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به نام خدا 

 

  چیست؟تخیل                                          
   اردشیرپژوهشی                                                                                              

 

 

 

 

تخیل چیست؟ 

تخیل چه نقشی در شکل گیری شخصیت انسان دارد؟ 

تخیل چه تاثیری در زندگی واقعی و روابط اجتماعی می تواند داشته باشد؟ 

مرز تخیل و خیالبافی کجاست؟ 

چگونه و با چه ابزار وروش هایی می توان تخیل را در جهت درست پرورش داد؟ 

فعالیت های هنری در پرورش قدرت تخیل کودک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ 

...  و

 

 

این پرسش ها بخشی از پرسش هایی است که معموال پیرامون موضوع تخیل مطرح می 

در گفتار کوتاه تالش می کنیم به صورت ساده وفشرده تا حدودی به پرسش های . شود

اما بدون شک آنچه خواهد آمد به هیچ وجه نمی تواند بیانگر همه . مطرح شده پاسخ دهیم

ی وجوه  موضوع مورد بحث باشد طرح این پرسش ها و مطالبی که به مرور ارائه 

. خواهد شد فقط در حکم روزنه ای است برای ورود به مقوله ی جذاب وگسترده ی تخیل
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تخیل چیست؟ 

از آنجا که فعالیت های ذهنی انسان را . تخیل از جمله  فعالیت های پیچیده ی ذهن است

نمی توان به این صراحت که در کالم ازهم  تفکیک می کنیم درعالم واقع ازهم مجزا 

ضروری است ابتدا توضیحی کوتاه پیرامون انسان و شیوه ی مواجهه وعملکرد . کرد

آنگاه با توجه به زنجیره ی به هم تنیده ی .ذهن اودر برابر جهان پیرامون آورده شود

فعالیت های ذهن موضوع تخیل را با وضوح بیشتری درک خواهیم کرد 

انسان به عنوان موجودی متفکر وخالق در طی زندگی مدام درحال دریافت تحریکات 

واطالعات گوناگون ازمحیط است ما این تحریکات و اطالعات رااز طریق حواس 

درمرحله ی نخست تحریکات واطالعات محیطی  به . چندگانه ی خود دریافت می کنیم 

سپس به صورت مشخص . نام می گیرد" احساس"صورت مبهم در مغز انعکاس یافته و 

آنچه ادراک می شود سبب پدید آمدن نگار یا تصویر .  می گردد" ادراک"درمی آید و 

داده ها معموال از دو مسیر و  به دوصورت . ذهنی از داده ها ویا اطالعات می شود

آگاهانه و ناخودآگاه دریافت و به طرز شگفت انگیزی در ذهن ما دسته بندی وثبت می 

اگر به واسطه ی  تحریکات بعدی محیط  آنچه .می گوییم حافظه شوند، چیزی که به آن

 رخ داده است  یاد آوریدر حافظه ثبت شده است به صورت اصیل خود تجلی پیدا کند

.....  پیش می آید تخیلواگر با سیمایی دیگر گون رخ بنماید

 انجام ساده ترین تا پیچیده ترین فعالیت های روزانه ی ما با طی مسیری اینچنین و با 

اتکا وکمک گرفتن از آرشیو یا حافظه، یادآوری، تخیل ، قیاس ، نتیجه گیری، و صدور 

سرعت و دفعات این فعالیت چنان باال وچندان بی شماراست که ما . حکم  میسرمی شود

اما هنگامی که در یک موقعیت تجربه نشده قرار می گیریم . کمتر متوجه آن می شویم

ممکن است  این سرعت کاهش  یا فته  و خود آگاه ما بروز بیشتری داشته باشد وما دقیق 

فرض کنید هنگام ورود به منزل درست مقابل دِر ورودی .. تر متوجه این فرایند شویم

برای نخستین بار کلید از دست شما رها ودر کانال کنار پیاده رو می افتد، روی کانال با 
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شبکه ای فلزی پوشیده شده است وشما نمی توانید کلید تان رابه راحتی وبا دست  بردارید 

