
28/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 1

 

 

 

 1خيل الت

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 الحلواني ناصرترجمة: 

 
 
 
 

(.  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور على )، و. شين بي لياونص مترجم لد ؛حولفلسفي شامل  مدخل  

المؤرشفة للنسخة  الترجمة هي  بأن  الموسوعة  ننوه  قليًلا عن  في  تختلف  قد  والتي  الدارجة ،   النسخة 

ا، نخّص بالشكر محرري  التعديل  رة  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على األخي منذ تتمة هذه الترجمة. وختاما

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة.  على تعاونهم موسوعة ستانفورد

 

 

 

 
1 Liao, Shen-yi and Tamar Gendler, "Imagination", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/imagination/>. 
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  للمرء   ميكن   .اذاهتب و   ، التو  يف   ،الواقع  يف  هي  كما  أمامك  ماثلة   تكون  أن  دون  األشياء  ل متث  هو  لالتخي
  ل ولتمث  ، احلاضر  ل   األخرى   األزمان   لولتمث  ،الواقعية  ل   احملتملة   مكاانتال   ل لتمث  لالتخي  استخدام
  ذلك   يكون  أن   يتطلب  ل   ما   شيء   ل ختي  فإن  ، والعتقاد  الدراك   وخبالف  .به  اخلاصة   غري  نظر ال  وجهات 
  أن   قع يتو   أو  يتمىن  أن  املرء   من  يتطلب  ل  ما  شيء   لختي  فإن  ،التوقع  أو   الرغبة  وخبالف  .حقيقيا  الشيء
 . واقعيا الشيء  يكون

  من   واسعة   جمموعة   جانب   من   حبثه  ت   وقد  ،البشرية  األنشطة   من   متنوعة  جمموعة  يف   لالتخي  يشارك
  والتظاهر   األفكار  قراءة  جمال   يف  لالتخي  دور  العقل  فالسفة  حبث   لقد  .الفلسفية  النظر  وجهات 

pretense.   والتعامل   ،الفنية  األعمال   من   خمتلفة   أنواع   إنشاء  يف  لالتخي  دور   اجلمال  فالسفة   حبث  
  وحبث  .العملي  القرار   صنع  ويف  ،النظري  الفكر  جتارب  يف  لالتخي  دور  املعرفة  علماء  حبث  كما  .معها

 . metaphor  واجملاز  irony املفارقة  يف  لالتخي  دور  اللغة فالسفة

  الفلسفي   اثالت   يف  لللتخي  املعاصرة  املناقشات  على  تركيزه   دخلامل  هذا  حيصر   ،املوضوع  لتساع  نظرا
  راء آب  اخلاصة   األقسام  راجع   ، لللتخي  التارخيية   املناقشات   على  عامة   نظرة  على  للحصول   . أمريكي  األجنلو 

  من   ،Mental Imagery  العقلي  التصور  مدخل  يف  ،العشرين  القرن  وأوائل   العشرين  القرن  قبل  ما
  توماس و   ،  Aristotleرسطوأ  عن  الصلة  ذات  دخالتامل  راجع  ،لتخيلا  عن   مهمة  اترخيية  ثو حب   أجل
  Ryle Gilbertرايل  وجيلربت   ، Kantكانط  وإميانويل   ،  Humeهيوم  وديفيد  ،Hobbes  هوبز

  سعة مو و   دقيقة   مناقشة  أجل   من و   ، Brann 1991  انظر   ،شامل  اترخيي  مسح و   تفاصيل،  وملزيد   ،
 .  Casey 2000  انظر ،الفينومينولوجي اث الت  يف ل التخي عن النطاق 

 

 ل التخي طبيعة •
 ل التخي تنويعات .1
 لالتخي تصنيفات .2

https://hekmah.org/%d8%a3%d8%b1%d8%b3%d8%b7%d9%88/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/hume/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/kant-mind/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/ryle/imagination.html
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 ل التخي معايري .3
 املعرفية البنية يف لالتخي •

 عتقادواال لالتخي .1
 والرغبة لالتخي .2
 واإلدراك  صورتوال لالتخي .3
 والذاكرة  لالتخي .4
 واالفرتاض لالتخي .5

 لالتخي أدوار •
 األفكار قراءة .1
 التظاهر  .2
 املرضي  النفس علم .3
 الفنون  يف املشاركة .4

 والفنون  لالتخي ومفارقات  ألغاز ملحق:  •
 اإلبداع  .5
 املعرفة .6
 اجملازية اللغة .7

 املراجع •
 أكادميية  أدوات •
 األخرى اإلنرتنت موارد •
 صلة   ذات خلادم •

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
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 التخيل  طبيعة .1
  النسان   والنشاط  فهم ال  جمالت   من  عديدة   جمالت  يف   ،لالتخي  إل   األدوار   من   متنوعة  جمموعة   سبتن

  ألدوار اب  فيي  أن  هميكن  للعقل  اواحد  مكوان  هناك  أن  فيه  املشكوك  من  أن  ،مستغراب  ليس  (.3  )القسم
  ، األدوار  هبذه   مستشدين  ،الفالسفة  حاول   رمبا  ،ذلك  ومع   (.Kind 2013)  ل تخيلل  املنسوبة   املختلفة 
  ملصطلح   املختلفة  املعان   عن  الغموض  إزالة  الفالسفة  حاول  :أول  ثالث؛  بطرق   لالتخي  طبيعة  توضيح

  الهبام   توضيح   طرق  بي   األساسية  املشتكة  القواسم  بعض   إل   يشريون  ،احلالت  بعض  ويف  ،"لالتخي"
  القسم )  التخيالت  من  خمتلفة  أنواع  لتمييز  جزئية  تصنيفات  الفالسفة  قدم  :اثنيا  (1.1  )القسم  املختلفة 

 (.1.3 القسم ) النموذجية  التخيلية الوقائع حتكم الت  املعايري  الفالسفة  حدد  :اثلثا .)1.2

 

 التخيل  يعاتتنو  1.1

  نطاق   على  ،يستخدم  "لختي  "مصطلح  أن  على  املوضوع   هذا  حبث   على  القائمي   بي   عام  إمجاع  هناك
  مالحظات   ابستدعاء  العروض  تبدأ  أن  الشائع  من  أنه  احلقيقة  .بسيط  بتصنيف  يسمح  مبا  ،واسع

 يقول:  حيث ،والدراك" لالتخي" كتابه  يف P.F. Strawson ستاوسون

  لختيو"  "imagine  تخيلي"  و  "image  "صورة  :حاتصطالال  وتطبيقات  استخدامات  إن
imagination"   الصورة   هذه   حت   . للغاية  ومبعثرة  متنوعة  عائلة  تشكل  ،ذلك  إل   وما  

  يف   وإدراجهم  العائلة  أفراد   حتديد   يف  أكرب   صعوبة  ذو  األمر  سيكون  .للغاية  حمددة   تبدو   للعائلة
 (.Strawson :1970 31) والفرعية األصلية  القرابة عالقات  عن  انهيك ،القائمة

  لعب ك  احملاكاة  كتاب  من  الفتتاحي   الفصل   يف  . لتوصيفل   حماولت   إل   التصنيفية  التحدايت   هذه   تنتقل
  -   لالتخي  على  أتثريا  املعاصرة  الدراسات  أكثر   رمبا   ـMimesis as Make-Believe  ختييلي

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23TaxoImag#TaxoImag
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23TaxoImag#TaxoImag
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23TaxoImag#TaxoImag
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23TaxoImag#TaxoImag
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23NormImag#NormImag
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23NormImag#NormImag
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  بعد   .لفكرةل  دقيقة  صورة  رسم  يف  مل األ  من  أيسا  يديه  Kendall Walton  والتون  كيندال  رفع
   :يسأل ،لللتخي النموذجية   األمثلة  من عدد  ومتييز  تعداد

  أل   ،التخيالت  فيها  تتنوع  أن  ميكن  الت  األبعاد  من  اعدد  درسنا  لقد  تتخيل؟  أن  يعنيه  الذي  ما
 Walton)  أستطيع   ل   ينلكن  .استطعنا  إذا   ،نعم  -   بينها؟  مشتك  هو  ما   بيان  اآلن  لنا  ينبغي

1990: 19 .) 

  املعاصرة   حملاولة اب  قامت  Leslie Stevenson  (2003:  238)  ستيفنسون  ليسلي  إن  القول   ميكن 
  اثين   تغطي  حيث  ،املصطلح  لستخدامات  ،ما  حد   إل  ،شامال  اجرد  يكون  أن  ميكن  ما   لجراء  الوحيدة

  ، العقل  فلسفة"  يف  األخرية  املناقشات  يف  جندها  أن  ميكن  الت  خليال"ا  يف  اأتثري   األكثر  "املفاهيم  من  عشر
 ".الدين  و… ،والشعر واألخالق  ،اجلمال علمو 

 

 التخيل تصنيفات  2.1

 .ةشابكومت جزئية   تصنيفات الفالسفة  طرح ،التخيل اتعينو ت لوصف 

  : املثال  سبيل  على  .واخلالف  للجدل  إاثرة  أقل  تكون  أن  إل  ومتيل  ،فحسب  وصفية  التصنيفات  بعض
  ل التخي  أفعال)  املتعمدو  العفوي  لالتخي  بي   Kendall Walton  (1990)  والتون  كيندال   مييز
  الت   لالتخي  أفعال)  احلالية  غريو  ةلياحلا   التخيالت  بي و   ،(املرء  من  واعي  توجيه  بدون   أو  مع   حتدث  الت

  الت   لتخيال  وقائع)  ةالفرديو  االجتماعية   التالتخي  وبي   ،(مرءلل   الواضح   النتباه  تشغل   ل  أو   تشغل
 (. أشخاص عدة بي  مشاركة  دونب أو  مع حتدث

 Williams)  اخلارج  من لالتخي  مقابل  الداخل  من   ابلتخيل  البارزة   الوصفية  التصنيفات   أحد   يتعلق
1973; Wollheim 1973; see Ninan 2016 for an overview)  من  لخيالت  

  هذا   أن   الداخل   من  لخيوالت  .انبليون  يتضمن  سيناريو   ختيل  يتطلب   انبليون  هو   الشخص   هذا  أبن  اخلارج
  منظور   يتخذ   الشخص  هذا   أن  : أي  آخر:  شيء  إل   ابلضافة   ذلك   على  ينطوي   انبليون  هو  الشخص 
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  هذا   .كذلك  ليسف   اخلارج  من  لتخيال  أما  ،شخصي  األساس  يف   هو  الداخل  من  لتخيال  إن  .انبليون
  اهلوية ميتافيزيقيا حول  الفكرية  التجارب على لتأثرياته ؛خاص  بشكل مهم ل تخيال من منطي  بي  التمييز

 (.Nichols 2008; Ninan 2009; Williams 1973) الشخصية 

  -   التعبري   جاز  إذا  ، تالتخيال  أواصل   تقطيعل  –  منهجية  أكثر  تكون   أن  إل   التصنيفات  بعض   هتدف
 .للجدل إاثرة أكثر  تكون أن  إل متيل ،املرء يتوقع قد  كما  ،وهي

  )Ian Ravenscroft  (2002  رافنسكروفت   وإاين  Gregory Currie  كوري   جرجيوري  مييز
 خربات)  احلسي  لتخيال  و  ،تقليدية(  وغري  متوقعة  غري  بطرق  األفكار  بي   اجلمع)  اإلبداعي  لتخيال

  معايشة   على  قدرة)  قاخلال  لتخيال  يسمونه  وما   ،املناسبة(  احملفزات  غياب  يف  احلسي  ابلدراك   شبيهة
 Neil Van  ليوين   فان  نيل  يتخذ  ربة(.اخل  تقدمه  الذي   عن   خمتلف  منظور  من   فيه  التفكري  أو  العامل

Leeuwen  (2013،  2014)  ملصطلح   شائعة  استخدامات  ثالثةل  الدقيق  للتوصيف  اثال مم  هنجا  
   .منه املشتقة  واملصطلحات "لالتخي"

  بعملية   يتعلق  الذي   ،االستداليل  لتخيال  إل   لإلشارة   املصطلحات   هذه  استخدام  ميكن   : أول •
   .العقلية  التمثيالت توليد

  يتعلق  والذي  ،موقف  عن  املعرب  لتخيال  إل   لإلشارة  املصطلحات   هذه  تخداماس  ميكن  :ااثني •
   .العقلية التمثيالت جتاه   املرء يتخذه الذي  الفتاضي  ابملوقف 

  بصيغة  يتعلق  والذي  ،التصويري  لتخي ال  إل  لإلشارة  املصطلحات  هذه  استخدام   ميكن  :ااثلث •
 .العقلية للتمثيالت   الدراك تشبه

  لغز   بطرح  Peter Kung  (2016b)  ج كون   وبيت   Amy Kind  كايند  ميإ   من  كال   قام
  املرء   متكن  والت  ،ل تخيلل  املتعالية  الستخدامات  بي   التناقض  أنه  يبدو  ما  على  -  يلتخيال  الستخدام

  املرء  متكن  والت  ،لتخي لل  التعليمية  والستخدامات  ،هو  كما  وراءه  ما  إل  النظر  أو  العامل  من  اهلروب  من
  وضع   ميكن   أنه  بزعم  اللغز  حبل  ،النهاية  يف  وكونج،  كايند   من  كال  قام  .هو  كما  العامل  على  لتعرف ا  من
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  ولكن   ،النوع  يف  خيتلفان   ل   الستخدامي   ألن  ،متباينة  تبدو   الت  الستخدامات  هذه  جتاه  املوقف   نفس
    .تال تخيال قيدت درجة  ،التحديد وجه وعلى  -  الدرجة يف

  من   التالية   الثالثة   األنواع  أتمل   .ضموهناوم   بنيتها  حيث   من   لتخيال  تنويعات  تصنيف   ميكن   ،اأخري 
  هناك   أن  لنفسه  ميثل  فإنه  ،االفرتاضية  الناحية   من   املرء   لتخيي  عندما  .مبثال  موضح   منها  كل   ،تالتخيال

  املعىن   هبذا  لتخيال  إن  .  جوارها   روميو  أن  جولييت  لتخيت  قد  ،املثال  سبيل  على  ،لذلك  .قائم  ما  شيئا
 see the entry on propositional attitude)  معي   ابفتاض  ما   عقلية   عالقة   إقامة   يعين

reports).  ختيليا   أو  حقيقيا  موقفا   أو  كياان  لنفسه  ميثل  فإنه  ،موضوعي  بشكل  املرء  لتخيي  عندما  
(Yablo 1993; see also Martin 2002; Noordhof 2002; 

