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  آفريني تخيلآفريني تخيلساختار و ساختساختار و ساخت
 

  جهانديده سينا
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

   اراك آزاد اسالميآموختةدانشگاهدانش
  

  چكيده
به آن شناسي است كه در هنرهاي تصويري و كالمي بسياري  ترين عناصر زيبايي تخيل يكي از بنيادي

كه در حوزة  است؛ چنانمعنايي ويژه يافته  صة علوم انساني هممفهوم پيچيدة تخيل در عر. اندپرداخته
 در حوزة شناخت اديان به ،»تجربة انساني ـ فراعقالني«شناسي عرفان، نقش تخيل به عنوان يك شناخت
انسان و »  فرديخود«ترين كاركرد در تشكيل شناختي به عنوان اصلي   در روانشناسي،»تجربة ديني«عنوان  
 بسياري از همورد توج»  جمعيخود«عنوان مؤثّرترين عامل در تشكيل  شناختي بهات اسطورهدر مطالع

 ،كشفي هاي شهودي،ترين عامل در خلقِ تجربهتوان بنياديبنابراين تخيل را مي. استه محقّقين قرار گرفت
هدف ين مقاله سه ا. شناختي دانستقدسي، كشف ساختارهاي واقعيت و خلق ساختارهاي زيبايي درك امر

  :كند را دنبال مي
ال اصلي است كه سؤ تبيين ساختار تخيل كه در واقع اين توصيف و تبيين، مدخلي براي پاسخ  به اين -1

  .چگونه تخيل ساختارآفرين است
اي كه چرخش در ساختار ها و رويكردهاي عصري به گونه تأثيرپذيري تخيل از ارزشها، باورها، تلقي-2

تواند تغيير در معناها و ساختارها آيد و از آنجا كه تغيير در عنصر عامليت هميشه  مياولية آن به وجود مي
  . ز اهميت باشدئتواند حابه وجود آورد، اين نكته مي

ر ادبي،  و سرانجام توصيف اين مسئله كه چگونه تخيل نوظهور،  عامل خلق ساختاري ديگر در آثا-3
 به شناسي ديروزخواهد چرخش تخيل را از زيباييتر اين مقاله ميبه زبان ساده .گرددويژه شعر مي به

كند تا تخيل ديروز سنّت ادبي ايران را با تخيل معاصر شناسي امروز نشان دهد؛ بنابراين تالش ميزيبايي
  .     مقايسه كند
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 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

  مقدمه 
. شـناختي اسـت      انساني و علـوم     ترين مفاهيم در حوزة علوم     از كليدي  يكيخيال و تخيل    

ـ         اديان و الهيات، در مسئل      كه در مطالعات     چنان شناسي ة تجربي ديني و امر قدسـي، در روان
عنـوان   شـناختي، بـه   هر در مطالعات اسـطو    ،)self(» خود«ن هويت فردي و تشكيل      يدر تبي 
تـرين عنـصر در آفـرينش          عنوان اصلي  ن منبع در خلق روايتهاي قدسي و در هنر به         مهمتري

   .اندپرداخته آن  هنرهاي كالمي  و تصويري به 
شـود، امـا در همـة         ها به يك  شكل درك نمي       مفهوم تخيل اگرچه در تمامِ اين مقوله      

لهاي مختلـف درك    توانـد بـه شـك       ها ساختاري يگانه دارد، با اين تفاوت كه مي        اين حوزه 
تـرين وجـه تمـايز         بنابراين اصـلي    . تغذيه كند  يشود يا تكامل يابد و از آبشخورهاي متعال       

شود، بـه     هاي گوناگون اين است كه به كجا متّصل است، چگونه تغذيه مي           تخيل در حوزه  
         ؟بردي دارد گردد  و چه كار چه چيزي تبديل مي

وانايي شخص در به وجود آوردنِ تـصاويري كـه          ت: ترين تعريف تخيل اين است      ساده
خواهد تركيب  توانند واقعي باشند؛ زيرا انسان متخيل مي   وضعيت، نمي   فارغ از چگونگي و   

: بنابراين در امر متخيـل سـه عنـصر اصـلي وجـود دارد             . و ساختار  واقعيت را تغيير دهد      
تخيـل عامـل      «. ر دانـست  در اينجـا تخيـل را نبايـد عـين تـصو           . انسان، واقعيت و تـصور    

كه تصور نوعي صافي است كه تخيل بـراي پيوسـتن بـه         كنندة تصور است، درحالي    تسريع
بنابراين تصور آميخته با تخيل، توانايي براي ديـدن آن چيـزي            . واقعيت، بايد از آن بگذرد    

نهـايي ذهـن، ضـمن اينكـه          است كه در اوست، ليكن به روش تعديل يافته كه محـصول             
تـصور سـازندة    . شـود    به حيطة معنويت هم فـرا بـرده مـي          ،شود  كان درك آن فراهم مي    ام

كه تخيل سازندة چيزهايي است      توانند باشند يا اتفاق بيفتند، درحالي       چيزهايي است كه مي   
   )   32:1386انتوني سي و انتونيادس،( » .اند و نخواهند بود كه وجود ندارند و هرگز نبوده
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   تخيل تفاوت خيال و
 بنـدي واقعيـت و در كـار       نـد، امـا در صـورت      ا  خيال و تخيل اگرچه در خلق تصوير يكي       

خيال محيط بر تخيل است؛ اما ساختاري كه تخيل به خيال           . گيرند  ها از هم فاصله مي      ويژه
بنابراين در عنـصرِ تخيـل، سـاختاري        . آورد  دهد آن را از ويرانگي و پريشاني به در مي           مي

. هايش در خالقيت هنرمند اسـت     است؛ ساختاري كه مصالح و ريشه      شناختي نهفته زيبايي
خيال هـستي   . كندهمة انسانها خيالمندند، چراكه واقعيت برهنه، هستي انسان را تهديد مي          

پوشـاند و جهـان را بـراي زيـستن امـن               واقعيـت را مـي     دهد، برهنگيِ انسان را سامان مي   
خيال تصويري است كه زندگي «. پروازندياها و آرزوها بهؤ ر خيال است كه   در دلِ . كند  مي

بنـابراين خيـال در مـوازات       .  تصاوير اوليه براي زيـستن    ) 18 :1362باشالر،(» زند  رقم مي 
كند؛ يعني هر جا واقعيت تمـام اسـت، خيـال هـم دسـت از تـصوير بـر                      زندگي عبور مي  

آفريند، اما هـر جـا كـه واقعيـت            گار مي واقعيت ناسازگار، براي انسان، خيالِ ساز     . دارد  مي
اي   خيـال تـوده   . چرخد  تمام  اســـت، خيال چيزي براي اجرا ندارد و به دورِ  زندگي مي             

بنـابراين خيـال بـا زنـدگي در         . شكل كه دوست دارد، زندگي به او سازمان دهـد           است بي 
 حسي نيـست،    جان از تصاويـر محصـول ادراك      اي جامد و بي   اما تخيل توده  «. گفتگوست

به بيان ديگر تخيـل قـوة سـاختنِ تـصاويري اسـت كـه از                . قوة دگرگون ساختن آنهاست   
  ) 18:همان (» .اندگذرد، برتر از واقعيت واقعيت فرا مي

اين است كه   . گيرد  هايش را از واقعيت مي      گريزد، اما ريشه    تخيل با آنكه از واقعيت مي     
شـناختي را بـا عـوالم         اگر تخيـل زيبـا    . ر گردش است  واقعيت د   هميشه بين واقعيت  و فرا     

. شود  عربي بسنجيم، شايد روح برزخيِ تخيل آشكارتر          خيال در تفكرِ وحدت وجودي ابن     
برزخ آن چيزي است كه بين دو چيز قرار دارد          . خواند  مي» برزخ  « عربي گاه خيال را       ابن«

 عربـي دلِ  ابـن . را در خود دارد كند و در عين حال، صفات هر دو و آنها را از هم جدا مي
كند و صفات  داند، چراكه هستي و نيستي را از هم جدا مي     وجود را برزخ و خيال مي      مِعالَ

شناسـانه هـم در بـرزخ    تخيل زيبايي) 457 ـ 456 : 1382كاكايي، (» .را نيز داراست هر دو
عرصـة  و در   آگاه، ذهن و عين در گـردش اسـت            واقعيت و فراواقعيت، خودآگاه و ناخود     
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سينا جهانديده
 زمستان و شمارة چهارم،     
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تواند واقعيـت را بـه واقعيـت          نيرويي كه مي  . كند  هاست كه ساختارهايي خلق مي    اين تقابل 
ترين صفت    بنابراين آشكار . نامكشوف متصل كند و دست به كشف ساختارهاي پنهان زند         

تخيل، تجلّي واقعيت نامكشوف است؛ به همين دليـل امـر زيباشـناختي برتـر از واقعيـت                  
  .است

كه تخيـل را بـه       چنان. ه علم روانشناسي هم خيال و تخيل از هم جدا شده است           از نگا 
قـوة  «سينا    تخيل حضوري را ابن   . تخيل حضوري و تخيل اختراعي    : اند  دو نوع تقسيم كرده   

صورتهايي را كه حس مشترك از حواس پنجگانه قبـول          «اي كه     قوه. دانسته است » مصوره
ان شدنِ محسوسات، باز آن صـور در ايـن قـوه محفـوظ              كند و بعد از پنه      كرده، حفظ مي  

