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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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world, Doqouqi's Nnarrative. 
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  کربن هانري ترکيبی روش منظر از دقوقی روایت

   رضایي میردار مصطفي
 فارسی ادبیات و زبان سمدر و پسادکتریۀ دور پژوهشگر

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه

 چکیده 
 دو بترکی که کرد ابداع را خاصیۀ شیو اسالمی، و شرقی متون خاصه متون، بررسی براي کربن هانري
 دیگر و) هوسرل پدیدارشناسی منظور این براي او. است خیالی و ذهنی دیدگاه و فیزیکی، و مادي دیدگاه
 منفصل یالخ عالم. زندمی پیوند اشراق شیخهاي اندیشه با خاصه شرقی، هاينگره با را( نحله این فیلسوفان
 نیايد دو مابین آن عناصر و رویدادها که برزخی است جهانی عالم، این است؛ ترکیب و پیوند این ماحصل
 و حایااتت و است شرقیهاي داستان ترینفراواقعی از یکی که دقوقی داستان. گیرندمی قرار خیالی و مادي
 وقایع احتس که مثنوي سوم دفتر از اخالقی و عرفانی است روایتی گرفته، انجام آن باب در متعددي شروح
  روش به که مااله این. برخوردار منفصل خیال عالم مختصات از و است فراواقعی آن رویدادهاي و

 بررسی به ربنک هانري پدیدارشناسی روش از گیري بهره با تا کوشدمی است، شده نوشته تحلیلی -توصیفی
 عالمهاي مؤلفه از برخی مطالعه، اینهاي یافته براساس. بپردازد دقوقی روایت در منفصل خیال عالم اجزاي
 رافیايجغ از تبعیت عدم زمان، بودن انفسی: از عبارتند شوند،می دیده دقوقی روایت در که منفصل خیال
 سدتج و تجسم آگاهی، و ادراک در( مثالی) خیالیۀ شیو ماده، هايویژگی با تطابق عدم و تناقض مادي،
 . ... و معلولی و علی روابط از تبعیت عدم انتزاعی، معانی

 .  دقوقي داستان معنوی، مثنوی منفصل، خیال پدیدارشناسي، کربن، هانریها: کلیدواژه

 

  

                                                            
 :نویسندۀ مسئول mostafamirdar@yahoo. com 

http://orcid.org/0000-0003-3184-7223


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

 

 مقدمه
بیات عرفانی ادبدیل در بین متون کالسیک زبان فارسی، مثنوي معنوي یک از شاهکارهاي بی

زي و مرک ةعشق، هست»که اخالق، موضوع اصلی این اثر نیست و و تعلیمی است و با این
پرداختن به مسائل  اماشود، ( آن محسوب می6836)رحمدل، « جستار و گفتار ةنیروي محرک

 ۀیوش. هاي موالناستترین دغدغهي تعلیمی، یکی از بایستههاحکایتاخالقی در قالب 
اي آن هخالق این اثر براي پرداختن به مسائل اخالقی و تعلیمی، تمثیل و بیشتر داستانة برجست

ن یکی از اسرارآمیزتری« دقوقی»در بین این حکایات، روایت  امااز نوع واقعی )رئال( است، 
( که ساحتی فراواقعی 6862تانی معماگونه است )طاهري، شرق و داس ةروایات صوفیان

(. 6831ی، توکل« )هاي مولوي نام کردبسا بتوان آن را داستان داستانهچ»)سوررئال( دارد و 
یت کرده و این قابلساحتی خارجبودن روایت دقوقی، این داستان را از حالت تک فراواقعی

. ته باشندهاي مختلفی از متن داشها و تأویلرا به آن بخشیده است که مخاطبان بتوانند برداشت
است،  ته شدهاي نوشتحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه -توصیفیاین مااله که به روش 

گیري از روش پدیدارشناسی هانري کربن به بررسی اجزاي عالم خیال کوشد تا با بهرهمی
 . منفصل در روایت دقوقی بپردازد

 مراتبي جهان سلسله ۀپیشین .1
رد: یک، کتوان به دو دسته تاسیم اربابان اندیشه در تاریخ تفکر فلسفی را با تسامح می 

به  ودشحواس ما درک می ةگویند: آنچه به وسیلاند و میاي معتاد به حایات این عالمدسته
گروه دیگر به حایات این عالم معتاد . پییردذات خود قائم است و با زوال ما زوال نمی

عبارت دیگر،  اي است از تصورات ما؛ بهگویند: جهان خارج، مجموعهنیستند و می
در ذهن  ود حایات ندارد و اگر وجودي دارداي از معانی ذهنی است که به ذات خمجموعه
طرفداران این دو نظریه که یکی را پیروان مکتب اصالت ماده و دیگري را  ةمناقش. است

ده است راند، سرتاسر تاریخ فکر بشري را اشغال کپیروان مکتب اصالت تصور نامیده
دیدگاه نخست که منشعب از تفکر ارسطویی است، ح  و عال (. 6899البحر، )الفاخوري و 

هایی که بیرون از هستی انسان منبعی داند؛ ابزارها و دادهرا ابزارهاي راستین شناخت می
است  -6هاي دکارتیز اندیشهو ن- شناسی امروز غربی که تابع همین دیدگاهجهان. ندارند

                                                            
1. Descartes, R. 
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را داراي دو ساحت، بُعد و اندیشه و جهان کند میها حالت دو وجهی پیدا هپدید ةهم براي
د بینجدا و مناطع می کامالًرا  دو ساحت داند و اینجهان مُلک و معاوالت است می که همان

 ظرفیتی و  بر این اساس حتی منطق ارسطویی نیز منطای دو(. 6863)جهانگیري زینی، 
ن از ایاو به جهانی خاکستري، اعتاادي نداشت و . ارزشی ارزشی است، نه منطای چند دو
حال اگر یک سوي (. 6868یا سفید )حبیبی و همکاران،  در نظرگاه او جهان یا سیاه است رو،

رش، در این نگ. این جهان عال و ملک باشد، سویه و بعد دیگر حیات، ایمان و ملکوت است
( و الجرم مجراي ارتباط با عالم ملکوت 6862مهربانی،)فداییی غیرعاالنی عمل دینی، کنش
 . بسته است