واکنش شما  در چنین شرایطی چیست؟ 

 

 

درپاسخ به این پرسش می توان به تعداد پاسخ دهندگان واکنش و رفتارمختلف دریافت 

کرد با وجود تفاوت هایی که ممکن است  در این واکنش ها دیده شود همه ی آن ها می 

امابدون شک واکنش هایی را می توان با عنوان واکنش . توانند واکنش درست باشند

فارغ از این مساله  آنچه که در این جا مورد توجه .مناسب ویا مناسب تر در نظر گرفت

ما معموال  در مواجهه با چنین وضعیتی ابتدا به بررسی . ماست وجه اشتراک آنهاست

موقعیت می پردازیم و از جوانب مختلف به آن اشراف پیدا می کنیم مثال در این مورد 

خاص  فاصله ی تقریبی کلید تا منافذ شبکه ی فلزی را می سنجیم، اندازه ی سوراخ های 

را (اگر آب درکانل جاری باشد )شبکه ی فلزی را در نظر می گیریم ،شدت جریان آب

مد نظر قار می دهیم، راه های دسترسی از دو سوی جانبی وسایر موارد را بررسی می 

در مرحله ی بعد وقبل از هراقدام به امکان .وقتی به موقعیت اشراف پیدا کردیم ....کنیم

ممکن است هر امکانی به ذهن ما برسد .های مختلف برای برداشتن کلید فکر می کنیم

ویا راه های دیگر اما امکان انجام همه ی را ه هایی .مثال برداشتن کلید با یک انبر بلند 

که به ذهن ما رسیده وجود ندارد چون دسترسی به همه ی  امکانات الزم  در آن زمان 

اگر فالن ابزار بود خیلی راحت این : اینجور مواقع معموال می گوییم ...مقدور نیست 

پس در مرحله ی . اما فرض کنیم فالن ابزارالزم موجود نیست ....کار انجام می شد

بعدی شما شروع می کنید به بررسی امکانات موجود در اطراف تان،چیزهای مختلف را 

از نظر می گذرانید بر روی برخی از اشیا توقف می کنید کمی فکر می کنید بعد سرتان 

ناگهان متوجه مفتول فلزی بلندی می شوید .... را تکان می دهید یعنی نه با این نمی شود

که با آن پرچین یک باغچه را مهار کرده اند فکری از ذهن تان می گذرد مفتول را از 
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پرچین باغچه جدا می کنید نوک آن را به حالت قالب در می آورید و خالصه کلید را 