تـصرفاتي پديـد        اما تخيـل اختراعـي در صـورتهاي ذهنـي،           ) 64:1333سياسي،(» .ماند  مي
اي تركيـب و تجزيـه        ها، آن را بـه گونـه       غيير در مجاورتها و ايجاد مشابهت     آورد  و با ت      مي
روانـشناس    )Ribot(عـي را ريبـو  تخيـل اخترا «. كند تا به واقعيتي دگرگونه دست يابـد   مي

تخيـل اختراعـي    . انفعالي و ادراكـي   : است فرانسوي اواخر قرن نوزدهم، به دو نوع دانسته       
بندد و تخيل اختراعي ادراكي كه تركيبـات بـديع            انفعالي، همان است كه واهمه به كار مي       

ضامين بكر بخشد و اختراعات و اكتشافات علمي و م   خود را به راهنمايي عقل صورت مي      
شود، كمابيش همان است كه حكماي پيـشين قـوة       صنعتي از آن نتيجه مي     ةادبي و آثار تاز   
شـناختي، تخيـل بـا افـزودن،      هنرهاي زيبـا   در.)65 :1385بني جمالي، (اند مفكره نام نهاده 

كـه   چنان. شود  ها آشكار مي  شدن با هويت پديده    هماني كردن و يگانه   كاهش دادن و با اين    
شبيه و مجاز مـسئلة كـاهش وجـود دارد و در اغـراق و مبالغـه، عمـل افـزودن و در                       در ت 

  .همانياستعاره، مسئلة اين
 كالريج، شاعر،  منتقد و فيلسوف انگليسي، يكي از مهمترين منتقداني است كه توجـه               

 خـود، مـسبوط بـه ايـن         »سيرة ادبـي  «خود را به خيال و تخيل معطوف داشته و در كتاب            
بررسي تخيل از نظر كالريج بيش از آنكـه  ) 184 ـ  22 : 1374ولك،. (اخته استمسئله پرد

اگرچـه ريـشة بـسياري از       . شـناختي دارد  يـي    انگيـزة نقـد زيبـا       سائقة فلسفي داشته باشد،   
او بـراي درك    . كرد نگرشهايش را بايد در فلسفة تجربي انگلستان و فلسفة آلمان جستجو          
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دانـد تخيـل      زيـرا مـي   . كنـد    عناصر آن را برجسته مـي      يكي از مهمترين  ) ناب(شعر ممتاز   
تواند ماهيـت شـعر را دگرگـون كنـد، چراكـه او تخيـل را هـم نيـروي گردآورنـده و                         مي

ـ داند، و هم عنصري كه بين پديده    كننده مي   تداعي   وجـود  هها و اشياي دور از هم، انسجام ب
كند، اگرچه اين اشـياء امكـان آن را            مي تر، تخيل اشياء را با هم آشنا        به زبان ساده  . آورد  مي

توانـــد در انـسجام    بنابراين تخيل مي.  باشند كه به شكل عيني به هم نزديك شوند  نداشته
او . از نظر كالريج تخيل، ساختارآفرين اسـت      . و يكپارچگي هنر، نقش اساسي داشته باشد      

شــاعر ( ورث  هنگــامي كــه بــه صــداي وردز1796 و 1795در بــين ســالهاي : گويــد مــي
داد، براي اولين بار عنصر تخيل در ذهنش           مي  در هنگام قرائت شعر گوش فرا     ) عصرش هم

پـردازي سـاختار تخيـل       كه اين امر درواقع به نظريـه       ،)11 : 1379برك،( شود    برجسته مي 
 را از شـعر نبـوغي برحـسب خيـال و تخيـل،      )Talented(او شعر اسـتعدادي    . انجامد  مي

در نظر او نبوغ، نيـروي آفـرينش چيزهـاي نـو اسـت و در نقطـة مقابـل                    . زدسا  متمايز مي 
داراي خيـال، پـس ذهـن       ) دارقريحه(نابغه داراي تخيل است و مستعد       . استعداد قرار دارد  

بدون تخيل آفرينشگر، انباري بيش نيست كه صـرفاً از محفوظـات گذشـته انباشـته شـده                  
فت فرايند توليد هنر در ذهـن هنرمنـد، همـان            بنابراين بايد گ   .)223:1378مقدادي،(است  

. كنـد   كالريج خيال را به خيال اوليه و ثانويه تقـسيم مـي           .فرايند تبديل خيال به تخيل است     
 ايـن   ازبراي روشن شـدن مطلـب       . تواند خيال اوليه را تبديل به خيال ثانويه كند          تخيل مي 

شـود، تجربـه       آمدن تجربه مي   زبان و آموزش باعث به وجود     «  : گيريم  مي هابز كمك     سخن
كنـد و سـنجش قـوت و     آورد، حافظه سنجش خيـال را ايجـاد مـي       حافظه را به وجود مي    

  ) 11:1379برت،(» .هاي شعري را آورد و خيال آرايه استحكام و ساختار پديد مي
  

   علمي با تخيل هنري تفاوت تخيل
علم در واقـع بـا تخيـل از    . هدد تخيل هم به هنر و هم به علم، قدرت پرواز و فراروي مي         

شود؛ اما    آيد و پيچيده مي     حالت ابتدايي يا به تعبير ديگر از حالت متعارف خود، بيرون مي           
تخيل متعلق بـه حـوزة علـم، وابـسته بـه             .شناسانه نيست تخيلِ علمي از نوع تخيلِ زيبايي     
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تي از الهـام مـدد   شـناخ  عينيات و مشاهدات است؛ اگرچه اين تخيل، همچون تخيل زيبايي 
كنـد؛    هـا و ناتوانيهـاي زيـستي را جبـران مـي           گيرد، اما كاربردي است و كمبودها، خأل        مي

تواند هستي را براي ذهن انسان معنا كند و پيچيدگي را به زبان قابـل فهـم در    همچنين مي 
  )identification(هماني  شناختي دور شدن از واقعيات است و اين         اما تخيل زيبايي  . آورد

هرچـه نويـسنده    « معتقد است كه     ،منتقد كانادايي  ،با هستي؛ به همين دليل نورتروپ فراي      
مـان شـباهت بيـشتري داشـته        تر باشد و آدمها و حوادث داستانش به ما و زندگي            گرا  واقع

  .)27:1346فراي،(باشد، احتمال طنزآلود شدن آن بيشتر است 
هـر كجـا تخيـل      . تري براي تخيل باشد   ايستهتواند ابزار ش    بنابراين استعاره و مجاز مي    

خيـزد    اي كه از علم بر مي       شود؛ اگرچه استعاره    گام نهد درواقع چهرة استعاره هم ظاهر مي       
توانـد عنـصري    تنهـايي نمـي   و همچنين اسـتعاره بـه  . شناختي نيست زيبايي  از نوع استعارة  

شـناختي بـه انـسجام دسـت          باييشناختي باشد، بلكه هميشه بايد با عناصر ديگر زي        يي  زيبا
 ةگمـان انگيـز     شـناختي دارد، امـا خيـال بـي          بنـابراين تخيـل در هنـر انگيـزة زيبـايي          . يابد
شـناختي، بايـد   پس براي تشخيص نقش استعاره در ايجاد هماهنگي زيبـايي         . شناختي  روان

ه نوع آن مشخص شود كه آيا اين استعاره متعلّق به خيال است يا تخيل؟ جالـب اسـت كـ        
شناختي فرق اسـت؛      ـ عيني و تخيل زيبايي     تعريف مالصدرا از تخيل،  بين تخيل علمي          در

. دانـد    مـي    كنـد   اي كه نفس با محسوسات و معقوالت پيـدا مـي            او تفاوت را در نوع رابطه     
داند و حركـت نفـس را در معقـوالت            تخيل را حركت نفس در محسوسات مي      «مالصدرا  

   )54:1376ميرصادقي، (» .تفكر
تواند تجربه را ساختارمند كند؛ به عبارتي ديگر،  تخيل ساختي است ذهني، كه مي

هايي كه مشاهده  ها را به تعبير در آورد؛ اما نه تجربه تواند تجربه تخيل ساختي است كه مي
به . دهد شود، بلكه قدرت خالقيت، عينيات را به نفع ساختار ذهن، تغيير و انسجام مي مي

شناسانه مباني علمي قائل شد؛ زيرا تخيل از  توان براي تخيل زيبايي ليل نميهمين د
شاعر با آفريدن شعر، بين . تواند به طور انضمامي حادث شود گويد كه نمي ساختاري مي

شود، بلكه هميشه  اندازد، امـّا هرگـز از جهان خود جدا نمي هستي فاصله مي خود و
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هماني با كند و استعاره در واقع اوج اين هماني ميعـت ايناي ديگـر با طبي تخيل به گونه
كند خود را از طبيعت رها سازد؛ اما با عنصر مجاز  هنرمند اگرچه سعي مي. طبيعت است

گرداند، اما اين  دوباره خود را به طبيعت باز مي) ها ها و مشابهت مجاورت(و استعاره 
 پيرامون خود را با يه است؛ يعني اشياهشدار نوعي فاصل بازگشت دوباره به طبيعت، 

