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Abstract
In order to study texts, especially eastern and Islamic texts, Henry Corbin developed
a special method that combines both material and physical, and mental and imaginary
viewpoints. According to this aim, he connects the phenomenology of Husserl (and
other philosophers of this school) with eastern views, especially with the ideas of
Suhrawardi. The detached imaginative world is the result of this composition. This
world is a purgatory world whose events and elements are placed between the material
and imaginative worlds. Daqooqi’s narrative, which is one of the most surreal oriental
stories and about which many researches and explanations have been done, is a
mystical and moral narration of the third book of Masnavi, the field of events of which
is surreal and has the coordinates of a detached imaginative world. This article, which
is written in a descriptive-analytical method and uses the library tools, tries to use the
phenomenological method of Henry Corbin to examine the components of the
detached imaginative world in the Doqouqi's narrative. According to the findings of
this study, some of the components of the detached imaginative world that can be seen
in the Doghouqi's narrative are: subjectivity of time, non-compliance with corporeal
geography, inconsistency and incompatibility with the characteristics of matter,
imaginative method (example) in perception and awareness, the materialization and
embodiment of abstract meanings, not following the causal relations (cause and
effect), and Etc.
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پژوهشگر دورۀ پسادکتری و مدرس زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

چکیده
هانري کربن براي بررسی متون ،خاصه متون شرقی و اسالمی ،شیوۀ خاصی را ابداع کرد که ترکیب دو
دیدگاه مادي و فیزیکی ،و دیدگاه رهنی و خیالی است .او براي این منظور پدیدارشناسی هوسرل (و دیگر
فیلسوفان این نحله) را با نگرههاي شرقی ،خاصه با اندیشههاي شیخ اشراق پیوند میزند .عالم خیال منفصل
ماحصل این پیوند و ترکیب است؛ این عالم ،جهانی است برزخی که رویدادها و عناصر آن مابین دو دنیاي
مادي و خیالی قرار میگیرند .داستان دقوقی که یکی از فراواقعی ترین داستانهاي شرقی است و تحقیقات و
شروح متعددي در باب آن انجام گرفته ،روایتی است عرفانی و اخالقی از دفتر سوم مثنوي که ساحت وقایع
و رویدادهاي آن فراواقعی است و از مختصات عالم خیال منفصل برخوردار .این مقاله که به روش
توصیفی -تحلیلی نوشته شده است ،میکوشد تا با بهره گیري از روش پدیدارشناسی هانري کربن به بررسی
اجزاي عالم خیال منفصل در روایت دقوقی بپردازد .براساس یافتههاي این مطالعه ،برخی از مؤلفههاي عالم
خیال منفصل که در روایت دقوقی دیده میشوند ،عبارتند از :انفسی بودن زمان ،عدم تبعیت از جغرافیاي
مادي ،تناقض و عدم تطابق با ویژگیهاي ماده ،شیوۀ خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی ،تجسم و تجسد
معانی انتزاعی ،عدم تبعیت از روابط علی و معلولی و ....
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کلیدواژهها :هانری کربن ،پدیدارشناسي ،خیال منفصل ،مثنوی معنوی ،داستان دقوقي.
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مقدمه
در بین متون کالسیک زبان فارسی ،مثنوي معنوي یک از شاهکارهاي بیبدیل ادبیات عرفانی
و تعلیمی است و با اینکه اخالق ،موضوع اصلی این اثر نیست و «عشق ،هستهي مرکزي و
نیروي محرکهي جستار و گفتار» (رحمدل )1381 ،آن محسوب میشود ،اما پرداختن به
مسائل اخالقی در قالب حکایتهاي تعلیمی ،یکی از بایستهترین دغدغههاي موالناست .شیوۀ
برجستة خالق این اثر براي پرداختن به مسائل اخالقی و تعلیمی ،تمثیل و بیشتر داستانهاي آن
از نوع واقعی (رئال) است ،اما در بین این حکایات ،روایت «دقوقی» یکی از اسرارآمیزترین
روایات صوفیانهي شرق و داستانی معماگونه است (طاهري )1392 ،که ساحتی فراواقعی
(سوررئال) دارد و «چهبسا بتوان آن را داستان داستانهاي مولوي نام کرد» (توکلی.)1386 ،
فراواقعی بودن روایت دقوقی ،این داستان را از حالت تکساحتی خارجکرده و این قابلیت
را به آن بخشیده است که مخاطبان بتوانند برداشتها و تأویلهاي مختلفی از متن داشته باشند.
این مقاله که به روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهاي نوشته شده است،
میکوشد تا با بهرهگیري از روش پدیدارشناسی هانري کربن به بررسی اجزاي عالم خیال
منفصل در روایت دقوقی بپردازد.