O’Shaughnessy2000.) بروسبريو لتخيي قد ،املثال سبيل على ،لذلك Prospero،  بطل  
  هبذا  لتخيال  .فزفا   وليمة  أو  ،انبويل  مدينة  أو  ،حورية  أو  ،بلوط  شجرة  لشكسبري،   العاصفة  مسرحية

  املرء  لتخيي  عندما  (.حقيقية  أو  )خيالية   حالة   أو   كيان  لتمثيل  ما  عقلية  عالقة   يف  الوقوف  يعين  املعىن
  اخلربة  أو  ،النشاط  من  ما  ضراب   ،اكاةاحمل  من  ع بنو   ،لنفسه  ميثل   املرء   فإن  ،X-ing  تقاطع  نقطة

(Walton 1990.)  ذاهبة  أهنا  أو  ،هاملت  ترى  أهنا   أوفيليا  لتخيت  قد  ،املثال  سبيل  على  ،لذلك 
  حسي   إدراك  أو   سلوكب  شخصية   عقلية   عالقة   يف   الخنراط   يعين   املعىن   هبذا  لتخيال  .للراهبات  دير   إىل
 (. حقيقي أو يلختي) ما

 

 التخيل معايري 3.1

 (.Gendler 2003) لتخيال عمليات حتكم عامة  معايري توجد

  املوقف   مسات  استخالص  فيه  ميكن  الذي  احلد  إل  جلي  Mirroring  الالواعي  احملاكاة  فعل  إن
  ، عمومية  أكثر  بشكل  أو  ،احلقيقي  العامل  يف  نظائره  مسات  بواسطة  ،صراحة  حتديدها  يتم  مل   الت  ،يلتخيال

  سبيل   على  .املعتقد  احملتوى  حتكم   الت   القيود   بنفس  حمكوما   ل املتخي  احملتوى  اعتبار  فيه   يتم   الذي   احلد   إل
  من   لب ط  ،Alan Leslie  (1994)  ليزل  آلن   أجراها  ،واسع  نطاق   على  نوقشت  جتربة   في ف  ،املثال
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 )الفارغة(   الشاي  أكواب  أحد  بقلب  ابلتجربة  قائمال  يقوم  عندما  .خيال  شاي  حفل  يف  ةاملشارك   األطفال
  "فارغا"   املقلوب   والكوب  التظاهر(   سياق   )يف  "ممتلئا"  املقلوب   غري   الكوب   أن  األطفال  عتربا  ،و"يسكب"

  األكثر   والرتباطات  ،يةليتخيال  لعاباأل   من  كل  ختضع  ،الواقع  يف  (.التظاهر  سياق  خارج  أو  داخل  )سواء
  معينة   ختيالت  props  الدعائم  أو  احملفزات  تصف   مبوجبها  والت  ،التوليد  ملبادئ  ،ابلفنون  تعقيدا

(Walton 1990.)   

  الواقعة   داخل   األحداث  اعتبار  فيه  يتم   الذي  احلد  إل   جلي  Quarantining  العزل  فعل   أن  كما
  الطفل   يتوقع   ل   ،املثال  سبيل   على   ،لذلك  . صلة  ذو   حمصور   جمال   داخل   فقط  ة ر مؤث  ، املفتضة  أو   ، ةلتخيامل

  ول   ، حقا   الطاولة   تبلل   إل  سيؤدي  لشاي"ل"  ومهي(ال )  سكب"ال"  أن   ختيلي  شاي  حفل   يف   يشارك  الذي
  حسابه   سيجد  اآلل   الصراف  إل   ذهبي  عندما  أنه  اليانصيب  يف  الفوز   ل تخيي  الذي  الشخص  يتوقع

  فيه   يتم   ل   الذي  احلد   إل   جلي   العزل   فعل   فإن  ،عمومية  أكثر   بشكل   .دولر  مليون   على   حيتوي  البنكي
  ذات   ومواقف   معتقدات  أهنا  على  ة لتخيامل  ابحلالة  املتعلقة   األولية  واملواقف   األولية   املعتقدات  مع   التعامل

 .الفعلي العامل  يف  لفع ال بتوجيه صلة

  كليهما   انتهاك   يتم  فقد   ،عزلوال  الالواعي  احملاكاة  فعل ل  عموما   ختضع   يةلتخيال  الوقائع   أن   من   الرغم   على
 . منهجية بطرق 

  يلتخيال  احملتوى  )معاجلة(  هبا  ختتلف   قد   الت   للطرق  كنتيجة   للتفاوت  اجملال  الالواعي   احملاكاة   فعل  يفسح
  كون ي  ل  قد  ،املثال  سبيل  على)  مكتمل  غري  لتخيامل  احملتوى  يكون  قد  .املتصور   احملتوى  )معاجلة(  عن

  متماسك   غري   أو  ،اولة(الط  على   املسكوب  الشاي  قدار مل  التظاهر(  حال   )يف  األمر   حقيقة   يف  بيان  هناك
  واحملتوى  (.املنطقية  للحقيقة  كعاكس   التظاهر(  حال   )يف  اخلبز  حممصة   تقدمي  يكون  قد  ،املثال  سبيل  على)
  ، يتم  حيث  - املتباين  التأثري   حالت   يف   للنظر  لفتا   واألكثر   ، متناقضة  استجاابت   إل   يؤدي   قد  لتخيامل

 .مرعبا أمرا  وليس مسلي أمر  أنه  على البشرية للحياة   الوشيك التدمري مع  التعامل  ،املثال سبيل على

  والسلوك  املواقف   يف   مباشر   دور   لعب  إل   لتخيامل  حملتوىاب  األمر   ينتهي  عندما  للعدوى   اجملال   العزل   يفسح
  ، العاطفي  النقل  حالت   يف  شائع  أمر  هذا  (.see also Gendler 2008a, 2008b)  ي الفعلي
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  سبيل   على   .الالحق  السلوك   توجيه  إل  لمتخي  موقف   عن   الناجتة  العاطفية  الستجابة   تؤدي   قد   حيث
  دخول   عن  الحجام  )مثل  الفعلي  التدد  إاثرة  إل  املطبخ(  يف  منر  )مثل  خميف  شيء  لختي  يؤدي  قد  ،املثال
  بشكل  متاحا وجعله  لتخيامل  احملتوى "هتيئة" يتم حيث ، املعريف لنقلا حالت يف  أيضا وحيدث (.الغرفة
  شاة )ال  ما   شيء   لختي   يؤدي   قد  ، املثال  سبيل   على  . خربةو   إدراك   من   يتبعه  ما  تشكيل   تواصل   بطرق   ، أكرب
  صورة  يف  الصخرة  رؤية  توهم  )مثل   به  احمليطة  البيئة  يف   الشيء  هلذا  املرء   "إدراك"  احتمالية   زايدة  إل   (مثال

 (. كبش

 

 املعرفية البنية يف التخيل .2
  احلاكمة  القواعد وتوضيح  ،تصنيفاتب القيامو  ، تمايزاتال رسم يف لتخيال طبيعة فهم  طرق إحدى تتمثل
  يف   ،معرفة  طريق   عن  ،لالتخي  طبيعة   لفهم   ،بروزا  أكثر   إهنا  القول   ميكن   ،أخرى  طريقة   هناك  (.1  )فقرة 
  النفس   وعلم  ،الشعيب  النفس  علم  يف  املفهومة،  العقلية   الكياانت  مع  يتوافق  كيف  ،واسع  وظيفي  إطار

 (. functionalism مدخل  انظر ) العلمي 

  لتعريف   أخرى   عقلية  كياانت   الفالسفة   استخدم  األول:  . األمر  يف   تشاركان  صلة   ذاات   مهمتان  هناك
  فقرة   يف  ،Wiltsher  ويلتشر  انظر   )لكن  contradistinction  ابملقابلة  التمييز  طريق  عن  لتخيال

 يشبه  ل تخيال  أن  الفالسفة   من   العديد   يرى  ،للغاية  بسيط  مثال   لعطاء   (.النهج  ذا هل  ا نقد  لحقة،
  أخرى   عقلية  كياانت  الفالسفة  استخدم  الثانية:  .مباشر  بشكل  الفعل   على  فزحي  ل   أنه  غري  ،العتقاد

  ل تخيال  أن   الفالسفة   من  العديد  يرى  ،البساطة  شديد   مثال   لعطاء   .لتخيال  وخمرجات   مدخالت   لفهم 
 .الفعل توليد أنظمة عن  ينتج ل

  العتقاد   ل:للتخي  املعاصرة  املناقشات  يف  واسع  نطاق  على  رحتط  الت  العقلية  الكياانت  أكثر  بي   من
 (  والفتاض   ،)2.4  فقرة   )   والذاكرة  ،)2.3  فقرة   )  الذهنية  والصور   ،)2.2  فقرة (  والرغبة   ،(2  )فقرة 

  املوقف   فيه  يؤدي  أن  ميكن  الذي  املدى  على  ،النهاية  يف  ،املناقشات  هذه  حسم  يعتمد  .  )2.5  قرةف

https://plato.stanford.edu/entries/functionalism/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagDesi#ImagDesi
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagDesi#ImagDesi
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagImagPerc#ImagImagPerc
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagImagPerc#ImagImagPerc
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagMemo#ImagMemo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagMemo#ImagMemo
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagSupp#ImagSupp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23ImagSupp#ImagSupp
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  )فقرة   النسانيي   نشاطالو   فهمال  جمالت   خمتلف  من  ،لتخيلل  املنسوبة   األدوار  املطروحة   يةليتخال  )املواقف(
3.) 

 

 واالعتقاد  التخيل 1.2

 عندما  (.see the entry on belief)  احقيقي  أو  صحيحا  ما  شيئا  تعترب  أن  هو  االعتقاد  إن
  موقفا   اب()الكذ  الفاعل  إل  املرء  ينسب  ،"حيتق  سرواله   أن  باذ الك  "يعتقد  :مثل  شيئا   املرء  يقول

  أن   الكذاب   لتخي"ي  :مثل  شيئا  املرء  يقول  عندما  ،وابملثل  حيتق(.  سرواله)  ما  مسألة   جتاه  )اعتقادا(
  تشري   حيتق(.  )سرواله  الفتاض  جتاه  (الختي)  موقفا  )الكذاب(  الفاعل  إل  املرء  ينسب  ،"حيتق  سرواله
  ل تخيال  بي   والختالف   التشابه  أوجه  إل  لتخيال  وإسناد   املعتقد  إسناد  بي   والختالف  التشابه  أوجه

   .والعتقاد

  عالقة   يف   تقف  الت   التمثيالت   احملتوى:  نوع   نفس   هلما  .متثيلية  معرفية   مواقف  كالمها   والعتقاد  لتخيال
  جند   ، single code hypothesis  الفردي  الكود   فرضية  يف  .البعض   بعضها  مع  استنتاجية

 & Nichols)  والعتقاد   لتخيال  بي   الوظيفي  التشابه  ألوجه  يؤسس  ما  هو   التمثيلي  ق نسال  متاثل   أن
Stich 2000, 2003; Nichols 2004a.)  فهناك   ،اختالفات  من  بينهما   امل  ابلنسبة  أما  

 (.Sinhababu 2016) العتقاد و  لتخيال بي  للتمييز رئيسيان خياران

  ل   لتخيال  فإن  ،احلقيقة  إل  عتقادال  يهدف  بينما ف  ؛املعيارية  الوجهة  من  ااختالفهم  األول  اخليار  مييز
  الكاذب  يعترب  مل  إذا  (.Humberstone 1992; Shah & Velleman 2005)   ذلك  يفعل

  النقيض   على   .حيتق  سرواله   أن   حقا   يعتقد   ل  أنه   ابلتال  فيبدو   حقيقيا،  أمرا   ابلنار  مشتعال   سرواله   أن
  أن   لختي  إبمكانه  يزال  فال  ،حقيقيا  أمرا  ابلنار  مشتعال  سرواله  أن  الكذاب  يعترب  مل   إذا  حتف  ،ذلك  من

  وقفمل   أساسا   تشكل  ل   أهنا   إل  ،العتقاد  ملوقف   أساسا  تشكل   احلقيقة   قاعدة  أن  حي   يف   .حيتق  سرواله
  احلقيقة   قاعدة  أبن  Neil Sinhababu  (2013)  سينهااببو  نيل  زعمي  ،ذلك  معارضا  .لتخيال

   .والعتقاد لتخيال بي  للتمييز ضرورية  ول  كافية  ليست
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  بي   املزعومة  الوظيفية  الختالفات   أحد  يتعلق   . وظيفية  مصطلحات   حبسب   ااختالفهم  الثان  اخليار  مييز 
  ، فسيحاول ،مشتعل هسروال  أن حقا  يعتقد  الكاذب  كان  إذا .ابألفعال املميزة  بعالقتهما  واملعتقد  لتخيال

  من   النقيض  على  .نفسه  على  املاء  بسكب  ،املثال  سبيل  على  يقوم،  أبن  ،النار  إطفاء  احلال،  بطبيعة
  بينما  .كهذا  شيئا يفعل  لن أنه الغالب فيف ،مشتعل هسروال أن فحسب ليتخي  الكذاب كان  إذا ،ذلك
 ,Nichols & Stich 2000)  ذلك   يفعل  ل  لتخيال  فإن  ،لفعال  توليد  نظام  عن   العتقاد   ينتج

 Tyler  دوجيت  اتيلرو   David Velleman    (2000)ماني فيل  دافيد  يشري  (.2003
Doggett  إجيان  وأندي  and Andy Egan   (2007)  تحدي ت  معينة   تظاهرية  سلوكيات  إل  

  الرغبة -عتقاد ال  تفسري   إل  اللجوء   أن  مانيفيل   يرى  عتقاد.وال  لتخيال  بي   التمييز  يف  الطريقة   هذه
belief-desire explanation  يشبهون  "ل  األطفال  جيعل  ،يةلتخيال  األطفال  سلوكيات  مع  

  السلوكيات   تكون  أن  ميكن  ،املؤثرة  احلوادث   خالل   أنه  انوإجي  دوجيت  زعمي  ".حمبط  بشكل  األطفال
  ه أن  فكرة  الفالسفة  يقبل   ما  عادة   ،التحدايت  هلذه   استجابة  .لتخيال  واسطة ب  مباشرة  مستثارة  املتصنعة 

  ا مباشر   ا انجت  كونه  يرفضون  لكنهم  ،السلوكيات حتفيز  يف   مرحلي   أو   إرشادي  دور   ل تخيلل يكون  أن   ميكن 
 & Van Leeuwen 2009; O’Brien 2005; Funkhouser)  لفع ال  توليد   نظامل

Spaulding 2009; Everson 2007; Kind 2011; Currie & Ravenscroft 
2002.) 