 گذاري كامالًكند و هميشه هم براي مخاطب آثار هنري، اين فاصله اش يكي مي هستي
توان كار هنرمند را تقليد از طبيعت دانست؛ بلكه جهان و  آشكار است؛ به همين دليل نمي

  .است اشياء به اضافة هنرمند
  

  توصيف ساختار تخيل
  لين ويژگي تخيلي بسيط نيست و ب     . ل و خيال، مركب بودن آن است      اوطور كلي   ههيچ تخي

جايي، تغيير، پيوستن و گسستنِ تصاوير متضاد        به آفريني، جا  ماهيت تخيل وابسته به تركيب    
و اين درواقع ويژگـي ذهـن انـسان اسـت؛ چراكـه ذات، وجـود و                 . مشابه و مجاور است   

زند كه مطلق، غيـر وابـسته بـه     سر نمي ي از او    بنابراين هيچ اثر  . هويت انسان مركّب است   
 چنانكه خوابهاي انساني تركيبي از فـضاها و تـصورات اسـت و            . تاريخ، زمان و فضا باشد    

انسان هميشه بيش از نيمـي      . هايي شناور در هويت انساني      آرزوها، تركيبي از پاره      خيالها و 
اقعيت را با قدرت ذهنِ مركّبِ      بندي و   گيرد و آنگاه صورت     از خيال خود را از واقعيت مي      

  :بنابراين دو ويژگي در خيال انسان بارز است. دهد خود تغيير مي
  . مدارانه است ـ همه چيز انسان1
  . شود بندي مي هاي جهان با عبور از ذهن او دوباره تركيب  ـ پديده2

ذهـن  اجزاي خيال در واقعيت شناورند؛ اما تركيب خيال وابسته به هويت و فاعليـت               
فـارابي  . تواند به عنوان يك ساختار عيني در جهان واقع، يافت شـوند             انسان است كه نمي   

  : گويددر بيان وظايف و كاركرد قوة متخيله مي
. ة حس، نگاه دارد اين قوه آن است كه صورت محسوسات را بعد از غيبت آن صور از دامنةوظيف

ب كند؛ بعضي را از بعـضي جـدا سـازد؛ خـواه در              ديگر تركي   ها را با بعضي از صور       و بعضي از صورت   



148  
  

    
 

سينا جهانديده
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

گيرد، ممكـن اسـت       هايي كه به وسيلة اين قوه صورت مي       خواب و خواه در بيداري، تركيب يا تجزيه       
هـاي سـودمند و   عالوه بـر ايـن، ادراك پديـده   . برخي صادق و واقعي باشند و برخي كاذب و مجازي      

اين قوه در انسان تحـت عنـوان   . گيرد  قوه صورت مي اينةوسيل دهنده، بهربخش و آزازيانمند يا لذت  
بـدين  . ها در آدمي به اين قوه وابـسته اسـت    متفكره است و گويي نيروي تخيل و بازآفريني پديده       ةقو

ممكن است اين تركيبات    . آورد  ترتيب، ذهن آدمي از عناصر محفوظ، تركيباتي بديع يا جديد پديد مي           
گاه دور از آن؛ مثل اينكه ذهن انسان موجـودي را تـصور كنـد كـه                 گاه مطابق حقيقت و واقع باشد و        

   .)51 :1385بني جمالي، ( داراي تن حيوان و سر انسان است 
آفريني تخيل كـه منجـر بـه تغييـر و دگرگـوني در شـكل و           ويژگي خالقيت و تركيب   

بـه  . كنـد   شود، تخيل انساني را به ساختار زبان انساني نزديـك مـي             هويت تصويري آن مي   
ويژگيهاي : كند  ترين ويژگيهاي زبان انساني پيروي مي     عبارت ديگر تخيل و خيال از بنيادي      

. ها و توليـد سـاختارها     نهايت دالها و مـدلول      ني و پيروي از بازي بي     نشيني، جانشي چون هم 
ت، با اين تفـاوت كـه       طور كه زبان، ذهني است، تخيل هم يك عمل كامالً ذهني اس           همان

گردنـد و     هاي زبان معموالً در يك ارتباط گفتـاري بـه يـك مـدلول بـر مـي                 هر يك از دال   
اي رمـزي    اي تخيل مدلولهاي چندوجهي دارنـد و بـه گونـه          له ؛ اما دا  اند  همچنين قراردادي 

  .شوند توليد مي
 ياكوبـسن،  در     نظريـة به گمان نگارنده شباهت ساختاري زبان و تخيـل، در پـرورش             

ها و قطبهاي استعاره و مجاز در كـالم انـساني، بـسيار              جاورتها و م   تبيين مسئلة مشابهت  
 ياكوبسن نوعي مطابقت و مقايسه بين زبان و تخيـل اتفـاق   نظريةدر . تاثيرگذار بوده است  

خيـال، يعنـي اسـتعاره و مجـاز          او ساخت دوقطبي زبان را با عناصر بنيادي صور        . افتد  مي
يعنـي كـل    . گردانـد   اش بر مـي      ياهيت استعار اي زبان را به اصل م       كند و به گونه     تبيين مي 

هاي زبان انساني، يـك بـازي       بازي دالها و مدلول   .  رود  پيش مي ساختار زبان، با استعاره به      
  :ياكوبسن معتقد است. استعاري است

 رقابتي بين دو تمهيد استعاري و مجـازي           خواه بين فردي و خواه اجتماعي،       در هر فرايند نمادين،   
ال اساسي پاسخ داد كه آيا نمادها ؤيا بايد به اين سؤ ساختار ر ةنابراين، براي تحقيق دربار   ب. معهود است 

يعنـي مبتنـي بـر آنچـه فرويـد از ديـدگاه مجـازي            (هاي زمانيِ آن مبتني بـر مجـاورت اسـت              يو توال 
 فرويـد   و بـه قـول    (يا مبتني بـر مـشابهت       ) ناميد  مي» ادغام«ء به كل    زو از ديدگاه مجاز ج    » جايي به جا«
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هاي جـادوگران را بـه دو گونـه تقـسيم كـرده             فريزر اصول زيربنايي آيين   ). »ازيهمانندسازي و نمادس  «
اولين دسته از ايـن دو      . اوراد مبتني بر قانون مشابهت و اوراد مبتني بر تداعي از طريق مجاورت            : است

 دومـين دسـته، جـادوي       نوعِ اصلي جادوي همدالنه، جادوي همانندي يا تقليدي ناميده شـده اسـت و             
رغـم حـوزة     بـه  -با اين حال مسئلة دو قطـب        . الواقع روشنگر است  بندي دوگانه في  اين تقسيم . لمسي

  معمـوالً  -ويـژه رفتـار كالمـي اخـتالالتش دارد        رفتار نمادين به    گونه    وسيع و اهميتي كه در بررسي هر      
   . )45 : 1381. ياكوبسن(شود   مي ناديده انگاشته

گمان در اري تخيل و زبان، نشان از اين دارد كه اين دو ساخت ذهني بي       شباهت ساخت 
ند و حذف هر يك از اين دو حذف ديگـري اسـت؛ يعنـي زبـان بـدون                   ا  يكديگر متداخل 

 اينها هويت ذهنـي انـسان را شـكل          يهر دو . تخيل و تخيل بدون زبان قابل تصور نيست       
توانـد تخيـل را هـم         بان را دگرگون كنـد، مـي      تواند ز    مي  بنابراين هر عنصري كه   . دهند  مي

به . گيرد كه زبان از واقعيت متأثر است،تخيل نيز از واقعيت ريشه مي       همچنان. دگرگون كند 
 مكـاني،   ييتهـا ع چون ارزشـها، جنـسيت، قـدرت، موق        يطور كه عناصر   همين دليل همان  
وري و تغيير هويت يك زبـان    بار  در توانند ها، مي ها و پارادايم تايپ آركي ،باورها، هنجارها 

  . توانند تخيل را دگرگون كنند ار باشند، به همان اندازه ميذتأثيرگ
  ساختار تركيبي تخيل

هايي كـه    مركب است و همچنين وابسته به متغيرةطور كه اشاره شد، تخيل يك پديد   همان
متغيرهـا، دگرگـون   بنابراين اگر هـر يـك از ايـن    . دهند هويت و هستي انسان را شكل مي      

بعضي از ايـن متغيرهـا   . تواند كل ساختارِ فرمي و محتوايي تخيل را دگرگون كند شود، مي 
 از درون هنرمنـد         را   خـود  أمنـش   بيرون از هـستي انـسان هنرمنـد اسـت و بعـضي ديگـر،                

 توان به سه دسته تقـسيم  كنند، مي  را دگرگون مي  تخيل متغيرهايي كه هويت يك . گيرند  مي
  :كرد

  .هاي بيرون از جهان هنرمند  ـ متغير1
  .هاي وابسته به جهان دروني هنرمند  ـ متغير2
 ـ متغيرهايي كه دوگانه هستند؛ يعني هـم وابـسته بـه درون هنرمنـد اسـت و همـه        3

  و شـناختي   متغيرهايي چون عصر، اجتماع، سنتهاي زيبايي     . وابسته به دنياي بيروني هنرمند    
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   و متغيرهـايي چـون تجربـه، ادراك، احـساس،    ،اند  بيروني تغيرهايشناسي عصري م  زيبايي
از تركيـب ايـن دو متغيـر اسـت كـه            .  ناخودآگاه متغيرهـاي درونـي      و جنسيت، خودآگاه 