 .1پیشینۀ جهان سلسله مراتبي
اربابان اندیشه در تاریخ تفکر فلسفی را با تسامح میتوان به دو دسته تقسیم کرد :یک،
دستهاي معتقد به حقیقت این عالماند و میگویند :آنچه به وسیلة حواس ما درک میشود به
رات خود قائم است و با زوال ما زوال نمیپذیرد .گروه دیگر به حقیقت این عالم معتقد
نیستند و میگویند :جهان خارج ،مجموعهاي است از تصورات ما؛ به عبارت دیگر،
مجموعهاي از معانی رهنی است که به رات خود حقیقت ندارد و اگر وجودي دارد در رهن
است .مناقشة طرفداران این دو نظریه که یکی را پیروان مکتب اصالت ماده و دیگري را
پیروان مکتب اصالت تصور نامیدهاند ،سرتاسر تاریخ فکر بشري را اشغال کرده است
(الفاخوري و البحر .)1355 ،دیدگاه نخست که منشعب از تفکر ارسطویی است ،حس و عقل
را ابزارهاي راستین شناخت میداند؛ ابزارها و دادههایی که بیرون از هستی انسان منبعی
ندارند .جهانشناسی امروز غربی که تابع همین دیدگاه -و نیز اندیشههاي دکارت -1است
1. Descartes, R.
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براي همة پدیدهها حالت دو وجهی پیدا میکند و جهان را داراي دو ساحت ،بُعد و اندیشه
که همان جهان مُلک و معقوالت است میداند و این دو ساحت را کامالً جدا و منقطع میبیند
(جهانگیري زینی .)1398 ،بر این اساس حتی منطق ارسطویی نیز منطقی دوظرفیتی و
دوارزشی است ،نه منطقی چندارزشی .او به جهانی خاکستري ،اعتقادي نداشت و از این رو،
در نظرگاه او جهان یا سیاه است یا سفید (حبیبی و همکاران .)1393 ،حال اگر یک سوي
این جهان عقل و ملک باشد ،سویه و بعد دیگر حیات ،ایمان و ملکوت است .در این نگرش،
عمل دینی ،کنشی غیرعقالنی (فداییمهربانی )1392،و الجرم مجراي ارتباط با عالم ملکوت
بسته است.
دیدگاه دیگر ،نگرش افالطونی است .این فیلسوف با طرح نظریة «عالم ُمثُل» یا عالم
عقالنی محض ،براي جهان سلسلهمراتبی (عالم ماده ،عالم مثال و برزخ ،عالم عقول) قائلشده
و راه ورود به عالم دیگر را باز میگذارد (الهیجی .)1372 ،در این تفکر ،خیال مورد ظن و
گمان نیست ،بلکه ابزار صحیح و دقیقی براي شناخت است؛ زیرا پیوندي است که در صورت
فقدان آن ،طرح و هیأت عوالم از هم میپاشد .ریشة این نگرش به دوران پیش از سقراط و
ایران باستان بازمیرسد ،اما در نهایت ،سهروردي با ارائة نظریة «حکمت اشراق» و ادراک
چندبعدي از هستی به این نگره قوام خاصی بخشید (تدین .)1386 ،در واقع ،نظریة عالم ُمثُل
افالطونی و اندیشههاي حکماي ایران باستان در نظرگاه شیخ اشراق بههم میپیوندد و
بهتکامل میرسد؛ بهعبارت دقیقتر ،سهروردي حکمت ایران باستان و یونان را در خدمت
انوار نبوي درمیآورد تا بتواند وجه باطنی و اصیلی از اسالم به نمایش بگذارد و چهرهاي
فلسفی که اشتراکاتی نزدیک در زمینة معرفتشناسی و جهانشناسی با ادیان و فلسفههاي
سلف دارد از اسالم نشان دهد (نصر.)1384 ،
ابنسینا نیز تحت تأثیر عوامل متعدد تا حدودي بهسمت این نقطه (تفکر اشراقی) حرکت
کرد ،اما نتوانست یا نخواست بدان برسد .بهطور کلی میتوان گفت که «ابنسینا اصول عقاید
فلسفة مشائی را منکر نمیشود ،بلکه آن را بهشکل دیگري تعبیر میکند؛ بدانسان که عالم
عقالنی ارسطوئیان بهصورت معبدي درمیآید که در آن هر رمز و تمثیلی به طریق واقعی و
بیواسطه بهآدمی مربوط میشود و در تعالی روحانی و وصول او بهحقیقت وظیفهاي انجام
میدهد» (همان) و بهنوعی در تعبیر مشرقی ابن سینا از فلسفة مشاء ،معنویت و غیب و ارتباط
آن با استکمال وجودي انسان پررنگتر میشود .ابن عربی نیز به درک سلسلهمراتبی از
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حقیقت معتقد است و حتی براي «حضرت خیال» اهمیتی علیحده قائل است و نزول حق از
معنی به محسوس را تنها در حضرت خیال ممکن میداند .در عرفان ابن عربی ،خیال دو
معناي متفاوت دارد که بهوسیلة خالقیت بههم وصل میشوند .در معناي اول ،خیال ،نفَس
رحمانی است که پدیدههاي غیر از خدا از آن خلق میشوند و در واقع همة عالم ،خیالی بیش
نیست .عالم ،هرگز معدوم نبوده ،بلکه در رات حق مکنون بودهاست .بنابراین ،ابتدا خداوند
بر اسماي خویش و سپس بر اعیان ثابته تجلی یافتهاست .در معناي دوم ،خیال ،برزخ بین
مراتب است .بین مرتبة طبیعت و مجردات و نیز بین عقل مجرد و بدن مادي .در مورد انسان،
هم شأن وجودي دارد و هم شأن معرفتی (کربن .)1390 1،عنصر خیال در دستگاه فکري
ابنعربی نقش بایستهاي دارد و اهمیت این مقوله براي او تا اندازهاي است که معتقد است:
«هرکس مرتبة خیال را نشناسد ،معرفتی مجموع و یکجا نخواهد داشت .اگر این رکن از
معرفت براي عارفان حاصل نشود ،بویی از معرفت به مشامشان نرسیدهاست» (حکمت،
.)1389