یا عالم  «عالم مُثُل»ة این فیلسوف با طرح نظری. دیدگاه دیگر، نگرش افالطونی است  
ده شمراتبی )عالم ماده، عالم مثال و برزخ، عالم عاول( قائلعاالنی محض، براي جهان سلسله

در این تفکر، خیال مورد ظن و (. 6872گیارد )الهیجی، را باز میر و راه ورود به عالم دیگ
گمان نیست، بلکه ابزار صحیح و دقیای براي شناخت است؛ زیرا پیوندي است که در صورت 

این نگرش به دوران پیش از ساراط و  ةریش. پاشدعوالم از هم می هیأتفادان آن، طرح و 
 و ادراک« حکمت اشراق» ةنظری ةدر نهایت، سهروردي با ارائ امارسد، ایران باستان بازمی

عالم مُثُل  ةدر واقع، نظری(. 6831وام خاصی بخشید )تدین، چندبعدي از هستی به این نگره ق
د و ندپیوهم میهاي حکماي ایران باستان در نظرگاه شیخ اشراق بهافالطونی و اندیشه

دمت را در خروردي حکمت ایران باستان و یونان تر، سهدقیقعبارت رسد؛ بهتکامل میبه
اي نمایش بگیارد و چهرهآورد تا بتواند وجه باطنی و اصیلی از اسالم به انوار نبوي درمی

هاي سفهشناسی با ادیان و فلشناسی و جهانمعرفتة فلسفی که اشتراکاتی نزدیک در زمین
 (. 6834دهد )نصر، د از اسالم نشان سلف دار

رکت سمت این ناطه )تفکر اشراقی( حعوامل متعدد تا حدودي به تأثیرسینا نیز تحت ابن  
ینا اصول عااید سابن»توان گفت که طور کلی میبه. نتوانست یا نخواست بدان برسد اماکرد، 
سان که عالم دانکند؛ بشکل دیگري تعبیر میرا به شود، بلکه آنرا منکر نمی مشائیة فلسف

اقعی و طریق وآید که در آن هر رمز و تمثیلی به میصورت معبدي درارسطوئیان بهعاالنی 
انجام  ايحایات وظیفهشود و در تعالی روحانی و وصول او بهآدمی مربوط میواسطه بهبی
باط مشاء، معنویت و غیب و ارتة سینا از فلسف نوعی در تعبیر مشرقی ابن( و بههمان« )دهدمی
بی از مراتدرک سلسله نیز به عربیابن. شودتر میمال وجودي انسان پررنگبا استک آن
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حده قائل است و نزول حق از اهمیتی علی« حضرت خیال»حایات معتاد است و حتی براي 
ناي ، خیال دو مععربیابندر عرفان . داندمعنی به محسوس را تنها در حضرت خیال ممکن می

ی ، خیال، نفَ  رحماناولدر معناي . شوندهم وصل میقیت بهخالة وسیلمتفاوت دارد که به
 .عالم، خیالی بیش نیستة شوند و در واقع همهاي غیر از خدا از آن خلق میاست که پدیده

ر اسماي ابتدا خداوند ب بنابراین،. استعالم، هرگز معدوم نبوده، بلکه در ذات حق مکنون بوده
. تدر معناي دوم، خیال، برزخ بین مراتب اس. استافتهخویش و سپ  بر اعیان ثابته تجلی ی

در مورد انسان، هم شأن . طبیعت و مجردات و نیز بین عال مجرد و بدن مادية بین مرتب
عربی عنصر خیال در دستگاه فکري ابن(. 6868، 6معرفتی )کربنارد و هم شأن وجودي د
ک  هر» اي است که معتاد است:او تا اندازه اي دارد و اهمیت این ماوله برايناش بایسته

براي  رکن از معرفت اگر این. را نشناسد، معرفتی مجموع و یکجا نخواهد داشتخیال ة مرتب
 (. 6836)حکمت، « استرسیدهمشامشان نعارفان حاصل نشود، بویی از معرفت به 

 پدیدارشناسي هانري کربن. 2
هاي آنان را شرح و بسط اي دیدگاهاندیشمندان هر دورهعربی، بعد از شیخ اشراق و ابن 

مثالً مالصدرا در این باب نظرات مخصوص به خود . تکمیل آن پرداختندکردند و حتی به 
 دلیل تمایالت شهودي، رویکردي نزولیخیال بهة عربی به مسئلهرچه رویکرد ابن امارا دارد، 

تمایالت فلسفی، رویکردي صعودي و  دلیلو وجودشناسانه است، رویکرد مالصدرا به
اندیشمندان  ۀدر این بین، هانري کربن نیز که در زمر(. 6836پور، شناسانه است )صانعرفتمع

گیرد، همچون سهروردي بر حکمت باطنی ( قرار می6869دوم )افالطون( )کربن،  نظرگاه
ن چوروش او پدیدارشناسی است؛ . کندایرانی تأکید میة شرق و وجه اشراقی فلسف

ي هایی که مدعاجز از راه روشها آن هاي دینی و عرفانی، باطنی و درونی هستند، فهمتجربه
کشف معانی نهفته و نیات فاعالن از طریق توصیف و تفسیر همدالنه است، ها آن اصلی
ة ریش راساسبمعناي پدیدارشناسی )فنومنولوژي( (. 6866شود )یوسفی و تابعی، صل نمیحا

پدیدارشناسی (. 6868برابر بود )واقعیت( )اسمیت، کلمه، بررسی فنومن )نمودها(ست در 
فاتی کون التة واسطکه از طریق شهود و به تاهیکوششی است براي شناسایی ذوات یا ما»

                                                            
1. Carbon, H. 
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« شودحاصل می یعنی حدوث نسبت و اضافه میان متعلق ادراک و فاعل شناسایی ؛آگاهی
 (. 6836گران، )ریخته

، ضد 6شناسی هوسرلروش. عنوان مکتب، ادموند هوسرل استآغازگر پدیدارشناسی به  
. است تاهیشناسی مبتنی بر اصالت علم است، بلکه او در صدد احیاي ذوات و ماروش

 هبها و دانشة استواري براي همة کوشد تا اساس و پایهوسرل در روش فلسفی خود می
آن »ول او یا به ق. مفروضات پیشین خالی باشدة اي که از همپایه. خصوص فلسفه فراهم آورد
 (. همان« )آوردحضور میها را بهواسطه دادهنحو بیآگاهی نخستین است که به 