  كان   إذا  .ابلعواطف  املميزة  بعالقتهما  يتعلق  والعتقاد،  لتخيال  بي   مزعوم  آخر  وظيفي  اختالف  هناك
  ل تخيي  كان   إذا   ليس  ولكن   حقيقي،  النار   من  خوفه  فسيكون   ،مشتعل  سرواله  أن  حقا  يعتقد  الكذاب 

  ذلك   يفعل  ل   لتخيال  فإن  ،احلقيقية  الكياانت  جتاه  حقيقية   مشاعر   العتقاد  يثري  بينما  .فقط  ذلك 
(Walton 1978, 1990, 1997;  املشاعر   فارقةمب  اخلاصة  الصلة  ذات  املناقشة  :أيضا  انظر  
  النزاع   مع  اجلدل  هذا  يتشابك  (.والفنون  لتخيال  ومفارقات  لغازأ  وعنوانه: املدخل  ملحق  يف  ،يةلتخيال

  الوظيفي   الختالف  هذا  رفضب  (.see the entry on emotion)  العواطف  بطبيعة  املتعلق
 ;Nichols 2004a)  العواطف   حول   الضيق   ية الدراك  مذهب  عادة  الفالسفة   يرفض  ،املزعوم

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
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Meskin & Weinberg 2003; Weinberg & Meskin 2005, 2006; 
Kind 2011; Spaulding 2015; Carruthers 2003, 2006.) 

  موقفان   هناك  ،ذلك   ومع   .عتقادوال  لخيتال  بي   مهما   اختالفا   هناك  أن  على   المجاع  استقر  ،حاليا
  ما   فيها يتضح  ل  جديدة  نفسية  ظواهر  إل  الفالسفة  بعض  أشار  ،انحية  من  .المجاع  هذا  عن  خيرجان

  التظاهر   يف  والستغراق   (Egan 2008a)  األوهام   مثل  -   فيها   العتقاد   أو   ل تخيلل  حمل   هناك  كان   إذا
immersed pretense (Schellenberg 2013)  الظواهر   هلذه  تفسري  أفضل  أن  إل  وذهبوا  ـ  

  يف   الستغراق   حجة   على   ردا  .continuum  متصلة  سلسلة  يف   موجودان   واملعتقد   ل تخيال  أن   يقول
  دوجيت   واتيلر   Shen-yi Liao  لياو   يي  شي   يذهب   ،immersed pretense  التظاهر

Tyler Doggett  (2014)  احلالت   أساس  على   ،املميزة  املواقف  يقوض  ي ذال  املعريف  البناء  أبن  
  بعض   أشار   ،أخرى  انحية   من   .النفسية  الظواهر   تفسري   يف   ا مثمر   كوني  أن  املرجح  غري   من   ، ديةاحلدو 

  يف   اختزاله  ميكن   لتخي ال  نأ  الظواهر   هلذه  تفسري  أفضل   أن  وزعموا  مألوفة  نفسية  ظواهر   إل  الفالسفة
  ابلحالة   تفسريه  ميكن  تظاهرال  أبن  (2014  ،2012)  حسن  -   لجنالند  بيت   جيادل  .اعتقاد  إل  النهاية

  Derek  ماترافرس  ديريك  ويرى  الواقعية.  غري  داتاعتقال  ،التحديد  وجه  على  -  دات اعتقال  إل  فقط
Matravers  (2014)  ابخليالت  الرتباطات  أن  fictions  إل   الرجوع  دون  اتفسريه  ميكن  

 . imaginings  تالتخيال

 

 والرغبة  التخيل 2.2

  ،قياسي  بشكل  (.see the entry on desire)  ما  شيء   يتحقق  أن   تريد  أن   يعين  ترغب  أن
  يهدف   بينماف  املالءمة:  اجتاه  حيث   من  لالعتقاد  املعريف  املوقف  مع  للرغبة  اإلرادي  املوقف  يتناقض
  عليها  الت  الطريقة  جعل  إل  الرغبة  هتدف ،العامل  مع ة طابقتم للفرد   العقلية التمثيالت   جعل  إل  العتقاد

  معريف   ي لختي  موقف   يوجد  ،الفردي  الكود  فرضية  يف  أنه  تذكر  .للفرد  العقلية  صوراتالت  مع  متطابقة  العامل
  ابلرغبة   شبيه  لختي  عليه  طلقلن  -  conative  اعتزامي  ليختي  موقف  هناك  هل  .لالعتقاد  هيكليا  مشابه
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(Currie 1997, 2002a, 2002b, 2010; Currie & Ravenscroft 2002 )  
 Doggett)  الرغبة  i-desireأو   (Currie 1990; Goldman 2006)  رغبة   صنع  أو

& Egan 2007, 2012) اهليكلية؟  الناحية من الرغبة  يشبه الذي  ما  ـ         

  حول   قشات انامل  مع   متاما   متشابكة   والرغبة  لتخيال  بي   العالقة   حول   املناقشات  أن  املستغرب   من  ليس
  يف   السلوكي   الدافع  عن  إرادي  خيال  موقف  افتاض   افع و د  أحد  يصدر  عتقاد.وال  لتخيال  بي   العالقة 

  مها   سواي  والرادي   املعريف   لتخيال  أبن  (2007)   إيغان  وآندي  دوجيت   اتيلر  يذهب   .يةلتخيال  السياقات
  فتاض ل  آخر  دافع  هناك  .معا  والرغبة  العتقاد  هبا  يعمل  الت  الطريقة  بنفس  ،لفعال  توليد  نظام  نتاج

  مفارقة  حول  الصلة  ذات املناقشات  )انظر  يةلتخيال السياقات  يف العواطف  من  أيت  راديإ خيال  موقف 
  كل  يرى  (.والفنون  لتخيال  ومفارقات  ألغاز  ملحق  :يف  والرعب  التاجيداي  ومفارقات  يةلتخيال  املشاعر

  Ian Ravenscroft   (2002 )  رافنسكروفت  اينو   Gregory Currie  كوري  ريجرجيو   من
  غري   يالية اخل  الشخصيات  جتاه  العاطفية   الناس   لستجاابت  تفسري  أفضل   أبن  (2012)  وإيغان  ودوجيت
  وكوري (2002)  رافنسكروفت  كوري  من  كل   يذهب  .الرادي  لتخيال   طرح   يستدعي  ،املوجودة

  ظاهراي   املتضاربة   العاطفية  الناس  لستجاابت  تفسري  أفضل   أن   إل  (2007)  وإجيان  دوجيت و   (2010)
   .إرادي خيال  افتاض أيضا يتطلب  والرعب  املأساة  جتاه

  ل تخيال  ضد  كحجج  أيضا  تعمل   الظواهر   لنفس  املتنافسة   التفسريات   فإن   ،النقاشات   بي   للتشابك  نظرا
 ;Nichols 2004a, 2006b; Meskin & Weinberg 2003)  الرادي 

Weinberg & Meskin 2005, 2006; Spaulding 2015; Kind 2011; 
Carruthers 2003, 2006; Funkhouser & Spaulding 2009; Van 

Leeuwen 2011)  أن   يف   تتمثل  الرادي  لتخيال  ضد   أخرى  حجة  هناك  ،ذلك  إل   ابلضافة  
  Amy Kind  (2016b )  كايند  إميي  تالحظ  .متضاربة  وظيفية  خصائص  تتطلب  املختلفة  دوافعه
  يرتبط   أن  جيب   ية:لتخيال  املشاعر   عن  الصادرة   واحلجة   السلوكي  الدافع   عن   الصادرة  احلجة   بي   توتر  وجود

  الفعل   توليد  عن  فصله  جيب  ولكن  ،التظاهر  سلوكيات  يفسر  أن  أجل   من  الفعل   بتوليد  الرادي  لتخيال

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
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  وجود   Shaun Nichols   (2004b ) نيكولز  شون   يالحظ   ، وابملثل  .يةلتخيال  املشاعر   يفسر   لكي
  الصادرة   جة احل  بي و   ،يةلتخيال  املشاعر   مفارقة   عن   الصادرة   (2002)  ورافنسكروفت   كوري   ةحج   بي   توتر
 .والرعب  املأساة  مفارقات عن

 

 واإلدراك  والصور، التخيل،  3.2

  اخلارجي   احلافز   غري  شيء   أاثرها  ،ابلدراك  شبيهة  خربة  لديك   أن   يعين  (فحسب)  ذهنية  صورة  امتالك   إن
  " رأسه  يف  تتدد  نغمة  ...  أو  العقل  يف  "صورة  املرء   لدى   يكون  قد   ،املثال  سبيل   على  ،لذلك  ،املناسب

(Strawson 1970: 31)  خل مد   انظر)  مطابق  مسعي  أو   مرئي  حدث  أو  شيء  أي  غياب  يف  
imagery mental)  أو   حسي   ل ختي  فإنه  والرغبة،   لعتقاد اب  مقارنة   افرتاضي   ل ختي  أنه   حي   يف  

  من   أنه  من  الرغم  على  (.Currie & Ravenscroft 2002)  احلسي  ابلدراك  مقارنة  تصويري
  السياقات   يف  النقاش  من  األكرب  اجلزء  ركز   فقد  ، احلسية  الطرائق  من  أي  حبسب  ذهنية  صور  تكوين  املمكن 

 . املرئية الصور على والنفسية   الفلسفية

  الظاهراتية   يف  والدراك   الذهين  التصور   بي   التشابه  على  اتفاق  هناك  ،عام  بشكل
phenomenology،  احملتوى  يف  تشابه  أنه  على  تفسريه  ميكن  والذي  (Nanay 2016b; 

see, for example, Kind 2001; Nanay 2015; Noordhof 2002.)  بي   من  
 Hume’s Treatise of)   الشدة  :راكوالد  الذهنية   الصور  بي   للتمييز  املرشحة  ةاحملتمل   األمور

Human Nature; but see Kind 2017)،   الطوعيةو  (McGinn 2004; 
Ichikawa 2009)،   الصلة  ذي  املوضوع  مع  السببية  العالقةو  (Noordhof 2002)،   ومع  

  املناقشات   بسبب  ،جزئيا  ، وذلك  الثني،  بي   بوضوح   متيز  الت   سمات ال  بشأن  إمجاع   يوجد  ل   ذلك،
and perception of contents   مدخلي  انظر)  الدراك   حول  الدائرة 

perception of problems epistemological.) 

 الذهنية؟ والصور  تالتخيال بني العالقة ما 

https://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/
https://plato.stanford.edu/entries/perception-contents/
https://plato.stanford.edu/entries/perception-episprob/
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  مفهوم   إن  .تالتخي ال  يف  أساسي  عنصر  mental imagery  الذهنية  الصور  أن  عتقدي  ،اترخييا
  مدخل   انظر   ;De Anima)  الصور  تنتج  ملكة   وه  ، لختي  :أحياان  تجم ي  ي ذوال  ،أرسطو  عند  فانتازاي

1996 Caston see but ;imagination of conception Aristotle’s .)  
  هيوم  وديفيد  (األوىل  الفلسفة  يف  مالتأت)    Descartes René  ديكارت  رينيه  من  كل  اعتقد

David Hume  (  البشرية  الطبيعة  يف  رسالة)  أو   ،ذهنية  بصورة  الحتفاظ  جمرد  هو  لتخيال  أن  
 George  بريكلي  جورج حجيةأ   إن  القول  ميكن   ،ذلك  ومع   .املرء  ذهن يف  الدراك   عن  متولد   انطباع

Berkeley  موقف   وجود  إل  تشري   (وفيلونوس  هيالس  بني   حوارات  ثالث   (املرئي  غري   تصور  يف  
   . تصويري غري  افتاضي

  من   األقل  على  واحدا  نوعا  هناك  أن  يرى  املعاصر  الجتاه  فإن  ،التارخيي  التقليدي  املعتقد  عكس  على
  والتون   كيندال  يقول  ،املثال  سبيل  على  .ذهنيا  ال ختي  يتطلب  ل  وهو  –  الفتاضي   لتخيال  -   لتخيال

Kendall Walton  املقابل  يف  (.1990:13)  صور"  بدون  لتخيال  حيدث  أن   "ميكن  :ببساطة ،  
  على   القائم  ذهبامل  نأ  إل  Amy Kind  (2001)  ايندك    ميإ  تذهب  ،املعاصر  الجتاه  هذا  ضد

  الظاهراتية   والشخصية  ،النشطة  والطبيعة  ،التوجيه  -  لتخيلل  أساسية  مسات  ثالث   فسري  أن  ميكن   الصورة
  حسن   -لجنالند   بيت   يطور  ،الثني   بي   جزئي  كتوفيق  .الصورة  يتضمن   ل  الذي   نظريه   من   فضل أب  -

Peter Langland-Hassan  (2015)   املواقف   من   متنوعة  جمموعة   فيه  توجد   تعدداي  موقفا  
  حد   وإل  اجزئي  افتاضية  أبهنا  تتصف  هجينة  حمتوايت  تستخدم  أن  ميكن  الت  تلك  ذلك  يف  مبا  ،يةلتخيال
 :Gregory 2016  انظر  ،النقاش  هذا  عن  دقيقة  عامة  نظرة  على  للحصول)  .حسية  تصويرية  ما

103-106) 

  نص ي  .والفعل  لتخيال  بي   العالقة  على  حمتملة  أتثريات   هلا  والدراك   الذهين  التصور  بي   لعالقة ل   فإن  ،أخريا
  نظام   عن  مباشر  بشكل  ينتج  ل   ل تخيال  أن  على   عتقادابل  الشبيه  الفتاضي  لتخيلل   لتقليديا   املعتقد
  التفاعلي   املنهج  يرى   ،املقابل  يف   .والرغبة  العتقاد  بوساطة  يتم  الثني   بي   الرتباط   إن   بل   ،الفعل  توليد

 see, for)  لفع ال  توليد   نظام ل  ا مباشر   مردودا  يكون  أن   ميكن   الدراك  أن   الدراك   فلسفة   يف

https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/suppl4.html
https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-psychology/suppl4.html
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example, Nanay 2013).   لإلدراك   مشابه  التصويري  ل تخيال  نأب  ء البد  نقطة   من  انطالقا  
  ل تخيال بي  مماثلة  مباشرة  عالقة  بوجود  الفالسفة   بعض زعم ،ذهنية  صور على اشتماله جهة  من احلسي

 Langland-Hassan 2015; Nanay 2016a; Van)  لفع ال  توليد   ونظام  صويريتال
Leeuwen 2011, 2016b.)  الجراءات  تشبه  للصور   هةموج    إجراءات  هناك  أن  يعين  وهذا  

  إل   Neil Van Leeuwen  (2011)  ليوين   فان  نيل  يذهب   ،املثال  سبيل  على  .لإلدراك  هة املوج  
  القائمي   نظرائه  من  أفضل  كلبش  التظاهر   سلوكيات  يفسر  أن   ميكن  صويرية تال   الناحية  من   الغين   لتخيال  أن