 .2پديدارشناسي هانري کربن
بعد از شیخ اشراق و ابنعربی ،اندیشمندان هر دورهاي دیدگاههاي آنان را شرح و بسط
ال مالصدرا در این باب نظرات مخصوص به خود
کردند و حتی به تکمیل آن پرداختند .مث ً
را دارد ،اما هرچه رویکرد ابنعربی به مسئلة خیال بهدلیل تمایالت شهودي ،رویکردي نزولی
و وجودشناسانه است ،رویکرد مالصدرا بهدلیل تمایالت فلسفی ،رویکردي صعودي و
معرفتشناسانه است (صانعپور .)1389 ،در این بین ،هانري کربن نیز که در زمرۀ اندیشمندان
نظرگاه دوم (افالطون) (کربن )1395 ،قرار میگیرد ،همچون سهروردي بر حکمت باطنی
شرق و وجه اشراقی فلسفة ایرانی تأکید میکند .روش او پدیدارشناسی است؛ چون
تجربههاي دینی و عرفانی ،باطنی و درونی هستند ،فهم آنها جز از راه روشهایی که مدعاي
اصلی آنها کشف معانی نهفته و نیات فاعالن از طریق توصیف و تفسیر همدالنه است،
حاصل نمیشود (یوسفی و تابعی .)1391 ،معناي پدیدارشناسی (فنومنولوژي) براساس ریشة
کلمه ،بررسی فنومن (نمودها)ست در برابر بود (واقعیت) (اسمیت .)1393 ،پدیدارشناسی
«کوششی است براي شناسایی روات یا ماهیأت که از طریق شهود و بهواسطة کون التفاتی
1. Carbon, H.
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آگاهی؛ یعنی حدوث نسبت و اضافه میان متعلق ادراک و فاعل شناسایی حاصل میشود»
(ریختهگران.)1389 ،
آغازگر پدیدارشناسی بهعنوان مکتب ،ادموند هوسرل است .روششناسی هوسرل 1،ضد
روش شناسی مبتنی بر اصالت علم است ،بلکه او در صدد احیاي روات و ماهیأت است.
هوسرل در روش فلسفی خود میکوشد تا اساس و پایة استواري براي همة دانشها و به
خصوص فلسفه فراهم آورد .پایهاي که از همة مفروضات پیشین خالی باشد .یا به قول او «آن
آگاهی نخستین است که به نحو بیواسطه دادهها را بهحضور میآورد» (همان).
هوسرل در پدیدارشناسی به دنبال کشف مجدد معناي لوگوس است .از این طریق است
که پدیدارشناسی با مباحث زبانی و تأویلی ارتباط پیدا میکند .فیلسوفان بعد از هوسرل -مثل
هایدگر -2که مخالف با عقیدۀ ایدهآلیسم استعالیی او بودند ،معتقدند که پدیدارشناسی باید
توأم با هستیشناسی واقعگرایانهاي باشد؛ بنابراین ،نباید هستی و جهان طبیعت را در پرانتز
بگذاریم ،بلکه فعالیتهاي ما و معانی چیزها با نظر کردن بهمناسبات زمینهاي یا بافتاري
خویش با چیزها در جهان قابل تفسیر است (اسمیت.)1393 3،
کربن در پدیدارشناسی (به عنوان یک مکتب مادي غربی که براي پدیدارها فراتر از
سطح وجود مادي ،سطح وجودي دیگري را مفروض نمیداند) از دیگر اندیشمندان فاصله
میگیرد .هدف او نیز از بررسی پدیدار ،رسیدن به رات و ماهیت پدیدار است ،اما برعکس
هوسرل او ظاهر را راه رسیدن به باطن میداند و بین ظاهر و باطن بهنوعی اینهمانی قائل
است (جهانگیري زینی .)1398 ،کربن تنها به اصولی از پدیدارشناسی که به او کمک
میکنند تا به باطن و ماهیت پدیدار اجازۀ آشکارشدن بدهد ،وفادار میماند .کربن ،پدیدار
یا صورت را راه رسیده به رات میداند .از نظر او ،پدیدار ،دیگر حیث التفاتی محض یا صرف
محتواي آگاهی نیست ،بلکه مظهر و ملجاي باطن است .باطنی که جز با پنهان کردن خودش
نمیتواند آشکار شود .پدیدار صرفاً پدیدار آگاهی نیست ،بلکه پدیدار واقعیت است (کربن،
.)1390
پدیدارشناسی از نظر کربن به این دلیل باید براي بررسی وقایع خیال منفصل بهکار گرفته
شود که پدیدهها را در جایگاه واقعی خودشان بررسی میکند .کربن معتقد است تخیل،
1. Husserl, E.
2- Heidegger, M.
3- Smith, D. W.

روایت دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن | میردار رضایی | 293

موجب شناخت میشود ،شناختی از موضوعی متناسب با تخیل .کار پدیدارشناسی کربن این
است که دریابد محتواي آگاهی عرفاي مسلمان که عالم واسطه و خیال منفصل را تجربه
کردهاند ،چیست و چه کیفیتی دارد؟

 .3پیشینۀ پژوهش
تاکنون هیچ پژوهش مستقلی به بررسی عالم خیال منفصل در حکایات مثنوي معنوي ،خاصه
حکایت دقوقی نپرداخته است .اما چند مقاله که در مورد حکایت دقوقی انجام شده که در
ادامه به آنها اشاره میشود.
مقالة «تحلیل داستان دقوقی از مثنوي» از نوروزپور و جمشیدیان ()1387؛ نویسندگان این
جستار ،پس از تحلیل داستان به کمک تبیین رمزها و سمبلها از طریق بینامتنیت در پی
نزدیکشدن به معناي متن هستند.
مقالة «رمزگشایی قصهي دقوقی» از حیدري ()1389؛ به نظر پژوهنده ،این داستان
تجربهاي ازلی است که از راه ناخودآگاهی منتقلشده و کلید آن کشف ضمیر ناخودآگاه و
بررسی رمزها و نمادهاي آن است .از این رو ،میکوشد تا در این مقاله با طرح چکیدهاي از
قصه به حل برخی از پیچیدگیهاي آن بپردازد.
مقالة «رابطة داستان دقوقی با تجارب زیستی موالنا» از طاهري ()1393؛ نویسندۀ این مقاله
تالش خود را براي تأویل داستان با محوریت تجربههاي زیستی موالنا بهکار بسته است.
مقالة «دقوقی ،فراداستانی پسامدن» از رجبی ()1396؛ به اعتقاد نویسنده ،داستان دقوقی
ال فراداستانی و پسامدرن است که نویسندۀ آن در خلق این داستان از بسیاري از
روایتی کام ً
مؤلفهها و شگردهاي سبک فراداستان مانند چارچوببندي فراداستانی ،اتصال کوتاه،
بازيهاي زبانی ،تناقض و ناسازه و اقتباس بهره برده است.
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مقالة «تحلیل ساختارشکنانة حکایت دقوقی بر پایة الگوي نشانهشناسی پیرس» 1از دلکش
املشی ()1399؛ براساس این پژوهش که بر مبناي الگوي نشانهشناسی پیرس انجامشده ،سفر
دقوقی در دو جهت صورت میگیرد ،سفري از نشانههاي شمایلی به نشانههاي نمادین که در
«بافت بنیاد» و «فرهنگ بنیاد» عرفان معنی مییابد.
رکر این نکته نیز بایسته است که تنها پژوهشی که با این رویکرد به بررسی عالم خیال
منفصل در متون کالسیک پرداخته باشد ،رسالهاي است دکتري با عنوان «بررسی خیال
منفصل در آثار عطار براساس رویکرد پدیدارشناسانة هانري کربن» ( )1398از محمد
جهانگیري زینی و همانطور که از نام آن پیداست ،پژوهنده به بررسی عالم خیال منفصل در
آثار عطار نیشابوري پرداخته است.