ست طریق ا از این. دنبال کشف مجدد معناي لوگوس است هوسرل در پدیدارشناسی به 
مثل - د از هوسرلفیلسوفان بع. کندپدیدارشناسی با مباحث زبانی و تأویلی ارتباط پیدا میکه 

ناسی باید ه پدیدارشآلیسم استعالیی او بودند، معتادند کایده که مخالف با عایدۀ -2هایدگر
پرانتز ا در ر هستی و جهان طبیعتنباید  ،باشد؛ بنابراین ايگرایانهواقع شناسیتوأم با هستی

ا بافتاري اي یمناسبات زمینهما و معانی چیزها با نظر کردن بههاي بگیاریم، بلکه فعالیت
 (. 6868، 8است )اسمیتابل تفسیر در جهان قخویش با چیزها 

)به عنوان یک مکتب مادي غربی که براي پدیدارها فراتر از کربن در پدیدارشناسی  
از دیگر اندیشمندان فاصله داند( را مفروض نمی سطح وجود مادي، سطح وجودي دیگري

ک  برع اماذات و ماهیت پدیدار است،  هدف او نیز از بررسی پدیدار، رسیدن به. گیردمی
 ی قائلهماننوعی اینبین ظاهر و باطن به داند وباطن میهوسرل او ظاهر را راه رسیدن به 

او کمک کربن تنها به اصولی از پدیدارشناسی که به (. 6863است )جهانگیري زینی، 
دیدار کربن، پ. ماندآشکارشدن بدهد، وفادار میۀ باطن و ماهیت پدیدار اجازکنند تا به می

پدیدار، دیگر حیث التفاتی محض یا صرف از نظر او، . داندذات میرا راه رسیده به  یا صورت
 باطنی که جز با پنهان کردن خودش. محتواي آگاهی نیست، بلکه مظهر و ملجاي باطن است

ت )کربن، دار واقعیت اسپدیدار صرفاً پدیدار آگاهی نیست، بلکه پدی. تواند آشکار شودنمی
6868 .) 
 کار گرفتهسی وقایع خیال منفصل بهاین دلیل باید براي بررپدیدارشناسی از نظر کربن به  

کربن معتاد است تخیل، . کندرا در جایگاه واقعی خودشان بررسی میها شود که پدیده

                                                            
1. Husserl, E. 

2- Heidegger,  M.  

3- Smith, D. W. 
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ن این کار پدیدارشناسی کرب. شود، شناختی از موضوعی متناسب با تخیلموجب شناخت می
ربه را تج است که دریابد محتواي آگاهی عرفاي مسلمان که عالم واسطه و خیال منفصل

 اند، چیست و چه کیفیتی دارد؟ کرده

 پژوهش ۀپیشین .6
تاکنون هیچ پژوهش مستالی به بررسی عالم خیال منفصل در حکایات مثنوي معنوي، خاصه  

ه در کشده  چند مااله که در مورد حکایت دقوقی انجام اما. حکایت دقوقی نپرداخته است
 شود.ها اشاره میادامه به آن

(؛ نویسندگان این 6837از نوروزپور و جمشیدیان )« تحلیل داستان دقوقی از مثنوي» ةاالم 
ر پی ها از طریق بینامتنیت دجستار، پ  از تحلیل داستان به کمک تبیین رمزها و سمبل

 . شدن به معناي متن هستندنزدیک
تان این داس(؛ به نظر پژوهنده، 6836از حیدري )« ي دقوقیرمزگشایی قصه» ةماال 
اه و کشف ضمیر ناخودآگ آن کلید و شدهاز راه ناخودآگاهی منتال اي ازلی است کهتجربه

ز اي ادر این مااله با طرح چکیدهکوشد تا می از این رو،. بررسی رمزها و نمادهاي آن است
 . دهاي آن بپردازقصه به حل برخی از پیچیدگی

این مااله  ۀ(؛ نویسند6868از طاهري )« الناداستان دقوقی با تجارب زیستی مو ةرابط» ةماال 
 . ته استبسکار هاي زیستی موالنا بهتالش خود را براي تأویل داستان با محوریت تجربه

داستان دقوقی  ،(؛ به اعتااد نویسنده6861از رجبی )« دقوقی، فراداستانی پسامدن» ةماال   
سیاري از از ب خلق این داستانآن در  ۀفراداستانی و پسامدرن است که نویسند کامالًروایتی 
 بندي فراداستانی، اتصال کوتاه،ها و شگردهاي سبک فراداستان مانند چارچوبمؤلفه
 . است و اقتباس بهره برده هاي زبانی، تناقض و ناسازهبازي
کش از دل« 6رسشناسی پینشانهالگوي  ةحکایت دقوقی بر پای ةتحلیل ساختارشکنان» ةماال 

سفر ده، شانجامشناسی پیرس بر مبناي الگوي نشانه که این پژوهش براساس(؛ 6866املشی )
ه در هاي نمادین کهاي شمایلی به نشانهگیرد، سفري از نشانهدقوقی در دو جهت صورت می

 . یابدعرفان معنی می «فرهنگ بنیاد»و « بافت بنیاد»

                                                            
1. Peirce, C. S. 
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عالم خیال  این رویکرد به بررسی پژوهشی که باذکر این نکته نیز بایسته است که تنها   
خیال  بررسی»اي است دکتري با عنوان منفصل در متون کالسیک پرداخته باشد، رساله

محمد ( از 6863« )هانري کربنة رویکرد پدیدارشناسان براساسمنفصل در آثار عطار 
ل در عالم خیال منفصطور که از نام آن پیداست، پژوهنده به بررسی و همان جهانگیري زینی

 . آثار عطار نیشابوري پرداخته است
  

 متن اصلي .4

 -دکنهاي عارفان مسلمان تعریف میرا از طریق آموزهکه کربن آن - عالم خیال منفصل 
عالم که ارض  در این. محض و عالم عال محضۀ عالمی است در حد فاصل عالم ماد

شود و روحانیات نزول کند و روحانی میمیمکاشفات و وقایع خیالی است، جسم، صعود 
بسیاري از کرامات عرفا و سرگیشت انبیا بدون . شوندجسمانیت نزدیک میکنند و به می