 Robert Eamon  بريسكو   إميون  روبرت   يذهب   ، ذلك  على   عالوة  .فقط  الفتاضي   ل التخي  على
Briscoe  (2008 ،  2018)  والتصور   احلسي  الدراك  من  كل  مدخالت  متزج  الت   التمثيالت   أن   إل  

  على   .اليومية  األفعال  من   العديد  توجه  ،"make-perceive  الدراك  "تكوين  يسميها  والت  ،الذهين
  من   خمتلفة   ألجزاء   الذهين  صور توال  ،للحجر  البصري  الدراك  من  مزجيا  النحات  يستخدم  قد   ،املثال  سبيل
 . لحجرل ادية امل معاجلته لتوجيه ،إزالتها يتم والت  ،احلجر

 

 والذاكرة   التخيل 4.2

  أنواع   ثالثة  هناك  ،القياسي  التصنيف  يف  .موجودا  يعد  مل  ما  يئاش  تمثلن  أن  يعين  ،العام  ابملعىن  ،نتذكر  أن
  ميكن   ل  اعقلي  حمتوى  وتتضمن   Nondeclarative memory  الضمنية  الذاكرة  :الذاكرة  من

  التوضيحية   الدللية   الذاكرة و   . الدراجة  ركوب   كيفية   عن  املرء   ذاكرة   مثل  ،عياو   نحوب  إليه  الوصول
Semantic declarative memory  مثل  ،شخصيا  وليس  افتاضيا  عقليا  حمتوى  وتتضمن  

  ذهنيا  حمتوى   وتتضمن  العرضية   التقريرية   الذاكرة و   .اتيوان  عاصمة  هي  Taipei  اتيبيه  أن  املرء   ذكرى 
  مناقشة   على  للحصول  memory  الذاكرة  مدخل  انظر)  ابنه  ولدة  ذكرى  مثل  ،املرء  ماضي  حول

  ركز   ، املعرفية  البنية   يف   ل تخيال  وضع مت   حول   .العرضية(  معيار  وخاصة   ،التصنيف  هذا   حول  تفصيلية 
 . العرضية التقريرية  والذاكرة  لتخيال بي  والختالف التشابه أوجه على  عادة الفالسفة
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  عادة   يتعلق  وكالمها   ،الصور  على  ،عادة  ،كالمها  يشتمل  والذاكرة:  لتخيال  بي   واضحة  تشابه  أوجه  هناك
  توماس   يزعم  .منظورية  متثيالت  األحيان  من  كثري   يف   يتضمن   وكالمها   ،حاليا  موجودا   ليس  مبا

 والسياسية  الطبيعية  األصول  اللفيااثن:  Leviathan Hobbes Thomas : (2.3زهوب
  يف   ".ةتلفخم  أمساء  هلما  عدة  ولعتبارات  ،واحد  شيء  سوى  ليسا  والذاكرة  ل تخيال"  أن  )الدولة  لسلطة

  وجهة   وهي  ،continuism الستمرارية  مذهب  من   متطرفة  نسخة  هوبز  ميثل  ،اجلريء  التصريح  هذا
 .النفسية اآلليات   نفس إل والذاكرة  ل تخيال حييل  بهاحبس  نظر

  النقطاع  و ه  والذاكرة   ل تخيال  بي   العالقة   خبصوص  الفلسفة   اتريخ   يف  التقليدي  العتقاد   فإن   ، ذلك  ومع
discontinuism،  يف   حت  ،والذاكرة  لتخيال  بي   كبرية  اختالفات  على  تشتمل  نظر  وجهة  وهي  

  ، الداخلية   واملالع  يف  قائم  التمييز  أن  الفالسفة   بعض  يرى  .النفسية  آلياهتما  يف  تداخل  وجود  حال
  من   الثني   بي   للتمييز  هيوم   ديفيد  سعى  وأشهرها،  .والتذكر  لتخيال  بي   الفينومينولوجي  الختالف ك

  يف   رسالة)  "لتخيال   عن  الناشئة  تلك  من  وقوة  حيوية   أكثر  الذاكرة  عن  الناشئة  فكار"األ   ـيويةاحل  حيث
 :يااتظاهر   معيارا  تبنوا  الذين  اآلخرين  بي   من  (.but see Kind 2017  ،  1.3  :البشرية  لطبيعةا

 William James (De جيمس  وويليام  Bertrand Russell  راسل وبرتراند ديكارت رينيه
Brigard 2017.)  العالقة   مثل  ،خارجية  عوامل  يف  يقع  بينهما  التمييز  أن  آخرون  فالسفة  يرى  

  الرتباط  معيار أرسطو يستخدم .لتخيال حال  يف  تغيب والت ،واملاضي الذكرايت بي  املوجودة السببية
 De Anima 451a2; 451a8–12; see De)  والذاكرة  ل تخيال  بي   للتمييز   السبيب

Brigard 2017.)  يف   أساسية   السببية  العالقة   أن   فكرة   قبول  يتم  أنه  ، احلاضر الوقت  يف   ،املؤكد من  
 see the entry on memory; but see also)  الفلسفية"  الفطرة"  ابعتبارها  كرلتذ ا  عملية

De Brigard 2014 on memory traces.)  يظل   أن  املستغرب   من   ليس  ،النحو  هذا  على  
  جبرأة   J.O.Urmson (1967: 83)  أورمسون  يزعم  كما  التقليدي،  املعتقد   هو   النقطاع  مذهب

 ".لتخيالو  الذاكرة بي   وق الفر  هو عامليا هبا املعتف  األمور هذه  أحد إن" :قائال

https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d9%87%d9%88%d8%a8%d8%b2/
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  أسبااب  الفالسفة  ،املعرفية  العلوم   من   املستخلصة   ،النتائج  من  جمموعتان  منحت  ،األخرية  السنوات   يف
 .النقطاع مذهب  ملقاومة 

  تعمل   أهنا  هو   للذاكرة  التقليدي   املفهوم  .اتوالتشوش  ابلتشوهات  تتعلق  النتائج   من   األول  اجملموعة 
  للمحتوى   سليب  استداد  جمرد  هو   والتذكر  ،ألرشيفا   يف   وختزينها  السابقة  التجارب  تغليف   يتم   كأرشيف:

  من   العديد  السلوكي  النفس  علم  اكتشف  دلق   (Robins 2016).  األرشيف   من   املغلف  الذهين
  أتثري   هو  شهرة  األكثر  ولعل  .للذاكرة  األرشيفي  لمفهومل   التجريبية  ةءالكفا  تتحدى  الت  تأثرياتال

  حدث   عن   ذكرايهتم  يف  دقيقة   غري  معلومات  ما  موضوع   يدمج   عندما  حيدث  والذي  ، املضللة  املعلومات 
 .(Loftus 1979 [1996]) احلدث بعد  تلقوها الت الدقيقة غري املعلومات  تلك حت  - ما

 بي  التشابه  أوجه  أو   ،الزمن"  عرب   الذهين  "السفر  لـ  النفسية  ابألسس  تتعلق  النتائج  من   الثانية  اجملموعة
 see)  الذهين  الزمن  عرب   الذهين  السفر   ابسم  أيضا   عرف ي  والذي   ،املستقبل  ل ختيو   املاضي   تذكر 

Schacter et al. 2012 for a review.) الوظيفي املغناطيسي الرني  ابستخدام fMRI ،  
  إل  يشري  مما  ،قبلاملست  وتصور  املاضي  لتذكر  الدماغ  أنشطة  يف  مذهال  تداخال  األعصاب  علماء  وجد

 see, for example, Addis)  العصبية  الشبكة  نفس  تستخدمان  النفسيتي   العمليتي   تلكما  أن
et al. 2007; Buckner & Carroll 2007; Gilbert & Wilson 2007; 

Schacter et al. 2007; Suddendorf & Corballis 1997, 2007.)  البحث   إن  
 & Atance)  التنموي  النفس  علم  من  أبعمال  ومدعوم  مسبوق  األعصاب  علم   جمال  يف  العلمي 

O'Neill 2011)   املدعو  املريض  يعان  ،املثال  سبيل  على  :العصابيي   األفراد  التحبوKC   ،  
  ، (Tulving 1985)  املستقبل  صور تو   املاضي  تذكر  يف  عجز  من  ،الشديد  الذاكرة  بفقدان  املصاب 

 .Rosenbaum et al)  الشخصية   غري  يةلخيتال  الرواايت  توليد  يف   صعوابت  أيضا  ظهري  و
  ، املستقبل"   لختي"  و  املاضي"   "تذكر   بي   لألفكار  املثري   التناقض  من  الرغم   على  أنه  لحظ   (.2009

  الفالسفة   بعض  يؤكد  ،الواقع  يف   .الرئيسي  التباين  موضع   هي   الزمنية   احلالة   كانت  إذا  ما   نقاش   موضع   يبقى
 & De Brigard)  والذاكرة  لتخيال  بي   للمشاهبة   ابلنسبة  متعامدة   الزمنية  احلالة  أن النفس  وعلماء 

Gessell 2016; Schacter et al. 2012) . 



28/9/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 19

 

 ، جوهرها  يف  ةئيبنا  ابعتبارها  الذاكرة   إل ينظر  بديل   مفهوم  ظهور  إل  النتائج  من   اجملموعتان  هااتن  أدت 
  للذاكرة   ئيالبنا  املفهوم  إن  .آبخر  أو  بشكل  ،املاضي   ميثل  ،عقلي  حمتوى  توليد  إل  التذكر  يؤدي   حيث

 but see  والتشويش  التشوهات  على   الذكرايت  احتواء   سبب   تفسري   حيث  من   أفضل   وضع   يف  يعد
Robins 2016 for complications)،  نفسها   العصبية  الشبكات  التذكر  يستخدم  وملاذا  

 .لتخيال دمهايستخ الت

  ابلستمرارية   الفالسفة   اهتمام   إحياء   ،الذاكرة  وفلسفة   نفس   علم   يف  ئي،البنا  التحول   هذا   أعاد   ،بدوره
continuism   ميخائيليان  كوركن  يرفض   .والذاكرة   لتخيال  عمليتب  لقيتع  فيما  Kourken 
Michaelian    (2016)  أن   على  تنطوي  الت   النظرية  عن  عويداف  ،السبيب  الرتباط  معيار  صراحة 

 Karen  شانتون  كارين   فتص و   .أساسي  بشكل  احملاكاة   تضمن ي  ،لتخيال  مثل  ، التذكر
Shanton جولدمان   وألفي  Alvin Goldman  (2010)   الذات  ملاضي   نيةذه  قراءة  أبنه  التذكر .  

  للتفكري   خاص  منوذج  أبنه  التذكر  Felipe De Brigard  (2014)  برجيارد  دو  فيليب  يصفو 
  من   نوع   أبنه  التذكر   Robert Hopkins  (2018)  هوبكنز   روبرت  يصف   فيما  . الفتاضي

  . خالف  موضع  يزال  ل  التجرييب  للبحث  الفلسفي  التفسري  فإن  ،ذلك  ومع  .املاضي  فيه  يتحكم  ،لتخيال
  نفس   Dorothea Debus  (2014 ،  2016)  ديبوس  دوروثيا  اعتربت   ،املعارضة  جهة  يفو 

 .يزينامتم ذهنيي  نوعي  يظالن لتخيوال  التذكر أن  إل النهاية   يف ذهبت لكنها  ،النتائج جمموعات 

 

 واالفرتاض  التخيل 5.2

  الفتاض   كان  إذا  ما   حول  قائم   شديد   جدل  هناك  .اافتاضي  اعقلي  متثيال  شكلن  أن   يعين  نفرتض  أن
  اختالفات   هناك  كانت   إذا  ما   أو   ،اافتاضي  اموقف   عتربي  ما  أيضا   وهو  ،لتخيال  مع   ابلستمرارية   يتصف
  اتية الظاهر   بواسطة   ، والفتاض  لتخيال  بي   للتمييز  رئيسيان  خياران  هناك  .ي صلوامت  غري   ا مجلعله  كافية 

   .والوظيفة
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  فإن  ،ويةيابحل  تتسم  تالتخيال  أن  حي   يفف  احليوية:   مفهوم  إل  قياسي  بنحو  الظاهرات  التمييز  يتحول
  الفتاض"   "جمرد  بي   التباين  األدبيات  هذه  يف  املرء  جيد  ما   غالبا  ،الواقع  يف  .كذلك  ليست  الفتاضات

  إميي   أن   إل   ،لتخيال  حول   ناقشات امل  يف   احليوية  ستدعىت  ما   كثريا  أنه  من   الرغم  على   ".اضحالو   لتخيو"ال
  هناية  يف   ،ميكن  ل  أنه   لتؤكد  ،ونظرية  جتريبية  اعتبارات  على   تعتمد  Amy Kind   (2017)  كايند
  بواسطة   والفتاض  لتخيال  حدود  ترسيم  حماولة  فإن  ،صحيحا  هذا  كان  اإذ  .فلسفيا  عنها  الدفاع  األمر،

  ؛ األخرى  الظاهراتية  الختالفات  استدعاء  يتم  ما  اندرا  .أيضا  عنها  الدفاع  ميكن  ل  ابحليوية،  اتصافهما
  أن   ميكن  "الفتاض  أن  Brian Weatherson   (2014)  ويزرثون  برااين  يؤكد  ،املثال  سبيل  على

 عليها". يكون أن لتخيلل  ميكن  ل  بطريقة  فجا يكون

 

 االفرتاض ل التخي 
 قياسي  غري متغري التأثري 

 قياسي قياسي الرصد 

 قياسي قياسي عليه الستدلل

 قياسي  غري قياسي التحديث 

 متغري قياسي ابجملال  اخلاصة األنظمة

 قياسي  غري متغري النص   لمفص

 قياسي قياسي )املتقطعة( املدخالت

 قياسي  غري قياسي )الدائمة( املدخالت

 Weinberg & Meskin)  والفتاض  لتخيال  بي   والختالف   التشابه  أوجه   .(1  اجلدول)
2006). 
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  منها   أي  ىلقي  مل  لكن   ،والفتاض  لتخيال  بي   النقطاع   إل  عزىت  متنوعة  وظيفية  اختالفات  هناك  كانت
  جمموعة   إاثرة  إل  مييل  لتخيال  أن  Richard Moran  (1994)  موران  ريتشارد  يؤكد  .عامليا  قبول

  يفعل  ل  الفتاض أن  حي  يف  ،النفعالية الستجاابت ذلك   يف  مبا  ،األخرى العقلية  احلالت  من  واسعة 
 Tamar (2000a)  زابو  اتمار   تؤكد  .( see also Arcangeli 2014, 2017)  ذلك 