 .4متن اصلي
عالم خیال منفصل -که کربن آن را از طریق آموزههاي عارفان مسلمان تعریف میکند-
عالمی است در حد فاصل عالم مادۀ محض و عالم عقل محض .در این عالم که ارض
مکاشفات و وقایع خیالی است ،جسم ،صعود میکند و روحانی میشود و روحانیات نزول
میکنند و به جسمانیت نزدیک میشوند .بسیاري از کرامات عرفا و سرگذشت انبیا بدون
درک آن در این اقلیم معنوي قابل درک و فهم نیست .ابزار درک و اتصال به این جهان
ملکوتی ،قوۀ خیال در انسان است که شبیه به عالم خیال است« .خیال به عنوان یک قوۀ
جادویی خالق که موجد عالم محسوس است ،روح مطلق را در قالب اشکال و الوان ایجاد
میکند» (کربن .)1390 ،وجود قوۀ خیال بهخودي خود عالم خیال را اثبات میکند .چون هر
وجهی از وجود ،وجهی از ادراک است؛ به بیان دیگر ،هر جنبه از ادراک ،تعلق دارد به
مابهازاي خارجی خود در وجود (ابراهیمیدینانی.)1379 ،

 .1-4انفسي بودن زمان
زمان پدیدههاي عالم خیال منفصل ،زمان آفاقی متصل نیست که به عنوان بعد چهارم از
موجودات در نظر مشائیان شناخته میشود ،بلکه زمان انفسی منفصل (زمان قدسی) است؛
یعنی ،زمانی است کیفی و دایرهاي نه کمی و مستقیم .بررسی حوادث خیال منفصل در تاریخ
1. Peirce, C. S.
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آفاقی موجب فروکاهی آنحوادث به حکایاتی مجازي میشود که تنها به این دلیل که قابل
بیان عادي نیست در قالب داستان بیان شدهاند ،اما در زمان دایرهاي ،گذشته و حال و آینده
جمع میشوند و اتصال ،جاي خود را به انفصال میدهد (کربن .)1390 ،بنابراین ،تاریخ در
عالم خیال منفصل از نوع انفسی و درونی است .در روایت دقوقی ،این شخصیت ،عارفی اهل
سفر و شیفتهي سیر و سلوک است و تأملی در ابیات ریل نشانگر قدسی و انفسیبودن زمان
و سفر دقوقی است و نه آفاقی بودن آن:

سلللال و مه رفتم سلللفر از عشلللق ماه

بلللیخلللبلللر از راه حلللیلللران در اهلل

پلا برهنله میروي بر خلار و سلللنلگ

گ فت من حیرانم و بیخویش و د نگ

تو م ب ین ا ین پللايهللا را بر ز م ین
از ره و مللنللزل ز کللوتللاه و دراز

زانللک بر دل میرود عللاشلللق یقین
دل چه داند کوسلللت مسلللت دلنواز

آن دراز و کو ته اوصللللاف تنسللللت

رفللتللن ارواح دیللگللر رفللتللنسلللللت

تو سلللل فر کردي ز ن طفلله تللا ب عقللل

نلله بگللا می بود نلله م نزل نلله نقللل

سلللیر جان بیچون بود در دور و دیر

جسلللم مللا از جللان بیللاموزیللد سلللیر

سلللیر جسلللمللانلله رهللا کرد او کنون

میرود بیچون ن هان در شللل کل چون
(مولوي)1385 ،

واژهها و ترکیبهایی چون «بیخبري از راه حیران»« ،بیخویشی و دنگی»« ،با دل راه
پیمودن»« ،رفتن ارواح»« ،سیر بیچون جان»« ،بیچون رفتن» و ...در بیتهاي باال ،همه بر
انفسی بودن زمان و سفر دقوقی داللت دارند و در جایگاه عالم خیال منفصل جاي میگیرند؛
چراکه سفر ،سفري است روحانی و به منظور سیر و سلوک با پاي دل ،نه با پاي جسمانی و
سفر بر خار و سنگ .براي تحلیل چنین ابیاتی باید عنایت داشت که زمان آفاقی متصل ،قادر
به تفسیر حقایق دینی و عرفانی نیست؛ زیرا زمان حقایق دینی ،زمان قدسی است و اگر قدم
در این عرصه بگذارد ،حقایق دینی را نمایشی هنري از حاالت مادي انسان میداند و دین را
به نیازها و خواستهاي روانی بشر تقلیل میدهد و آنرا بدون مابهازاي خارجی و فقط حاصل
خیالبافی بیمارگون انسان میداند (کربن .)1390،پس در واقع ،زمان قدسی ،زمان
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کیفیتهاست .زمانی است که در آن ،عوامل و حوادث برجسته و معنادار ،حصارهاي تاریخی
را کنار میزنند و بهوحدت میرسند .پس زمان روات و اصول پدیدههاست .ایننکته که
عارفان در برشمردن شجرۀ معنوي خویش ،اغلب به حقایق فراتاریخی میپردازند در ظرف
تاریخ موضوعیت ندارد و مربوط بههمین زمان قدسی است (جهانگیري زینی .)1398 ،راوي
نیز در این ابیات مزبور به صراحت تأکید میکند که زمان و سفر دقوقی از نوع «انفسی» است
و نه «سفر جسمانی که نیاز به اسباب و لوازم مادي دارد و در بستر «زمان» و «مکان» مادي
انجام میشود» (طاهري.)1393 ،

 .2-4عدم تبعیت از جغرافیاي مادي
جایگاه عالم خیال منفصل مابین عالم محسوسات و عالم معقوالت ،و برخی است مابین دو
عالم ماده و مجرد .نقش این عالم برزخی ،در درجة نخست این است که پیوستگی وجود و
دستیافتن به مراتب وجودي برتر را میسر سازد .این جهان ،جایگاه رویدادهاي روان یا
حکایتهاي اشراقی است که در مراتب حاالت عرفانی اهمیتی بهسزا دارند .به سخن دیگر،
عالم خیال منفصل ،بستر پیوندآفرین مناسبی براي زبان نمادین است؛ چرا که صور مثالین در
همین جایگاه نیمهمعنوي و نیمهمحسوس میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند .اینجهان به دلیل
استعداد دگردیسیاش نوعی جغرافیاي اشراقی ساطع میشود که مدائن غیبی ،کوهساران،
چشمهساران و رودخانههاي خاص خود را دارد (شایگان .)1394 ،چنانکه در بیتهاي زیر
مشاهده میشود ،مکان داستان دقوقی نیز ساحلی است بینام و نشان:
گفللت روزي میشللللدم مشلللتللاقوار
تللا بللبللیللنللم قلللللزمللی در قللطللرهاي

