوروکه عواات انسانی قابل ش ارش نیستند و ن ی توان آنها را دسته بن
آن می توان حرا زد، وکی عواات شووخصووی که آدمی را وا می دارد تا در پی مصوولحت خووش باشوود و دوگری 
عواافی که رنج آمیزند و رنجهای مخااب را بر می انگیزد، از قبیل حسد ، خشم ، نا امیدی... وظیفۀ ادب برانگیختن 

 (. 24-25: 1386)ر.ک. شفیعی،  که کار هنری است با برانگیختن آن اشتباه کردآنها نیست. نباود میان تصوور اون عواات 
وقتی هنرمندی از عواات رنج آمیز سوووخن می گوود هدفش برانگیختن اون عواات در مخااب نیسوووت بلکه       

شود . در  شاند هر چند خواه نا خواه مخااب از اون عواات متصثر می  صوور بک عین حال سعی می کند آنها را به ت
صر ظاهری  شعر عالوه بر اونکه دارای عنا ست.  شعر ا شد  صوور می ک صری که هنرمند توسط آن، عواات را به ت عن
شد عاافه و  شعر نبا صر خیال در  سا  و خیال. اگر عن شد، مثل عاافه، اح صر معنوی هم می با ست؛ دارای عنا ا

صوال وع هنر زمانی جلوه گری می کند که خیال و بیان هنری در  احسا  به تنهاوی ن ی توانند کاری از پیش ببرد. ا
کار باشد. بطوروکه کروچه در اون زمینه می گوود: بیان و زوباوی دو مفهوم نیستند بلکه وع مفهوم هستند که هر کدام 

  .(110: 1381)کروچه، از اون دو کل ه مترادا را که بخواهیم می توانیم به آن ااالق کنیم 
ان و زوباوی با بیان زوبائیها، زورا زوباوی زمانی جلوه اش بیشتر می شود که بیان شود و به تصوور پس هنر وعنی بی     

احتیاج به عواملی  ودآدر آود. بنابراون نیروی تخیل که فراوند ذهنی و خالق زوبائیهاسوووت برای اونکه به عرصوووه در 
 نخواهد داشت.  چون خیال ، عاافه واحسا  دارد. بطوروکه تخیل بدون اونها مفهومی

 

 تخیل و زبان 
ست. وعنی  ستند حذا وکی به منزله حذا دوگری ا شبیه هم و در وکدوگر متداخل ه ساختار  تخیل و زبان از نظر 
شکل می دهند. پس  سانها را  ست. اون ها در واقع هووت ذهنی ان صور نی زبان بدون تخیل و تخیل بدون زبان قابل ت

می تواند تخیل را هم نا بود کند. هنرمندان از زمانهای گذشوووته تا دوره های جدود  هر عاملی که زبان را از بین ببرد
 دودند. بین تجربه ، حافظه و تخیل رابطه می

گاهی برخی از آنها حافظه و تخیل را وکی می دانستند. حافظه و تجربه چه فردی باشد و چه ج عی به گونه ای       
رمندی هم می تواند از محیط پرامونش تصثیر پذورد. تداعیها ه دون رشووته ای با جامعه در ارتباط اسووت. تخیل هر هن

ها در دست دنیاوی است که هنرمند نشانه های خود را از آن می هستند که تخیل را اوجاد می کنند و رشته اون تداعی
 ها بی گ ان تیییر در تخیل را به وجود می آورد. گیرد. پس هر گونه تیییر در ارزش

بالغیون برای زبان دو ساحت حقیقت و مجاز قائل شده اند. ساحت حقیقت ه ان ساحت داللت اولیه و واقعی       
صر موجود در ابیعت را با هم  ست. زبان مجازی عنا ساخت مجاز انتقال واژه ها از معنای واقعی آنها ست و  کل ه ا

کند بلکه زبان مجازی می تواند آنها را کامل کند. ترکیب می کند. زبان حقیقی قادر نیست ت ام مکنونات آدمی را بیان 
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بنابر اون دو نوع تصوور از دو ساحت زبان اوجاد می شود ، وکی واقعی با زبانی ، دوگری ساختگی وا مجازی. تصوور 
زبانی ه ان تصووری است که به صورت کاربرد قاموسی و حقیقی واژگان زبان در ذهن حاصل می شود. ولی تصوور 

صوول کشووت رابطه با اوجاد پیوند میان دو وا چند امر اسووت که به ظاهر ارتباای با هم ندارند و اون ارتباط مجازی حا
فقط در خیال ما اتفاق می افتد . تصوور مجازی برخالا تصوور زبانی ساده و تع بعدی نیست بلکه مرکب از دو وا 

سابقه ن ست و واقعیت نوونی می آفروند که در عالم خارج  صوور دروای آتش ، دروا وع واقعیت چند جز ا دارد مثال ت
ست و آتش واقعیت دوم، اما حقیقت ست که از رابطه  "دروای آتش" ا سومی ا ست بلکه امر  هیچ کدام از اون دو نی

 . (52- 49:  1386)ر.ک. شفیعی، خیالی میان دو واقعیت ناساز متولد شده است 
وجود ندارد بلکه دنیای ذهن ما آنرا از اروق تخیل خلق می کند و بنابراون حقیقت دروای آتش در دنیای خارج      

 زبان آنرا بیان می کند. پس تخیل و زبان الزم و ملزوم وکدوگرند و وکی بدون دوگری امکان پذور ن ی باشد.
 