این جهان  ابزار درک و اتصال به. اقلیم معنوي قابل درک و فهم نیست درک آن در این
ۀ قوعنوان یک  یال بهخ». عالم خیال است خیال در انسان است که شبیه بهۀ ملکوتی، قو

لوان ایجاد جادویی خالق که موجد عالم محسوس است، روح مطلق را در قالب اشکال و ا
چون هر . کندرا اثبات میخودي خود عالم خیال خیال بهۀ وجود قو(. 6868)کربن، « کندمی

 رد بهدیگر، هر جنبه از ادراک، تعلق دا بیان وجهی از وجود، وجهی از ادراک است؛ به
 (. 6876دینانی، در وجود )ابراهیمی ازاي خارجی خودمابه

 بودن زمان انفسي .4-1 
عنوان بعد چهارم از هاي عالم خیال منفصل، زمان آفاقی متصل نیست که به زمان پدیده 

شود، بلکه زمان انفسی منفصل )زمان قدسی( است؛ موجودات در نظر مشائیان شناخته می
 اریخبررسی حوادث خیال منفصل در ت. اي نه کمی و مستایمکیفی و دایره یعنی، زمانی است

ه قابل این دلیل ک شود که تنها بهحوادث به حکایاتی مجازي میآفاقی موجب فروکاهی آن
 اي، گیشته و حال و آیندهدر زمان دایره اما ،اندبیان عادي نیست در قالب داستان بیان شده

تاریخ در  بنابراین،(. 6868دهد )کربن، انفصال میاي خود را به شوند و اتصال، ججمع می
در روایت دقوقی، این شخصیت، عارفی اهل . عالم خیال منفصل از نوع انفسی و درونی است

ودن زمان و بگر قدسی و انفسینسیر و سلوک است و تأملی در ابیات ذیل نشا ةسفر و شیفت
 بودن آن: سفر دقوقی است و نه آفاقی
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 سااااال و مااه رفتم سااافر از عشاااق ماااه 
 روي بر خااار و سااانااگپااا باارهنااه می

 هااا را باار زماایاانتااو مااباایاان ایاان پاااي 
 از ره و مااناازل ز کااوتاااه و دراز   
 آن دراز و کااوتااه اوصاااااف تاانساااات 
 تااو سااافاارکااردي ز نااطاافااه تااا بااعااااال 

 در دور و دیر چون بودسااایاار جااان بی
 سااایاار جسااامااانااه رهااا کاارد او کاانون 

 

 هالاااخااابااار از راه حااایاااران در بااای 
 خویش و دنااگحیرانم و بی گفاات من

 عاااشاااق یاااااین رودزانااک باار دل ماای
 نوازدل چااه دانااد کوسااات مسااات دل  

 رفااتاان ارواح دیااگاار رفااتاانسااااات    
 گاااماای بااود نااه مااناازل نااه نااااال ه نااه باا

 سااایاارجسااام مااا از جااان باایااامااوزیااد  
 چون نهااان در شاااکاال چونرود بیمی

 

 (6839)مولوي، 

 با دل راه»، «خویشی و دنگیبی»، «راه حیرانخبري از بی»هایی چون ها و ترکیبواژه  
 هاي باال، همه بردر بیت. ..و« چون رفتنبی»، «چون جانیر بیس»، «رفتن ارواح»، «پیمودن
یرند؛ گبودن زمان و سفر دقوقی داللت دارند و در جایگاه عالم خیال منفصل جاي می انفسی

 ک با پاي دل، نه با پاي جسمانی وچراکه سفر، سفري است روحانی و به منظور سیر و سلو
براي تحلیل چنین ابیاتی باید عنایت داشت که زمان آفاقی متصل، قادر . سفر بر خار و سنگ

تفسیر حاایق دینی و عرفانی نیست؛ زیرا زمان حاایق دینی، زمان قدسی است و اگر قدم به 
ا و دین ر داندي انسان میماد را نمایشی هنري از حاالتعرصه بگیارد، حاایق دینی  در این
 ازاي خارجی و فاط حاصلرا بدون مابهدهد و آنهاي روانی بشر تالیل مینیازها و خواست به

پ  در واقع، زمان قدسی، زمان (. 6868داند )کربن،مارگون انسان میخیالبافی بی
 یخیتارزمانی است که در آن، عوامل و حوادث برجسته و معنادار، حصارهاي . هاستکیفیت

نکته که این. هاستپ  زمان ذوات و اصول پدیده. رسندوحدت میزنند و بهرا کنار می
رف در ظ پردازندحاایق فراتاریخی میبه  معنوي خویش، اغلبۀ عارفان در برشمردن شجر

راوي (. 6863ن قدسی است )جهانگیري زینی، همین زماتاریخ موضوعیت ندارد و مربوط به
است « انفسی»کند که زمان و سفر دقوقی از نوع یات مزبور به صراحت تأکید مینیز در این اب

ي ماد« مکان»و « زمان»سفر جسمانی که نیاز به اسباب و لوازم مادي دارد و در بستر »و نه 
 (. 6868)طاهري، « شودانجام می
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 تبعیت از جغرافیاي مادي  عدم. 4-2
محسوسات و عالم معاوالت، و برخی است مابین دو جایگاه عالم خیال منفصل مابین عالم  

نخست این است که پیوستگی وجود و ة عالم برزخی، در درج ناش این. عالم ماده و مجرد
جهان، جایگاه رویدادهاي روان یا این . مراتب وجودي برتر را میسر سازدیافتن به دست
گر، به سخن دی. سزا دارندبهي اشراقی است که در مراتب حاالت عرفانی اهمیتی هاحکایت

عالم خیال منفصل، بستر پیوندآفرین مناسبی براي زبان نمادین است؛ چرا که صور مثالین در 
دلیل جهان به این. یکدیگر تبدیل شوندتوانند به محسوس میمعنوي و نیمهجایگاه نیمههمین 

ان، ئن غیبی، کوهسارشود که مدااش نوعی جغرافیاي اشراقی ساطع میاستعداد دگردیسی
هاي زیر که در بیتچنان(. 6864ي خاص خود را دارد )شایگان، هاساران و رودخانهچشمه