تللا بللبللیللنللم در بشلللللر انللوار یللار
آفللللتللللابللللی درج انللللدر ررهاي

چون ر سیدم سوي یک ساحل به گام

بود بی گه گشللل ته روز و و قت شللللام
(مولوي)1385 ،

اما این ساحل ،یک ساحل معمولی و مادي نیست؛ زیرا اتفاقاتی که در این مکان براي
دقوقی رخ میدهد (و در ادامة این جستار به آن پرداخته خواهد شد) ،هرگز در ساحل مادي
و واقعی رخ نخواهد داد .جغرافیاي حقیقی این ساحل ،عالم خیال منفصل است و در برزخ
بین عالم مادي و اشراقی واقع شدهاست .این جهان برزخی که جهان کشف باطن است،
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جهانی است که در آن ،زمان و مکان قلب میشوند و آنچه در زیر ظواهر نهان بود ،ناگهان
چهره مینماید؛ بدینسان نادیدنی دیدنی میشود؛ به عبارت دیگر ،این جهان ،برزخی است
واقع در المکان .براي گذار به این جهان باید به تأویل معنوي رويآورد (شایگان )1394 ،و
در اینجا «مراد از ساحل ،ارض حقیقت است که عالم مثال گویندش؛ یعنی ساحل بحر عالم
ارواح است» (انقروي 1374 ،و نیکلسون.)1374 1،

 .3-4تناقض و عدمتطابق با ويژگيهاي عالم ماده
در نظرگاه ارسطویی و دیگر تفکرهاي منشعب از او که تکیه و تأکید بر عالم ماده است و
دیگر بُعدهاي هستی جایی ندارند ،تنها محدودۀ مادي پدیدهها تبیین و بررسی میشوند و
دیگر بُعدهاي آن نهتنها مورد غفلت که اصالً انکار میشوند .حال آنکه در واقع امر پدیدهها
میتوانند در مراتب وجودي فرامادي نیز حاضر شوند و تنها امر الزم در جهت فهم این
پدیدهها در مراتب وجودي فرامادي ،درک ویژگیهاي مختص هر مرتبه از وجود است
(جهانگیري زینی .)1398 ،در داستان مثنوي ،دقوقی که در جستوجوي اولیاي الهی است،
پس از هنگامها رنج سفر یردن ،شامگاهان به ساحل بینام میرسد و در آنجا هفت شمع
درخشانی را میبیند که شعلههاي هریک تا آسمان باال میبرد:
چون رسیدم سوي یک ساحل به گام
هفللت شلللمع از دور دیللدم نللاگهللان
نور شلللعلللهي هریکی شلللمعی از آن

بود بی گه گشللل ته روز و قت و شللللام
انللدر آن سللللاحللل شلللتللابیللدم بللدان
برشللللده خوش تللا عنللان آسلللمللان
(مولوي)1385 ،

خیال منفصل ،عالمی است مشتمل بر جسم واقعی و امتداد واقعی ،هرچند که در قیاس
با مادۀ محسوس و تباهیپذیر ،ماده و امتداد این عالم ،لطیف و مجرد است (کربن.)1390 ،
کیفیت حدود فیزیکی در این عالم متفاوت است؛ زیرا اگر جسم بخواهد با همان کیفیت
روح در عالم مثال حضور یابد ،حدود جسمانی و وجودهاي مختلف در یکدیگر منتشر
خواهند شد؛ این در حالی است که وجود جسمی که حد یقف نداشته باشد ،ناممکن است
(فداییمهربانی .)1392 ،در بیتهاي باال ،شمعها به لحاظ ظاهري ،بُعدي ظاهري و فیزیکی
1. Nicholson, R. A.
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دارند ،اما از طرف دیگر ،شعلههاي شگفت و غریب آنها با قوانین مادي و فیزیکی قابل
توجیه نیستند .ویژگی خاص دیگر و فرامادي این شمعها ،پنهانبودنشان از چشم دیگر مردم
است و فقط دقوقی است که توان و امکان دیدن آنها را دارد:

این چگونه شلللمعها افروختهسلللت
خلق جویللان چراغی گشلللتلله بود
چشلللمب ندي بد ع جب بر د یده ها

کین دو دیدهي خلق ازینها دوخته ست
پیش آن شلللمعی که بر مه میفزود
ب ندشللللان میکرد ی هدي من یشللللا
(مولوي)1385 ،

ظهور و بروز این عالم و امکان شکلگیري آن پدیدهها فقط بهوسیلة عنصر خیال محقق
میشود« .بدون حضرت یا مرتبة خیالی ،هیچ وجود عیانشدهاي؛ یعنی هیچ تجلی الهیاي،
بهعبارت دیگر ،هیچآفرینشی در میان نخواهد بود» (کربن .)1390 ،ارتباط با خیال منفصل،
با قوۀ خیال صورت میپذیرد .پس این ادراک ،ادراکی رمزي است و فعلش تأویل است؛
زیرا خیال ،امکان توصیف امور غیبی را به صورت اموري که واجد اوصافی متناسب با جهان
شهادت هستند ،فراهم میکند (چیتیک )1383 1،و این کار را از طریق ادراک رمزي انجام
میدهد« .در این عالم ،خیال ،اثراتی چندان واقعی ایجاد میکند که میتوانند فاعل خیال را
شکل و شخصیت ببخشند و خیال ،آدمی را در همانقالبی (در همان جسم نفسانی) که خود
تخیل کردهاست ،شکل میدهد» (کربن .)1390 ،بر این مبنا ،موالنا در این روایت توانسته
است در قالب شخصیت مبهم ،جستوجوگر ،همیشه مسافر و سرگردان دقوقی نشان دهد
که در نهایت بخاطر قابلیتها و ویژگیهاي خاصش براي لحظاتی قادر میشود در جهانی
دیگر و موازي با دنیاي واقعی خود زیست کند و تجربهاي را از سر بگذراند که هیچیک از
انسانهاي همزمانش حتی قادر به دیدن آن نیستند (رجبی .)1396 ،او پدیدهها (شمعهایی) را
میبیند که دیگران قدرت مشاهدهشان را ندارند .در ادامة داستان ،هفت شمع به هفت مرد و
سپس آن هفت مرد به هفت درخت مبدل میشوند:

هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد
باز هر یک مرد شللد شللکل درخت

نورشللان میشللد به سللقف الژورد...
چشللمم از سللبزي ایشللان نیکبخت
1. Chitik, W.
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ز انبّهیّ برگ پ یدا نیسللللت شللللاخ
هر درختی شللللاخ بر سللللدره زده
بیخ هر یللک رفتلله در قعر زمین
بیخشللللان از شللللاخ خ ندانرويتر
ِ
میوهاي کله بر شلللکلافیلدي ز زور

برگ هم گم گشلللته از میوهي فراخ
سلللدره چه بود از خال بیرون شلللده
ز یر تر از گللاو و مللا هی بللد ی ق ین
عقل از آن اشلللکالشلللان زیر و زبر
همچو آب از میوه جسلللتی برق نور
(مولوي)1385 ،

همچنانکه مالحظه میشود درختان این روایت نیز خاصیت چندبعدي دارند؛ از یکسو،
بسان درختان واقعی و فیزیکی پدیدار میشوند و از سوي دیگر ،از خصوصیاتی فراواقعی
برخوردارند؛ بیخشان از ژرفاي زمین و تا سرحدات گاو و ماهی (زیر زمین به اعتقاد قدما)
فروتر و شاخشان از سدره (نماد بلندي) فراتر میرود؛ با عنایت به ویژگیهاي رکرشده ،این
درختان تمام فضاي هستی را احاطه کردهاند .بیخهایی که خندهرويتر از شاخهاياند و...
پیوند این ابعاد مادي و فرامادي فقط در جغرافیاي عالم خیال منفصل صورت میگیرد؛ چراکه
قوۀ خیال می تواند از عالم خارج تصویرگري صرف کند که چون در مورد وجود واقعی
است ،توهم نیست و نیز میتواند در عارف در خدمت قوۀ همت قرار گیرد و آنچه در آن،
مصور و منعکس شده است (از عالم خیال منفصل) را فرافکنی کند و یک واقعیت خارجی
فراروانی شکل دهد (کربن« .)1390 ،در واقع ،اینکه ایجاد صورت متمثل در وعاء قوۀ خیال،
علتی در خارج داشته باشد و اینکه از طریق حواس به آن صعود کنند یا اینکه صورت
متمثل از درون ایجاد شده باشد و از طریق معقوالت با کاربرد قوۀ خیال خالق ،براي حضور
بخشیدن بهآنها بهسوي آن نزول کنند ،در همة این مواردي که اینصورت در قوۀ خیال
ایجاد میشود ،موضوع حقیقی ،مشاهده است» (کربن .)1392 ،از همین روست که درختان
قصهي دقوقی ،زمین و آسمان را بههم پیوند میدهند .این درختان گواه فراق و حسرت دور
افتادن از روزگارانی هستند که زمین و آسمان ،سخت به هم نزدیک بود و آدمی میتوانست
با باال رفتن از درخت به آسمان دست یابد .بدینترتیب ،درختان رکن و ستون عالم بودهاند؛
ریشهها از ژرفاي زمین ژرفتر ،حتی از گاو و ماهی پایینتر و شاخهها از سدرهالمنتهی
گذشته ،حتی از خأل پیرامون هستی باالتر مشاهده میشود (حیدري .)1389 ،اما نکتة جالب
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این است که این درختان برزخی نیز از چشم دیگران پنهاناند و فقط دقوقی است که در
عالم خیال منفصل آنها را میبیند:

این عجبتر که بریشان میگذشت
ز آرزوي سللللا یه جان می باخت ند
سللللای لهي آن را نمیدیللدنللد هیچ
خ تم کرده ق هر حق بر دیللدههللا

صد هزاران خلق از صحرا و د شت
از گلیمی سللللا یه بان میسللللاخت ند
صللللد تفو بر دیللدههللاي پیچ پیچ
کلله ن ب ینللد مللاه را ب ینللد سللللهللا
(مولوي)1385 ،

در اینجا میتوان یکی دیگر از مؤلفههاي مختصات عالم خیال منفصل را در شخصیت
خود دقوقی مشاهده و بررسی کرد« :احاطة نفس بر طبیعت یا نفوس»؛ باید توجه داشت که
نفس به سبب سرشت متعالی و ملکوتیاش با اتصال به عالم ملکوت میتواند از قید
محدودیتها و حصار قوانین ماده رهایی یابد و ابتکار عمل را بهدست گیرد و خالقانه فعل
خلقت را در طول ارادۀ الهی و بهتقلید از آن انجام دهد .نفس میتواند بیافریند ،تغییر دهد،
اثر بگذارد و تحت تسلط و تصرف و کنترل درآورد .میتواند بر طبیعت که شامل جماد و
نبات و حیوان است ،تأثیر بگذارد و یا میتواند در نفوس دیگر مؤثر واقع شود و وقایع موجود
در عالم خیال منفصل را فرادید نفوس دیگر آورد (جهانگیري زینی .)1389 ،در داستان
دقوقی ،این سالک در واقع چنان بر نفس خود غالب آمدهاست که چیزهایی را در طبیعت
مشاهده میکند که دیگر مردم از دیدن آن محروماند و این امکان تماشا و حیرت براي آنها
میسور نیست .به هر ترتیب ،در این داستان ،کاروانها بینوا از کنار این درختان میگذرند و
میوههاي رسیدهي درختان که بر زمین میریزد را مردم به سبب نابینایی نمیبینند و بر سر
میوههاي پوسیده با یکدیگر درگیر میشوند:

کللاروانهللا بی نوا و ین م یوههللا
سلللیب پوسلللیده همیچیدند خلق

پخته میریزد چه سحر ست اي خدا
درهم اف تاده به یغ ما خشللللکحلق
(همان)
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سیب پوسیده به متاع دنیوي و علم ظاهري تعبیر میشود (نیکلسون .)1374 ،لذایذ دنیوي،
سایههاي نمونههاي اصلی و ازلی و بیدارکنندۀ رهن هستند تا نعمتهاي مجرد از ماده را
یادآوري کنند .سیب پوسیده هم چهر و رونوشتی از نعمت آنجهانی است و رهنمونی بهسوي
اصل و انسان کامل که پس از شناخت سایه و فرع به اصل متصل میشود؛ چنانکه دقوقی
میوههاي پر آب را میبیند (حیدري .)1389 ،با این توصیفات ،ویژگیهاي فراواقعی شمعها
و نیز درختان در این داستان ،آنها و جایگاهشان را از شمعها و درختان واقعی جدا میسازد
و وارد جغرافیاي عالم خیال منفصل میکند.