. برداشته واز این موقعیت بد رها می شوید

اگر جریان را به سرعت مرور کنید درخواهید یافت کسانی که در موقعیت های دشوار 

وپیش بینی نشده موفق تر عمل می کند همان ها هستند که  ازقدرت تخیل فعال تری 

قدرت تخیل به شما این امکان را می دهد قبل از وارد شدن به عرصه ی .برخوردارند

همچنین این امکان را به .عمل وصرف انرژی راهکارهای مختلف را در ذهن بیازمایید 

شما می دهد که از ترکیب وجابجایی در چینش یا استفاده غیر متعارف اشیا وپدیده ها به 

قدرت تخیل شما بال پرواز شماست دربن .نتیجه های چشمگیرو دلخواه  دست پیدا کنید 

.  بست های واقعی در زندگی 

اما بسیاری ازما تخیل و پرداختن به آن را جدی نمی گیریم چون در ذهن مان اینطور جا 

افتاده که مقوله ی تخیل  ربطی به واقعیات زندگی نداردوگاهی حتی دید منفی به این 

ونقش تخیل در زندگی ما . مقوله داریم  درحالیکه حقیقت موضوع  دقیقا خالف این است 

. بسیار بیشتر ازآن چیزی است که گمان می کنیم

تفکر،قدرت یادگیری، هوش ، خالقیت وسایر کارکردهای عالی ذهن ارتباط تنگاتنگ 

جالب است بدانید هرآنچه که به .  وغیر قابل انکاری با میزان قدرت تخیل ما دارند

ازجمله . عنوان دستاورد های مختلف زندگی بشری است مدیون قدرت تخیل اوست 

شاید بپرسید چگونه ؟ پس .دانش وتمام دستاورد هایش مرهون ومدیون قدرت تخیل است 

مثال همین صندلی که روی آن نشسته اید،  قطعا پیش از آنکه . چند مثال می آورم 

پس باید گفت . صندلی ساخته شود کسی به واسطه ی قدرت تخیل آن را خیال کرده است

نقطه ی آغازیِن پیدایش صندلی عرصه ی تخیل است پس از آن در میدان عمل وآزمون 

به همین ترتیب تمامی اختراعات بشر . وخطا شکل یافته وبه مرور کامل شده است

ازکوچکترین وساده ترین تا پیچیده ترین وعظیم ترین آن ها ابتد در خیال کس یا کسانی 

.  نقش بسته وبعد به واسطه ی کار به عرصه ی وجود در جهان مادی آمده اند
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خیال و قدرت تخیل موهبتی الهی است که بایسته است جدی تر به آن فکر کنیم 

...  وبشناسیم

       تخیل هنگامی بروز می کند که انسان با موانع، ناتوانی ها ونیازهای جدی مواجه 

این دسته ازعوامل می توانند انگیزه الزم برای فعال شدن قدرت تخیل  را فراهم . شود

پس ازایجاد انگیزه ، . کنند پس در اینجا  می توانیم آن ها را عوامل انگیزشی بنامیم

اما این فعالیت ذهنی  مستلزم وجود اندوخته . فعالیت ذهن در مسیر تخیل آغازمی شود

نگاره های ذهنی ، داده ها یا . مقصود از اندوخته ی ذهنی. های ذهنی پیشین است

. که حاصل برخورد و دریافت های انسان با محیط و پدیده هاست . تجربیات پیشین است

تخیل هرکسی برپایه ی اندوخته ها ، دریافت ،ادراک وشناختی که او ازمحیط پیرامون و 

اگر از دانش ودامنه ی تجربی گسترده اییبرخوردار باشیم ذهن . از خود دارد بنا می شود

ما امکان گسترده تری برای تخیل دارد و اگر دانسته ها تجربیات و اندوخته ی ما اندک 

اوج .. وناچیز باشد به همان میزان میدان تخیل ما کوچک ، تنگ وحقیر خواهد بود

بین کار و تخیل رابطه .  پویایی وبار آوری تخیل هنگامی که تخیل به کنش می انجامد

. ایی دو سویه برقراراست بدین معنا که کار تخیل را گسترش می دهد وتخیل کار را

درهنگام کارکردن ذهن امکانات  وراه های تازه ایی کشف می کند و میدان کنش را 

.  گسترده تر می سازد

 نکته ی بسیار مهم دیگری که اینجا باید آورده شود عبارت است از رابطه ی  کیفی 

اندوخته های ذهنی ما دانش ،  شناخت ودانسته ها وباور ما . تخیل با اندوخته های ذهن،

را شامل می شود اگر این دانسته ها وشناخت وباورما بر پایه ای مستحکم استوار باشد 

بدیهی است تخیلی که بر مبنای آن شکل می گیرد تخیلی اصیل ، درست ، بار آور 

و اگرشناخت ، باور و ذهنیت ما برپایه ای نادرست ،معیوب وسست بنا . وسازنده است

. شده باشد به همان میزان تخیِل برآمده از آن نیز سست، نادرست ومعیوب خواهد بود

رابطه ی  کیفی تخیل با عوامل انگیزشی نیز برهمین مبنا استواذ است ، اگر عوامل 

انگیزشی ریشه در نیاز، خواسته و ناکامی و آروزوهای  حقیقی با منشاء سالِم انسانی 
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انگیزه ی شروع فعالیت ذهن ذر مسیر شکل گیری  تخیل سازنده .نداشته باشند 