 نام و نشان: مکان داستان دقوقی نیز ساحلی است بیشود، مشاهده می

 وارشاااادم مشاااتاااق گفاات روزي می
 ايتااا بااباایااناام قاالاازماای در قااطااره    
 گامه چون رساایدم سوي یک ساحل ب

 

 ربشااااار انااوار یااا  تااا بااباایااناام در    
 ايآفاااتاااابااای درج انااادر ذره   

 گااه گشاااتااه روز و وقاات شاااام بود بی
 

 (6839)مولوي، 

این ساحل، یک ساحل معمولی و مادي نیست؛ زیرا اتفاقاتی که در این مکان براي  اما  
این جستار به آن پرداخته خواهد شد(، هرگز در ساحل مادي  ةدهد )و در ادامدقوقی رخ می

جغرافیاي حایای این ساحل، عالم خیال منفصل است و در برزخ . و واقعی رخ نخواهد داد
جهان برزخی که جهان کشف باطن است،  این. استبین عالم مادي و اشراقی واقع شده

چه در زیر ظواهر نهان بود، ناگهان شوند و آنجهانی است که در آن، زمان و مکان قلب می
ت جهان، برزخی اس این ،عبارت دیگرشود؛ به سان نادیدنی دیدنی مینماید؛ بدینچهره می

و  (6864آورد )شایگان، یل معنوي رويتأوجهان باید به این  براي گیار به. واقع در المکان
یندش؛ یعنی ساحل بحر عالم حایات است که عالم مثال گومراد از ساحل، ارض »جا در این
 (. 6874، 6نیکلسون و 6874)اناروي، « استارواح 

 

                                                            
1. Nicholson, R. A. 
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 هاي عالم مادهتطابق با ویژگيتناقض و عدم. 4-6
در نظرگاه ارسطویی و دیگر تفکرهاي منشعب از او که تکیه و تأکید بر عالم ماده است و  

وند و شتبیین و بررسی میها مادي پدیده ۀدیگر بُعدهاي هستی جایی ندارند، تنها محدود
ها دیدهامر پکه در واقع حال آن. شوندتنها مورد غفلت که اصالً انکار میدیگر بُعدهاي آن نه

 توانند در مراتب وجودي فرامادي نیز حاضر شوند و تنها امر الزم در جهت فهم اینمی
وجود است  مرتبه ازهاي مختص هر ها در مراتب وجودي فرامادي، درک ویژگیپدیده

وجوي اولیاي الهی است، در داستان مثنوي، دقوقی که در جست(. 6863زینی، )جهانگیري 
جا هفت شمع رسد و در آننام مین به ساحل بیها رنج سفر یردن، شامگاهاپ  از هنگام
 برد:هاي هریک تا آسمان باال میبیند که شعلهدرخشانی را می

 چون رسیدم سوي یک ساحل به گام 
 ت شااامع از دور دیاادم ناااگهااان هفاا

  یکی شااامعی از آن هر ةناور شاااعلاا 
 

 گااه گشاااتااه روز وقاات و شاااام بود بی 
 اناادر آن ساااااحاال شاااتااابیاادم باادان  
 باارشااااده خوش تااا عنااان آسااامااان  

 

 (6839)مولوي، 

خیال منفصل، عالمی است مشتمل بر جسم واقعی و امتداد واقعی، هرچند که در   
لم، لطیف و مجرد است )کربن، عاماده و امتداد این پییر، محسوس و تباهیۀ قیاس با ماد
عالم متفاوت است؛ زیرا اگر جسم بخواهد با همان  کیفیت حدود فیزیکی در این(. 6868

کیفیت روح در عالم مثال حضور یابد، حدود جسمانی و وجودهاي مختلف در یکدیگر 
باشد،  داشته؛ این در حالی است که وجود جسمی که حد یاف نشدمنتشر خواهند 

ها به لحاظ ظاهري، بُعدي هاي باال، شمعدر بیت(. 6862مهربانی، ناممکن است )فدایی
ن با قوانیها آن هاي شگفت و غریبدیگر، شعله از طرف اماظاهري و فیزیکی دارند، 

 ا، هویژگی خاص دیگر و فرامادي این شمع. مادي و فیزیکی قابل توجیه نیستند
ها نآ چشم دیگر مردم است و فاط دقوقی است که توان و امکان دیدن شان ازبودنپنهان
  را دارد:

 ساااتههاا افروخت این چگوناه شااامع  
 خالااق جااویااان چااراغی گشاااتااه بود  

 ساااتدوختااه هاا ازین خلق ۀکین دو دیااد 
 فزودپیش آن شااامعی کااه بر مااه می
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  هااابناادي بااد عجااب بر دیاادهچشااام
 

 کرد یهاادي من یشااااابناادشااااان می
 

 (6839)مولوي، 

حاق عنصر خیال م ةوسیلها فاط بهگیري آن پدیدهظهور و بروز این عالم و امکان شکل  
اي، یعنی هیچ تجلی الهی ؛ايشدهوجود عیان خیالی، هیچة بدون حضرت یا مرتب». شودمی
ارتباط با خیال منفصل، (. 6868)کربن، « در میان نخواهد بودآفرینشی عبارت دیگر، هیچبه
ادراک، ادراکی رمزي است و فعلش تأویل است؛  اینپ  . پییردخیال صورت میۀ با قو

صورت اموري که واجد اوصافی متناسب با جهان زیرا خیال، امکان توصیف امور غیبی را به 
کار را از طریق ادراک رمزي انجام  ( و این6838، 6کند )چیتیکشهادت هستند، فراهم می

را توانند فاعل خیال کند که میقعی ایجاد میل، اثراتی چندان واعالم، خیا در این». دهدمی
ود جسم نفسانی( که خ قالبی )در همان را در همانشکل و شخصیت ببخشند و خیال، آدمی 

بر این مبنا، موالنا در این روایت توانسته (. 6868)کربن، « دهداست، شکل میدهتخیل کر
جوگر، همیشه مسافر و سرگردان دقوقی نشان دهد واست در قالب شخصیت مبهم، جست

ی شود در جهانهاي خاصش براي لحظاتی قادر میها و ویژگیکه در نهایت بخاطر قابلیت
ک از یاي را از سر بگیراند که هیچدیگر و موازي با دنیاي واقعی خود زیست کند و تجربه