Szabó Gendler  أنه   يبدوف  ،أخالقيا  جائز   هو   الانث  وأد  أن  مثل  ما   شيء  لختي اولحن  حي  أنه  
  ملحق   يف   يةلتخيال  املقاومة  حول   املناقشة  )انظر  كذلك   ليس  أنه   أساسها  على  يفتض   ،ليةيخت  مقاومة   يولد
  رافنسكروفت   اينو   Gregory Currie  كوري  جرجيوري  يؤكد  .) والفنون  لتخيال  ومفارقات  ألغاز

Ian Ravenscroft   (2002)  يتضمن   لتخيال  لكن   ،املعريف  ل تخيال  على  فقط  ينطوي   الفتاض  أن  
 االفرتاضى   لتخيال  أن  Alvin Goldman  جولدمان  ألفي   يؤكد  .راديوال  املعريف  لتخيال  من  كال

  لتخيال  ولكن   (مبتهج  أنين  افتض  ،املثال  سبيل  )على  حيدث   معينا  حمتوى  هناك  نأب  افتاض  على  ينطوي
  .(italics omitted  ,48– 47  :2006)   "نفسه  البتهاج  ،متثيل  حماولة  أو  ،متثل"  يتضمن  التمثيلي

  ل   الفتاض  لكن  ،التظاهر  أفعال   حتفيز  إل   ينزع  لتخيال  أن  (2007)  انإجي  وآندي  دوجيت   اتيلر  يؤكد
 Aaron  ميسكي   وآرون   Jonathan Weinberg  جواينرب   جواناثن  أطروحة   يف   .ذلك  إل  يتجه

Meskin   (2006)،  من   كثري ال  هناك  فإن  ،الوظيفية  التشابه  أوجه  بعض   توجد   حي   يف   أنه  نرى  
 (.1جدول  )راجع والفتاض  لتخيال بي  الوظيفية  الختالفات 

  الوظيفية   الفروق  كانت  إذا  ما  وحول  ،املزعومة  الوظيفية  الفروق  حول  مستمرة  مناقشات  هناك  تزال  ل
  أي   للجدل  ملثري ا  من   يزال   ل   ،الواقع  يف  .ل  أم   الستمرارية  عدم  لتربير  يكفي  مبا  أساسية  مأ  متعددة

 for a few sample)  لالنقطاع  مؤيدون  يعتربون  الفالسفة  وأي  ،استمراريون   يعتربون  الفالسفة
taxonomies, see Arcangeli 2017; Balcerak Jackson 2016; Kind 

2013). 

 

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
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 التخيل أدوار .3
  جمالت   يف   يلعبها  ل تخيال  أن   زعم ي  معينة   أدوار   حول   ل ابلتخي  اخلاصة   املعاصرة   ات املناقش  من  الكثري   ت تركز 

  واسع  نطاق على  نوقشت الت املوضوعات أكثر بي  من .يي النسان والنشاط فهمال جمالت من خمتلفة
  يف و   ،(3.2  القسم)  عليه  والتعرف   التظاهر   أداء   يفو   ،(3.1  القسم)  األخرى   العقول   فهم  يف   لتخيال  دور

  بشكل  التفكري يفو  ،(3.4  القسم) الفنون مع  التعامل  يفو  ،(3.3  القسم)  املرضي النفس علم توصيف
  البالغية   اللغة   تفسري  ويف  ،(3.6  القسم)  المكانيات  حول   املعرفة  اكتساب  ويف  ،(3.5  القسم)  إبداعي

 .(3.7 القسم)

  وضعه وم  (1  )القسم  لتخيال  طبيعة  حول   للمناقشات  دليال   ،بدوره  ،لالتخي  إل   املنسوبة   األدوار  تنوع   يوفر
 .(2 )القسم  املعرفية  البنية يف

 

 األفكار قراءة   1.3

  وتفسريه   ابلسلوك  والتنبؤ  ،اآلخرين  إل و   الذات   إل   عقلية   حالت   عزو  فاعلية  هو   اآلخرين  أفكار  قراءة 
  يف   األفكار  قراءة  حول  دارت  الت   املناقشات  أتطري  تمي  ما   كثريا  .تلك  العزو  حالت  من  أساس  على

  إسناد   أن  على  تنص  التو   -  "theory theory  نظريةال  "نظرية  بي   مناقشات  ابعتبارها  التسعينيات
  و   -  (التقديرية)  الشعبية  النفسية  النظرايت  بعض  تطبيق  خالل  من  توجيهه  يتم   لآلخرين  العقلية  احلالت

  حماكاة   أو   تكرار  عملية   خالل   من  توجيهه  يتم  العقلية   احلالت  عزو  أن  على  تنص   الت  -  احملاكاة"  "نظرية
  . لتخيال  فعل  تتضمن  آليات  خالل   من   رمبا  ، البحث  موضع   للشخص  )الظاهرة(  العقلية   لتاحلا

(Influential collections of papers on this debate include 
Carruthers & Smith (eds.) 1996; Davies & Stone (eds.) 1995a, 

1995b.)   مما   ،مشتكة  أرضية  على   متزايد   بشكل  اجلانبي   كال  مؤيدو  تقارب   ،األخرية  السنوات   يف  
 see)  لآلخرين  العقلية  احلالت  استنتاج  يف   ما  دورا  تلعبا  أن  احملاكاةو   النظرية  من  لكل  مسح
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Carruthers 2003; Goldman 2006; Nichols & Stich 2003).   تتضمن  
   .لتخيلل دورا  اهلجينة اآلراء هذه  من  العديد

  الت   )الضمنية(  الشعبية  النفسية  النظرايت  بعض  تطبيق  األفكار  قراءة  تتضمن   ،النظرية  نظرية  آراء  حبسب
  الصدارات   يف  .اهلدف  الشخص  وسلوكيات  ملعتقدات  تفسريات  وتقدمي  تنبؤات  بعمل  للشخص  تسمح
 For)  لآلخرين  العقلية  احلالت  استنتاج  يف  خاصا  دورا  لتخيال  يلعب  ل   ،الرواايت  هذه  ملثل  النقية

an overview of theory theory, see entry on folk psychology as 
a theory). 

  ، هدفستامل  شخصلل  العقلية  احلالت  حماكاة   تتضمن  األفكار   قراءة   فإن  ،احملاكاة   نظرية  آراء   حبسب 
  احملاكاة   هذه  .هدفستوامل  فاعل ال  الشخص   من   كل  لدى   عاجلة امل  قدرات  بي   التشابه  أوجه  لستغالل 

  الشخص   وسلوكيات  ملعتقدات   تفسريات  وتقدمي  تنبؤاتب  ابلقيام  الفاعل  شخصلل  تسمح  الت  هي
 early papers, see Goldman 1989; Gordon 1986; Heal)  .هدفستامل

1986; for recent dissent, see, for example, Carruthers 2009; 
Gallagher 2007; Saxe 2005, 2009; for an overview of simulation 

simulation mental as psychology folk on entry see theory,.) 

 مكان  يف  نفسه  املرء  "وضع  مثل  تعبريات  ابستخدام  احملاكاة  التقليدية  احملاكاة  نظرية  نسخ  تصف  ما  عادة
  من   جمموعة  على  العثور   ميكن)   .احملدد  أيالر   على   اجملاز   ا هذ  فهم  كيفية   تعتمد  ".يلختي  بشكل   اآلخر

 حمرران( )  Dokic & Proust  يف   احملاكاة  نظرية  من   املختلفة   نسخال  تستكشف  الت   األوراق
  الشخص   يديرها  الت  العقلية  العمليات  التوقعات  شملت  أن  فتضي  ،اآلراء  من   العديد  يف  .(2002
  تعمل   تال  تلكل  مباشر  بشكل  متشاهبة  تكون  والت  "off-line  مباشر  غري"  خيال  بشكل  الفاعل

  يفو   (.for example Goldman 1989)   هدفستامل  الشخص  قبل  من  "on-line  مباشرة"
  على  .لختي  جمرد  هي  "املباشرة  غري"  العقلية  العمليات  إنف  ،أصيلة  "ةاملباشر   "  العقلية  العمليات  أن  حي 
  يقوم   فإنه  الغداء  على  السوشي   سيأكل   كان  إذا  ما  يقرر  الذي  هدفستامل  الشخص   فإن  ،املثال  سبيل

https://plato.stanford.edu/entries/folkpsych-simulation/
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  لدى   القرار   صنع  عملية   حياكي   الذي  الفاعل،  الشخص   جند   فيما  ؛"ةمباشر "   القرار  اختاذ  عمليات  جراء إب
  احلالت   لختي  بواسطة  ،جزئيا  -  "مباشر  غري"  بنحو   املماثلة  العمليات  تشغيلب  يقوم  ،هدفستامل  الشخص

  هذه   دقة  النفس  علم  يف  األخري  التجرييب  العمل  استكشف  .هدفاملست  شخصلل  الصلة  ذات   الذهنية
 Markman, Klein, & Suhr (eds.) 2009, section V; Saxe)  التوقعات 

2005, 2006, 2009. .) 

  األقل   على  ،متاحة  احملاكاة   عملية   أن  افتاض  إل  متيل   احملاكاة   يف   الكالسيكية  املذاهب   أن  من   الرغم   على
  إل   ينتمي  دليال  تستدعي  احملاكاة  أسلوب  يف  احلديثة  اآلراء  من  عددا  أن  إل   ،للوعي  ،املبدأ  حيث  من
  حبسب   .متاما  واع    غري   بشكل   حتدث  ، األقل  على   ، احملاكاة  عمليات   بعض  أن   إل   شري ي  األعصاب   علم
 see Goldman)  الواعي  لتخيلل  خاص  دور   مثة  فليس  ،األفكار  قراءة   يف  املذاهب  هذه  مثل

2009; Saxe 2009 .) 

  من  كل  يلعب هلا  وفقا والت هجينة نظرية آراء هي األفكار قراءة   يف املعاصرة النظر وجهات  من العديد
  Alvin Goldman  جولدمان  ألفي   يذهب  .لآلخرين  العقلية   احلالت  فهم  يف   دورا  واحملاكاة   التنظري

  التنظري   فإن  ،حماكاة  نتاج   األساس  يف  هي   األفكار  قراءة   أن  حي   يف   أنه  إل  ،املثال   سبيل  على  ،(2006)
  هذا   من   خمتلطة  نظر   وجهات   األخرية  املناقشات  من  العديد   أقرت   .أيضا  معينة   حالت  يف   دورا  يلعب
 ;see Carruthers 2003)  معينة  حالت  يف  مكون  لكل  أقل  أو  أكثر  تقدير   مع  ،النوع

Nichols & Stich 2003.) 

  األفكار   قراءة  يف  الخنراط   على  األشخاص   قدرة  وراء   الكامنة  اآلليات  أن  إل   الفالسفة  من  عدد  أشار
 ;Currie & Ravenscroft 2002)   التظاهر  سلوك   يف   الخنراط  من  متكن  الت   تلك  هي

Goldman 2006; Nichols & Stich 2003; for an overview of recent 
discussions, see Carruthers 2009.)  التظاهر   يف  الخنراط  فإن  ،اآلراء  هذه   ملثل  وفقا  

  -   على  يعتمد  قد  مبهارة  بذلك  والقيام  ،نفسه  املرء  منظور  من  كثرأب  اآلخر  منظور  اختاذ  على  ينطوي
 see the entry on)  تلك  البديلة  النظر   وجهات  فهم  على  رء امل  قدرة  -  يف  ويشارك
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empathy.)   لدى   التلقائي  التظاهر  يف   النسيب  النقص   ؤخذي  ،جزئيا  ،العتبارات  هذه  ضوء   يف  
   .والتعاطف التظاهر  مهارات  بي  صلة  وجود على كدليل   التوحد طيف  ابضطراب  املصابي  األطفال

 

 التظاهر 2.3

  عند  التخييلي  اللعب  :ذلك  مثال  ،متنوعة  ظروف   خالل  حيدث  نشاط  Pretendingالتظاهر
 Langland-Hassan)  أدوارهم  أبداء  املمثلون   يقوم  وعندما  ،اجملرمون  تلاخي  وعندما  ،األطفال

  ،(Ryle 1949)  و"التظاهر"  "لتخيال"  من   لكال  املتبادل   ستخدامال  من   الرغم  على  .(2014
  املرء   أفعال  إل  لإلشارة  و"التظاهر"  ،للفرد  الذهنية  احلالة  إل  لإلشارة   "لتخيال"  القسم  هذا  يف  سنستخدم

   .العامل يف

 see Liao & Gendler)  املرء   تظاهر ي  أن  معىن   يف   رأيها   يف   جوهراي   املختلفة   التظاهر   نظرايت   تباينت
2011 for an overview.)  املرء   متكن  الت  العقلية  احلالت  حول  أيضا  خيتلفون  فهم   ،وابلتال  

  لعبة  يف   الخنراط  أن   Metarepresentation  األعلى  ليالتمث  نظرايت   ترى  . التظاهر  من
 Baron-Cohen, Leslie, & Frith)  غريزية   عقلية  حالةك  التظاهر  مفهوم  يتطلب  تظاهرال

1985; Friedman 2013; Friedman & Leslie 2007; Leslie 1987, 
  السلوكية   النظرايت  ترى   .التظاهر  مفهوم   حتت   املرء   بتمثالت  التصريح   هو  التظاهر   (.1994

Behaviorist   أن  لو  كما  التصرف  عملية  يتطلب  التظاهر   لعبة   يف  الخنراط  أن  behaving-
as-if   (Harris 1994, 2000; Harris & Kavanaugh 1993; Jarrold et al. 

1994; Lillard & Flavell 1992; Nichols & Stich 2003; Perner 1991; 
Rakoczy, Tomasello, & Striano 2004; Stich & Tarzia 2015.)   تفسر  

  تقدمي   إل  هتدف  مجيعها  لكن  ،خمتلفة  بطرق  أن،   لو  كما  السلوك  ،تصرف  لفةاملخت  السلوكية  النظرايت
    .غريزية عقلية حالةك  التظاهر  مفهوم  إل اللجوء  دون للتظاهر  تفسري
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  يتعلق  فيما  خاصة   ، التظاهر  وإدراك  التظاهر   أداء   من   كل   شرح  إل   والنفسية  الفلسفية   النظرايت   سعت
  من   (.see Lillard 2001 for an early overview)  التنموي  النفس   علم   من   ابألدلة 
  مبكرة   مؤشرات  ،قياسي  منو  مسار  يسلكون  الذين  ، األطفال  ظهري  ،performance  األداء   انحية

  ،شهرا  24  عمر  يف   بل ع ب  مزودة  ب العأ  يف  وينخرطون  ،تقريبا  شهرا  15  عمر  يف  التظاهر   لعاب أل
 ,Harris 2000; Perner)  شهرا   36  عمر   يف   ع بابلل  متطورة   مشتكة   ألعاب   يف   يشاركونو 

Baker, & Hutton 1994; Piaget 1945 [1951].)  مييز   ،التظاهر  إدراك  انحية  من  
  سلوكية   إشارات   خالل  من  والواقع  ظاهرتال  بي   ،القياسي  النمو  مسار  على  ميضون   الذين  ،األطفال

  عمر  من  بدءا  تقليدية  سلوكية   إشارات  عرب  ذلك  فعل  يف  يبدأونو   ،تقريبا  شهرا  18- 15  عمر   يف  ،غريزية
 ;Friedman et al. 2010; Lillard & Witherington 2004)  فصاعدا   شهرا   36

Onishi & Baillargeon 2005; Onishi, Baillargeon, & Leslie 2007; 
Richert and Lillard 2004.) 