 .4-4شیوۀ خیالي (مثالي) در ادراک و آگاهي
اثبات عالم خیال منفصل و بهتبع آن قوۀ ادراکی خیال در انسان ،منبعی فرامادي از آگاهی و
ابزاري غیرعقلی براي ادراک و کسب معرفت معرفی میکند .بر این اساس ،انسان با تقویت
قواي نفسانی و باطنی خویش میتواند از غیب ،ندیده ،نشنیده ،ندانسته و یا از ضمیر دیگران
و یا حتی از آینده اطالع کسب کند و این موارد را نیز در قلمرو دانش خویش درآورد .این
قابلیتی است که تنها با اتصال نفس بهعالم خیال منفصل ممکن میشود و وجود آن ،خود
داللتی است بر وجود عالمی فرامادي بهنام خیال منفصل (جهانگیريزینی .)1398 ،در این
روایت -همچنانکه مالحظه شد -تنها دقوقی است که با تقویت قواي نفسانی و باطنی خود
و با بهرهگیري از منبع فرامادياي که در اختیار دارد ،اجزا و عناصر مختلف مربوط به عالم
خیال منفصل را میبیند و درک میکند و باقی مردم از این خصیصه برخوردار نیستند .در
واقع ،تمام فرآیند داستان و رخدادهاي آن در نظرگاه و دستگاه رهنی دقوقی و در جغرافیاي
جهان خیال منفصل رخ میدهد؛ شروع سفر در زمان انفسی و مکان فرامادي ،دیدن هفت
شمعی که شعلهشان تا دل آسمان باال میرود و از چشم خالیق مخفی است ،تبدیلشدن هفت
شمع به یک شمع ،مبدل شدن آن هفت شمع به هفت مرد ،تبدیل شدن هفت شمع به هفت
درختی که از چشم مردم پنهان است ،یک درخت شدن آن هفت درخت ،تبدیل شدن هفت
درخت به هفت مرد و ...

 .5-4تجسم و تجسد معاني انتزاعي
در عالم خیال منفصل حتی مفهوم و معنا میتواند صاحب جسم و شخصیت و متجسد شود.
« برخالف جهان خاکی ما که در آن ،حاالت درونی ما نامشهود میمانند و ظواهر اعمال ما
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به ظواهر خارجی قابل تحقیق محدود میگردد ،در زمین آسمانی ،همین اعمال صورت
دیگري مییابند و حاالت درونی ،صوري قابل رؤیت را منعکس میسازند؛ برخی به شکل
کاخها درمیآیند ،برخی دیگر بهصورت حوران ،جمعی دیگر بهصورت گلها ،گیاهان،
درختان ،جانوران ،باغها و جویبارهاي آب روان و ( » ...کربن .)1358 ،ابنعربی نیز در عالم
رؤیا و زمانی که بیمار بود اعراض را بهشکل مجسم میبیند؛ یعنی سورۀ یاسین را در صورت
شخصی زیبا منظر درک میکند (ابوزید .)1385 ،در داستان دقوقی نیز زمانی که به ساحل
میرسد و هفت آن شمع شگفت را میبیند که شعلهشان تا عنان آسمان باال میرود ،میگوید:
خیره گشللتم ،خیرگی هم خیره گشللت

موج حیرت ع قل را از سلللر گشللللت
(مولوي)1385 ،

در این بیت« ،خیرگی» واژهاي انتزاعی و در معناي حیرت ،سرگردانی و سرگشتگی است،
اما شاعر این امر رهنی را به دنیاي محسوسات آورده و با تجسد بخشیدن و اعطاي خصوصیات
انسانی به آن شخصیت میبخشد؛ چراکه در اینجا ،خود خیرگی (امر انتزاعی) دوباره
همچون انسانی دچار خیرگی و حیرت میشود .به نظر میرسد این بعد از عالم خیال منفصل
با یکی از عناصر دانش بیان یعنی «استعارهي مکنیه» و خاصه «تشخیص» همخوانی دارد .در
علم بیان ،استعارۀ مکنیه یکی از گونههاي مهم استعاره است و شاید پرکاربردترین نوع آن
تشخیص باشد که آن را «انسانوارگی یا استعارهي انسانمدار یا انسانواره یا جاندارپنداري
یا نظایر آن» (شمیسا )1383 ،مینامند و عبارت است از «بخشیدن خصایص انسانی است به
چیزي که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و بهویژه احساس انسانی به چیزهاي
انتزاعی ،اصطالحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهاي زندهي دیگر» (شفیعیکدکنی،
.)1387

 .6-4عدمتبعیت از روابط علي و معلولي
به اعتقاد کربن« ،حاالت مرئی ،عیان ،ظاهر و خالصه پدیدارها ،هرگز نمیتوانند علت
پدیدارهاي دیگر باشند .علت آنها امري نادیدنی و غیرمادي است ...رحمت الهی ،عمل
میکند ،تعین میبخشد ،سبب میشود که موجودات بهوجود بیایند و شبیه بهخودش شوند و
همة اینها بهدلیل آن است که اینرحمت ،یکحالت معنوي است و نوع فعل آن ،هیچ