هایی( را ها )شمعاو پدیده(. 6861)رجبی، زمانش حتی قادر به دیدن آن نیستند هاي همانسان
و  به هفت مرد ة داستان، هفت شمعدر ادام. شان را ندارندبیند که دیگران قدرت مشاهدهمی

 شوند:سپ  آن هفت مرد به هفت درخت مبدل می

 هفات شااامع انادر نظر شاااد هفت مرد   
 بااز هر یاک مرد شاااد شاااکال درخت   

 برگ پیاادا نیساااات شاااااخ  هایّ اناباّ   ز
 ساااادره زده هاار درخااتاای شاااااخ باار 

 باایااخ هاار یااک رفااتااه در قااعاار زماایاان
 تررويشااااان از شاااااخ خناادان ِبایاخ  
 اي کااه باار شاااکااافیاادي ز زور ماایااوه

 

 ...شاااد بااه سااااف الژوردنورشاااان می 
 چشااامم از سااابزي ایشااااان نیکبخاات 

 فراخ ۀبارگ هام گام گشاااتااه از مایو    
 ساااادره چااه بود از خال بیرون شااااده 
 زیاارتاار از گاااو و ماااهاای بااد یااااایاان  

 زیر و زبر شااااانعااال از آن اشاااکااال
 هاماچاو آب از میوه جساااتی برق نور   

 

                                                            
1. Chitik, W. 
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 (6839)مولوي، 

-شود درختان این روایت نیز خاصیت چندبعدي دارند؛ از یککه مالحظه میهمچنان  

شوند و از سوي دیگر، از خصوصیاتی سو، بسان درختان واقعی و فیزیکی پدیدار می
ه )زیر زمین بشان از ژرفاي زمین و تا سرحدات گاو و ماهی فراواقعی برخوردارند؛ بیخ

-یرود؛ با عنایت به ویژگشان از سدره )نماد بلندي( فراتر میو شاخ اعتااد قدما( فروتر
تر ويرهایی که خندهبیخ. اندهاي ذکرشده، این درختان تمام فضاي هستی را احاطه کرده

مادي و فرامادي فاط در جغرافیاي عالم خیال منفصل پیوند این ابعاد . ..اند وهاياز شاخ
تواند از عالم خارج تصویرگري صرف کند که خیال میۀ گیرد؛ چراکه قوصورت می

ۀ تواند در عارف در خدمت قوچون در مورد وجود واقعی است، توهم نیست و نیز می
منفصل( را )از عالم خیال  است شدهچه در آن، مصور و منعک  همت قرار گیرد و آن

در واقع، اینکه »(. 6868جی فراروانی شکل دهد )کربن، فرافکنی کند و یک واقعیت خار
 که از طریقباشد و اینخیال، علتی در خارج داشته ۀ ایجاد صورت متمثل در وعاء قو

 باشد و از طریقکه صورت متمثل از درون ایجاد شده آن صعود کنند یا این حواس به
نند، سوي آن نزول کها بهآنخیال خالق، براي حضور بخشیدن بهۀ رد قومعاوالت با کارب

حایای، مشاهده  شود، موضوعخیال ایجاد میۀ صورت در قومواردي که ایناین ة در هم
هم دقوقی، زمین و آسمان را به ةاز همین روست که درختان قص(. 6862)کربن، « است

حسرت دور افتادن از روزگارانی هستند که این درختان گواه فراق و . دهندپیوند می
توانست با باال رفتن از درخت به زمین و آسمان، سخت به هم نزدیک بود و آدمی می

فاي ها از ژراند؛ ریشهترتیب، درختان رکن و ستون عالم بودهبدین. آسمان دست یابد
ز گیشته، حتی ا المنتهیها از سدرهو شاخهتر تر، حتی از گاو و ماهی پایینزمین ژرف

جالب این است که  ةنکت اما(. 6836شود )حیدري، التر مشاهده میخأل پیرامون هستی با
اند و فاط دقوقی است که در عالم خیال این درختان برزخی نیز از چشم دیگران پنهان

 بیند:را میها آن منفصل

 گیشااتتر که بریشااان میاین عجب 
 باااختناادز آرزوي سااااایااه جااان می 

 هایچ  دیاادناادنامای   را آن يهسااااایاا 

 صااد هزاران خلق از صااحرا و دشاات   
 ساااااختناادبااان میاز گلیمی سااااایااه

 هاااي پیچ پیچصااااد تاافااو باار دیااده 
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 هاااخاتاام کارده قااهار حااق باار دیااده   
 

 کااه نااباایاانااد ماااه را باایاانااد سااااهااا    
 

 (6839)مولوي، 

هاي مختصات عالم خیال منفصل را در شخصیت توان یکی دیگر از مؤلفهجا میدر این  
اشت که د توجه؛ باید «نف  بر طبیعت یا نفوسة احاط»دقوقی مشاهده و بررسی کرد: خود 

قید  تواند ازعالم ملکوت می اش با اتصال بهسبب سرشت متعالی و ملکوتینف  به 
 دست گیرد و خالقانه فعلها و حصار قوانین ماده رهایی یابد و ابتکار عمل را بهمحدودیت

، تواند بیافریند، تغییر دهدنف  می. تالید از آن انجام دهدهی و بهالۀ خلات را در طول اراد
د و تواند بر طبیعت که شامل جمامی. اثر بگیارد و تحت تسلط و تصرف و کنترل درآورد

د تواند در نفوس دیگر مؤثر واقع شود و وقایع موجوبگیارد و یا می تأثیرنبات و حیوان است، 
در داستان (. 6836دیگر آورد )جهانگیري زینی،  د نفوسدر عالم خیال منفصل را فرادی

است که چیزهایی را در طبیعت دقوقی، این سالک در واقع چنان بر نف  خود غالب آمده
ها نآ اند و این امکان تماشا و حیرت برايکند که دیگر مردم از دیدن آن محروممشاهده می
یرند و گها بینوا از کنار این درختان میدر این داستان، کاروان به هر ترتیب،. میسور نیست

-بر سر میوه بینند وریزد را مردم به سبب نابینایی نمیدرختان که بر زمین می ۀهاي رسیدمیوه

 شوند:هاي پوسیده با یکدیگر درگیر می

 هااانااوا ویاان ماایااوه هااا باایکاااروان 
 چیاادنااد خلقسااایااب پوسااایااده همی 