  شواهد ال  هذه  ثلمل   أتويالت  على  يعتمد   ما  غالبا  التظاهر   نظرايت   بي   النقاش  أن  املستغرب   من  ليس
  Alan Leslie  ليزل   وآلن  Ori Friedman  فريدمان  أوري  يرى  ،املثال  سبيل  على  .التجريبية

  15  عن  أعمارهم  تقل  الذين  األطفال  أن  واقعة  تفسر  أن  هلا ميكن ل  السلوكية  النظرايت  أن  (2007)
  (.Baillargeon, Scott, & He 2010)  ومنطيته  التظاهري   اللعب  على  التعرف  ميكنهم  شهرا 
  لدراك   املبكر   التطور  هلذا  مباشرة  تفسريات  تقدم  ل  السلوكية  النظرايت   أبن  نجيادل  ،التحديد  وجه   على

  التخييل   أفعال  فهم   يف   منهجي   بشكل  يسيئون  األطفال  أن   ، صحيح  غري   بشكل   ويتكهنون،   ،التظاهر
  ستيفن   أقر   ، ذلك  على   ردا  . التظاهر  ألنشطة   -   خاطئة  معتقدات   ن ع  شأتن   الت   تلك   مثل   -   رى األخ

  املشكالت   هذه  وجودب  Joshua Tarzia  (2015)  اترزاي  وجوشوا  Stephen Stich  ستيتش
  بشكل   التجريبية   األدلة   جمموع   فسر ت  أهنا  تزعم   جديدة   سلوكية  نظرية   وطورا  ،السابقة   السلوكية   لنظرايتا  يف

  نظريتهما   أن  إل   ذهباني  واترزاي  ستيتش  أن  ،ذلك  من   األهم   .األعلى  لتمثيلاب  القائلي   املنافسي   من  أفضل
 Angeline  ليالرد  أجنلي   إليها  توصلت  الت  التجرييب  البحث  نتائج  أفضل  بشكل  فسرت  أن  ميكن
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Lillard  (1993)  لشخص   التظاهر  مثل   عقلي   مفهوم   إسناد   إل  حيتاجون   ل   الصغار  األطفال   أبن  
 . يتظاهرون أهنم  فهم  أجل من آخر

  السلوكية   النظرايت  متيل   .التظاهر  يف   لتخيال  دور  على  هاآاثر   هلا  كان  التظاهر  نظرايت   حول   املناقشات
  ،ذلك  ومع(  . ذلك  تفعل  ل   األعلى   التمثيل  نظرايت  ظاهر.تال  أداء   تفسري   يف   جوهراي   لتخيال  اعتبار  إل

  خيدم   األعلى،   التمثيل  نظرايت  تطرحه  الذي  للتظاهر،  غريزيال  العقلية   احلالة  مفهوم   إن  القول   ميكن
  من   صراحة  تستمد  والت  ،االرتباط  فك  آللية   (2000)  وستيتش  نيكول  مناقشة   انظر   . مماثلة  فوظائ
  سلوكية  نظرية   Ravenscroft   (2002)  ورافنسكروفت   Currie  كوري   يقدم  .1987  ليزل

  ، السلوكية  النظرايت  معظم   يف  ،لالتخي  يعد  ،التحديد  وجه  على  .(لتخيال   تطلب ت  ل  لتظاهرل  موسعة
 Picciuto & Carruthers)  اتالسلوكي  عرب   خاصة  ،لتخيال  وقائع  تفاصيل  توجيه  يف  جوهراي

2016; Stich & Tarzia 2015.) 

  ، Peter Langland-Hassan  (2012,2014)  حسن  لجنالند  بيت  طور  ،األخرية  اآلونة  يف
  األعلى   تمثيلال  من   كل   إل  الستناد   دون  التظاهر   إدراك و   التظاهر   سلوك  تفسري   إل   هتدف   نظرية 

metarepresentation   ميكن   ظاهر تال  سلوكيات  أن  إل  حسن   - لجنالند  يذهب   .لتخيال  أو  
  الواقعية،   غري  املعتقدات  ذلك  يف  مبا  -  والنوااي  والرغبات  املعتقدات  خالل  من  مناسب  بشكل  تفسريها

  ، الشخص معتقدات حبسب   مناسب بشكل متييزه  ميكن   عام بشكل  والخالص التظاهر   بي  الفرق  وأن
  أننا   زعم ي  فإنه  ،يل ختي  نشاط   ،ما  مبعىن   ،التظاهر  أن  حسن  - لجنالند  ينكر  ل  وبينما  .ورغباته  ،ونواايه

 .لتفسريه لعقلا على نوعه من فريد  عنصر  إضفاء إل  حباجة لسنا

 

 )السايكوابثولوجي(  املرضي النفس علم  3.3

  . لتخيال  يف  اضطراابت  أهنا  على  -  اخلالف  من   الكثري  مع   -  توهمال  مرضو   التوحد  مرض  وصف   ت
  عن   انجتة   إهنا  قيل  قد   ،املرضي  النفس  علمب  ةاملرتبط  ،والسلوك  لإلدراك  القياسية  غري  األمناط  أن  يعين  وهذا

 . لتخيلل منطية  غري وظائف
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  وينج   "اثلوث  ابسم  غالبا  إليها   يشار   الت  ،الالمنطية  احلالت   من   ثالث   حبسب   التوحد   وصف  ميكن 
Wing’s triad:"  لتخيالو   ،والتواصل  الكفاءة،   يف   ،ةقياسي  اجتماعية   ت كالمش  (Happé 

1994; Wing & Gould 1979.)  األخرى   البارزة  األدوار  مع  للتوحد   ي لتخيال  اجلانب  يتفاعل  
  ينخرط  ل   .   (Carruthers 2009)  الفنون  مع  والتعامل  ،والتظاهر  ، األفكار  قراءة   مثل   ،للخيال

  ،العتيادي  النمو  ذوي   األطفال  هبا  يقوم   الت  ابلطرق  ةالعفوي  التظاهر  ألعاب  يف   ابلتوحد  املصابون  األطفال
  بالغون ال  ظهريو   ،الوسواسية  الطبيعة   ذات   وأحياان  املتكررة   األنشطة   يف  ،ذلك  من   بدل  ،ينخرطون  إمنا و 

 Carpenter, Tomasello, & Striano)  ابخليال  الهتمام  من   القليل  ابلتوحد  املصابون
2005; Happé 1994; Rogers, Cook, & Meryl 2005; Wing & 

Gould 1979.)   أكثر   بنحو   .كبري  جدل   مسألة   التوحد   يف   يل تخيال  العجز   تورط   درجة   تزال  ل  
  Ian Ravenscroft  رافنسكروفت   وإاين  Gregory Currie  كوري  جرجيوري  ذهب  ،جذرية

  والتواصل   الكفاءة   يف   النمطية  الجتماعية  املشاكل  فإن  ،وينج  بثالوث   يتعلق  فيما  أنه  إل   (2002)
  .ية لتخيال األنشطة  يف الخنراط   على القدرة   عدم يف متجذرة

  عن   النفصال  من  عادية  غري  درجة   تظهر  ،ابملعتقدات  شبيهة  عقلية  متثالت  أبهنا  األوهام  وصف  ميكن
  س كاجبرا   وهم   خاص  بشكل   املدهشة   األمثلة   ومن  (.Bortolotti & Miyazono 2015)  الواقع 

Capgras   كواتر  وهمو  .Cotard   استبداهلم   ت  قد   وعائلته  أصدقاءه   أن   صاب امل  يتوهم  األول؛  الوهم  
  العادية   احلالت  الدنيوية  األمثلة  من  املزيد  تتضمن  قد   .ميتا  نفسه  ريضامل  يتوهم  ،األخري  يف  ،ي حتالمب

 . الذات خلداع

 For a) .تكوينها أو  حمتواها  يف  فعالة  غري  معتقدات  أهنا  على  مييزها األوهام مع  التعامل  أساليب أحد 
representative collection of papers that present and criticize this 

perspective, see Coltheart & Davies (eds.) 2000.)   بة مقار   هناك  ،ذلك  ومع  
– 170  :2002)  ورافنسكروفت   كوري  جيادل  . تالتخيال  يف  اختاللت  أبهنا  تصفها  لألوهام  أخرى
  الشخص   القدرة  لعدم  كنتيجة   ؛ اعليه  التعرف  يف  الشخص   طئ خي  ت الختي   عن  عبارة  األوهام  أبن  (175
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  . اعتقادك  عليه  التعرف  يف  الشخص  أخطأ  ،لمتخي   لمتث  هو  الوهم   أن  أي  .هأفكار   مصادر  تتبع  على
  يف   دورا  تالتخيال   تلعب   ،الذات  وخداع  الوهم  حالت  يف   أنه  إل  (2007)  جندلر   زابو  اتمار  ذهبت

  Andy Egan  إجيان آندي يذهب  ،وابملثل  .العتقادات تلعبها  الت  لتلك  مماثلة ،للفرد املعرفية  البنية
(2008a)  ا م عالقته  )يف  ابملعتقدات  شبيهة  أبهنا:  تتصف  األوهام   يف   املشاركة  العقلية  احلالت   أن  إل  

  التشاهبات  هذه   أن  يرى  فإنه  ،ذلك  ومع   ؛(نطاقهما  )يف  ل تخيلاب  وشبيهة   ،والستدللت(   ابلسلوكيات
 ." bimagination األوسط لتخيال" يسمى وسط  موقف  فرض  إل احلاجة   قتحت الوظيفية

 

 الفنون  يف املشاركة 4.3

  David Hume  هيوم   ديفيد  من   كل   استحضر  .والفنون  ل تخيال  بي   راسخة   اترخيية   عالقة   هناك
  )وإن   اجلمالية   الظواهر  عن  حبوثهما   يف   مركزي   بنحو   لتخيال  Immanuel Kant  كانط  وإميانويل

 see entries on Hume’s aesthetics and Kant’s  جذراي،  خمتلفة  بطرق   ذلك  كان
aesthetics)   كلوينجوود  جورج  روبن   ف يعر  R.G. Collingwood  (1938)   نهأب  الفن 

 Wiltsher 2018; see entry on Collingwood’s)  املشاعر   عن  يلتخيال  التعبري
aesthetics.)  سكروتون  روجر  طور  كما  Scruton Roger   (1974)  فيتجنشتاين   مذهب 

Wittgensteinian  اجلمال واحلكم  ،اجلمالية  ربةاخل يف  مركزاي دورا   ها وأعط لالتخي يف.    

  احملاكاة   نظرية  كان  الفنون  مع   التعامل  يف  لتخيال  دور  عن  هتقدمي  ت  ما  أبرز  فإن  ،املعاصرة  الفلسفة  يف
 Kendall  والتون  لكيندول  Mimesis as Make-Believe  (1990)  يليةيالتخ

Walton  (ت التخي"ال  مصطلح   يستخدم  والتون   أن   من  الرغم   على  fictions"   تقين   كمصطلح  
  املستوى   العالية  من   كال  ليشمل  يكفي  مبا  واسع   للفنون  مفهومه  فإن  ، الفنية  األعمال  إل  لإلشارة

  وألعاب   ، الشعر  : مثل  ،احملددة  الفنون  من   متنوعة  جمموعة  ،والغامضة  لوفةأ وامل  املستوى،  واملنخفضة
  ية لتخيال  األعمال   من   كال   –   Stacie Friend  (2008)  فريند   ستايسي  توضح   كما   -   و   ،الفيديو

  أساسي   بشكل  يشبه  الفنون  مع  التعامل   أن  يف  اجلوهرية   والتون  رؤية  تتمثل  .سواء(  حد   على  ية لتخيال  وغري

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%86/
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  ومثلما  . يةلختي  لعبة يف  ركيزة ك   يستخدمه فإنه ،فين عمل  مع  املرء  يتعامل  عندما .يةلتخيال األطفال  ألعاب 
  التمثيلية   ضامي امل  أيضا  صفاتاو امل  هذه  حتدد  . للخيال  مواصفات  تولد  الفنية  األعمال  فإن  ،الركائز  تكون

  صحيح   بشكل  املرء  يتعامل  عندما  (.خيال  عامل  يف  صحيح   هو  ما   أو  ،"اخليالية"  :)أي  الفنية   لألعمال 
   احملدد. والنح  على  التمثيلية ضامي امل  لتخيي ،حينئذ ،فإنه  فين عمل  مع

  مع   ابلقتان   كثب   عن  الفالسفة   استكشفه  الذي  هو   الرواايت   مع   التعامل  كان  ،الفنون  مجيع  بي   من
 Gregory  كوري  جرجيوري  يقدم  (.see Stock 2013 for an overview)  لتخيال

Currie   (1990 )  لمارك   بيت   نقاش  ويدور  ،واخليال  لتخيال  عن  مؤثرا   طرحا  Peter 
Lamarque   أولسن  هوجو   شتاين  و  Stein Haugom Olsen    (1996)   األدب   حول  

  لنظرية   النتقادات  من  العديد  من  الرغم  على  -   ذا ه  البحث  برانمج  يزال  ل   ،الواقع  يف  .خاص  بشكل
 (.see, for example, papers in Nichols (ed.) 2006b)  اليوم  إل   حيواي   -   والتون

  ل تخي ال  من  معينا  نوعا  أبن  Kathleen Stock  (2017)  ستوك  كاثلي   تجادل   :املثال  سبيل  على
 Derek  ماترافريس  ديريك  جيادل  ،املعارضة  موقف  يفو   .اخليالية  رواايتال  مع  للتعامل  ضروري  املفتض

Matravers  (2017)،  ياليةاخل  القصص  مع   للتعامل  ضروراي  ليس  لالتخي  أبن  ،والتون  عكس  على . 