روایت دقوقی از منظر روش ترکیبی هانری کربن | میردار رضایی | 303

ارتباطی به چیزي که علیت مادي مینامیم ندارد» (کربن .)1390 ،در فلسفة مادي و غربی از
رابطة علی و معلولی اینگونه تعبیر میشود که هر پدیده یا معلولی ،علتی مادي و ظاهري
دارد که براي همگان قابل لمس و مشاهده است و در ارهان ،مراد از رابطة علی و معلولی این
نوع از رابطه است ،اما در خالل روایات صوفیه بهکرات و در اَشکال متفاوت ،نقض این رابطه
بهچشم میخورد .قضایاي معنوي در برابر روابط علی و معلولی که معیارهاي ثابتی دارند و
وقایع خارج از چارچوب اینمعیارها را نمیپذیرند ،مقاومت میکنند (کربن .)1358 ،در
روایت دقوقی ،رابطة حاکم بر فضاي کلی داستان از نوع رابطة علی و معلولی نیست .الوي
شعلهها (بیهیچ علت مادي و فیزیکی) تا دل آسمان باال میرود و حتی خیرگی هم از دیدن
آن منظره خیره می شود؛ مبدل شدن هفت شمع به یک شمع و تبدیل آن به هفت مرد و باز
غیب شدن مردان و تبدیل آنها به هفت درخت:
هفت شلللمع اندر نظر شلللد هفت مرد

نورشلللان میشلللد به سلللقف الجورد...

باز هریک مرد شلللد شلللکل درخت

چشلللمم از سلللبزيّ ایشلللان نیکبخت
(مولوي)1385 ،

در این بیتها« ،با وجود اینکه آن هفت مرد ناپدید میشوند ،اما باز هم خواننده به
نوعی سردرگم است که چرا این اتفاق افتاد؟ علت اینکه آنان ناپدید شدند چه بود؟»
(اکبري گندمانی و کمالی بانیانی .)1396 ،در ادامه نیز باز تبدیل آن هفت مرد به هفت
درخت؛ درختانی که برگها و شاخههایش با هم حرف و حتی بر مردم میزنند:
گفته هر برگ و شکوفهي آن غصون

دم بلله دم یللا لی لتَ قو می ی ع ل مون

با نگ میآ مد ز سلللوي هر در خت

سلللوي مللا آییللد خ لق شلللوربخللت
(مولوي)1385 ،

از دیگر مؤلفههاي عالم خیال منفصل «فعل ريشعور از غیرريشعور» که در همین بخش
از داستان ،مصداقی برجسته دارد .مقصود از ريشعور ،صاحب فهم و ادراک و احساس
انسانی است و بهصورت کلی کسی است که فعل حیوان ناطق از او سرمیزند؛ یعنی انسان.
در عالم ماده ،تصور اینکه رفتار انسانی از غیرانسان بروز یابد ممکن نیست .حال این غیرانسان
میتواند از گونة جماد ،نبات و یا حیوان غیر از گونة ناطق باشد ،اما در منطق عالم خیال
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منفصل -که عالم رهایی از محدودیتهاي مادي در هیأتی مادي است -قابل تصور است که
غیرريشعور فاعل فعل ريشعور باشد (جهانگیري زینی .)1398 ،از درختان روایت دقوقی
نیز رفتار و کنشی ريشعورانه سرمیزند؛ این درختان عالوه بر گفتوگو و بانگزدن ،دقیق ًا
همسان آدمیان نماز میخوانند به رکوع و سجود میروند و حتی به شیوۀ آدمیزاد ،امام
جماعت دارند:
بعللد از آن دیللدم درختللان در نمللاز

صف ک شیده چون جماعت کرده ساز

یللک درخللت از پ یش مللا ننللد امللام

دیللگللران انللدر پللس او در قللیللام

آن قیللام و آن رکوع و آن سلللجود

از در ختللان بس شلللل گ ف تم می ن مود
(مولوي)1385 ،

ال فراواقعی (سورئال) است و اساس ًا
همچنانکه مالحظه میشود فضاي داستان فضایی کام ً
براي رخدادهایی از این دست نمیتوان رابطة علی و معلولی منطقی یافت .در واقع همانطور
که رکر شد ،به قول کربن« :در این وقایع ،هیچ ارتباطی به چیزي که علیت مادي مینامیم،
وجود ندارد .تمام حاالت و روابط بین رخدادها در این داستان معنوي و از نوع رمزآلود
است ،اما کیفیت وقوع رخدادها با توجه به خصایص موجود در آنها در عالم خیال منفصل
رخ میدهد».

جمعبندي و نتیجهگیري
داستان دقوقی روایتی است عرفانی و اخالقی از دفتر سوم مثنوي که ساحت وقایع و
رویدادهاي آن فراواقعی است .بررسی این داستان براساس روش هانري کربن (که خود

التقاطی است از پدیدارشناسی و هرمنوتیک در غرب با روش اشراقی دنیاي شرق) نشان-
دهندۀ وقوع رخدادها در عالم خیال منفصل است .این عالم ،جهانی است برزخی که مابین
دنیاي مادي و جهان معقوالت قرار می گیرد و عناصر موجود در آن از این خاصیت چند
بُعدي برخوردارند .در این دنیا ،پدیدهها نه به یکباره مادي و فیزیکیاند و نه بهتمامی خیالی
و رهنی که وارد دنیاي خیال محض شوند ،بلکه ترکیبی از عناصر مادي و خیالیاند و با
هیأتی ترکیبمند و فیزیکیانتزاعی پدیدار میشوند .بر این اساس ،بسیاري از دنیاها و
رخدادهاي آفریده شده در فضاي ادبی متعلق به این جهاناند و بیتوجهی به آن ،سبب
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میشود که جایگاه این پدیده هاي ترکیبی به اشتباه فقط در دنیاي مادي یا رهنی لحاظ
شود .داستان دقوقی نیز در زمرۀ آثاري قرار دارد که عناصر و رویدادهاي آن در عالم خیال
منفصل اتفاق افتاده است .برخی از مؤلفه هاي این عالم در روایت دقوقی عبارتند از :انفسی
بودن زمان ،عدم تبعیت از جغرافیاي مادي ،تناقض و عدم تطابق با ویژگیهاي ماده ،شیوۀ
خیالی (مثالی) در ادراک و آگاهی ،تجسم و تجسد معانی انتزاعی ،و عدمتبعیت از روابط
علی و معلولی و . ...
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