تـوان    بنابراين ساختار  تركيبي تخيل را مي      . گيرد  واقعيت، مفهوم و هويت  هنري شكل مي       
  :اين گونه نشان داد

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

كنـد،    بايد و واقعيتي ديگر خلـق مـي         يب اين متغيرها به شكلي سازمان مي      تخيل با ترك  
بـاره   كـولريج  در ايـن   . هـستي بـود   مكـشوف و بـي   زايي تخيل، نا واقعيتي كه پيش از فرم    

اي انحـصاري بـه تخيـل اختـصاص           قدرت تركيبي و جادويي كه مـا بـه گونـه          «: گويد  مي
... دهـد  ن كيفيات متضاد يا ناسـازگار نـشان مـي       خود را در تعادل يا سازش ميا      ... دهيم    مي

يعني مفهوم تازگي و سرزندگي همراه با چيزهاي ديرينه و مأنوس؛ چيزي بيش از حالـت                
نظم عادي؛ وجدان هميشه بيدار و تسلّط مستمر بر نفس            عاطفي معمولي، با نظمي بيش از       

بـا  ... لذت موسيقاييحرارت، احساس     همراه با شور و هيجان و احساس عميق يا تند و پر           
قدرت تبديل حجمي انبوه به وحدت به تأثير، و جرح و تعديل كردن يك رشته افكار بـه                  

   ) 214-213: 1375ريچاردز، (» .كمك يك فكر يا احساس غالب
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 حافظـه، رابطـه      هاي متأخرتر، هميشه بين تخيـل، تجربـه و          از زمانهاي گذشته تا دوره    
حافظه و تخيل را       درايدن و هيوم،      ن بزرگ چون هابز،   گاهي بعضي از نويسندگا   . ديدند  مي

اي بـه گونـه  ) چه فردي و چـه جمعـي  (با توجه به اينكه حافظه و تجربه      . اند  يكي پنداشته 
توانـد از جـنس اجتمـاع و محـيط            ساختاري با جامعه در تعامل است، تخيل هنرمنـد مـي          

دست دنيايي اسـت      رشته هم در    تخيل خود زادة رشتة تداعيهاست و اين        . پيرامونش باشد 
بر اين اساس تغيير در باورهـا و        . گرفته است   هاي انديشة خود را از آن بر        كه هنرمند نشانه  

  .آورد وجود مي هبرا گمان تغيير در ساختارِ تخيل  ارزشها، بي
  
  هاي تخيلشكل

گاهش رقم  آ  تخيل تصويري است دربارة معنا جهان؛ اين معنا را انسان با خودآگاه و ناخود             
شناسـانه، وابـسته بـه معنـايي اسـت كـه انـسان هنرمنـد از جهـان                   زند و تخيل زيبايي     مي

تواند شكلِ تخيل را تغييـر دهـد؛        بنابراين نوع درك انسان از واقعيت جهان، مي       . يابد  بازمي
بلكـه    گيـرد،      معنـايي ديگرگونـه مـي        دگرگون شدن ذهنيت، نـه تنهـا واقعيـت،         كه با  چنان
كنـد و كـلِ سـاختارٍِ تخيـل را تغييـر            ديگر عمـل مـي      اي  گونه    به  هم    آگاه    خود  اه و نا  آگ  خود
  .دهد مي

شكل خود را در برابر آينة جهان بازيافتـه          انسان هنرمند متخيل، در طول تاريخ، به دو       
اگـر در   . قدسي ديده است يا در مواجهه با امـر انـساني           يا خود را در مواجهه با امر       .است
ه با امر قدسي و متعالي است، تخيل نيز متأثر از امر قدسي است و اگر در مواجهـه                   مواجه

توان   براين اساس مي  . با امر انساني است، شكل تخيل نيز وابسته به ساحتهاي انساني است           
بخشي بـه آثـار تخيلـي، در ايـن دو عرصـه              آگاه، براي شكل    آگاه و ناخود    گفت بازي خود  

خودآگـاه و ناخودآگـاه وابـسته بـه امـر متعـال، خودآگـاه و                . باشـد تواند شبيه به هم       نمي
آگاه گسيخته از امر متعال؛ يعني دو انسان در دو ساحت؛ دو تخيل در دو عرصه؛ بـا                    ناخود

  اين تفاوت بزرگ كـه انـسان جـدا شـده از امـر قدسـي بـه دليـل دچـار بـودنِ تـاريخيِ                         
  . برد سر مي هر برزخي آشفته و بيگانه بها و الگوهاي مثالي، دتايپناخودآگاهش با آركي
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  :تخيل در طولِ حيات انساني خود، از سه ساحت عبور كرده است
  اي ـ تخيل اسطوره1
  اي  ـ تخيل مابعد اسطوره2 
  ـ تخيل مدرن3 

خـود گرفتـه       هر يك از اين شكلهاي تخيل، ساختار خود را از ساخت معناييِ عـصر               
بنابراين ارزشها، عقايد،   . ل، وابسته به سه دنياي متفاوت است      شكل اين سه نوع تخي    . است

دو . سـازند   اين سه دنيا شناورند، سـاختار تخيـل را مـي           باورها، مفاهيم و معناهايي كه در     
سعي در تغيير خودآگاه و تاريخي كردن       ) اي  اي و  مابعد اسطوره    اسطوره(شكل اول تخيل    

اي   به منبعي قدسي و دست نيافتني اسـت و بـه گونـه            شان وابسته   هآگا  آن دارند؛ اما ناخود   
آگاه و   ريزي ناخود   ، سعي در درهم   )تخيل مدرن (و شكل سوم تخيل     . آگاه  دچار جبر ناخود  
قدسي دارد ت امرجدا شدن از جبري  .  

 
  اي  ـ تخيل اسطوره1

جه بـه   اي با توجه به درك و شناختي كه از جهان پيرامون خود دارد و با تو                 انسان اسطوره 
هـاي    به همان نسبت كه گـزاره     . دهد  اش، به هستي معنايي خاص مي       هاي درك شده    تجربه  

آلود، در    بيان اين هستي مه     رفته است،     اي از ابهام فرو     هستي برايش شفاف نيست و در هاله      
تواند بيرون از  هستي خود باشد تـا توضـيحي             اين انسان نمي  . گيرد  زده شكل مي    فرمي مه 
خيزد، يك سرِ آن بـه هـستي          ست دهد؛ بنابراين هرتصويري كه از ذهنش برمي       د هبيروني ب 

اسطوره، تخيـل وحـشي و      . وار بر او محاط است    خورده است و هستي هم مغناطيس      گره
شـكل  . اين تخيل برايش همان معنايي را دارد كه هستي دارد         . زدة انسانِ اوليه است     حيرت

بنـابراين حيـرت مقـدسِ انـسان اوليـه، شـكل            اين تخيل به شكل جهان او نزديك است؛         
تـوان شـكل و محتـواي     آفريند و چون درون و برون هستي مقدس است، نمـي       مقدس مي 

ــلِ اســطوره ــلِ اســطوره. اي را از هــم تفكيــك كــردتخي اي، نــوعي جنــبش  جنــبش تخي
تخيـل برهنـة اسـطوره از        .دهـد   يشانه نيست؛ چراكه حيرت را با حيرت پاسخ مي          اند  چاره
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آگـاه اسـت، خودآگـاه نيـز تـسليم ايـن              هايش در ناخود    آيد و چون ريشه     آگاه برمي   ناخود
براي انـسان   . آيد  اي است كه به تجربه درنمي       اين تخيل در مواجهه با هستي     . حيرت است 

جـان و   اي از مـادة بـي  واقعيـت او تـوده  «. عصر اساطير، اين تخيـل عـين واقعيـت اسـت         
، خـاك و    )هـوا ( در اطراف او از چهار عنصر اصـلي ، بـاد           احساس نيست، بلكه هر چه      بي

. بينـد   پس خود را در يك كنش متقابل عاطفي با آن مي          . آتش است، جان و  احساس دارد      
اي بـسيار   فقـط در حـوزه   دريافت او. به اين جهت است كه اين انسان را سمپاتيك گويند         

 جذبـه و خلـسة متـأثر از         تمام فضاي زندگي او پوشيده از حالتي از       . محدود تجربي است  
كـنش او از پـيش توسـط نيروهـاي            هر. ظاهر جاندار و با احساس است      همين نيروهاي به  

هاي آزمون و خطـا نـدارد تـا         او نيازي به كنش   .  تعريف شده است   برتر از خودش تعيين و    
 او با طبيعت، بيشتر بر اساس استدالل تمثيلـي          ةرابط. دايرة تجربيات خود را گسترش دهد     

  ) 47:1378محمدي، ( » .گيرد ميشكل 
  

  اي    تخيل مابعد اسطوره-2
بـا  . كنـد   اي با چرخش در ساختار تخيلي خود، مرحلة ديگري را آغـاز مـي               انسان اسطوره 

كند   هايي را در خود جستجو مي     اي، تخيل ويژگي    دلِ انسان اسطوره  تولّد انسان حماسي، از     
جمعـي اسـت و درك        در واقـع درك خـود      و ايـن دوره   . جدا شود » هويتهاي ديگر «تا از   