 

 چه ساااحرسااات اي خداریزد پخته می 
 حلقیغمااا خشااااک ه درهم افتاااده باا

 

 ()همان 

لیایی دنیوي، (. 6874شود )نیکلسون، هري تعبیر میسیب پوسیده به متاع دنیوي و علم ظا  
هاي مجرد از ماده را ذهن هستند تا نعمت ۀهاي اصلی و ازلی و بیدارکنندهاي نمونهسایه

سوي نمونی بهجهانی است و رهرونوشتی از نعمت آنسیب پوسیده هم چهر و . یادآوري کنند
وقی که دق؛ چنانشودمیاصل و انسان کامل که پ  از شناخت سایه و فرع به اصل متصل 

ا ههاي فراواقعی شمعبا این توصیفات، ویژگی(. 6836بیند )حیدري، ي پر آب را میهامیوه
 سازدها و درختان واقعی جدا میاز شمع شان راو جایگاهها آن و نیز درختان در این داستان،

 . کندو وارد جغرافیاي عالم خیال منفصل می
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 خیالي )مثالي( در ادراک و آگاهيۀ شیو. 4-4
ادراکی خیال در انسان، منبعی فرامادي از آگاهی و ۀ تبع آن قواثبات عالم خیال منفصل و به 

اویت اساس، انسان با ت بر این. کندابزاري غیرعالی براي ادراک و کسب معرفت معرفی می
تواند از غیب، ندیده، نشنیده، ندانسته و یا از ضمیر دیگران قواي نفسانی و باطنی خویش می

ین ا. موارد را نیز در قلمرو دانش خویش درآوردو یا حتی از آینده اطالع کسب کند و این 
ن، خود شود و وجود آمیعالم خیال منفصل ممکن قابلیتی است که تنها با اتصال نف  به
در این (. 6863زینی، نام خیال منفصل )جهانگیريداللتی است بر وجود عالمی فرامادي به

تنها دقوقی است که با تاویت قواي نفسانی و باطنی خود  -که مالحظه شدهمچنان- روایت
ه عالم بوط باي که در اختیار دارد، اجزا و عناصر مختلف مرگیري از منبع فراماديو با بهره

در  .کند و باقی مردم از این خصیصه برخوردار نیستندبیند و درک میخیال منفصل را می
داستان و رخدادهاي آن در نظرگاه و دستگاه ذهنی دقوقی و در جغرافیاي  فرآیندواقع، تمام 

دهد؛ شروع سفر در زمان انفسی و مکان فرامادي، دیدن هفت جهان خیال منفصل رخ می
دن هفت شرود و از چشم خالیق مخفی است، تبدیلسمان باال میشان تا دل آه شعلهشمعی ک

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 

 تجسد معاني انتزاعيتجسم و . 4-5
 .تواند صاحب جسم و شخصیت و متجسد شوددر عالم خیال منفصل حتی مفهوم و معنا می 
مانند و ظواهر اعمال ما برخالف جهان خاکی ما که در آن، حاالت درونی ما نامشهود می»
اعمال صورت  گردد، در زمین آسمانی، همینتحایق محدود میظواهر خارجی قابل به 

شکل  سازند؛ برخی بهرؤیت را منعک  مییابند و حاالت درونی، صوري قابل دیگري می
 ها، گیاهان،صورت گلصورت حوران، جمعی دیگر بهدیگر به آیند، برخیها درمیکاخ

عربی نیز در عالم ابن(. 6893)کربن، « . ..ها و جویبارهاي آب روان و درختان، جانوران، باغ
در صورت  را یاسینۀ بیند؛ یعنی سورشکل مجسم میرا بهرؤیا و زمانی که بیمار بود اعراض 

در داستان دقوقی نیز زمانی که به ساحل (. 6839زید، کند )ابوا منظر درک میشخصی زیب
 گوید:یرود، مشان تا عنان آسمان باال میبیند که شعلهرسد و هفت آن شمع شگفت را میمی
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 هم خیره گشاات خیرگیخیره گشااتم، 
 

 شاااتیموج حیرت عال را از سااار گ 
 

 (6839)مولوي، 

 ،حیرت، سرگردانی و سرگشتگی استاي انتزاعی و در معناي واژه« خیرگی»در این بیت،   
شاعر این امر ذهنی را به دنیاي محسوسات آورده و با تجسد بخشیدن و اعطاي خصوصیات  اما

جا، خود خیرگی )امر انتزاعی( دوباره که در اینبخشد؛ چرایانسانی به آن شخصیت م
صل خیال منفرسد این بعد از عالم به نظر می. شودهمچون انسانی دچار خیرگی و حیرت می

در علم . دهمخوانی دار« تشخیص»و خاصه « مکنیه ۀاستعار»با یکی از عناصر دانش بیان یعنی 
هاي مهم استعاره است و شاید پرکاربردترین نوع آن مکنیه یکی از گونه ۀبیان، استعار

نداري واره یا جاندارپمدار یا انساني انسانوارگی یا استعارهانسان»تشخیص باشد که آن را 
بخشیدن خصایص انسانی است به »نامند و عبارت است از ( می6838)شمیسا، « یا نظایر آن

 ویژه احساس انسانی به چیزهايچیزي که انسان نیست و یا بخشیدن صفات انسانی و به
کنی، کد)شفیعی« ي دیگرانتزاعی، اصطالحات عام و موضوعات غیر انسان یا چیزهاي زنده

6837 .) 