. نخواهندبود 

تخیل سازنده بنایی است استوار بر پی و پایه ای از نیاز های حقیقی ، تجربیات و 

دستاوردهای واقعی انسان و پلکانی است در مسیر رشد و بالندگی وجوه مادی یا معنوی 

زندگی بشر، و تخیل ویرانگر یا خیال بافی نه برپایه وبن مایه ای حقیقی ودرونی استوار 

است نه از نیازی انسانی سرچشمه می گیردو نه به مقصدی بارآور وثمربخش در زندگی 

خیالبافی می تواند شکل بیماری به خود بگیرد فرد یا حتی ... مادی ومعنوی می انجامد

ملتی را به زانو درآرود، به کام جهل واوهام  فرو برد و از عرصه ی هستی محو 

دو مسیر در دوجهت متضاد قراردارند وآدمی را به "تخیل سازنده "و "خیالبافی .... "کند

. دو مقصد متفاوت  رهنمون می شوند

تخیل وکنش خالق 

هر آفرینش ،اختراع ،تولید ودستاوردی از آفرینش های هنری ،اختراعات ودستاوردهای 

کنش خالق پی آمد تخیل بارآور وسازنده . علمی بشر برآمده از دل نیروی تخیل اوست

پس در حقیقت برای پرورش انسان های خالق بایستی به پرورش نیروی تخیل .است

. توجه ویژه داشت

تخیل وناخودآگاه 

ازمنظرعلم روانشناسی، روان انسان ازدوبخش خود آگاه و ناخودآگاه تشکیل شده است 

چنانکه . وتعادِل روانی، افراد مستلزم برقراری رابطه ای متعادل میان این دوبخش است

محقیقین و دانشمندان بسیاری از معضالت بشر امروزازقبیل انواع ناهنجاری های 

رفتاری، بیماری های روحی ،افسردگی، روان پریشی، خودکشی، اعتیاد، خشونت، قتل 

.  و جنایت را نتیجه ی اختالل دررابطه ی خودآگاه وناخود آگاه می دانند
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تخیل میدان وامکان تجلی وبروز آن بخش از وجود ماست که به عنوان ناخود آگاه از آن 

تخیل در فراهم کردن تعادل میان خودآگاه و ناخودآگاه نقش کلیدی ایفا می . نام می بریم

. کند

تخیل وتصویرسازی ذهنی 

تخیالت تاثیر غیرقابل انکاری در شکل دادن به رخدادها، حوادث، واتفاقات خوشایند 

با توجه به نتایج حیرت آورآزمایش های علمی پیرامون . وناخوشایند زندگی ما دارند

قدرت تصویر سازی ذهن، درجهت بخشی وچگونگی رخدادهای واقعی زندگی، اهمیت 

اما بیشتر افراد کم ترین تسلطی برتخیالت خود .نیروی تخیل بیش ازپیش آشکارشده است

ندارند و نه تنها نمی توانند ازتخیل وقدرت تصویر سازی ذهن درجهت مثبت بهره 

برداری کنند بلکه اغلب تحت تاثیر واکنش های لحظه ای وعصبی، نا آگاهانه تخیل را 

درجهت تصویرسازی های منفی به کارمی گیرند ونتایج منفی آن را به صورت 

تسلط بر نیروی تخیل وهدایت آگاهانه ی آن در . رخدادهای ناخوشایند دریافت می کنند

اما کودکان . جهت مثبت، با آموزش، تمرین والبته در طی زمان طوالنی مقدوراست

نسبت به بزرگساالن به طرز چشمگیری ازآمادگی پرورش وتسلط بر این قابلیت 

درصورت انجام فعالیت های ذهنی وتخیل برانگیزمناسب و برنامه ریزی . برخوردارند

اتفاقات و زندگی خوشایند تری را برای خود  شده، آن ها می توانند روزهای بهتر،

  .ودیگران رقم بزنند
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