اي با درك زمان و هويت، تبـديل   انسان اسطوره. انجامد خود، سرانجام به درك ديگري مي  
.  انسان حماسي، اولين مرحلـه در تولـد انـسان تـاريخي اسـت               .شود  به انسان حماسي مي   

پديـدار شـود؛   شكند، تا حماسه  ها را مي    انسان تاريخي، زمان ازلي، قدسي و ابدي اسطوره       
و اين انسان براي شـناخت  . را تطبيق دهد ها، خود تواند با زمان قدسيِ اسطوره      چراكه نمي 

تـوان    اي دارد؛ بنابراين حماسه را مي       تاريخي و انساني خود، نياز به شكست زمان اسطوره        
ل حماسي بيش از اسطوره، زمانمند است؛ اگرچه هنوز         .  زمان اسطوره دانست   شكستتخي

زمـان حماسـي، زمـاني اسـت كـه          . ها، بيشتر كيفي است تـا كمـي         جاري در حماسه  زمان  
تـاريخ روايـت انـسان از جهـان، از          . هايش در تاريخ    هايش در اساطير است و شاخه       ريشه



154  
  

    
 

سينا جهانديده
 زمستان و شمارة چهارم،     

 1386-87بهار         

كنـد تـا بـه        شود، آنگاه اين انسان به اسطوره، زمان تـاريخي اضـافه  مـي               اسطوره آغاز مي  
اش را بـه حماسـه        اي خاص، اسـطوره     اي به گونه    حماسه برسد و از آنجايي كه هر جامعه       

انـسان  . شـود   هاي جهان در پرداخت و اهداف، متفـاوت مـي           كند، شكل حماسه    تبديل مي 
كند تا زمان كيفـي       تاريخي در رسيدن به قصه و داستان  آنقدر تاريخ به اسطوره اضافه مي             

زدايي جهان، به     ا اسطوره انسان تاريخي ب  . اسطوره به زمان كمي قصه و داستان تبديل شود        
پيچيدگي و آشـوب ابتـدايي       است درهم   كردن خود و جهان، سعي كرده     تعبيري با تاريخي  

كردن جهان فقط در تبديل اسطوره به حماسه و آنگـاه  و اين تاريخي . جهان را عقالني كند   
م تبديل آن به شعر و نمايش و رمانس و قصه و رمان محدود نيست؛ بلكه علم و فلسفه ه                  

 فلـسفي يونـان در تعامـل و         ةانديـش . كنند  اي جدا مي    راه خود را از جادو و بينش اسطوره       
تفكيكي كه با بينش اساطيري داشت، توانست به رويكرد و بينش ديگـري مـسلّح شـود و             

ـ          هاي از عالم ب     درك ديگرگونه  بـا  «.وجـود آيـد    هدست آورد و چرخشي در تخيلِ فلـسفي ب
ن باستان، اولين دگرگوني اساسي در بنياد و ساختار پرداخـت  ظهور انديشة فلسفي در يونا   

البته در ابتـدا انديـشة فلـسفي هنـوز پيونـدهاي خـود را بـا سـنّت                   . اساطيري پيدا گشت  
روش اسـتدالل منطقـي    رفته    رفته اساطيري حفظ كرده بود، اما با ظهور كاوشگران طبيعت،        

هـاي     لوگوس فلسفي در اواسـط سـده       خرد يوناني يا  . اي استعاري گرديد  جانشين برداشته 
در نتيجـة ايـن امـر       . هفتم و هشتم پيش از ميالد و در بستر رويكرد اساطيري تولّد يافـت             

  ) 55:1379ضيمران، (» .انديشه از قلمرو اسطوره جدا گشت و فراسوي آن گام نهاد
د كن  تخيل جدا شده از اسطوره، اگرچه سعي در تاريخي شدن خود دارد، اما تالش مي              

انديش و  كوشد تا به عقل آخرت      اين تخيل مي  . تا ويژگي ازلي و قدسي خود را حفظ كند        
اگرچه اين شكل از تخيل  سـعي        .  و ساختار ديگري را رقم زند      هخورد  اخالق انساني گره  

قدسـي و    كردن خود دارد، اما اين تاريخيت، همچنان زمانيـت خـود را از امـر              در تاريخي 
ــع    ــي قط ــورتهاي اله ــيص ــد نم ــر  . كن ــر ام ــان ديگ ــه زب ــاني   ب ــال كيه ــي و خي   قدس

 )cosmic imagination(زيبايي شناختي ايـن دوره را بـه    مركزي است كه همة تخيالت
قدسي و تخيلِ معنـوي       بيرون از هستة امر    تواند   نمي بنابراين اين تخيل  . خواند  خود فرا مي  
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 نفوذ اصل روحاني و عقالني      شعر ماحصل  «كه هنرهاي كالمي و خصوصاً     چنان. زاده شود 
ناپـذيري بـا همـاهنگي      اين اصل در ضمن بـه نحـو تفكيـك         . بر ماده يا جوهر زمان است     

شـود،     با كل تجلي و ظهور عالم هـستي مـشاهده مـي             كه كيهاني و ضرباهنگ مالزم با آن     
   )90:1375نصر، (» .پيوند دارد

ت بلكه همـسو بـا طبيعـت        ترين ويژگي خود، ويرانگر نيس      تخيل اين دوره، در انساني    
هاي معهود نوعي ازليـت       زيرا در فرم   ،بنابراين تمايل به شكستن فرم ندارد     . كند  حركت مي 
اي محاط در تخيـل قدسـي اسـت و تنهـا بـا منطـق و                   اين تخيل به گونه   . بيند  ماندگار مي 

بـا  تخيل ايـن دوره خـود را        . اخالق انساني، توانسته است به سوي تاريخي شدن گام نهد         
 در ايـن    ارتباط ميان شعر سنتي و منطـق را بايـد دقيقـاً           «. كند  منطق و عقل قدسي يكي مي     

مربوط » لوگوس« منطق آشكارا به    . پيوندد  پيوند متافيزيك پيدا كرد كه اين دو را به هم مي          
. كنـد   است و از ديدگاه سنتي فرايندي است كه ذهن در كشف حقيقت از آن تبعيـت مـي                 

شود كه قدرت منطقي ذهن ادامة اصل عقالني اسـت كـه              پذير مي   ا امكان اين فرايند از آنج   
-همين اصل علّت هستي   . بر ذهن نيست  » لوگوس« خود چيزي جز انعكاس خرد الهي يا        

شناسانة واقعيت عالم هستي، و در نتيجـه منـشأ تنـاظر ميـان فراينـدهاي ذهنـي انـسان و                     
اقعيـت خـارجي را بـراي قـواي     واقعيت خارجي است و امكان كشف حقايق متناظر بـا و       

اين  اصل در ضمن همان چيزي است كه در جوهر زبان معنا             . آورد  منطقي ذهن فراهم مي   
پس، بنابر تعاليم سـنتي، شـعر و منطـق يـك            . كند  دهد و امكان خلق شعر را فراهم مي         مي

ل است و اين دو نه تنها متضاد نيستند، بلكه در اساس مكم           » عقل« منشأ مشترك دارند كه     
  )91: همان(» .يكديگرند

شود كـه خيـال        صورتهاي الهي، سبب مي     قدسي و  متصل بودن تخيل اين دوره به امر      
اي يابد و     عربي جايگاه ممتاز و ويژه    هاي عرفاني ابن     نظريه در   در عرفان نظري و خصوصاً    

خيـال  «ربي  عبه عقيدة ابن  .  آن را اندام تجليات الهي بداند      آن را از توهم جدا كند و اساساً       
وجـود عيـان    . توان واهي توصيف كرد؛ زيرا اندام و گوهر اين تجلي قهـري اسـت               را نمي 

 تخيـل خـود مـا، تخيلـي در مـتن تخيـل حـضرت اوسـت                . شده، همان تخيل الهي است    
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اي  عـالم اسـت، واسـطه      كـلّ «عربي  بيني ابن  حضرت خيال در جهان   ). 289 : 1384كربن،(
اش را تنهـا      آدمي و يا قوة خاصي از نفس، اهميت نهـايي         است بين ارواح و اجساد، نفس       

چتيـك،  (» .تـوان دريافـت     اي كه آن را پديد آورده، مـي         اش با حقيقت الهي     بطه  در قالب را  
1384 :116(  

بيند؛ امـا سـاختارهاي       اي، اگرچه جهان را با عقل ديني، شفاف مي          تخيل مابعد اسطوره  
خـدا  «توان گفت ايـن تخيـل، تخيـلِ           ين دليل مي  گيرد، به هم    خود را از فضاهاي ديني مي     

. دهـد   تارهـاي دينـي ارجـاع مـي       است و بيش از هر تخيلي به متون، روايـات و گف           » مركز
تقـدير و     نهـد و      گيرد، به مشيت آسماني گردن مـي        هاي ديني مي   را از روايت   هاي خود تناسب

يـل عـصيانگر و ويرانگـر    اين تخ. اي دارد جبر كيهاني در فرم و محتوايش حضور مقتدرانه 
بـر  . »تخيلِ مطلق« زيرا جهان خود در ساختاري تمام عيار شكل گرفته است، زادة             ،نيست