 تبعیت از روابط علي و معلوليعدم. 4-3
توانند علت حاالت مرئی، عیان، ظاهر و خالصه پدیدارها، هرگز نمی»به اعتااد کربن،  

رحمت الهی، عمل . ..امري نادیدنی و غیرمادي استها آن علت. پدیدارهاي دیگر باشند
ودش شوند و خبهوجود بیایند و شبیه شود که موجودات بهبخشد، سبب میکند، تعین میمی
حالت معنوي است و نوع فعل آن، هیچ رحمت، یکدلیل آن است که اینها بهاینة هم

مادي و غربی از ة در فلسف(. 6868)کربن، « نامیم نداردیچیزي که علیت مادي مارتباطی به 
 شود که هر پدیده یا معلولی، علتی مادي و ظاهريگونه تعبیر میعلی و معلولی اینة رابط

علی و معلولی این ة دارد که براي همگان قابل لم  و مشاهده است و در اذهان، مراد از رابط
رابطه کرات و در اَشکال متفاوت، ناض این اما در خالل روایات صوفیه به ،نوع از رابطه است

و معلولی که معیارهاي ثابتی دارند و  قضایاي معنوي در برابر روابط علی. خوردچشم میبه
در (. 6893کنند )کربن، رند، مااومت میپییمعیارها را نمیوقایع خارج از چارچوب این

الوي  .علی و معلولی نیست ةحاکم بر فضاي کلی داستان از نوع رابط ةروایت دقوقی، رابط
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رود و حتی خیرگی هم از دیدن علت مادي و فیزیکی( تا دل آسمان باال میهیچ ها )بیشعله
شود؛ مبدل شدن هفت شمع به یک شمع و تبدیل آن به هفت مرد و باز می آن منظره خیره

 به هفت درخت:ها آن غیب شدن مردان و تبدیل

 هفات شااامع اندر نظر شاااد هفت مرد  
 بااز هریاک مرد شاااد شاااکل درخت   

 

 شاااد به سااااف الجورد...نورشاااان می 
 بختچشااامم از سااابزيّ ایشاااان نیک 

 

 (6839)مولوي، 

 به خواننده هم باز اما شوند،می ناپدید مرد هفت آن اینکه وجودبا »ها، ر این بیتد  

 «بود؟ چه شدند ناپدید آنان اینکه علت افتاد؟ اتفاق این چرا که است سردرگم نوعی
در ادامه نیز باز تبدیل آن هفت مرد به هفت (. 6861ي گندمانی و کمالی بانیانی، )اکبر

 زنند:و حتی بر مردم میهایش با هم حرف ها و شاخهدرخت؛ درختانی که برگ

 آن غصاااون ةگفتاه هر برگ و شاااکوف 
 آمااد ز ساااوي هر درخااتبااانااگ می

 

 دم بااه دم یااا لاایااتَ قااوماای یااعاالاامااون  
 ساااوي مااا آیاایااد خاالااق شاااوربااخاات 

 

 (6839)مولوي، 

ش که در همین بخ« شعورذيشعور از غیرفعل ذي»هاي عالم خیال منفصل از دیگر مؤلفه  
شعور، صاحب فهم و ادراک و احساس ماصود از ذي. مصداقی برجسته دارداز داستان، 

. انسان زند؛ یعنیصورت کلی کسی است که فعل حیوان ناطق از او سرمیانسانی است و به
غیرانسان ین حال ا. که رفتار انسانی از غیرانسان بروز یابد ممکن نیستدر عالم ماده، تصور این

در منطق عالم خیال  اما ،ناطق باشدة از گون بات و یا حیوان غیرجماد، نة تواند از گونمی
که قابل تصور است  -ی مادي استهیأتهاي مادي در که عالم رهایی از محدودیت- منفصل
از درختان روایت دقوقی (. 6863شعور باشد )جهانگیري زینی، شعور فاعل فعل ذيغیرذي

دن، دقیااً زوگو و بانگاین درختان عالوه بر گفتزند؛ شعورانه سرمینیز رفتار و کنشی ذي
آدمیزاد، امام  ۀروند و حتی به شیوبه رکوع و سجود می خوانندمی همسان آدمیان نماز
 جماعت دارند:
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 باعااد از آن دیاادم درختااان در نماااز  
 یااک درخاات از پاایااش ماااننااد امااام 
 آن قایااام و آن رکوع و آن ساااجود 

 

 صاف کشیده چون جماعت کرده ساز  
 دیااگااران اناادر پاا  او در قاایااام    
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 (6839)مولوي، 

اً فراواقعی )سورئال( است و اساس کامالًشود فضاي داستان فضایی که مالحظه میهمچنان  
ور طدر واقع همان. علی و معلولی منطای یافت ةتوان رابطبراي رخدادهایی از این دست نمی
نامیم، چیزي که علیت مادي میدر این وقایع، هیچ ارتباطی به »که ذکر شد، به قول کربن: 

تمام حاالت و روابط بین رخدادها در این داستان معنوي و از نوع رمزآلود . وجود ندارد
در عالم خیال منفصل ها آن به خصایص موجود در توجهکیفیت وقوع رخدادها با  امااست، 
 . «دهدرخ می

 گیرينتیجهبندي و جمع
داستان دقوقی روایتی است عرفانی و اخالقی از دفتر سوم مثنوي که ساحت وقایع و  

روش هانري کربن )که خود  براساسبررسی این داستان . رویدادهاي آن فراواقعی است
-التااطی است از پدیدارشناسی و هرمنوتیک در غرب با روش اشراقی دنیاي شرق( نشان

این عالم، جهانی است برزخی که مابین . وقوع رخدادها در عالم خیال منفصل است ۀدهند
گیرد و عناصر موجود در آن از این خاصیت چند دنیاي مادي و جهان معاوالت قرار می

مامی خیالی تاند و نه بهها نه به یکباره مادي و فیزیکیدر این دنیا، پدیده. بُعدي برخوردارند
د و با اننیاي خیال محض شوند، بلکه ترکیبی از عناصر مادي و خیالیو ذهنی که وارد د

اها و بر این اساس، بسیاري از دنی. شوندانتزاعی پدیدار میمند و فیزیکیی ترکیبهیأت
 ی به آن، سببتوجهاند و بیرخدادهاي آفریده شده در فضاي ادبی متعلق به این جهان

بی به اشتباه فاط در دنیاي مادي یا ذهنی لحاظ هاي ترکیشود که جایگاه این پدیدهمی
آثاري قرار دارد که عناصر و رویدادهاي آن در عالم خیال  ۀداستان دقوقی نیز در زمر. شود

 هاي این عالم در روایت دقوقی عبارتند از: انفسیبرخی از مؤلفه. منفصل اتفاق افتاده است
ۀ یوش هاي ماده،تطابق با ویژگیو عدمتناقض بودن زمان، عدم تبعیت از جغرافیاي مادي، 
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بط تبعیت از رواعدمانتزاعی، و  خیالی )مثالی( در ادراک و آگاهی، تجسم و تجسد معانی
 .. ..و  علی و معلولی
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