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 :الخيال 

كثٌراً ما ٌواجه الناس الخٌاالت المتعدّدة والتً تنقلهم لعالم آخر ٌستطٌعون من خالله التحّكم 

فهو هاجس ٌقوم ،  فً حٌاتهم وفً األمور التً تواجههم دون وجود ما ٌردعهم أو ٌوقفهم

ً ما  بتنمٌة األفكار فً تكون بهدف تحدٌد عقل اإلنسان بناًء على تمنٌّه ألمنٌة ما والتً غالبا

 . المستقبل الذي ٌرضٌه

،  عملٌّة ٌقوم بها اإلنسان بإرادته وبكل مرونةان ٌعرف الخٌال بأنه وعلٌه ٌمكن 

، وتكوٌن الصور  ٌستطٌع من خاللها أن ٌتجول فً عالمه الخاص بواسطة عقله

 .  ، وهً عملٌّة كلٌة ذات فروع خاصة بها وتحرٌكها حتى ٌصل إلى ما ٌرٌده

 الخيال اهمية

ً لدى  ٌعتبر ً وجامحا الخٌال غرٌزة فطرٌة تولد مع اإلنسان ونشاطه ٌكون قوٌا

، حتى ٌصبح أكثر تركٌزاً  ، وٌهذب كلما تقدموا فً مضمار العمر والعقل األطفال

 ً  وتوازناً فً سن الشباب والنضج والسٌما إذا كان تكوٌن الفرد العلمً والفنً رصٌنا

، من حٌث مدى  القدرة وقوتها تختلف من شخص آلخر، ولكن مدى فاعلٌة هذه 

ابتكار عالقات وروابط ذهنٌة غٌر محسوسة بٌن أشٌاء تبدو ألول وهلة بعٌدة عن 

، فهو  بعضها وال عالقة بٌنها قبل أن ٌكتشفها الخٌال وٌفصح عنها بما هو محسوس

تكون فً  فً منظومة التفكٌر اإلٌجابً المبدع التً ًفً الحقٌقة عامل ذهنً رئٌس

، وعنها ومنها تنشأ حالتا التكامل  أحسن صورها بوجود األصالة والمرونة والطالقة

، المحسوسات والمجردات، وتستمر مع تقدم  والتوازن بٌن المادٌات والمعنوٌات

كون الخٌال من تالعمر ولكنها تبدأ بالضمور روٌداً روٌداً مع تقدم الشٌخوخة وهكذا ٌ

، فمن ال خٌال له ال إبداع له. وثمن  بتكار ٌتجلى فٌه اإلبداعتقنٌات كل اختراع أو ا

قول "الخٌال ، اذ ٌ آٌنشتاٌن الخٌال حٌث فضله على المعرفةالعالم االلمانً الشهٌر 

أحد أن ٌصل إلٌها لكن الخٌال  أليأهم من المعرفة" الن المعرفة والمعلومات ٌمكن 

 . الحقٌقة إلىٌوظف هذه المعرفة للوصول 
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 :اع الخيال أنو

الخٌال الناجم عن الذاكرة، حٌث ٌقوم اإلنسان بتذكر األحداث التً مّرت علٌه  -1

 بالماضً بواسطة توظٌف الخٌال.

، هً ما ٌقوم اإلنسان بتصوره فً عقله والذي  الخٌال المسمى بأحالم الٌقظة  -2

 ٌكون بعٌداً كل البعد عن الواقع، فهً عبارة عن آمال وأمنٌات لم تتحقّق بعد،

 . والعودة إلى الواقع ٌالخإلحباط والحزن عند انتهاء المّما ٌسبب لإلنسان ا

الخٌال الطٌف، حٌث ٌستطٌع اإلنسان استذكار المشاهد المعقّدة التً قام برؤٌتها   -3

ً بكل تفاصٌلها وكأنها أمامه ، وهذه القدرة تمّكن الطلبة على استذكار  مسبقا

اً من خالل استرجاع الصفحات والمعلومات المعلومات التً قاموا بدراستها مسبق

 .  التً بداخلها بعقولهم

 .  الخٌال الذي ٌطرأ على اإلنسان قبل النوم وبعد االستٌقاظ -4

 .  الخٌال الناجم عن األحالم عند النوم -5

، فعندما ٌواجه اإلنسان  ، والذي ٌسمى بالهلوسة الخٌال الناجم عن الحرمان -6

، فإّن جهازه العصبً ٌقوم بإحداث هذه  الحرمان بكافة أشكاله وأنواعه

 .  الهلوسات حتى ٌتم تعوٌض النقص والعجز

 ، بحٌث ٌستخدم اإلنسان كافة حواسه لكً ٌقوم بإنتاج الخٌال التألٌفً واإلبداعً -7

 .العدٌد من األفكار اإلبداعٌة، كالكتاب والمؤلفٌن 

 