خيـل مابعـد    ت. اي از آن تخيـل مطلـق نيـست          اين اساس تخيل انساني چيـزي جـز لمحـه         
هايش يگانه است؛ چه در شكل هنرهاي تصويري و چه در شـكل           اي در همة شكل     اسطوره

راحتي  مي، چه در معماري و چه در تذهيب و خط؛ به همين دليل است كه به               هنرهاي كال 
مـاري بـا نقاشـي،      در هنر اسالمي، مع   . كنند  ايستند و همديگر را كامل مي       كنار يكديگر مي  

كننـد تـا آن تخيـلِ         شوند، همديگر را جذب مـي       هاي خيال شريك مي   خط و شعر در بازي    
  .مطلق را بازتاب دهند

  ن ـ تخيلِ مدر3
رفتـه كـم      از دورة رنسانس به اين سو، تخيل ارتباط خود را از تفكر، عقـل و منطـق رفتـه                  

انـسان  . بيني اين عصر دارد     شناسي و جهان  كند و اين كاستن از تخيل، ريشه در معرفت          مي
در اين عصر عقل در يك      . شود تا به فردانيتي برهنه دست يابد        رفته از طبيعت جدا مي      رفته

 و تخيل در وادي ديگر، تا       ،جاي همة خدايانِ از ياد رفته      هتد، تا خدايي باشد ب    ايس  وادي مي 
اينها  ديگـر هـويتي يگانـه ندارنـد تـا            .  اساطيرِ فراموش شده   ةجاي هم  هاي باشد ب    اسطوره

اند كه در دو سوي اين جهـان           متّضاد از هستي   ةكمال هنر را نقش زنند؛ بلكه اينها دو چهر        
تخيل مدرن تخيلي است كه     . جاي تخيل مطلق بايستند    هخواهند ب    و مي  كنند  پرتوافشاني مي 
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گيرد؛ بلكـه     نمي» تخيل مطلق «هاي خود را از       آيد و ديگر جلوه     بيرون مي » خدا مركزي «از  
قدسـي   مفهوم امر . برد تا تصاوير را از درون خود بجويد       به ضمير ناخودآگاه خود پناه مي     

بـراي تنهـايي تراژيـك خـود، مرثيـه          » مـرگ خـدا   «بعد از   كند و     را از مركز خود دور مي     
. دهـد   دارد، هميشه به خود ارجـاع مـي   تخيلِ مدرن چون ريشه در فردانيت خود. سازد  مي

هايش بـه سـنّت و تـاريخ و         اي، سلـسلة تـداعي      يل مابعد اسطوره  عكس تخ   اين است كه بر   
قـدس نيـست، تخيـل نيـز        قـدر م   و از آنجا كه هيچ چيـز آن       . گردد  خاطرات مقدس برنمي  

هـاي  شود، براي شكستنِ تابوها؛ شكست تابوهاي سنّت و تاريخ و حتـي فـرم       عنصري مي 
هـاي معتـاد، بـاقي بمانـد و چـون           تواند در حد فرم     به همين دليل نمي   . گذشتة خود تخيل  

در تخيل مـدرن، هـيچ      . گذاردروحي عصيانگر دارد، تخيل را در هيچ چارچوبي باقي نمي         
زنـد، بلكـه     مقدس نيست؛ به همين خاطر گرد هـيچ  روايـت كالنـي، حلقـه نمـي            معنايي

  در  محتـوا را    . دانـد و بـه بازيهـاي تخيـل خوشـبين اسـت              بازيهاي تخيل را، اوج معنا مي     
و از آنجـا كـه در عرصـة واديهـاي مقـدس             . كنـد   معنايي و معنا را در ابهـام غـرق مـي            بي
  .تخيل تا بيكرانگي گشوده شود هايگردد، هراسي ندارد كه كرانه نمي

بيند، ايـن اسـت     اي، جهان را مي اي و مابعد اسطوره تخّيل مدرن بيش از تخّيل اسطوره    
برابــر پرتوهــاي وار در دانــد و نــه ايــستادن ســتايش كــه انــسان را، بــودن در جهــان مــي

ـ   بـه همـين دليـل مـي       . واقع اوج تنهايي است      و اين در   ،هاي مقدس ناپذير جهان   تمامي وان ت
اي از روي نـاتواني و   انـسان اسـطوره  . اي دانـست    تخيلِ مدرن را وارونـة تخيـل اسـطوره        

سازد و انسان مدرن، در اوج توانايي و چيرگي بـر طبيعـت،               خانماني از تخيل مأمني مي      بي
گـردد و     اين است كه اديسة همر به خانه بـر مـي          . كند  پناهي، تخيل را بهانه مي      از روي بي  

تخيــل . 1، در خانــه آواره اســت و جــستجويش جــز ســرگرداني نيــستاولــيسِ جــويس
اي، در اساطير در پي سوژه اسـت؛ امـا تخيـلِ مـدرن در اسـاطير بيماريهـايش را                     اسطوره

اي، زاييـدة همزيـستي انـسان و          اي و تخيل مابعد اسـطوره       تخيل اسطوره . كند  جستجو مي 
. هاي جهـان و انـسان     زادة ناسازگاري    اما تخيل مدرن     جهان است، يكي شدن فرد و جامعه؛      

رمان با فرد   «: اند  مان گفته گيري شايعترين روايت تخيل مدرن، يعني ر        كه دربارة شكل   چنان
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اي   جامعـه  و تنهـا در   . رمان حماسة نزاع فرد با جامعه و با طبيعـت اسـت           . سر و كار دارد   
اشد، جايي كـه انـسان در       تواند بسط يابد كه تعادل ميان انسان و جامعه به هم خورده ب              مي

» .داري اسـت     سـرمايه  ةاي جامعـ    جنگ بـا همنوعـان و بـا طبيعـت باشـد، چنـين جامعـه               
  ) 18:1380هاوتورن،(

شود و از آنجايي كه تخيل ديگـر مثـالي،    با سكوالر شدن جهان، تخيل هم سكوالر مي     
راطـي تـا    بـه شـكل اف     توانـد   كند و حتي مي     تئولوژيك و اثيري نيست، آزادي را تجربه مي       

شـكني    با سكوالر شدن تخيل، مـرز       . تخيلِ سياه هم حركت كند و تبديل به كابوس گردد         
ها و آرزوها، بند ناف خود را از صورت  خوابياها،ؤچرا كه ديگر ر . شود  تخيل هم آغاز مي   

ناخودآگاه خود را به اساطيري وابسته كرده اسـت،         . كنند  اند و  از آن تغذيه نمي        ازلي بريده 
اي و در اينجاست كه ديگـر مكاشـفه       .  خود انسان از دلِ دنياي خويش برانگيخته است        كه

گـردد؛ چـرا كـه        شناسانه، تبديل بـه تخيـل فانتاسـيك مـي          هستي گيرد؛ تخيلِ   صورت نمي 
آنـان از   . هاي هستي اسـت     گرايان همان ارضاي حس تجربه با پديده        مكاشفه براي فانتزي  «

 تصاوير منجمد و ثابت روزمره ـ كه پيرامونشان را گرفتـه   دگرگوني و گاه باژگون ساختن
شوند و همين حيرت و اعجاب از فعاليت خويش را  بخشي مي است ـ دچار شگفتي لذّت 

  )48: 1374ارجمند، (» .پندارند غايت  هنر مي
تـوان    گيرد، مـي    تخيلِ جمعي ريشه مي     اي از     اگر اين اصل را بپذيريم كه تخيلِ اسطوره       

اي، ساختار خود را از تصاوير و مفاهيم بنيادي و  ن نتيجة كلي رسيد كه تخيلِ اسطوره      به اي 
گيرد و درواقع نسبت به تفاوتها بيگانه است؛ اما انسان مدرن با عقالني               مشترك انسانها مي  
هـا را دنبـال كـرد و سـرانجام عقـلِ      كـردن جهـان برآمـد؛  علت    رياضي كردنِ جهان، در پي  

 انـسانها را رهـا    مفاهيم بنيادي مشترك  . ر مركبِ جهان اساطير را شكست     ياب، ساختا   علت
توجه بيش از   . ها اهميت دهد، تا خودهاي جدا افتاده، تنهايي را تجربه كنند          كرد تا به تفاوت   

 فمينيستي، اين مـسئله را      يها   تخيل مدرن به بدن، جسمانيت، سكس و رشد انديشه         ةانداز
  .كند خوبي آشكار مي به
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  اي تخيل و شعر فارسي شكله
و چه در دورة فارسـي      ) باستان و پهلوي    (ادبيات ايران، چه در دورة پيش از فارسي دري          

  . دري، خصوصاً در عرصة شعر، هر سه شكلِ تخيل را آزموده است
، خصوصاً در متون    )باستان و پهلوي  (  در ادبيات و سنّت روايت پيش از فارسي دري          

ايِ تخيـل در آن  هاي بـسياري را جـستجو كـرد كـه شـكلِ اسـطوره            توان روايت مقدس، مي 
تهـاي ايرانـي، يعنـي صـفاريان و         حكوماما بعد از پيدايش نخستين      . حضوري آشكار دارد  

گيري زبان فارسي دري، كه درواقع آغاز هويت فرهنگي جديـدي بـراي             سامانيان، و شكل  
.  اسـالمي -زنـد؛ تخيلـي ايرانـي      مـي  ايرانيان بود، زبان شعر فارسي، تخيل ديگري را رقـم         