  فلسفة   مدخل   انظر) املوسيقى  مع لتعاموال لتخيال بي  العالقة  لتوضيح   الكثري أيضا   الفالسفة فعل   لقد
  تعامل ال  بي   املشتكة  القواسم   على   الفالسفة   بعض  يركز   (.; Trivedi also see 2011  املوسيقى

 ,1994a ,1990) والتون أن  من الرغم على ،املثال سبيل على .املوسيقى مع  لعام والت رواايت ال مع
  يؤكد   أنه  إل  ،رواايتلل  ياليةاخل  عواملال  من  كثرأب  حمددة   غري   لموسيقىل   اخليالية  عواملال  أبن  يقر  (1999

  خمتلفة   عناصر   جتربة   يف   ستخدمي  ما   أيضا  هو  اخليالية  روايةال  جتربة   يف  املستخدم  لتخيال  من   النوع   نفس  أن
  أندرو   ذهبي  ،وابملثل  .املوسيقي  ابلتوتر  الشعور  لختيو   احلركات   بي   التصال  لختي   مثل  ،املوسيقى  من

  لي، ختي  أمر   املوسيقية  ةواحلرك   الصامتة   الفواصل   معايشة   أن  إل   Andrew Kania  (2015 )  كانيا
  واألنشطة  املوسيقى  مع  التفاعل  بي   تشابه  أوجه  آخرون  فالسفة   يرسم  .ةيالياخل  الرواايت  مع  جتربتنا  متاثل

 على  مثالو   .) 3.7  القسم)  ازاجمل  أتويلو) 3.1  قسمال (األخرى  العقول  كقراءة   أي  ،األخرى  يةلتخيال

https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%89/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23Mind#Mind
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23Mind#Mind
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23FiguLang#FiguLang
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23FiguLang#FiguLang
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  للتعبري  أتويل   أفضل  أن  إل  Jerrold Levinson  (1996)  ليفنسون  جريولد   ذهبي  ،ولاأل
  يعرب   شخص   لختي  ،التحديد  وجه  على   -   خيال  نحو ب  املوسيقى  معايشة   املستمعي   من   يتطلب   املوسيقي 

  أن  إل   Scruton (1997)  سكروتون  يذهب  ،األخري  على  كمثال   .املوسيقى  بواسطة   مشاعره  عن
  ضروري   يلتخيال  الدراك  فإن  وابلتال  ،جمازي  بنحو  املطبقة  املكانية  ملفاهيماب  تستشد  املوسيقية  التجربة
 but see Budd 2003 for a criticism; see also De Clercq)  املوسيقي  للفهم 

2007 and Kania 2015.)   ديفيز   ينتقدستيفنو Stephen Davies   (2005, 2011)  
  ، املوسيقى  مع   تفاعللاب  اخلاصة   ، يةلتخيال  راءاآل   وجيه،  بنحو   Peter Kivy  (2002)  كيفي   بيتو 

 . ونظرية  جتريبية أسس على

  م الفيل   فلسفة   :مدخلي  يف   عليها   العثور  ميكن  الفنون   مع   والتفاعل   لالتخي  بعملية   تتعلق  أخرى   آراء
  أدرك   لقد  ،الفنون  يتجاوز   ما  إل   متتد   لالتخي  ات مجالي  أمهية   أن  ،املؤكد  .الرقص   فلسفةو  ،السينمائي

  ، األشياء  تقدير  ويف  (Brady 1998)  الطبيعة  تقدير  يف  لتخيال  دور  الفالسفة   من  اجلمال  علماء
 (. اليومية اجلماليات مدخل انظر ) الدنيوية واألنشطة  ،واألحداث

  . واملفارقات   األلغاز  من  عدد  على  لتكيزاب  الفنون  مع  التفاعل  يف  لتخيال  دور  توضيح  إل  الفالسفة  سعى
  الفنون،   مع  التفاعل  أثناء   يلهخت  يتم  أن   ميكن   امل   واضحةال  احلدود   يستكشف  الذي  يةلخليا ا  املقاومة  لغز

  للرواايت   عاطفيةال  ةاالستجاب  مفارقة و  .الفنية  األعمال  يف  ا خيالي  يكون  أن   ميكن   ما   بذلك،   ويرتبط
  واملعياري   النفسي  التشابه  أوجه  تبحث  وهي  "(درامية ال  فارقةامل"  ابسم  واسع  نطاق   على  املعروف)  اخليالية

  املواقف   تثريها  الت  العاطفية  الستجاابت  مقابل  يف  التخيالت،  أاثرهتا  الت  العاطفية  الستجاابت  بي 
  بي   واملعيارية   النفسية  الختالفات  بفحص  ويقوما  الرعب  مفارقةو  الرتاجيداي  مفارقةو  .الواقعية

  . الواقعية  األحداث  تثريها  الت  العاطفية   الستجاابت  مقابل  التخيالت،   تثريها  الت   العاطفية   الستجاابت
  الفنية،   األعمال مع التخيلية للمشاركات  الواقعية ابملخرجات عىنوي األخالقي اإلقناع لغز يتعلق ،أخريا
  . وكيف  أخالقيا  تفسد  أو  ترب   أن  ميكن  مدى  أي   وإل   الفنية،  األعمال  كانت  إذا  ما  التحديد،  وجه  على
 .والفنون لتخيال ومفارقات  ألغاز ملحق  راجع ،الفنية الظواهر  هذه من  كل  حول التفاصيل من ملزيد

https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
https://hekmah.org/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/dance/
https://hekmah.org/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9/
https://hekmah.org/%D8%A3%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84/
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 اإلبداع  5.3

  العقل  نقد)  كانط  إميانويل  إل  البداعية  العمليات  يف  جوهراي  دورا  يلعب  ل تخيال  أن  فكرة  إرجاع  ميكن
  هدف ستي  ندماع  ،كانط  مذهب   حبسب  .لإلبداع  منوذجية  كأمثلة   الفن  عباقرة  يعترب  الذي  ،(الصاخل
  . للذات  املتاح  الفهم  يتجاوز   الذي   احلر   اللعب  يف   ابلخنراط   له  سمح ي  فإنه  ،اجلمال  املوضوع   لتخيال

 .املرء ميتلكها  الت  املفاهيم  تتجاوز خمرجات وينتج  ،خام مواد  يتخذ أن  احلر ل تخيلل ميكن  وابلتال

 see Gaut & Kieran (eds.))  خالف  حمل   يزال  ل  لإلبداع  الدقيق  التوصيف   أن  حي   يف
2018; Paul & Kaufman (eds.) 2014)،  يف   هيتصورون  ما   عادة  املعاصرين   الفالسفة   فإن  

  ، أيخذون  كذلك   مإهنف  ،اجلمال  اجملال   يف  البداعية  العمليات  إل   ابلضافة  .كانط  فعل   مما   أوسع  نطاق
  ، والتكنولوجيا  ،واألعمال  ،واحلرف  ،"العلوم  :يف  ،املثال  سبيل  على  ،البداعية  العمليات  ،العتبار  بعي 

 (. Gaut 2010: 1034; see also Stokes 2011)  اليومية  واألنشطة   ،التنظيمية  واحلياة
  يف   مركزاي   دورا  للخيال  Michael Polanyi  (1966)  بولن  مايكل  أعطى   ،املثال  سبيل  على

  املفتوحة   العلمية   للمشكالت   احلل  مساحة   يقوتضي  تنقية   خالل  من  ،العلمي  لالكتشاف   البداعي  املسعى
(see Stokes 2016: 252–256.)  الفالسفة أيخذ ،للعباقرة البداعية  العمليات إل ابلضافة  

 .العاديي  لناسا دى ل البداعية  العمليات  أيضا  العتبار يف  املعاصرون

  يف   ل تخيال  دور   استكشاف   يف   كانط  طىخ   املعاصرون  الفالسفة   اتبع   ،النطاق  الواسعة   النظرة   ه هذ  مع
 Berys Gaut  وتاج  برييس  يذهب  (.see Stokes 2016 for an overview)  البداع

  ـ   لتخيلل  مميزتي   مستي  هناك  أن  إل  Dustin Stokes (2014)  سستوك  داستي و   (2003)
  للعمليات   خاص  بشكل   سبامنا  جيعالنه  ما  مهاو   ـ   الفعل   عن  وانفصاله  ،احلقيقة  استهداف   إل   افتقاره

  يف   مبا  ،املعرفية  املوارد  نفس  أن  إل   Peter Carruthers  (2002)  كاروثرز  بيت  ويذهب   .البداعية
  ، التحديد   وجه  على  .للبالغي   البداعي  والتفكري  ،األطفال  لدى  التظاهر  با لعأ  وراء  تكمن  ،لتخيال  ذلك

 .لبالغي ا لدى  البداعي للتفكري ةوممارس  سابقة  أنشطةك  تطور األطفال لعب   أن كاروثرز  فتضي

https://hekmah.org/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%87/
https://hekmah.org/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%87/
https://hekmah.org/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D9%88%D9%87%D8%A8%D9%87/
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  وقوة   طبيعة   حول   الفالسفة   خيتلف   :أول  .البداعية  العمليات   يف   ل تخيال  دور  حول   خالف  انقطت  هناك
  البداعية   العملية  جيعل   ما   لبداع:ا  يف  أساسيا   عنصرا  لتخيال  كانط  عتربي  .والبداع  لتخيال  بي   العالقة 
 see also A. Hills & Bird)  اجلمال  إل   يهدف   الذي   لتخي لل  تضمنها  هو  إبداعية

forthcoming.)  سببية   عالقة  سوى  يوجد  ل  أنه  وستوكس  اوتج  يرى  ،ذلك  من  النقيض  على  
  هناك   أن  إل   ،البداعية  للعمليات  مفيد  لتخيال  أن  من  الرغم  على   والبداع:  ل تخيال  بي   كاملة  غري

 see also Beaney)  إبداعية  غري  تالختي   هناك  أن   كما  ،لتخيال  تتضمن   ل  إبداعية   عمليات
  افتاض   خالل  من  .البداعية  العمليات  يف   املتضمن  ل تخيال  نوع   حول  الفالسفة  خيتلف  :اثنيا  (.2005

  حد   على   والبداع  التظاهر  يف   متضمنة   يةلتخيال  القدرة   نفس   أن  روثرزكا  يقتح   ،مشتك  تطوري  سبب
  خيلة امل  مقابل  املتسامية  املخيلة   بي   التمييز   يف  كانط  رأيل  ترديدا  رمبا  ،ذلك  من   النقيض   على  .سواء

  عمليت  يف  ندرجي  الذي   ،قاخلال  لالتخي  بي   بوضوح  مييزان  (2002)   ورافنسكروفت  كوري  فإن  ،التوليدية
     .البداعي لتخي ال  وبي  ،والتفكري التظاهر

 

 فة املعر  6.3

 إل   تلجأ  عندما  ل تخيال  الفلسفية  احلجج  من  العديد  تستدعي  .رفةاملع  اكتساب  يف  دورا  لتخيال  يلعب
 ;see the entry on epistemology of modality)  واملمكنة  احملتملة   امليتافيزيقية  املعرفة 

the papers collected in Gendler & Hawthorne (eds.) 2002; and 
Kung 2016 and Strohminger & Yli-Vakkuri 2017 for overviews .) 

  إل   ،معقول  بشكل  ،أيضا  ،العلمي  التنظري  يف   ابنتظام  ستخدمت  الت  ،الفكرية  التجارب  يةنوع  تستند
  ،سابقا  ذكران  كماو   (. see the entry on thought experiments)  يةلتخيال  القدرات 
  يتخذ   ما  كثريا  ذلك،  على  عالوة   .) 3.1  القسم)  اآلخرين  نظر  وجهات  لفهم   لتخيال  الناس  يستخدم

  حنو   على  األمور  سارت   إذا  حيدث  أن  ميكن  ما   أو   ،بعد  تقع  مل  الت  األمور  يف  لتفكرياب  القرارات   الناس
 see the entries on causation and)  الواقع  يف  عليها  هي   الت  الكيفية  عن  خمتلف

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23Mind#Mind
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://plato.stanford.edu/entries/imagination/%23Mind#Mind
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counterfactual conditionals.)   أاثرت   قد   التحويلية  التجربة   ظاهرة   فإن  ،ذلك  ومع  
  . املعرفية  الناحية  من   حقا  إليها  ولالوص   ميكن  الت  يةلتخيال  السيناريوهات  نوع  حول  مؤخرا  التساؤل

(For a representative collection of papers that explore different 
epistemic roles of imagination, see Kind & Kung (eds.) 2016a.) 

  نح مب  مثال(  )بشكل  تقوم  استجاابت  لاثرة  خيالية  سيناريوهات  الفكرية  التجارب  تستخدم  ،عام  بشكل
  رابطة ابل  تص خي  الفلسفة  يف   الفكرية  التجارب  من   ،ابرز  ولكن   ،خاص  نوع   .ابلمكانيات  معرفة  الناس

  مكن امل  حجة  بتقدمي  ديكارت  رينيه  اشتهر   .امليتافيزيقي  والحتمال   ،التصور  وإمكانية   لتخيال  بي 
  تصور ي  أن  إبمكانه  أن   حقيقة   من  مستدل   ،السادس  التأمل  يف  modal argument  والضروري

  يز امت  هناك  يكون  أن   إمكانية   البعض   بعضهما   عن   يزانامتم  وجسده   عقله  أن   تميز وم  واضح  بشكل
  ي دخلم  بواسطة   ماثلة امل   والضروري  املمكن  ججحل  احلال  نتشارال  من  التحقق  ميكن   .بينهما  حقيقي

  ، احلجج  من  النوعية  هذه   مجيع   تعتمد   dualism  والثنائية  zombies  الزومب   ن ع  املوسوعة
  هو   ملا  نقض،لل  وقابل  للخطأ،   قابل  كدليل  يعمل  هلتخيي  أن  للمرء   ميكن   ما   أن   فكرة  على  ،ما  بطريقة 
     .األوسع عىن ابمل حقا  ممكن

  أن  يف  ،Peter Van Inwagen   (1998: 70)  إنفاجن  فان  بيت  سيما   ول  ،املتشائمون  يشك
  تلك   مثل  ،اليومية"  للحياة   العملية  الشئون  عن  "البعيدة  للسيناريوهات  دقيقا  فهما  مينحنا  أن   ميكن  لتخيال

  بي   ما  صلة  هناك  أن  املتفائلون  يعترب  ما  عادة  بينما  .الفلسفية  املمكن  حجج  يف  استدعاؤها  يتم  الت
  احلال   هو   كما  ،التصال   يف   اخللل   موضع   فهم  على   يركزون  لكنهم   ،املمكنة  امليتافيزيقية   واملعرفة   لتخيال

  كريبك   سول  من:  كل   قام  ،فقط  األمثلة   بعض  لعطاء  .املستحيل  لبتخي  يبدو(   ما ك)  املرء   يقوم  عندما
Saul Kripke (1972 [1980])،   ايبلو  ستيفنو  Stephen Yablo (1993)،   ديفيدو  