 نتیجه
ای با توجه به آراء فیلسوفان، منتقدان و نووسندگان که هروع نظری متفاوت دربارۀ تخیل، خیال و تصوور دارند؛ عده

دانند. ای آن را با وهم، برابر میدانند، گروهی نیز خیال را ه ان رووا و عدهتصوووور و او اژ را ه ان خیال و تخیل می
 توان به جای دوگری به کار برد. م فرق دارند و هیچ وع را ن یها با هتوان خاارنشان کرد که ه ۀ اونمی

ها کند، آنمحسوسات زوربناوی هستند برای شناخت معقوالت، لذا آنده را که آدمی از اروق حوا  دروافت می       
ضه می سات عر سو صوور، دوباره بر مح صورت تخیل، خیال و ت امنۀ کند. لذا درا در قوای باانی خود پرورش و به 

ها را براو ان بازگو تر اسووت وعنی ت امی اموری را که عقل از ادراک آن عاجز اسووت، خیال آنخیال از عقل گسووترده
کند م کن است از حقیقت و واقعیت دور باشد گراست ولی اموری که خیال براو ان بازگو میکند؛ زورا عقل واقعمی

حقیقت تنافر داشوووته باشووود، برای عقل قابل ادراک نیسوووت.لذا خیال ها را دروابد و هر چیزی که با و عقل نتواند آن
ای هسووت که در آن موجودات مجرد عالم غیب، متجسووم واسووطۀ میان عالم غیب و عالم شووهادت اسووت ه ان مرتبه

 شوند.می
ست که در بالغت مطرح      صطالحات نقد ادبی ا صوور از مه ترون ا ست. ت صوور نیز نظرات متفاوت ا  در مورد ت

دانند ای تصووور را ه ان شوعر میاسوت و تنها ووژۀ ادبیات نیسوت بلکه در هنر و روانشوناسوی نیز کاربرد دارد. عده
ای آن را بر امر محسووو  ااالق کرده و دانند؛ عدهای دوگر آن را ت ثیل و قیا  میگروهی دوگر آن را تشووبیه و عده

های مختلت، نشانگر اون است که تصوور متفاوت است و اون تعروتاند. تعبیرها در مورد آن را در مقابل معنی آورده
شووود. فراوندهای ذهنی دامنۀ معناوی تصوووور گسووترده اسووت. ولی به اور کلی تصوووور بر کل زبان مجازی ااالق می

ا ها رفرستد، تصوور آنآود پس تخیل مفاهیم ذهنی را میتخیل، از اروق تصوور که زبان مجازی است به شکل درمی
 آورد.گیرد  و به اجراء درمیمی

کنند. پس شود؛ جزءهای خیال و تصوور هستند که کل تخیل را اوجاد میاگر کلیات از اروق جزئیات حاصل می      
صوور به منزلۀ دو جزء در زورمج وعۀ آن قرار می ست که خیال و ت شترک، تخیل کلی ا گیرند. از ارا دوگر حس م

ها عناصوور تشووکیل دهندۀ تخیل ه منزلۀ جزءهای دوگر، در اوجاد تخیل نقش دارند. اوناحسوواسووات، عاافه و تفکر ب
ها درزورمج وعۀ تخیل جای دارندو توان گفت تخیل وعنی حس مشترک، اسا ، عاافه وا تفکر. زورا اونهستند. ن ی

شکیل می ستند که کل تخیل را ت شیجزءهاوی ه سبت به ا سا  و ن اوی که متعلق دهند. تخیل مخت  موجودات ح
ست؛ حاصل می ست ولی تخیل عقلی مخت  احسا  ا سان و حیوان ا شترک ان صر م شود. عاافه و احسا ، دوعن

ست، در حیوانات وجود ندارد. پس تخیل در معنای خا )عقلی(  شی از قیا )عقل( ا ست زورا تخیلی که نا سان ا ان
شامل ت ام موجوداتی می سان و در معنای عام  شند. از آنجاوی که میزان رای احسا  و عاافه میشود که داووژۀ ان با

سان ن ی سا  و تفکر در افراد وک شد؛ تعبیرها و تعروتعاافه، اح شد.بنابراون نیروی تخیل که ها نیز متفاوت میوا با
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بائیهاسوووت برای اون ند ذهنی و خالق زو به عواملی چون خیال، تصووووور، حس فراو یاج  که به عرصوووه درآود احت
 ه، احسا  و تفکر دارد. اون ن ودار بیانگر کل مقاله است.مشترک،عااف
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