هاي برهنه و ايستاده در ملتقاي      تخيلي بيرون آمده از دلِ گفتمان ديني، جداشده از اسطوره         
  .اي اسالمي؛ يعني تخيل مابعد اسطوره-هويت ايراني
يابـد، گفتمـاني واحـد       دورة كالسيك با اينكه نزديك به هزار سال تداوم مـي           2گفتمانِ

كنـد كـه   اي، هويت خود را در گفتماني جستجو مي    سيك و مابعد اسطوره   تخيل كال . است
اين سـاخت   . ها را از پيش رقم زده است       آفريدگاري است اليزال كه همة نقش      در رأس آن  

تـرين هنـر و آفـرينش       از تخيل در جستجوي رمزي است از پيش آفريده شـده كـه نـاب              
به . در بيان زيبايي مقدر و نهفتة هستي      ش، آفرينشي است در تأييد جهان و بازتابي         ا  انساني

هنـر رمـزي تقليـدي از       « : مداري چون فريتيـوف شـووان معتقـد اسـت         همين دليل سنّت  
آفرينش است و از اين رو ساخت متعـالِ كاينـات را بـر وفـقِ مـشابهتي واقعـي، متجلّـي                      

  :و به قول حافظ ) 140: 1384ستاري، ( » .سازد مي
  انگيز        نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد الهركو نكند فهمي زين كلك خي

بنابراين از آغاز شعر فارسي تا پيش از انقالب مشروطه، شعر فارسي از يـك گفتمـان                 
شـود، تغييـر در     كند و اگر تغيير و تحولي در تاريخِ شعرِ فارسي ايجاد مي           واحد پيروي مي  
انسانِ مكتب هندي اسـت و هنرمنـد        كه هنرمند مكتبِ عراقي همان       چنان. روساخت است 

زيـرا همـة ايـن انـسانها در محـضرِ      . مكتبِ خراساني، همان انسانِ مكتبِ آذربايجان است   
انـد، نـه در غيـابِ       خداوند و در ميدانِ تقديرِ مشّيت الهي، بـه محاكـات هـستي برخاسـته              
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دارد،  و اگـر تفـاوتي وجـود    نيـست در اين گفتمان فرقي ميان فيلسوف و عارف         . خداوند
داننـد،  هـا مـي   سـينا به همـين دليـل آنچـه را كـه ابـن           . هاست»ريزگفتمان«تفاوت تنها در    
در اين گفتمان، فرقي ميان     . ها و ديدنهاست  تفاوت تنها در دانستن   بينند؛ يعني   ابوسعيدها مي 

آشكارترين شاهد ايـن مـسئله، انتقـالِ مفـاهيمِ تغزّلـي،            . شعرِ زميني و شعرِ عرفاني نيست     
و عاشقانة شعر فارسي از دورة ساماني و غزنوي، به دورة سـلجوقي و جـذب در                 مجازي  

تأويـل و تحـول ايـن مفـاهيم، از يـك            . مفاهيمِ آسماني و عارفانة غزل سبك عراقي است       
افتد كه نشانش را در هيچ تذكره و تاريخي از          راحتي اتّفاق مي   هبستر به بستر ديگر، چنان ب     

در دورة بازگشت ادبي، چرخش سبك هنـدي   . سراغ گرفت توان  روشني نمي  هگذشتگان، ب 
گيـرد؛  سهولت انجام مـي    سوي مكتبهاي خراساني و عراقي، تنها با تغييرِ سبك و زبان به            هب

هـاي زبـاني و   بايـست نـشانه  چراكه گفتمانِ پيشين همچنان پابرجا بود و شاعران تنها مـي      
  .گرداندندشناختي را به گذشته برميزيبايي

دوران انتقال تاريخي ما ايرانيان از عـالم        « : ة تخيلِ مدرن از چه زماني آغاز شد       اما دور 
از وقتي كه در ميان ما نداي       . سنّت به عالم مدرن كمابيش با عصر مشروطيت منطبق است         

برادري، برابري و آزادي، در ميـان مـا         : خواهي برخاست و شعارهاي انقالب فرانسه     آزادي
 كرد و بدل به شعارهاي سياسي و اجتماعي شد؛ مـا تجربـة دوران               جايگاه و پايگاهي پيدا   

جا گذار از عالم كالسيك و سنّتي به عالم مدرن را آغاز كرديم و گفتمان جديد ما از همان                 
. اي را تجربـه كـرد     آغاز شد، و سياست و شـعر و حتّـي انديـشة دينـي مـا مفـاهيم تـازه                   

ف تـاريخي جـدي را در آنجـا تجربـه         درحقيقت ما به منزلة يك واحد فرهنگي، يك شكا        
   )      7 : 1379سروش، ( » .كرديم

                                        
  تفاوت ساختاري تخيل شعر گذشته و امروز ايران

در جهان محدود گذشته با توجه به امر ارتباطات كه هنوز در حيطة انديـشه و  باورهـاي                   
نـدرت اتفـاق    شناسي و تخيل زيباشـناختي بـه       در زيبايي  اي و بومي خود بود، تغيير       منطقه
هـاي  مـل بـود و از گفتمان      اي خـود در تعا      هنرمند هميشه با فرهنگ بومي و منطقه      . داافت  مي
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و هدف هنـرش هـم پيـروي از قواعـد بـازي             . كرد  رايج در حيطة اجتماع خود پيروي مي      
تخيـل در ايـن     . افتاد  تفاق مي ندرت ا هاي عتيق به    بنابراين شكست در نشانه   . گذشتگان بود 

اسـاس    بر ايـن    . گرفت  اي و بومي شكل مي      دوره هم با ايدئولوژي و هم با باورهاي منطقه        
ساختار تخيل  .  پراهميتي است  ةشناسي عصري، بررسي ساختار تخيل، نكت     در تبيين زيبايي  

تـاد بـه    هنرمنـد متعـارف و مع     . هر هنرمند، با ساختار اجتماعي و عصري در تعامل اسـت          
هاي تخيلِ گذشتگانش رها شـود و ايـن امـر             تواند از كليشه    شينيِ تخيل، نمي  يپي  ها  كليشه

غيرممكن است كه هنرمند بتواند بدون تكيه بر سنّت تخيلِ گذشته، تخيلي را كـه انـسجام        
هـاي    هـا و سـمبل    شاعران با تبديل تخيـل بـه نـشانه        . ، ابداع يا حتي تغيير دهد     ردادهنري  

هاي بنـابراين سـبك   . ري خـود، دسـت ببرنـد      شناسي عص   كنند در زيبايي     سعي مي  شخصي،
وجود آورد و شاعران عـصر هـم         هشناختي، ساختاري ب  تواند براي تخيل زيبايي     اي مي   دوره

به اين ساختار تعلّق خاطر دارند و بسياري از مخاطبان آن عصر با توجه به ايـن سـاختار،                   
ريفش از  ابايـست بـه تعـ       اي درك تخيـل هنرمنـد، مـي       پذيرند، اگرچـه بـر      شعرشان را مي  

اين است كه تغييـر سـاختار       . شناسانه نزديك شد  شناختي و تخيل زيبايي   يي  هاي زيبا   نشانه
كند و مخاطـب را هـم بـه     ايجاد مي را  اي و عصري      تخيل، تغيير در ساختارِ سبكهاي دوره     

شناسانه به   تعريف تخيلِ زيبايي   كنند كه در    كشد و تنها مخاطباني آن را درك مي         چالش مي 
را بـا دگرگـوني در تـصورها و     بنابراين هنرمندي كه تخيلِ ثانويه خـود    . هم نزديك باشند  

كند، هميـشه رابطـة   شناسانه بدل ميهاي زيبايي  آورد و آن را به نشانه      دست مي  هتصويرها ب 
  .كند نزديكي با تخيلِ شناور در سنّت ادبي پيدا مي

شتة شعر فارسي، بيش از اينكه وابسته به تجربه باشد، وابسته به سـنّت بـود،                تخيلِ گذ 
امـا تخيـلِ   . چه اين سنّت در شعر عرب ريشه داشته باشد و چـه در سـنّت شـعر فارسـي         

. امروز، وابسته به تجربه است، يعني تخيلي كه متّصلِ به حيـات تـصويريِ روزمـره اسـت           
سـاختاري  .  ساختار تخيل را دگرگون كرده اسـت       خصلت اكنوني و تجربي تخيلِ معاصر،     

تخيـلِ گذشـتة شـعر فارسـي، چـون از      . اسـت  كه بيش از همه به تصادف و اتّفاق وابسته  
گيرد، ساختار شـكلي اثـرش را محـدود بـه ايـن اثرگيـري                ساخت متعال كاينات نقش مي    
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 متناوب، ديگرگونه   هاي ها و فرم  تواند به ساخت   خواهد و نه مي     كند، به همين دليل نه مي      مي
توانـد ايـن      همچنان اصرار دارد كه ساخت متعال، تنهـا مـي           و  . و ضد و نقيض دست يابد     