 Dominic Gregory  جرجيوري  دومينيكو   ،David Chalmers (2002)  كاملرز
  و  ،(2016 كونج  وبيت  ، 2007) Timothy Williamson  ويليامسون تيموثيو   ،(2004)

Peter Kung (2010)،   جاكسون  ابلسرياك   ماجداليناو  Magdalena Balcerak 
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Jackson (2018)  الوصف  إعادة  هنج  ككريب  يتبىن  ،املثال  سبيل  على و   .املهمة  هلذه  مميز  هنج  بتطوير  
  ل يتخي  املرء  أن  فيها  يبدو  الت  احلالت  بعض  يف  :والضروري  املمكن  حجة  أخطاء  )بعض(  لنمذجة

  يف   .مستحيال  ا أمر   ابعتباره  تفسريه  يسيء  ولكنه  ،حمتمل  سيناريو   لتخيب  ،الواقع  يف   ،املرء  قوم ي  ،املستحيل
  على   القدرة  يف  ولكن  ،يةلتخيال  القدرات  يف  اخلطأ   يكمن  ل  ،احلالت  هذه  مثل   يف  ،التشخيص  هذا

 .املرء تال ختي  وصف

  ة العلمي ية الفكر  تجاربال هتدف  ، املثال سبيل  على  نطاقا،  أضيق  أبهنا  األخرى الفكرية  التجارب   تتصف
 On)  احلركة  عن )  كتابه  يف  جاليليو   قدم  .احلقيقية  الحتمالت   ابستكشاف  للناس   السماح  إل

Motion   تسقط   الثقيلة  األجسام  أبن  تنبأت  والت   ،حلركةا  يف   أرسطو   نظرية   دحضت   فكرية   جتربة  
  ة خفيف  مادتي   من  بمرك  سقوط   لختي  الناس  من   جاليليو  طلب  ،الفكرية  التجربة  تلك  يف  .أكرب  بسرعة
  -   الفكرية   التجربة   املرء   ري جي  عندما   .اوحده  ة الثقيل  املادة  من   يتكون   شيء  سقوط   مقابل   ،معا  ة وثقيل

  يف  اتساق  عدم  املرء يالحظ  -  يلتخيال السيناريو هذا  يف  البداية نقطة ل تصوره يف  املرء يتوسع  عندما أي
  ؛ أكثر  ببطء  سقطسي   وثقيلة،   خفيفة   مادتي،  من   ب املرك   أبن  يتنبأ  أن  جيب   ،انحية  فمن   أرسطو:   نظرية 
  يسقط   سوف  باملرك   أبن  أيضا  تنبأي  أن  جيب  ،أخرى   انحية  من  ،الثقيل  اجلسم  يبطئ  اخلفيف  اجلسم  ألن

  يحمور   لتخيال  أن هفي  جدال  ل  ما  أن  حي   يف .وحده  الثقيل  اجلسم  من  أثقل  باملرك   ألن  ؛أكرب  بسرعة
  سياق   يف   لتخيال  استدعاء   ميكن  كان   إذا  ما  حول  دائرة   املناقشات   تظلو   ، الفكرية  لتجارب ل  ابلنسبة
 or only in the context of (Gendler 2000b; Williamson 2016) التربير

discovery (Norton 1991, 1996; Spaulding 2016). 

 اثبتا  يكون   أن  إل   مييل   ما   مسألة   ،خاص  وبشكل  –  للواقع   املضاد   التفكري  يف   ل تخيال  دور   استكشاف  ت
  الفلسفية   األعمال   يف   يل ابلتفص  استكشافه  ت  ما   وهو  –   ية واقع  غري  سيناريوهات  يف   املرء  يفكر  عندما

  يقتح  (.Byrne 2005; Williamson 2005, 2007, 2016)  احلديثة  والنفسية
 أنه Williamson ويليامسون
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  ذلك   نفعل  أن  ميكننا   ل   ما   فغالبا   ،احلال  هو  وكذا   كذا  كان  لو  سيحدث  كان   ما   حندد  عندما
 .(19 :2005) تسري األمور ونتك  الواقع، احلال وه  وكذا كذا  أن ل تخين أن دون

  ويليامسون جيادل  .آاثرها  إل  الواقعية  غري  احلالت  سوابق  من  ابلنتقال  للمرء  يسمح  ما  هو  لتخيال  إن
Williamson (2016)  ثل مل  ميكن  حبيث  ،مناسب   بشكل  مقيدة   لتصبح  تطورت   قد  تناالختي  أبن  

  اكتساب  يف  يشك  أن  املرء  على  كان  إذا  أنه  رىي  ،الواقع  يف  .املعرفة  نامينح  أن   للواقع  املضاد  التفكري  هذا
  متشككا  معقول(  غري   )بشكل  يكون  أن  إل  املرء  فسيضطر   ،هذه  الفتاضية  التفكري   عملية  من  املعرفة 

  ذهبت  ،(2007)   ويليامسون  هبا  سبق  فكرة  تطوير ل  .الواقعية  األمور   حول  العادي   التفكري   من   الكثري   يف
-Juhani Yli  فاكوري  يلي   وجوهان  Margot Strohminger  ستومنجر  مارجوت

Vakkuri  (لحقا  أيت)  املمكنة،   امليتافيزيقية   املعرفة   إنتاج  على  القادرة   ية لتخيال  اآلليات  نفس  أبن  
  ،ذلك  مع  ابلتوازي  .والعملية  احلقيقية  ةعرف امل  مثل   ،أخرى  كيفيات  ذات  املعرفة  إنتاج  على  أيضا  قادرة

  عندما   املعرفة  متنح  أن  ميكن  ت التخيال  أن  إل  Amy Kind  (2016c, 2018)  دكاين  إميي  تذهب
 .احلاسوبية احملاكاة عمليات تشبه بطريقة ،للواقع  احلساسة  ابلقيود تستشد

  صنع   ملية ع  يف   العتبار  يف   أيخذها  أن   للخيال  ميكن   طريقة   جمرد   هو   الواقعية  غري  األمور  يف  التفكري 
  Neil Van Leeuwen  (2011, 2016a, 2016b )  ليوين  فان نيل  بدأ  .الدنيوية  اتالقرار 

  خالل   من   واألفعال   ل تخيال  بي   العالقة   توضيح  يف   مؤخرا   Bence Nanay   (2016a)  اناني  وبينس
  مذهبهم   أن  يبدو  ،لتخيلل  املعرفية  احلالة  على  يركز  مل  املؤلفي   من  أي  أن  من  الرغم   على  .القرار  اختاذ  عملية
  وقيمة   احتمالية   حول   العملية   املعرفة   لكتساب  يستخدم   لتخيال  أن  إل   شريي  القرار   اختاذ   بعملية   املتعلق 
 . لألفعال  احملتملة النتائج

  ميكن   الذي املدى  التساؤل  موضع   تضع التحويلية للتجارب حديثا  البارزة املناقشة فإن  ،نفسه الوقت يف
 .L.A  بول   ويذهب  .احلياة  يف   مصريية  قرارات  لختاذ  املعرفية  الناحية   من  مفيدا  لتخيال  فيه  يكون  أن

Paul  (2014 ,  2015,  2018;  see also Jackson 1982, 1986; D. Lewis 
  إليها   الوصول   ميكن  ل  ـ  املرء  بقيم   تتعلق  الت   ذاهتا   املعرفة  وخاصة   ـ  املعرفة  أنواع  بعض   ن أ  إل  (1988
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  ، املثال  سبيل  على  .املعرفة  من   األنواع   هذه   تقدم  أن  مبقدورها  الفعلية   خلرباتا  فقط   .تختيال  خالل   من
  نفسها  األبوة   ألن  أاب؛   كونه  جيرب  أن   دون  أاب  يصبح   أن  يريد   كان   إذا   ما   حقا  يعرف   أن   للمرء   ميكن   ل

 ،جذراي  خمتلفة  قيم  مع  عقالن  بنحو  نفسه  ليتخي  أن   يستطيع  ل  املرء   كان  إذا  .املرء  قيم  تغري  أن  ميكن
  ، النحو   هذا   على .أفعاله  بنتائج  املرتبطة   القيم   مناسب   بشكل   لتخيي  أن   للمرء   ميكن  ل   أنه املعقول  فمن 
   . احلياة  تغري   قرارات  اختاذ   يف   ت التخيال  تساعد  ل   قد  ، العادية  السياقات   يف   املعرفية   قيمتها  من   الرغم   على

 

 اجملازية اللغة  7.3

  اختالفا   خليالا  إل  املنسوب   الدقيق   الدور  خيتلف  .اجملازية  اللغة   أتويل  يف  دورا   لتخيال  يلعب  قد  ،أخريا
  فيما   اللغة   فلسفة   يف  األمد   طويل  نقاش   من  ،جزئيا  ،الختالف  هذا  نشأ  .أخرى  إل  نظرية   من  كبريا
  )مثل  اجملازية   للغة   ية لتخيال  النظرايت   بعض   تقبل  بينما ف  : يةاز اجمل  اللغة و   احلرفية   اللغة   بي   ابلنقسام   يتعلق
 & Lepore  وستون  ليبور  )مثل  ى خر األ  النظرايت  بعض   فإن  ،قويال   نقسام ال  ( 1990  والتون

Stone  2015)   التأكيد   اجلدير   فمن  ،متاما  اجلدل   هذا   جتنب  ميكن  ل  أنه  من   الرغم  على  .هرفضت  
  ، ةفارق امل  سيكولوجية  يف   لتخيال  يلعبه  قد   يذال   احملتمل   )األدوار(  الدور  إبراز  هو  احلال   اهلدف  أن  على
 .القريبة اللغوية  والظواهر از،واجمل

  فارقة امل  ويل أت  أن  فكرة  حول   املفارقة  نظرايت  من  العديد  تالقت  ،بينهما  اهلائلة  الختالفات  من  الرغم   على
  الساخر   اخلطاب   مع   Kendall Walton  (1990)  والتون   كيندال   يتعامل  . لختي  على   ينطوي

  لفهم   أساسيا  أمرا  لتخيال  يعد   ،والتون  نظرية  يف   .لتخيلل  اللحظية   األلعاب   يف   دعائم   أنه  على  واجملازي
  جريج   وريتشارد  Herbert Clark  كالرك  هربرت  ربط  .اجملازي  اخلطاب   هذا  مثل   وتفسري

Richard Gerrig   (1984 )  كوري  وجرجيوري  Gregory Currie   (2006 )   املفارقة  
  تقر   ،وابملثل  .يةلتخي ال  والقدرات  التظاهر   حالت  مجيع  بي   بطواالر   من  مزيد  دون  ولكن  ،ابلتظاهر
  السخرية   وحالة  ،ة فارق امل  تفسري  يف  للتظاهر  دورب  Elisabeth Camp (2012)  كامب  إليزابيث
  املفارقة   إدراك  النفسي:  البحث  يدعمها  لتخيال  يتضمن  املفارقة  تفسري  أبن  الفكرة  فإن  ،أخريا  .هبا  املرتبطة
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  وجه  على  -  (Happé 1991)  يةلتخيال  القدرات   إل  يفتقرون  الذين  العصابيي،  األفراد  على  صعب
  من   يعانون  والذين  ،Asperger’s syndrome  أسربجر  مة مبتالز   املصابي   األفراد  لدى  ،التحديد

  الشخصية  انفصام رض مب املصابي  األفراد ويف - Metarepresentation  األعلى التمثيل يف  عجز
schizophrenia،  العقل   نظرية   يف  عجز   من   يعانون  الذين  theory-of-mind  

(2002 al. et Langdon). 

  أيضا   تالقت  قد  اجملاز   نظرايت  من   العديد  فإن  ،بينهما  اهلائلة   الختالفات  من  الرغم  على  ،أخرى  مرة
  اجملموعة   تركز   (.see the entry on metaphor)  لختي  على  ينطوي  اجملاز  تفسري  أن   فكرة  حول
  اجملازات   إل  (1990)  والتون  نظري  ،سابقا  ذكران  كماو   .التظاهر  يف  لتخيال  دور   على  النظرايت  من  األول
 David  هيلز   وديفيد  (2000  ، 1993)  والتون   قام   وقد   .حلظية  لختي  ألعاب   يف   دعائم  أهنا  على

Hills  (1997)   يتضمن   ل   قد   اجملاز  تفسري  أن   (1993)  والتون  يالحظ   ،واألهم)  . الفكرة  هذه  بتطوير  
  Andy Egan  ان إجي  آندي   يوسع   .(املوصوفة  ت التخيال  نوع  على   التعرف   فقط   ولكن  ، فعلية  ت الختي
(2008b )   الصطالحية   العبارات   شمل لت  الفكرة  idioms .   للجدل:   مثرية  النظرايت  هذه   تزال   ل  

  Catherine Wearing  ويرنج  وكاثرين  Camp  (2009)  كامب  قدم  ،اخلصوص  وجه  على
  نظر   وجهات   تقدمي  يف  لتخيال  دور  على  النظرايت  من  الثانية  اجملموعة   تركز  .قوية  انتقادات  (2011)

  بدور   أيضا  تعتف فإهنا  ،النظرايت  من  األول  اجملموعة  (2009)   كامب  إليزابيث  نتقدت  بينماو   .جديدة
  ت الختي   تسمح   ت:ال تخيال  من   خمتلفة   أنواع  على   عادة   يشتمالن   از واجمل  التظاهر  أن  ترى   وهي  .للخيال

  احملتوى   تفسري  إبعادة  للفرد  تسمح  اجملازية  التخي الت  لكن   ، واقعي  غري   حمتوى  إل  ابلوصول  للمرء   ظاهرتال
  عليه  ينطوي   الذي  لتخيال  نوع  أن   إل   (2007)   كامب  تذهب  ، الواقع  يف  . جديد  منظور   من   الفعلي 

  من  الثالثة  العائلة   تركز   .Juxtaposition  والتاصف   التشبيهات   أويل لت  أيضا   ستخدمي  ات از اجمل  ويلأت
 ، Paul Ricoeur  (1978)  ريكور   بول  يقتح  . الذهنية  الصور   تقدمي  يف   لتخيال  دور   على  النظرايت 
  Robyn Carston  كارستون وروبي   ،Richard Moran  (1989)  موران  وريتشارد

  ،اللغة  فلسفة  إطار  خارج  .اجملازات  معاجلة  يف  مهما   دورا  الذهنية  الصور  فيها  تلعب  نظرايت  (2010)
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  ألهنا   الفين  النقد  يف  منتشرة  اجملازية  صورال  أن  إل  James Grant  (2011)  جرانت  جيمس  ذهبي
 .القراء خيالت حتفز 
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