توانـد بـا در نظـر گـرفتن           بنابراين تركيب و تضريب خيال را نمي      . وجود آورد  هژانرها را ب  
 ها و اميزد؛ امـا تخيـلِ مـدرن بـا گسـستن          ها و تابوها با عناصـر ديگـر بيـ         ة حرمتها، حرم  هم
يابد، تركيب و آميزش تخيل مدرن از هر چيز و هر عنـصري          هاي نامحدود نضج مي   يوستنپ

. شـوند  مـي تفـاوت  متواند باشد؛ بنابراين  صور خيال در اين دو ساحت از تخيل با هم            مي
. گيـرد   اي در مقايسه با شعر معاصر به خود مـي           استعاره در شعرِ گذشته، ماهيت ديگرگونه     

رسـد، امـا در شـعر     تكامل در ساخت متعال كاينات به استعاره ميدر شعر گذشته شاعر با 
  .زند معاصر شاعر با درگيري خود و جهان، دست به آفرينش استعاره مي
قدرت سياسي و : است توليد شعر گذشتة ايران درواقع وابسته به دو مسئلة بزرگ بوده   

ت تا آن را كـانون تخيـل        داده اس   اي مي   قدرت سياسي به تخيل، انديشه    . قدرت سنّت ادبي  
. يافـت   و آنگاه توليدات تخيل بـه دفـاع از آن انديـشه، حكـم ظهـور مـي                 . خود قرار دهد  

كـه در سـاختار سياسـي ـ اجتمـاعي گذشـتة ايـران، شـاعر فرديتـي جـدا از            طوري همان
هاي سياسي و ديني ندارد، تخيلِ او هم وابسته به ساختار قدرت بـوده اسـت و        ايدئولوژي

 شاعر رابطة دقيقي دارد، تصاوير شكلهاي تخيـل وابـسته    ةنجا كه تخيل با كانون انديش     از آ 
هژموني و استيالي قـدرت اجتمـاعي بـر سـاختار تخيـل             . است به كانونهاي سياسي بوده   

كرد كه بايـد تخيـل او رهـا نباشـد و از طـرف ديگـر                 شاعر، آن را به اين اصل وابسته مي       
انِ شاعران گذشته، سبب شده است كه تخيـل هميـشه يـك             حاكميت دروني دين در وجد    

اصالحگر باشد؛ به همين دليل است كـه تخيـل شـاعران گذشـته، وابـسته بـه تـصادف و                 
  .احتمال نيست

   تخيل در سنّت شعري ايران ، در آغاز بيش از همه وابسته به طبيعت و جهان حسيِ                 
آورد و زماني خود را با آن مقايـسه  يشاعر گاهي جهان را به درون خود م . خود شاعر بود  

شـود تـا بـازي تخيـل        كند و در اين گردش آسماني، هميشه چيزي به چيزي تشبيه مي           مي
اي ديگر، تخيل شاعران به عنوان ابزاري براي دفاع از هويت جمعـي  در مرحله . پايان گيرد 
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يل متّصل بـه امـر   گيرد؛ باز اين تخ در اين زمان است كه تخيلِ حماسي شكل مي        . آيدبرمي
  .جمعي و متعال است

شناسانه تا قرن نهم، بـه مـوازات هـم حركـت     در شعر كالسيك ايران، تخيالت زيبايي   
كند؛ اما بـاز  هاي شهودي و عرفاني ساختار شعر را متحول ميكنند؛ اگرچه هجوم نشانه   مي

عر ايـران را    شـ . هاي هنري شعر عرفاني، به شعر كالسيك پيش از خود، متعلق است           نشانه
توان گسترش يافتة يك گفتمان واحد دانست؛ امـا         از جهتي مي  ) عصر جامي   ( تا قرن نهم    

ايـن دگرگـوني بـه    . شود با دگرگوني در ساختار اجتماعي، ساختار تخيل هم دگرگون مي        
شـود  افتد؛ يعني در اين دوره وجوهي در شعر آشكار مي         وجهي در دورة صفوي اتّفاق مي     

گمـان  ايـن بـي   . كنـد باشناسانة عصر را از تخيل متعارف قبل از جامي جدا مي          كه تخيل زي  
تـا دورة مـشروطه و انـدكي        . نشانة دگرگوني در معناها، ارزشها و ساختار اجتماعي است        

 امـا بـا تولّـد شـعر نيمـايي سـاختار تخيـل               ،يابـد بعد از آن، گفتمان واحدي گسترش مي      
 و اين دگرگوني بيشتر از همه متعلّق است به جهـان            شودكل دگرگون مي   شناختي به  زيبايي

در اين دوره تداخل ارزشها، تـصورها و        . ارتباطات و نزديك شدنِ چهار گوشة دنيا به هم        
شناسـانة شـعر     سـاختار تخيـل زيبـايي       يي ديگر، در  هابينيم و نهايتاًً شعر جهان    خيالها را مي  

بـه مـدد سـاير وسـايل ارتبـاط جمعـي،            امـروزه   . آورد وجـود مـي    همعاصر، تغييرِ بنيادي ب   
 بـه طـور     شناسانهتوان در ساختار تخيل زيبايي      خصوصاً وسايلي كه زبان تصوير دارند، مي      

ع و در بيـشتر     شـود در تـراكم تخـيالت متنـو           و اين درواقع بستري مي     جدي اثر گذاشت  
ظـاهر  به جاي تخيـل، خـود را در گـسترة شـعر نـو ايـران                هايي كه   اوقات هم زايش خيال   

  .كنند مي
  نوشت يپ

  .832 -829 ادبيات و سنّتهاي كالسيك، ص ، هايت، گيلبرت.ك. ر-1
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ها، تعبيرات و   اي از واژه  گفتمان به منظومه  « : اند گفته )discourse( در تعريف گفتمان     -2
بـرداري از يـك عـالم       شود كه با يكديگر خويشاوندند و مجموعاً پـرده        مفاهيمي اتالق مي  

  )4: 1379سروش، ( » .كنندشتيِ خاصي مي  معي-فكري 
  

  منابع

  . بنياد فارابي،، تهرانتصوير ذهني و جهان سينماتوگراف) 1372( ارجمند، مهدي
، ترجمـة   1 ، ج  بوطيقاي معماري، آفرينش در معمـاري     ) 1386(انتوني سي و انتونيادس     
  . سروش،احمدرضا آي،تهران

  . توس، جالل ستاري،تهران، ترجمةروانكاوي آتش) 1362(باشالر، گاستون 
  . نشر مركز،تهران ، ترجمة مسعود جعفري،تخيل) 1379( برت، آر، ال

الـنّفس از ديـدگاه دانـشمندان       علـم ) 1385(السادات و حسن احمدي   جمالي، شكوه بني
  . دانشگاه عالمه طباطبايي،تهران ،اسالمي و تطبيق آن با روانشناسي جديد

، ترجمـة قاسـم   عربي و مـسئلة اخـتالف اديـان      ابن،  لعوالم خيا ) 1385(چتيك، ويليام   
  . هرمس،كاكايي، تهران

 علمـي و   ،، ترجمـة سـعيد حميـديان، تهـران        اصول نقـد ادبـي    ) 1375 (.ا.ريچـاردز، آي  
  .فرهنگي

، 8، ج شناسـي   جهان اسطوره  در،  اسطوره آفريني مسعود عربشاهي   ) 1384(ستاري، جالل   
  . نشر مركز،تهران

  مؤسسة   ،، تهران )2 نامه   -سياست(آئين شهرياري و دينداري   ) 1379(سروش، عبدالكريم 
  .  فرهنگي صراط
 ،، تهـران سينا و تطبيق آن با روانشناسي جديـد النّفس ابنعلم) 1333(سياسي، علي اكبر   
  .دانشگاه تهران
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  . هرمس،، تهرانگذار از جهان اسطوره به  فلسفه)  1379(ضيمران، محمد 
 مركـز نـشر     ،، ترجمة سعيد ارباب شيراني، تهران     ل فرهيخته تخي) 1346(فراي، نورتروپ   
  .دانشگاهي
 ،، تهـران  عربـي و مايـستر اكهـارت      وحدت وجود به روايت ابن    ) 1382(كاكايي، قاسم   

  .هرمس
 ،، ترجمة انشاءاهللا رحمتـي، تهـران      عربي  تخيل خلّاق در عرفان ابن    ) 1384(كربن، هانري   

  .جامي
  . روزگار،، تهرانر ادبيات كودكانفانتزي د )1379(محمدي، محمد 
  . فكر روز،، تهرانفرهنگ اصطالحات نقد ادبي) 1378(مقدادي، بهرام 

  .مهناز، ، تهراننامة هنر شاعري واژه) 1376(مير صادقي، ميمنت 
 ،، ترجمـة رحـيم قاسـميان، تهـران        هنـر و معنويـت اسـالمي      ) 1375(نصر، سيد حسين    

  .مطالعات ديني هنر
  ،، جلـد دوم، ترجمـة سـعيد اربـاب شـيراني، تهـران             تاريخ نقد جديد  ) 1374(ولك، رنه   
  .نيلوفر

، ترجمـة محمـد كلباسـي و مهـين          هاي كالسيك ادبيات و سنّت  ) 1376(هايت، گيلبرت   
  . آگه،دانشور، تهران
 ،اصـفهان  ، ترجمة شاپور بهيـان،    درآمدي بر شناخت رمان     پيش) 1380(هاوتورن، جرمي   
   .نقش خورشيد

  
 
 


